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การกีฬาและสุขภาพให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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การเปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือ

ตามด้วยลูกหน้ามือ กับโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ 

ที่มีต่อความสามารถในการตีเทนนิสของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิส

ณัฐพัชร ศรีสัมฤทธิ์ และชัชชัย โกมารทัต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 ทักษะการตีลูกหลังมือในกีฬาเทนนิสซึ่งเป็นการ
ตีด้านที่ไม่ถนัดมักเป็นจุดอ่อนของนักกีฬา โค้ชจึงควร
หาวิธีการฝึกที่ดีกว่าเพื่อให้ผู้เริ่มฝึกมีพัฒนาการในการ
ตีลูกหลังมือที่ให้ผลดี
 วัตถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทียบผลของ
โปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหลังมือแล้วตามด้วย
ลูกหน้ามือกับโปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือ
แล้วตามด้วยลูกหลังมือท่ีมีต่อความสามารถในการตี
เทนนิส
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนิสิตอาสาสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อายุระหว่าง 18-24 ปี 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน ด้วยแบบทดสอบ 
วัดความสัมฤทธิ์ผลทางทักษะกีฬาเทนนิสของ แจค อี 
เฮวิทท์ แล้วแบ่งเข้ากลุ่มโดยวิธีจัดให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
ทางกีฬาเทนนิสให้ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่ 1 ฝึกด้วย
โปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหลังมือแล้วตามด้วย
ลูกหน้ามือ และกลุ่มที่ 2 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วย
การตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือนำาผลที่ได้มา
วเิคราะหท์างสถติหิาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิด
วัดซ้ำา ถ้าพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบความแตกต่าง
เปน็รายคู ่โดยวธิกีารของแอลเอสด ีโดยทดสอบความ
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งภายในกลุม่
พบวา่ ทัง้กลุม่ที ่1 โปรแกรมการฝกึทีเ่ริม่ดว้ยการตลีกู
หลงัมอืแลว้ตามดว้ยลกูหนา้มอืและกลุม่ที ่2 โปรแกรม
การฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือ 
มีค่าเฉล่ียความสามารถในการตีลูกหน้ามือและลูกหลังมือ 
หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
พบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการตีลูกหน้ามือและ 
ลกูหลงัมอืระหวา่งกลุม่ที ่1 โปรแกรมการฝกึทีเ่ริม่ดว้ย
การตีลูกหลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือ และกลุ่มที่ 2 
โปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วย
ลกูหลงัมอืมคีา่เฉลีย่ก่อนการฝกึ หลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์
และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน
 สรุปผลการวิจัย การสอนทักษะกีฬาเทนนิสนั้น
ไม่จำาเป็นต้องเริ่มจากด้านที่ถนัดหรือทักษะที่ง่ายก่อน
เสมอไป บางครัง้การเริม่ฝกึจากดา้นทีไ่มถ่นดัหรอืดา้น
ทีย่ากกวา่กอ็าจไดผ้ลทีไ่มแ่ตกตา่งกนั โคช้จะตอ้งหาวธิี
การสอนและการฝึกให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคน
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THE COMPARISON OF TENNIS TRAINING EFFECTS BETWEEN 
THE PROGRAM BEGINNING WITH BACKHAND THEN FOREHAND 
AND BEGINNING WITH FOREHAND THEN BACKHAND ON THE 

ABILITY OF BEGINNING TENNIS PLAYERS

Nattapat Srisumrit and Chatchai Gomaratat
Faculty Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Every athlete has some weakness, as  
a greater athlete needs; to get rid of his 
weaknesses and improve his strengths.  
According to the tennis sport, the backhand 
skill seems to be a universal weakness in 
most tennis athletes. Therefore, the coach 
should be concerned to find tennis- specific 
core exercises appropriating for each player 
and its help one to improve the weaknesses.
 Purpose To study and compare the 
result of the program beginning with backhand 
then forehand and beginning with forehand 
then backhand on the ability of beginning 
tennis players.
 Methods Forty volunteer students (aged 
between 18-24 years) of the Faculty of Sports 
Science, Chulalongkorn University were classified 
into two group (20 person per group) by using 
Hewitt’s Tennis Achievement Test and Match 
Group Method. The first group was trained  
by beginning with backhand then forehand 
program, in the other hand the second group 
was trained by beginning with forehand then 
backhand program. The results of the exercise 

study was investigated by analyzing of statistic 
mean to find standard deviation, t-test and 
one-way analysis of variance with repeated 
measure. If the analyze result was different, it 
would inquire for the significant difference by 
pairwise comparison using LSD process at 
the .05 level. 
 Results 
 1. The result of different comparison in 
both group demonstrated, the player of two 
groups improved their skills in the both training 
programs after practicing for 8 week.
 2. The results of comparison between 
the two group demonstrated, ability to play 
forehand and backhand after training 4 and 
8 week were not different.
 Conclusion The tennis skills for teaching 
that it does not matter to begin practice with 
weaknesses or strength skills because the result 
is quite the same. Therefore, the coach should 
be concerned to find tennis- specific core 
exercises, that is appropriate for each players.

Key Words: Backhand/ Forehand/ Training 
program/ Ability to play tennis



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) 3

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ปจัจบุนักฬีาเทนนสิเป็นกฬีาท่ีมคีนสนใจกนัอยา่ง

แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้

จากจำานวนผู้ชมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกีฬา

เทนนิสน้ันมีความต่ืนเต้นตลอดเวลา สถานการณ์ในการ

แข่งขันสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากน้ัน

กีฬาเทนนิสยงัเป็นกฬีาทีต่อ้งใชท้กัษะทางดา้นรา่งกาย

และสติปัญญาอย่างมาก ในการวางแผนเกมการแข่งขัน 

การแก้ไขสถานการณ์ การควบคุมอารมณ์ในการแข่งขัน 

และนอกจากการแขง่ขนัยงัมคีนหนัมาเล่นกฬีาเทนนสิ

เพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและกระทั่งประกอบ

เป็นอาชีพได้ เพราะกีฬาเทนนิสนั้นเป็นกีฬาที่เล่นกัน

ได้ทุกเพศทุกวัย

 ในกีฬาเทนนิสนั้นการใช้ทักษะพื้นฐานได้อย่าง 

ถูกต้องทันเวลานั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก และ 

ทักษะท่ีเป็นพ้ืนฐานน้ันมีอยู่ด้วยกันหลายทักษะ อาทิเช่น 

การเสิร์ฟ การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูก

วอลเลย์ การหยอด การตบและการเสริฟ ส่วนทักษะ 

ที่เป็นทักษะหลักๆ ที่ผู้เล่นนั้นต้องใช้บ่อยที่สุดก็คือการ

ตีลูกหน้ามือกับการตีลูกหลังมือ

 โคช้กฬีาเทนนสิทุกคนยอ่มต้องการให้นกักฬีาของ

ตนเองนัน้มพีฒันาการท่ีรวดเรว็ สามารถเลือกใชทั้กษะ

ตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัเวลาทีต่อ้งการ 

การที่จะใช้ทักษะพื้นฐานได้อย่างถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับ

พื้นฐานตั้งแต่เริ่มเล่นเทนนิส และทักษะทั้งสองทักษะ

ดังที่ได้กล่าวมา การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ

เปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็จะต้องใชม้ากท่ีสดุผู้เล่นสว่นใหญน่ัน้

จะมีความชอบหรือความถนัดในการตีลูกหน้ามือ

มากกว่าการตลีกูหลังมอื การตลูีกหนา้มอืนัน้ถอืวา่เปน็

อาวธุหลกัของนกัเทนนสิแทบทุกคนเพราะมคีวามมัน่ใจ

ในการตีลูกมากกว่า และการตีลูกหลังมือถือว่าเป็น 

จดุออ่นของการเลน่เทนนสิ ซึง่สอดคล้องกบั อรรถวฒุ ิ

กังวานตระกูล (Kongwantakrun, 2005) ท่ีทำาการวิจัย

เก่ียวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์และยุทธวิธี

ในการเล่นเทนนิสประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 

ในการแข่งขันรายการแกรนด์แสลม ปี พ.ศ. 2548  

พบว่าในการแข่งขันน้ันความถ่ีในการตีโต้ด้วยลูกหน้ามือ

จะมีมากกว่าการตีโต้ประเภทอื่น และตำาแหน่งพื้นที่ 

ที่ลูกลงในการตีโต้น้ันจะเป็นพื้นที่ในคอร์ดด้านซ้าย 

หรอืดา้นทีเ่ปน็การตลีกูหลงัมอืมากทีส่ดุเปน็เครือ่งบง่ชี้

ได้ว่าการตีลูกหน้ามือนั้นเป็นด้านที่นักกีฬาถนัด การตี

ลูกหลังมือนั้นเป็นจุดอ่อนที่นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่ถนัด 

และจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนในผูเ้ลน่ทีห่ดัใหมห่รอืผูท้ีเ่ริม่

แข่งขันก็ตามเมื่อลูกที่ถูกตีมายังฝั่งที่ตนเองไม่ถนัด 

หรอืดา้นทีต่อ้งตดีว้ยลกูหลงัมอืนัน้ กจ็ะเปน็การตแีบบ

ป้องกันตัวหรือตีประคองให้ลูกข้ามไปหรือบางคนถึง 

ขั้นที่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงลูกที่ต้องตีด้วยลูกหลังมือ 

โดยการยืนปิดฝั่งด้านนั้นและเปิดฝั่งที่เป็นการตีลูก 

หนา้มอืใหม้พีืน้ทีม่ากขึน้ หรอืพยายามวิง่ออ้มเพือ่ทีจ่ะ

ตดีว้ยลกูหนา้มอืนัน่เอง ในการฝกึของโคช้นัน้จงึจำาเปน็

ท่ีจะต้องหาวิธีท่ีจะป้องกันจุดอ่อนในการตีลูกหลังมือให้ได้

มากที่สุดหรือมีการพัฒนาการตีลูกหลังมือให้เทียบเท่า

หรือใกล้เคียงกับการตีลูกหน้ามือให้ได้มากที่สุด 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างโปรแกรมการฝึก

เพื่อที่จะพัฒนาการตีลูกหลังมือหรือการตีลูกด้านที่

นกักฬีาไมถ่นดัใหด้ขีึน้หรอืใกลเ้คยีงกบัการตลีกูหนา้มอื

ซ่ึงเป็นการตีลูกในด้านท่ีนักกีฬาถนัดให้ได้มากท่ีสุด โดยมี

ปัจจัยหลักที่น่าจะมีผลต่อการพัฒนาการตีลูกหลังมือ 

ปัจจัยที่หนึ่งก็คือการจัดลำาดับขั้นตอนการสอนซึ่งโดย

ปกติแล้วโค้ชทุกคนจะจัดลำาดับขั้นโดยการที่สอนการตี

ลกูหนา้มอืกอ่นเพราะเปน็ดา้นทีถ่นดัและงา่ยตอ่การฝกึ 

ตามหลักการสอนทักษะของ ดีเชคโก และครอฟอร์ด 

(DeCecco and Crawford, 1974) ทีว่า่ ควรจดัลำาดบั

ขัน้ตอนในการฝกึใหเ้ปน็ไปตามลำาดบัขัน้จากงา่ยไปยาก 

ทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ทักษะ  

ไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วหลังจากนั้นจึงสอนทักษะ
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การตีลูกหลังมือต่อทำาให้เกิดการเปรียบเทียบกับทักษะแรก

ท่ีมีความง่ายกว่า หรือบางครั้งโค้ชก็จะเน้นที่การฝึก

การตลีกูหนา้มอืมากจนละเลยหรอืใหค้วามสำาคญันอ้ย

กับการฝึกการตีลูกหลังมือ จนทำาให้เกิดความแตกต่าง

ของความสามารถที่จะใช้ทั้งสองทักษะนี้ แต่ผู้วิจัยมี

ความสนใจทีว่า่นา่จะสามารถท่ีจะสอนการตลูีกหลังมอื

ให้กับผู้เร่ิมฝึกก่อนได้เพราะผู้เร่ิมฝึกน้ันไม่เคยเรียนรู้ทักษะ

ทางกีฬาเทนนิสมาก่อนก็จะยังไม่เกิดการเปรียบเทียบ

ความยากง่ายกันระหว่างสองทักษะ คือ การตีลูกหน้ามือ

กับการตีลูกหลังมือ ซึ่งน่าจะมีส่วนให้การตีลูกหลังมือ 

ดีข้ึนเพราะได้มีการฝึกให้คุ้นเคยกับทักษะการตีลูกหลังมือ

ก่อนที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ต่อไป

 ปัจจัยที่สองที่มีผลต่อการตีลูกหลังมือก็คือความ

ถนัดในการใช้ร่างกายท้ังสองซีก โดยปกติมนุษย์เรา

ส่วนใหญ่แล้วจะถนัดการใช้ร่างกายเพียงซีกเดียว  

ยกตัวอย่างเช่น คนที่ถนัดด้านขวาก็จะเขียนหนังสือ 

ด้วยมือขวา จับช้อนด้วยมือขวา เล่นกีฬาก็จะใช้ร่างกาย

ในซีกขวาเป็นส่วนใหญ่ โดยสาเหตุมาจากสมองท้ังสองซีก 

สำาหรับคนท่ีถนัดด้านขวาน้ันก็จะถูกส่ังงานมาจากสมอง

ซีกซ้าย สมองซีกซ้ายก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ทำาให้คนโดยท่ัวไปถนัดในการควบคุมร่างกายทางซีกขวา

มากกว่า ส่วนในการตีลูกหลังมือนั้นจะเป็นการตีที่เรา

ต้องหันตีลูกเทนนิสในฝั่งที่ไม่ถนัด ยิ่งกับผู้ที่ตีด้วยการ

ตลีกูหลงัมอืแบบสองมอืนัน้ จะต้องมกีารผสานงานของ

มือทั้งสองข้างทำาให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นไม่ถนัดในการตี

ลูกหลังมือ วนิษา เรซ (Race, 2010) ได้สนับสนุนให้

มีการฝึกร่างกายสลับซีกเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาการ

ผสานงานกันของสมองทั้งสองซีกและจะส่งผลต่อ

ร่างกายโดยตรงทำาให้การควบคุมร่างกายท้ังสองซีกดีข้ึน 

เพราะร่างกายกับสมองน้ันทำางานร่วมกันอย่างเล่ียงไม่ได้ 

ในการฝึกการตีลกูหลังมอืนัน้กค็อืการฝกึการผสานงาน

ของทั้งร่างกายและสมองทั้งสองซีกเช่นกัน ยิ่งถ้าเรา

ฝึกมากขึ้นสมองก็จะเกิดการพัฒนา เกิดความเคยชิน

ที่จะใช้ทักษะก็จะทำาให้การตีลูกหลังมือดีขึ้นอีกด้วย

 ปัจจัยท่ีสามท่ีมีผลต่อการตีลูกเทนนิสคือจังหวะเท้า

การว่ิงตีท่ีถูกจังหวะ ดังน้ัน โค้ชก็ควรท่ีจะมีการฝึกเสริม

ความแข็งแรงของขาเพ่ือให้นักกีฬาสามารถตีลูกเทนนิส

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกเสริมที่ช่วยเพิ่ม

ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ไดแ้ก่การฝกึโพรไพรโอเซฟ็ทฟี 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัพงษ ์ไชยพฒันป์รชีา 

และคณะ (Chaipatpreecha et al., 2010) เกี่ยวกับ

การฝกึโพรไพรโอเซฟ็ทฟี สามารถทำาใหน้กักฬีามคีวาม

คล่องแคล่วว่องไวพลังระเบิดของกล้ามเนื้อขาช่วย 

ในการเรง่ความเรว็และการทรงตวัอยูก่บัทีท่ีด่ขีึน้ซึง่จะ

สามารถช่วยให้นักกีฬามีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วย

การตีลูกหลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือกับโปรแกรม

การฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือ

ที่มีต่อความสามารถในการตีเทนนิส

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามรถในการตเีทนนสิ

ลูกหลังมือและลูกหน้ามือระหว่างกลุ่มท่ีฝึกด้วยโปรแกรม

การฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ 

กับกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก

หน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ

คำาถามในการวิจัย    

 นักเทนนิสส่วนใหญ่ไม่ถนัดในการตีลูกหลังมือ 

การฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือ

แล้วตามด้วยลูกหน้ามือจะช่วยพัฒนาความสามารถ 

ในการตีลูกหลังมือได้หรือไม่

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิต 
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อาสาสมัครจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา อายุระหว่าง 18-24 ปี โดยการเลือกสุ่มกลุ่ม

ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนัน้

ทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ  

20 คนโดยวิธีการสุ่มแบบกำาหนด (Randomized  

assignment) โดยเรียงสลับตามคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบด้วยแบบทดสอบของแจค อ ีเฮวทิท์ (Hewitt’s 

Tennis Achievement Test) เพื่อให้แต่ละกลุ่มมี 

ค่าเฉลี่ยความสามารถก่อนการฝึกทักษะกีฬาเทนนิส

และจำานวนเพศไม่แตกต่างกันหรือใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

โดยท้ังสองกลุ่มจะมีเพศชาย 10 คนและเพศหญิง 10 คน

 กลุ่มที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก 

หลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือ

 กลุ่มที่ 2 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก 

หน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือ

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. เป็นผู้ที่ไม่เคยเล่นกีฬาเทนนิสมาก่อน

 2. เป็นนิสิตของจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยอายุ

ระหว่าง 18-24 ปีท่ีรับทราบและยินยอมเข้ารับการวิจัย

ด้วยความสมัครใจ

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. เกดิเหตสุดุวสิยัท่ีทำาใหไ้มส่ามารถเขา้รว่มวจิยั

ต่อไปได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บ

 2. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกตาม

โปรแกรมการฝึกมากกว่าร้อยละ 20

 ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการวิจัย 

 1. ทำาการค้นคว้าข้อมูลและสร้างโปรแกรมการฝึก 

2 โปรแกรมคือ โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก

หลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือ และโปรแกรมการฝึก

ทีเ่ริม่ด้วยการตีลกูหนา้มอืแล้วตามดว้ยลูกหลังมอืซึง่ได้

เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่านซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ

ด้านโปรแกรมการฝึกเทนนิส เพื่อพิจารณาความตรง

เชิงเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence; IOC) ซึ่งโปรแกรม

ทัง้สองมคีา่ความตรงเชงิเนือ้หาเทา่กบั 0.86 โดยผูว้จิยั

เป็นผู้หาคุณภาพของเครื่องมือ

 2. ติดต่ออาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมในการฝึก

ตามโปรแกรมด้วยความสมัครใจทำาการทดสอบโดยให้

กลุ่มตัวอย่างมาทำาการทดสอบทักษะคร้ังแรก (Pre-test) 

ด้วยแบบทดสอบวัดความสัมฤทธ์ิผลทางทักษะกีฬาเทนนิส

ของแจค อี เฮวิทท์ (Hewitt’s Tennis Achievement 

Test)

 3. ชี้แจงขั้นตอน รายละเอียดแก่กลุ่มตัวอย่าง 

และกำาหนดวันและช่วงเวลาในการฝึก เริ่มตั้งแต่วันที่ 

14 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2554 

 กลุ่มที่ 1 ทำาการฝึกในวันจันทร์ เวลา 16.00-

18.00 น. และวันพุธ เวลา 8.00-10.00 น.

 กลุ่มที่ 2 ทำาการฝึกในวันพุธ เวลา 10.00- 

12.00 น. และวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.

 ในแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ๆ ละ 

2 วันๆ ละ 2 ชั่วโมงและมีผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมการฝึก

ด้วยตัวเองและมีผู้ช่วยวิจัยจำานวน 1 คนท่ีผ่านการอบรม

เพื่อช่วยดำาเนินการฝึกตามโปรแกรมด้วยมาตรฐาน

เดียวกันและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โดย

 กลุ่มที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก 

หลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ

 กลุ่มที่ 2 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก 

หน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ

 4. ผู้วิจัยดำาเนินการฝึกซ้อมและควบคุมการฝึก

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยทำาการทดสอบทักษะในการตีเทนนิสลูกหน้ามือ 

และลกูหลงัมอื อกีสองครัง้ คอื หลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ด้วยแบบทดสอบวัดความ

สัมฤทธ์ิผลทางทักษะกีฬาเทนนิสของแจค อี เฮวิทท์ 

รวมเป็นทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง
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 5. นำาผลการทดสอบทักษะการตีเทนนิสลูก 

หน้ามือ และหลังมือ ทำาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ

 6. สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะความคิดเห็น 

ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

 การวิเคราะห์ข้อมูล    

 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

(Statistical package for the social sciences) 

และวิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับขั้นดังนี้

 1. คำานวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

 2. เปรียบเทียบผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของความสามารถในการตีเทนนิสภายในกลุ่มของ 

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2  

ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวชนิดวัดซ้ำา ถ้าพบความแตกต่างจะทำาการ

เปรียบเทียบแบบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD)

 3. เปรียบเทียบผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของความสามารถในการตเีทนนสิระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง

ที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ก่อนการฝึกหลังการฝึก  

4 สปัดาห ์และหลงัการฝกึ 8 สปัดาห ์โดยการทดสอบ

ค่า “ที” (t-test)

 4. ทดสอบความมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 5. นำาเสนอข้อมลูในรปูตารางประกอบความเรยีง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการตีเทนนิส ของกลุ่มทดลองที่ 1 โปรแกรม

การฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ และกลุ่มทดลองที่ 2 โปรแกรมการฝึกที่เริ่ม

ด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ เปรียบเทียบระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ 

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ 

กลุ่มการทดลอง โปรแกรมการฝึก

ก่อนการฝึก หลังการฝึก 

4 สัปดาห์

หลังการฝึก 

8 สัปดาห์ F p

X SD X SD X SD

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

การตีลูกหน้ามือ

การตีลูกหลังมือ

การตีลูกหน้ามือ

การตีลูกหลังมือ

6.95

3.9

6.1

4.6

3.62

2.09

3.6

3.41

9.4

9.4

8.4

7.7

2.79

2.79

4.4

3.56

18.8*†

16.4*†

22.9*†

19.1*†

8.42

6.36

5.1

8.21

15.892

19.129

79.124

25.031

.000

.000

.000

.000

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

 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือและหลังมือของกลุ่มทดลองที่ 1 (โปรแกรม

การฝึกที่เร่ิมด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ) 

ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ มีค่ามากกว่าก่อนการฝึก 

และหลังการฝึก 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบการตี

ลกูหนา้มอืและหลงัมอืของกลุม่ทดลองที ่2 (โปรแกรม

การฝึกที่เร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ) 

ภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยการตีลูกหน้ามือ

มากกว่าก่อนการฝึก และมีค่าเฉล่ียการตีลูกหลังมือ

มากกว่าก่อนการฝึก และหลังการฝึก 4 สัปดาห์ อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือและหลังมือระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่ม

ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และ

หลงัการฝกึ 8 สปัดาหไ์มแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ความสามารถในการตีเทนนิสลูกหน้ามือและการตีลูก

หลังมือภายในกลุ่มทดลองที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่ม

ด้วยการตีลูกหลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือ กลุ่มที่ 2 

โปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วย

ลูกหลังมือจากผลการวิจัยพบว่า

  1.1 ภายในกลุ่มที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่ม

ดว้ยการตลีกูหลงัมอืแลว้ตามดว้ยลกูหนา้มอืปรากฏวา่ 

ค่าเฉล่ียความสามารถ (คะแนน) ในการตีลูกหน้ามือและ

การตีลูกหลังมือ ก่อนการฝึก (X = 6.95) หลังการฝึก 

4 สัปดาห์ (X = 9.4) และหลังการฝึก 8 สัปดาห์  

(X = 18.8) มีค่าเฉลี่ยความสามารถที่ดีขึ้นตามลำาดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิลปชัย สุวรรณธาดา 

(Suwanthada, 2008) ที่ว่าผู้เรียนที่มีระดับทักษะสูง

ในกีฬาที่เรียนมาก่อนจะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่

ทักษะใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันสูงกว่าผู้เรียนที่มี

ระดับทักษะต่ำา หรือผลจากการเรียนรู้เริ่มแรก (Initial 

Learning) ระดบัการเรยีนรูใ้นขัน้แรกอยูใ่นระดบัทีส่งู

มีโอกาสที่จะถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวกที่มากขึ้น 

จะเห็นได้จากการที่เริ่มฝึกด้วยการตีลูกหลังมือก่อน

เป็นการเร่ิมฝึกจากด้านท่ีไม่ถนัดหรือเป็นการฝึกท่ียากกว่า 

แล้วจึงฝึกการตีลูกหน้ามือหรือด้านที่ถนัดมีความง่าย

ในการฝึกทำาให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่สูงจึงเห็น 

ค่าเฉล่ียความสามารถในการตีเทนนิสลูกหน้ามือและ

ลูกหลังมือท่ีดีข้ึนต้ังแต่หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และดีข้ึน

อย่างต่อเน่ืองจนจบหลังการฝึก 8 สัปดาห์ และอีก

ปัจจัยหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วนิษา เรซ 

(Race, 2007) ผู้เช่ียวชาญทางด้านพัฒนาการทางสมอง 

ว่ามนุษย์เราควรมีการฝึกใช้ร่างกายสลับซีกเพ่ือเป็นการ

พัฒนาศักยภาพของสมองและการสั่งงานของร่างกาย

ให้ดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมการฝึกนั้นได้เริ่มการฝึกจากการตี

ลกูหลงัมอืเปน็การใชร้า่งกายซกีทีไ่มถ่นดัตัง้แตเ่ริม่แรก 

ทำาให้สมองมีการพัฒนาและจดจำาท่าทางในการตีได้ดีข้ึน

  1.2 ภายในกลุ่มที่ 2 โปรแกรมการฝึกที่เริ่ม

ดว้ยการตลีกูหนา้มอืแลว้ตามดว้ยลกูหลงัมอืปรากฏวา่

ค่าเฉลี่ยความสามารถในการตีลูกหน้ามือหลังการฝึก  

4 สัปดาห์ (X = 8.4) และก่อนการฝึก (X = 6.1)  

มีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน แต่หลังการฝึก 8 สัปดาห์ 

(X = 22.9) มีค่าเฉล่ียความสามารถในการตีลูกหน้ามือ

ที่ดีกว่าหลังการฝึก 4 สัปดาห์และก่อนการฝึก ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของธรอนไดค์ (Thorndike, 1968) 

ท่ีว่ากฎของการเรียนรู้ท่ีสำาคัญคือ กฎแห่งผลในช่วงแรก

นัน้เปน็ชว่งของการลองผดิลองถกูเมือ่ผูฝ้กึทำาการตลีกู

เทนนสิลกูหนา้มอืเกดิการเริม่เรยีนรูใ้นชว่งแรกจะเหน็

พัฒนาการที่ไม่รวดเร็วนัก แต่หลังจากได้ผ่านการฝึก
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อย่างต่อเนื่องผ่านจากช่วงของการลองผิดลองถูกแล้ว

ก็จะเกิดความชำานาญทำาให้ผลการทดสอบหลังการฝึก 

4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกับก่อนการฝึก แต่หลังการฝึก  

8 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยความสามารถที่ดีขึ้นแตกต่างจาก

หลังการฝึก 4 สัปดาห์และก่อนการฝึก

 สว่นคา่เฉลีย่ความสามารถในการตลูีกหลังมอืนัน้

เห็นผลพัฒนาการต้ังแต่หลังการฝึก 4 สัปดาห์ (X = 8.4) 

และดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนจบหลังการฝึก 8 สัปดาห์ (X = 

22.9) สอดคล้องกับแนวคิดของศิลปชัย สุวรรณธาดา 

(Suwanthada, 2008) ในเรื่องการถ่ายโยงการเรียนรู้

จากแขน-ขาด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง (Bilateral 

Transfer of learning) เน่ืองจากทักษะการตีลูกหลังมือ

มีความคล้ายคลึงกันของการตี เม่ือผ่านการเรียนรู้ในการ

ตีลูกหน้ามือแล้วทำาให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากการ

ตลีกูหน้ามือมาสู่การตลูีกหลังมอืในระหวา่งท่ีทำาการฝึก

ตีลูกหน้ามือ เม่ือทำาการฝึกการตีลูกหลังมือทำาให้เกิดการ

พัฒนาท่ีเร็วข้ึนไม่ต้องผ่านข้ันตอนการลองผิดลองถูกอีก

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มทดลองที่ 1 (โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูก

หลังมือแล้วตามด้วยลูกหน้ามือ) และกลุ่มทดลองที่ 2 

(โปรแกรมการฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วย

ลูกหลังมือ)

  2.1 ความสามารถในการตเีทนนสิลูกหนา้มอื 

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง

ที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือแล้ว

ตามด้วยลูกหน้ามือ และกลุ่มทดลองที่ 2 โปรแกรม

การฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือ 

มีพัฒนาการความสามารถในการตีเทนนิสลูกหน้ามือ 

ที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ อนันต์ อัตชู (Autcho, 

1995) กล่าวว่าการฝึกเป็นสิ่งเฉพาะของบุคคล และ

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เป็นการเฉพาะ วิธีการฝึก

อย่างเดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้กับการฝึกกีฬาชนิดเดียวกัน 

และสนธยา สีละมาด (Selamard, 2008) ในเรื่อง

หลักของความเหมาะสมเฉพาะบุคคล (Principle of 

Individualization) ตารางเวลาในการฝึก ความหนัก ฯลฯ 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโค้ชควร

ต้องหาวิธีที่สามารถฝึกทักษะกีฬานักกีฬาคนนั้นได้

อย่างเหมาะสม เนื่องจากการสร้างโปรแกรมที่มีความ

หลากหลายทำาใหผ้ลของการฝกึโดยรวมมคีา่พฒันาการ

ที่ออกมาไม่แตกต่างกัน

  2.2 ความสามารถในการตเีทนนสิลกูหลงัมอื 

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึก 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง

ที่ 1 โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือแล้ว

ตามด้วยลูกหน้ามือ และกลุ่มทดลองที่ 2 โปรแกรม

การฝึกท่ีเร่ิมด้วยการตีลูกหน้ามือแล้วตามด้วยลูกหลังมือ 

มีพัฒนาการความสามารถในการตีเทนนิสลูกหลังมือ 

ที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ จอร์จ (Geroge, 1977) 

ได้กล่าวว่าจากผลการวิจัยเป็นจำานวนมากพอจะสรุปได้ว่า 

ไม่ว่าจะเร่ิมต้นด้วยเรียนงานง่ายก่อน หรือจะเร่ิมต้นด้วย

เรียนงานยากก่อน จะไม่มีความแตกต่างกันในผลการ

ถา่ยโยงการเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิกจิกรรม

บางชนิดจะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 

เม่ือการฝึกเป็นแบบง่ายไปยากหรือทางตรงข้าม กิจกรรม

บางชนิดจะมีการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 

เมือ่ฝกึจากยากไปงา่ยเนือ่งดว้ยการสรา้งโปรแกรมและ

การฝกึนัน้เปน็การฝกึแบบกลุม่ทำาใหผ้ลของพฒันาการ

ในการตีลูกหลังมือน้ันออกมาเป็นผลรวมท่ีไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือ

ตามด้วยลูกหน้ามือ มีความเหมาะสมในการนำาไปใช้ฝึก

กับผู้ท่ีสนใจเร่ิมเล่นกีฬาเทนนิสบางคน โค้ชหรือผู้ฝึกสอน

จงึควรนำาไปปรบัใชก้บัโปรแกรมการฝกึใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุด

 2. การนำาโปรแกรมการฝึกไปใช้โค้ชหรือผู้ฝึกสอน 

ต้องอธิบายถึงจุดประสงค์ของโปรแกรมการฝึกอย่าง
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ชดัเจน โดยการอธบิายและสาธติเปน็ตวัอยา่งกอ่นการ

ฝึกซ้อม เพื่อให้ผู้รับการฝึกจะสามารถแสดงศักยภาพ

ได้อย่างเต็มที่ และต้องกระตุ้นให้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 

ตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อม

 3. โปรแกรมการฝึกที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือ

ตามด้วยลูกหน้ามือให้คุณค่าที่หลากหลายเนื่องจาก

สามารถพัฒนาทักษะเทนนิสสำาหรับผู้เร่ิมฝึกแล้วยังช่วย

พฒันาการในการใชร้า่งกายสลับซกี ชว่ยในการพฒันา

ทางด้านสมองได้อีกด้วย
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ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนา

ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี

อมรเทพ ทัศนสุวรรณ และชัชชัย โกมารทัต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทยีบความสามารถในการพฒันาทกัษะการเล่น
เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  
ที่มีคะแนนความฉลาดทางการเล่นแตกต่างกัน คือ 
กลุ่มที่มีคะแนนความฉลาดทางการเล่นสูง กลุ่มท่ีมี
คะแนนความฉลาดทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มท่ีมี
คะแนนความฉลาดทางการเล่นต่ำา
 วิธีการดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย 
อาย ุ12 ปี ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัศรนีครนิทร- 
วิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ฝ่ายมัธยม) โดยใช้แบบทดสอบความฉลาดทางการเล่น 
(Play Quotient) ของชัชชัย โกมารทัต และคณะ 
(Gomaratat,et al., 2006) เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 
ดำาเนินการทดลองโดยนำาท้ัง 3 กลุ่มมาฝึกทักษะการเล่น
เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 
3 วัน ทำาการทดสอบทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส 
ขั้นพื้นฐานของ สรินยา แซ่ก๊วย (Saekauy, 1999) 
ก่อนเข้ารับการฝึก หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ และ
หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ นำาผลท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดำาเนนิการเปรยีบเทียบผลการทดสอบแตล่ะ
รายการภายในกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทางแบบวัดซ้ำา (Two-way ANOVA analysis  
of variance with repeated measure) และ 
เปรียบเทยีบผลการทดสอบแตล่ะรายการระหวา่งกลุม่ 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว  

(One-way ANCOVA analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Pair wise 
Comparisons) โดยวิธีการของ Bonferroni ทดสอบ
ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 ผลการวิจัย
 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ
สามารถทางการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐานภายในกลุ่ม
ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ดีกว่า 
หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ และดีกว่า ก่อนเข้ารับ
การฝึก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ
สามารถทางการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐานระหว่างกลุ่ม 
ภายหลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์และหลงัการฝกึ 8 สปัดาห ์
พบว่า กลุ่มท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง มีการพัฒนา
ทักษะที่ดีกว่า กลุ่มที่มีคะแนนความฉลาดทางการเล่น
ปานกลาง และกลุม่ทีม่คีะแนนความฉลาดทางการเลน่
ต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05
 สรุปผลการวิจัย ระดับคะแนนความฉลาดทาง 

การเล่น (Play Quotient) ที่ต่างกันจะมีผลต่อความ

สามารถในการพัฒนาทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส 

ข้ันพ้ืนฐานของเด็กชายอายุ 12 ปี และสามารถนำามาใช้

ในการพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ลน่ระดบัเยาวชนเพือ่พฒันา

ทักษะการเล่นสู่ระดับสูงต่อไปได้

คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางการเล่น / การคัดเลือกผู้เล่น 

/ เด็กชายอายุ 12 ปี / ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส

ขั้นพื้นฐาน
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THE EFFECTS OF USING PLAY-QUOTIENT SCORE TO SELECT 

PLAYERS ON THE DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS TABLE TENNIS 

PERFORMANCE OF THE 12-YEAR-OLD BOYS

Amornthep Thatsanasuwan and Chuchchai Gomaratat
Faculty Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purposes of this research 
were to compares the development of basic 
skill table tennis performance between 3 study 
groups. First group has high Play Quotient, 
second group has moderate Play Quotient, 
and third group has low Play Quotient. 
 Methods The 12-year- old boys groups of 
Pathumwan Demonstration School, Srinakharin-
wirot University and Chulalongkorn University 
Demonstration School were purposively selected 
to be the subjects in this study. They were 
divided into three groups of fifteen players by 
the Play Quotient test of Chuchchai Gomaratach, 
et al. (2006). All groups were trained with a 
basic skill table tennis training program. The 
courses of traininng were for three days per 
week. The total duration of training was eight 
weeks. All subjects were tested a basic skill 
table tennis performance by a construction of 
table tennis skill tests for junior high school 
students of Sarinya Saekauy (1999). The subjects 
were tested at 3 different periods. (i.e. before 
experiment, after the fourth, and eighth weeks). 
The obtained data were analyzed in terms of 
means and standard deviations, Two-way 
ANOVA analysis of variance with repeated 
measure, One–way ANCOVA analysis of variance 

and Pair wise Comparisons by Bonferroni‘s 
methods were employed for statistical significant 
at the .05 level .
 Results
 1. The comparison of basic skill table 
tennis within groups. All groups have means 
of a development of basic skill of table tennis 
after four weeks and eight weeks of experiment 
were significantly better than before experiment 
at the .05 level
 2. The comparison of basic skill table 
tennis between groups. Means of basic skill 
table tennis performance eight weeks of  
experiment, the first group (High Play Quotient) 
were significantly better than the second group 
(Moderate Play Quotient) and third group (Low 
Play Quotient) at the .05 level
 Conclusion The different levels of Play 
Quotient affects the development of basic skill 
table tennis performance of 12-year-oldboys 
and can be used as a consideration the young 
players to keep practicing high skills table 
tennis performance.

Key Words: Play Quotient / Player selection 
/ 12-year-old boys / basic skill table tennis
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ความเป็นมาและปัญหา

 ในปัจจุบันการกีฬามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ในหลายๆ ดา้น รวมไปถงึความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์

การกีฬาแขนงต่างๆ ได้มีการนำาวิทยาการความรู้เข้ามา

ช่วยในการเพ่ิมสมรรถภาพของนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

การคัดเลือกตัวนักกีฬาถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำาคัญ

ประการหนึง่ของผูฝ้กึสอน เพือ่นำาเดก็มาเกบ็ตวัฝึกซอ้ม

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขัน ปัจจุบันนี้ การคัดตัว

นักกีฬาเพื่อเรียกตัวเข้าฝึกซ้อมในระดับทีมชาตินั้น  

จะคัดเลือกโดยดูตามระดับผลงานการแข่งขันระดับชาติ 

และเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนทำาการฝึกซ้อมทักษะ 

เทคนิคต่างๆ ให้แก่นักกีฬาของตนเองต่อไป สำาหรับทาง

ภาครฐัเองปัจจบัุน ไดก้ำาหนดแผนพฒันากฬีาแหง่ชาต ิ

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) ขึ้น ซึ่งแผนพัฒนากีฬา

แห่งชาติฉบับที่ 4 นี้ ได้มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนากีฬาไว้ว่าให้ความสำาคัญกับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬา และพัฒนาทักษะในการเล่น 

ไปสู่ระดับสูง เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ รวมไปถึงการ

คัดเลือกตัวนักกีฬาท่ีเหมาะสมเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านกีฬา

ในประเทศ มกีารพฒันาสมรรถภาพของนกักฬีา ทำาให้

ก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับโลก สร้าง

ช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติจำานวนไม่น้อย ในระยะหลายปี

ที่ผ่านมาภายหลังที่นักกีฬาไทยประสบความสำาเร็จ 

ในกีฬาระดับนานาชาติ ส่งผลให้มีเยาวชนเข้ารับการ

ฝึกหัดกีฬาต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจเป็นจำานวนมาก 

และด้วยหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 

difference principle) ทีก่ล่าวไวว้า่ ระดบัสมรรถภาพ

ทางกายของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน (Gomaratat, 2006) 

ดังนั้นความสามารถในการพัฒนาการเล่นกีฬาของ

เยาวชนแต่ละคน จึงมีความแตกต่างกันด้วย ซ่ึงสามารถ

สังเกตได้ง่ายๆ จากการปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาน้ันๆ 

นัน่คอื คนทีม่คีวามสามารถในการเล่นท่ีสงู จะสามารถ

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติทักษะต่างๆได้อย่าง

ง่ายดาย และนำามาปฏิบัติได้อย่างดี ซึ่งการเกิดทักษะ

ในการเล่นนั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 4 ประการ คือ 

ความแม่นยำา (Accuracy) ความสัมพันธ์กลมกลืน 

(coordination) ความรวดเร็ว (Speed) และการใช้

ส่ิงบอกแนะ (Used of cues) ซ่ึงในคนท่ีมีความสามารถ

ในการพัฒนาการเล่นที่สูงนั้น มักจะมีเชาวน์ปัญญาที่ 

ดีด้วย ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของศุภรัตน์ สุขสมนิล 

(Sooksomnil, 1974 cited in Atipthamvaree, 2003) 

จากการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธ์ิผล

ทางการเรียนกับทักษะกิจกรรมพลศึกษา” โดยทำาการ

ทดสอบกับทักษะการเล่นแบดมินตัน ซึ่งได้ผลสรุปว่า 

คะแนนสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน กับคะแนนทดสอบ

ทักษะแบดมินตันมีความสัมพันธ์กัน คือ นักเรียนที่มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูหรอืต่ำาจะมคีะแนนทดสอบ

ทักษะแบดมินตันสูงหรือต่ำาด้วย แต่จะอย่างไรก็ตาม 

ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (Kawkangwan, 2006) ไดก้ลา่ว

ไว้อย่างน่าสนใจว่า ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ไม่ใช่

แบบทดสอบวัดความถนัด แต่เป็นแบบทดสอบที่อาจ

ทำาให้ทราบได้ว่า เด็กเรียนรู้อะไรมากน้อยเพียงใด ดังน้ัน 

เด็กท่ีมาจากส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ก็มักจะมี IQ 

สงูกวา่เดก็ทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีไ่มส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้

ซึ่งทำาให้ IQ มีจุดด้อยที่ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะ 

บางประการได้ 

 ศรีเรือน แก้วกังวาน (Kawkungwan, 2006) 

ไดก้ลา่วถึงการพฒันาการของมนุษย์ไวโ้ดยแบง่เปน็ชว่ง

อายุ และในช่วงอายุ 6-12 ปี ได้เรียกว่าเป็น “วัยเด็ก

ตอนกลาง” ซึง่มลีกัษณะพฒันาการทีส่ำาคญัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับสมรรถภาพทางกาย คือ พละกำาลังเพิ่มขึ้น มีความ

สามารถทางการเล่นกีฬาต่างๆ ฮาวิคเฮิร์ซ (Harvighurst, 

1979 cited in Kawkungwan, 2002) ได้กล่าวถึง

ลักษณะท่ีพึงมีในวัยเด็กตอนกลาง (middle childhood) 

วา่มกีารพฒันาการเรยีนรูท้กัษะทีจ่ำาเปน็ในการเลน่เกม
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กีฬาทางกายภาพ ซึ่งจากการที่เด็กในช่วงอายุนี้มีการ

พัฒนาการเรียนรู้ทักษะที่รวดเร็วนี่เอง การฝึกฝนกีฬา

ในช่วงน้ีจะสามารถสร้างพ้ืนฐานของกีฬาได้เป็นอย่างดี 

สนธยา สีละมาด (Siramas, 2008) ได้เสนอการ 

แบ่งช่วงอายุที่เหมาะสมสำาหรับซ้อมกีฬาว่าเด็กในวัย 

11-14 ปีน้ัน เป็นวัยทีม่คีวามเหมาะสมอยา่งยิง่สำาหรบั

การฝึกซ้อมกีฬาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเน้นในเรื่องการฝึก

โปรแกรมข้ันพ้ืนฐานให้เด็กมีสมรรถภาพท่ีจะพร้อมไปสู่

การฝึกแบบเฉพาะเจาะจงในอนาคตได้

 ในกีฬาหลายประเภท ซึ่งเป็นกีฬาบุคคล อาทิ 

เทเบิลเทนนิส เป็นกฬีาทีไ่มม่คีวามเสยีเปรยีบทางดา้น

สรีระร่างกายมากนักเมื่อเทียบกับนักกีฬาแถบภูมิภาค

เอเชียด้วยกัน เช่น จีน ญี่ปุ่น แต่กลับมีนักกีฬาไทย 

ที่ติดอันดับโลก (World’s ranking) 100 อันดับแรก

เพียงไม่กี่คน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากีฬาเทเบิลเทนนิส 

ควรเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อ

ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต เนื่องมาจากเป็นกีฬาที่

นำามาเลน่ไดง่้าย ลกัษณะการเลน่ไมซ่บัซอ้น ผูท้ีฝ่กึหดั

เล่นพัฒนาการเล่นได้อย่างไม่ลำาบากนัก 

 ในการเล่นกฬีาเทเบิลเทนนิสนี้ จะมีวิถีการหมุน 

และความเร็วของลูกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ผู้เล่นจึงต้องใช้ความ

สามารถเฉพาะตัวในด้านความเร็ว สมาธิ ความฉลาด

และไหวพริบ และความคล่องแคล่วว่องไวอย่างมาก 

เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (Kultawatwichai, 2001) 

กลา่วเกีย่วกบัสมรรถภาพทางกายของผูเ้ล่นกฬีาเทเบลิ

เทนนิสไว้ว่า ผูเ้ลน่จะตอ้งมสีมรรถภาพทางกายสงู คอื 

มีความอดทน (stamina) มีความคล่องแคล่วว่องไว 

(Agility) มคีวามแขง็แรง (Strength) มพีลัง (Power) 

รวมไปถงึ มคีวามสมัพนัธข์องระบบประสาทกล้ามเนือ้ 

(Neuromuscular Coordination) ท่ีดเียีย่ม ซึง่นกักฬีา

จะสามารถพัฒนาทักษะไปสู่ขั้นสูงได้นั้นย่อมต้องมี

คุณสมบัติที่เหมาะสม และผู้ฝึกสอนต้องเป็นผู้ทำาการ

คดัเลอืกนกักีฬาทีเ่หมาะสมเข้าทำาการฝกึซอ้ม ซึง่ถือได้

ว่าเป็นปัญหาสำาคัญเน่ืองมาจากว่าในปัจจุบันยังไม่มี

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกทีช่ดัเจน ดงันัน้ทางผูว้จิยั

จึงคิดที่หาเครื่องมือที่สามารถใช้ในการจำาแนกคนที่จะ

เข้ามาทำาการฝึกฝนทักษะทางการกีฬา และมุ่งเน้นสู่

ความเป็นเลิศ และได้พบแบบทดสอบวัดความฉลาดทาง 

การเล่น ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดย รองศาสตราจารย์ ชัชชัย 

โกมารทัต และคณะ (Gomaratat et.al., 2006) ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบท่ีมีการวัดทักษะการเคล่ือนไหวหลากหลาย

รูปแบบ ร่วมกับการตัดสินใจ การคิดการวิเคราะห์ไป

พร้อมๆกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเล่นกีฬาต่างๆ

ในสถานการณ์การเล่นจริง จากความสำาคัญในการท่ีจะ

พัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา

วจิยัผลของการคดัเลอืกผูเ้ลน่โดยใชค้ะแนนความฉลาด

ทางการเล่น ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาทักษะ

กีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี 

ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเชือ่วา่คะแนนความฉลาดทางการเลน่ 

หรือ PQ-score นี้จะเป็นตัวบ่งชี้ในการคัดเลือกเด็ก

เพื่อทำาการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานว่า 

คนใดมีความสามารถในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในข้ัน

พ้ืนฐานได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการนำา

มาช่วยขัดเกลาเสริมทักษะข้ันสูงในการเล่นเทเบิลเทนนิส

และใหก้ารสนบัสนนุการฝกึซอ้มทีถ่กูตอ้ง อนัจะพฒันา

ไปสู่นักกีฬาระดับสูงในอนาคตต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา

ทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในกลุ่มผู้เล่นที่

ผ่านการคัดเลือกโดยมีคะแนนความฉลาดทางการเล่น 

สงู กลาง และต่ำา ทัง้กอ่นการฝกึ ระหวา่งการฝกึ และ

หลังการฝึก

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนา

ทกัษะการเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิระหวา่งกลุม่ผูเ้ลน่ทีม่ี
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คะแนนความฉลาดทางการเล่น สูง กลาง และต่ำา  
ท้ังก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 
8 สัปดาห์

สมมุติฐานการวิจัย
 เด็กผู้ชายอายุ 12 ปี ที่มีระดับความฉลาด
ทางการเล่นทีต่า่งกนั จะมีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะขั้นพื้นฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิสที่แตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (True-
Experimental designs) โดยการออกแบบการทดลอง
ที่มีการจัดดำาเนินการแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมไว้
สำาหรบัเปรยีบเทยีบ เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทียบผลของ
ระดบัคะแนนความฉลาดทางการเล่น (Play Quotient) 
ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิส
ขั้นพื้นฐาน ของเด็กชายอายุ 12 ปี ผู้วิจัยได้นำาเสนอ
โครงการตอ่คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั
ในคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบ
ใหด้ำาเนินการตามใบรบัรองเลขที ่COA No.168/2554 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากกลุ่มประชากรเด็ก
นักเรียนชาย อายุ 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2542) โดยการ
รับสมัคร จำานวน 257 คน จากโรงเรียนสาธิตจุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จากน้ันนำามาทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Sampling) ตามระดบัความฉลาดทางการเล่นออกเป็น 
3 กลุ่ม โดยการทดสอบด้วยแบบทดสอบความฉลาด
ทางการเล่น (Play Quotient) ของ ชัชชัย โกมารทัต 
และคณะ (Gomaratat et.al., 2006) โดยแบ่ง 
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม เกณฑ์ที่ใช้แบ่งระดับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่มีระดับ

ความฉลาดทางการเล่นสูง ได้แก่ ผู้ท่ีได้คะแนนจากการ
ทดสอบตัง้แต ่117.78 ข้ึนไป กลุม่ทีม่รีะดบัความฉลาด
ทางการเล่นปานกลาง ได้แก่ ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ทดสอบระหว่าง 99.55-117.77 และ กลุ่มที่มีระดับ
ความฉลาดทางการเล่นต่ำา ได้แก่ ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การทดสอบต้ังแต่ 99.54 ลงมา จากน้ันผู้วิจัยดำาเนินการ
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยการจับฉลากออก เหลือจำานวนตัวอย่างกลุ่มละ  
15 คน ในกลุ่มระดับคะแนนความฉลาดทางการเล่นสูง 
ปานกลางและต่ำา โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดให้ความร่วมมือ
ด้วยความเต็มใจและฝึกเต็มความสามารถ พร้อมทั้ง 
ลงนามในใบยินยอม ร่วมกับผู้ปกครอง และพยาน 
ก่อนเข้ารับการฝึก
 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้า
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมทำาการวิจัย ต้องเข้าร่วม
ดว้ยความสมคัรใจ และมหีนงัสอืยินยอมจากผูป้กครอง
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมทำาการวิจัย จะต้องไม่เป็น
โรคประจำาตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการวิจัย
 3. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทำาการวิจัย ยินยอม
และรับทราบ ที่จะไม่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะกีฬา
เทเบิลเทนนิสอื่นๆ นอกเหนือไปจากโปรแกรมการฝึก
ของโครงการวิจัยนี้
 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออก
 1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทำาการวิจัย มีปัญหา
สุขภาพ หรือเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็น
อันตรายต่อกลุ่มตัวอย่างและเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำาเนินการวิจัย
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมทำาการวิจัย มีการฝึกซ้อม
ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ิมเติม นอกเหนือจากโปรแกรม
การฝึกที่มีในโครงการวิจัย
 3. กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รว่มทำาการวจิยั เขา้รว่มทำา 
การฝกึซอ้มนอ้ยกวา่ 80% ของระยะเวลาการเขา้รว่ม
โครงการ



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) 15

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจยัได้แบ่งข้ันตอนการวจัิยออกเปน็ 2 ขัน้ตอน 
ดังนี้
 1. ขัน้ตอนการสรา้งโปรแกรมการฝกึกฬีาเทเบลิ
เทนนิสข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบไปด้วย โปรแกรมการฝึก
ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ 
ทกัษะการตโีตล้กูหนา้มอื และทักษะการตโีตลู้กหลังมอื 
รวมไปถงึโปรแกรมการฝกึทกัษะรายวนั และโปรแกรม
การฝึกรายสัปดาห์จำานวน 8 สัปดาห์ของเด็กอายุ 12 ปี 
โดยมกีารประเมนิความตรงเชงิเนือ้หา (Validity) ของ
โปรแกรมการฝึก ด้วยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 6 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence, IOC) ในระดบัสงู (0.8-1.0)
 2. ขัน้ตอนการนำาโปรแกรมการฝึกทักษะการเลน่
เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานไปใช้ และเก็บรวมรวมข้อมูล 
โดยทำาการฝึกทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน
แก่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 45 คน ตาม
โปรแกรมการฝึกทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐาน 
โดยดำาเนินการฝึกทักษะทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน 
คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ วันละ 60 นาที ตั้งแต่
เวลา 17.00-18.00 น. การฝึกทักษะทุกครั้งใช้สถานที่ 
และช่วงเวลาเดียวกัน อุปกรณ์และสถานท่ีฝึกมีมาตรฐาน 
และอยู่ในสภาพใกล้เคียงกัน โดยแบ่งฐานการฝึกออก
เป็น 3 ฐาน แต่ละฐานทำาการฝึกทักษะตามโปรแกรม
ที่วางไว้ ผู้ควบคุมการฝึกประกอบไปด้วย ผู้วิจัยและ 
ผู้ช่วยวิจัย 3 ท่าน โดยผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 ท่านจะดูแล
ควบคมุการฝกึซอ้มตามโปรแกรมการฝึก คนละ 1 ฐาน 
มีการทดสอบทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐาน คือ 
ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ 
ทกัษะการตโีตล้กูหนา้มอื และทักษะการตโีตลู้กหลังมอื 
โดยแบบทดสอบการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานของ
สรินยา แซ่ก๊วย (Seakavy, 1999) ก่อนเข้ารับการฝึก 
หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังเข้ารับการฝึก 
8 สัปดาห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนทักษะ
ขัน้พืน้ฐานของการเลน่เทเบลิเทนนสิ ซึง่ไดม้าจากการ
ทดสอบก่อนการฝึก ภายหลังการฝึก 4 สัปดาห์ และ 
8 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
 2. นำาคะแนนทักษะทั้ง 4 มาหาคะแนน ที  
(T-Score) เพือ่นำามาคำานวณเปน็คะแนนทขีองคะแนน
รวม 4 ทักษะ
 3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทักษะขั้น
พืน้ฐานของการเลน่เทเบลิเทนนสิ ภายในกลุม่ตวัอยา่ง 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมีความฉลาดทางการเล่นสูง กลุ่มมี
ความฉลาดทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มท่ีมีความฉลาด
ทางการเลน่ต่ำา ก่อนการฝกึ ภายหลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์
และภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำา (Two-way ANOVA 
analysis of variance with repeated measure) 
ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันใช้การวิเคราะห์เป็นรายคู่
ตามวิธีของ Bonferroni
 4. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทักษะขั้น
พ้ืนฐานของการเล่นเทเบิลเทนนิส ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมีความฉลาดทางการเล่นสูง กลุ่มมี
ความฉลาดทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มท่ีมีความฉลาด
ทางการเลน่ต่ำา ก่อนการฝกึ ภายหลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์
และภายหลังการฝึก 8 สัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA 
analysis of variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกัน
ใช้การวิเคราะห์เป็นรายคู่ตามวิธีของ Bonferroni
 5. ในงานวิจัยคร้ังน้ีกำาหนดระดับความมีนัยสำาคัญ
ที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย

 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

การทดสอบความสามารถทกัษะการเลน่เทเบลิเทนนสิ

ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะ

การเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีลูกหน้ามือ ทักษะการตี

ลูกหลังมือ และคะแนนทีรวม 4 ทักษะภายในกลุ่ม  

ดังแสดงในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการทดสอบความสามารถทักษะการเล่น

เทเบิลเทนนสิขัน้พืน้ฐาน ของกลุ่มทีม่คีะแนนความฉลาดทางการเลน่สงู กลุม่ทีม่คีะแนนความฉลาด

ทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มที่มีคะแนนความฉลาดทางการเล่นต่ำา ก่อนการฝึก หลังการฝึก  

4 สัปดาห์และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ 

กลุ่มคะแนน

ความฉลาด
ทักษะ

ก่อนการฝึก
หลังการฝึก

4 สัปดาห์

หลังการฝึก

8 สัปดาห์

วิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างช่วงเวลาการฝึก 

และคะแนนทักษะภายในกลุ่ม

x (ครั้ง) x (ครั้ง) x (ครั้ง) F

กลุ่มคะแนน

ความฉลาด

ทางการเล่นสูง 

(N=15)

ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ

ทักษะการตีลูกหน้ามือ

ทักษะการตีลูกหลังมือ

คะแนน T รวม 4 ทักษะ

22.53

23.13

22.20

21.67

50.91

25.20

25.47

26.27

24.80

59.50

27.87

28.60

30.67

29.53

66.88

31.329*

60.464*

50.853*

58.747*

4.629*

กลุ่มคะแนน

ความฉลาด

ทางการเล่น

ปานกลาง (N=15)

ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ

ทักษะการตีลูกหน้ามือ

ทักษะการตีลูกหลังมือ

คะแนน T รวม 4 ทักษะ

20.73

21.00

20.00

20.40

42.25

23.07

22.20

20.20

21.00

47.75

24.73

24.07

22.53

22.73

55.41

63.058*

39.045*

34.022*

27.257*

80.313*

กลุ่มคะแนน

ความฉลาด

ทางการเล่นต่ำา 

(N=15)

ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ

ทักษะการตีลูกหน้ามือ

ทักษะการตีลูกหลังมือ

คะแนน T รวม 4 ทักษะ

20.53

20.60

19.67

19.67

38.86

21.27

21.20

20.13

20.67

44.04

21.47

21.73

20.20

20.73

44.62

2.025

3.091

.596

3.412*

97.759*
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนที รวมทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ 

ภายในกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มจำาแนกตามช่วงระยะเวลาการฝึก เป็นรายคู่ (Pair wise Comparison)

คะแนน
กลุ่มคะแนน

ความฉลาด
เปรียบเทียบกลุ่มความฉลาดทางการเล่น

ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย
P-Value

คะแนนที

รวม 4 ทักษะ

กลุ่ม PQ สูง

กลุ่ม PQ กลาง

กลุ่ม PQ ต่ำา

ก่อนเข้ารับการฝึก

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

ก่อนเข้ารับการฝึก

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

ก่อนเข้ารับการฝึก

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

หลังการฝึก 4 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

หลังการฝึก 8 สัปดาห์

-5.177*

-5.759*

-5.820

-5.499*

-13.155*

-7.656*

-8.591*

-15.968*

-7.377*

.033

.033

.706

.000

.000

.000

.000

.000

.000

* ผลต่างของค่าเฉลี่ยกำาหนดระดับนัยสำาคัญที่ .05

   1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาดทางการ

เล่นสูง มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ 

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ 

ทักษะการตีโต้ลูกหลังมือ และคะแนนทีรวม 4 ทักษะ

หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ 

และก่อนเข้ารับการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะการ

เสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ ทักษะการ

ตโีตล้กูหลงัมอื และคะแนนทรีวมทกัษะ เทเบลิเทนนสิ

ขัน้พืน้ฐาน 4 ทกัษะของกลุ่มทีม่คีา่ความฉลาดทางการ

เล่นสูง หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ (x = 27.87, 28.60, 

30.67, 29.53 และ 66.88 ตามลำาดับ) ดีกว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนทกัษะหลงัเขา้รบัการฝึก 4 สปัดาห์ (x = 25.20, 

25.47, 26.27, 24.80 และ 59.50 ตามลำาดับ) และ

ก่อนการฝึก (x = 22.53, 23.13, 22.20, 21.67 และ 

50.91 ตามลำาดับ) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะ

การเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือและทักษะ

การตีโต้ลูกหลังมือ หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ มากกว่า

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะก่อนเข้ารับการฝึก อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่น

ปานกลาง มคีา่เฉลีย่คะแนนทกัษะการเสริฟ์ลกูหนา้มอื 

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ

ทักษะการตีโต้ลูกหลังมือและคะแนนทีรวม 4 ทักษะ

หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ ภายหลังเข้ารับการฝึก 

4 สัปดาห์ และก่อนการฝึก ดังนี้

   1.2.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเสิร์ฟ 

ลูกหน้ามือ และการเสิร์ฟลูกหลังมือของกลุ่มที่มีค่า

ความฉลาดทางการเล่นปานกลาง หลังเข้ารับการฝึก 

8 สัปดาห์ (x = 24.73 และ 24.07) ดีกว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนทกัษะหลงัเขา้รบัการฝกึ 4 สปัดาห ์(x = 23.07 

และ 22.20) และก่อนการฝกึ (x = 20.73 และ 21.00) 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉล่ีย

คะแนนทกัษะการเสริฟ์ลกูหนา้มอื ของกลุม่ทีม่คีา่ความ
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ฉลาดทางการเล่นปานกลาง หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ 

ดีกว่า ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะก่อนเข้ารับการฝึก อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   1.2.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการตีโต้ลูก

หน้ามือ และการตีโต้ลูกหลังมือของกลุ่มท่ีมีค่าความฉลาด

ทางการเล่นปานกลาง หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ 

(x = 22.53 และ 22.73) ดกีวา่ คา่เฉล่ียคะแนนทกัษะ

หลงัเขา้รบัการฝกึ 4 สปัดาห ์(x = 20.20 และ 21.00) 

และก่อนการฝึก (x = 20.00 และ 20.40) อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนน

ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ และการตีโต้ลูกหลังมือของ

กลุ่มท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง หลังเข้ารับ

การฝกึ 4 สปัดาห ์และกอ่นการฝกึ ไมม่คีวามแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยสำาคัญ

   1.2.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนทีรวม 4 ทักษะ 

ของกลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง  

หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ (x = 55.41) ดีกว่า  

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะหลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์  

(x = 47.75) และก่อนการฝึก (x = 42.25) อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนน 

ทรีวมของทกัษะของกลุ่มทีม่คีา่ความฉลาดทางการเล่น

ปานกลาง หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ ดีกว่า ค่าเฉล่ีย

คะแนนทักษะก่อนเข้ารับการฝึก อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

  1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาดทางการ

เล่นต่ำา มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ 

ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ

ทักษะการตีโต้ลูกหลังมือและคะแนนทีรวม 4 ทักษะ

หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ 

และ ก่อนการฝึก ดังนี้

    1.3.1 คา่เฉล่ียคะแนนทักษะการเสริฟ์ลูก

หน้ามือ และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการตีโต้ลูกหน้ามือ

ของกลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำาหลังเข้ารับ

การฝึก 8 สัปดาห์ (x = 21.47 และ 20.20) หลังเข้ารับ

การฝึก 4 สัปดาห์ (x = 21.27 และ 20.13) และก่อน

การฝึก (x = 20.53 และ 19.67) ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญ

   1.3.2 คา่เฉลีย่คะแนนทกัษะการเสริฟ์ลกู

หลังมือ และการตีโต้ลูกหลังมือ ของกลุ่มท่ีมีค่าความฉลาด

ทางการเล่นต่ำา หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ (x = 21.73 

และ 20.73) ดีกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะก่อนเข้ารับ

การฝึก (x = 20.60 และ 19.67) อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิตทิี ่.05 ในขณะทีค่า่เฉลีย่คะแนนทกัษะการตโีต้

ลูกหลังมือหลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ (x = 20.67) 

และก่อนการฝึก (x = 19.67) ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญ

   1.3.4 ค่าเฉล่ียคะแนนทีรวม 4 ทักษะ 

ของกลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา หลังเข้ารับ

การฝึก 8 สัปดาห์ (x = 44.62) ดีกว่า หลังเข้ารับ

การฝึก 4 สัปดาห์ (x = 44.04) และก่อนการฝึก (x = 

38.86) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

การทดสอบความสามารถทกัษะการเลน่เทเบลิเทนนสิ

ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะ

การเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีลูกหน้ามือ ทักษะ 

การตีลูกหลังมือ และคะแนนทีรวม 4 ทักษะระหว่าง

กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง กับค่า

ความฉลาดทางการเล่นปานกลาง และค่าความฉลาด

ทางการเลน่ต่ำาดงัแสดงในตารางที ่3 หนา้ที ่16 มดีงันี ้

  2.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูก

หน้ามือ ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ ทักษะการตีโต้ลูก

หน้ามือ ทักษะการตีโต้ลูกหลังมือ และคะแนนทีรวม 

4 ทักษะ หลังเข้ารับการฝึกทักษะ 8 สัปดาห์ หลังเข้ารับ

การฝึก 4 สัปดาห์ และก่อนเข้ารับการฝึก ระหว่าง

กลุม่ตวัอยา่งทีม่คีา่ความฉลาดทางการเลน่สงู คา่ความ

ฉลาดทางการเล่นปานกลาง และค่าความฉลาดทาง 
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การเล่นต่ำา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติ
ที่ .05 ทั้ง 4 ทักษะ และจากผลต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนทีรวม 4 ทักษะ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนที รวมทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ 
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม จำาแนกตามระดับคะแนนความฉลาดทางการเล่น (PQ) เป็นรายคู่ 
(Pair Wise Comparison)

คะแนน ระยะเวลาการฝึก เปรียบเทียบกลุ่มความฉลาดทางการเล่น
ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย

P-Value

คะแนนทีรวม 
4 ทักษะ

หลังฝึก 8 สัปดาห์ 
กับหลังฝึก 4 สัปดาห์

กลุ่ม PQ ต่ำา

กลุ่ม PQ กลาง

กลุ่ม PQ กลาง
กลุ่ม PQ สูง
กลุ่ม PQ สูง

- 6.533*
- 15.761*
- 9.228*

.004

.000

.000

หลังฝึก 8 สัปดาห์ 
กับก่อนการฝึก

กลุ่ม PQ ต่ำา

กลุ่ม PQ กลาง

กลุ่ม PQ กลาง
กลุ่ม PQ สูง
กลุ่ม PQ สูง

- 10.080*
- 20.325*
- 10.245*

.000

.000

.000

หลังฝึก 4 สัปดาห์ 
กับก่อนการฝึก

กลุ่ม PQ ต่ำา

กลุ่ม PQ กลาง

กลุ่ม PQ กลาง
กลุ่ม PQ สูง
กลุ่ม PQ สูง

- 9.174*
- 11.880*
- 2.706

.000

.000

.263

* ผลต่างของค่าเฉลี่ยกำาหนดระดับนัยสำาคัญที่ .05

เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ระหว่างช่วงระยะเวลาการฝึก 
ของทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า
  2.2 ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนทีรวม 4 ทักษะ
หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับ หลังเข้ารับ
การฝึก 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาด
ทางการเล่นสูง ดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาด
ทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาด
ทางการเล่นต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง 
ดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05  
   2.3 ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนทีรวม 4 ทักษะ
หลังเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ก่อนการฝึก 
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง ดีกว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง 

และกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง ดีกว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีม่คีา่ความฉลาดทางการเลน่ต่ำา อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ .05  
   2.4 ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนทีรวม 4 ทักษะ
หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ก่อนการฝึก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง ไม่แตกต่าง
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง 
อย่างมีนัยสำาคัญ แต่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าความฉลาด
ทางการเล่นต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง 
ดีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิจัย ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของ

ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ 

ทกัษะการตโีตล้กูหนา้มอื และทักษะการตโีตลู้กหลังมอื 

หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ภายในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 

มีความแตกต่างจากหลังการฝึก 4 สัปดาห์ และก่อน

การฝึกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 สามารถอธิบาย

ได้ดังนี้

 ผลการวจิยัเปน็ไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ้โดยกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้นภายหลัง

จากเข้ารับการฝึก แต่จะมีการพัฒนาท่ีไม่เท่ากัน โดยกลุ่ม

ท่ีมีความฉลาดทางการเล่นสูง จะมีการพัฒนาทักษะการ

เล่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับที่ดีกว่า กลุ่มที่มีความฉลาด

ทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มท่ีมีความฉลาดทาง 

การเล่นต่ำาที่จะมีการพัฒนาทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน

ในระดับต่ำา แต่จากการที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมี 

การพัฒนาทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานนั้น 

เป็นผลมาจากการฝึกหัดทักษะอย่างสม่ำาเสมอเป็นระยะ

เวลา 8 สัปดาห์ สอดคล้องกับ มาลินาและโบชาร์ด 

(Malina and Bouchard, 1991) กล่าวไว้ว่า “การ

พฒันาการเคลือ่นไหวทางกลไกของรา่งกาย จะผันแปร

อย่างเป็นขั้นตอนตามช่วงเวลาในการฝึก และอัตรา

การพฒันาการจะสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบของรา่งกาย 

และจะสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น โอกาสในการเล่น วัตถุประสงค์ในการเล่น” ซ่ึงน่ัน

หมายถึงการพัฒนาการของทักษะกีฬานั้น จะแปรผัน

ตามระยะเวลาในการฝึกซ้อม และโอกาสในการได้ทำา 

การฝึกปฏิบัติทักษะนั้นซ้ำาๆ หลายครั้ง และสอดคล้อง

กับกฎแห่งการฝึก (Law Of Exercise) ของธอร์นไดค์ 

(Thorndike cited in Waiprom, 2009) ที่กล่าวว่า 

การฝึกฝนหรือกระทำาบ่อยๆจะทำาให้ เกิดความ

คล่องแคล่วและชำานาญย่ิงข้ึน หรืออีกนัยหน่ึงทำาใหเ้กดิ

การเรียนรู้ได้นานและถาวร จากกฎข้อน้ีสามารถนำาไปใช้

ในการฝึกสอนกีฬาได้ กล่าวคือ การฝึกทักษะจะเกิดผลดี

ก็ต่อเมื่อฝึกหัดทำาซ้ำาๆ บ่อยๆ จนชำานาญ จากกฎข้อนี้ 

ถ้าต้องการให้การฝึกทักษะกีฬาได้ผลดีมากข้ึนจำาเป็นต้อง

ใหม้กีารฝกึทกัษะนัน้บอ่ยๆเปน็ประจำา เพราะกลา้มเนือ้

ถา้มกีารใชง้านอยูบ่อ่ยๆ จะชว่ยใหส้มรรถภาพและการ

เคลือ่นไหวดขีึน้ สง่ผลใหก้ารพฒันาทกัษะกฬีาดขีึน้ดว้ย 

สอดคล้องกับกรมพลศึกษา (Department of Physical 

Education, 1984 cited in Prachnakorn, 1995) 

ท่ีกล่าวว่า การฝึกหัดจะช่วยให้เกิดการเคล่ือนไหวประสาน

งานกันและมีทักษะที่ดีขึ้น รวมถึง ปริญญา ปทุมมณี 

และชัชชัย โกมารทัต (Patummanee and Gomaratat, 

2011) กล่าวว่า เม่ือผู้เล่นได้เล่นหลายๆ คร้ัง ผู้เล่นจะ

เกิดความชำานาญในการเล่นมากข้ึน พร้อมๆ กับการได้

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ทำาให้ผู้เล่น

เกิดความฉลาดในการเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนี้

การฝึกตามโปรแกรมผู้รับการฝึกจะได้รับคำาแนะนำา

และการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บในการฝกึแตล่ะครัง้จาก

ผู้ฝึกสอน หรือเรียกว่า “ผลย้อนกลับ” ซ่ึงผลย้อนกลับน้ี

จะช่วยให้ผู้รับการฝึกปรับตนเองให้เข้าสู่วิธีการปฏิบัติ

ทักษะที่ถูกต้อง เพราะในการฝึกหัดทักษะย่อมมีความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติ ถ้าผู้รับการฝึกรับทราบถึงข้อ 

ผิดพลาดนั้นและแก้ไขให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง  

จนสามารถแสดงได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ซึง่สอดคลอ้งกบั ศลิปชยั สวุรรณธาดา (Suwantada, 

2003) กล่าวว่า ผลย้อนกลับนั้น มี 3 บทบาท คือ

  1. ผลยอ้นกลบัทำาหนา้ทีแ่กไ้ขขอ้ผดิพลาดเพือ่จะ

เป็นข้อมูลบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าการแสดงทักษะของตน 

อยู่ห่างจากเกณฑ์มาตรฐาน หรือแสดงทักษะถูกต้อง

มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำาข้อมูลที่ได้มาแก้ไขการ 

กระทำาของตนเองในครั้งต่อไป

 2. ผลย้อนกลับทำาหน้าท่ีเป็นแรงเสริมช่วยกระตุ้น

ใหผู้เ้รยีนรกัษาการแสดงทกัษะทีถู่กตอ้งใหค้งเสน้คงวา

อยู่เสมอ เป็นผลให้การเรียนรู้ทักษะน้ันมีการเปล่ียนแปลง
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ค่อนข้างถาวร การแสดงทักษะก็จะมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

 3. ผลย้อนกลับทำาหน้าที่เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้

ผู้เรียนมีความพยายามฝึกซ้อมมากข้ึน จนกระท่ังมีทักษะ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับผลย้อนกลับ

จากการฝึกเหมือนกัน จึงทำาให้กลุ่มตัวอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม

มีพัฒนาการทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐานท่ีดีข้ึน

 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนทีรวมของทักษะ

การเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ในกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง มีค่าเฉล่ียคะแนน 

หลงัเขา้รบัการฝกึ 8 สปัดาห ์มากกวา่คา่เฉลีย่คะแนน

หลังเข้ารับการฝึก 4 สัปดาห์ และก่อนเข้ารับการฝึก 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี .05 และมีแนวโน้มการพัฒนา

ท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่น

ปานกลาง และกลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา 

ที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ค่อนข้างช้า จนถึงเกือบไม่มี

การพัฒนา ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีความฉลาด

ทางการเล่นสูงมีความสามารถในการพัฒนาทักษะ 

การเลน่เทเบลิเทนนสิขัน้พืน้ฐานไดด้ท่ีีสดุ เพราะทักษะ

การเล่นเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

ทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ทักษะการเสิร์ฟลูกหลังมือ 

ทกัษะการตโีตล้กูหนา้มอื และทักษะการตโีตลู้กหลังมอื 

ล้วนแต่เป็นทักษะที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกาย 

และการรักษาสมดุลของร่างกายที่ดีทั้งสิ้น รวมไปถึง

ต้องใช้ความเข้าใจในกลไกการเคล่ือนไหวท่ีถูกต้อง จึงจะ

สามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. จากผลการวจัิยเพือ่ศึกษาเปรยีบเทียบคะแนน

ความสามารถในการพัฒนาทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส

ขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่

มีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง กลุ่มที่มีค่าความฉลาด

ทางการเล่นปานกลาง และกลุ่มที่มีค่าความฉลาด

ทางการเล่นต่ำา พบว่า ผลการวิจัยในช่วงระยะเวลา

การฝกึ 4 สปัดาหแ์รกไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

เน่ืองมาจากระดับการเรียนรู้ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส

ขั้นพื้นฐานในช่วง 4 สัปดาห์แรก ของกลุ่มตัวอย่าง

เป็นระยะเร่ิมต้น ทำาให้ผลการฝึกยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

ในขณะที่หลังจากเข้ารับการฝึก 8 สัปดาห์ จึงเป็นไป

ตามสมมตุฐิานทีว่างไว ้เนือ่งมาจากกลุม่ตวัอยา่งเริม่มี

การเรียนรู้ในทักษะมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีค่า

ความฉลาดทางการเลน่สงู และกลุม่ทีม่คีา่ความฉลาด

ทางการเล่นปานกลาง ที่ดีกว่า กลุ่มที่มีค่าความฉลาด

ทางการเล่นต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญท่ี .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ฟิทส์ และพอสเนอร์ (Fitts & Posner, 1967 cited 

in Atipthamvaree, 2003) ที่แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 

3 ระดับ คือ

  1. ระดับการเรียนรู้ทักษะกลไก (Cognitive 

Stage) เปน็ระดบัทีผู่ไ้ดร้บัการฝกึหดัตอ้งศกึษาและทำา 

ความเข้าใจกับหลักและวิธีการของทักษะท่ีฝึก การฝึกหัด

ช่วงนี้จึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

  2. ระดับประสานสัมพันธ์ (Associative 

Stage) เปน็ระดบัทีต่อ่จากระดบัการเรยีนรูท้กัษะกลไก

คือ ผู้ได้รับการฝึกหัดได้นำาหลักและวิธีการระดับแรก

มาฝึกเพ่ือความชำานาญในระดับน้ี จำานวนความผิดพลาด

จะเริ่มน้อยลงกว่าที่ฝึกในระดับแรก แต่ความคงที่ของ

ทักษะยังไม่มาก

   3. ระดับอัตโนมัติ (Autonomous Stage) 

เปน็ระดบัสงูสดุ โดยระดบันี ้ผูไ้ดร้บัการฝกึหดัไดฝ้กึหดั

จนเกดิความชำานาญ ทกัษะนัน้กจ็ะเปน็สิง่ทีต่ดิจนเปน็

นิสัยและสามารถแสดงออกได้โดยไม่ต้องคิดถึงหลักและ

วธิกีารทีเ่ปน็พืน้ฐานตอ่ไป ลกัษณะของการพฒันาการ

ชั้นนี้ก็คือ ผู้ได้รับการฝึกหัดมีมาตรฐานของทักษะหรือ 

มีความสม่ำาเสมอ และความคงท่ีของระดับความสามารถ 

เม่ือต้องการปฏิบัติทักษะใดแล้ว จะสามารถปฏิบัติทักษะ

นั้นได้โดยอัตโนมัติ
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  จึงกล่าวได้ว่าระดับทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส

ขั้นพื้นฐาน ในช่วงหลังการฝึกได้ 4 สัปดาห์ นั้นอยู่ 

ในช่วงของระดับประสานสัมพันธ์ ซ่ึงระดับน้ี เป็นระดับ

ทีอ่ยูร่ะหวา่งการทำาความเขา้ใจ และฝึกฝนใหเ้กดิความ

ชำานาญในทกัษะ กลุม่ทีม่คีา่ความฉลาดทางการเล่นสงู 

จะสามารถทำาความเข้าใจในทักษะ และปฏิบัติตามได้

รวดเร็ว ในขณะที่กลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่น

ปานกลางและต่ำา จะสามารถทำาความเข้าใจในทักษะ 

และฝึกปฏิบัติได้ในระดับพอสมควร และเม่ือหลังการฝึก

ได้ 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีการพัฒนา

ทางทักษะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากย่ิงข้ึน โดยกลุ่มท่ีมี

ค่าความฉลาดทางการเล่นสูง และกลุ่มท่ีมีค่าความฉลาด

ทางการเลน่ปานกลาง จะมกีารพฒันาการขึน้ในระดบั

ทีด่ ีสามารถปฏบิตัทิกัษะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แตข่ณะท่ีกลุ่ม

ทีม่คีา่ความฉลาดทางการเลน่ต่ำาจะมกีารพฒันาทกัษะ

ในระดับต่ำา เน่ืองจากมีความสามารถในการทำาความเข้าใจ

ในทักษะ และวิธีการปฏิบัติได้ค่อนข้างช้า ซ่ึงความเข้าใจ

ในการปฏิบัติทักษะนี้เกี่ยวข้องกับค่าความฉลาดทาง

ปัญญา (IQ) เช่นกัน เด็กท่ีมีค่าความฉลาดทางปัญญาสูง 

ย่อมจะมีความสามารถในการทำาความเข้าใจในสิ่งที่

เรียนรู้ได้ง่าย และเร็วกว่าเด็กที่มีค่าความฉลาดทาง

ปัญญาต่ำา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งนภา มาทัพ 

(Matab, 1982) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถของทั้ง 3 กลุ่ม ในทักษะการเล่นเทเบิล

เทนนิสขั้นพื้นฐานของแต่ละทักษะแสดงให้เห็นได้ว่า 

ในโปรแกรมการฝึกแบบเดียวกัน กลุ่มท่ีมีค่าความฉลาด

ทางการเลน่สงู มแีนวโนม้ท่ีจะมกีารพฒันาทักษะดีและ

เร็วกว่า กลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นปานกลาง

และกลุม่ทีมี่ค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา เนือ่งมาจาก

กลุ่มท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นสูงมีการประสานงาน

ระหว่างการเคลื่อนไหวกับการมองเห็นได้เป็นอย่างดี 

สามารถใชค้วามสัมพนัธข์องตากบัมอืในการควบคมุได้

อย่างแม่นยำาและมั่นคงดีกว่ากลุ่มที่มีค่าความสัมพันธ์

ของตากับมือทางการเล่นปานกลางและต่ำา 

  นอกจากน้ีการฝกึทกัษะกีฬา หรอืเรยีกไดอี้กอย่าง

หนึง่วา่ การเรยีนรูท้กัษะกีฬานัน้ จะเก่ียวข้องกับระบบ

ประสาท (Nervous) สมอง (Brain) และระบบความจำา 

(Memory) เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกหัดทักษะความจำาที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติครั้งก่อนหน้าจะเกิดข้ึนอีกครั้ง 

การปฏบิตัทิีถู่กตอ้งอย่างตอ่เนือ่งและความจำาทีแ่มน่ยำา

ของงานที่ปฏิบัติจะถูกบันทึกไว้ในระบบความจำา และ

สิ่งที่บันทึกไว้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีกเมื่อมีความ

ต้องการ เรียกว่า โปรแกรมกลไก (Motor Program) 

ซึ่งจะสามารถสั่งการได้ โปรแกรมดังกล่าวจะเริ่มต้น

ทำางานต้ังแต่ช่วงแรกของการเรียนรู้ทักษะ เม่ือการเรียนรู้

เพ่ิมข้ึนโปรแกรมกลไกก็จะพัฒนาข้ึนตาม (Marten, 1990) 

ดังนั้น ผู้ที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นสูง โปรแกรม

กลไกจะสามารถสั่งการได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถ

ปฏบิตัทิกัษะทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมัน่คงเชน่กนั 

สอดคล้องกับ รัสเชลล์และไพค์ (Rushall and Pyke, 

1990) ได้กล่าวว่า ระยะเวลาในการเรียนรู้ทักษะ ข้ึนอยู่

กบัประสบการณแ์ละความสมัพนัธข์องระบบประสาท

กล้ามเน้ือของนักกีฬาและความซับซ้อนของทักษะท่ีมีต่อ

นักกีฬาแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจจะใช้ระยะเวลาส้ันๆ สำาหรับ

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ หรือผู้ท่ีมีความฉลาดทางการเล่นสูง 

ตรงกันข้ามอาจจะใช้ระยะเวลานานสำาหรับผู้ที่มี

ประสบการณ์ต่ำา หรือผู้ที่มีความฉลาดทางการเล่นต่ำา 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่มี

ความฉลาดทางการเล่นสูง มีความสามารถในการ

พฒันาทกัษะการเลน่เทเบลิเทนนสิขัน้พืน้ฐาน ไดด้กีวา่

กลุ่มที่มีความฉลาดทางการเล่นต่ำา

 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า เด็กนักเรียนชาย

อายุไม่เกิน 12 ปี ท่ีมีค่าความฉลาดทางการเล่นต่างกัน 

จะสามารถพัฒนาความสามารถทักษะการเล่นเทเบิล
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เทนนสิขัน้พืน้ฐานได้ต่างกนั และกลุ่มท่ีมค่ีาความฉลาด

ทางการเล่นสูง จะมีแนวโน้มในการพัฒนาทักษะการเล่น

เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานได้ในระดับที่ดี

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยแสดงว่า กลุ่มท่ีมีค่าความฉลาด

ทางการเล่น หรือ PQ สูง จะมีแนวโน้มในการพัฒนา

ความสามารถในทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสข้ันพ้ืนฐาน

ดีกว่า และเร็วกว่ากลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่น

ปานกลาง และกลุ่มที่มีค่าความฉลาดทางการเล่นต่ำา 

จงึเหน็ไดว้า่ความฉลาดทางการเล่น หรอื PQ จะแสดง

ถึงการพัฒนาทักษะกีฬาท่ีแตกต่างกัน จึงควรนำาค่าความ

ฉลาดทางการเล่น หรือ ค่า PQ มาเป็นปัจจัยหนึ่ง  

ในการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน เพ่ือจะนำามาฝึกซ้อม 

เพื่อพัฒนาสู่ทักษะขั้นสูง และก้าวสู่การแข่งขันกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศต่อไป

 2. ครผููส้อนกจิกรรมพลศกึษาในโรงเรยีนมธัยม- 

ศึกษา สามารถนำาการทดสอบความฉลาดทางการเล่น 

(PQ Test) ไปใช้ในการวัดสมรรถภาพของนักเรียน 

ในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำาลังมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพแก่นักเรียนได้

อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไป

 3. กจิกรรมพลศกึษาในโรงเรยีนมธัยมควรจะเพิม่

ความสำาคัญต่อการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส ตั้งแต่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป เพื่อเป็นส่วน

ในการช่วยสร้างนักกีฬาในระดับพื้นฐานก่อนพัฒนาสู่

ระดับสูง และไปทำาช่ือเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคต

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาความแตกต่างของความฉลาด

ทางการเล่นว่ามีผลต่อการฝึกทักษะการเล่นเทเบิล

เทนนิสขั้นพื้นฐาน ในนักเรียนกลุ่มอายุอื่นๆ หรือไม่

  2. ควรศึกษาความแตกต่างของความฉลาด

ทางการเลน่วา่มผีลตอ่การฝกึทกัษะการเลน่ขัน้พืน้ฐาน

ของกีฬาประเภทอื่นๆ เช่น ว่ายน้ำา กรีฑา ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล หรือไม่
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การเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยเครื่องออกกำาลังกายแบบฟรีเวทที่ใช้แรงต้าน
จากแรงอัดอากาศผสมกับแรงต้านด้วยน้ำาหนักในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

ต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ
 

กฤตมุข หล่าบรรเทา และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 การยกน้ำาหนักในท่าเบนช์ เพรส โดยใช้น้ำาหนัก
เป็นแรงต้านทำาให้แรงในการยกที่เกิดขึ้นไม่คงที่ตลอด
ช่วงการเคลื่อนไหว จึงมีผู้คิดค้นแรงต้านด้วยแรงอัด
อากาศเพื่อชดเชยข้อจำากัดดังกล่าวเนื่องจากแรงต้าน
จากแรงอัดอากาศสามารถทำาให้แรงที่เกิดขึ้นค่อนข้าง
คงทีต่ลอดชว่งการเคล่ือนไหว ผู้วจัิยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ผลการฝึกด้วยแรงต้านจากแรงอัดอากาศผสมกับ 
แรงต้านด้วยน้ำาหนัก
 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกด้วย
เคร่ืองออกกำาลังกายแบบฟรีเวทท่ีใช้แรงต้านจากแรงอัด
อากาศผสมกับแรงต้านด้วยน้ำาหนักในระดับแตกต่างกัน 
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ีเป็นอาสาสมัครนิสิตชายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 51 คน ทำาการฝึก
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง
ทำาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน 
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวและพลังกล้ามเนื้อส่วนบน
ร่างกายต่อน้ำาหนักตัว ก่อนการแบ่งเข้ากลุ่มทดลอง 
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) ออกเป็น 3 กลุ่มท้ังสามกลุ่มฝึกท่ีความหนัก 
85% ของ 1 อาร์เอ็ม กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้แรงต้าน
จากแรงอัดอากาศ 60% แรงต้านด้วยน้ำาหนัก 40% 
กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้แรงต้านจากแรงอัดอากาศ 70% 
แรงต้านด้วยน้ำาหนัก 30% และกลุ่มทดลองที่ 3 ใช้
แรงต้านจากแรงอัดอากาศ 80% แรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั 
20% ทำาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวและพลังกล้ามเน้ือส่วนบนของ

รา่งกายตอ่น้ำาหนกัตวั ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 นำาผล 
ทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่
โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ภายในกลุม่โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว
ชนิดวัดซ้ำา (One-way analysis of variance with 
repeated measures) ตามวิธีการของแอลเอสดี 
ทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัย หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 พบว่า ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวและพลัง
กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 
3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่พบความแตกต่างภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่ม
ทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 
 สรปุผลการวจิยั การฝกึดว้ยเครือ่งออกกำาลงักาย
แบบฟรีเวทที่ใช้แรงต้านจากแรงอัดอากาศผสมกับ 
แรงต้านด้วยน้ำาหนักในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบน้ี
สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนบนของ
ร่างกายต่อน้ำาหนักตัวตลอดจนพลังกล้ามเน้ือส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวได้ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคญั : แรงตา้นจากแรงอดัอากาศผสมกับแรงตา้น
ด้วยน้ำาหนัก / ความแข็งแรง / พลังกล้ามเนื้อ
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A COMPARISON OF TRAINING EFFECTS BETWEEN DIFFERENT 
PROPORTION OF COMBINED OF PNEUMATIC AND FREE WEIGHT 

RESISTANCE ON MUSCULAR STRENGTH AND POWER

Kittamook La-Bantao and Chaipat Lawsirirat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Force used in bench press weight lifting 
is not constant throughout the range of lifting 
motion. Some researchers applied weight  
lifting with pneumatic resistance in order to 
compensate this drawback, and, thus, force 
used in the weight lifting with pneumatic  
resistance became more constant throughout 
the lifting motion. It is our interest to study the 
effects of the different combinations between 
pneumatic resistance and free weight resistance. 
 Purpose The purpose of this study was 
to compare the effects of weight training 
among different proportions between pneumatic 
resistance and free weight resistance.
 Methods The purpose of this study was 
to compare the effects of weight training 
among different proportions between pneumatic 
resistance and free weight resistance. Fifty one 
students from Faculty of Sports Science, 
Chulalongkorn University volunteered for the 
study. The subjects were trained three days 
a week for eight weeks. The subjects were 
tested for their strength and power of upper 
extremities muscles before they were randomly 
assigned into three groups in order to be trained 
with different proportion between pneumatic 
resistance and free weight resistance at their 
85% of 1 RM. The proportions between pneu-
matic resistance and free weight resistance 
for three groups were as follows: 60:40  

for Group 1, 70:30 for Group 2, and 80:20  
for Group 3. Strength and power of upper 
extremities muscles were tested after 4 and 
8 weeks of our study. Mean and standard 
deviation were presented, one-way analysis of 
variance was used to test for the differences 
of the mean between groups, and one-way 
analysis of variance with repeated measures 
was used to test for the differences of the 
mean within groups. If differences were found, 
LSD was pursued. The level of significance 
was set at 0.05 throughout the study.
 Results After 4 and 8 weeks of the study, 
there were no statistical difference between 
strength and power of upper extremities 
muscles per body weight among the three 
groups. However, our results indicated that 
strength and power of upper extremities 
muscles per body weight within the three 
groups were significantly better than those 
obtained from the pre-test.
 Conclusion Weight training when combined 
between pneumatic resistance and free weight 
resistance with these three different proportions 
can develop greater strength and power of 
upper extremities muscles per body weight 
with similar effects.

Key Words : Combined of pneumatic and free 
weight resistance / Muscular strength / Muscular 
power
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การออกกำาลังกายท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ ความ 

แข็งแรงในกลา้มเนือ้มหีลายวธิ ีวธิกีารฝกึดว้ยแรงตา้น

เปน็วธิกีารฝกึทีน่ยิมวธิหีนึง่ โดยวธิกีารฝึกดว้ยแรงตา้น

สามารถเพ่ิมความแข็งแรง พลังของกล้ามเน้ือ ความเร็ว 

และพัฒนาประสิทธิภาพทางกีฬาได้ (Baker et al., 

2001) ท่าฝึกเบนช์ เพรส (Bench press) เป็นท่าฝึก

หนึ่งที่นิยมใช้ในการพัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย

ส่วนบน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าอก (Srilamartand 

Srilamart, 2007) จากการศึกษาของ แลนเดอร์  

และคณะ (Lander et al., 1985) ท่ีได้กล่าวว่ารูปแบบ

ของแรงในแนวดิ่งขณะยกบาร์เบลล์ขึ้นจากอกในท่า

เบนช์ เพรส ด้วยความหนัก 90% ของความแข็งแรง

สูงสุดน้ันจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงซ่ึงช่วงแรกจะเรียกว่า

ช่วงความเร่ง (The acceleration phase) ซ่ึงเป็นช่วง

ที่เกิดแรงสูงสุด ช่วงที่ 2 คือ ช่วงที่แรงที่ใช้ในการยก

จะนอ้ยกวา่แรงตา้นของบารเ์บลล ์เรยีกวา่ชว่งสตคิกิง้ 

(Sticking region) เน่ืองจากแรงท่ีใช้ในการยกน้อยกว่า

น้ำาหนักของบาร์เบลล์ ทำาให้สูญเสียความเร็วในการดันข้ึน 

และช่วงต่อมาจะพบว่าในช่วงน้ีจะเกิดแรงท่ีใช้ในการยก

มากกว่าน้ำาหนักของบาร์เบลล์ และเรียกช่วงที่ 3 นี้ว่า 

ช่วงของความแข็งแรงสูงสุด (Maximum strength 

region) และชว่งสดุท้ายเรยีกวา่ ชว่งความหนว่ง (The 

deceleration phase) ซึ่งจะพบว่าในช่วงนี้แรงที่ใช้ 

ในการยกจะน้อยกว่าน้ำาหนักของบาร์เบลล์ซ่ึงจากการยก

ในทา่เบนช ์เพรส นีท้ำาใหเ้กดิขอ้จำากดัในการยกน้ำาหนกั

เนื่องจากแรงที่ใช้ยกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มท่ีตลอดช่วงคือ 

มชีว่งสตคิกิง้ (Sticking region) และชว่งความหนว่ง 

(The deceleration phase) 

 เน่ืองจากการฝึกด้วยการใช้แรงต้านด้วยบาร์เบลล์

มแีรงทีใ่ชใ้นการยกไมเ่ท่ากนัตลอดชว่งการยก จึงทำาให้

มรีปูแบบการฝกึใหม่ๆ  ทีท่ำาใหแ้รงทีใ่ชใ้นการยกเทา่กนั

ตลอดช่วงการยก รูปแบบการฝึกแบบใหม่นี้มีหลาย

ประเภทดงันี ้1. แรงตา้นคงที ่(Constant resistance) 

2. แรงต้านแบบผ่อนตาม (Accommodating resis-

tance) และ 3. แรงต้านที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

(Variable resistance) (Frost et al., 2010) การฝึก

รูปแบบใหม่นี้ทำาให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์การฝึก 

ที่หลากหลายและมีการใช้แพร่หลายไปทั่วโลก เช่น 

การฝึกโดยใช้ยางยืด (Elastic bands) มาติดกับอุปกรณ์

ออกกำาลังกายแบบฟรีเวท (Free weight) ซึ่งนิยม 

นำามาใชฝ้กึกับนกักีฬากันเปน็จำานวนมาก และสามารถ

พัฒนาคุณสมบัติทางด้านต่างๆ (Findley, 2004) 

 นอกจากการฝึกด้วยยางยืดแล้ว ยังมีการฝึก 

ด้วยแรงต้านที่สร้างข้ึนจากแรงอัดอากาศหรือเรียกว่า 

Pneumatic resistance (Frost et al., 2010) ซ่ึงการ

ทำางานของแรงต้านชนิดนี้เกิดจากการสร้างแรงต้าน

โดยใช้แรงดันของอากาศมาเป็นแรงต้านในการเคล่ือนไหว

ทั้งแบบคอนเซ็นตริค (Concentric) และเอ็คเซ็นตริค 

(Eccentric) โดยท่ีแรงดันอากาศย่ิงสูงมากแรงต้านก็จะ

ยิง่มมีาก เมือ่มกีารเคลือ่นไหวของรา่งกายกจ็ะเกดิแรง

กดขึ้น ทำาให้แรงดันเพิ่มขึ้นและกลายเป็นแรงต้าน  

ซึ่งการเคล่ือนไหวของร่างกายในลักษณะเอ็คเซ็นตริค 

(Eccentric) และคอนเซ็นตริค (Concentric) แรงท่ีได้

ของทัง้สองชว่งนัน้มคีวามใกลเ้คยีงกนั (Chandler and 

Brown, 2007; Frost et al., 2010)

 เดนนิส ไกเซอร์ (Dennis Keiser) ได้พัฒนา

เคร่ืองเทคโนโลยีแรงอัดอากาศ โดยใช้ช่ือว่าเคร่ืองไกเซอร์ 

(Keiser) (Keiser, 1981) ซึง่เครือ่งมอืนีไ้ดน้ำาแรงตา้น

จากแรงอัดอากาศมาผสมกับแรงต้านด้วยน้ำาหนักรวม

อยู่ในเครื่องเดียวกัน เนื่องจากมวลของแรงต้านด้วย

แรงอัดอากาศมีน้อยกว่ามวลของแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 

ทำาให้เวลาออกแรงจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่ 

มากกวา่ สอดคลอ้งกบัฟรอท และคณะ (Frost et al., 

2008) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการฝึกแรงต้านด้วยแรงอัด

อากาศน่าจะให้ผลดีกว่าการฝึกแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 
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ทำาให้การทำางานของกล้ามเน้ือเพ่ิมมากข้ึนในช่วงสุดท้าย

ของการเคล่ือนไหว เพราะมวลของแรงต้านด้วยแรงอัด

อากาศน้อยกว่ามวลของแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกัในขณะที่

ออกแรงในปริมาณที่เท่ากัน

 จากการเปรียบเทียบการใช้แรงต้านด้วยน้ำาหนักและ

แรงตา้นดว้ยแรงอดัอากาศ ทำาใหเ้กดิความแตกตา่งกนั

โดยท่ีการยกด้วยน้ำาหนักในท่าเบนช์ เพรส (Bench press) 

มีข้อจำากัดคือมีช่วงสติคก้ิง (Sticking region) และช่วง

ความหน่วง (The deceleration phase) ส่วนการใช้

แรงต้านจากแรงอัดอากาศช่วงของแรงจะเกิดข้ึนค่อนข้าง

คงที่ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ดังนั้นแรงต้านด้วย

แรงอัดอากาศจะช่วยเสริมข้อด้อยของแรงต้านด้วยน้ำาหนัก

ในชว่งสตคิกิง้ (Sticking region) และชว่งความหนว่ง 

(The deceleration phase) เนื่องจากการใช้แรงต้าน

จากแรงอดัอากาศจะชว่ยเอาชนะแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั 

เพราะการใช้แรงต้านด้วยน้ำาหนักก่อให้เกิดช่วงของ

ความหน่วง 67% ของช่วงคอนเซ็นตริค ซ่ึงทำาให้แรงของ

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงช่วงคอนเซ็นตริคหายไป 

19.4% ของความแข็งแรงสูงสุด (Baker, 2001) เม่ือมี

แรงตา้นจากแรงอดัอากาศจะชว่ยปรบัแรงตา้นในขณะ

การเคลือ่นไหวให้เหมาะกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้ตอ่ 

ตลอดจนช่วยชดเชยความเร่งที่เสียไป (Frost et al., 

2010) และงานวิจัยของ วิลสัน (Wilson, 1994)  

ท่ีกล่าวว่า ระบบแรงต้านด้วยแรงอัดอากาศจะช่วยทำาให้

แรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างช่วงเอ็คเซ็นตริค (Eccentric) และ

คอนเซน็ตริค (Concentric) เกดิแรงขึน้คงทีต่ลอดชว่ง

การเคลื่อนไหว 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจว่า

ถ้าหากนำาแรงต้านด้วยแรงอัดอากาศมาผสมกับแรงต้าน

ด้วยน้ำาหนักในสดัสว่นทีแ่ตกตา่งกนัผลทีเ่กดิขึน้จะเปน็

อย่างไร โดยผู้วิจัยมีความต้องการท่ีจะเปรียบเทียบการฝึก

โดยใชส้ดัสว่นผสมระหวา่งแรงตา้นจากแรงอดัอากาศ

กับแรงต้านด้วยน้ำาหนักที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบคือ 

การใชส้ดัสว่นผสมระหวา่งแรงตา้นจากแรงอดัอากาศ 

60% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 40% ในกลุ่มทดลอง

ที่ 1 สัดส่วนผสมระหว่างแรงต้านจากแรงอัดอากาศ 

70% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 30% ในกลุ่มทดลอง

ท่ี 2 และสัดส่วนผสมระหว่างแรงต้านจากแรงอัดอากาศ 

80% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 20% ในกลุ่มทดลอง

ที่ 3 ว่าจะส่งผลต่อความแข็งแรง และพลังกล้ามเนื้อ

อย่างไร โดยใช้การฝึกในท่าเบนช์ เพรส (Bench press) 

เน่ืองจากเป็นที่นิยมใช้ในการพัฒนาร่างกายส่วนบน 

โดยเฉพาะกล้ามเน้ือหน้าอก (Srilamart and Srilamart, 

2007) เพ่ือเป็นทางเลือกตลอดจนแนวทางท่ีจะนำาไปใช้

ในการฝึกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ให้ดีเพิ่มมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกสัดส่วน 

ดงักลา่วขา้งตน้โดยเลอืกใชใ้นสดัสว่นของแรงตา้นจาก

แรงอัดอากาศที่มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับแรงต้าน

ด้วยน้ำาหนักเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

ไม่ใช่นักกีฬา จึงต้องการป้องกันอาการบาดเจ็บท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยเคร่ืองออกกำาลังกาย

แบบฟรีเวทที่ใช้แรงต้านจากแรงอัดอากาศผสมกับ 

แรงต้านด้วยน้ำาหนักในระดับแตกต่างกัน 3 รูปแบบ 

ที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ

สมมติฐานการวิจัย

 การใชส้ดัสว่นระหวา่งแรงตา้นจากแรงอัดอากาศ

ผสมกับแรงต้านด้วยน้ำาหนักที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ 

มีผลต่อการพัฒนาความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ 

ที่ต่างกัน
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental research design) และได้ผ่านการพิจารณา

จรยิธรรมโดยคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั

ในคน กลุม่สหสถาบนั ชดุที ่1 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตชาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี ใช้ตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งของโคเฮน (Cohen, 1988) กำาหนดคา่แอลฟา

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05 ค่าขนาดของผลกระทบ 

(Effect size) ที่ .40 และค่าอำานาจการทดสอบ 

(Power of test) ที่ .70 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ  

17 คน ทัง้หมด 3 กลุม่แตเ่พือ่ปอ้งกนัการสญูหายของ

ประชากร (drop out) จึงได้เพิ่มเป็นกลุ่มละ 20 คน 

แต่ระหว่างการทดลองมีการขาดหายออกจากการวิจัย 

และบาดเจ็บระหว่างการทดลอง ทำาให้เหลือกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 51 คน

 เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion criteria)

 1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น นิสิตชาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี 

 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค 

ในการออกกำาลังกายด้วยน้ำาหนัก เช่น มีอาการบาดเจ็บ

รุนแรงบรเิวณหลงั หนา้อก กอ่นเขา้รว่มวจัิยอยา่งนอ้ย 

3 เดือน

 3. ตอ้งผา่นเกณฑ์การตอบแบบสอบถามคัดเลือก

ไม่มีโรคประจำาตัว ไม่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าอก

ก่อนเข้าร่วมวิจัยอย่างน้อย 3 เดือน

 เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion criteria)

 1. กลุ่มตัวอย่างขาดการฝึกตามโปรแกรมติดต่อกัน

นานกว่า 2 สัปดาห์ ในขณะทำาการทดลอง

 2. กลุม่ตวัอยา่งเกดิเหตสุดุวสิยัทำาใหไ้มส่ามารถ

เข้าร่วมการวิจัยต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บจากการฝึก

และมีอาการเจ็บป่วยในช่วงของการทดลองทำาให้เข้าร่วม

วิจัยต่อไม่ได้ เป็นต้น

 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้มขีัน้ตอนดำาเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาค้นคว้า หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง แล้วรวบรวมแนวคิดที่ได้ มาสร้างโปรแกรม

การฝึก เพื่อพัฒนาความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ

 2. นำาโปรแกรมการฝึกที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเรียบร้อย

 3. ทำาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อกำาหนดวันเวลาในการเก็บข้อมูล

 4. จัดเตรียมสถานท่ีในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ในการ

ฝึกและใบบันทึกผลเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 5. ชี้แจงข้ันตอนการฝึก และการทดสอบอย่าง

ละเอียด

 6. นำากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน มาทดสอบ

ก่อนการทดลองเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มทดลองดังนี้

  6.1 หาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือส่วนบนของ

รา่งกายตอ่น้ำาหนกัตวั (1RM Test) โดยทำาการทดสอบ

ทางตรง ด้วยการหาน้ำาหนักที่มากที่สุดที่ผู้เข้าร่วมวิจัย

สามารถยกได้ 1 คร้ัง ในท่าเบนช์ เพรส (Bench press) 

ซึ่งใช้น้ำาหนักของคานบาร์เบลล์เป็นพื้นฐานในการยก

รวมกับแรงต้านจากอัดอากาศ

  6.2 ทดสอบพลังกล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกาย

ต่อน้ำาหนักตัว ด้วยเคร่ืองบอลิสติก เมสเซอเมินท ซิสเท็ม 

(Ballistic measurement system) ในทา่เบนช ์เพรส 

(Bench press) ทำาในลกัษณะดนัน้ำาหนกัใหเ้รว็ 4 ครัง้ 
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ที่ความหนัก 40% ของ 1 RM (Frost et al., 2008) 
 7. ทำาการแบ่งกลุ่มการทดลองโดยทำาการสุ่ม
อย่างง่าย แบ่งเข้ากลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน  
ทำาการฝึกโดยแยกฝึกตามกลุ่มทดลองซึ่งการทดสอบ
ความแข็งแรงสูงสุด (1 RM Test) ก่อนการทดลองน้ัน
ใช้ในการหาแรงต้านด้วยน้ำาหนัก และแรงต้านจากแรงอัด
อากาศในการฝกึ น้ำาหนกัทีใ่ชฝ้กึนัน้ไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บั 
น้ำาหนักแต่ละคนที่ยกได้สูงสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้
  7.1 กำาหนดเปอร์เซ็นต์ของค่าความแข็งแรง
สูงสดุทีจ่ะใชฝ้กึแลว้หาคา่ออกมาเปน็น้ำาหนกัท่ีจะใชย้ก
ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความหนักที่ใช้ในการฝึกคือ 85% ของ 
1 RM
  7.2 จากน้ำาหนักข้อ 7.1 ให้แบ่งน้ำาหนักโดยคิด
ตามสัดส่วน % ท่ีกำาหนดให้ในแต่ละกลุ่มทดลองออกมา
เป็นน้ำาหนักที่จะใช้ยก
  7.3 กลุ่มทดลองแต่ละกลุ่ม ใช้สัดส่วนของ
แรงต้านด้วยน้ำาหนักและแรงต้านจากแรงอัดอากาศ 
ที่ผสมกันดังนี้
   กลุม่ทดลองท่ี 1 ฝึกดว้ยความหนกั 85% 
ของ 1 RM โดยที่ใช้สัดส่วนผสมระหว่างแรงต้านจาก
แรงอัดอากาศ 60% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 40%
   กลุม่ทดลองท่ี 2 ฝึกดว้ยความหนกั 85% 
ของ 1 RM โดยที่ใช้สัดส่วนผสมระหว่างแรงต้านจาก
แรงอัดอากาศ 70% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 30%
   กลุม่ทดลองท่ี 3 ฝึกดว้ยความหนกั 85% 
ของ 1 RM โดยที่ใช้สัดส่วนผสมระหว่างแรงต้านจาก
แรงอัดอากาศ 80% และแรงต้านด้วยน้ำาหนัก 20%
  ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทำาการฝึกโดยนอนหงายบน
เบาะม้าน่ัง ในท่าเบนช์ เพรส (Bench press) จากน้ัน
ผู้เข้าร่วมวิจัยจับบาร์เบลล์ในลักษณะคว่ำามือ ความกว้าง
กว้างกว่าช่วงหัวไหล่เล็กน้อย จากนั้นดันบาร์เบลล์ขึ้น
ในแนวดิ่ง แนวแรงอยู่ในแนวหน้าอก ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม
ใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ 
วนัจนัทร ์วนัพธุและวนัศกุร ์ถา้หากมกีารออกจากการ

วิจัยก่อนครบกำาหนด 8 สัปดาห์ จะไม่นำาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผล ให้ฝึกท่าเบนช์ เพรส (Bench press) 
โดยใช้แบบ (Bompa, 1999) และ (Peterson et al., 
2004) 
 ความหนัก 85% ของ 1 RM
 จำานวนครั้ง 6 ครั้ง
 จำานวนชุด 3 ชุด
 เวลาพัก 3 นาที
  หลังจากการฝึกสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ทดสอบ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อ 
น้ำาหนักตัวเพ่ือคิดน้ำาหนักในการฝึกสัปดาห์ท่ีเหลือถัดไป
ที่ 85% ของ 1 RM ที่คิดได้ใหม่
 8. ทำาการทดสอบหาความแขง็แรงของกลา้มเนือ้
ส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว พลังกล้ามเน้ือส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว โดยทดสอบในช่วงก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 8 การทดสอบทั้งสองอย่างนั้นใช้วิธีเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนการทดลอง
 9. นำาผลการทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเนือ้
ส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว พลังกล้ามเน้ือส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว มาทำาการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ
 10. สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและคำาแนะนำา
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ของน้ำาหนักและอายุ
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว และ
พลังกล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวระหว่าง
กลุ่มการทดลองย่อยโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
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แบบทางเดียว (One-way analysis of variance) 

ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ระหว่างก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 

และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำา (One-way analysis 

of variance with repeated measures) ระดับความมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 หากพบความแตกต่างจึงทำา 

การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD)

ผลการวิจัย

 1. ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการทดลอง หลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลอง 

ที ่3 มคีวามแขง็แรงของกลา้มเนือ้สว่นบนของรา่งกาย

ต่อน้ำาหนักตัว พลังกล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกายต่อ 

น้ำาหนักตัว ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวและพลังกล้ามเนื้อ

สว่นบนของรา่งกายตอ่น้ำาหนกัตวั กอ่นการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี ่4 และหลงัการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3

ระยะเวลา
ทดลอง ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

F P
กลุ่มทดลองที่ 1

(n = 17)
กลุ่มทดลองที่ 2

(n = 17)
กลุ่มทดลองที่ 3

(n = 17)

X– SD X– SD X– SD

ก่อนการ
ทดลอง

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

0.918 0.171 0.911 0.158 0.915 0.169 0.008 0.992

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว (วัตต์ต่อกิโลกรัม)

10.635 1.915 10.567 1.725 10.604 1.590 0.006 0.994

หลังการ
ทดลอง

สัปดาห์ที่ 4

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

1.020 0.163 1.015 1.728 0.988 0.155 0.185 0.831

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว (วัตต์ต่อกิโลกรัม)

12.157 1.860 11.668 1.729 11.714 1.610 0.410 0.666

หลังการ
ทดลอง

สัปดาห์ที่ 8

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

1.092 0.173 1.078 0.168 1.080 0.154 0.037 0.964

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว(วัตต์ต่อกิโลกรัม)

12.255 1.747 11.991 1.575 12.341 2.055 0.174 0.841
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 2. หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 

และกลุ่มทดลองที่ 3 มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวมากกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05 แต่เฉพาะภายในกลุ่มทดลอง

ที่ 3 มีพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายแตกต่างกับ

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 ภายใน

กลุ่มทดลองที่ 3 มีพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย

แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05 

และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองที่ 1 และ

กลุ่มทดลองที่ 2 มีพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย

ไม่แตกต่างจากหลังการทดลอง 4 ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวและพลังกล้ามเนื้อ

สว่นบนของรา่งกายตอ่น้ำาหนกัตวั กอ่นการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี ่4 และหลงัการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3

กลุ่มทดลอง ตัวแปร

ระยะเวลาการทดลอง

F Pก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 4

หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่ 8

X– SD X– SD X– SD

กลุ่มทดลอง
ที่ 1

(n = 17)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

0.918 0.171 1.020# 0.163 1.092#,† 0.173 84.392 0.000

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว (วัตต์ต่อกิโลกรัม)

10.635 1.915 12.157# 1.860 12.255# 1.747 37.363 0.000

กลุ่มทดลอง
ที่ 2

(n = 17)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

0.911 0.158 1.015# 0.172 1.078#,† 0.168 89.421 0.000

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว (วัตต์ต่อกิโลกรัม)

10.567 1.725 11.668# 1.729 11.991# 1.575 28.817 0.000

กลุ่มทดลอง
ที่ 3

(n = 17)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน
ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว 
(เท่าต่อน้ำาหนักตัว)

0.915 0.169 0.988# 0.155 1.080#,† 0.154 53.696 0.000

พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
ต่อน้ำาหนักตัว (วัตต์ต่อกิโลกรัม)

10.604 1.590 11.714# 1.610 12.341#,† 2.055 20.231 0.000

# p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง
† p < .05 แตกต่างจากหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนของ

ร่างกายต่อน้ำาหนักตัว

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ

ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้สัดส่วนที่ผสม

ระหวา่งแรงตา้นจากแรงอดัอากาศ 60% แรงตา้นดว้ย

น้ำาหนัก 40% กลุ่มทดลองท่ี 2 ใช้สัดส่วนท่ีผสมระหว่าง

แรงต้านจากแรงอัดอากาศ 70% แรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั 

30% และกลุ่มทดลองที่ 3 ที่ใช้สัดส่วนผสมระหว่าง

แรงต้านจากแรงอัดอากาศ 80% แรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั 

20% พบว่ากลุ่มทดลองท้ังสามกลุ่มมีความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวไม่แตกต่างกัน 

โดยกลุม่ทดลองที ่1 มคีา่เฉล่ียความแขง็แรงกล้ามเนือ้

ส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว เพ่ิมข้ึนดีกว่า (ค่าเฉล่ีย

ก่อนการทดลอง 0.91 เท่าต่อน้ำาหนักตัวค่าเฉล่ียหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 4 1.02 เท่าต่อน้ำาหนักตัวค่าเฉลี่ย

หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 1.09 เท่าต่อน้ำาหนักตัว) 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองที่ 2 (ค่าเฉลี่ยก่อนการ

ทดลอง 0.91 เทา่ตอ่น้ำาหนกัตวัคา่เฉล่ียหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4 1.01 เท่าต่อน้ำาหนักตัวค่าเฉลี่ยหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 8 1.07 เท่าต่อน้ำาหนักตัว) และ 

กลุ่มทดลองที่ 3 (ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 0.91 เท่า

ต่อน้ำาหนักตัว ค่าเฉล่ียหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4  

0.98 เทา่ตอ่น้ำาหนักตวัคา่เฉล่ียหลังการทดลองสปัดาห์

ที่ 8 1.08 เท่าต่อน้ำาหนักตัว) ซึ่งผลการวิจัยนั้นแสดง

ให้เห็นว่าการฝึกโดยใช้สัดส่วนที่ผสมระหว่างแรงต้าน

จากแรงอัดอากาศและแรงต้านด้วยน้ำาหนักท่ีแตกต่างกัน 

3 รูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวได้

เหมือนกัน ส่วนสาเหตุที่ทำาให้การทดลองนั้นไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มอาจจะเป็นเพราะปริมาณ 

น้ำาหนักในการฝึกของแต่ละกลุ่มในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน

นั้นมีความใกล้เคียงกัน

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ

ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 

และกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่า หลังการทดลองสัปดาห์ 

ที่ 4 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 มีความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัว

มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 

ทั้งสามกลุ่ม จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงว่าการฝึกด้วย

เครื่องออกกำาลังกายแบบฟรีเวทที่ใช้แรงต้านจาก 

แรงอดัอากาศผสมกบัแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกัในสดัสว่นที่

แตกต่างกัน สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวได้ โดยจะพบว่าการ

ระดมเส้นใยกล้ามเน้ือจะมีอิทธิพลต่อการเกิดแรงของ

กลา้มเนือ้ ซึง่เปน็ผลจากการควบคมุโดยระบบประสาท 

โดยท่ีการใช้แรงพยายามในการปฏิบัติกิจกรรมมากเท่าใด

ก็จะมีการระดมจำานวนเส้นใยมากขึ้นเท่านั้นเมื่อระดับ

ความหนักที่ใช้ฝึกมากก็จะระดมเส้นใยกล้ามเนื้อชนิด

หดตวัเรว็มาใชอ้ยา่งมาก (Arpawattanasakul, 2008) 

เม่ือมีการระดมเส้นใยกล้ามเน้ือชนิดหดตัวเร็วมากก็จะไป

กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนท่ีเป็นการเพ่ิมมวลกล้ามเน้ือ 

จึงทำาให้มีความแข็งแรงสูงสุดเพิ่มขึ้น (Paditsaeree 

et al., 2010) ดังท่ี บอมพา (Bompa, 1999) กล่าวว่า  

การพฒันาความแขง็แรงสงูสดุนัน้มาจากกการปรบัตวั

ของระบบประสาทในการระดมใชห้น่วยยนตข์องเสน้ใย

กล้ามเน้ือชนิดหดตัวเร็วน่ันเอง และจากที่ โดเนต

เทลเล และคณะ (Donatelle et al., 1999) กล่าวว่า 

การปรบัตวัในระบบประสาทกลา้มเนือ้คอืสาเหตทุีท่ำาให้

เกิดการพัฒนาความแข็งแรงมากที่สุดในช่วงระหว่าง 

2-4 สัปดาห์แรกของการฝึก
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 2. พลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อ 

น้ำาหนักตัว

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการทดลองสัปดาห์

ที ่8 ระหว่างกลุม่ทดลองที ่1 ใชส้ดัสว่นทีผ่สมระหวา่ง

แรงต้านจากแรงอัดอากาศ 60% แรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั 

40% กลุ่มทดลองท่ี 2 ใช้สัดส่วนท่ีผสมระหว่างแรงต้าน

จากแรงอัดอากาศ 70% แรงต้านด้วยน้ำาหนัก 30% 

และกลุม่ทดลองที ่3 ทีใ่ชส้ดัสว่นผสมระหวา่งแรงตา้น

จากแรงอัดอากาศ 80% แรงต้านด้วยน้ำาหนัก 20% 

พบว่ากลุ่มทดลองทั้งสามกลุ่มมีพลังกล้ามเนื้อส่วนบน

ของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวไม่แตกต่างกันโดยกลุ่มทดลอง

ที ่3 มพีลงักลา้มเน้ือสว่นบนของรา่งกายตอ่น้ำาหนกัตวั 

เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉล่ียก่อนการทดลอง 10.60 วัตต์ต่อกิโลกรัม 

ค่าเฉล่ียหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 11.71 วัตต์ต่อกิโลกรัม 

ค่าเฉล่ียหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 12.34 วัตต์ต่อกิโลกรัม) 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองที่ 2 (ค่าเฉลี่ยก่อนการ

ทดลอง 10.56 วตัตต์อ่กโิลกรมัคา่เฉล่ียหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4 11.66 วัตต์ต่อกิโลกรัม ค่าเฉลี่ยหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 8 11.99 วัตต์ต่อกิโลกรัม) และกลุ่ม

ทดลองที่ 1 (ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 10.63 วัตต์ต่อ

กิโลกรัมค่าเฉล่ียหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 12.15 วัตต์

ต่อกิโลกรัมค่าเฉล่ียหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 12.25 วัตต์

ต่อกิโลกรัม) ซึ่งผลการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นว่าการฝึก

โดยใช้สัดส่วนท่ีผสมระหว่างแรงต้านจากแรงอัดอากาศ

และแรงต้านด้วยน้ำาหนักที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบนั้น

มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของ

ร่างกายต่อน้ำาหนักตัวได้ 

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4 ภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 

และกลุ่มทดลองท่ี 3 พบว่าหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 

ทั้งสามกลุ่มมีพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายต่อ 

น้ำาหนักตัวมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญ 

ที่ระดับ .05 แต่หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 มีเพียง

กลุ่มทดลองที่ 3 กลุ่มเดียวที่มีความแตกต่างกับหลัง

การทดลองสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 

จากการวจิยัครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่การฝกึโดยใชส้ดัสว่น

ที่ผสมกันระหว่างแรงต้านจากแรงอัดอากาศผสมกับ

แรงต้านด้วยน้ำาหนักมีส่วนช่วยทำาให้พลังกล้ามเนื้อ

ส่วนบนของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ จากที่ โอเช (O’Shea, 

2000) ได้กล่าวว่าพลังกล้ามเน้ือ ซ่ึงเป็นผลมาจากผลคูณ

ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความเร็วในการ

หดตวัของกลา้มเนือ้ ดงันัน้จงึกลา่วไดว้า่ถา้ทำาใหค้วาม

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือความเร็วในการหดตัวของ

กล้ามเน้ือเพ่ิม ก็จะทำาให้ค่าผลคูณเพ่ิมข้ึนได้ ซ่ึงจะพบว่า

ในกลุม่ทดลองทัง้สามกลุม่มกีารเพิม่ของความแขง็แรง

ของกล้ามเน้ือส่วนบนของร่างกายต่อน้ำาหนักตัวอย่างมี

นัยสำาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาถึงความเร็วในการ

หดตวัของกลา้มเนือ้ แมว้า่ในการวจิยัครัง้นีไ้มไ่ดศ้กึษา

ถึงความเร็วในการหดตัวของกล้ามเน้ือ แต่จากการศึกษา

ของ ฟรอท และคณะ (Frost et al., 2010) ที่ได้

กล่าวว่าเคร่ืองออกกำาลังกายแบบฟรีเวทท่ีใช้แรงต้านจาก

แรงอดัอากาศผสมกบัแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกันีท้ำาใหผู้ฝ้กึ

ไมต่อ้งออกแรงเอาชนะความเฉือ่ยจากน้ำาหนกัของวตัถุ

ทีใ่ชย้ก เปน็ผลใหม้คีวามเรว็ในการเคลือ่นไหวมากกวา่

การใช้ฟรีเวทเพียงอย่างเดียวเมื่อแรงต้านที่ให้เท่ากัน

เมื่อพิจารณาจากสูตรแล้วจะเห็นได้ว่าพลังกล้ามเนื้อ 

ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากทั้งความแข็งแรงและความเร็ว 

ในการหดตัวของกล้ามเนื้อ แต่จากที่กลุ่มทดลองที่ 3 

มีการเปลี่ยนแปลงพลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 เพียงกลุ่มเดียวน่าจะมาจาก

กลุ่มทดลองดังกล่าวมีสัดส่วนความหนักของแรงอัด

อากาศมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 

ซ่ึงฟรอท และคณะ (Frost et al., 2010) ได้กล่าวว่า

แรงตา้นดว้ยแรงอดัอากาศอาจจะมผีลดตีอ่น้ำาหนกัทีใ่ช้

ในการฝึกมากทำาให้เกิดความเร่งในการยกได้มากกว่า
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 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกด้วยเครื่องออกกำาลังกายแบบฟรีเวทที่ใช้

แรงตา้นจากแรงอดัอากาศผสมกบัแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกั

ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบนี้ อาจจะพัฒนาได้

ทัง้ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้สว่นบนของรา่งกายตอ่ 

น้ำาหนกัตวัตลอดจนพลังกลา้มเนือ้สว่นบนของรา่งกาย

ต่อน้ำาหนักได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การฝึกด้วยเคร่ืองออกกำาลังกายแบบฟรีเวทท่ีใช้

แรงตา้นจากแรงอดัอากาศผสมกบัแรงตา้นดว้ยน้ำาหนัก

ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบนี้ เป็นวิธีการหนึ่ง

ทีส่ามารถทำาใหเ้กดิความแขง็แรงของกล้ามเนือ้สว่นบน

ของร่างกายและพลังกล้ามเนื้อส่วนบนได้เหมือนกัน

ทั้งหมด 

 2. การฝึกด้วยน้ำาหนักโดยใช้ท่าฝึกเบนช์ เพรส 

(Bench press) นั้นจำาเป็นต้องได้รับคำาแนะนำาเพื่อให้

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อลด

ความเสี่ยงในการบาดเจ็บของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก

การฝึกโดยใช้ท่าดังกล่าวใช้น้ำาหนักมากพอสมควร ดังน้ัน

ควรมีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คน ในการช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่าง

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาผลของการฝึกด้วยเครื่อง 

ออกกำาลังกายแบบฟรีเวทท่ีใช้แรงต้านจากแรงอัดอากาศ

ผสมกับแรงต้านด้วยน้ำาหนักในสัดส่วนท่ีแตกต่างเพ่ิมเติม

 2. ควรมีการศึกษาผลการฝึกกับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นนักกีฬาหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึกด้วย 

น้ำาหนักอย่างน้อย 1 ปี

 3. ควรมีการศึกษาถึงผลการฝึกด้วยเครื่อง 

ออกกำาลังกายแบบฟรีเวทท่ีใช้แรงต้านจากแรงอัดอากาศ

ผสมกบัแรงตา้นดว้ยน้ำาหนกักบักล้ามเนือ้สว่นลา่งของ

ร่างกาย

 4. ควรให้กลุ่มตัวอย่างมีการปรับสภาพร่างกาย

ก่อนการฝึกเพื่อให้เกิดคุ้นเคยกับเครื่องมือก่อนการฝึก

และควรมีกลุ่มควบคุมในการวิจัยเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากกองทุนอุดหนุน

ในการทำาวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

ในการทำาวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง 
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ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่

วารี นันทสิงห์ สืบสาย บุญวีรบุตร และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกจินตภาพที่มี

ต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ 

 วิธีการดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬา

เซปักตะกร้อหญิงจำานวน 30 คนของโรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์ ถูกเลือกเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีแบบเจาะจง 

เข้าร่วมฝึกจินตภาพและการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ 

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โปรแกรมฝึกประกอบด้วย  

2 สัปดาห์ (1-2) ฝึกจินตภาพเพื่อปรับพื้นฐานทักษะ

จินตภาพและเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 6 สัปดาห์ (3-8) 

โปรแกรมการฝึกจินตภาพอย่างเดียวและฝึกเสิร์ฟตะกร้อ

ประเภทคู่ หลังจากนั้นเป็นช่วงพักฝึกเพื่อเป็นความจำา

ที่ทิ้งช่วง 2 สัปดาห์ (9-10) และใน 2 สัปดาห์สุดท้าย

เป็นการประยุกต์ใช้โดยการฝึกจินตภาพควบคู่กับการ

เสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ (11-12) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย แบบประเมินจินตภาพ 20 ข้อ ที่มี  

5 ระดับของความคิดเห็น คะแนนการทดสอบความ

แม่นยำาในการเสิร์ฟ 12 คะแนน จากจุดยืนเสิร์ฟ 3 จุด 

และจดุของความแมน่ยำา 4 จุด โดยเกบ็ขอ้มลูกอ่นการ

เข้าร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห์ หลังเข้าร่วมโปรแกรม

สปัดาหท์ี ่8 และสปัดาหท์ี ่12 แลว้นำาผลทีไ่ดม้าทำาการ

วิเคราะห์ค่าเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนและ

หลังการฝึก โดยใช้สถิติทีหรือการทดสอบมีนัยสำาคัญ

ระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต

  ผลการวิจัย พบว่าทักษะการทำาจินตภาพของ

นักกีฬาก่อนฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 และ

ระหว่างหลังฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังฝึกสัปดาห์ที่ 12 

สูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่ 

แตกต่างทางสถิติระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกสัปดาห์ท่ี 8 

การเปรียบเทียบผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความ

แม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ ระหว่างก่อนฝึก 

หลังฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังฝึกสัปดาห์ที่ 12 สูงขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรปุผลการวจิยั การฝกึจนิตภาพอย่างเดยีวและ

การฝึกจินตภาพแบบสอนควบคู่กับการฝึกทักษะส่งผลดี

ต่อฝึกทักษะโดยเฉพาะอย่างย่ิงความแม่นยำา และการฝึก

จนิตภาพ/หรอืนกึภาพก่อนการฝกึทกัษะจรงิใหผ้ลดกีวา่ 
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EFFECT OF IMAGERY TRAINING ON SERVICE 

ACCURACY OF DOUBLE TAKRAW 

Waree Nantasing, Suebsai Boonveerabut and Apanchanit Siripatt 
Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University

Abstract

 The purpose: The purposes of this 

quasi-experimental research aimed, to study 

and to compare the effects of imagery training 

programs on service accuracy of Double Takraw. 

 Methods: The 30 female Sepek Takraw 

athletes from Nakhon Sawan Sport School 

were purposively sampling. They were assigned 

to participate in a 12-week of imagery and 

Double Takraw services training programs. The 

program consisted of 2 weeks (week 1-2) of 

imagery skill acquisition, before a 6-week 

program (week 3-8) for a combination of  

imagery during warming up period and the 

service training, was assigned. Then a 2-week 

for memory retention (week 9-10) was set, 

followed by 2 weeks for an implementing 

program for the services training right after 

the imagery (week 11-12) were designed. The 

data collecting from a 20-items of imagery 

questionnaire, with 5 Likert-scales, and the  

12 points of service accuracy, from 3 different 

service stances, and to 4 areas of accuracy. 

The pre-test (week 2), and post-test week 8, 

and week 12 scores were collected and analysed. 

Mean, standard deviation and paired sample 

t-test were analysed for obtaining the purposes 

of the research.

 Results: The athletes’ imagery skill, before 

(week 2) and after training (week 12) and 

between week 8 and week 12 were higher 

statistically difference at .05. But not between 

week 2 and week 8. To compare the effects 

of imagery training on service accuracy of 

Double Takraw between week 2 and week 8 

and week 12 were higher statistically difference 

at .05.

 Conclusion: Imagery training only and 

instructional imagery with the skill training showed 

a better effect on sport skills enhancement, 

especially skill accuracy. However, imagery/

visualization prior actual skills trainingg showed 

better results.

Key Words: Imagery / Accuracy / Service
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจ

อย่างแพร่หลาย ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากกีฬา

เซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ตื่นเต้น สนุกสนาน และเร้าใจ 

มีการกำาหนดให้กีฬาเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาที่มีการ

แข่งขันในรายการสำาคัญๆ ได้เร่ิมบรรจุกีฬาเซปักตะกร้อ

ให้มีการแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกในกีฬา

เซียพเกมส์ หรือกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 

2520 ณ ประเทศมาเลเซีย และจากความนิยมอย่าง

แพร่หลายของกีฬาเซปักตะกร้อในทวีปเอเชีย จนกระท่ัง

ในปี พ.ศ. 2533 กีฬาเซปักตะกร้อถูกบรรจุเข้าในการ

แข่งกีฬาเอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 11 ณ ประเทศจีน ได้มี

การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการแข่งขัน คือลูกตะกร้อ 

จากเดิมที่สานด้วยหวายได้เปลี่ยนเป็นลูกที่ทำาด้วย

พลาสติก และในปี 2547 กีฬาเซปักตะกร้อได้พัฒนา

เป็น ตะกร้อประเภทคู่ และเร่ิมบรรจุเข้าแข่งขันคร้ังแรก

ในการแข่งขันคิงส์คัพ และกีฬาซีเกมส์ ในปี 2548  

ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (The Takraw Association of 

Thailand, 2011)

 ในปัจจุบันกีฬาเซปักตะกร้อแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

คือ ตะกร้อลอดห่วง (ไทยเดิม) ตะกร้อลอดห่วงสากล 

ตะกร้อชายหาด เซปักตะกร้อ และตะกร้อประเภทคู่ 

จำานวนผู้เล่น ตะกร้อลอดห่วง (ไทยเดิม) มีผู้เล่นเข้าทำา 

การแข่งขันทีมละ 7 คนมีผู้เล่นสำารอง 1 คน ตะกร้อ

ลอดห่วงสากลมีผู้เล่นทีมละ 5 คน ผู้เล่นสำารอง 1 คน 

ตะกร้อชายหาด มีผู้เล่นฝ่ายละ 4 คน ผู้เล่นสำารอง  

2 คน (ทีมเดี่ยว) ตะกร้อประเภทคู่ กำาหนดให้มีผู้เล่น

ฝ่ายละ 2 คน ซึ่งแตกต่างจากเซปักตะกร้อทั่วไป คือ 

มีผู้เล่นฝ่ายละ 3 คน (The Takraw Association of 

Thailand, 2011) การเสริฟ์มคีวามสำาคญัมาก สำาหรบั

เซปักตะกร้อ ตะกร้อชายหาด และตะกร้อประเภทคู่ 

 การเสิร์ฟ เป็นสิ่งสำาคัญในกีฬาเซปักตะกร้อ  

เช่นเดียวกันกีฬาประเภทอื่นที่เริ่มต้นการแข่งขันโดย

การเสิร์ฟ เช่น เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน 

และวอลเลย์บอล เป็นต้น เนื่องจากการเสิร์ฟที่มี

ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความได้เปรียบในเกม

การแข่งขัน และยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ทีมชนะ 

คู่แข่งขันได้ จุดประสงค์ของการเสิร์ฟจะมีจุดประสงค์

ในการทำาคะแนน โดยการทำาลายจงัหวะยทุธวธิกีารรกุ 

ของฝ่ายตรงข้ามตลอดจนลดภาระในการตั้งรับของ 

ฝ่ายตน และสร้างโอกาสความได้เปรียบในการโต้ตอบ 

ดังน้ัน การเสิร์ฟท่ีดีจึงสามารถสร้างความหนักใจให้ฝ่าย

ตรงข้าม อันเป็นการทำาลายขวัญของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อจะสังเกตเห็นได้

อย่างชัดเจน ว่านักกีฬาผู้ทำาหน้าที่เสิร์ฟจะมีเป้าหมาย

ในการทำาคะแนนจากการเสริฟ์ทกุครัง้ ข้อแตกตา่งของ

ตะกร้อประเภทคู่ กับ เซปักตะกร้อ นอกจากจำานวน 

ผูเ้ลน่ทีแ่ตกตา่งกนัยงัมกีตกิาในการเสริฟ์ทีแ่ตกตา่งกนั

อย่างชัดเจน คือ กติกาของเซปักตะกร้อกำาหนดให้ผู้เสิร์ฟ

จะต้องวางเท้าหลักอยู่ในวงกลมเสิร์ฟ เมื่อกรรมการ 

ผู้ตัดสินขานคะแนนแล้ว ผู้โยนจะต้องโยนลูกตะกร้อ

ออกไปให้ผู้เสิร์ฟ แต่กติกาของกีฬาตะกร้อประเภทคู่ 

มีความแตกต่างจากกีฬาเซปักตะกร้อ คือ ผู้เสิร์ฟจะ

ยืนอยู่นอกเส้นหลังของสนามเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้เสิร์ฟ 

โดยเปน็ทัง้ผูโ้ยนลกูตะกรอ้ดว้ยตนเอง และสามารถยนื

อยู่ ณ จุดใดก็ได้บริเวณหลังเส้นสนาม

 การเสิร์ฟในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีวิธีการ

เสิร์ฟอยู่หลายวิธีด้วยกัน ข้ึนอยู่กับความถนัดของผู้เสิร์ฟ

วา่จะถนดัเสริฟ์วธีิใด วธีิการเสริฟ์ทีน่ยิมใชกั้นมากทีส่ดุ 

มีอยู่ 3 วิธีคือ การเสิร์ฟด้วยข้างเท้าด้านใน การเสิร์ฟ

ด้วยฝ่าเท้า และการเสิร์ฟด้วยหลังเท้า การเสิร์ฟที่มี

ประสิทธิภาพสูงมีความแม่นยำาย่อมมีผลตอบแทนที่มี

ค่าอย่างมากน้ันคือ การได้คะแนน ซ่ึงหากผู้เล่นสามารถ

เสิร์ฟได้อย่างรุนแรง แม่นยำา สร้างความกดดันให้เกิด

ขึ้นกับฝ่ายรับได้มาก ดังนั้น หากทีมใดมีความสามารถ

ในการเสริฟ์ใหล้กูตะกรอ้ขา้มตาขา่ยไปลงในพืน้ทีส่นาม
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ของฝ่ายรับด้วยความแรง เร็วและแม่นยำา หรือสามารถ

บังคับให้ลูกตะกร้อให้ลงในทิศทางใด หรือจุดใดก็ได้ทีมน้ัน

ก็ย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ (Boonban, 2011) โดยเป็นไป

ตามหลกัชวีกลศาสตรใ์นเรือ่งการถา่ยโยงแรง แบบเป็น

ลกูโซห่รอืหว่งโซพ่ลงังาน (Kinetic Chain or Linkage 

System) และยังมีมุมการบิดลำาตัว (X_Factor Angle) 

และสะโพกทำาให้เกิดการหมุนลำาตัวท่ีมีพลังสูงยังเก่ียวกับ

การควบคุมความสูงของการโยนลูกตะกร้อ (Projection 

Height) ถา้โยนลกูโดง่หรอืสงูจะใชเ้วลาในอากาศนาน 

(Sittilor, 2009) ซึ่งการเสิร์ฟแบบหลังเท้ามีการ

ประยกุต์ใชไ้ด้ดีกว่า ทำาใหว้ธิกีารเสริฟ์ใน 3 วธิ ีมคีวาม

แตกต่างกันในเร่ืองของ ความเร็ว ความแรง เช่นเดียวกับ

ชีวกลศาสตร์ด้านการเสิร์ฟเซปักตะกร้อนั้น การเสิร์ฟ

ท่ีดีต้องคำานึงถึงตำาแหน่งของเท้าท่ีย่ืนของผู้เสิร์ฟ เท้าท่ี

วางบนพ้ืนในวงกลม ให้ปลายเท้าช้ีเข้าหาคนโยน ยกเท้า

อีกข้างหน่ึงเตะบริเวณกลางลูกค่อนข้างบน ทำาให้ลูกพุ่ง

แรงและเร็ว กดลงสู่พ้ืนสนาม เท้าท่ีวางบนพ้ืนในวงกลม 

ให้ปลายเท้าขนานกับเส้นแบ่งแดน เป็นแบบนิยม ยกเท้า

อีกด้านหนึ่งเตะตรงส่วนกลางของลูก ทิศทางของลูก

จะพุ่งขนานเลียบตาข่าย ต่ำาลงสู่พื้นสนาม เท้าที่วาง

บนพื้นในวงกลม ให้ปลายเฉียงไปที่เส้นหลังไม่นิยมใช้ 

เพราะผู้เสริฟ์ตอ้งใชแ้รงเหวีย่งมาก ยกเทา้อกีขา้งหนึง่ 

เตะตรงส่วนกลางค่อนมาด้านล่างของลูกตะกร้อ ทิศทาง

ของลูกจะมาโค้งแล้วตกลงพื้นสนาม (Sittilor, 2009) 

การเสริฟ์ลกูตะกรอ้ดว้ยขา้งเท้าดา้นในเป็นท่าท่ีนกักฬีา

ส่วนมากถนัด เมื่อเปรียบเทียบกับการเสิร์ฟลูกตะกร้อ

ด้วยหลังเท้า เน่ืองจากการเสิร์ฟด้วยหลังเท้าจะทำาให้ลูก

เคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงลูกจะหมุนเข้าหา

ลำาตัว เข่า และขาของผู้เล่นฝ่ายรับ ซึ่งยากแก่การรับ 

และยงัสง่ผลในการทำาคะแนนไดเ้ปน็อยา่งด ี(Pranee, 

1996) ถอืว่าเป็นทกัษะการเสริฟ์ในขัน้สงู ทีต่อ้งใชก้าร

ปรับสมรรถภาพทางด้านเทคนิคการถ่ายโยงแรงแบบเป็น

ลกูโซห่รอืหว่งโซพ่ลงังาน (Kinetic Chain or Linkage 

System) และมุมบิดลำาตัว (X_Factor Angle) แล้ว

ยังควบคุมความสูงของลูกตะกร้อ (Projection Height) 

ในขณะโยนเสิร์ฟ (Sittilor, 2009)

 เมื่อการเสิร์ฟมีความสำาคัญในกีฬาเซปักตะกร้อ 

ทำาให้นักกีฬาเซปักตะกร้อเกิดความวิตกกังวล และส่งผล

ให้มีความตั้งใจมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด

ในการเสริฟ์ได ้ดงันัน้ การจดัการกบัความตัง้ใจ สมาธ ิ

และความวิตกกังวล จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้การฝึกจินตภาพเป็น 

วิธีการหนึ่งที่ทำาให้การเสิร์ฟมีประสิทธิภาพ โดยความ

สามารถในการสร้างภาพเคล่ือนไหว จะช่วยให้การปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพดีขึ้น (Weinberg & Gould, 2005) 

การฝึกจินตภาพในขณะท่ีแสดงทักษะน้ัน จะมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการสร้างภาพเคล่ือนไหว ก่อนการแสดง

ทักษะจริง (Murphy. et. al., 2008) ถ้าสร้างภาพในการ

เคล่ือนไหวในใจก่อนการแสดงทักษะจริง มีความแจ่มแจ้ง 

ชัดเจนและมีชีวิตชีวา ก็จะช่วยการแสดงทักษะดีขึ้น 

(Suwantada, 1988) หากผลของการฝึกจินตภาพ 

เพื่อการผ่อนคลาย บ่งชี้ว่านักกีฬามีความเครียดและ

ความวิตกกังวลลดลง แสดงถึงความผ่อนคลายของ

ร่างกายและจิตใจที่มากข้ึน จะสามารถใช้การฝึก

จินตภาพเพ่ือการผ่อนคลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสำาหรับ

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการจัดการกับความเครียด 

ความวิตกกังวลและการปรับสมดุลของระบบประสาท

อัตโนมัติในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันต่อไป 

(Channarongsak, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับ สืบสาย 

บุญวีรบุตร (Boonveerabut, 1998) ได้อธิบายว่า  

การจินตภาพ (Imagery) การฝึกจินตภาพเป็นทักษะ

ทางจิตวิทยาการกีฬา ที่สามารถใช้ในการฝึกเพื่อเพิ่ม

ความสามารถทางการกฬีาการผอ่นคลาย ทัง้นี ้ในชว่ง

เวลาที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยจำานวนมาก ที่ศึกษาถึงการ

ฝึกจินตภาพที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถทางการ

กฬีาของนกักฬีาในดา้นตา่งๆ แตเ่นือ่งดว้ยกฬีาตะกรอ้
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ประเภทคู่ เป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึง

การฝกึจนิตภาพทีม่ผีลตอ่ความแมน่ยำาในการเสริฟ์ของ

นักกีฬาตะกร้อประเภทคู่ที่มีระยะทางในการเสิร์ฟ  

ที่ยาวกว่าและตำาแหน่งในการยืนเสิร์ฟ ตลอดจนการ

โยนลูกเพื่อการเสิร์ฟที่แตกต่างจากเดิม ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกจินตภาพที่มี

ต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ ท้ังนี้ 

เพื่อนำาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการฝึกซ้อม และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของนักกีฬาตะกร้อประเภทคู่ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฝึกจินตภาพ

ของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังเข้าร่วม

โปรแกรมการฝึกจินตภาพท่ีมีต่อความแม่นยำาในการ

เสิร์ฟตะกร้อคู่

สมมุติฐานในการวิจัย

 1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกจินตภาพ นักกีฬา

เซปักตะกร้อหญิงมีความสามารถในการฝึกจินตภาพ 

ดีกว่าก่อนเข้ารับการฝึก

 2. หลังการฝึกจินตภาพกลุ่มตัวอย่างมีความแม่นยำา

ในการเสริฟ์กอ่นการฝึกจินตภาพแตกตา่งกนัอยา่งมนียั

สำาคัญที่ระดับ .05

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีรุ่นอายุ 14-16 

และ 18 ปี ในปีการศึกษา 2555 จำานวน 30 คน  

โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ตดิตอ่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกฬีา

จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขออนุญาตให้นักกีฬาเซปักตะกร้อ 

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. ดำาเนนิการทดลองและเกบ็ขอ้มลู ตามขัน้ตอน

ดังต่อไปนี้

  2.1 ปฐมนิเทศและอธิบายรายละเอียดแก่

นกักฬีาเซปกัตะกรอ้หญงิ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวตัถปุระสงค์

และวิธีการฝึกตามโปรแกรม

  2.2 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และแบบ

บันทึกผลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

  2.3 ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 เป็นการเตรียม

ความพรอ้มดา้นจนิตภาพ โดยการใหจ้นิตภาพ 20 นาท ี

สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 

ช่วงเวลา 16.00-18.00 น.

  2.4 ในสัปดาห์ที่ 3-8 นำากลุ่มตัวอย่างเข้า

โปรแกรมการฝกึจนิตภาพอยา่งเดยีว 20 นาท ีนำากลุม่

ตวัอย่างทำาการอบอุน่รา่งกาย เสรจ็แลว้ทำาการฝกึเสริฟ์ 

30 นาที เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 

คือวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00-18.00 น.

รูปที่ 1 แสดงการฝึกจินตภาพ
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  2.5 ในสัปดาห์ 9 และ 10 เป็นช่วงพักการฝึก 

กลุ่มตัวอย่างทำาการฝึกซ้อมตามปกติ แต่ไม่มีการฝึก

ตามโปรแกรมการวิจัยครั้งนี้

  2.6 ในสัปดาห์ 11 และ 12 นำากลุ่มตัวอย่าง

ทำาการอบอุน่รา่งกายโดยการ Static Stretching และ 

Dynamic Stretching ต่อด้วย Partner Stretching 

พร้อมกับการสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจถึงขั้นตอน

การเสิร์ฟ ตามผูวิ้จยักล่าว ในเวลา 15 นาที เมือ่พรอ้ม

ใหน้กักฬีาแต่ละคนทำาจินตภาพควบคูก่บัการเสริฟ์ตาม

โปรแกรมการฝึกเสิร์ฟ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน คือ

วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในเวลา 16.00-18.00 น. 

  2.7 นำากลุม่ตวัอยา่งตอบแบบประเมนิการฝึก

จินตภาพ จำานวน 20 ข้อ ก่อนฝึก หลังฝึกสัปดาห์ท่ี 8 

และหลังฝึกสัปดาห์ที่ 12

  2.8 ทำาการทดสอบความแมน่ยำาในการเสริฟ์ 

ก่อนการฝึก หลังฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังฝึก สัปดาห์

ที่ 12 

รูปที่ 2 แสดงวิธีทดสอบความแม่นยำาในการเสิร์ฟ

ตะกร้อประเภทคู่

  2.9 นำาผลการทดสอบความแม่นยำาในการ

เสิร์ฟและนำาผลคะแนนแบบประเมินจินตภาพที่ได้  

มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ อภิปรายผล สรุปผลและ

รายงานผลการวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นำาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการเสิร์ฟและ

ความสามารถในการจินตภาพทั้งก่อนการฝึกและ 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สำาเร็จรูปทางสถิติ

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุ่ม

ตัวอย่างคือ จำานวน (Frequency) และ ร้อยละ 

(Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แล้วนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป

ตารางประกอบคำาอธิบาย

 3. วิเคราะห์ค่าคะแนนความสามารถในการ 

ทำาจินตภาพและคะแนนความแม่นยำาในการเสิร์ฟ  

ก่อนการฝึกและหลังการฝึก สัปดาห์ที่ 1 และ 2 เป็น

ช่วงของการเรียนรู้เก่ียวกับ จินตภาพ และหลังสัปดาห์

ท่ี 2 เป็นการทดสอบก่อนการทดลอง ความสามารถ

ในการจินตภาพและความแม่นยำาในการเสิร์ฟ (Pre-Test) 

และหลังการทดลอง สัปดาห์ที่ 8 เป็นการฝึกจินตภาพ

อย่างเดียว และสัปดาห์ที่ 12 เป็นการฝึกจินตภาพ

ควบคู่กับการเสิร์ฟ (Post -Test) สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย

เลขคณติ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการทดสอบมีนัยสำาคัญระหว่างค่าเฉล่ีย

เลขคณิต แล้วนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป

ตารางประกอบคำาอธิบาย

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความ

สามารถในการทำาจินตภาพและคะแนนแม่นยำาในการ

เสิร์ฟ โดยเก็บข้อมูลและการทดสอบก่อนการทดลอง 

(Pre-Test) และหลงัการทดลอง (Post-test) หลงัการ

ฝึกสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย

เลขคณติ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการทดสอบมีนัยสำาคัญระหว่างค่าเฉล่ีย

เลขคณิต หรือการทดสอบค่าที (pair sample t-test) 

แล้วนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบ

คำาอธิบาย
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ผลการวิจัย

 1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย

รวมทั้ง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีน้ำาหนักตัว 

เฉลี่ย 50.30 ส่วนสูงเฉลี่ย 160.70 มีอายุ 18 ปี  

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 43.30 โดยมีน้ำาหนักตัว

เฉลี่ย 52.69 ส่วนสูงเฉลี่ย 162.85 รองลงมามีอายุ 

14 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยมีน้ำาหนักตัวเฉลี่ย 

47.75 ส่วนสูงเฉลี่ย 158.25 และอายุ 16 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 16.70 โดยมีน้ำาหนักตัวเฉลี่ย 50.60 ส่วนสูง

เฉลี่ย 161.00 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำานวน ค่าเฉลี่ยน้ำาหนักและส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่าง

อายุ จำานวน ร้อยละ

น้ำาหนัก ส่วนสูง

X SD X SD

14 ปี

16 ปี

18 ปี

12

5

13

40.00

16.70

43.30

47.75

50.60

52.69

4.159

3.130

3.497

158.25

161.00

162.85

4.495

4.359

2.734

รวม 30 100 50.30 4.271 160.70 4.236

 2. ผลการทดสอบความสามารถในการทำาจินตภาพ

ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และ

หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 12 มีค่าเฉล่ียความสามารถในการ

ทำาจินตภาพดีกว่าก่อนการฝึก โดยมีค่าเฉล่ียความสามารถ

ในการทำาจินตภาพ 3.43 3.52 และ 3.98 ตามลำาดับ 

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความสามารถในการทำาจนิตภาพของ

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12

ช่วงเวลาการทดสอบ จำานวน
 ก่อนทดลอง  หลังทดลอง

 t  p
X SD X SD

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12

30

30

30

3.43

3.43

3.52

.477

.477

.428

3.52

3.98

3.98

.428

.336

.336

1.294

5.495*

4.406*

.206

.000

.000

*มีความแตกต่างกัน (p < .05)
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 3. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความ

แม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการฝึกจินตภาพอย่างเดียวและทำาการฝึกเสิร์ฟ 

ในช่วงสัปดาห์ที่ 3-8 แล้วทำาการทดสอบหลังการฝึก

สัปดาห์ท่ี 8 แล้วทำาการพักเพ่ือความจำาท่ีท้ิงช่วง น่ันคือ

เป็นการให้เวลาในการจำานานๆ หรือความคงทนในการจำา 

(Memory Retention) ก่อนการนำาไปฝึกเพ่ือประยุกต์ใช้

ในช่วงสัปดาห์ 11-12 โดยทำาการฝึกจินตภาพควบคู่

กับการเสิร์ฟทันที พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และ

หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 12 มีค่าเฉล่ียคะแนนความแม่นยำา

ในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ดีกว่าก่อนการฝึก โดยมี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อ

ประเภทคู่ 5.47 7.20 และ 8.77 ตามลำาดับ มีความ

แม่นยำาในการเสิร์ฟหลังการฝึกจินตภาพแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.05 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความแมน่ยำาในการเสริฟ์

ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12

ช่วงเวลาการทดสอบ จำานวน
 ก่อนทดลอง  หลังทดลอง 

 t  p
 X SD  X SD

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12

30

30

30

5.47

5.47

7.20

1.825

1.852

1.540

7.20

8.77

8.77

1.540

1.251

1.251

13.730*

16.155*

9.997*

.000

.000

.000

*มีความแตกต่างกัน (p < .05)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการฝึกจินตภาพ 

ท่ีมีต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ โดยใช้

ทดสอบความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ 

และทดสอบความสามารถในการจินตภาพของกลุ่ม

ตวัอยา่ง กอ่นการฝึก หลังการฝกึสปัดาหท์ี ่8 และหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่ 12 นำาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

โดยผลการศึกษาพบว่า 

 ความสามารถในการจินตภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

สรปุไดว้า่ความสามารถในการฝกึจินตภาพหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 เป็นการฝึกจินตภาพอย่างเดียวมีความ

สามารถในการจินตภาพดีกว่าก่อนการฝึก และหลัง 

การฝกึสปัดาหท์ี ่12 เปน็การฝกึจนิตภาพทีป่ระยกุตใ์ช้

พร้อมการเสิร์ฟ และพร้อมกับอบอุ่นร่างกาย พบว่า 

ค่าความสามารถของจินตภาพหลังสัปดาห์ท่ี 12 มีความ

สามารถในการจินตภาพดีกว่าก่อนการฝึกและหลังการฝึก

สัปดาห์ท่ี 8 สอดคล้องกับแนวคิดของ เมอร์ฟ่ี และคณะ 

(Murphy, Nordin, Coming, 2008) ไวน์เบอร์กและ

ริชาร์ดสัน (Weinberg and Richardson, 1990) 

กล่าวไว้ว่า การจินตภาพเป็นการช่วยนักกีฬาควบคุมการ

วติกกงัวล ควบคมุการตอบสนองทางอารมณ ์ทางดา้น

จิตใจต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติทักษะทางกีฬาสูง 

นอกจากนีก้ารจนิตภาพหากไดร้บัการฝกึอยา่งตอ่เนือ่ง 

ก็จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงเป็นไปตามกฎของการฝึก ท่ีกล่าวไว้ว่า การกระทำาซ้ำาๆ 

สม่ำาเสมอนั้นจะส่งผลให้เข้าใจ รับรู้ความหมายในการ 

กระทำา และต้ังใจในการกระทำาน้ัน การฝึกจินตภาพ

จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการฝกึอยา่งสม่ำาเสมอ โดยกฎแหง่การ
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ฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือการกระทำา

ซ้ำาๆ ย่อมทำาให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง และเม่ือเกิดการ

เรียนรูแ้ลว้ไดน้ำาเอาสิง่ท่ีเรยีนรูไ้ปใชอ้ยูเ่สมอ กจ็ะทำาให้

เกิดการเรยีนรูท้ีม่ัน่คงถาวรขึน้ เมือ่ไดเ้รยีนรูส้ิง่ใดแลว้ 

ได้นำาไปใช้ประจำาจะทำาให้ความรู้คงอยู่ถาวร 

 ความแม่นยำาในการเสิร์ฟตะกร้อประเภทคู่ของ

กลุ่มตัวอย่างดีกว่าหลังจากการฝึกจินตภาพ หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 12 พบว่า 

ผลของการฝกึจนิตภาพท่ีมตีอ่ความแมน่ยำาในการเสริฟ์

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งเป็นการฝึกจินตภาพอย่าง

เดยีวและหลงัการฝกึสปัดาหท์ี ่12 ซึง่เปน็ฝกึจนิตภาพ

ควบคู่กบัการเสิร์ฟ มคีะแนนความแมน่ยำาในการเสริฟ์

ตะกรอ้ประเภทคูแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว ้สอดคล้อง

กับ แฮรริสและแฮรริส (Harris and Harris, 1984) 

กล่าวว่าประโยชน์ของจินตภาพที่มีต่อการแสดงทักษะ 

จะช่วยเพ่ิมการประสานงานในการเคล่ือนไหวของร่างกาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรับรู้ตำาแหน่งต่างๆ 

จากขัน้ตอนการแสดงทกัษะทีถ่กูตอ้ง แตก่ารจนิตภาพ

จะไม่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแสดงทักษะให้ประสบ- 

ความสำาเร็จได้ นอกจากการฝึกหัดอย่างสม่ำาเสมอควบคู่

กับการฝึกทักษะ (Murphy, Nordin, Coming, 2008) 

ท่ีต้องการพัฒนา จนกระท่ังรับรู้ทุกมิติและฝึกหัดจนเป็น

อัตโนมัติ (Verger, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ทรอกดอน (Trogdon, 1986) ได้ศึกษาผลของการใช้

กุศโลบายจินตภาพท่ีมีต่อความแม่นยำาในการโยน 

ลูกซอฟส์บอล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาในวิทยาลัย 

เซาธ์เวสท์ แบพทีส (Southwest Baptist College) 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น สามกลุ่ม กลุ่มฝึกทางกาย

อย่างเดียว กลุ่มฝึกจินตภาพอย่างเดียว และกลุ่มฝึก

ทางกายควบคู่จินตภาพ ระยะเวลาในการทดสอบ  

4 สัปดาห์ โดยการโยนลูกเข้าเป้าท่ีมีความกว้าง ความยาว 

4 ฟุต x 6 ฟุต ผลการทดสอบพบว่า ความแม่นยำา 

ในการโยนลกูซอฟสบ์อล ระหวา่งกอ่นการทดลองและ

หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไร

กต็ามสรปุไดว้า่การฝกึจนิตภาพชว่ยเพิม่ความสามารถ

ในการแสดงทกัษะ ไดจ้ากกลุม่ฝกึจนิตภาพ อยา่งเดยีว 

สามารถแสดงทักษะได้ผลใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่ม 

 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกจินตภาพกับการฝึกตามโปรแกรมการฝึก

เสิร์ฟท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ส่งผลต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟ 

ดังนั้นการฝึกจินตภาพควบคู่กับการฝึกเสิร์ฟตะกร้อ  

จงึสามารถเพิม่ประสทิธภิาพความแมน่ยำาในการเสริฟ์

ตะกร้อประเภทคู่ ที่อาจสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้ 

ในการแข่งขันยังส่งผลต่อชัยชนะมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การพฒันาโปรแกรมการฝกึ

จินตภาพควบคู่กับการฝึกเสิร์ฟตามโปรแกรมที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึก

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเทคนิคในการ 

ฝกึเสริฟ์เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพ หรอืความแขง็แรง

ของกล้ามเน้ือ หรืออ่ืนๆ ควบคู่กับการฝึกจินตภาพต่อไป

 2. การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การพฒันาโปรแกรมการฝกึ

จนิตภาพทัง้ภายนอก และภายในควบคูก่บัการฝกึเสริฟ์

ตามโปรแกรมท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ดังน้ัน จึงควรมีการพัฒนา

โปรแกรมการฝกึในดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ จนิตภาพ

ในการฟาดแบบตีลังกาเต็มรอบหรือแบบครึ่งรอบ 

ในกฬีาตะกรอ้ประเภทคู ่หรอืกฬีาเซปกัตะกรอ้ เปน็ตน้

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคณุ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์

ทีก่รณุาใหค้วามอนเุคราะหส์ถานทีแ่ละเครือ่งมอืในการ

ศึกษาวิจัย และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

สุนทรี อาภานุกูล และจุฑา ติงศภัทิย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

กลยุทธ์ และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 โดยศึกษากลยุทธ์

ขององค์กรที่จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ 

โอเพ่น 2553 และการวิเคราะห์เอกสารจากการ

ประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน

 วธิดีำาเนนิการวจิยั การวจิยัเชงิคณุภาพโดยกลุม่

ตัวอย่าง คือ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการฝ่ายติดต่อส่ือสาร 

และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก และการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

 ผลการวิจัย กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการ

จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 

ได้แก่ 

 1. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการ

สรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มลูกคา้ 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย

บริษัทแม่ (กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด) กลุ่มผู้สนับสนุน 

กลุ่มส่ือมวลชน และกลุ่มลูกค้า ด้วยกลวิธีการจัดกิจกรรม

พิเศษ และการให้ของตอบแทนลูกค้า 

 2. กลยทุธก์ารสรา้งภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของ

ตัวองค์กรท่ีดี ย่อมก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ 

ให้เห็นว่า เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ด้วยกลวิธีการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 สรุปผลการวิจัย การประชาสัมพันธ์ให้ประสบ- 

ความสำาเร็จน้ัน ต้องอาศัยการวางแผน และการร่วมมือ

กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างความมั่นใจว่า

กิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละองค์กรได้ดำาเนินไปตามแผนที่

วางไว้ และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากน้ี

ยงัทำาใหก้ารสือ่สารเปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอ 

ทำาให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

คำาสำาคญั : กลยทุธ ์/ การประชาสมัพนัธ ์/ การแขง่ขนั

เทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น
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A STUDY OF STRATEGIC PUBLIC RELATIONS 

IN TENNIS PTT THAILAND OPEN 2010
Sunthree Apanukul and Juta Tingsabhat

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

 

Abstract

 Purpose The purpose of the research to 

study the public relations strategies in tennis 

PTT Thailand Open 2553. Study of corporate 

strategy at tennis tournaments PTT Thailand 

Open 2553 and documents from the public 

relations of the competition.

 Methods Qualitative research sample is 

Tournament Director, Communications Manager 

and Public Relations Manager. The use of 

in-depth interviews and documents relating to 

the promotion of competition.

 Results The research strategies of promo-

tion of competition tennis PTT Thailand Open 

2553 were

 1. Strategies to build relationships with 

customers in order to facilitate business and 

foster business cooperation with of customers 

4 groups consisting of Agency (BEC World), 

Sponsorship, Mass Communication, Customer. 

Special events were organized and reward 

were given to customers sponsored of the 

competition.

 2. Strategic Image Building. The good 

image of an organization is one that is  

trustworthy and responsible to the society. 

sponsorship provides such image.

 Conclusion Promoted to achieve it requires 

planning and collaborate more effectively. To 

ensure that activities each organization is 

proceeding as planned and achieve goals. In 

addition, the communication is continuous and 

consistent makes it more interesting.

Key Words : Strategic / Public Relation / 

Tennis Thailand Open
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 กีฬาเทนนิสได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท่ัวโลก 

ทัง้การเลน่เพือ่สขุภาพ การเล่นเพือ่ความเป็นเลิศ หรอื

การเลน่เพือ่อาชพีก็ตาม เทนนสิมกีารแขง่ขนัอยูใ่นกฬีา

นัดสำาคัญๆ ของโลก เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬา

เอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ รวมถึงมีการจัดเฉพาะ 

ในเทนนิสระดับอาชีพ เช่น เฟร้นช์โอเพ่น (French 

Open) ยเูอสโอเพน่ (U.S. Open) ออสเตรเลียนโอเพ่น 

(Australian Open) และวิมเบิลดัน (Wimbledon)  

มีนักกีฬาและผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากในทุก

ประเทศ ทำาให้มีการส่งเสริมกีฬาเทนนิสมากขึ้นเป็น

ลำาดับ (Sports Authority of Thailand, 1988)

 งานด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับการยอมรับว่า

เปน็กจิกรรมทางการบรหิารท่ีมคีวามสำาคญัไมย่ิง่หยอ่น

ไปกว่าความสำาคัญของการลงทุน การตลาด การเงิน 

และการบัญชี ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็นกิจการงานประชาสัมพันธ์

ที่มีองค์การเป็นแกนนำา (Organization Orientation) 

แทบท้ังส้ิน ท่ีผ่านมาประเทศไทยเร่ิมมีเหตุการณ์สำาคัญๆ 

ระดับประเทศเกิดข้ึนทำาให้มีความจำาเป็นต้องทำาการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งก็คือ การ

ประชาสัมพันธ์ท่ีมีเหตุการณ์เป็นแกนหลัก หรือท่ีเรียกว่า 

อีเวนท์ โอเรียนเตชั่น (Event Orientation) โดยมี

องคก์รทัง้ของรฐัและเอกชนเขา้มาเกีย่วขอ้ง รบัผิดชอบ

ในด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เช่น ด้านการวางแผน

การประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์

 นพดล วศินสุนทร (Wasinsuntorn, 2006)  

ได้กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาท

และมีความสำาคัญอย่างมากในองค์กรต่างๆ ท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือ

สำาคัญในการส่ือสารเพ่ือจัดการองค์กรให้เกิดสัมพันธภาพ

อนัดีกบัสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์

ขององคก์รทีว่างไว้ การประชาสมัพนัธต์อ้งสรา้งความ

เข้าใจทีถ่กูตอ้งระหวา่งองคก์รกบักลุม่เปา้หมาย ดงันัน้

กลยุทธ์การประสัมพันธ์จึงต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ 

มีทิศทาง มีกระบวนการทำางานที่ชัดเจน และมีความ

สอดคลอ้งกับกลวธีิในการประชาสมัพนัธ์ เพือ่ใหอ้งคก์ร

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ไทยแลนด์ (Honda 

Automobile Thailand) ได้กำาหนดแผนกลยุทธ์การ

ประชาสมัพนัธ์ และการนำาแผนไปปฏบิตันิัน้ โดยมกีาร

วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการดำาเนินงาน นำาแผน

ไปปฏิบัติ และการประเมินผล และควบคุม เป็นไปตาม

มาตรฐาน รวมท้ังมีการสร้างความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน 

ประเภทของงานประชาสัมพันธ์ มีท้ังการประชาสัมพันธ์

ในองค์กรและภายนอกองค์กร

 จุฑามาศ สุขสวัสด์ิ (Suksawas, 2008) ได้กล่าว

ถึงกลุ่มบริษัท ปตท. ว่ามีการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

2 กลยุทธ์หลักด้วยกันคือ 1. กลยุทธ์การใช้สื่อประชา- 

สัมพันธ์ 2. กลยุทธ์การนำาเสนอสาร กลุ่มเป้าหมาย 

มีการเปิดรับสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต 

(Internet) และสื่อเว็บไซด์ (Web Site) และมีการ

เปิดรับสื่อเสียงตามสาย การเปิดรับสื่อและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์รมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั

ทศันคตขิองพนกังานตอ่สือ่และกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

ภายในองคก์ร ทำาใหเ้กิดความนา่เชือ่ถือ ความนา่สนใจ

และแรงจูงใจในการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์

  ปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อวิธีการทำาธุรกิจของบริษัท

ต่างๆ มากขึ้น จำาเป็นที่ผู้บริหารธุรกิจต้องเข้าใจและ

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของตนเองในแง่มุมต่างๆ ท้ังทาง

ด้านการตลาด การค้าสินค้าอุปโภคบริโภค การผลิต

การนำามาสร้างคุณค่าและบริการให้กับลูกค้า รวมถึง

การใชอ้นิเตอรเ์นต็เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการแขง่ขนัทาง

ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในองค์กรหรือ
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นำามาใช้สร้างธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นอินเตอร์เน็ต/เว็บไซด์ 

เป็นกลวิธีหน่ึงท่ีทำาให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้เป็นอย่างดี 

 การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ 

โอเพ่น 2552 (Tennis PTT Thailand Open 2009) 

ท่ีผ่านมา จึงถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำาคัญระดับประเทศ 

เพราะมีผู้ท่ีเข้าชมการแข่งขันเป็นจำานวนถึง 25,000 คน 

ซึง่เปน็รายการทีม่ผีูเ้ขา้ชม และมผู้ีให้การสนบัสนนุเป็น

จำานวนมาก มกีารใชง้บประมาณดา้นเงนิรางวลัในการ

จดัการแขง่ขนัประมาณ 608,500 ดอลลารส์หรฐั หรอื

ประมาณ 18 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

แข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2552 มีกลยุทธ์

ในการประชาสมัพนัธท่ี์ดี สามารถดึงดูดความสนใจจาก

ผู้ที่เข้าชมได้เป็นจำานวนมาก จึงนับได้ว่าการจัดการ

แข่งขันในปี 2552 ประสบความสำาเร็จ ทำาให้ผู้ที่จะ

จัดการแข่งขันได้รับทราบถึงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ 

และนำามาปรับใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 เพราะเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทำาการศึกษา

กลยุทธ์ และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 เพื่อนำามา

ปรับปรุงแก้ไขการจัดการแข่งขันในปีถัดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ และกลวิธีของการประชาสัมพันธ์

ของการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีไทยแลนด ์โอเพน่ 2553

ปัญหาของการวิจัย

 การแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2553 ใช้กลยุทธ์และกลวิธีใดในการประชาสัมพันธ์

 ขอบเขตของการวิจัย

 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การประชา- 

สัมพันธ์ และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 โดยศึกษา  

2 องค์ประกอบ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ 

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพือ่ใหไ้ดข้้อมลูกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของ

การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2553 เป็นต้นแบบสำาหรับการประชาสัมพันธ์ในการ

แข่งขันรายการอื่นๆ ต่อไป

 2. เพื่อทำาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขัน

 3. เพื่อทำาให้ทราบถึงกลวิธีการประชาสัมพันธ์

ของการจัดการแข่งขัน

 4. สามารถนำากลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์

ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ดังที่

แสดงในรูปที่ 1
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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

- ขั้นตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ์

ของการแข่งขัน

- กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์

กลวิธีการประชาสัมพันธ์

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์

- รูปแบบของการประชาสัมพันธ์

การแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

เป็นเหตุการณ์สำาคัญระดับประเทศ มีผู้ให้การสนับสนุนเป็นจำานวนมาก และมีการใช้ 

งบประมาณด้านเงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน

การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

 วิรัช ลภิรัตนกุล (Laphiratthanakun, 2001) 

ได้กล่าวว่า “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์” หมายถึง  

การจัดการวางแผนในการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ 

อันประกอบด้วยเทคนิค รายละเอียดของวิธี ตลอดจน

ขั้นตอนการนำามาใช้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในจุดมุ่งหมาย

ของการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์นี้อาจใช้ได้

ในหลายทางดว้ยกนั เชน่ ใชส้อดแทรกในการวางแผน 

การใช้ระดับนี้เป็นการแสดงวิถีทางของแผนที่สมบูรณ์์ 

ของแตล่ะขัน้ตอนหรอืหมวดหมูต่่างๆ ในแผนใช้กลยทุธ์ ์

เพื่อการดำาเนินการให้เกิดแนวทางพฤติกรรมของ 

กลุ่มประชาชนและผู้ดำาเนินการและใช้เป็นแบบฉบับ 

(Model) สำาหรบัการดำาเนนิการในบางสว่นบางตอนได ้

ใช้กลยุทธ์เพื่อวางแนวสำาหรับการใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์การดำาเนินการหรือระบบการดำาเนินการท้ังหมด

เพื่อให้้สื่อต่างๆ ร่วมทั้งบุคลากรสัมฤทธิผลสมความ 

มุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์

 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แม้ว่า

การรับมือในสมรภูมิการตลาดจะเต็มไปด้วยวิธีการ 

อันหลากหลาย แต่ท่ีสุดของกลยุทธ์แล้ว “ลูกค้า” ยังคง

เป็นปัจจัยท่ีช้ีขาดการ แพ้-ชนะ อยู่น่ันเอง ผู้ประกอบการ

ท่ีชาญฉลาดจึงไม่ควรมองข้ามวิธีการสร้างความสัมพันธ์
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กับลูกค้า การสะสมข้อมูลลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีต่อลูกค้า การเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินธุรกิจ  

จะเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจตลอดไปนั้น

 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (Laphiratthanakun, 1997) 

ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) 

คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษัท

หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง หมายรวมไปถึง

ด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) ของ

บรษิทัแหง่นัน้ดว้ย และหมายรวมไปถงึสนิค้าผลิตภณัฑ ์

(Product) และบริการ (Service) ทีบ่รษิทันัน้จำาหนา่ย 

ฉะนั้น คำาว่าภาพลักษณ์ของบริษัท จึงมีความหมาย

ค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมท้ังตัวหน่วยงานธุรกิจ 

ฝ่ายจัดการ และสินค้าหรือบริการของบริษัทแห่งน้ันด้วย 

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด

จึงสื่อความหมายรวมถึงภาพลักษณ์ทุกด้านที่ประกอบ

ข้ึนจากส่วนต่างๆ ของธุรกิจและสามารถส่งผลต่อ

ความเคล่ือนไหวของภาวะทางการตลาดของธุรกิจท้ังใน

ทางตรงและทางออ้ม เชน่ เมือ่ผลิตภณัฑม์ภีาพลักษณ์

ทีดี่จะชว่ยใหผู้้บรโิภคตอ้งการซือ้สง่ผลใหย้อดจำาหนา่ย

เพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์การดีด้วยอีก

ส่วนหน่ึง ย่อมก่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจจนอาจถึง

ขั้นชื่นชมและศรัทธา อันจะมีผลต่อความจงรักภักดี 

ในตรายี่ห้อของสินค้า (Brand Loyalty) ทำาให้สินค้า

อยู่ในตลาดไดอ้ยา่งยัง่ยนืและสว่นครองตลาด (Market 

Share) เติบโตรุดหน้า

 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ระเบียบงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ การวิจัย

เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์จาก

เอกสารการประชาสัมพันธ์ของบริษัท บีอีซี เทโร  

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด และผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2553

 แหล่งที่มา

 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จาก

 1. ข้อมูลปฐมภูมิจากบุคคล (Primary Data) 

โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ และกลวิธีการ

ประชาสมัพนัธข์องการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีไทยแลนด ์

โอเพ่น 2553 เกณฑ์การคัดเข้าของผู้ให้ข้อมูล คือ  

ทำาหน้าที่การจัดการแข่งขัน การติดต่อสื่อสาร และ 

การประชาสมัพนัธก์ารจดัการแขง่ขนั เพราะผูใ้หข้อ้มลู

เป็นผู้ทำาการประชาสัมพันธ์ และวางแผนด้านการ

ประชาสัมพันธ์โดยตรง 

 บุคคลที่ให้สัมภาษณ์ครั้งน้ีเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้านการจัดการแข่งขัน การติดต่อส่ือสาร และการ

ประชาสมัพนัธโ์ดยตรง มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกลยทุธ์

และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และการจัดการ

แขง่ขนัเปน็อยา่งด ีและไดร้บัมอบหมายจากทางบรษิทั

และผู้บริหารให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถให้ข้อมูล

ได้ครบถ้วนเก่ียวกับกลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2553 มเีวลาเพยีงพอแกก่ารใหส้มัภาษณแ์ละใหข้อ้มลู

อันเป็นประโยชน์กับงานวิจัย 

 บุคคลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2553 ได้แก่

 ตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บีอีซี เทโร  

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด จำานวน 3 ท่าน คือ

 คุณสจ๊วต แมคดอนแนล ตำาแหน่ง ผู้จัดการ

แข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 โดยผู้วิจัย

ได้เข้าสัมภาษณ์ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 

เวลา 10.00 น. ได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการวางกลยุทธ์
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ตา่งๆ ในการจดัการแขง่ขนั งบประมาณทีใ่ช ้ซึง่ขอ้มลู

ทีไ่ด้จากทางบริษทัไมส่ามารถใหแ้บบเจาะลึกได ้เพราะ

เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท สอบถามเกี่ยวกับ

การวางแผนทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์

ตดิตอ่สือ่สาร และได้เขา้สมัภาษณใ์นวนัท่ี 10 กนัยายน 

2553 เวลา 13.30 น. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การประชาสัมพนัธ ์การตดิตอ่สือ่สาร และรปูแบบของ

การประชาสัมพันธ์ 

 คุณรุ่งรัศมิ์ กาญจนหฤทัย ตำาแหน่ง ผู้จัดการ

ฝ่ายติดต่อสื่อสารการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที  

ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 โดยผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์

ตลอดช่วงก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ ระหว่างการแข่งขัน 

และหลังจากการแข่งขัน ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

กลุ่มผู้สนับสนุน การแยกกลุ่มผู้สนับสนุน การจัด

กิจกรรมต่างๆ ภายในบูทของบริษัท และการกำาหนด

กลุ่มเป้าหมาย 

 คณุอนงคส์ริ ิอดุมสขุ ผูจ้ดัการฝา่ยประชาสมัพนัธ์

การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 

บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด โดยผู้วิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 

13.00 น. ซ่ึงได้ข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ 

การทำาการประชาสัมพันธ์ช่วงก่อนการแข่งขัน และช่วง

ระหว่างการแขง่ขนั ไมส่ามารถใหข้อ้มลูไดม้ากกวา่นัน้ 

เพราะเป็นความลับของทางบริษัท

 ลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยได้ยื่นหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ ทาง

สมาคมเทนนิสไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากไม่ได้

ทำาการประชาสัมพันธ์ แต่เป็นผู้ดำาเนินการจัดการ

แข่งขัน และจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) ผู้วจัิยไดย้ืน่หนงัสือ 

ขอเข้าสัมภาษณ์ แต่ทางบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 

เนื่องจากไม่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลต่างๆ 

เป็นความลับของทางบริษัท 

 บริษัท ลาคอสต์ (Lacoste) จำากัด ผู้วิจัยได้ยื่น

หนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ แต่ทางบริษัทไม่สามารถให้

ข้อมูลได้ เนื่องจากไม่ได้ทำาการประชาสัมพันธ์ 

 บริษัท ดี แอล พี (ประเทศไทย) จำากัด ผู้วิจัย

ได้ย่ืนหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ในวันท่ี 

3 กันยายน 2553 โดยทำาการสัมภาษณ์คุณพรศักดิ์ 

จิโณวาท ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซ่ึงทาง

คุณพรศักดิ์ได้กล่าวว่า ทางบริษัทไม่ได้ทำาการประชา- 

สมัพนัธ์ แตไ่ดส้นับสนุนเปน็งบประมาณดา้นลกูเทนนิส

สำาหรับใช้ในการแข่งขัน เพื่อแลกกับการได้โฆษณา

ตราสินค้าของทางบริษัท และการวางแผนการตลาด 

การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

 หนงัสอืพมิพบ์างกอก โพสต ์ผูว้จิยัไดย้ืน่หนงัสอื

ขอเข้าสัมภาษณ์ แต่ทางหนังสือพิมพ์ไม่สามารถให้

ข้อมลูได ้เพราะทางหนงัสอืไมไ่ดท้ำาการประชาสมัพนัธ์ 

แตไ่ดใ้หเ้นือ้หาของขา่วจากทางบรษิทัทีท่ำาการประชา- 

สัมพันธ์

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง  

(Secondary Data) โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการ

ประชาสมัพนัธข์องการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีไทยแลนด ์

โอเพ่น 2553 ได้แก่

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุ โทรทัศน์

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต/ 

เว็บไซด์

  - วารสารข่าว และข่าวแจกขององค์กร ดังท่ี

แสดงในรูปที่ 2
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ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือตำารา และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับการประชาสัมพันธ์ เพื่อกำาหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัย

ศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยให้ครอบคลุม

เนื้อหาทางการประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหา

เก็บข้อมูลการวิจัย

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

สร้างแบบสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสาร

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

นำาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหา

สัมภาษณ์ และวิเคราะห์เอกสารข้อมูล

การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงกระบวนการดำาเนินการวิจัย
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี 

ได้แก่

 1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

  - แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) สำาหรบัเกบ็ขอ้มลูจากตวัแทนผู้ใหส้มัภาษณ์

จากบริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด  

เพื่อศึกษากลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์การจัด 

การแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 

จำานวน 8 คน โดยเลือกจากการทำาหน้าที่การจัด 

การแขง่ขนั การตดิตอ่สือ่สาร และการประชาสมัพนัธ์

การจัดการแข่งขันโดยตรง

 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุ โทรทัศน์

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต/ 

เว็บไซด์ 

  - วารสารข่าว และข่าวแจกขององค์กร

 3. เทปบันทกึเสยีง เพือ่ใหก้ารเกบ็ขอ้มลูจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงมีการ

บันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์แล้วนำามาถอดเทป เพ่ือให้

ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ

 ก่อนที่ผู้วิจัยนำาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีเป็นผู้ให้สัมภาษณ์น้ัน ผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผู้วิจัยนำาแบบสัมภาษณ์หรือแนว

คำาถามดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์

มีทั้งหมด 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย 

ศิริกายะ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล 

ภาควิชาประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์ 

ภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และแบบสมัภาษณท์ีต่รวจสอบแลว้ไปใช้

ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบความเท่ียง

ของแนวคำาถาม ความครอบคลุมของแนวคำาถาม ผู้วิจัย

จึงนำาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมาให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เนื่องจากการศึกษางานวิจัยส่วนนี้เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์ผูว้จิยัใชส้มดุจดบนัทกึ

และเครื่องอัดเทปบันทึกเสียง เพื่อช่วยในการบันทึก 

คำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ หลังจากน้ันนำามาถอดเทปและ

ทำาการสรปุอกีครัง้หนึง่เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดในประเดน็

ที่ชัดเจนและครบถ้วน โดยผู้วิจัยจะใช้ประเด็นคำาถาม

ในการสัมภาษณ์เพื่อตอบปัญหาในการวิจัย

 ประเด็นคำาถามที่ใช้สัมภาษณ์ มีดังนี้

 1. ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนโยบายในการ

จัดทำาการประชาสัมพันธ์ การดำาเนินงานอย่างไร

 2. ทา่นมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้อยา่งไร 

ทำาไมถึงใช้วิธีนี้ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท่านมีวิธี

แก้ปัญหาอย่างไร

 3. ท่านมีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์

อย่างไรบ้าง ใช้วิธีการใดในการประชาสัมพันธ์

 4. ท่านมีการวางแผนในการกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย

อย่างไร และได้รับผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนอะไรบ้าง

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี มีข้ันตอน

ดังนี้

 1. การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Inter-

view) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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  1) ขั้นแนะนำาตัว ผู้วิจัยได้แนะนำาตัวอย่าง 

เปิดเผย (Overt Role) และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายถึง

จดุประสงคข์องการสัมภาษณแ์ละวตัถปุระสงค์ของการ

วิจัยครั้งนี้ก่อนจะดำาเนินการสัมภาษณ์

  2) ขัน้สมัภาษณ ์ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว พร้อมท้ังมีการบันทึกเสียง

ลงเทปบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ทุกครั้ง

  3) ขั้นเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ หลังจากการ

สัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ถอดเทป บันทึกเสียง และ

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

 2. การศึกษาจากเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

และกลวธิกีารประชาสมัพนัธก์ารจัดการแขง่ขนัเทนนสิ 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553

 การวิเคราะห์และการนำาเสนอผลการวิจัย

 การวิเคราะห์และการนำาเสนอผลการวิจัย โดย

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และกลวิธีการประชา- 

สัมพันธ์การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ 

โอเพ่น 2553 ดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

  - กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  - ขัน้ตอนการวางแผนการประชาสมัพนัธข์อง

การแข่งขัน

  - กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุ โทรทัศน์

  - ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต/ 

เว็บไซด์

  - วารสารข่าว และข่าวแจกขององค์กร

ผลการวิจัย

 การเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์ 

การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที  

ไทยแลนด ์โอเพน่ 2553” ไดด้ำาเนินไปตามวตัถุประสงค์

ของผลการวจิยัทีก่ำาหนดไว ้จากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการ

วจิยัเชงิคณุภาพโดยการเกบ็รวบรวมจากเอกสารตา่งๆ 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า

 1. ข้อมูลปฐมภูมิจากบุคคล (Primary Data) 

การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดย

นำาข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์กลยุทธ์ และกลวิธีการ

ประชาสมัพนัธข์องการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีไทยแลนด ์

โอเพ่น 2553 โดยเลือกจากกลุ่มบริษัทที่ทำาหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์

โดยตรง 

  1.1 กลยทุธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม คือ 

   (1) บริษัทแม่ (กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด) 

โดยใช้วิธีการจัดประชุมการจัดการแข่งขัน แถลงข่าว 

และยังได้ช่วยเหลือในด้านการโฆษณา และการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

   (2) กลุ่มผู้สนับสนุน เช่น บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ลาคอสต ์ผลติภณัฑส์งิห ์

บริษัทบุญรอด เบอเวรี่ จำากัด โรงแรมอินเตอร์ 

คอนติเน็นตัล กรุงเทพฯ หนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ 

หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ 

หนงัสอืพมิพส์ยามกฬีารายวนั โดยใชว้ธิกีารจดัประชมุ

การจัดการแข่งขัน และจัดแถลงข่าวการแข่งขัน

   (3) กลุ่มส่ือมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ส่ือข่าว 

โดยใช้วิธีการจัดให้เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขัน 

และร่วมแถลงข่าว 

   (4) กลุ่มลูกค้า เช่น ผู้ชมท่ีเข้ามาดู โดยใช้

วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น บริจาคแร็ตแก็ตในโครงการ
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พลังแร็คเก็ต เพื่อเด็กไทย ปี 2 กิจกรรมในโครงการ 

บีเอ็มเอ เทนนิส ฮ็อต ช็อตส์ 2010 โชว์ศิลปะ 

แมไ่มม้วยไทย กจิกรรมปลูกตน้ไม ้โครงการลดโลกรอ้น 

“1 ล้านกล้าถวายพ่อหลวง” และการให้ของตอบแทน

ลูกค้าภายในแต่ละบูท เช่น การแจกต๋ัวเข้าชมการแข่งขัน 

แจกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวยุโรป และซื้อครบ 50 บาท

ได้รับส่วนลด 15% ในการซื้อบัตรเข้าชม

  1.2 กลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ ์ภาพลกัษณ์

ทุกด้านที่ประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ ของธุรกิจ และ

สามารถส่งผลต่อความเคล่ือนไหวของภาวะทางการตลาด

ของธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อม ย่อมก่อให้เกิด

ความเชื่อถือไว้วางใจ จนอาจถึงขั้นชื่นชมและศรัทธา 

จึงมีผลต่อความจงรักภักดีในตราย่ีห้อของสินค้า (Brand 

Loyalty) ทำาให้สินค้าอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและ 

ส่วนครองตลาด (Market Share) เติบโตรุดหน้า โดยใช้

กลวิธีการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง  

(Secondary Data) คอืขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวบรวมจาก

ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาโดยตรง ด้วยการนำาข้อมูล

มาจากข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนแขนง

ต่างๆ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซด์ 

วารสารข่าว ข่าวแจก (News release) เอกสารของ

องค์กร เพือ่ให้กลุม่เปา้หมายไดท้ราบถงึขา่วการจัดการ

แข่งขัน และสามารถกระจายข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย

ได้ทั่วถึง

อภิปรายผลการวิจัย

 การแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 

เป็นกิจกรรมท่ีทางบริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จำากัด ได้จัดข้ึนร่วมกับไอเอ็มจี (IMG) โดยเป็นการแข่งขัน

เทนนิสอาชีพชายท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลก โดยจะมีนักเทนนิส

ชั้นนำาของโลกเข้าร่วมการแข่งขันด้วย นอกจากนี้ก็ยัง

เป็นมาตรฐานสากล โดยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 เป็นผู้ดำาเนินการถ่ายทอดสด ซึ่งนับว่าเป็นการ

สรา้งความจดจำา และสรา้งการตดิตามชมรายการของ

ทางสถานีฯ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการ

แข่งขัน และของทางสถานีฯ ในการเป็นผู้นำาอันดับหน่ึง

ทางด้านกีฬา

 กลยุทธ์ทีด่ย่ีอมทำาใหส้ามารถทำาตามวตัถุประสงค์

ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่บีอีซี เทโร 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด ใช้ได้แก่  

 กลยทุธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยการ

สรา้งความสมัพนัธก์บักลุม่ลกูคา้ 4 กลุม่ ประกอบดว้ย

 (1) บริษัทแม่ (กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด) กลยุทธ์

ดงักลา่วไดผ้ลด ีเพราะไดร้บัการรว่มมอืในการวางแผน

นโยบาย จัดสรรงบประมาณในการแข่งขัน และช่วยเหลือ

ในด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ โดยการ

ถ่ายทอดสด และกระจายข่าวสารทางไทยทีวีสีช่อง 3

 (2) กลุ่มผู้สนับสนุน กลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดี เพราะ

เปน็การเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจ ความรว่มมอืทางธุรกิจ 

และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขององค์กร

 (3) กลุ่มส่ือมวลชน กลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดี เพราะ

เป็นการเปิดช่องทางในการเผยแพร่ข่าวการแข่งขัน 

และการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

 (4) กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ดังกล่าวได้ผลดี เพราะทำาให้

มีผู้ชมและผู้ท่ีสนใจเข้ามาดูจำานวนมากข้ึน ทำาให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถกระจายข้อมูล

ขา่วสารขององคก์รใหก้ลุม่ผูช้มและผูท้ีส่นใจไดร้บัทราบ

ถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในแต่ละบูท 

 กลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ ์ภาพลกัษณท์ีด่ ียอ่ม

กอ่ใหเ้กดิความนา่เชือ่ถอืและไวว้างใจ แสดงใหเ้หน็วา่ 

เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กลวิธีการ

เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน เพราะทำาให้เกิดทัศนคติท่ีดี

ต่อองค์กร ทำาให้เกิดความรัก คลั่งไคล้ และชื่นชอบ 

ในตัวองค์กร 
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 ผลของการใช้กลยุทธ์ ถือว่าประสบความสำาเร็จ

ในการจัดการแข่งขัน เน่ืองจากมีผู้ชมเข้าร่วมดูการแข่งขัน

เปน็จำานวนมาก มยีอดจำาหนา่ยบตัรเขา้ชมการแขง่ขนั

มากขึน้ ทำาให้องค์กรมภีาพลักษณจ์ากกลยทุธก์ารสรา้ง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และได้ใช้กลวิธีในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบกิจกรรมท่ีได้จัดข้ึน ดังคำากล่าว

ของชื่อจิตต์ แจ้งเจนกิจ (Chaengchenkit, 2001) 

กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จะทำาให้ลูกค้าเกิด

ความเขา้ใจ มกีารรบัรูท่ี้ด ีตลอดจนรูส้กึชอบบรษิทัและ

สินค้าของบริษัททั้งน้ีจะมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมสารสื่อสาร

แบบสองทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นระยะ

เวลายาวนาน

 สรุปผลการวิจัย   

 การประชาสัมพันธ์จะทำาให้ประสบความสำาเร็จ

นั้นต้องอาศัยการวางแผน และการร่วมมือกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรม

ต่างๆ ที่แต่ละองค์กรได้ดำาเนินไปตามแผนที่วางไว้  

และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากน้ียังทำาให้

การส่ือสารเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ ทำาให้เกิด

ความนา่สนใจเพิม่ขึน้ ดงันัน้การจดัการแขง่ขนัเทนนสิ 

พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 จึงถือว่าประสบความ

สำาเร็จในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้ชมเข้าร่วมดู

การแขง่ขนัเป็นจำานวนมาก มยีอดจำาหนา่ยบตัรเขา้ชม

การแข่งขันมากข้ึน ทำาให้องค์กรมีภาพลักษณ์จากกลยุทธ์

การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระจาย

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ

ถึงกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น 

 การประชาสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์ 

ทำาใหก้ลุม่เป้าหมายช่ืนชอบและสนใจองคก์ร ซึง่บรษิทั 

บอีีซ ีเทโร เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จำากดั ไดใ้ชก้ารแขง่ขนั

เทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 เป็นผลิตภัณฑ์

ขององค์กร เพ่ือเป็นตัวแทนขององค์กร ทำาให้การแข่งขัน

เทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 ไม่ใช่การ

ประชาสัมพันธ์ แต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

การโฆษณา และการตลาดขายตรงขององค์กร เพ่ือแจ้ง

ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้
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การศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

อภิวัฒน์ ปัญญามี และจุฑา ติงศภัทิย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา

การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยาโอเพ่น ค.ศ. 2012 

ในดา้นทรพัยากรในการจัดการกระบวนการจัดการและ

ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการ

แข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

 วิธีดำาเนินการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี

มีจำานวน 86 คน เป็นบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบ

ในการจดัการแขง่ขนั จำานวน 50 คน ผูฝ้กึสอนจำานวน 

4 คน และนักกีฬาจำานวน 32 คนโดยใช้แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อศึกษาทรัพยากร

ในการจัดการและกระบวนการจัดการซึ่งสอบถามจาก

บุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

และแบบสอบถามชุดท่ี 2 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของ 

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ดำาเนินการวิจัยโดยการส่ง

แบบสอบถามให้ประชากรตอบและทำาการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารงานด้านการจัดการแข่งขันจำานวน 3 คน  

หลังจากนั้นนำาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน

มาทำาการวเิคราะหข์อ้มลูโดยนำามาแจกแจงความถีแ่ละ

คำานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และสรุปผลการสัมภาษณ์ในรูปความเรียง

ผลการวิจัย

 1. การจดัการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา โอเพน่ 

ค.ศ. 2012 ในส่วนทรัพยากรในการจัดการและกระบวนการ

จัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี

 2. ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 

ในการจดัการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา โอเพน่ ค.ศ. 

2012 อยู่ในระดับดีมาก

 สรุปผลการวิจัย การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ในส่วนทรัพยากรในการจัดการ

และกระบวนการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี รวมทั้ง

ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการ

แข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 อยู่ใน

ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 นั้นสามารถจัดการ

แข่งขันได้เป็นอย่างดี

คำาสำาคัญ : เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 / 

การจัดการ / ทรัพยากรในการจัดการ / กระบวนการ

จัดการ
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A STUDY OF PTT PATTAYA OPEN 2012 TENNIS

TOURNAMENT MANAGEMENT

Apiwat Panyamee and Juta Tingsabhat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purposes of this research 

were to study a management in the aspects 

of resource management, management process 

and the coach and athletes satisfaction in “PTT 

PATTAYA OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT”.

 Methods The populations are 86 people 

were divided according to the staff totaling 

50 people and 4 coaches, 32 athletes in “PTT 

PATTAYA OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT”. 

Questionnaires and interviews were used as 

research tools for data collection. The first 

questionnaire was used to study the resource 

of management and management process form 

staff in “PTT PATTAYA OPEN 2012 TENNIS 

TOURNAMENT”.The second questionnaire was 

used to study coaches and athletes satisfac-

tion in “PTT PATTAYA OPEN 2012 TENNIS 

TOURNAMENT”, and the 3 board of tournament 

was interviewed. Afterwards, the data from the 

replied questionnaires was analyzed using 

statistical methods by determining the means 

and standard deviations. The interviews results 

were summarized in the form of essays.

Results

 1. The management of “PTT PATTAYA 

OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT” in part 

of resource of management and management 

process as overall were in good level.

 2. The overall of coaches and athletes 

satisfaction in “PTT PATTAYA OPEN 2012 

TENNIS TOURNAMENT” were in very good 

level.

 Conclusion The management of “PTT 

PATTAYA OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT” 

in part of resource of management and manage-

ment process as overall were in good level 

and coach and athletes satisfaction in “PTT 

PATTAYA OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT” 

was at the very good level. The“PTT PATTAYA 

OPEN 2012 TENNIS TOURNAMENT” had good 

management.

Key Words : PTT PATTAYA OPEN 2012 TENNIS 

TOURNAMENT / Management / Resource of 

management / Management process
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เทนนิสจัดได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายอีกชนิดหน่ึง และยังมีผู้ชมให้ความสนใจ

ติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง 

ปจัจบัุนมีการจดัการแขง่ขนัเทนนสิขึน้มากมาย และได้

มีการจัดรายการแข่งขันขึ้นในประเทศไทย คือ พีทีที 

พัทยา โอเพน่ (PTT Pattaya Open) ทีม่นีกักฬีาหญงิ

ระดับโลกมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการน้ีอย่างมากมาย

ทำาให้กีฬาเทนนิสในประเทศไทยได้รับความนิยมขึ้น

 การแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา โอเพน่ เปน็การ

แข่งขันเทนนิสรายการดับเบิ้ลยูทีเอ ทัวร์ (Women’s 

Tennis Association; WTA Tour) และยังเป็นการ

แข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพรายการหน่ึงท่ีมีการจัดต่อเน่ือง

ยาวทีส่ดุในโลก ไดม้นีกัเทนนสิมอืดขีองโลกเขา้รว่มการ

แขง่ขนัมากมายตลอดการจัดการแขง่ขนั ชงิเงนิรางวลั

รวม 220,000 เหรียญสหรัฐฯ ณ โรงแรมดุสิตธานี 

ระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และอีกทั้งยังได้

ผู้ให้การสนับสนุนอย่างมากมาย ซึ่งรายการ พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ยังได้รับการโหวตจากนักเทนนิสหญิง

ทั่วโลก ให้เป็นสุดยอดทัวร์นาเมนท์ ที่ได้รับความนิยม

สูงสุดแห่งปีเมื่อปี ค.ศ. 2010 (Tournament of the 

Year) และยังมีการถ่ายทอดสดในรอบรองชนะเลิศ 

และรอบชิงชนะเลิศไปยังประเทศรัสเซีย ยูเครน ภูมิภาค

เอเชีย และภูมิภาคยุโรปมากกว่า 200,000,000 ครัวเรือน 

รายการ พีทีที พัทยา โอเพ่น เป็นการแข่งขันเทนนิสหญิง

อาชพีชัน้นำาในภูมิภาคเอเชยีท่ีมกีารจัดแขง่ขนัยาวนาน

กว่ารายการแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพใดๆ ในภูมิภาค

เดียวกันอีกด้วย (Pentangle Promotions, 2011)

 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการจัดการแข่งขันเทนนิส  

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 จะต้องอาศัยการจัดการ

แข่งขนัทีด่ ีและการจัดการองคก์รใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์

หรือจุดมุ่งหมายท่ีต้องการน้ัน จะต้องมีการจัดการองค์กร

อย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย สิ่งนำาเข้า (Input)

กระบวนการ (Process) สิ่งส่งออก (Output) และ

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) (Naveekarn, 1983) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยนำาเข้า ก็คือทรัพยากรในการ

จดัการปจัจยัพืน้ฐานทางการจดัการ 4 ประการ (4M’s) 

ได้แก่ บุคลากร (Man) การเงินและงบประมาณ 

(Money) สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ

สะดวกต่างๆ (Materials) และการจัดการ (Management) 

(Bangmo, 2002) ปัจจัยในการจัดการท้ัง 4 ประการน้ี 

เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการจัดการ เพราะประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลของการจดัการข้ึนอยู่กับความสมบรูณ์

และคุณภาพของปัจจัยดังกล่าว ในส่วนของกระบวนการ

ในการจัดการประกอบด้วย 7 ประการ คือ การวางแผน 

การจัดองค์กรการบริหารงานบุคคล การอำานวยการ 

การประสานงาน การรายงานผล และการจัดงบประมาณ 

(Bunyajitra-dulya, 1986) ปจัจยัสง่ออกไดแ้ก ่ผลการ

ดำาเนนิงานดา้นการจดัการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา

โอเพน่ ค.ศ. 2012 และขอ้มลูปอ้นกลบัของการจดัการ

กีฬา ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ความพึงพอใจ 

ของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

 จากที่กล่าวมาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า 

การดำาเนินงานด้านการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ว่าเป็นไปในรูปแบบใด  

มีลักษณะการดำาเนินงาน และจัดการงานอย่างไร ดังน้ัน

จึงต้องการศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 

โอเพ่น ค.ศ. 2012 เพื่อที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการทำางานของการจดัการแข่งขัน และเปน็ประโยชน์

แก่ผู้ที่จะจัดการแข่งขันเทนนิสหรือกีฬาอ่ืนๆ ภายใน

ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ในด้านทรัพยากรในการจัด
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และกระบวนการจัดการ

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและ

นักกีฬาในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 

โอเพ่น ค.ศ. 2012

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012” ใช้เคร่ืองมือ

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยการ

วิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำารวจ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวจิยัครัง้นีเ้นือ่งจากจำานวนประชากรมไีมม่าก 

กลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่ บุคลากร

ที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน จำานวน 

50 คน ผู้ฝึกสอนจำานวน 7 คน และนักกีฬาจำานวน 

32 คน ในการจัดการแข่งขันเทนนิสพีทีที พัทยา โอเพ่น 

ค.ศ. 2012 นอกจากน้ันกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

ได้แก่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน 

คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขัน และผู้อำานวยการ

แข่งขัน จำานวน 3 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive selection sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

2 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด

 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาการจัดการ

แข่งขันใน 2 ส่วน คือ ทรัพยากรในการจัดการและ

กระบวนการจัดการ ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ กลุ่มผู้บริหาร

ที่บริหารงานด้านการจัดการแข่งขัน แบบสัมภาษณ์

แบ่งเป็น 3 ตอน

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เวลา 

สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ในการสัมภาษณ์

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพยากร

ในการจัดการงานด้านการจัดการแข่งขัน คือ

  1. ด้านบุคลากร

  2. ด้านการเงิน และงบประมาณ

  3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง

อำานวยความสะดวก

  4. ด้านการจัดการ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการ

จัดการงานด้านการจัดการแข่งขัน คือ

  1. ด้านการวางแผน

  2. ด้านการจัดองค์กร

  3. ด้านการบริหารงานบุคคล

  4. ด้านการอำานวยการ

  5. ด้านการประสานงาน

  6. ด้านการรายงานผล

  7. ด้านการจัดการงบประมาณ

 ชุดที่ 2 แบบสอบถาม (ชุดที่ 1) เพื่อศึกษา 

การจัดการแข่งขันเทนนิส ซ่ึงสอบถามจากบุคลากรท่ีมี 

สว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการแขง่ขนัเทนนสิพทีที ีพทัยา

โอเพ่น ค.ศ. 2012 แบ่งเป็น 3 ตอนประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทรัพยากร 

ในการจัดการ

 ตอนที่ 3 เปน็แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการ

 ชุดที่ 3 แบบสอบถาม (ชุดที่ 2) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการจัดการ

แข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012  

แบ่งออกเป็น 2 ตอนประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ 

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
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 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 4 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด โดยแบบสอบถาม 

ชดุที ่1 และชดุที ่2 ระดบัความคดิเหน็มเีกณฑ์คะแนน

แต่ละอันดับ (Best, 1989)

 ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์คะแนนแต่ละอันดับ

ของเบสท์ (Best, 1989) ดังนี้

 ดีมาก ให้คะแนน 4

 ดี ให้คะแนน 3

 พอใช้ ให้คะแนน 2

 ปรับปรุง ให้คะแนน 1

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ศึกษาค้นคว้าจากวารสารเอกสารตำาราหนังสือ

และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการแขง่ขนักฬีาชนดิ

ตา่งๆ นำาขอ้มลูและแนวทางท่ีไดม้าสรา้งแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์จากนั้นนำาไปผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน 

นำาแบบสอบถามมาตรวจความสอดคล้องระหว่าง 

ขอ้คำาถามกบัวัตถปุระสงคแ์ละเนือ้หา (Index of Item 

Objective Congruence; IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.92 

นำาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) ในการจัดการแข่งขันเทนนิส  

พีทีที พัทยาโอเพ่น ค.ศ. 2012 ในรอบสตาร์เสิร์ช 

เพ่ือหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ในแบบสอบถามชุดที่ 1 ไปทดลองใช้กับบุคลากรที่มี

ส่วนดูแลรับผิดชอบจำานวน 10 ชุดได้ค่าเท่ากับ 0.93 

และแบบสอบถามชุดที่ 2 ไปทดลองใช้กับผู้ฝึกสอน

และนักกีฬา จำานวน 10 ชุดได้ค่าเท่ากับ 0.90  

นำาแบบสอบถามและแบบสมัภาษณม์าทำาการปรบัปรงุ

ให้สมบูรณ์แล้วนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัไดเ้กบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ณ โรงแรม

ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 6-12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2555

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การสมัภาษณ ์นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์

มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเรียบเรียงประเด็นตามกรอบ

แนวคิดการวิจัยและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมี

ลักษณะเป็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จะนำามา

ถอดใจความสำาคัญตามประเด็นเน้ือหา แล้วนำาเสนอ

ในลักษณะความเรียง

 2. แบบสอบถามผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ได้จากการ

ตอบแบบสอบถามมาทำาการวเิคราะหห์าคา่สถติโิดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปสำาหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ และนำาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นำามาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่า

ร้อยละ (Percentage) แล้วนำาเสนอในรูปตารางและ

ความเรียง

 ตอนที่ 2 และ 3 นำามาวิเคราะห์โดยแจกแจง

ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) 

หาค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วนำาเสนอในรูปตารางและ

ความเรียง

 3. นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

ใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในการพฒันาการ

ดำาเนินการจัดการแข่งขัน

ผลการวิจัย

 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็น

บุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 จำานวน 50 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุอยู่ใน

ช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 มีระดับการศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 มีประสบการณ์
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ในการจัดการแข่งขันอยู่ในช่วง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 

ปฏิบัตหิน้าทีใ่นการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา โอเพ่น 

ค.ศ. 2012 เป็นครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30 

 ระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัทรพัยากรการจัดการ

ในการจัดการของบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบ 

ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น  

ค.ศ. 2012 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

ได้แก่ ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39) ด้านสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำานวยความสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.02) ด้านการเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.89) ยกเว้นด้านการจัดการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) 

อยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรการจัดการในการ

จัดการแข่งขันของบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยาโอเพ่น 

ค.ศ.2012

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ X SD ระดับความคิดเห็น

ด้านบุคลากร

ด้านการเงินและงบประมาณ

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอำานวยความสะดวก

ด้านการจัดการ

3.39

2.89

3.02

3.53

0.60

0.74

0.89

0.59

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

รวม 3.21 0.70 ดี

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการ

จัดการของบุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการ

จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 

โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

ได้แก่ ด้านการวางแผน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42) ด้านการ

จัดองค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30) ด้านการบริหารงาน

บุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) ด้านการอำานวยการ  

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40) ด้านการจัดการงบประมาณ 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02) ยกเว้นด้านการรายงานผล  

(คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80) ดา้นการประสานงาน (คา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.52) อยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการของ

บุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการ X SD ระดับความคิดเห็น
ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์กร 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการอำานวยการ 
ด้านการประสานงาน 
ด้านการรายงานผล 
ด้านการจัดการงบประมาณ 

3.42
3.30
3.28
3.40
3.52
3.80
3.02

0.67
0.80
0.81
0.70
0.72
0.42
0.87

ดี
ดี
ดี
ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดี

รวม 3.39 0.71 ดี

 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 2 เป็นผู้ฝึกสอน

ท่ีเข้าร่วมในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น 

ค.ศ. 2012 จำานวน 4 คน เป็นเพศชาย มีอายุ 40 ปี

ขึ้นไปและมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 50 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 75 เข้าร่วม

การแข่งขันเป็นครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 50 และเป็น

นักกีฬาท่ีเข้าร่วมในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 

โอเพ่น ค.ศ. 2012 จำานวน 32 คน เป็นเพศหญิงมีอายุ

อยูใ่นชว่ง 20-30 ปี คดิเปน็รอ้ยละ 59.38 มกีารศกึษา

ระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 75 เขา้รว่มการแขง่ขนั

เป็นครั้งที่ 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 28.125

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ 

ผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมในการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 

โอเพน่ ค.ศ. 2012 โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก (คา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุกด้าน

อยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก ่ดา้นบคุลากร (คา่เฉลีย่เทา่กบั 

3.67) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ

สะดวก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ด้านการเงินและงบ- 

ประมาณ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61) ด้านการจัดการ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.67) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมในการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความพึงพอใจ
ด้านบุคลากร
ด้านการเงินและงบประมาณ 
(ภาพรวมของการจัดการแข่งขัน)
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอำานวยความสะดวก
ด้านการจัดการ

3.67
3.61

3.54

3.67

0.53
0.59

0.55

0.27

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
รวม 3.62 0.49 ดีมาก
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 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

นักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 

โอเพน่ ค.ศ. 2012 โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก (คา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุกด้าน

อยูใ่นระดับดีมาก ไดแ้ก ่ดา้นบคุลากร (คา่เฉล่ียเทา่กบั 

3.59) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ

สะดวก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50) ด้านการเงินและงบ- 

ประมาณ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) ด้านการจัดการ  

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพงึพอใจของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มในการแขง่ขนัเทนนสิ 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความพึงพอใจ

ด้านบุคลากร

ด้านการเงินและงบประมาณ 

(ภาพรวมของการจัดการแข่งขัน)

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอำานวยความสะดวก

ด้านการจัดการ

3.59

3.55

3.50

3.52

0.61

0.63

0.55

0.54

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

รวม 3.54 0.58 ดีมาก

 จากการสัมภาษณพ์บวา่ ผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดั 

การแขง่ขนัมจีำานวนนอ้ยหากเปรยีบเทยีบกบัภาระงาน

แต่บุคลากรมีคุณภาพ งบประมาณผู้สนับสนุนน้อย  

จึงจำาเป็นต้องมีการควบคุมและจัดสรรให้เพียงพอต่อ

การจดัการแขง่ขนั การจดัการแขง่ขนัไดม้าตรฐานของ

การแขง่ขนัเทนนิสหญงิอาชพี จงึมคีวามพรอ้มทัง้ดา้น

สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก 

ในการจัดการแข่งขัน มีการเตรียมการวางแผนการจัด 

การแข่งขันมาเป็นเวลานาน เป็นไปอย่างมีระบบ มีการ

มอบหมายงานหรือภาระหน้าท่ีชัดเจนในการจัดการ

แข่งขันไปยังหน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการ

ดำาเนนิงานการจดัการแขง่ขนัใหก้บัผู้บังคบับัญชาทราบ

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการจัด 

การแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 

มีประเด็นอภิปรายดังนี้

 ทรัพยากรในการจัดการ

 จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการ 

ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น 

ค.ศ. 2012 โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดการ อยู่ในระดับดีมาก 

และด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า การแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 มีทรัพยากร

ในการจัดการด้านการจัดการในการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ที่ดีมาก

 ด้านบุคลากร (Man) จากผลการวิจัยพบว่า 

ทรัพยากรในการจัดการท่ีใช้ในการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านบุคลากรโดยรวม
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อยู่ในระดับดี จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงาน

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน อยู่ในระดับดีมาก 

และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการแข่งขันมีจำานวน

เหมาะสมกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับดี

ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารซ่ึงได้ให้ข้อมูลว่า 

บุคลากรที่มีของเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

กับงาน และมีทัศนคติท่ีดีในการทำางาน ทำาให้การทำางาน

นั้นเป็นไปได้ด้วยดีดังคำากล่าวของสมพงษ์ เกษมสิน 

(Kasemsin, 1980) คนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการ

บริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของธงชัย  

สันติวงษ์ (Santiwong, 1992) ท่ีกล่าวไว้ว่า การคัดเลือก

บุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติท่ีดีเข้าทำาหน้าท่ีปฏิบัติ

งานต่างๆ เพราะถือว่าคนเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำาคัญ

ที่สุดขององค์การ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 

กระตือรือร้นในการทำางานไดม้สีว่นรว่มในการวางแผน

การปฏิบัติงานอีกด้วย จึงทำาให้องค์การสามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพ

 ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money) จาก

ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการที่ใช้ในการ

จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 

ด้านการเงิน และงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับดี 

จากแบบสอบถามพบว่าการจัดสรรงบประมาณให้กับ

ฝ่ายต่างๆ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี จากการ

สัมภาษณพ์บวา่ในการจัดการแขง่ขนัครัง้นีง้บประมาณ

ที่ได้รับค่อนข้างจะน้อยหากเปรียบเทียบกับการจัดการ

แข่งขันระดับเดียวกันดังนั้นจึงต้องหางบประมาณจาก

จงัหวดัชลบรุ ีและลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทย

เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอในการจัดการแข่งขัน และใช้

การควบคุมการใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 

และให้ผู้สนับสนุนช่วยในอุปกรณ์การแข่งขันดังที่ 

สมพงษ์ เกษมสิน (Kasemsin, 1980) ได้กล่าวว่า  

งบประมาณและการเงินเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่ง

สำาหรับการบริหารงาน ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดทำางบ- 

ประมาณ และขอเงินทุนให้กับหน่วยต่างๆ และบุคลากร

ควบคุมดูแลว่าเงินที่ขอมานั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

งานดังกล่าวน้ีต้องอาศัยความซ่ือสัตย์ ความเฉลียวฉลาด

รอบรูแ้ละความหนักแน่น การจดังบประมาณ ผูบ้รหิาร

ต้องคำานึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการในเร่ืองการเงิน 

ผูบ้รหิารจะตอ้งทราบเพือ่ปอ้งกนัการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิ

และสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้บริหารมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณเป็นงานที่ต้อง

ประสานกันหลายๆ อย่าง ต้องมีแผนโครงการ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายและเงินทุนที่ได้รับมาจากสายงานต่างๆ  

ผู้บริหารจะต้องทราบหรือพิจารณาเตรียมจัดงบประมาณ

 ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ

สะดวก (Materials) จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากร

ในการจัดการที่ใช้ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที 

พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอำานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับดี จาก

แบบสอบถามพบว่ามีสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียง

สนามแข่งขันและมีเพียงพอกับความต้องการของผู้เข้าชม 

สนามแข่งขันและอุปกรณ์ต่างๆได้มาตรฐานอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และพร้อมในการแข่งขัน อยู่ในระดับดีมาก 

เนื่องจากสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆที่ให้บริการ 

มีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำา ห้องอาบน้ำา

ทีจ่อดรถ รวมถงึอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการจดัการแขง่ขนัทีไ่ด้

มาตรฐาน จากการสมัภาษณพ์บวา่ การจดัการแขง่ขนั

ครั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์เทนนิสหญิง

นานาชาติทำาให้อุปกรณ์และสนามแข่งขันค่อนข้าง 

จะได้มาตรฐาน รวมถึงสถานที่ในการจัดการแข่งขัน  

มีความพร้อมดังท่ีสำาเนาว์ ขจรศิลป์ (Kachornsin, 1999) 

ได้กล่าวว่าสามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และอาคาร

สถานทีซ่ึง่เปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะทำาใหก้ารจดัการประสบผล

สำาเร็จได้ผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงและให้เกิดประโยชน์

มากที่สุดโดยยึดหลักการใช้วัสดุตามความเหมาะสม 

ให้คุ้มค่าประหยัดสะดวก
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 ด้านการจัดการ (Management) จากผลการวิจัย

พบว่า ทรัพยากรในการจัดการท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการจัดการ

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก จากแบบสอบถามพบว่า  

การจัดการแข่งขันได้มาตรฐานของการแข่งขันเทนนิส

หญิงอาชีพ การจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศของการ

จัดการแข่งขัน การจัดผู้เข้าชมและนักข่าวให้ได้รับ

ความสะดวก อยา่งเปน็ระบบอยูใ่นระดบัดมีาก ในการ

ดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ มีการแบ่งงานกันอย่างเป็น

ระบบ มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายดำาเนินการจัดการแข่งขัน 

ฝ่ายสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ

และรวดเร็ว ทำาให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับสมคิด บางโม (Bangmo, 2002) กล่าวว่า 

การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์

ขององคก์ารและนอกองคก์ารเพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์

ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

 กระบวนการในการจัดการ

 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการที่ใช้

ในการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น  

ค.ศ. 2012 โดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านการประสานงานและการรายงานผล 

อยู่ในระดับดีมาก และด้านอ่ืนอยู่ในระดับดี แสดงให้

เห็นว่า การแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น  

ค.ศ. 2012 มกีระบวนการจัดการดา้นการประสานงาน 

และด้านการรายงานผลในการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ที่ดีมาก

 ด้านการวางแผน (Planning) จากผลการวิจัย

พบว่า กระบวนการจัดการที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน

เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการวางแผน 

โดยรวมอยู่ในระดับดี จากแบบสอบถามพบว่า แผนการ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ

แข่งขัน อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ของประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันว่า 

ในการจดัการแขง่ขนัแตล่ะป ีทางฝา่ยจดัจะมแีผนการ

ดำาเนินงานจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจำาทุกปีอยู่แล้ว 

ทำาใหก้ารวางแผนในการทำางานและลงรายละเอยีดของ

งานงา่ยข้ึน และจะมกีารกำาหนดเปา้หมายผลงานตา่งๆ

และจะกำาหนดแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติที่

เหมาะสมที่จะช่วยให้บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

ต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของฮิโตชิ คูเบะ (Kubae, 

1997) ที่กล่าวว่า ในส่วนประกอบทั้งสี่ส่วนของวงจร

การจัดการนั้นการวางแผนเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด 

เพราะการวางแผนจะเปน็สว่นทีท่ำาใหส้ว่นอืน่สามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าแผนการไม่เหมาะสม

จะมีผลทำาให้ส่วนอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้า

มีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี จะทำาให้มีการแก้ไขน้อยลง 

และกจิกรรมจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสอดคลอ้ง

กับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (Kasemsin, 1980) 

ทีก่ลา่วถงึความสำาคญัของการวางแผนวา่ การวางแผน

เป็นหลักการสำาคัญข้ันมูลฐานของกระบวนการ 

การจัดการ แผนที่ดีจะช่วยให้การจัดการสำาเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยความราบรื่น

 ด้านการจัดองค์กร (Organizing) จากผลการวิจัย

พบว่า กระบวนการจัดการท่ีใช้ในการจัดการแข่งขันเทนนิส 

พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการจัดองค์กร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีจากแบบสอบถามพบวา่ การจัด 

การแข่งขัน หรอืการดำาเนนิงานบรรลตุามวตัถุประสงค์

ทีว่างไว ้และบคุลากรปฏบิตังิานไดด้ ีมคีวามเหมาะสม

กบัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย อยูใ่นระดบัดมีาก จากการ

สมัภาษณผ์ูอ้ำานวยการแขง่ขนัพบวา่ การจดัการแขง่ขนั

มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และนโยบายไว้เป็นอย่างดี 

ในการสั่งงานและมอบหมายงานน้ัน จะต้องคำานึงถึง

ความรูค้วามสามารถของบคุลากร แบง่การทำางานเปน็

ฝ่ายๆ อย่างเป็นระบบทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ มีความ

สะดวกและรวดเรว็ ดงัทีธ่งชยั สนัตวิงษ์ (Santiwong, 
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1992) กล่าวว่า การจัดองค์กร คือ การจัดระเบียบ
กิจกรรมใหเ้ปน็กลุม่ก้อนเขา้รปู และการมอบหมายงาน
ใหค้นปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุผลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของ
งานท่ีต้ังไว้ การจัดองค์กรจะเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกับ
การจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้ทุกคน
ต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องทำาอะไร และใครหรือ
กิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ อย่างไรบ้าง
 ด้านการบริหารงานบุคคล (Staffing) จากผลการ
วิจัยพบว่า กระบวนการจัดการท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน
เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการบริหาร
งานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดี จากแบบสอบถาม 
พบว่า อาสาสมัครคอยช่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเพียงพอและประธานฝ่ายมีความรู้ 
ความสามารถ และความเข้าใจในภาระงาน จากการ
สมัภาษณพ์บวา่ การแบ่งงานจะแบ่งตามความสามารถ
และสายงานที่ผู้ปฏิบัติงานถนัด รวมท้ังมีการอบรบ
ประจำาปีและประชุมฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำาเนินงาน
และประสิทธิภาพในการทำางานมีมากที่สุด สอดคล้อง
กับคำากล่าวของ ธงชัย สันติวงษ์ (Santiwong, 1992) 
ได้กล่าวว่า การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน นับว่ามีความสำาคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะ
สภาพแวดล้อม หรือความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจทำาให้พนักงานตามไม่ทันความ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ดงันัน้จึงตอ้งพยายามรกัษา และ
เพิม่พนูคุณสมบัติของพนกังานใหม้คีณุภาพสงูอยูเ่สมอ 
ทั้งนี้พนักงานที่ขาดความรู้ ความสามารถ มักจะทำาให้
ตอ้งกลายเป็นภาระงาน และมกัจะมแีนวโนม้ทำาใหเ้กดิ
ผลเสยี คอืทำางานไดน้อ้ยกวา่ท่ีควร โดยสญูเสยีวตัถดุบิ 
และวัสดุต่างๆมาก ทำาให้งานของพนักงานฝ่ายอื่นๆ 
ต้องสะดุดหยุดลง และทำาให้เป็นภาระ ต้องมีการควบคุม 
ดูแลมากกว่าปกติ
 ดา้นการอำานวยการ (Directing) จากผลการวจัิย
พบว่า กระบวนการจัดการที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการ

อำานวยการ โดยรวมอยู่ในระดับดี จากแบบสอบถาม
พบว่า ความรวดเร็วในการสั่งการเมื่อมีเหตุเร่งด่วน 
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน คำาส่ังต่างๆ ในการ
ปฏบิตังิาน มคีวามชดัเจนไมซ่้ำาซอ้น จากการสมัภาษณ์
พบว่า การสั่งการจะอาศัยการสั่งงานตามสายงาน 
และใหเ้ปน็ไปตามระบบการทำางาน เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ได้มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าฝ่าย และ
ใหก้ารสัง่การเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบั
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (Bunyajitradulya, 1986)  
กล่าวว่า การที่ผู้บริหารจะสั่งการใดๆ ผู้บริหารจำาเป็น
ต้องแน่ใจและศึกษาอย่างถ่องแท้ ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ 
ให้คำาปรึกษาได้โดยที่ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจงาน 
เข้าใจผู้ปฏิบัติงานจึงจะทำาให้การสั่งการเป็นไปด้วยดี
 ด้านการประสานงาน (Coordinating) จากผล
การวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการที่ใช้ในการจัดการ
แข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012  
ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก จาก
แบบสอบถามพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน การติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นอยา่งตอ่เนือ่ง การชีแ้จง
หน้าที่ของและบุคคลให้เข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับดี 
จากการสัมภาษณ์พบว่า ยังมีการประสานงานในการ
ดำาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และความชว่ยเหลอืประสานงานตา่งๆ ดงัคำากลา่วของ 
สมพงศ์ เกษมสิน (Kasemsin, 1980) กล่าวว่า  
การประสานงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลเป็นสำาคัญ
และสิง่ทีน่กับรหิาร หรอืหวัหนา้งานจะตอ้งสรา้งสรรค์
บรรยากาศของความรว่มมือ รว่มใจ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิ
งานประสานสอดคล้อง กลมกลืน ราบร่ืน และเรียบร้อย 
บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำาหนด
 ด้านการรายงานผล (Reporting) จากผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการจัดการท่ีใช้ในการจัดการแข่งขันเทนนิส 
พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 ด้านการรายงานผล 
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โดยรวมอยู่ในระดับดีมากจากแบบสอบถามพบว่า 
การนำาผลการรายงานมาเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ติดตามผลงานและควบคุมการปฏิบัติงาน และการจัดทำา
แบบฟอรม์รายงานผลการปฏบัิตงิาน อยูใ่นระดบัดมีาก 
การรายงานการปฏิบัติงานนั้น การรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชาสามารถรายงานผลได้ทั้งการรายงานผลเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และการรายงานด้วยวาจา ซ่ึงสอดคล้อง
กับอาพันธ์ เตียวตระกูล (Tiaotrakul, 2005) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
การรายงานผล อาจจะใช้วิธีการรายงานได้ทั้ง 2 วิธี 
ได้แก่ การรายงานด้วยวาจา การรายงานด้วยลาย-
ลักษณ์อักษร
 ด้านการจัดการงบประมาณ (Budgeting) จาก
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการที่ใช้ในการจัด 
การแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 
ด้านการจัดการงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับดี  
จากแบบสอบถามพบว่า ควบคุมและตรวจสอบการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนจัดทำางบประมาณ 
การปฏิบัติงานของฝ่ายไว้ล่วงหน้า และทำาแบบฟอร์ม
เบิกจ่ายที่ชัดเจน จากการสัมภาษณ์พบว่า เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย จึงต้องมีการกำาหนด
งบประมาณให้แต่ละฝ่ายเป็นจำานวนท่ีจำากัดและควบคุม
ให้เบิกจ่ายส่ิงท่ีจำาเป็นต่อการจัดการแข่งขันซ่ึงสอดคล้อง
กับสมพงษ์ เกษมสิน (Kasemsin, 1980) ที่กล่าวว่า 
“งบประมาณและการเงินเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่ง
สำาหรับการบริหารงานฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีจัดทำางบ
ประมาณและขอเงนิทุนใหก้บัหนว่ยตา่งๆ และบุคลากร
ควบคุมดูแลว่าเงินที่ขอมานั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่

 ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาท่ีเข้าร่วม
ในการแขง่ขนัเทนนสิ พทีที ีพทัยา โอเพน่ ค.ศ. 2012
 จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาท่ีเข้าร่วมในการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา 
โอเพ่น ค.ศ. 2012 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก จาก
แบบสอบถามพบว่า ความสะอาดบรเิวณสนามแขง่ขนั

มีความเหมาะสม สถานท่ีจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม
ที่จอดรถ หรือสิ่งอำานวยความสะดวกเพียงพอระบบ
ถ่ายเทอากาศภายในสนามมีความเหมาะสมสถานที่
และวสัดอุปุกรณใ์นการแข่งขันไดม้าตรฐานการแข่งขัน
เทนนิสหญิงอาชีพซึ่งสอดคล้องกับ (Shelly cited in 
Vierra, 2004) กล่าวว่าสิ่งใดที่ทำาให้เกิดความพึงพอใจ
ของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือ ส่ิงเร้า 
(Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจคือ การศึกษา
ว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นสิ่งที่ต้องการที่จะ
ให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพึง
พอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็น
ที่ต้องการครบถ้วน

 สรุปผลการวิจัย
 การจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยาโอเพ่น 
ค.ศ. 2012 ในส่วนทรัพยากรในการจัดการและ
กระบวนการจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีรวมทัง้ความ
พงึพอใจของผูฝ้กึสอนและนกักีฬาในการจดัการแข่งขัน
เทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 อยู่ในระดับ
ดีมาก จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด 
การแขง่ขนัมจีำานวนนอ้ยหากเปรยีบเทยีบกบัภาระงาน
แต่บุคลากรมีคุณภาพ งบประมาณผู้สนับสนุนน้อย  
จึงจำาเป็นต้องมีการควบคุมและจัดสรรให้เพียงพอต่อ
การจดัการแขง่ขนั การจดัการแขง่ขนัไดม้าตรฐานของ
การแขง่ขนัเทนนสิหญงิอาชพี จงึมคีวามพรอ้มทัง้ดา้น
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก 
ในการจัดการแข่งขัน มีการเตรียมการวางแผนการ
จัดการแข่งขันมาเป็นเวลานาน เป็นไปอย่างมีระบบ  
มีการมอบหมายงานหรือภาระหน้าที่ชัดเจนในการจัด 
การแข่งขันไปยังหน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการ
แข่งขันให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น ค.ศ. 2012 
นั้นสามารถจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้

 การศึกษาการจัดการแข่งขันน้ีทำาให้ทราบถึงวิธีการ

ดำาเนินการจัดการแข่งขันเทนนิส พีทีที พัทยา โอเพ่น 

และเป็นแนวทางในการดำาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ชนิดต่างๆ และเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่าง

มีประสทิธภิาพมากขึน้ ควรจะศึกษารปูแบบการจัดการ

แข่งขนัเพือ่สรา้งรปูแบบการจดัการแขง่ขนั และความ

พึงพอใจของผู้เข้าชมการแข่งขันด้วย

กิตติกรรมประกาศ
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา

สรศักย์ ชัยสถาผล1 อัจฉรา จันทร์ฉาย2 และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์1 
1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันบริษัท เอกชนที่ จดทะเบียนอยู่ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นในรูปแบบและเหตุผล 
ที่ต่างกัน เช่น การเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา  
ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวอาจทำาเพื่อต้องการสร้าง 
ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเพื่อเป็น
กลยทุธก์ารสือ่สารทางการตลาด แตอ่ยา่งไรกต็ามการ
เข้ามาสนับสนุนกีฬาของภาคเอกชนสามารถส่งผล 
ตอ่วงการกฬีาโดยตรง เพราะภาคเอกชนถอืเปน็แหลง่
เงินทุนที่มีความสำาคัญต่อวงการกีฬาให้ดำาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงเหตุผลของการพิจารณาการเข้าเป็นผู้สนับสนุน
กิจกรรมกีฬาและผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผล
ประกอบการเมื่อเข้าเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมความ 
รับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กิจกรรมกีฬาของบริษัทเอกชน
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 วธิดีำาเนนิการวจิยั ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีผ่า่น
การตรวจสอบคุณภาพโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 0.72 และนำาแบบสอบถามไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง จำานวน 30 ราย 
เพื่อหาค่าความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค ได้เท่ากับ 0.88 แล้วจึงทำาการจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 
จำานวน 136 บริษัท จึงนำาผลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ประกอบกบัผลการสมัภาษณเ์ชงิลกึของผูบ้รหิารบรษิทั
เอกชน จำานวน 12 บริษัท และ ผู้บริหารสมาคมกีฬา 
จำานวน 2 สมาคม
 ผลการวิจัย บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาไม่ได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกิจการหรือ
ผลประกอบการดีข้ึน และเหตุผลที่องค์กรธุรกิจเข้า
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาส่วนมากเพื่อเป็นกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแต่แฝงด้วยเหตุผลทางการ
ตลาด
 สรุปผลการวิจัย การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนกีฬา
ขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนถือเป็นกิจกรรมด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรมหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนการดำาเนินการด้านการตลาดขององค์กร
ธรุกจิ ซึง่การเขา้มาสนบัสนนุกจิกรรมกฬีาไมไ่ดช้ว่ยให้
องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีภาพลักษณ์หรือผลประกอบการ
ที่ดีขึ้น ดังนั้นองค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรทางกีฬา
ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนต้องร่วมมือกันในการ
สรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์รตอ่กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 
เพื่อให้การสนับสนุนกีฬาขององค์กรธุรกิจภาคเอกชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผลตามที่ต้องการ 

คำาสำาคัญ : กีฬา / การเป็นผู้สนับสนุน / ผู้สนับสนุน
กิจกรรมกีฬา / องค์กรธุรกิจ / ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
/ กำาไร / ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
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Abstract  
 Private companies have been increasingly 
taking their shares in supporting sports activities 
with various forms and reasons, such as, 
sponsoring a whole sport organization, sport 
team, or an individual athlete. By sponsoring 
sport activities, these private companies may 
want to develop their image to the public as 
a good corporate-social-responsibility company 
or as an effective marketing strategy. However, 
becoming a sponsor directly impacts sport 
industry, because these private companies 
provide necessary budget in supporting sport 
industry and smoothing its operations. 
 Purpose The purposes of this research 
were to study the impacts of public images 
and turnover of private companies which  
perform corporate social responsibility through 
sport sponsoring, and to find reasons why 
private companies choose to sponsor sport.
 Method The questionnaires, which were 
faced validated from five experts having an 
IOC value of 0.72 and tested for its reliability 
obtaining Cronbach’s alpha of 0.88, were sent 
to executives or decision makers of listed 
companies in stock exchange of Thailand who 

had direct responsibility. 136 questionnaires 
were returned and used to analyze statistically. 
An in-depth interview with twelve executives 
from private companies and two executives 
from sport associations was also conducted. 
 Results Sponsoring sports did not improve 
public image and turnover of private companies, 
and the reason that private companies sponsored 
sport was for corporate social responsibility 
which involved with some marketing strategies. 

 Conclusions Becoming sport sponsor was 
one of corporate-social-responsibility activities 
for private companies that helped marketing 
the companies. However, sponsoring sport did 
not improve their public image and turnover. 
As a result, private companies together with 
sport associations need to work cooperatively 
to improve companies’ public image to their 
targeted customers in order to make sport 
sponsorship be lasting and effective. 

Key Words : Sports Sponsorship / Brand image 
/ Profit / Competitive Advantage / Corporate 
Social Responsibility / Listed Companies in 
Stock Exchange of Thailand
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 จำานวนผู้บริโภคสินค้าของตลาดกีฬามีอัตรา 

การเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษา

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการประกอบ

ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องด้านกิจกรรมนันทนาการ 

วฒันธรรมและกฬีาในประเทศไทยนัน้ มอีตัราสว่นเพิม่

สูงข้ึนมาก โดยในปี พ.ศ. 2545 มีจำานวนผู้ประกอบการ

ทั้งสิ้น 17,598 ราย ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มี 

ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 28,581 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 

คิดเป็น 38.42% แสดงให้เห็นว่ามีบุคคลที่สนใจและ

เห็นโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กจิกรรมนนัทนาการ วฒันธรรมและกฬีาเพิม่สงูขึน้เปน็

อยา่งมาก (National Statistical Office, 2002-2008 : 

Online) ท้ังน้ีเน่ืองจากสินค้าของตลาดกีฬามีหลากหลาย

สำาหรับผู้บริโภค เช่น การเข้าชมการแข่งขัน มีการติดตาม

ข่าวสารและนักกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ ซ่ึงการบริโภคสินค้า

เหล่านี้ทำาให้เกิดการบริโภคภายในตลาดอุตสาหกรรม

ทางการกีฬาทั้งทางตรงและทางอ้อม (Lagae, 2005) 

 จากความสำาคัญของกีฬาและการมีสุขภาพที่ดี 

และจำานวนผู้บริโภคสินค้าของตลาดกีฬาที่เพิ่มขึ้น 

ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ให้ความสำาคัญ 

กับการสนับสนุนกีฬาท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

การสนับสนุนกีฬาภายในองค์กรหมายถึงองค์กรมีการ

สนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาหรือออกกำาลังกาย 

เพือ่การมสีขุภาพทีด่ ีเชน่มกีารสรา้งศูนยอ์อกกำาลังกาย

หรือสนามกีฬา การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในองค์กร 

เปน็ตน้ สว่นการสนบัสนนุกฬีาภายนอกองคก์ร คอืการ

สนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักฬีา การสนบัสนนุสมาคม

กีฬาแห่งประเทศไทย การสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางกีฬา 

(Sports Academy) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่

ทีมกีฬาหรือนักกีฬา เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนกีฬา

ขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีสาเหตุหลัก คือ การใช้

กีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ประยุกต์ใช้เพื่อ

การจัดกิจกรรมต่างๆหรือเพ่ือการทำาการตลาดท้ังภายใน

และภายนอกองค์กร

 การใช้กีฬาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมภายใน

องค์กรมีความสัมพันธ์และเก่ียวโยงกัน คือ การส่งเสริม

กีฬาและการออกกำาลงักายภายในองคก์รทำาใหพ้นักงาน

มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน อารมณ์ดีข้ึน และยังสามารถลด

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทางจิตใจได้ เมื่อบุคคลนั้นมี

สุขภาพจิตที่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อการกระทำาในทางที่

ดขีึน้จะทำาใหค้นรอบขา้งและสงัคมตัง้แตร่ะดบัสถาบนั

ครอบครัวจนถึงระดับประเทศชาติมีการพัฒนาในทาง

ที่ดีต่อไป (Karnjanakit, 1999) 

 ในส่วนต่อมาคือการใช้กีฬาเพ่ือการส่ือสารภายนอก

องคก์รมคีวามสมัพนัธแ์ละเกีย่วโยงกนัโดยสามารถแบง่

ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 1. การนำากิจกรรมกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ซึ่งในปัจจุบันบริษัท

เอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ได้ตระหนักถึงการนำากิจกรรมกีฬามาเพ่ือการทำากิจกรรม

ด้าน CSR เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงกีฬาถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะนำามาใช้เพื่อสร้าง

กิจกรรมให้กับท้ังภายในและภายนอกองค์กร (The Stock 

Exchange of Thailand Group, 2007) โดยภายใน

องคก์รนัน้เปรยีบเหมอืนการนำากจิกรรมดา้นกฬีาเขา้มา

เป็นกิจกรรมหลังเลิกงานหรือเป็นกิจกรรมพิเศษให้กับ

พนักงานในองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำาให้พนักงาน 

ในองค์กรเกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความคิด 

ผอ่นคลาย และทำาใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่

องค์กร ส่วนภายนอกองค์กรน้ันกิจกรรมกีฬาสามารถเป็น

เครือ่งมอืเพือ่ทำากจิกรรมดา้น CSR ทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่ 

โดยองคก์รสามารถนำากิจกรรมกีฬาไปใชเ้พือ่การพฒันา

สังคมชุมชนภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของ
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ตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทางด้านภาพลักษณ์ที่ดี

ตอ่องค์กรและยงัถือวา่เปน็การสื่อสารถงึกลุ่มผู้บริโภค

ได้อีกทางหนึ่ง (Kotler and Lee, 2005)

 2. การนำากิจกรรมกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อการ 

ส่งเสริมการตลาด (Sports Marketing) ท่ีมีประสิทธิภาพ

และเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีได้เป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ (Kranchanaroad, 1998) นักการตลาดได้ใช้

กฬีาเปน็เครือ่งมอืในการสือ่สารทางการตลาด (Sports 

Marketing Communication) เพราะปัจจุบันกีฬา 

เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล เป็นต้น 

ซึ่งเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมและติดตามเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

นอกจากน้ีมหกรรมกีฬา เช่น โอลิมปิกเกมส์ ฟุตบอลโลก 

เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ ก็เป็นมหกรรมกีฬาที่มีผู้เข้าร่วม

การแข่งขันเป็นจำานวนมาก ดังนั้นการทำาการตลาด 

ในรูปแบบการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา (Sports 

Sponsorship) จึงได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ือง (Chantakit, 2004) เพราะเป็นการส่ือสารถึง

กลุม่ผูบ้รโิภคโดยมกีารใชเ้งินทุนท่ีต่ำากวา่การทำาโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การขายทางตรง การขายโดยบุคคล 

ทำาให้องค์กรธุรกิจในปัจจุบันเล็งเห็นถึงศักยภาพของ

การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำาหรับการกำาหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ิมสูงข้ึน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีให้กับตราสินค้าและองค์กรของตนเองรวมถึงผล

ประกอบการท่ีสูงข้ึนขององค์กร (Papadimitriou et al., 

2008)

 จากความนิยมต่อการเล่นกีฬาและการชมกีฬา 

ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้มีการนำา

กีฬาเข้ามาเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดของ

องค์กรธุรกิจภาคเอกชนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย จึงทำาให้

ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา 

ซึ่งบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นตัวแทนขององค์กรธุรกิจ 

ภาคเอกชนในประเทศไทย ว่าได้มีการสนับสนุนกิจกรรม

กีฬาด้วยเหตุผลใด กล่าวคือ ทำาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเพ่ือการตลาด 

และมีการพิจารณากิจกรรมกีฬาที่จะให้การสนับสนุน

อย่างไรและบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเช่นไรต่อ

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผลประกอบการเมื่อได้

ทำาการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อการทำากิจกรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการทำาเพื่อการตลาด 

ตลอดจนฝั่งของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีความ 

คิดเห็นอย่างไรต่อการสนับสนุนขององค์กรธุรกิจ 

ภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการสนบัสนนุกฬีาเพือ่เปน็กจิกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการส่งเสริมการตลาด

ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการใหก้ารสนับสนุนกีฬาและ

ไม่ให้การสนับสนุนกีฬามีผลต่อกิจกรรมด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคมหรือการส่งเสริมการตลาดของบริษัท

เอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 3. เพื่อศึกษาเหตุผลในการสนับสนุนเพื่อเป็น

กิจกรรมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมหรอืการสง่เสรมิ

การตลาดของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้คอื ผูบ้รหิาร

ด้านการตลาดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการตลาดที่มี
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ส่วนในการตัดสินใจเพ่ือให้องค์กรเข้าเป็นผู้สนับสนุนกีฬา

ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีจำานวนท้ังส้ิน 559 บริษัท โดยไม่รวม

กิจการท่ีอยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการจำานวน 22 บริษัท 

(The Stock Of Thailand, 2012 : Online) และ

สมาคมกีฬาของประเทศไทยซึ่งมีการจดทะเบียนกับ

การกีฬาแห่งประเทศไทย จำานวน 69 สมาคม (Sport 

Authority of Thailand, 2012 : Online) 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัจดัสง่แบบสอบถามเพือ่การ

วิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้มีส่วน

เก่ียวข้องด้านการตลาดที่มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อให้

องค์กรเข้าเป็นผู้สนับสนุนกีฬาของบริษัทเอกชนที่ 

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำานวน 559 บริษัท ได้ตอบแบบสอบถามกลับมา จำานวน 

136 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 24.32 ซึ่งมีความเพียงพอ

ตามหลักกระบวนการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ บริษัท

ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จำานวน 12 บริษัท และ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

จำานวน 2 สมาคม โดยมีวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความ

น่าจะเป็น (Non-Probability) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจ

เพื่อสังคม รายงานประจำาปีของแต่ละบริษัท และการ

กีฬาแห่งประเทศไทย

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูระหวา่ง เดอืนกมุภาพนัธ-์เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2555 โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี 1 สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) เพ่ือนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC, Index of Item Objective Congruence)  

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.72 และจึง

นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ้างอิง 

จำานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาค ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.88  

รวมถึงการหาข้อมูลรายชื่อองค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และข้อมูลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมแบบสอบถามที่ผ่านการ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และซองเปล่าติดแสตมป์  

เพื่อรับแบบสอบถามกลับคืนพร้อมกำาหนดรหัส เพื่อ

ความสะดวกในการทวงแบบสอบถาม และจัดเตรียม

แบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งติดต่อประสานงานขออนุญาต

เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วนเก่ียวข้องด้านการตลาด

ซ่ึงเป็นผู้ดูแลด้านองค์กรด้านสนับสนุนกีฬา และผู้บริหาร

ของสมาคมทางกีฬา เพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ในวัน 

นัดหมายต่อไป

 ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

และนัดเข้าทำาการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ 

ภาคเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารสมาคมกฬีา

 ขั้นตอนที่ 4 ภายหลังจากส่งแบบสอบถาม  

หากไม่ได้รับคืนภายใน 1 เดือน จะดำาเนินการติดตาม

แบบสอบถามคืนโดยการโทรศัพท์ติดตามพร้อมกับส่ง

แบบสอบถามกลับไปอีกเป็นครั้งที่ 2

 ข้ันตอนท่ี 5 นำาแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบ

ความสมบรูณข์องคำาตอบ และนำาบทสมัภาษณม์าถอด

เทปประมวลผล

 ขั้นตอนที่ 6 นำาแบบสอบถามมาลงรหัส กรณีที่

ข้อมูลขาดหาย (Missing Data) ผู้วิจัยจะแทนท่ีค่าเฉล่ีย 
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(Replace by Mean) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะ

ใกลเ้คยีงกบัผูใ้หข้อ้มลูทีม่ขีอ้มลูนัน้ขาดหายไปเพือ่การ

วเิคราะหท์างสถติ ิและทำาการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก

การสัมภาษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 

ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Reliability) ของเครื่องมือ

 3. การวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้

ของสถิติ เพ่ือการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์

ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้

 4. การวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย

  ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลท่ีได้มาใช้วิเคราะห์ด้วย

โปรแกรม SPSS for Windows โดยสถิติที่ใช้ได้แก่

วิธีการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test) เพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน H1 และ H2 และการวิเคราะห์หาค่าสัดส่วน 

(Proportion Test) เพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน H3 ดงันี้

  H1 : ภาพลักษณ์ของบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน

ระหว่างผู้ที่ให้การสนับสนุน และไม่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมกีฬาเพื่อกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมหรือเพื่อกิจกรรมทางการตลาดใช้สถิติทดสอบ

ค่าที (t-test)

  H2 : ผลประกอบการของบริษัทเอกชนที่ 

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ให้การสนับสนุน และ

ไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อกิจกรรมทางด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเพ่ือกิจกรรมทางการตลาด

ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test)

  H3 : บริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ 

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทำาการสนับสนุนกีฬาด้วยเหตุผลของการกระทำาเพื่อ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเหตุผล

ทางการตลาดทดสอบโดยใช้สถิติหาค่าสัดส่วน (Propor-

tion Test)
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ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์กับการเข้าเป็นผู้สนับสนุนกีฬากับไม่เป็นผู้สนับสนุน

กีฬา

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของกิจการ
สนับสนุนกีฬา ไม่สนับสนุนกีฬา

t-test p
Mean SD Mean SD

1. ชื่อเสียงของกิจการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3.54 1.315 3.14 .875 1.522 .131

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า 

และชุมชน ชื่นชมยกย่องกิจการ

3.57 1.410 3.41 1.376 .510 .611

3. ตราสินค้าของกิจการเป็นที่รู้จัดอย่างแพร่หลาย 3.40 1.488 3.48 1.430 -.255 .800

4. เกิดการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตราสินค้า 3.04 1.377 3.00 1.439 .139 .890

5. สร้างภาพลักษณ์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ทางการ

สื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภค

2.74 1.315 2.69 1.312 .183 .855

6. กิจการมีวิสัยทัศน์ด้านการสนับสนุนทางกีฬา 

ในอนาคตที่ชัดเจน

3.00 1.394 2.83 1.391 .561 .576

7. การสนับสนุนกิจกรรมทางกีฬาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

และสามารถส่งผลต่อผลประกอบการที่ดี

2.47 1.073 2.21 1.292 1.050 .296

8. กิจการมีการใช้โอกาสในตลาดให้เกิดประโยชน์กับ

กิจการเองกับการเข้าเป็นผู้สนับสนุนทางกีฬา

2.19 1.183 2.31 1.285 -.465 .643

9. มูลค่าของตราสินค้าของกิจการเพิ่มสูงขึ้น 3.00 1.263 2.48 1.214 1.876 .064

10. กิจการมีความโดดเด่นในด้านการใช้กีฬาเพื่อเป็น

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเหนือคู่แข่ง 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2.94 1.306 2.59 1.500 1.183 .240

11. กิจการสามารถใช้ช่องทางการสนับสนุนทางกีฬา

เพื่อแนะนำาสินค้าหรือตราสินค้าใหม่ได้

2.84 1.199 2.52 1.455 1.153 .252

ค่ารวมเฉลี่ย 2.98 1.102 2.79 1.129 .774 .441
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 จากตารางที ่1 พบวา่ บรษิทัเอกชนท่ีจดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ว่าการเข้าทำาการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของตนเอง

ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่ืนชมยกย่ององค์กรของตนเอง 

(X– = 3.57) เพ่ือการสร้างช่ือเสียงของกิจการ (X– = 3.54) 

ซ่ึงระดบัความคดิเหน็อยูใ่นชว่งปานกลางคอ่นขา้งมาก 

และในทางกลับกันพบว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชนทำา

เพือ่เปน็เครือ่งมอืทางการสือ่สารการตลาด (X– = 2.94) 

และเพ่ือเป็นช่องทางแนะนำาสินค้า (X– = 2.84) ซ่ึงระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในช่วงปานกลางค่อนข้างน้อย และ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูท้ีใ่หก้ารสนบัสนนุไมม่ี

ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ของกิจการกับองค์กร

ธุรกิจภาคเอกชนที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมกีฬา

ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทียบระหวา่งปจัจัยดา้นผลกระทบตอ่ผลประกอบการกับการเข้าเปน็ผูส้นบัสนนุกีฬา 

กับไม่เป็นผู้สนับสนุนกีฬา

ผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ
สนับสนุนกีฬา ไม่สนับสนุนกีฬา

t-test p
Mean SD Mean SD

1. อัตราการเติบโตในการบริโภคของกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย

2.76 1.756 3.07 2.017 -.769 .444

2. อัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

(ROA)

2.94 1.841 2.83 1.713 .289 .773

3. อัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าของกิจการ 3.16 1.870 3.03 1.822 .299 .765

4. อัตราการเติบโตของยอดขาย 2.90 1.905 3.17 2.001 -.638 .525

ค่ารวมเฉลี่ย 2.94 0.166 3.03 0.143 -.222 .825

 จากตารางที ่2 พบวา่ บรษิทัเอกชนท่ีจดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 

การเข้าทำาการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของตนเองมีผล

ต่ออัตราการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (X– = 3.16) 

รองลงมาคืออัตราการเติบโตของอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ (ROA) (X– = 2.94) อัตราการเติบโตของ

ยอดขาย (X– = 2.90) และอัตราการเติบโตในการบริโภค

ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (X– = 2.76) ซึ่งค่าเฉล่ีย

ทั้งหมดยังอยู่ในช่วงระดับความเห็นต่อผลกระทบด้าน

ผลประกอบการของกิจการเมือ่มกีารสนบัสนนุกิจกรรม

กีฬาอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย และจากผล

การทำาสอบสมมุติฐานพบว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

ที่ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมกฬีาไม่มีความแตกต่างด้าน

ผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรกับองค์กร

ธุรกิจภาคเอกชนที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัดส่วนเหตุผลของกิจการกลุ่มตัวอย่างกับเหตุผลในการเข้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

วัตถุประสงค์ของกิจการในการเข้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬา จำานวน ร้อยละ*

1. เพื่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 81 59.56

2. เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 64 47.06

3. เพื่อกิจกรรมทางการตลาด 49 36.03

*หมายเหตุ ร้อยละคิดจากจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และคำาถามนี้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้

หลายคำาตอบ

 จากตารางที่ 3 พบว่า กิจการกลุ่มตัวอย่างที่มี

การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่เป็นกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 

คิดเป็นร้อยละ 59.56 และทำาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับกิจการของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.06 และ 

ทำาเพื่อกิจกรรมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวคิดเป็น

ร้อยละ 36.03  

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานของวัตถุประสงค์ในการเข้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาขององค์กรธุรกิจ 

ภาคเอกชน

ผลการทดสอบ

วัตถุประสงค์
จำานวน

ค่าสัดส่วน

การสำารวจ

ค่าสัดส่วน

ที่ทดสอบ
p

1. กิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการตลาด 49 .49 .5 1.000

2. กิจการไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการตลาด 50 .51

รวม 99 1.00

 จากตารางที ่4 พบวา่ ผลการทดสอบคา่สดัสว่น

บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยท่ีมีการพิจารณาความสอดคล้องในการ

สนับสนุนกิจกรรมกีฬาพบว่ามีค่า P-Value < 0.05 

หมายถึงบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยไม่ได้ทำาการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 

โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ขององค์กรที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารดา้นการตลาดหรอืผูม้ี

ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อให้องค์กรเข้าเป็น 

ผู้สนับสนุนกีฬาของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 12 บริษัท 

พบวา่ บรษิทัเอกชนทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยมีความคดิเหน็ตอ่การเป็นผู้สนับสนุน

กิจกรรมกีฬาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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 ด้านผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ 

ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีความเห็นว่าปัจจุบัน

กีฬาเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งท่ีนำามาประยุกต์ใช้กับ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าการนำา

กฬีาไปใชเ้พือ่ผลทางการทำาการตลาดโดยตรง ซึง่ทำาให้

องค์กรท่ีสนับสนุนกีฬามีความเห็นว่าการเป็นผู้สนับสนุน

กิจกรรมกีฬาไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ 

ทีดี่กวา่หรอืมคีวามแตกตา่งกบัองคก์รทีไ่มไ่ดส้นบัสนนุ

กีฬาแต่อย่างใด

 ด้านผลกระทบต่อผลประกอบการต่อบริษัทเอกชน

ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีความเห็นว่าการสนับสนุน

กิจกรรมกีฬาในปัจจุบันยังไม่มีผลต่อผลประกอบการ 

แตอ่ยา่งใดอาจสบืเนือ่งจากสภาพสงัคมในประเทศไทย

ท่ียังไม่ได้มีความเหมาะสมเท่ากับประเทศท่ีกีฬาเข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวันทำาให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน

ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีความเห็นว่าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาไม่ว่าด้วยเหตุผล

เพื่อการทำากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ

เพ่ือการตลาดกย็งัคงไมม่ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการ

ขององค์กร

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบว่า บริษัทเอกชนที่จดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ให้การ

สนบัสนุนไม่ได้มีภาพลักษณท่ี์แตกตา่งจากองคก์รธรุกจิ

ภาคเอกชนที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ทั้งนี้เนื่องจาก

องค์กรธุรกิจเอกชนซ่ึงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส่วนมากมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน

กีฬาหรือกิจกรรมกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรม

ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยสอดคลอ้งกบัผลการ

ทดสอบสมมติฐาน H3 ซึ่งบริษัทเอกชนที่จดทะเบียน

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการทำากิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตลอดเวลาและ 

ตอ่เนือ่ง อกีทัง้องคก์รธรุกจิเอกชนซึง่จดทะเบยีนอยูใ่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำา

ธุรกิจหลกัเก่ียวกับกีฬาทำาใหภ้าพลกัษณต์า่งๆ ทีเ่กิดข้ึน

จากการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาไม่ได้สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจเอกชนซึ่งจดทะเบียน 

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผลทำาให้

ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกจิซึ่งจดทะเบยีนอยูใ่นตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ

บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา 

นอกจากนีผ้ลการวจิยัยังสอดคลอ้งกับผลการสมัภาษณ์

ที่พบว่า องค์กรภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมากใช้วิธีการ

สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นการทำากิจกรรมด้าน

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมมากกวา่จะเปน็การทำากลยุทธ์

ทางการตลาดซึ่งเป็นการทำาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร (Kotler and Lee, 

2005)

 จากผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน H2 

พบว่าผลประกอบการของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียน

อยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีส่นบัสนนุกฬีา

ไมแ่ตกตา่งจากผลประกอบการขององคก์รธรุกจิเอกชน

ทีไ่มส่นบัสนนุกีฬา สาเหตดุงักลา่วสอดคลอ้งกับผลการ

วจิยัและการทดสอบสมมตฐิาน H1 ทีพ่บวา่ภาพลกัษณ์

ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนกีฬาไม่แตกต่างจาก 

ภาพลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่สนับสนุนกีฬา 

เน่ืองจากบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมมีฐานลูกค้า 
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ทีก่ว้างและมลีกูคา้ทีพ่รอ้มจะสนบัสนนุการดำาเนนิการ

ขององค์กร เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นและศรัทธา

ต่อองค์กร แต่จากสมมติฐาน H1 ไม่มีความแตกต่างกัน 

ทำาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงไม่มีความแตกต่างกันไปด้วย (Papadimitriou et al., 

2008)  

 ความต้องการในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ

แตล่ะสมาคมกฬีาแหง่ประเทศไทยมคีวามแตกตา่งกนั 

เนื่องจากบางสมาคมมีผู้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะ

เวลานาน อาจสืบเนื่องมาจากสมาคมกีฬานั้นๆ มีการ

บรหิารจดัการทรพัยากรท่ีไดร้บัการสนบัสนนุมานัน้เปน็

อย่างดีและสามารถสร้างความน่าเช่ือถือต่อบริษัทเอกชน

ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จึงได้รับเงินทุนในการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของ

สมาคมกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนน้อยนั้นอาจสืบเนื่อง

มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน คือ สมาคมกีฬาน้ันๆ อาจมี

การบรหิารจดัการภายในองคก์รทีย่งัคงมปีระสทิธภิาพ

ไมเ่พยีงพอตอ่การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัองคก์รธรุกจิ

ภาคเอกชนซ่ึงเป็นนายทุน ประกอบกับกีฬาน้ันไม่ได้เป็น

ที่นิยมของประชาชน และขาดบุคลากรในการบริหาร

จัดการหาเงินทุนให้ โดยส่วนมากสมาคมกีฬาของ

ประเทศไทยต่างยอมรับว่างบประมาณส่วนมากท่ีได้

และนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง

จะได้มาจากองค์กรธุรกิจภาคเอกชน อาจสืบเนื่องมา

จากมกีารเบกิจา่ยทีร่วดเรว็กวา่ และได้งบประมาณจาก

องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ และจากผล

สัมภาษณ์พบว่าเมื่อองค์กรธุรกิจภาคเอกชนเข้ามา 

มีบทบาทและให้การสนับสนุนกีฬาสูงขึ้นจะสามารถ

กระตุ้นให้กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่ากีฬาท่ีองค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

ไม่ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุน (Lagae, 2005) 

แต่อย่างไรก็ตามโดยพ้ืนฐานแล้วนโยบาย อำานาจในการ

ส่ังการย่อมเกิดจากทางภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันจึงถือว่า

ภาครัฐมีส่วนท่ีสำาคัญในการสร้างพ้ืนฐานท่ีดีในการสร้าง

มาตรฐานการจัดการกีฬาที่ดีในแต่ละองค์กร/สมาคม

กีฬาต่างๆในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

 สรุปผลการวิจัย

 การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนกีฬาของบริษัทเอกชน

ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถือได้ว่าเป็นการทำากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมกจิกรรมหนึง่ทีช่ว่ยสนบัสนนุการดำาเนนิการดา้น

การตลาดขององค์กรธุรกิจ (Kotler and Lee, 2005) 

แตอ่ยา่งไรกต็ามการเขา้มาสนบัสนนุกจิกรรมกฬีาไมไ่ด้

ช่วยให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีภาพลักษณ์หรือ 

ผลประกอบการที่ดีขึ้น ดังนั้นองค์กรธุรกิจภาคเอกชน

และองค์กรทางกีฬาที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนต้อง

ร่วมมือกันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้การสนับสนุนกีฬาขององค์กร

ธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผลตามที่

ต้องการ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากผลการวิจัยทำาให้เห็นมุมมองของบริษัทเอกชน

ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่มีต่อวงการกีฬา และมุมมองจากสมาคมกีฬาของ

ประเทศไทยต่อองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ทำาให้เรารู้ว่า

ควรมกีารพฒันาการบรหิารจดัการในวงการกฬีาใหเ้พิม่

สูงขึ้นเพื่อการพัฒนากีฬาเข้าสู่การพัฒนาในรูปแบบ 

เชิงพาณิชย์ซึ่งต้องมีการวงแผนอย่างถูกต้องเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรกีฬา และวงการกีฬา 

ในประเทศไทย
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ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการออกกำาลังกายด้วยยางยืด
ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของทรวงอก 

สมรรถภาพปอด และสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ

ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 วัตถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาผลของการฝึกกล้ามเนือ้
หายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด ที่มีต่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของ
ทรวงอก สมรรถภาพปอด และสุขสมรรถนะในหญิง
สูงอายุ
 วธิดีำาเนนิการวจิยั กลุม่ตวัอยา่งเปน็อาสาสมคัร
หญิงสูงอายุ อายุระหว่าง 60-74 ปี จำานวน 40 คน 
โดยการเลือกแบบสุ่มลงใน 3 กลุ่มทดลอง ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 ฝึกกล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว 14 คน 
กลุ่มที่ 2 ฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียว 
13 คน และกลุ่มท่ี 3 ฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึก
ออกกำาลังกายด้วยยางยืด 13 คน ทำาการฝึกกล้ามเนื้อ
หายใจเข้า 20 นาที และฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด 
20 นาที โดยฝึก 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา  
8 สปัดาห ์ดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูท้ังกอ่นการทดลองและ
หลังการทดลอง ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจ การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอด  
และสุขสมรรถนะ นำาผลจากก่อนและหลังการทดลอง
มาวเิคราะหค์วามแตกตา่งภายในกลุ่มโดยทดสอบคา่ที
แบบรายคู ่และเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ีระดับ
ความมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัย หลังการทดลอง 8 สัปดาห์พบว่า 
ทกุกลุม่มคีวามแขง็แรงของกลา้มเนือ้หายใจเขา้เพิม่ขึน้ 
แตพ่บวา่กลุม่ที ่3 มคีวามแขง็แรงของกลา้มเนือ้หายใจ
เข้ามากกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
การขยายตัวของทรวงอกพบว่า ทุกกลุ่มมีการขยายตัว
ของทรวงอกเพิ่มขึ้น แต่พบว่ากลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 
มีการขยายตัวของทรวงอกมากกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถภาพปอดพบว่า 
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 2 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำาหรับสุข- 
สมรรถนะพบว่า กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีความแตกต่าง
จากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากน้ี ยังพบว่า กลุ่มที่ 3 มีระยะทางการเดิน
ภายใน 6 นาที มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 สรปุผลการวจิยั การฝกึกลา้มเนือ้หายใจรว่มกบั
การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดสามารถเพิ่มความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าได้มากกว่าการฝึก
กล้ามเนื้อหายใจหรือการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด
เพยีงอยา่งเดยีว นอกจากนีค้วามแขง็แรงของกลา้มเนือ้
หายใจเข้ายังมีผลต่อระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที 

คำาสำาคัญ: การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ / ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจ / การออกกำาลังกายด้วยยางยืด
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EFFECTS OF COMBINED RESPIRATORY MUSCLE TRAINING AND 
RESISTANCE BAND EXERCISE ON RESPIRATORY MUSCLE 

STRENGTH, CHEST EXPANSION, PULMONARY FUNCTION AND 
HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS IN THE ELDERLY WOMEN 

Thanawat Kitsuksan and Thanomwong Kritpet
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purpose of this research was 
to study the effects of combined respiratory 
muscle training and resistance band exercise 
on respiratory muscle strength, chest expansion, 
pulmonary function and health-related physical 
fitness in the elderly women.
 Method Forty healthy elderly women aged 
60-74 years were volunteered for this study. 
The subjects were randomized into three groups: 
fourteen women in group 1 were assigned to 
receive only respiratory muscle training; thirteen 
women in group 2 received only resistance 
band exercise and thirteen women in group 
3 received combined training. The combined 
training group consisted of 20 minutes of 
inspiratory muscle training and 20 minutes of 
resistance band exercise while respiratory 
muscle training group only performed 20 minutes 
of inspiratory muscle training and resistance 
band excise group only performed 20 minutes 
of resistance band exercise. All participants 
trained three times a week, for 8 weeks.  
Respiratory muscle strength, chest expansion, 
pulmonary function and health-related physical 
fitness were measured before and following 
training. Then, the obtained data were compared 
and analyzed by using paired samples t-test 
and one-way ANOVA. The test of significant 
difference was at the .05 level.
 Results After 8 weeks, all training groups 
significantly improved maximal inspiratory  
pressure. However, the increase in combined 

training was significantly greater than respira-
tory muscle training and resistance band 
exercise (p < .05). Maximal expiratory pressure 
improved following resistance band exercise and 
combined training (p < .05). Chest expansion 
was significantly improved in all training groups 
but resistance band exercise and combined 
training were significantly greater than respira-
tory muscle training (p < .05). Beside, only 
respiratory muscle training and combined 
training were significantly improved in pulmonary 
function (p < .05). Resistance band exercise and 
combined training were significantly improved 
arm curl test, chair stand test, back scratch 
test and chair sit and reach test following 
training (p < .05). There was significant increase 
in the distance walked in 6 minutes in all 
training groups. However, the increase in 
combined training was significantly greater than 
other two groups (p < .05). 
 Conclusion Respiratory muscle training 
combined with resistance band exercise was 
greater increase in inspiratory muscle strength 
rather than performed respiratory muscle training 
or resistance band exercise alone. The improve-
ment in the inspiratoy muscle performance 
has also impacted on an increase in the 
6-minute walk distances. 
 
Key Words: Respiratory muscle training / 
Respiratory muscle strength / Resistance band 
exercise
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การเสื่อมของอวัยวะและ

ระบบต่างๆ ของร่างกายก็จะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของร่างกายไปตามอายุขัย การเปล่ียนแปลง

ของระบบต่างๆ ในร่างกายโดยเฉพาะระบบหายใจก็ได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกัน โดยพบว่า 

กระดูกสันหลังซึ่งเป็นแกนหลักของทรวงอกจะบางลง

จากภาวะกระดูกพรุน ทำาให้กระดูกสันหลังคดงอ  

ขณะเดยีวกนักระดกูซีโ่ครงจะยบุหอ่ตวัเขา้หากนัทำาให้

ผนงัทรวงอกตดิแขง็สง่ผลตอ่การขยายตวัของทรวงอก 

(Maranate, 2003) ผู้สูงอายุจึงต้องออกแรงหายใจ 

ในขณะปกตมิากขึน้เพือ่ทำาใหท้รวงอกสามารถยดืขยาย

ในขณะที่มีการหายใจเข้า โดยอาศัยกล้ามเนื้อหน้าอก

เข้ามาช่วยในการหายใจเพิ่มจากกล้ามเนื้อกระบังลม

มากขึ้น ซึ่งทำาให้เพิ่มงานการหายใจในผู้สูงอายุ การ

เปลี่ยนแปลงของระบบประสาทกล้ามเนื้อยังทำาให้

ความแข็งแรงและความอดทนโดยรวมของกล้ามเนื้อ

หายใจในผู้สูงอายุลดลง ซ่ึงทำาให้กล้ามเน้ือหายใจหดตัว

ได้กำาลังที่น้อยและเกิดการล้าได้เร็วมากขึ้น (Ekstrum 

et al., 2009) นอกจากน้ันแล้วยังพบว่า การแลกเปล่ียน

ก๊าซออกซิเจนระหว่างอากาศท่ีหายใจเข้ากับเลือดที่

ไหลเวียนมารับออกซิเจนท่ีปอดด้อยประสิทธิภาพลง 

เนือ่งจากปอดมจีำานวนถงุลมนอ้ยลงและผนงัของถงุลม

เสื่อมสภาพ ทำาให้ระดับออกซิเจนในเลือดแดงลด 

ต่ำากว่าคนในวัยหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยมีปัญหาการเสื่อม

สมรรถภาพปอด ผู้สูงอายุจึงทนต่อสภาวะที่ต้องการ

ออกซิเจนเพ่ิมข้ึนได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ในขณะทำากิจวัตร

ประจำาวัน หรือการออกกำาลังกาย (Maranate, 2003) 

จากการเปลีย่นแปลงของระบบหายใจดงักล่าว จึงทำาให้

ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพการหายใจลดลง และมีอาการ

เหนือ่ยงา่ยในขณะทำากจิกรรมต่างๆ เชน่ การทำากจิวตัร

ประจำาวันและการออกกำาลังกาย เป็นต้น 

 การฝึกกล้ามเนื้อหายใจ (Respiratory muscle 

training) โดยใชเ้ทคนคิการใหแ้รงตา้นทานการหายใจ 

ทางปากจะเป็นการประยุกต์แรงต้านทางปากหรือทางเดิน

อากาศ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของ

กล้ามเน้ือหายใจ ซ่ึงรูปแบบการฝึกดังกล่าวจะมีอุปกรณ์

หรือเคร่ืองมือเข้ามาเก่ียวข้อง (Woravutrangkul, 2000) 

การฝึกกล้ามเน้ือหายใจโดยใช้แรงต้านการหายใจทางปาก

สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลในหลากหลาย

ประเภท เช่น ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่า 

ช่วยลดอาการหอบเหนื่อยและช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการทำากิจวัตรประจำาวัน (Shahin et al., 2008) 

ในนักกีฬา พบว่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายและ

เพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา (Griffiths and  

McConnell, 2007) และในหญิงสูงอายุ พบว่า การฝึก

กลา้มเนือ้หายใจสามารถทำาใหก้ลา้มเนือ้หายใจมคีวาม

แข็งแรงเพ่ิมมากข้ึนและสมรรถภาพปอดดีข้ึน นอกจากน้ี

ยังสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำากิจกรรมทางกายได้

นานขึ้น (Aznar-Lain et al., 2007) ทั้งยังช่วยลด

อาการหอบเหน่ือยและช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ออกกำาลังกายในระดับเกือบสูงสุดได้ (Watsford and 

Murphy, 2008) 

 ในผู้สูงอายุ การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ 

จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำาให้การหายใจมีความ

แรง ลึกและอัตราการหายใจขณะพักลดลง ซ่ึงจะส่งผล

ทำาให้ปริมาตรของอากาศที่เข้าไปในปอดมีมากขึ้น  

การแลกเปลี่ยนก๊าซเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปอดมีขนาด

ใหญ่ข้ึน มีเลือดหล่อเล้ียงมากข้ึนและความสามารถ 

ในการจบัออกซเิจนสงูสดุของรา่งกายมคีา่เพิม่ข้ึนทำาให้

ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงเน้ือเย่ือต่างๆ ของร่างกายและ

สมองได้มากขึ้น กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจมี

ความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ความยืดหยุ่นของปอดดีขึ้น 

การขยายตัวของทรวงอกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น ทำาให้ผู้สูงอายุ

เหนือ่ยนอ้ยลงและสามารถทำากจิกรรมทางกายไดน้าน

มากข้ึน การออกกำาลงักายจงึเปน็สิง่จำาเปน็ทีต่อ้งปฏบิตัิ
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อย่างสม่ำาเสมอและต่อเน่ือง โดยเฉพาะวัยสูงอายุซ่ึงเป็น 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหามากท่ีสุดจากการ
เสือ่มสภาพของอวยัวะตา่งๆ ในรา่งกาย (Institute of 
geriatric medicine, 2002) ซ่ึงในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำาลังกายด้วยยางยืด
กันมากขึ้น การออกกำาลังกายด้วยยางยืดนั้น ส่งผล 
ในการชว่ยกระตุน้ประสาทรบัรูค้วามรูส้กึของกล้ามเนือ้
ให้มปีฏกิริยิาการรบัรูแ้ละตอบสนองตอ่แรงดงึของยาง
ทีก่ำาลงัถกูยดื (Krabuonrat, 2007) การออกกำาลงักาย
ด้วยยางยืดมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุในการ
เพ่ิมสขุสมรรถนะและชะลอความเสือ่มของเซลล์บผุนงั
หลอดเลอืด โดยการออกกำาลังกายดว้ยยางยดืมผีลชว่ย
ลดไขมันและอนุมูลอิสระในร่างกายของผู้สูงอายุ (Lapo 
et al., 2007) นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการออกกำาลังกาย
เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย (Therapeutic exercise) 
สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและช่วย
สง่เสริมให้ทำากจิกรรมทางกายไดน้านขึน้ ทัง้ยงัชว่ยลด
ความเสี่ยงจากการหกล้มและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ (Zion et al., 2003)
 จงึเปน็ทีน่า่สนใจวา่การฝึกกล้ามเนือ้หายใจนา่จะ
มีผลทำาให้ผู้สูงอายุมีอาการหอบเหนื่อยลดน้อยลงและ
ทำาให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำาลังกายได้ดีข้ึน นอกจากน้ี
ยังอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ  
การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอด และสุข- 
สมรรถนะไดด้กีวา่เมือ่มกีารฝึกกล้ามเนือ้หายใจและฝึก
ออกกำาลังกายด้วยยางยืดควบคู่กัน แต่การศึกษาเรื่อง
การออกกำาลังกายด้วยยางยืด ยังไม่เคยมีการศึกษาใด
ท่ีสนใจการฝึกร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อหายใจมาก่อน 
จงึยงัไมม่ขีอ้มลูเป็นทีป่ระจักษ ์ผูว้จัิยจึงเกดิความสนใจ
ท่ีจะศึกษาผลของการฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึก
ออกกำาลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของ
กลา้มเนือ้หายใจ การขยายตวัของทรวงอก สมรรถภาพ
ปอด และสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ เพ่ือเป็นการพิสูจน์
ทราบจนเห็นประจักษ์ ถึงประโยชน์และประสิทธิภาพ

ของการฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกาย
ด้วยยางยืด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของการฝกึกลา้มเนือ้หายใจรว่มกบั
การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดท่ีมีต่อความแข็งแรงของ
กลา้มเนือ้หายใจ การขยายตวัของทรวงอก สมรรถภาพ
ปอด และสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ
 
สมมติฐานการวิจัย
 การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว การฝึก
ออกกำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียวและการฝึก
กล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด 
มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจ การขยายตัว
ของทรวงอก สมรรถภาพปอด และสุขสมรรถนะในหญิง
สูงอายุแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-
mental research design) และได้ผ่านการพิจารณา
จรยิธรรมโดยคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั
ในคน กลุ่มสหสถาบนั ชดุที ่1 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย

 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครหญิงสูงอายุ อายุ
ระหวา่ง 60-74 ป ีทีม่สีขุภาพแขง็แรง สามารถดำาเนนิ
ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติและไม่ได้ออกกำาลังกายเป็น
ประจำา ใชต้ารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของโคเฮน 
(Cohen, 1988) กำาหนดค่าแอลฟาที่ระดับความมีนัย
สำาคัญ .05 ค่าขนาดของผลกระทบ (Effect size) ท่ี .50 
และค่าอำานาจการทดสอบ (Power of test) ที่ .80 
ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 14 คน รวมทั้งหมด 42 คน 
แต่เพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง (Drop out) 
จึงกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 45 คน ซ่ึงประกอบ
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ด้วยกลุ่มละ 15 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มฝึกกล้ามเนื้อ

หายใจเพียงอย่างเดียว จำานวน 15 คน กลุ่มฝึกออก

กำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียว จำานวน 15 คน 

และกลุ่มฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืด จำานวน 15 คน เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง

มีผู้ออกจากโครงการวิจัยจำานวน 5 คน เนื่องจาก 

ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการวิจัยต่อจำานวน 3 คน 

และขาดการออกกำาลังกายเกิน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน

จำานวน 2 คน ดังนั้นมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน 

 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ออกกำาลังกายเป็นประจำา

 2. กลุ่มตัวอย่างมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย

และยินยอมลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

 3. ตอ้งผ่านเกณฑก์ารตอบแบบสอบถามประวตัิ

สุขภาพทั่วไปและแบบประเมินความพร้อมก่อนการ

ออกกำาลังกาย 

 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์จากการตอบ

แบบสอบถามประวัติสุขภาพท่ัวไปและแบบประเมิน

ความพร้อมก่อนการออกกำาลังกาย

 2. กลุ่มตัวอย่างขาดการออกกำาลังกายตาม

โปรแกรมที่กำาหนดติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์

 3. กลุ่มตัวอย่างไม่สมัครใจหรือเข้าร่วมการวิจัย

อีกต่อไป

 4. กลุ่มตัวอย่างเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทำาให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมการวิจัยต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บและมีอาการ

เจ็บป่วยในช่วงของการทดลอง เป็นต้น

 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

 1. ออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำาลังกาย 

ด้วยยางยืดแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง 

เชิงเน้ือหา (Content validity) จำานวน 5 ท่าน  

เพือ่วเิคราะหค์า่ดชันคีวามสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค ์

(Item Objective Congruence, IOC) โดยไดค้า่ IOC 

= 0.85 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโปรแกรมการฝึกออก

กำาลังกายที่เหมาะสม 

 2. ดำาเนนิการหากลุม่ตวัอยา่ง และคดัเลอืกกลุม่

ตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า 

 3. ผู้สมัครใจเข้าร่วมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คัดเข้า ได้รับทราบรายละเอียดวิธีปฏิบัติตัวในการทดสอบ

และการเก็บข้อมูลพร้อมลงนามในหนังสือแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 4. กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม

ประเมินสุขภาพทั่วไปและแบบประเมินความพร้อม

ก่อนการออกกำาลังกาย

 5. ดำาเนินการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึก 

กล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว (20 นาที) 3 ครั้ง 

ต่อสัปดาห์ คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 

ในช่วงเวลา 15.00 น. - 16.00 น. กลุ่มทดลองที่ 2 

ฝกึออกกำาลงักายดว้ยยางยืดเพยีงอย่างเดยีว (20 นาท)ี 

3 ครั้งต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 

ในช่วงเวลา 16.00 น. - 17.00 น. และกลุ่มทดลอง

ที่ 3 ฝึกกล้ามเนื้อหายใจ (20 นาที) ร่วมกับการฝึก

ออกกำาลงักายดว้ยยางยดื (20 นาท)ี 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 15.00 น. 

- 16.00 น.

 การฝกึกลา้มเนือ้หายใจจะฝกึโดยการหายใจทาง

ปากและฝึกเฉพาะกล้ามเน้ือหายใจเข้าโดยใช้อุปกรณ์

ฝึกกล้ามเน้ือหายใจย่ีห้อ พาวเวอร์บรีท (POWER 

breathe) รุ่นคลาสสิก (classic) ประเทศอังกฤษ  

โดยฝึกความหนักท่ี 40-80% ของค่าแรงดันอากาศสูงสุด

ขณะหายใจเข้าอย่างเร็วและแรงเต็มที่ (Maximum 

inspiratory pressure : MIP) โดยใน 2 สัปดาห์แรก

จะใช้ความหนักท่ี 40% MIP และอีก 3 สัปดาห์ต่อมา
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จะใช้ความหนักที่ 60% MIP หลังจากนั้นจะเพิ่ม 

ความหนักขึ้นเป็น 80% MIP ใน 3 สัปดาห์หลัง 

ทำาการฝึก 30 ครั้ง/เซต และฝึกต่อเนื่อง 4 เซต  

โดยมีเวลาพักระหวา่งเซต 1-2 นาที (ดดัแปลงจากผล

การศึกษาของเอ็นไรท์และอันนิธาน (Enright and 

Unnithan, 2011) ซึ่งใช้ความหนักของการฝึกในช่วง

ระหว่าง 40-80% MIP) การฝึกออกกำาลังกายด้วย

ยางยืด ใช้เวลา 20 นาที โดยฝึกบริหารกล้ามเนื้อด้วย

ยางยืด 10 ท่า ได้แก่ เชทเพรส (Chest press),  

รีเวิซฟลาย (Reverse fly), อินลายเชทเพรส (Incline 

chest press), เชทฟลาย (Chest fly), ดีลายเชทเพรส 

(Decline chest press), ไดอะโกนอลฟเล็กซ์ชั่น 

(Diagonal flexion), โชลเดอร์เพรส (Shoulder press), 

เลทพูลดาวน์ (Lat pull down), สแนช (Snatches) 

และ ทรัคเลเนอรอลฟเล็กซ์ช่ัน (Trunk lateral flexion) 

ท่าละ 10 ครั้ง พร้อมกำาหนดลมหายใจเข้า-ออก  

ให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในขณะออกกำาลังกาย  

ฝึกบริหารกล้ามเนื้อในแต่ละท่า 3 เซตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเวลาพักระหว่างเซต 10 วินาที เมื่อฝึกครบทั้ง 

3 เซต ให้พัก 30 วินาที แล้วฝึกบริหารในท่าลำาดับถัดไป 

 กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการทดสอบคา่ตวัแปรพืน้ฐาน

ทางสรรีวทิยาทัว่ไป ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้หายใจ 

การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอด และสุข

สมรรถนะก่อนและหลังการทดลอง ดังนี้ 

 1. น้ำาหนัก เครื่องชั่งยี่ห้อออมรอน (Omron)  

รุ่น HBF-362 ประเทศญี่ปุ่น (กิโลกรัม) 

 2. อัตราการเต้นหัวใจในขณะพัก (ครั้ง/นาที), 

ความดันโลหิต โดยวัดค่าความดันโลหิต ขณะหัวใจ 

บีบตัว (Systolic blood pressure) และความดัน

โลหติขณะหวัใจคลายตวั (Diastolic blood pressure) 

ในท่านั่งขณะพัก (มิลลิเมตรปรอท) ยี่ห้อออมรอน 

(Omron) รุ่น SEM-1 model ประเทศญี่ปุ่น

 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า-ออก 

โดยใชเ้ครือ่งวดัแรงดนัอากาศของกลา้มเนือ้หายใจเขา้

และออก (Mouth pressure manometer) ย่ีหอ้ไมโคร

เมดิคอล (Micro Medical) รุ่น Micro RPMTM 

ประเทศอังกฤษ (เซนติเมตรน้ำา) ทำาการวัดซ้ำาอย่างน้อย 

5 ครัง้ โดยมเีวลาพกัระหวา่งการทดสอบ 1 นาท ีและ

เลือกใช้ค่าท่ีดีท่ีสุด โดยมีความแปรปรวนของค่าท่ีวัดได้ 

ไม่เกิน 10% หรือน้อยกว่า (Neder et al., 1999)

 4. การขยายตัวของทรวงอก โดยใช้สายวัด 

(Plastic tape) ไดแ้ก ่บรเิวณอกสว่นบน อกสว่นกลาง 

และอกส่วนล่าง (เซนติเมตร) 

 5. สมรรถภาพปอด โดยใชเ้ครือ่งวดัสมรรถภาพ

ปอด ย่ีห้อสไปโรทัช (Spirotouch) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้แก่ ปริมาตรของอากาศจากการหายใจเข้า-ออกเต็มท่ี

ในเวลา 12 วินาที (ลิตร/นาที) ทำาการวัดซ้ำา 2 ครั้ง 

โดยมีเวลาพักระหว่างการทดสอบ 1 นาที และเลือกใช้

ค่าที่ดีที่สุด โดยมีความแปรปรวนระหว่างการทดสอบ

ไม่เกิน 10% (Neder et al., 1999)

 6. สุขสมรรถนะ ได้แก่ องค์ประกอบทางกาย

ทดสอบด้วยเครื่องออมรอน (Omron) รุ่น HBF-362 

ประเทศญ่ีปุ่น ความเข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ

ทดสอบดว้ยการงอขอ้ศอก 30 วนิาท ี(Arm curl test) 

และการลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (Chair stand test) 

ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือทดสอบด้วยมือไขว้หลังแตะกัน 

(Back scratch test) และการนั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า 

(Chair sit and reach test) และความอดทน 

ของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ ทดสอบดว้ย

การเดิน 6 นาที (6-minute walk test) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปร

ระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 8 สปัดาห ์

ของแต่ละกลุ่มโดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired  

t-test) ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05
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 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ระหว่างกลุ่มทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  

8 สัปดาห์โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05

ผลการวิจัย

 จากตารางที่ 1 หลังการทดลอง 8 สัปดาห์  

ผลการวิจัย พบว่า

 1. ทุกกลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจเข้า

เพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มท่ี 3 มีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ

หายใจเข้ามากกว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่ 2 

และกลุ่มที่ 3 เท่านั้นที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจออกเพิม่ขึน้จากกอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ทุกกลุ่มมีการขยายตัวของทรวงอกเพ่ิมข้ึนในทุก

ระดับแตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่พบว่า กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 

มีการขยายตัวของทรวงอกในทุกระดับมากกว่ากลุ่มท่ี 1 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 เท่าน้ันท่ีมีปริมาตรของ

อากาศจากการหายใจเขา้-ออกเตม็ทีใ่นเวลา 12 วนิาท ี

(MVV12) เพิม่ขึน้จากกอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05

 4. กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีสุขสมรรถนะเพ่ิมข้ึน

จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยพบว่า ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ได้แก่  

มือไขว้หลังแตะกัน และการนั่งเก้าอี้ แตะปลายเท้า 

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงและความอดทนของ

กล้ามเนื้อ ได้แก่ การงอข้อศอก และการลุก-นั่งเก้าอี้

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ทุกกลุ่มมีความ

อดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ ไดแ้ก่ 

การเดินภายใน 6 นาที เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อทำาการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 3 

มีระยะทางการเดินภายใน 6 นาที มากกว่ากลุ่มที่ 1 

และกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ พบว่า 

เปน็ไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไวว้า่ การฝกึกลา้มเน้ือหายใจ

เพยีงอยา่งเดยีว การฝกึออกกำาลงักายดว้ยยางยดืเพยีง

อย่างเดียว และการฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการฝึก 

ออกกำาลังกายด้วยยางยืดมีผลต่อความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือหายใจในหญิงสูงอายุแตกต่างกัน โดยกลุ่มฝึก

กล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียวมีความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อหายใจเข้าเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดจากกล้ามเนื้อ

หายใจได้รับการฝึกแบบจำาเพาะโดยมีการกระตุ้นให้

กล้ามเนื้อทำางานในขีดความสามารถที่มากกว่าสภาวะ

ปกติ (Mador et al., 2005) กลไกที่ช่วยอธิบายการ

เปลีย่นแปลงความแข็งแรงของกลา้มเน้ือหายใจเข้า คอื 

กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อกระบังลม และกล้ามเนื้อ

ยดึซีโ่ครงดา้นนอกมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งโดยการ

เพ่ิมมวลกล้ามเน้ือมากข้ึน (Remirez-Sarmiento et al., 

2002) จนทำาให้กล้ามเน้ือหายใจเข้ามีความแข็งแรงเพ่ิม

มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเกตต้ิง พาสฟิลด์ 

และเดวีส์ (Gething, Passfield and Davies, 2004) 

ได้ศึกษาผลของการฝึกกล้ามเน้ือหายใจเข้าด้วยความ

หนกัตา่งกนัทีม่ตีอ่อตัราการเตน้ของหวัใจและการรบัรู้

ความเหน่ือย พบว่า กล้ามเน้ือหายใจเข้ามีความแข็งแรง

เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจ

ออกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการฝึก นอกจากนี้ยัง

พบว่า การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด สามารถเพิ่ม

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจเข้าและออกได้  

ซึ่งอาจเกิดจากการฝึกบริหารกล้ามเน้ือบริเวณหน้าอก 
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ไหล่ หลัง ท้องและลำาตัวซ่ึงเป็นกลุ่มกล้ามเน้ือท่ีเก่ียวข้อง

กบัการหายใจ จงึทำาใหก้ลุม่ฝกึกลา้มเนือ้หายใจรว่มกบั

การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของ

กลา้มเน้ือหายใจเขา้มากกวา่กลุ่มอืน่ จากผลการศกึษา

ของหทัยรัตน์ สีขำา และคณะ (Sekam, Bhatharobhas, 

Ruangthai et al., 2010) ได้ศึกษาผลของการฝึกชี่กง

กับการใช้ยางยืดรัดรอบอกท่ีมีต่อสมรรถภาพปอดใน 

ผู้สูงอายุ กล่าวว่า การใช้ยางยืดรัดรอบอกขณะฝึกช่ีกง 

เปน็การใหแ้รงตา้นภายนอกมากระทำาตอ่ทรวงอกซึง่จะ

เปน็ผลดตีอ่สมรรถภาพปอด กล้ามเนือ้หายใจ และการ

ขยายตัวของทรวงอก ดงันัน้ การฝกึออกกำาลังกายดว้ย

ยางยืดจึงสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจเขา้และออกผ่านทางกลไกหลักการใชค้วามหนกั

มากกว่าปกติ (Overload principle) ซ่ึงทำาให้กล้ามเน้ือ

หน้าอก กล้ามเน้ือยึดซ่ีโครงด้านนอกและด้านใน รวมท้ัง

กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

 2. การขยายตัวของทรวงอก พบว่าเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า การฝึกกล้ามเน้ือหายใจ เพียงอย่าง

เดยีว การฝึกออกกำาลงักายดว้ยยางยดืเพยีงอยา่งเดยีว 

และการฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืดมีผลต่อการขยายตัวของทรวงอกในหญิง 

สูงอายุแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มฝึก

กล้ามเน้ือหายใจเพียงอย่างเดียวมีการขยายตัวของ

ทรวงอกเพิ่มขึ้นในทุกระดับ การขยายตัวดังกล่าวอาจ

เป็นผลมาจากกล้ามเน้ือหายใจเข้ามีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งเคนดอลล์ แมคครีไรย์ และโพรแวนซ์ (Kendall, 

McCreary and Provance, 1993) กล่าวว่า การ

เปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและทรวงอกที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกระดับเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อ

หายใจเข้ามีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน ความแข็งแรงดังกล่าว

สามารถทำาให้อากาศท่ีหายใจเข้าในขณะออกแรงพยายาม 

(Forced inspiration) สามารถช่วยยกและขยายทรวงอก

ในแนวหน้า-หลังได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

มิโนกูชิ ชิบูยา มิยากาวา และคณะ (Minoguchi, 

Shibuya, Miyagawa et al., 2002) ได้ศึกษา 

เปรียบเทียบผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าอก 

และการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้า พบว่า การยืดเหยียด

กล้ามเนื้อหน้าอกทำาให้ทรวงอกขยายตัวได้มากกว่า 

การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้า ซึ่งโฟรว์นเฟลเตอร์ และ

แมสเซอร์รีย์ (Frownfelter and Massery, 2006) 

กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบน (Upper 

extremity movement) การบิดหมุนลำาตัว (Trunk-

rotation) เทคนิคการระบายอากาศ (Ventilatory 

movement strategies) และการเพิ่มการเคลื่อนไหว 

(Mobilization) น้ันสามารถนำามาใช้เพ่ือเพ่ิมการขยายตัว

ของทรวงอกได ้ดงันัน้ การยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ทัง้กอ่น

และหลังการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด อาจมีส่วนช่วย

ใหท้รวงอกมกีารเคลือ่นไหวทีด่ขีึน้ จากเหตผุลดงักลา่ว 

จงึทำาใหก้ารฝกึออกกำาลงักายดว้ยยางยดืมกีารขยายตวั

ของทรวงอกท่ีมากกว่าการฝึกกล้ามเน้ือหายใจ แต่เม่ือนำา

การฝกึกลา้มเนือ้หายใจมาฝกึรว่มกับการออกกำาลงักาย

ด้วยยางยืด พบว่า ไม่สามารถทำาให้ทรวงอกขยายตัว

ได้มากกว่า ดังนั้นการขยายตัวของทรวงอกในกลุ่มฝึก

กล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกายด้วย 

ยางยืดอาจเปน็ผลจากการฝกึออกกำาลงักายดว้ยยางยืด

อย่างสม่ำาเสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของ

ทรวงอกในทกุระดบัเปน็ผลมาจากกลา้มเนือ้หายใจเขา้

มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การยืดกล้ามเนื้อ

บรเิวณทรวงอกและการเคลือ่นไหวของแขน ไหล ่หลงั 

ท้องและลำาตัวสัมพันธ์กับการกำาหนดลมหายใจเข้า 

และออก สามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรวงอกได้

มากกว่าการมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า

เพียงอย่างเดียว 

 3. สมรรถภาพปอด พบวา่เปน็ไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้ว่า การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว  

การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียว และ
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การฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกาย 
ด้วยยางยืดมีผลต่อสมรรถภาพปอดในหญิงสูงอายุ 
แตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มฝึกกล้ามเน้ือ
หายใจเพียงอย่างเดียวและกลุ่มฝึกกล้ามเนื้อหายใจ 
รว่มกบัการฝกึออกกำาลงักายดว้ยยางยดืมปีรมิาตรของ
อากาศจากการหายใจเขา้-ออกเตม็ทีใ่นเวลา 12 วนิาท ี
(MVV12) เพิม่ขึน้นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่ กล้ามเนือ้หายใจ
มีความแข็งแรงและความอดทนเพิ่มมากขึ้น (Perret 
et al., 1999) ซึ่งการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้า อาจมี
ส่วนช่วยเพิ่มความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนื้อต่อ
การสร้างแรงหรือความดัน (Tzelepis et al., 1999) 
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว จึงมผีลทำาใหป้รมิาตรอากาศ
ขณะหายใจเข้าและออกเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่ม
ความถี่ของการหายใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ และคณะ (Buranapuntalug, 
Jalayondeja, Chaunchaiyakul et al., 2010) ได้ศึกษา
ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อความอดทนและ
ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้หายใจ พบวา่ คา่ MVV12 
เพิ่มขึ้นภายหลังการทดลอง ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ 
จึงช่วยยืนยันว่า การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้ามีผลทำาให้
กล้ามเนื้อหายใจมีความแข็งแรงและความอดทนเพิ่ม
มากขึ้น และการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดสามารถ
เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจได้เช่นกัน แต่ยัง
ไม่สามารถพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อหายใจได้ 
 4. สุขสมรรถนะ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ว่า การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเพียงอย่างเดียว การฝึก
ออกกำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียว และการฝึก
กล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด
มีผลต่อสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุแตกต่างกัน จากผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืด
เพียงอย่างเดียวและกลุ่มฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับ
การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดเท่าน้ันท่ีมีความอ่อนตัว
ของกลา้มเน้ือ และความแขง็แรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ทุกกลุ่มมีความ

อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจเพ่ิมข้ึน
หลังการทดลอง ซึ่งความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ และ
ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเนือ้มคีา่เฉลีย่
เพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่า การฝึกออกกำาลังกายด้วย 
ยางยืดสามารถเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้นั้น อาจเป็นผลมาจาก
ทา่ออกกำาลงักายมกีารเคลือ่นไหวในลกัษณะยดืเหยยีด 
นอกจากนีท้ัง้ก่อนและหลงัการฝกึออกกำาลงักายทกุครัง้
จะมกีารยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ การฝกึออกกำาลงักายดว้ย
ยางยืดเพียงอย่างเดียว จึงสามารถพัฒนาความอ่อนตัว
ของกล้ามเน้ือ รวมทั้งความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อได้ สอดคล้องกับการศึกษาของยามายูชิ 
อิสลาม โคอิซูมิ และคณะ (Yamauchi, Islam,  
Koizumi et al., 2005) ไดท้ดลองใชโ้ปรแกรม WREP 
(Well-rounded exercise program) ในกลุม่ตวัอยา่ง
ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย การฝึกเดิน การบริหาร
ร่างกายด้วยยางยืด และการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามออ่นตวัของกลา้มเนือ้ และ
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือเพ่ิมมากข้ึน 
สำาหรบัความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบ
หายใจ ได้แก่ การเดิน 6 นาที พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม 
เดนิไดร้ะยะทางเพิม่ข้ึน ซึง่อาจเปน็ผลมาจากกลา้มเน้ือ
หายใจเข้ามีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน วัตส์ฟอร์ด เมอร์ฟ่ีย์ 
และไพน์ (Watsford, Murphy and Pine, 2007) 
กล่าวว่า ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหายใจออกมีความ
สัมพันธ์กับการเดินของชายสูงอายุ ในขณะที่ความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามีความสัมพันธ์กับ 
การเดนิของชายสงูอายแุละหญงิสงูอาย ุสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของฮวง ยาง และวู (Huang, Yang and 
Wu, 2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกกล้ามเน้ือ
หายใจเขา้ระหวา่งหญงิสงูอายแุละผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้
เร้ือรัง พบว่า หญิงสูงอายุมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
หายใจเข้าและระยะทางการเดินภายใน 6 นาที เพ่ิมข้ึน
ซึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินหลังการฝึก
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กล้ามเน้ือหายใจน้ัน อาจเป็นผลมาจากกล้ามเน้ือหายใจ

มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่ง แม็คคอนเนลล์ และ

โรเมอร์ (McConnell and Romer, 2004) พบว่า 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจมีความสัมพันธ์กับ

ความรู้สึกหอบเหน่ือย นอกจากน้ีการฝึกกล้ามเน้ือหายใจ

อาจช่วยลดทอนความพยายามในการหายใจเข้า (Kwok 

and Jones, 2009) ซึ่งมีผลทำาให้เหนื่อยน้อยลงหรือ

รู้สึกไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว จึงทำาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเดินด้วยอัตราเร็ว

ที่เพ่ิมขึ้นและนานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินไป  

ผลจากการวิจยัในคร้ังนีจึ้งชว่ยยนืยนัวา่ ความแขง็แรง

ของกล้ามเนื้อหายใจเข้ามีผลต่อระยะทางที่เดินได้

ภายใน 6 นาที ซ่ึงพบว่า กลุ่มฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับ

การฝึกออกกำาลังกายด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือหายใจเข้ามากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงมีระยะทางท่ีเดิน

ไดภ้ายใน 6 นาท ีมากกวา่ ในขณะทีก่ลุม่ฝกึกลา้มเนือ้

หายใจเพยีงอยา่งเดยีว และกลุม่ฝกึออกกำาลงักายดว้ย

ยางยืดเพียงอย่างเดียวมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจเข้าใกล้เคียงกัน จึงพบว่า ระยะทางท่ีเดินได้ภายใน 

6 นาที ไม่มีความแตกต่างกัน และการฝึกกล้ามเนื้อ

หายใจเข้าไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาความอ่อนตัวของ

กล้ามเนื้อ รวมทั้งความแข็งแรงและความอดทนของ

กล้ามเน้ือ อย่างไรก็ตาม การฝึกร่วมกันด้วยวิธีการ 

ดังกล่าวช่วยพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียน

โลหิตและระบบหายใจในหญิงสูงอายุได้ดีกว่า 

 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกกล้ามเน้ือหายใจร่วมกับการฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืดสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจเข้าได้มากกว่าการฝึกกล้ามเน้ือหายใจหรือการฝึก

ออกกำาลังกายด้วยยางยืดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้ายังมีผลต่อ 

ระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ของหญิงสูงอายุ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. หญงิสงูอายคุวรใชย้างยดืในการออกกำาลงักาย 

โดยเน้นการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณอก ไหล่ หลัง ท้อง

และลำาตวั ซึง่สามารถเพิม่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้

หายใจได้ท้ังกลุ่มกล้ามเน้ือหายใจเข้าและออก นอกจากน้ี

ยังช่วยเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก รวมทั้งพัฒนา

สมรรถภาพปอด และสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุให้ดี

ขึ้นได้

 2. ควรนำาผลงานวิจัยเสนอแก่หน่วยงานที่รับ 

ผิดชอบด้านการออกกำาลังกาย เช่น หน่วยงานเวชกรรม

ฟื้นฟูของสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล และชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้การ

ออกกำาลังกายด้วยยางยืดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ออกกำาลังกายสำาหรับประชากรผู้สูงอายุ 

กิตติกรรมประกาศ
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ความร่วมมือเป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พงษ์เอก สุขใส 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำาเก่ียวกับ

การออกกำาลังกาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 วธิดีำาเนนิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง เปน็นสิติระดบั

ปรญิญาตร ีภาคปกต ิปกีารศกึษา 2555 มหาวทิยาลยั

นเรศวร ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น

สัดส่วนโดยใช้คณะวิชา จำานวน 391 คน นำาผลที่ได้

มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการหาความ

สัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 

การออกกำาลังกายใช้สถิติไคว์แสคว และปัจจัยนำากับ

พฤตกิรรมการออกกำาลังกายใชส้ถติใินการวเิคราะหค์อื 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนปัจจัยที่มี

อิทธิพล ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยั พบวา่ พฤตกิรรมการออกกำาลงักาย

ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับปานกลาง 

เพศ ช่วงอายุ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ

ระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การรับรู้

เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลังกาย 

ความรูเ้กีย่วกบัหลกัและวธิกีารออกกำาลงักาย ทศันคติ

เ ก่ียวกับการออกกำาลังกาย ความพร้อมในการ 

ออกกำาลงักายของตนเอง มคีวามสมัพนัธ์กับพฤตกิรรม

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้แก่ การรับรู้เก่ียวกับประโยชน์และคุณค่าของ

การออกกำาลังกาย ทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย 

และความพร้อมในการออกกำาลังกายของตนเอง โดย

ตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ได้ร้อยละ 52.10

 สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การออกกำาลงักายของนสิติมหาวทิยาลยันเรศวร ไดแ้ก่ 

การรับรู้ เกี่ ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการ 

ออกกำาลงักาย ทศันคตเิก่ียวกับการออกกำาลงักาย และ

ความพร้อมในการออกกำาลังกายของตนเอง
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FACTORS INFLUENCING ON EXERCISE BEHAVIORS OF STUDENTS 

IN NARESUAN UNIVERSITY 

Phong-ek Suksai 
Faculty of Education, Naresuan University 

Abstract 

 Purpose This research aimed to study the 

exercise behaviors of undergraduate students 

in Naresuan University, the relationship between 

personal factors, leading factors toward exercise 

and the factors influencing exercise behaviors 

of students. 

 Methods The samples were 391 under-

graduate students of Naresuan University obtained 

by stratified random sampling. Questionnaires 

were used to collect data. Percentage, Standard 

deviation, Pearson product moment correlation 

coefficient and Stepwise multiple regression 

analysis were applied for data analysis.

 Results Undergraduate students Naresuan 

University had exercise behaviors in moderate 

level. The personal factors that influenced the 

students for exercise behaviors were gender, 

age and salary level and leading factors were 

perceived benefits and value of the exercise, 

knowledge of the principles and methods of 

exercise, attitudes about exercise and the 

exercise of their own were associated with 

exercise behaviors of undergraduate students 

at .05 level. Perceived benefits and value of 

the exercise, attitudes about exercise and, 

radiness for self-exercise that all variable could 

explained about the exercise behaviors at 

52.10 percent.

 Conclusion Factors influencing on exercise 

behaviors of undergraduate students in Naresuan 

University were perceived benefits, value of 

the exercise, attitudes about exercise and the 

exercise of their own. 

Key Words: Factors influencing / Exercise 

behaviors / Students in Naresuan University
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ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

 การจะพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิได ้ประชากร

ในประเทศต้องมีความสมบูรณ์ท้ังด้านจิตใจและร่างกาย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้าน

การกีฬาให้มีคุณภาพหรือการให้ความรู้ความเข้าใจ  

แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำาคัญของการออก

กำาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะทำาให้

ประชากรไทยมีค่านิยมการออกกำาลังกายและมีความ

สนใจเลน่กฬีาเพือ่สขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณแ์ขง็แรง 

เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป 

(Ministry of Tourism and Sports, 2007)

 การพัฒนาคนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา

ในทุกๆ ด้านเพราะคนเป็นปัจจัยชี้วัดความสำาเร็จของ

การพัฒนาประเทศในทุกด้าน ฉะนั้นสุขภาพของคน 

จึงเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะต้องนำามาพิจารณาวางแผน

จัดการให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและสติปัญญา

ให้บุคคลดีได้นั้น คือการจูงใจให้คนเรารู้จักการออก

กำาลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้เกิดการพัฒนา 

ทางด้านร่างกายเม่ือบุคคลมีพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ทีด่มีกีารออกกำาลงักายอยา่งสม่ำาเสมอและถกูตอ้งกจ็ะ

ทำาให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องแคล่ว

ว่องไว และมีภูมิต้านทานโรคสูง เพราะการออกกำาลังกาย

ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยทำาให้อวัยวะต่างๆ ของ

รา่งกายทำางานได้อยา่งมปีระสทิธผิลสามารถลดปญัหา

สุขภาพของประชาชน ซึ่งแปรผันไปตามสภาวะความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในยคุโลกาววิฒัน ์

ท่ีทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพท้ังในระดับปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว และสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นสาเหตุการเจ็บป่วย

และการเสียชีวิตในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเกิดพฤติกรรม

ของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสำานักงาน

นโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน

การเสียชีวิตของประชาชน 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจ 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด และ

โรคหลอดเลอืดสมอง อบุตัเิหตจุากการขนสง่ โรคระบบ

หายใจ (ทางเดินหายใจส่วนบน) และอุบัติเหตุอื่นๆ  

ซ่ึงล้วนมาจากการกระทำาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท้ังส้ิน 

(National Health Policy and Planning Office, 

2007) 

 ผลจากการสำารวจการใช้เวลาว่างของเด็กและ

เยาวชนทั้งชายและหญิง อายุ 6- 24 ปี จำานวน 20.9 

ล้านคน โดยให้บันทึกกิจกรรมท่ีทำาในยามว่าง นอกเหนือ

จากการเรียนและภารกิจประจำาวัน โดยระบุกิจกรรม

ไม่เกิน 3 ประเภท พบว่า ร้อยละ 87.0 ใช้เวลาว่าง

ในการดูโทรทัศน์ วีดีโอมากที่สุด รองลงมาคือฟัง 

วิทยุเทป คิดเป็นร้อยละ 31.4 สังสรรค์กับเพ่ือน คิดเป็น

ร้อยละ 21.7 อ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 25.3 และ

เล่นกีฬาหรือออกกำาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 22.6 (The 

Office of National Statistics, 2002) 

 จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าเด็กและเยาวชนท้ังชาย

และหญิง ใช้เวลาว่างในการออกกำาลังกายน้อยมาก  

ท้ังท่ีการออกกำาลังกายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่างมหาศาล 

ทั้งต่อตัวเองและสังคม โดย ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา 

(Kanchanachitra, 2006) ได้สำารวจพฤติกรรมการออก

กำาลังกายของประชาชนทั้งประเทศทั้งชายและหญิง  

ปี พ.ศ. 2547 พบว่า ผู้มีอายุ 11-14 ปี มีพฤติกรรม

การออกกำาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 17 อายุ 15-24 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 31 และอายุ 25-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 

 ซึง่สถิตดิงักลา่วจะเหน็วา่เดก็และเยาวชนทัง้ชาย

และหญิงมีพฤติกรรมการออกกำาลังกายอยู่ในระดับต่ำา 

เพราะซึ่งถ้าวัยรุ่นขาดการออกกำาลังกายไป ก็จะส่งผล 

กระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ฉะนั้นพฤติกรรมการ

ออกกำาลังกายควรจะปลูกฝังให้วัยรุ่น เพื่อที่จะช่วยให้

วยัรุน่สามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และใหม้กีาร

ออกกำาลงักายอยา่งตอ่เนือ่ง ไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะในหลกัสตูร

เท่าน้ันแต่ให้สามารถนำาไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน
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อย่างสม่ำาเสมอจนถึงวัยผู้ใหญ่ และนอกจากน้ีในปัจจุบัน 

จะเห็นว่า การเจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีมนุษย์ 

มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ โดยการออกกำาลังกาย

ของเยาวชนวัยเรียน ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เหมาะสม ควรจะเริ่มตั้งแต่วัยเรียน เพราะเยาวชน 

จะเป็นความหวังและกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติ

บ้านเมืองในอนาคตต่อไป (Kasipon, 2001)

 สถาบันอดุมศกึษาถอืวา่มคีวามสำาคญัและสง่ผล 

กระทบต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับ

อดุมศกึษา จะมุง่เนน้การสรา้งผลผลติและองคค์วามรู้

ต่างๆ ให้กับนิสิตนักศึกษาจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมุ่งที่จะเน้นวิชาการ โดยจัด 

การเรียนการสอนเพ่ิมเน้ือหาให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างมาก 

โดยมองข้ามท่ีจะพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์

พร้อมในทุกด้าน โดยสังเกตได้จากนิสิตนักศึกษาใช้เวลา

ส่วนใหญ่ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จนไม่มีเวลาท่ีจะ

สนใจพัฒนาตนเองรวมไปถึงเรื่องสุขภาพร่างกายของ

ตนเอง ผลการสำารวจของกระทรวงสาธารณสุขและ

สำานักงานสถติิแห่งชาต ิพบวา่นสิตินกัศึกษา (กลุ่มอายุ 

15-24 ปี) มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายในสัดส่วนที่

น้อยมาก (Ministry of Public Health and the 

Office of National Statistics, 2002) 

 จากขอ้มลูพืน้ฐานของนสิติมหาวทิยาลัยนเรศวร

ปี 2555 สำารวจโดย สำานักงานกิจการนิสิตพบว่า

สภาวะสุขภาพของนิสิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แต่ยัง

พบว่านิสิตบางส่วนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัด ไข้เลือดออก 

โรคท้องร่วง และปัญหาเร่ืองอุบัติเหตุ นอกจากน้ียังพบ

อกีวา่มนีสิติบางสว่นท่ีมคีา่ดชันมีวลกาย (BMI) สงูเกนิ

มาตรฐาน ในด้านการออกกำาลังกายพบว่านิสิตมีการ

ออกกำาลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ อย่างน้อย 30 นาที 

อยู่ในระดับที่ต่ำา ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพกับนิสิตซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับการออกกำาลังกาย การเจ็บป่วย ในวัย

ผูใ้หญม่กัเริม่มาจากพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่มถู่กตอ้งตัง้แต่

เป็นวัยรุ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือนำา

ผลการวจิยัมาใชเ้ปน็แนวทางในการสง่เสรมิพฤตกิรรม

การออกกำาลังกาย สร้างแรงจูงใจรวมถึงการจัดกิจกรรม

ออกกำาลงักายในมหาวทิยาลยัของผูว้จิยั ผูว้จิยัเผยแพร่

ความรู้และผลการศึกษาวิจัยแก่มหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือให้

นสิติมสีขุภาพดสีนองตอ่นโยบายการเปน็มหาวทิยาลยั

สุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และแผนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยนำา กับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 

research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื นสิติ มหาวทิยาลยั

นเรศวร ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และยังมีสถานภาพ

นิสิต จำานวน 17,814 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีภาคปกต ิปกีารศกึษา 2555 มหาวทิยาลยั

นเรศวร ไดม้าจากการสุม่โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้

อย่างเป็นสัดส่วนกระจายตามจำานวนประชากรในแต่ละ

ระดับชั้นปี กลุ่มวิชา (ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มศึกษาศาสตร์

และสังคมศาสตร์) และคณะ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ ได้จำานวนนิสิต 391 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) เปน็ 

  1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดับชั้นปี กลุ่มวิชา(ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มศึกษาศาสตร์

และสังคมศาสตร์) คณะ รายได้ต่อเดือน และท่ีพักอาศัย

  1.2 ปัจจยันำา ประกอบดว้ย การรบัรูเ้กีย่วกบั

ประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลังกาย ความรู้

เก่ียวกับหลักและวิธีการออกกำาลังกาย ทัศนคติเก่ียวกับ

การออกกำาลังกาย และการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อม 

ในการออกกำาลังกายของตนเอง

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็น 

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจัยสว่นบคุคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี กลุ่มวิชา คณะ รายได้

ต่อเดือน และที่พักอาศัย ลักษณะแบบเลือกตอบ 

จำานวน 8 ข้อ

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยนำา ลักษณะแบบ

เลือกตอบ จำานวน 42 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

 1. การรบัรูเ้ก่ียวกบัประโยชนแ์ละคณุคา่ของการ

ออกกำาลังกาย จำานวน 16 ข้อ

 2. ความรู้เกีย่วกบัหลักและวธิกีารออกกำาลังกาย 

จำานวน 8 ข้อ

 3. ทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย จำานวน 

14 ข้อ

 4. การรบัรูเ้กีย่วกบัความพรอ้มในการออกกำาลงั

กายของตนเอง จำานวน 4 ข้อ

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำาลัง

กาย ลักษณะแบบเลือกตอบ จำานวน 10 ข้อ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีผู้ช่วยวิจัยและนิสิตช่วยงาน

เก็บแบบสอบถาม โดยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

รวมทั้งสิ้นจำานวน 391 คน ในช่วงเดือนมกราคม  

ถึง กุมภาพันธ์ 2556 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มลูในแบบสอบถามและในการวจิยัครัง้นี ้พบวา่ 

ไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัทีม่คีวามครบถ้วนสมบรูณ ์

จำานวน 391 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำาการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS และ 

MS Excel ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับชั้นปี กลุ่มวิชา คณะ รายได้ต่อเดือน 

และที่พักอาศัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

 2. การวเิคราะหข้์อมลูทางดา้นปจัจยันำา คอื การ

รับรู้เก่ียวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลังกาย 

ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการการออกกำาลังกาย 

ทัศนคติเก่ียวกับการออกกำาลังกาย และความพร้อม 

ในการออกกำาลังกายของตนเอง โดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



104 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.2, (May-August 2013)

 3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออก

กำาลงักายใชส้ถติ ิไคว์แสคว และปัจจัยนำากบัพฤตกิรรม

การออกกำาลังกายใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั สว่นปจัจัยทีม่อีทิธพิล ใชก้าร

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 4. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 

ระดับสูงคะแนน 40–50 คะแนน ระดับปานกลาง

คะแนน 30-39 คะแนน และระดับต่ำาคะแนน 0-38 

คะแนน 

ผลการวิจัย

 1. เพศ ชว่งอาย ุรายไดต้อ่เดอืนมคีวามสมัพนัธ์

กับระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิต

มหาวทิยาลยันเรศวรอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 (p-value = 0.003, 0.025 และ <0.001) ดังแสดง

ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน

ระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

x2 p-valueสูง

จำานวน (%)

ปานกลาง

จำานวน (%)

ต่ำา

จำานวน (%)

เพศ

หญิง 252 28(48.3%) 162(64.3%) 62(76.5%) 11.795* 0.003

ชาย 139 30(51.7%) 90(35.7%) 19(23.5%)

ช่วงอายุ

ต่ำากว่า 19 ปี 39 4(6.9%) 25(9.9%) 10(12.3%) 14.411* 0.025

19-20 ปี 215 25(43.1%) 140(55.6%) 50(61.7%)

21-23 ปี 126 24(41.5%) 82(32.5%) 20(24.7%)

มากกว่า 24 ปี 11 5(2.0%) 5(2.0%) 1(1.2%)

ระดับชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 92 8(13.8%) 64(25.4%) 20(24.7%) 10.385 0.239

ชั้นปีที่ 2 160 21(36.2%) 103(40.9%) 36(44.4%)

ชั้นปีที่ 3 83 17(29.3%) 49(19.4%) 17(21.0%)

ชั้นปีที่ 4 40 8(13.8%) 28(11.1%) 4(4.9%)

สูงกว่าชั้นปีที่ 4 16 4(6.9%) 8(3.2%) 4(4.9%)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน

ระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

x2 p-valueสูง

จำานวน (%)

ปานกลาง

จำานวน (%)

ต่ำา

จำานวน (%)

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 157 18(31.0%) 107(42.5%) 32(39.5%) 3.287 0.511

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

100 16(27.6%) 65(25.8%) 19(23.5%)

กลุ่มศึกษาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

134 24(41.4%) 80(31.7%) 30(37.0%)

รายได้/เดือน (ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครอง)

ต่ำากว่า 5,000 บาท/เดือน 106 12(20.7%) 80(31.7%) 14(17.4%) 28.805 <.001*

5,001-10,000 บาท/เดือน 208 25(43.1%) 130(51.6%) 53(65.4%)

10,001-15,000 บาท/เดือน 56 11(19.0%) 35(13.9%) 10(12.3%)

สูงกว่า 15,000 บาท/เดือน 21 10(17.2%) 7(2.8%) 4(4.9%)

 2. การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของ 

การออกกำาลงักาย ความรูเ้กีย่วกบัหลักและวธิกีารออก

กำาลังกาย ทัศนคติเก่ียวกับการออกกำาลังกาย ความพร้อม

ในการออกกำาลังกายของตนเอง มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.163  

p = 0.001), (r = 0.165 p = 0.001), (r = 0.347 

p = <0.001), (r = 0.666 p <0.001) ดังแสดงใน

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน

ระดับพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

x2 p-valueสูง

จำานวน (%)

ปานกลาง

จำานวน (%)

ต่ำา

จำานวน (%)

ที่พักอาศัย

หอพักในมหาวิทยาลัย 95 7(12.1%) 65(25.8%) 23(28.4%) 7.674 0.104

หอพักนอกมหาวิทยาลัย/

บ้านเช่า

269 44(75.9%) 171(67.9%) 54(66.7%)

บ้านตนเอง 27 7(2.1%) 16(6.3%) 4(4.9%)

ลักษณะที่พักอาศัย

พักคนเดียว 192 33(56.9%) 121(48.0%) 38(46.9%) 5.911 0.206

พักร่วมกับเพื่อน/คู่รัก 176 19(32.8%) 117(46.4%) 40(49.4%)

พักกับครอบครัว 23 6(10.3%) 14(5.6%) 3(3.7%)

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 157 18(31.0%) 107(42.5%) 32(39.5%) 3.287 0.511

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

100 16(27.6%) 65(25.8%) 19(23.5%)

กลุ่มศึกษาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

134 24(41.4%) 80(31.7%) 30(37.0%)

*หมายเหตุ แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ดังนี้ คะแนนสูงกว่า mean + s.d. = สูง

 คะแนนระหว่าง mean + s.d. = กลาง

 คะแนนต่ำากว่า mean + s.d. = ต่ำา

 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออก 

กำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การรับรู้

เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลังกาย 

ทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย ความพร้อมในการ

ออกกำาลังกายของตนเอง โดยตัวแปรความพร้อมในการ

ออกกำาลังกายของตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดีที่สุด 

และตวัแปรทัง้หมดสามารถอธบิายพฤตกิรรมการออก

กำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร้อยละ 52.10 

ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจัยนำากบัพฤตกิรรมการออกกำาลงักายตามความคดิเหน็ของนสิติมหาวทิยาลยั

นเรศวร

ปัจจัย
พฤติกรรมการออกกำาลังกาย (n=391)

r p-value

การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลังกาย

ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกำาลังกาย

ทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย

ความพร้อมในการออกกำาลังกายของตนเอง

0.163

0.165

0.347

0.666

0.001

0.001

<0.001

<0.001

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. พฤติกรรมการออกกำาลั งกายของนิสิต
มหาวทิยาลยันเรศวร ผลการศกึษาพบวา่ มพีฤตกิรรม
การออกกำาลงักาย อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเปน็
เพราะนิสิตส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการออกกำาลังกาย 
เนื่องจากยังไม่เห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย
อีกทั้งมีภารกิจในการเรียนมาก สถานที่ออกกำาลังกาย
ไมเ่พยีงพอ และไมเ่อือ้อำานวย ซึง่สอดคล้องกบัทัศนนัท ์
กาบแก้ว (Gaapgaew, 2006) พบว่า นักศึกษาผู้ช่วย
พยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยั
มหิดล มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ีไพบูลย ์ศรชียัสวสัดิ ์(Srichaisawat, 2006) 
พบวา่ นสิติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง และ
จากการศกึษาของสมนกึ แกว้วไิล (Keawvilai, 2009) 
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 
ความรูเ้กีย่วกบัการออกกำาลังกาย การรบัรูอ้ปุสรรคของ
การออกกำาลงักายการรบัรูภ้าวะสขุภาพ แรงสนบัสนนุ
ทางสังคม และแรงสนับสนุนทางส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤตกิรรมการออกกำาลงักาย พบวา่ เพศ ชว่งอาย ุและ
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม 
การออกกำาลังกายของนิสิต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เน่ืองจากเพศเป็นตัวกำาหนดการแสดง
บทบาทในครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่โดยธรรมชาติ
แล้วในเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันหลายด้าน 
ซึ่งในเพศชายจะมีโครงสร้างของร่างกายการเจริญ
เตบิโตของกล้ามเนือ้ สมรรถภาพทางร่างกายทีม่ากกว่า
เพศหญิง และในเพศหญิงจะมีความอ่อนโยนและนุ่มนวล
เรียบร้อย มากกว่าเพศชายในความแตกต่างนี้ทำาให้ 
ลักษณะของการมีพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ 
เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมี
ความสามารถออกกำาลังกายได้สูงกว่าหรือประสิทธิภาพ
มากกว่าเพศหญงิโดยระยะเวลา จำานวนวนั และความ
สม่ำาเสมอในการออกกำาลังกายมากกว่า ซึ่งตรงกับการ
ศึกษาของนิรันดร์ พลรัตน์ (Ponrat, 2004) พบว่า 
นักศึกษาชายมีการออกกำาลังกายมากกว่านักศึกษาหญิง 
เพราะนักศึกษาชายชอบเล่นกีฬามากกว่า และมักหา
กิจกรรมทำาอยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่าง ยังสอดคล้องกับ
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (Srichaisawat, 2006) พบว่า 
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการออกกำาลังกายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ 



108 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.2, (May-August 2013)

สมนึก แก้ววิไล (Keawvilai, 2009) พบว่า นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ทีม่เีพศตา่งกนัมพีฤตกิรรมการออกกำาลังกาย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำากับพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า 

การรับรู้เก่ียวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำาลัง

กาย ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกำาลังกาย 

ทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำาลังกาย ความพร้อมในการ

ออกกำาลงักายของตนเอง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การออกกำาลังกายตามความคิดเห็นของนิสิต มหาวิทยาลัย

นเรศวร อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = 0.163 

p = 0.001), (r = 0.165 p = 0.001), (r = 0.347 

p = <0.001), (r = 0.666 p <0.001) ซึ่งเพนเดอร์ 

(Pender, 1996) กล่าวว่า การวางแผนของบุคคลท่ีจะ

กระทำาพฤติกรรมใดๆขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เคยได้รับ

หรือผลที่เกิดจากการกระทำาหรือความเชื่อที่ว่าผลจาก

การกระทำาที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางบวกเป็นสิ่งสำาคัญ

แม้จะไม่เพียงพอที่เป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติพฤติกรรม

ที่เฉพาะเจาะจงได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ

พฤติกรรมอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเช่นความตื่นตัว

หรือภายนอกเช่นรางวัลก็ได้ โดยการศึกษาของกรับและ

คาร์เตอร์ (Grubbs & Carter, 2002) พบว่า การรับรู้

ประโยชนม์คีวามสมัพนัธก์บันสิยัการออกกำาลังกายของ

นักศึกษา และสอดคล้องกับบราวน์ (Brown, 2005) 

ทีพ่บวา่ การรบัรูป้ระโยชนม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การออกกำาลังกายของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงตรงกับ ช่ืน ศิริรักษ์ (Sirirak, 2004) ได้ทำาการศึกษา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ

นักศึกษาพยาบาลภาคกลางพบว่านักศึกษาพยาบาล 

มีการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำาลังกายอยู่ในระดับมาก

ท้ังน้ีเน่ืองจากนักศึกษาพยาบาลเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัประเภทของการออกกำาลังกายเป็นอยา่งด ีและ

สอดคล้องกับไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ (Srichaisawat, 2006) 

ที่ได้ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำาลังกาย  

มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการออกกำาลงักาย

ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการรับรู้

ความสามารถแห่งตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

รับรู้ความสามารถแห่งตน เป็นการรับรู้ว่าตนเองสามารถ

ปฏิบัติพฤติกรรมได้สำาเร็จเพียงใด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ

พฤติกรรม ความรู้สึกในทางบวกต่อการปฏิบัติพฤติกรรม

มีมากเท่าใดการรับรู้ความสามารถแห่งตนก็จะมีมากเท่าน้ัน 

ดังนั้น การรับรู้ความสามารถแห่งตน จึงเป็นแรงจูงใจ

ให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยตรง (Pender, 1996) 

สอดคล้องกับไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ (Srichaisawat, 2006) 

ที่ศึกษาการรับรู้ความสามารถแห่งตน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสมนึก 

แก้ววิไล (Keawvilai, 2009) พบว่าการรับรู้ประโยชน์

ของการออกกำาลังกาย การรับรู้ความสามารถแห่งตน 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่า

ของการออกกำาลังกาย ทัศนคติเก่ียวกับการออกกำาลังกาย 

ความพร้อมในการออกกำาลังกายของตนเอง โดยตัวแปร

ความพร้อมในการออกกำาลังกายของตนเอง มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ดทีีส่ดุ และตวัแปรท้ังหมดสามารถอธบิายพฤตกิรรม

การออกกำาลังกายได้ร้อยละ 52.10 โดยสอดคล้องกับ 

การศึกษาของไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ (Srichaisawat, 2006) 

ที่ว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตน เพศ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้

อุปสรรคของการออกกำาลังกาย สามารถรว่มกนัทำานาย

พฤติกรรมการออกกำาลังกายของนิสิตปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 23.40 และ

ตรงกับการศึกษาของสมนึก แก้ววิไล (Keawvilai, 2009) 

พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการออก

กำาลงักายของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ การรับรู้ความ

สามารถแหง่ตนการรบัรูอ้ปุสรรคของการออกกำาลังกาย 

เพศ คณะที่ศึกษา การรับรู้ภาวะสุขภาพ และแรง

สนับสนุนทางสังคม ร่วมกันทำานายได้ร้อยละ 23.40

 

สรุปผลการวิจัย

 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการออกกำาลังกาย

ของนสิติมหาวทิยาลยันเรศวร ไดแ้ก ่การรบัรูเ้กีย่วกบั

ประโยชน์ของการออกกำาลังกาย ทัศนคติเกี่ยวกับการ

ออกกำาลังกาย และความพร้อมในการออกกำาลังกาย

ของตนเอง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นอกเหนือจากการเรียนการสอนพลศึกษาในช่ัวโมงเรียน

เช่น จัดให้มีชมรมกีฬา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน

และการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจัดหาสิ่งอำานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมการออกกำาลังกาย 

ให้เพียงพอกับความต้องการ เช่น สถานท่ีออกกำาลังกาย

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกเพ่ือจะได้เป็น

แนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน

ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกกำาลังกายของ

นิสิตนักศึกษา

 2. ควรศึกษาถึงความต้องการเก่ียวกับการออก

กำาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือท่ีจะสามารถ

นำามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย 

ให้กับนิสิตได้เหมาะสมต่อไป

 3. ควรศกึษาปจัจยัอ่ืนๆ ทีม่อิีทธิพลตอ่พฤตกิรรม

การออกกำาลังกายเพิ่มเติมจากที่ศึกษามาแล้วเพื่อให้ 

ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการทำานายพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของนิสิต

 4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้มีพฤติกรรม 

การออกกำาลังกาย

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี
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ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม

ต่อพฤติกรรมการออกกำาลังกายในหญิงวัยทำางาน
 

ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการรับรู้ความ

สามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม

การออกกำาลังกายในหญิงวัยทำางาน

 วธิดีำาเนนิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งเปน็อาสาสมคัร

หญิงวัยทำางานที่ทำางานในสำานักงาน มีอายุระหว่าง 

25-60 ปี จำานวน 52 คน โดยการเลือกเข้ากลุ่มแบบสุ่ม

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองซึ่งได้รับการ

ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุน

ทางสังคม 26 คน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรม 

26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการออกกำาลังกาย 

การสนบัสนนุทางสงัคมในการออกกำาลงักาย พฤตกิรรม

การออกกำาลังกาย โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยยางยืด 

และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดสอบ ไดผ้า่นการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาไดค้า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 

= .88 .90 .78 .80 และ .96 ตามลำาดับ โดยหา 

ความเที่ยงของแบบสอบถาม 3 ชนิด ได้ค่า r = .92 

.80 และ .95 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า 

รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

ความเแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำา การวิเคราะห์

ความเแปรปรวนสองทางชนดิวดัซ้ำา และการวเิคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

 ผลการวิจัย 

 1. ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ของกลุ่มทดลองภายหลังการส่งเสริมการรับรู้ความ

สามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่า

ก่อนได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน

และการสนับสนุนทางสังคม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. สุขสมรรถนะของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนได้รับ

การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการ

สนับสนุนทางสังคม ในด้านน่ังงอตัวและดันพ้ืนอย่างมี

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่

ควบคุมพบว่ากลุ่มทดลองมีสุขสมรรถนะในด้านน่ังงอตัว 

ดนัพืน้ ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้หลงัและขาสงูกวา่

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปผลการวิจัย หญิงวัยทำางานท่ีได้รับการส่งเสริม

การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทาง

สังคมทำาให้พฤติกรรมการออกกำาลังกายดีขึ้นและมี 

สุขสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ดังน้ันบุคลากรด้านสุขภาพสามารถ

นำาโปรแกรมไปใช้เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยทำางาน 

มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายเป็นประจำาอย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ : การรับรู้ความสามารถแห่งตน / การ

สนับสนุนทางสังคม / พฤติกรรมการออกกำาลังกาย
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EFFECTS OF THE SELF-EFFICACY AND SOCIAL SUPPORT ON 

EXERCISE BEHAVIOR IN WORKING WOMEN

Nattapong Cherdsaengjun and Thanomwong Kritpet               
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 
 Purpose The purposes of this study were 
to investigate the effects of self-efficacy and 
social support on exercise behavior in working 
women.
 Methods Fifty-two healthy working women 
worked in the office aged 25-60 years and 
they were volunteered in this study. The subjects 
were randomized into 2 groups. Subjects in 
the experimental group participated in the 
self-efficacy and social support enhancement 
(n=26), while those in the control group received 
none of the program (n=26). The research 
instrument was developed by the researcher 
including self-efficacy on exercise questionnaire, 
social support on exercise questionnaire, the 
exercise behavior questionnaire, resistance band 
exercise program and tools for health-related 
physical fitness testing. The content validity 
of the three questionnaires and the resistance 
band exercise program were examined by a 
panel of experts, IOC = .88, .90, .78, .80 and 
.96 respectively. The 3 questionnaires reliability 
tested by Cronbach’s alpha coefficient were 
.92, .80 and .95 respectively. Data were analyzed 

using percentage, mean, standard deviation, 
one-way and two-way ANOVA repeated  
measures, and analysis of covariance.  
 Results 
 1. The posttest mean score of exercise 
behavior in the experimental group was higher 
than its pretest and higher than posttest in 
control group at .05 level of significant. 
 2. The posttest on health-related physical 
fitness of the experimental group was higher 
than its pretest, sit and reach and push up 
at .05 level of significant. The health-related 
physical fitness of the experimental group were 
higher than the control group at .05 level of 
significant. 
 Conclusions Working women who received 
the self-efficacy and social support enhancement 
program increase the exercise behavior and 
health related fitness. Thus, the health care 
personal may use program to enhance the 
exercise behavior in working women.
 
Key Words : Self-efficacy / Social support / 
Exercise behavior
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 จากการสำารวจพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 

ของประชากรปี พ.ศ. 2550 พบว่าการออกกำาลังกาย

ของประชากรวัยทำางานมีการออกกำาลังกายน้อยที่สุด 

และยังพบอีกว่าการออกกำาลังกายมีความสัมพันธ์ต่อ

สุขภาพ คือ ผู้ที่ไม่ออกกำาลังกายมีอัตราการป่วยและ 

เข้ารักษาในสถานพยาบาลสูงกว่าผู้ท่ีไม่ได้ออกกำาลังกาย 

(National Statistical Office Thailand, 2007) อีกท้ัง

ค่าใชจ้า่ยดา้นสขุภาพตอ่หวัของคนไทยเพิม่ขึน้ 1.6 เทา่ 

จาก 2,486 บาทในปี 2538 เป็น 3,974 บาท ในปี 2548 

โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการรักษาพยาบาลมากกว่า 

การส่งเสริมสุขภาพ (Health Information System 

Development Office, 2009) การมีสุขภาพท่ีดีท้ังกาย

และใจเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกคนการมีสุขภาพดี 

ไม่ได้มีความหมายเพียงการไม่เจ็บป่วยหรือปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการมีความ

สมบูรณแ์ขง็แรงของรา่งกาย จิตใจ อารมณแ์ละความ

สัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วย การออกกำาลังกายจึงเป็น

ปัจจัยท่ีสำาคัญประการหน่ึงต่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 

(Leetongin, 2010) ดังน้ันการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ

จึงได้มีบทบาทในการดำารงชีวิตมากข้ึน ยางยืดเป็นส่ิงหน่ึง

ในการนำามาประยกุตใ์ชเ้ปน็อปุกรณก์ารออกกำาลงักาย

เพือ่ชว่ยพฒันาเสรมิสรา้งสขุสมรรถนะและมจีดุเดน่ที่

สามารถพกพาหรือนำาติดตัวไปใช้ในการออกกำาลังกาย

ได้ทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา การออกกำาลังกายด้วย

ยางยืดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำาให้กล้ามเนื้อ

กระชับและแข็งแรง (Krabuonrat, 2006) ศิริการ 

นิพพิทา (Nippita, 2008) ได้ศึกษาโปรแกรมออก 

กำาลงักายดว้ยยางยดื (อซีีฟ่ติ) เพือ่ลดอาการปวดเมือ่ย

กล้ามเน้ือและข้อต่อ พบว่าการออกกำาลังกายด้วยยางยืด

สามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ 

เน่ืองจากเป็นการออกกำาลังกายท่ีช่วยเพ่ิมความแข็งแรง 

ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ และปัจจัยท่ีทำาให้เกิดพฤติกรรม

ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแห่งตน (Bandura, 1977) 

จากการศึกษาของเช็น ชู จาง และคณะ (Chen, Sheu, 

Chang et al., 2010) ได้ศึกษาผลของการใช้การรับรู้

ความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ของผูใ้หญท่ีเ่ปน็โรคหอบหดืและการรบัรูค้วามสามารถ

แห่งตนของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหอบหืด ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ 

ได้รับการรับรู้ความสามารถแห่งตนมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากความสามารถแห่งตนเป็นปัจจัย

ทีม่คีวามสำาคญัตอ่การเกิดพฤตกิรรมการออกกำาลงักาย

เพราะเปน็ความเชือ่ในความสามารถของบคุคลในการ

ท่ีจะจัดการและดำาเนินการเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบ- 

ความสำาเร็จได้ แบนดูรา (Bandura, 1977) การสนับสนุน

ทางสังคมของเฮาส์ (House, 1981) ได้แบ่งการสนับสนุน

ทางสังคมไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางด้าน

อารมณ์ (Emotional support) 2) แรงสนับสนุน 

ดา้นการประเมนิคณุคา่ (Appraisal support) 3) การ

สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) 

4) การสนบัสนนุดา้นสิง่ของ (Instrumental support) 

ซึง่จะชว่ยใหม้พีฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพทีด่มีากขึน้ 

โดยเบอร์กแมนและไซม์ (Berkman and Syme, 1979) 

ศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนนุทางสงัคม

กับอัตราการตาย พบว่าผู้ท่ีได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม

น้อยจะมีอัตราการตายมากกว่าผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุน

ทางสังคมมากกว่าถึง 2.3 เท่าสำาหรับในผู้ชายและ  

2.8 เท่าในผู้หญิง

 ดงัน้ันเพือ่เปน็การปอ้งกันปญัหาสขุภาพของหญงิ

วัยทำางาน ท่ีต้องทำางานลักษณะน่ังโต๊ะทำางานหรือทำางาน

ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถแห่งตน

และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออก

กำาลังกายในหญิงวัยทำางาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถ

นำาไปพัฒนาการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

ในหญิงวัยทำางานได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตน

และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออก

กำาลังกายในหญิงวัยทำางาน

สมมติฐานของการวิจัย

 1. คะแนนพฤตกิรรมการออกกำาลังกายของหญงิ

วัยทำางานหลังได้รับการรับรู้ความสามารถแห่งตน 

และการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าก่อนได้รับการรับรู้

ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม

 2. สขุสมรรถนะของหญงิวยัทำางานหลังได้รบัการ

รบัรู้ความสามารถแหง่ตนและการสนบัสนนุทางสงัคม

สงูกวา่กอ่นไดร้บัการรับรูค้วามสามารถแห่งตนและการ

สนับสนุนทางสังคม

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจยัคร้ังน้ีเปน็การวจัิยเชงิทดลอง เพือ่ศกึษา

ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุน

ทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำาลังกายในหญิง 

วัยทำางาน ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์ และ

ติดตามผลอีก 4 สัปดาห์

 1. กลุ่มตัวอย่าง คือหญิงวัยทำางานที่ทำางาน 

ในสำานักงาน มีอายุระหว่าง 25-60 ปี 

 2. ตัวแปรต้น คือ การรับรู้ความสามารถแห่งตน

และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออก

กำาลังกายในหญิงวัยทำางาน

 3. ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการออกกำาลังกาย

และสุขสมรรถนะ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2554

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง คือหญิงวัยทำางานที่ทำางานใน

สำานักงานมีอายุระหว่าง 25-60 ปี คำานวณหาจำานวน

กลุ่มตัวอย่างจากตารางของโคเฮน (Cohen, 1988)  

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05 อำานาจของการทดสอบ 

เท่ากับ .80 และค่าขนาดของผลกระทบเท่ากับ .70 

ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 26 คน รวมทั้งหมด 52 คน 

และไดม้กีารเลอืกกลุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย 

แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการส่งเสริมการรับรู้

ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม  

26 คน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรม 26 คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ก่อนดำาเนินการวิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม

เก่ียวกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการออกกำาลังกาย 

การสนบัสนนุทางสงัคมในการออกกำาลงักาย พฤตกิรรม

การออกกำาลังกาย โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วย 

ยางยดื และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบ โดยหาความ

ตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ .88 .90 .78 .80  

และ .96 ตามลำาดับ และได้นำาแบบสอบถาม 3 ชนิด 

ไปใช้กับกลุ่มประชากรหญิงวัยทำางานท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จำานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียงโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของคอนบาคได้ค่า r เท่ากับ .92 .80 และ .95 

ตามลำาดับ 

 2. วิธีดำาเนินการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการออกกำาลงักาย 3 ครัง้ 

คือ ก่อนการทดลอง ระยะติดตามผลหลังการทดลอง  

2 และ 4 สัปดาห์ และทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ครั้ง      

คอื ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 4 และ 8 สปัดาห ์

และระยะตดิตามผลหลงัการทดลอง 2 และ 4 สปัดาห ์

  2.1 ผู้วิจัยดำาเนินการในกลุ่มควบคุมดังนี้ 

ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และติดตามผล 2 และ 4 สัปดาห์ 
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หญิงวัยทำางานใช้ชีวิตประจำาวันปกติ โดยผู้วิจัยจะนัด

มาทดสอบสขุสมรรถนะ 4 ครัง้ และตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย 2 ครั้ง

  2.2 กลุ่มทดลองดำาเนินการจัดการออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืดร่วมกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนและ

การสนับสนุนทางสังคม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

   2.2.1 สัปดาห์ที่ 1-2 นัดกลุ่มทดลอง  

6 ครัง้ สง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถแหง่ตนและการ

สนับสนุนทางสังคมโดยให้ความรู้และความเชื่อมั่น 

ในการออกกำาลงักายและทำาการสอนการออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืด 12 ท่า 3 ชุด พักระหว่างชุด 1 นาที  

ใช้เวลา 20-30 นาที พร้อมทั้งได้มอบคู่มือการออก

กำาลังกายด้วยยางยืดและวีซีดีการออกกำาลังกายด้วย

ยางยืด 

   2.2.2 สัปดาห์ที่ 3-8 นัดกลุ่มทดลอง  

18 ครัง้ ผูว้จิยัใหข้อ้มลูสขุสมรรถนะจากผลการทดสอบ

สุขสมรรถนะเพ่ือเป็นการกระตุ้นทางร่างกายและอารมณ์ 

จากนั้นผู้วิจัยให้อาสาสมัครในกลุ่มทดลองสลับกันมา

เป็นผู้นำาในการออกกำาลังกายด้วยยางยืด

   2.2.3 ระยะติดตามผลหลังการทดลอง  

2 และ 4 สัปดาห์ สิ้นสุดการให้การรับรู้ความสามารถ

แหง่ตนและการสนบัสนนุทางสงัคม เพือ่ดูวา่พฤติกรรม

การออกกำาลังกายของกลุ่มทดลองยังคงอยู่วัดได้จาก

การทดสอบสุขสมรรถนะและแบบสอบถามพฤติกรรม

การออกกำาลังกาย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้

ความสามารถแห่งตนในการออกกำาลังกาย แบบสอบถาม

การสนับสนุนทางสังคมในการออกกำาลังกาย แบบสอบถาม

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่ามี 4 ระดับ (Likert scale) 

 โดยแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 

ใช้การกำาหนดเกณฑ์ในการวัดตามแบบของเรวินและ  

รูบิน (Levin and Rubin, 1991)

 คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีพฤติกรรม

การออกกำาลังกายในระดับสูง

 คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีพฤติกรรม

การออกกำาลังกายในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีพฤติกรรม

การออกกำาลังกายในระดับต่ำา

 และแบบทดสอบสุขสมรรถนะประกอบด้วย  

น้ำาหนัก เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลกล้ามเน้ือ น่ังงอตัว  

ดันพื้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขา 

 2. โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยยางยืดที่มี

การส่งเสริมความสามารถแห่งตนและการสนับสนุน

ทางสังคม ประกอบด้วยการนำาแนวคิดความสามารถ

แห่งตนของแบนดูรา (Bandura, 1977) เพื่อให้เกิด

พฤติกรรมการออกกำาลังกายในหญิงวัยทำางาน และ

การนำาแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส์ (House, 

1981) เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการออกกำาลังกายในหญิง

วัยทำางาน

 3. แถบยางยืดยี่ห้อแซนแบนด์ (SanctbandTM)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรจากแบบ 

สอบถามพฤตกิรรมการออกกำาลงักายระหวา่งกอ่นการ

ทดลองและระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 และ 4 

สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางชนิดวัดซ้ำา 

 2. เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของตวัแปรสขุสมรรถนะ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ 8 

และระยะตดิตามผลหลงัการทดลอง 2 และ 4 สปัดาห ์

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยการวเิคราะห์

ความแปรปรวนร่วม 
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ผลการวิจัย
 1. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ 
กลุม่ทดลองภายหลงัการสง่เสรมิการรบัรูค้วามสามารถ
แห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม ในระยะติดตาม
ผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ (X– = 3.23) และระยะ
ติดตามผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ (X– = 3.25)  
มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายในระดับสูง ซึ่งสูงกว่า
ก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการออกกำาลังกายในระดับต่ำา 

(X– = 1.65) อย่างมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการออก
กำาลังกายสูงกว่าซึ่งกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการออก
กำาลังกายก่อนการทดลอง ระยะติดตามผลหลังการ
ทดลอง 2 และ 4 สัปดาห์ ในระดับต่ำา (X– = 1.65 
X– = 1.67 และ X– = 1.70) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทางชนดิวดัซ้ำาของพฤตกิรรมการออกกำาลงักายกอ่นการทดลอง 
ระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 และ 4 สัปดาห์ของกลุ่มทดลองและควบคุม

พฤติกรรม

การออกกำาลังกาย

ก่อนการทดลอง

ระยะติดตามผล

หลังการทดลอง 

2 สัปดาห์

ระยะติดตามผล

หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์
F p

X– SD X– SD X– SD

กลุ่มทดลอง (n=26)

กลุ่มควบคุม (n=26)

1.65

1.65

.38

.36

3.23#

1.67&

.64

.36

3.25#

1.70@,$,&

.76

.35

188.06 .00*

*p < .05
# แตกต่างจากก่อนการทดลองในกลุ่มทดลอง
@ แตกต่างจากก่อนการทดลองในกลุ่มควบคุม
$ แตกต่างจากระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ในกลุ่มควบคุม
& แตกต่างจากกลุ่มทดลอง

 2. การทดสอบสุขสมรรถนะของกลุ่มควบคุม 
พบวา่คา่เฉลีย่เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั หลังการทดลอง 4 และ 
8 สปัดาห ์และระยะตดิตามผลหลังการทดลอง 2 และ 
4 สปัดาห ์แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั 
.05 ส่วนน้ำาหนักตัว มวลกล้ามเนื้อ นั่งงอตัว ดันพื้น 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขาไม่มีความ 
แตกตา่งกนัทางสถติ ิและสขุสมรรถนะของกลุ่มทดลอง
ภายหลังได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน
และการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม
การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทาง

สังคมในด้านน่ังงอตัวและดันพื้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนน้ำาหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน 
มวลกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลังและขา
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
สุขสมรรถนะกับกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าเฉล่ียสุขสมรรถนะ
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในด้านนั่งงอตัว  
ดันพ้ืน ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลังและขาอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนน้ำาหนักตัว เปอร์เซ็นต์
ไขมัน และมวลกล้ามเน้ือไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ดังแสดงในตารางที่ 2
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกำาลังกายของ 

กลุม่ทดลอง กอ่นการทดลอง ระยะตดิตามผลหลงัการ

ทดลอง 2 และ 4 สปัดาหแ์ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 กลุม่ทดลองซึง่ไดร้บัโปรแกรมการออกกำาลงักาย

ด้วยยางยืดท่ีมีการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน

และการสนับสนุนทางสังคม มีพฤติกรรมการออกกำาลังกาย

สูงกว่าก่อนการทดลอง อาจเน่ืองจากกลุ่มทดลองได้รับ

การสนบัสนนุดแูลเอาใจใสอ่ยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง 

จากผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ให้การรับรู้ความสามารถแหง่ตน

ของแบนดูรา (Bandura, 1977) ประกอบด้วย 1) การให้ 

หญิงวัยทำางานได้มาออกกำาลังกายด้วยยางยืด การอบอุ่น

ร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 2) การให้หญิงวัยทำางาน

ดูตัวแบบที่อยู่ในวีซีดี และคู่มือการออกกำาลังกายด้วย

ยางยดื อกีทัง้ผูวิ้จยัและหญงิวยัทำางานในกลุ่มตวัอยา่ง

ออกมานำาการออกกำาลังกาย 3) ผู้วิจัยให้คำาแนะนำา

และชมเชยกลุ่มตัวอย่างขณะออกกำาลังกาย 4) ผู้วิจัย

สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง สอบถามอาการ 

เจ็บป่วยก่อนการออกกำาลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ 

ซ่ึงตรงกับแนวคิดของแบนดูราท่ีว่าเม่ือบุคคลมีการรับรู้

ความสามารถแหง่ตนสงูขึน้จะมคีวามสนใจท่ีจะกระทำา

พฤตกิรรมนัน้เพิม่มากขึน้ มสีอดคล้องกบัการศึกษาของ

แมคออเรและจาคอบสนั (McAuley and Jacobson, 

1991) ได้ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ออกกำาลังกาย และน้ำาหนักของร่างกาย ว่าปัจจัยใด

ทำานายการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำาลังกายแบบ 

แอโรบิกของหญิงวัยทำางานท่ีทำางานอยู่กับท่ี พบว่า 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการออกกำาลงักาย

สามารถทำานายพฤติกรรมการออกกำาลังกายของกลุ่ม

ตัวอยา่ง นอกจากนีผู้ว้จิยัไดใ้หก้ารสนบัสนนุทางสงัคม

ของเฮาส์ (House, 1981) ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัย

และสมาชกิในกลุม่ใหก้ำาลังใจ ชว่ยเหลือกนัในการออก

กำาลังกายเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีกำาลังใจในการออก 

กำาลงักาย 2) การใหข้้อมลูสขุสมรรถนะ เพือ่เปน็ข้อมลู

ในการประเมนิตนเองและเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่ เกดิแรง

กระตุ้นในการออกกำาลังกาย 3) การให้ข้อมูล คำาแนะนำา

ที่ถูกต้องในการออกกำาลังกาย รวมไปถึงการชักจูง พูด

กระตุน้ใหห้ญงิวยัทำางานออกกำาลงักายทกุสปัดาห ์และ 

4) การจดัสถานทีอ่อกกำาลงักาย การบรกิารอาหารวา่ง 

และเคร่ืองมือท่ีจำาเป็น เช่น ยางยืด คู่มือการออกกำาลังกาย 

ดังน้ันจากการท่ีกลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนทางสังคม

ท่ีช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีข้ึน 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของอรอุมา สอนพา 

(Sornpa, 2004) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการ

สง่เสรมิสขุภาพทีม่กีารสนับสนุนจากสาม ีตอ่พฤตกิรรม

การออกกำาลังกายและการจัดการกับความเครียดของ

หญงิตัง้ครรภว์ยัรุน่ พบวา่พฤตกิรรมการออกกำาลงักาย

ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก

สามีสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

 2. สขุสมรรถนะกอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง 

4 และ 8 สัปดาห์ ระยะติดตามผลหลังการทดลอง       

2 และ 4 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองพบว่าค่าเฉล่ีย 

น่ังงอตัวและดันพ้ืน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นน้ำาหนกัตวั เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั 

มวลกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลังและขา 

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1) น่ังงอตัว มีค่าเฉล่ียหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากผูว้จิยัไดใ้หก้ลุม่ทดลองออกกำาลงักาย

ด้วยยางยืด ก่อนการออกกำาลังกายทุกครั้งต้องมีการ 

เตรียมความพร้อมของร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ

และเม่ือออกกำาลังกายเสร็จต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

ทำาให้เกิดการยืดเหยียดกล้ามเน้ือต่างๆ และการออก

กำาลังกายด้วยยางยืดยังช่วยให้ความอ่อนตัวดีข้ึน สอดคล้อง

กับ เจริญ กระบวนรัตน์ (Krabuonrat, 2006) กล่าวว่า 

การออกกำาลังกายด้วยยางยืดจะช่วยป้องกันและลด
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อาการขอ้ตดิและเพิม่บคุลิกภาพในการเคล่ือนไหวและ

เคลือ่นทีต่ลอดจนความมัน่ใจใหก้บัตนเอง พฒันาความ

คล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง 

  2) ดันพืน้ คา่เฉล่ียหลังการทดลอง 8 สปัดาห ์

เพิ่มขึ้นเน่ืองจากผู้วิจัยได้ทำาการฝึกการออกกำาลังกาย

ด้วยยางยืด จึงทำาให้กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือแขนเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับเจริญ กระบวนรัตน์ 

(Krabuonrat, 2006) ยางยดืใชเ้ปน็อปุกรณใ์นการออก

กำาลงักายประเภทความตา้นทาน (Resistance) ทีช่ว่ย

ในการพฒันาเสรมิสรา้งความแขง็แรงและความอดทน

ของกล้ามเน้ือ และยรรยง พานเพ็ง (Phanpheng, 2010) 

ไดศ้กึษาผลของรปูแบบการออกกำาลงักายดว้ยการเตน้

สเตปแอโรบิกร่วมกับการใช้แรงต้าน (ยางยืด) ที่มีต่อ

สุขสมรรถนะและระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะ

น้ำาหนักเกิน พบว่าการฝึกด้วยสเตปแอโรบิกร่วมกับ 

แรงต้านสามารถเพิ่มสุขสมรรถนะและการลดน้ำาหนัก

ได้ดีกว่าการเต้นแอโรบิกทั่วไป 

  3) น้ำาหนักตัวและเปอร์เซ็นต์ไขมันค่าเฉล่ีย

หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถติ ิเนือ่งจากโปรแกรมการออกกำาลงักายดว้ยยางยดื

ที่ใช้เป็นการออกกำาลังกายท่ีใช้แรงต้านเป็นการออก

กำาลงักายแบบบรหิารกายเปน็ชดุ มชีว่งพกัระหวา่งชดุ 

1 นาที ซึ่งจะแตกต่างจากการออกกำาลังกายแบบ 

แอโรบิกที่ให้ผลต่อการควบคุมน้ำาหนักตัวได้ รวมทั้ง

โปรแกรมการฝึกนีไ้มไ่ดก้ำาหนดอตัราการเตน้ของหวัใจ

สูงสุด และผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมการรับประทานอาหาร

ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีผลต่อพลังงานที่ได้รับต่อวัน 

  4) มวลกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ

หลังและขาค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบ

โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยยางยืดในลักษณะ 

ท่าบริหารกายเป็นชุด มีช่วงพักระหว่างชุด 1 นาที  

จึงไม่ได้กำาหนดความหนักของแรงต้านท่ีเพียงพอต่อ

การพัฒนากล้ามเนื้อ สอดคล้องกับสนธยา สีละมาด 

(Srilamart, 2004) กล่าวว่าในการฝึกซ้อมความแข็งแรง 

ความหนัก (Intensity) จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ

ความหนักสูงสุดที่ยกได้ 1 ครั้ง (1 RM) ซึ่งจะเป็นตัว

กำาหนดความแรงในการกระตุ้นของประสาทและการ

เพิม่ขึน้ของความแขง็แรงจะขึน้อยูก่บัน้ำาหนกั ความเรว็

ในการปฏบิตั ิการพกัระหวา่งครัง้และชดุ โดยทีน่้ำาหนกั

ท่ีใช้แบ่งออกได้เป็น ความหนักสูงสุด (90-100%) หนัก 

(80-90%) ปานกลาง (50-80%) และต่ำา (30-50%) 

ของความหนักสูงสุดท่ียกได้หน่ึงคร้ัง จำานวนชุดอาจอยู่ท่ี 

3-8 ชุด จำานวนคร้ังต่อชุดในการเพ่ิมความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อคือ 1-7 ครั้ง และการพักขึ้นอยู่กับชนิดของ

ความหนักท่ีฝึกซ้อม รวมท้ังการเพ่ิมขนาดของกล้ามเน้ือ

จำาเป็นต้องใช้ความหนักท่ี 70-80% ของความหนักสูงสุด

ท่ียกได้หน่ึงคร้ัง จึงส่งผลให้ค่ามวลกล้ามเน้ือ ความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือหลังและขาไม่มีความแตกต่างกันหลังการ

ทดลอง 8 สัปดาห์

 ในระยะติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์และ

ระยะติดตามผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ สุขสมรรถนะ

ของกลุ่มตัวอย่างยังคงรักษาระดับไว้จากหลังการทดลอง 

8 สปัดาห ์เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการสง่เสรมิการ

รบัรูค้วามสามารถแหง่ตนและการสนบัสนนุทางสงัคม

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยที่การส่งเสริมการรับรู้ความ

สามารถแห่งตนทำาให้กลุ่มตัวอย่างเกิด ความเช่ือม่ัน ม่ันใจ 

โดยแบนดรูา (Bandura, 1977) กลา่ววา่ความเชือ่มัน่

ในความสามารถแห่งตนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพล

ต่อการเกิดพฤติกรรม และอีกประการหน่ึงคือการส่งเสริม

การสนับสนุนทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้กลุ่ม

ตัวอย่างเกิดพฤติกรรมการออกกำาลังกายหลังการทดลอง 

เน่ืองจากผู้วิจัยได้นำาแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ

เฮาส์ (House, 1981) กล่าวว่า การสนับสนุนทาง

สังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความไว้วางใจ 

ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ การให้ข้อมูลข่าวสาร 
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ข้อมลูยอ้นกลบั และขอ้มลูเพือ่การเรยีนรูแ้ละประเมนิ

ตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริมการสนับสนุน

ทางสังคมด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านส่ิงของ 

ด้านการประเมินคุณค่า และด้านอารมณ์ อีกทั้งการที่

กลุ่มตัวอย่างทำางานอยู่ท่ีทำางานเดียวกัน รู้จักกันจากการ

ร่วมกันออกกำาลังกายด้วยยางยืดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีความไว้วางใจ 

ความรัก และผูกพันต่อกันสามารถที่จะชักชวนกันไป

ออกกำาลังกายได้ง่ายข้ึน จึงเป็นผลให้พฤติกรรมการออก

กำาลังกายยังดำาเนินต่อไปและส่งผลให้สุขสมรรถนะยังคง

รักษาระดับไว้หลังจากที่ผู้วิจัยไม่ได้ดำาเนินการทดลอง

หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

 3. กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออก 

กำาลังกายในระดับสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีพฤติกรรม 

การออกกำาลงักายในระดบัต่ำาอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ท่ีระดับ .05 และมีสุขสมรรถนะดีกว่ากลุ่มควบคุมในด้าน

น่ังงอตัว ดันพ้ืน ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลังและขา

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนน้ำาหนักตัว 

เปอร์เซน็ต์ไขมัน และมวลกล้ามเนือ้ไมม่คีวามแตกตา่ง

กันทางสถิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 เนื่องจากกลุ่มทดลองอยู่ในกระบวนการออก

กำาลงักายด้วยยางยดื 8 สปัดาห ์และไดร้บัการสง่เสรมิ

การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทาง

สังคมจะเหน็ไดว้า่การท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการรบัรูค้วาม

สามารถแห่งตนและการสนบัสนนุทางสงัคมมผีลทำาให้

พฤติกรรมการออกกำาลังกายของกลุ่มทดลองดีขึ้นกว่า

กลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ

แห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม เพราะระหว่าง

การทำาการทดลองได้นำาทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ

แห่งตนซึ่งเป็นทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพ ก่อให้เกิด

ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการที่จะมี

พฤติกรรมในการออกกำาลังกาย เกิดการคาดหวังในผลลัพธ์

ท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมออกกำาลังกาย ด้วยวิธีการต่างๆ 

เช่น การได้เห็นประโยชน์และโทษของการออกกำาลังกาย 

การได้เห็นตัวแบบที่ประสบความสำาเร็จจากการออก

กำาลงักาย การใหก้ลุม่ทดลองออกกำาลงักายดว้ยยางยดื 

มีผลให้กลุ่มทดลองเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะออก 

กำาลังกายได้ รวมท้ังยังได้ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม

กับกลุ่มทดลองในด้านอารมณ์ ประเมินคุณค่า ข้อมูล

ข่าวสาร และสิ่งของ เช่น การกระตุ้นให้กลุ่มทดลอง

มาออกกำาลงักายรว่มกนัทกุสปัดาห ์การเตรยีมสถานที ่

อุปกรณ์ในการออกกำาลังกาย การให้ข้อมูลข่าวสาร  

งานวิจัยทางด้านสุขภาพ และการแนะนำา ประเมินสุข- 

สมรรถนะใหก้บักลุม่ทดลอง รวมทัง้การทีอ่อกกำาลงักาย

ด้วยยางยืดท่ีผู้วิจัยจัดข้ึนเป็นการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม

คือออกกำาลังกายร่วมกัน จึงส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความ

ใกลช้ดิสนทิสนมกัน ชวนกันมาออกกำาลงักาย ดว้ยจาก

สาเหตุของการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตน

และการสนับสนุนทางสังคมจึงทำาให้กลุ่มทดลองมี

พฤตกิรรมการออกกำาลงักายดกีวา่กลุม่ควบคมุ และยงั

ส่งผลต่อเนื่องไปยังระยะติดตามผลอีก 4 สัปดาห์ 

สอดคล้องกับการศึกษาของแมคออเร และจาคอปสัน 

(McAuley and Jacobson, 1991) และอรอุมา  

สอนพา (Sornpa, 2004) พบวา่การรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรม

การออกกำาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง สำาหรับสุขสมรรถนะ

ของกลุ่มทดลองที่ดีข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมในด้านการน่ัง

งอตัว ดันพื้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขา 

และพบว่าหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ สุขสมรรถนะ

ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองมาจากการที่

กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกกำาลังกายในระดับสูง 

มกีารรบัรูค้วามสามารถแหง่ตนและไดร้บัการสนับสนุน

ทางสงัคมในระดบัสงู ซึง่สง่ผลใหม้คีวามเชือ่วา่ตนเอง

สามารถท่ีจะออกกำาลังกายได้รวมท้ังยังได้รับการสนับสนุน

ทางด้านสิ่งของ การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม และการ

คาดหวังในประโยชน์ของการออกกำาลังกายส่งผลให้ม ี       
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สุขสมรรถนะดีกว่ากลุ่มควบคุม เพราะการท่ีกลุ่มทดลอง
มีการออกกำาลังกายหลังจากการทดลองอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สุขสมรรถนะดีข้ึน (Kritpet and Phongphibool, 
2011) อีกท้ังการท่ีกลุ่มทดลองได้ใช้ยางยืดมาเป็นอุปกรณ์
ในการออกกำาลังกายที่เป็นการออกกำาลังกายประเภท
แรงต้านที่ช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อได้หลากหลายรูปแบบ 
เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Krabuonrat, 
2006) มีสอดคล้องกับธิติ ญานปรีชาเศรษฐ และวิชิต 
คนึงสุขเกษม (Yanprechaset and Kanungsukkasem, 
2008) พบว่าการออกกำาลังกายด้วยแรงต้านสามารถ
ช่วยให้สุขสมรรถนะดีขึ้นได้

 สรุปผลการวิจัย
  พฤติกรรมการออกกำาลังกายของหญิงวัยทำางาน
ที่ได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนและ
การสนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรมการออกกำาลังกาย
ในระดับสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม 
มีพฤติกรรมการออกกำาลังกายซึ่งอยู่ในระดับต่ำา และ      
สุขสมรรถนะของหญิงวัยทำางานท่ีได้รับการส่งเสริม
การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทาง
สังคมดีกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในด้านน่ังงอตัวและ
ดันพื้น และดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม 
ในด้านนั่งงอตัว ดันพื้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หลังและขา

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ควรมีการเพ่ิมความหนักของการออกกำาลังกาย
ด้วยยางยืด เช่น เปลี่ยนสีความหนักของยางยืด หรือ
ปรับเปลีย่นวธิกีารจบัยางยดืใหร้ะยะสัน้เขา้หรอืการพบั
ยางยืดเป็นสองทบ 

 2. วิทยากรควรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีความ
เชี่ยวชาญด้านการออกกำาลังกายหรือด้านสุขภาพ 
มาบรรยายให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นต้นแบบและ
เป็นการสนับสนุนทางสังคมด้วย
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การตัดสินใจท่องเที่ยวอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลสื่อออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตัดสินใจท่องเท่ียว
อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลส่ือออนไลน์ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดและด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียว
ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย เพือ่ใหส้ามารถพฒันาขอ้มลู
บนสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับการ 
ท่องเที่ยว
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการตัดสินใจท่องเท่ียวอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล
สื่อออนไลน์ด้านส่วนประสมทางการตลาดและด้าน
กลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย 
 วธิดีำาเนนิการวิจยั กลุ่มตัวอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยที่เคยเข้าใช้สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว 
จำานวน 400 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู นำาผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ส่วนประสมทางการตลาดและข้อมูลกลยุทธ์การตลาด
เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระหว่าง
เพศและระดบัการศกึษา โดยการทดสอบคา่ทแีละการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน กรณีที่พบความแตกต่างจึง
วเิคราะหค์วามแตกตา่งเปน็รายคูด่ว้ยวธิเีชฟเฟ ่นำาผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามมาทำา 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัย ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด 
จากส่ือออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทย
จากส่ือออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสม
ทางการตลาดจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจ 
ท่องเที่ยวระหว่างเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ข้อมูล
กลยุทธ์การตลาดเวบ็ไซตท์อ่งเทีย่วไทยจากสือ่ออนไลน์
ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ระหว่างระดับการศึกษา 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี
มีความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในด้าน
การใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอแตกตา่งจากผูต้อบแบบสอบถาม
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีอย่างมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้จาก
แบบสอบถาม
 สรปุผลการวจิยั ขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาด
และกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อ
ออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย

คำาสำาคัญ : การตัดสินใจท่องเที่ยว / ข้อมูล / 
สื่อออนไลน์/ นักท่องเที่ยวชาวไทย

Corresponding Author : ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330,  
E-mail : Suchart_ta@hotmail.com



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) 125

TRAVEL DECISION MAKING FROM ONLINE MEDIA INFORMATION 
OF THAI TOURISTS 

Chanitpiya Sangyenphan and Suchart Taweepornpathomgul
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 The research was to study the travel 
decision making from online media information 
of Thai tourists in marketing mix and marketing 
strategy of Thai tourism website in order to 
develop online media information to be suitable 
for tourist’s needs and to increase tourism 
incomes.
 Purpose The purpose of this study was 
to study the travel decision making from online 
media information of Thai tourists in marketing 
mix and Thai tourism website marketing strategy.
 Methods The sample size contained a 
group of 400 Thai tourists who had ever used 
tourism online media by purposive sampling. 
Questionnaire and interview were used as tools 
for data collection. The statistical analysis of 
the questionnaire data was to find mean and 
standard deviation, and also to compare mean 
differences of the opinions about the effect 
of online media information on travel decision 
making of Thai tourists in marketing mix and 
marketing strategy of Thai tourism website 
with different gender, educational level by using 
t-test and one way analysis of variance. If the 
results were significantly different at 0.05 level, 
the Scheffe method would be then employed. 
The Analyzed data from questionnaire was 
summarized by experts interview.

 Results Results were indicated that online 
media information had the higher level effect 
on travel decision making of Thai tourists in 
marketing mix as well as the highest level 
effect on marketing strategy of Thai tourism 
website. The results of mean different comparison 
about the opinions of online media information, 
which had an effect on travel decision marking 
of Thai tourists among gender, was found  
that there were not significant differences in 
marketing mix. Meanwhile there were significant 
differences at 0.05 level among educational 
level in marketing strategy of Thai tourism 
website. The respondents who had graduate 
degree had the opinions about the sufficient 
online media information significant differences 
from postgraduate degree at 0.05 level. Findings 
of interview were found that all experts agreed 
with the result of the study from the question-
naire.
 Conclusion The results revealed that 
online media information in marketing mix and 
marketing strategy of Thai tourism website 
had an effect on travel decision making of 
Thai tourists. 

Key Words : Travel Decision Making / 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ

ต่อการขับเคลื่อนสังคม การชี้นำาจากข่าวสารสามารถ

เกิดข้ึนได้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงทำาหน้าท่ีเสมือน

เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 

หาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้าน

การบันเทิง ด้านการท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

ทัง้ขอ้มลูทีเ่ปน็ ขอ้ความ เสยีง ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง หรือ

แมแ้ตเ่พือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูชว่ยในการตดัสนิใจ บทบาทของ

อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ

ผู้คนท่ีเข้าถึงส่ือชนิดน้ีอย่างมาก จนเรียกได้ว่าส่ือออนไลน์

ในปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นส่ือมวลชนแขนงหน่ึงโดยสมบูรณ์

ไปแล้ว ประกอบกับความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้คนนิยมรับรู้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้อ่าน 

มีส่วนร่วมในการนำาเสนอข่าวสารและสามารถส่งข่าว

หรือข้อมูลได้โดยอิสระนั้น ยิ่งทำาให้การไหลเวียนของ

ข้อมูลข่าวสารทวีความรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันการตลาด

ออนไลน์จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แวดวงธุรกิจเชื่อว่า

จะเป็นเครื่องมือการตลาดท่ีถูกยกระดับความสำาคัญ

อย่างมากในปี 2554 ส่วนหน่ึงมาจากการแพร่หลายของ

สังคมออนไลน์ (Social Network) ทีเ่ปน็กระแสไปทัว่

ทุกมุมโลก ส่งผลให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศมากข้ึนและสร้างช่ือเสียง

ของประเทศในเวทโีลก จำาเปน็ตอ้งปรบักลยทุธส์ง่เสรมิ

การท่องเที่ยวจากเดิมท่ีทำาอยู่เปล่ียนเป็นนโยบาย 

เพิ่มกลยุทธ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ 

(New Media) บนโลกออนไลน ์โดยการกำาหนดกลยทุธ ์

การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยเพื่อเป็นแนวทางให้ 

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้สร้างและพัฒนา

เวบ็ไซตใ์หค้รอบคลมุสว่นประสมทางการตลาด (Mar-

keting Mix) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้ ททท. 

ยังได้เพิ่มสัดส่วนของงบประมาณในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวผ่านส่ือใหม่ จากเดิมท่ีมีเพียง 10-15 เปอร์เซ็นต์

ของงบประมาณในการส่งเสริมทั้งหมดในปี 2552  

เพิ่มเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมาและจะเพิ่มเป็น 

40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2554 สำาหรับพฤติกรรมผู้บริโภค

ในด้านของการท่องเที่ยว จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า

นักท่องเท่ียวมีการค้นหาข้อมูลผ่าน เสิร์ตเอนจ้ิน (Search 

Engine) เช่น กูเกิ้ล (Google) ถึง 2.7 พันล้านครั้ง

ในแต่ละเดือน ในขณะที่ยูทูป (Youtube) มีวีดิโอที่

เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วถงึ 254,000 เรือ่ง เมือ่คน้หา

ด้วยคำาว่าแทรเวิล (Travel) จากข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นถึง

พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านส่ือออนไลน์

และการใช้งานด้านเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างน่าสนใจ คือ นักท่องเท่ียวสามารถ

หาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทางการทอ่งเทีย่วได้

จากหลากหลายแหลง่และมตีวัเลอืกของสนิคา้มากมาย

เม่ือเทียบกับสมัยก่อน ประกอบกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป

ของนักท่องเที่ยวที่อิงอยู่กับข้อมูลจำานวนมหาศาลบน

อินเตอร์เน็ตและโน้มเอียงไปกับคำาแนะนำาติชมของ

เพื่อนนักเดินทางที่อยู่บนโลกออนไลน์ และการมีส่วน

ในการวางแผนและออกแบบการเดินทางด้วยตนเอง

มากขึ้น นับได้ว่านักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเรียกได้ว่า 

ส่วนใหญ่กลายเป็นประชากรดิจิตัล (Digital Citizen) 

ไปแล้ว (Prachachart business, 2011)

 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยยังคงมีการเติบโตสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง แนวโน้ม

สถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2554 คาดว่าคนไทยจะมี

การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 91 ล้านคนครั้ง 

มรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วประมาณ 432,000 ลา้นบาท 

ในอัตราเพิ่มร้อยละ 4.6 (Ministry Of Tourism and 

Sports, 2010) การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวในปัจจุบัน
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สินค้าจะต้องสร้างกระแสในสังคมให้เกิดการกล่าวถึง

ในมุมกว้าง อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลัก

ทีส่ำาคญัและมอีทิธพิลตอ่การวางแผนการเดนิทางของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก

 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงได้ทำาการศึกษาการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวจากข้อมูลสื่อออนไลน์ของนักท่องเท่ียว 

ชาวไทยในด้านส่วนประสมทางการตลาดและด้าน

กลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ทราบ

ความตอ้งการและพฤตกิรรมการตดัสนิใจท่องเท่ียวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยอันเป็นผลมาจากข้อมูลบนสื่อ

ออนไลน์ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อมูลบนสื่อออนไลน์

ใหส้นองตอบความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วและสรา้ง

รายได้ให้กับการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจท่องเท่ียวอันเป็นผลมาจาก

การใชข้อ้มลูสือ่ออนไลนด์า้นสว่นประสมทางการตลาด

และด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากร 

 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้อินเตอร์เน็ต 

10,960,000 คน จากขอ้มลูของสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิ

(The National Statistical Office, 2009) 

 กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2552 

จำานวน 10,960,000 คน โดยใชส้ตูรกำาหนดขนาดกลุม่

ตัวอยา่ง n = N/1+Ne2 ของยามาเน ่(Yamane, 1973) 

โดยกำาหนดคา่ความเชือ่มัน่ท่ีรอ้ยละ 95 ความผิดพลาด

ทีไ่มเ่กนิร้อยละ 5 ดงันัน้จึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

400 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ในการเกบ็ขอ้มลูจากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย

ที่เคยเข้าใช้สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศกึษา คน้ควา้ และรวบรวมข้อมลูวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย จากน้ันนำากรอบแนวคิดในการวิจัยมาออกแบบ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

คำาถามปลายปิด มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนที ่2 เปน็

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

และข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยที่มี

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

สำาหรบัแบบสมัภาณท์ีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสมัภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง 

 2. นำาแบบสอบถามและแบบสมัภาษณท์ีส่รา้งขึน้

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยมาทำาการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือโดยการหาค่าความตรง (Validity) และค่า

ความเที่ยง (Reliability) ดังต่อไปนี้

  2.1 การหาความตรง (Validity) นำาแบบ 

สอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปให้อาจารย์ 

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน ทำาการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective-

Item Conqruence : IOC) ระหว่างเน้ือหาในแบบสอบถาม

และแบบสมัภาษณก์บัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั ไดค้า่ดชันี

ความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 และ

แบบสัมภาษณ์ เท่ากับ 0.91 

  2.2 การหาความเท่ียง (Reliability) โดยการนำา

แบบสอบถามไปทดลองใชกั้บกลุม่ตวัอย่างนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยทีเ่คยใชส้ือ่ออนไลนด์า้นการทอ่งเทีย่วแตไ่มใ่ช่
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กลุ่มตัวอย่างที่จะนำามาใช้วิจัยจริงจำานวน 30 คน  
เพ่ือให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจเจตนา 
และสามารถสือ่ความหมายไดต้รงตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการ
หรือไม่ จากนั้นนำาผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
ไปคำานวณหาค่าความเท่ียงในสตูร Alpha Coefficient 
ของ Cronbach อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
(Sathapitanond, 2003) ไดค้า่ความเทีย่งเทา่กบั 0.95
 3. เกบ็ขอ้มลูโดยการนำาแบบสอบถามชดุเดียวกนั
กับที่สร้างขึ้นไปทำาให้เป็นแบบสอบถามออนไลน์และ
เชื่อมโยงลิงค์ส่งไปทางอีเมล์ของผู้ที่เข้าใช้สื่อออนไลน์
ด้านการท่องเที่ยว โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลในการส่ง
แบบสอบถามประมาณ 1 เดือน รวมทั้งหมด 200 คน 
และทำาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน
กับที่ส่งไปทางอีเมล์ไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการทางการ
ทอ่งเทีย่วในงานเทศกาลเท่ียวเมอืงไทย 2554 ระหวา่ง
วนัที ่8-12 มถินุายน พ.ศ.2554 โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ต้องเคยใช้สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวและต้อง 
ไม่เคยตอบแบบสอบถามฉบับนี้มาก่อน โดยใช้เวลา 
ในการเก็บข้อมูลในงานเป็นเวลา 5 วัน วันละ 40 คน 
รวม 200 คน 
 4. นำาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาทำาการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ที่มีการกำาหนดข้อคำาถามอย่างคร่าวๆ  
แต่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการเก็บข้อมูลมาทำาการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได้รับจากการตอบ
แบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์
การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
การตัดสินท่องเท่ียว ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด  
นำามาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
 2. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์
การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวนำามาเปรียบเทียบระหว่างเพศ 
โดยการทดสอบความมีนัยสำาคัญความแตกต่างของ 
ค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที ชนิดตัวแปรกลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน (Independent Sample t-test)
 3. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์
การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วนำามาเปรยีบเทยีบระหวา่งระดบั
การศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : ANOVA) และ
ทดสอบความมีนัยสำาคัญความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกำาหนด
ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05
 4. นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได้รับ
จากการตอบแบบสอบถาม นำามาเรียบเรียงและสรุป
ผลการสัมภาณ์เป็นลักษณะความเรียง

ผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจท่องเที่ยว 
อันเป็นผลจากการใช้ข้อมูลส่ือออนไลน์ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจท่องที่ยวมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก้ ด้านสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยว ด้านราคา ด้านช่องทางการจำาหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพของสือ่ออนไลน ์และดา้นกระบวนการให้
บริการ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากสื่อออนไลน์

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากสื่อออนไลน์
ระดับการตัดสินใจ

X SD ระดับ

ด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

1. ข้อมูลความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์  

ที่ทำาให้ท่านสามารถแน่ใจว่าจะได้รับสินค้าตรงตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์

2. ข้อมูลด้านชื่อเสียงของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์

3. ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์

3.84

3.90

3.88

0.42

0.49

0.47

มาก

มาก

มาก

ด้านราคา

1. ความเหมาะสมของราคาบนสื่อออนไลน์เมื่อเทียบกับช่องทางอื่น

2. ความเหมาะสมของราคาบนสื่อออนไลน์เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการที่จะได้รับ

3. ความคุ้มค่าของราคาสินค้าบริการบนสื่อออนไลน์เมื่อเทียบกับค่าเงินที่เสียไป

4. ความหลากหลายของราคาบนสื่อออนไลน์

3.84

3.82

3.81

3.94

0.50

0.51

0.49

0.77

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านช่องทางการจำาหน่าย

1. ข้อมูลด้านความสะดวกสบายที่จะได้รับเมื่อชำาระเงินออนไลน์ เช่น ท่านสามารถ 

ทำารายการบนสื่อออนไลน์ได้จากทุกที่ 24 ชั่วโมง

2. ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการชำาระเงินออนไลน์ เช่น มีข้อมูลแสดงในเว็บไซต์

ว่าการชำาระเงินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

3. ขั้นตอนการชำาระเงินที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

4. ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูลตอบกลับทันทีเมื่อชำาระเงินออนไลน์ เช่น  

แสดงข้อความยืนยันการทำารายการสำาเร็จทันทีในหน้าสุดท้ายของการชำาระเงิน

5. มีข้อมูลที่ทำาให้มั่นใจหลังทำารายการชำาระเงินออนไลน์ เช่น มีการส่งข้อความ 

ทางอีเมล์ยืนยันอัตโนมัติหลังจากทำารายการสำาเร็จ

3.89

3.87

3.86

4.03

4.01

0.45

0.48

0.47

0.70

0.11

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด

1. การนำาเสนอข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆบนสื่อออนไลน์ที่เรียกร้องความสนใจ 

เชิญชวนให้เกิดการทดลองใช้หรือซื้อ

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงบนสื่อออนไลน์

3. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์

4. รายการส่งเสริมการขายสำาหรับผู้ใช้สื่อออนไลน์ เช่น การแจกแถม การชิงโชค

3.87

3.87

4.04

4.00

0.45

0.45

0.64

0.22

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากสื่อออนไลน์ (ต่อ)

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากสื่อออนไลน์
ระดับการตัดสินใจ

X SD ระดับ

ด้านบุคลากร

1. ความชำานาญและเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการบนสื่อออนไลน์ เช่น ได้รับการรับรอง

หรือ รางวัลจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

2. การประสานงานกันของผู้ให้บริการบนสื่อออนไลน์

3. ผู้ให้บริการมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตรงจุด เช่น 

คัดเลือกและนำาเสนอข้อมูลได้ตรงความต้องการกลุ่มผู้ใช้งาน

3.91

3.87

3.88

0.44

0.42

0.42

มาก

มาก

มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพของสื่อออนไลน์

1. รูปลักษณ์และความสวยงามของการจัดข้อมูลบนสื่อออนไลน์

2. รูปแบบการนำาเสนอข้อมูลที่เป็นระเบียบ และเป็นหมวดหมู่ 

3. การนำาเสนอข้อมูลแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

4. การนำาเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย เช่น เสียง กราฟฟิก 

5. การแสดงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสื่อ

6. การใช้งานข้อมูลอย่างไม่จำากัด เช่น สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งหรือ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ได้

4.01

3.89

3.91

3.89

4.04

4.02

0.75

0.44

0.45

0.45

0.70

0.26

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านกระบวนการการให้บริการ

1. มีกระบวนการการให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว เช่น ตอบสนองผู้ใช้ทันทีเมื่อต้องการ 

หรือเกิดปัญหา 

2. มีกระบวนการให้บริการข้อมูลที่ตรงต่อเวลา เช่น หลังจากที่ทำารายการออนไลน์

เรียบร้อย จะได้รับข้อมูล SMS ยืนยันภายใน 5 นาทีและก็เป็นไปตามนั้น

3. มีกระบวนการการให้บริการข้อมูลที่เที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้งาน

4. การให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ทุกคนเท่าเทียมกัน

5. การให้บริการข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

6. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลบนสื่อออนไลน์อยู่ตลอด

4.00

4.05

4.06

4.09

4.09

3.99

0.39

0.54

0.54

0.51

0.42

0.28

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลกลยุทธ์การตลาด

เว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านการเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ ดา้นการใหข้อ้มลู

ท่ีเพียงพอ ด้านการสร้างความเช่ือม่ันและม่ันใจ ด้านการ

ตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์

และเครือข่าย และด้านการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ 

ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์
ระดับการตัดสินใจ

X SD ระดับ

ด้านการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
1. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบนสื่อออนไลน์ เช่น สามารถเข้าถึงได้ตลอด  
24 ชั่วโมง

2. ความรวดเร็วของระบบค้นหาและระบบแสดงผลข้อมูล
3. ความกระชับของข้อมูลบนส่ือออนไลน์ เช่น ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ส้ัน แต่ส่ือความหมาย
ได้ตรง 

4. ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลบนสื่อออนไลน์ เช่น มีการแสดงวันที่
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด (Last updated)

4.71
4.33

4.69

4.65

0.50
0.53

0.49

0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ด้านการให้ข้อมูลที่เพียงพอ
1. การแสดงข้อมูลที่หลากหลายบนสื่อออนไลน์
2. ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมนูคำาถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ)
3. กระทู้แสดงความคิดเห็น (Web board) หรือ ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยใช้บริการ 
(Review) 

4. ข้อมูลการท่องเที่ยวบนกระดานข่าว (Bulletin board)
5. ข้อมูลการท่องเที่ยวจากแบบสำารวจบนเว็บไซต์ (Web poll)
6. ข้อมูลการท่องเที่ยวจากการให้ระดับคะแนนจากผู้ที่เคยใช้บริการ 
7. ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้จากห้องสนทนา (Chat room) 
8. การให้ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ (Web stat) 

4.71
4.30

4.52
4.52
4.48
4.23
4.53
4.53

0.46
0.49

0.51
0.51
0.52
0.43
0.54
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ
1. ความถูกต้องของข้อมูลบนสื่อออนไลน์
2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น มีการแสดงที่มาของแหล่งข้อมูลที่สามารถ 
ตรวจสอบได้ 

3. ความปลอดภัย เช่น มีข้อความแสดงว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ
4. การแสดงข้อมูลประวัติและสถานที่ติดต่อของเว็บไซต์และผู้จัดทำาเว็บไซต์
5. การแสดงการจดลิขสิทธิ์บนสื่อชัดเจนว่ารับผิดชอบโดยใคร 

4.53

4.52
4.48
4.23
4.53

0.50

0.52
0.54
0.45
0.55

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านการตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจ
1. ข้อมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มีส่วนในการกระตุ้นให้รู้สึกต้องการที่จะเดินทาง 
แม้ว่าไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวมาก่อน

2. ข้อมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มีส่วนสนับสนุนให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ท่าน 
มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว

3. ท่านมักใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ร่วมกับข้อมูล ข่าวสารจากสื่ออื่นๆเพื่อเปรียบเทียบ
และประกอบการตัดสินใจของท่าน

4.48

4.70

4.32

0.58

0.46

0.48

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ (ต่อ)

ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์
ระดับการตัดสินใจ

X SD ระดับ

4. ข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพียงแหล่งเดียวเพียงพอต่อการตัดสินใจของท่าน
5. ข้อความคำาแนะนำาของท่านอื่นบนสื่อออนไลน์ มีส่วนในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของท่าน

6. ข้อความด้านลบต่อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของท่านอื่นบนสื่อออนไลน์ 
ส่งผลให้ท่านปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ

7. ข้อมูลจากสื่อออนไลน์จะมีอิทธิพลในการวางแผน และตัดสินใจเดินทางในครั้งต่อไป
ของท่าน

4.48

4.49

4.46

4.23

0.58

0.56

0.56

0.46

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
1. การเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ 
2. การเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การบริการข้อมูลแบบครบวงจร เช่น สำารองที่พัก ยานพาหนะ ชำาระเงินออนไลน์ได้
ในเว็บไซต์เดียว 

4. มีการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) ด้านการท่องเที่ยว 
เช่น ท่านจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บัตรเครดิตของธนาคารนี้ชำาระสินค้า 
การท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์

4.23
4.37

4.34

4.23

0.56
0.48

0.50

0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

 3. ผลการทดสอบความมนียัสำาคญัความแตกตา่ง

ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสม

ทางการตลาดจากสื่อออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจ 

ทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยระหวา่งเพศชายกบั

เพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากสื่อออนไลน์ จำาแนกตามเพศ 

ส่วนประสมทางการตลาด
ชาย หญิง

t P-value
X SD X SD

1. ด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจำาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพของสื่อออนไลน์ 
7. ด้านกระบวนการการให้บริการ                                 

3.88
3.81
3.94
3.95
3.86                     
3.94
4.04

0.44
0.44
0.35
0.35
0.39
0.29
0.44

3.86
3.88
3.93
3.94
3.90
3.97
4.05

0.42
0.41
0.29
0.29
0.39
0.31
0.32

0.27
-1.45
0.54
0.38
-1.02
-1.03
-0.12

0.79
0.15
0.59
0.70
0.31
0.31
0.90

เฉลี่ย 3.93 0.18 3.95 0.14 -0.84 0.40

P < 0.05(t = ±1.96)
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 4. ผลการทดสอบความมนียัสำาคญัความแตกตา่ง

ของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลกลยุทธ์การตลาด

เว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจ

ทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยระหวา่งเพศชายกบั

เพศหญงิ พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยจากส่ืออนไลน์ จำาแนกตามเพศ

ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทย

จากสื่อออนไลน์

ชาย หญิง
t P-value

X SD X SD

1. ด้านการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

2. ด้านการให้ข้อมูลที่เพียงพอ

3. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ

4. ด้านการตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจ

5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย

4.57

4.47

4.41

4.40

4.32

0.49

0.34

0.41

0.33

0.37

4.61

4.48

4.49

4.41

4.24

0.40

0.35

0.38

0.34

0.39

-0.93

-0.49

-1.90

-0.22

2.02*

0.35

0.63

0.06

0.82

0.04

เฉลี่ย 4.43 0.23 4.45 0.22 -0.67 0.50

p < 0.05(t = ±1.96)

 5. ผลการทดสอบความมนียัสำาคญัความแตกตา่ง

ของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลกลยุทธ์การตลาด

เว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยจากส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระหว่างระดับการ

ศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 เมื่อทำาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้อมูลจากสื่อออนไลน์

ด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยในด้านการให้

ข้อมูลท่ีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แตกต่าง

จากผู้ตอบแบบสอบถามาที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทยจากส่ือออนไลน์ จำาแนกตาม

ระดับการศึกษา

ข้อมูลกลยุทธ์การตลาด

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทย

จากสื่อออนไลน์

1

ต่ำากว่า

ปริญญาตรี

2

ปริญญาตรี

3

สูงกว่า

ปริญญาตรี
F

P-

value

ความแตกต่าง

ระหว่างคู่

X SD X SD X SD

1. ด้านการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว

2. ด้านการให้ข้อมูลที่เพียงพอ

3. ด้านการสร้างความเชื่อมั่น

4. ด้านการตอบสนองพฤติกรรม 

การตัดสินใจ

5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

เครือข่าย

4.71

4.54

4.34

4.45

4.28

0.36

0.25

0.38

0.22

0.46

4.58

4.46

4.47

4.40

4.27

0.45

0.35

0.39

0.34

0.39

4.72

4.61

4.40

4.44

4.28

0.31

0.28

0.46

0.32

0.34

2.49

3.85*

1.47

0.45

0.02

0.08

0.02

0.23

0.64

0.98

2-3

เฉลี่ยรวม 4.47 0.13 4.43 0.23 4.50 0.19 1.55 0.21 2-3

P<0.05 (F(2.397) = 3.00)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจท่องเที่ยว 

อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลส่ือออนไลน์ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย มีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากส่ือออนไลน์

มผีลตอ่การตดัสนิใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวที่อิงอยู่กับข้อมูลมหาศาล

บนอนิเตอรเ์น็ตและโนม้เอยีงไปกบัคำาแนะนำาตชิมของ

เพ่ือนนักเดินทางท่ีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต ทวีความสำาคัญ

มากยิง่ขึน้จงึส่งผลต่อกระบวนการคดิและการตดัสนิใจ

ซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ นลีสนั (Nielsen, 2010) 

ท่ีทำาการสำารวจเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบ

โฆษณาต่างๆทั้งหมด 16 รูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 

ผูใ้ชอ้นิเตอร์เน็ตประมาณ 25,000 คน ใน 50 ประเทศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 เชื่อความคิดเห็นบน

ส่ือออนไลน์ ทำาให้ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจข้ึนอยู่

กับคำาแนะนำาทั้งจากคนที่รู้จักและคำาแนะนำาจากสื่อ

ออนไลน์โดยคนท่ีไม่รู้จัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อวยพร เอการมัย ์(Agarum, 2002) ทีไ่ดท้ำาการศกึษา

เร่ืองกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ตของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว พบว่า 

สว่นประสมทางการตลาดบนอนิเตอรเ์น็ตมศีกัยภาพสงู

ในการเพิ่มจำานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เน่ืองจากกิจกรรม 

บนอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณค่าในสายตาผู้ใช้บริการ นอกจากน้ี

ขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาดจากสือ่ออนไลนใ์นดา้น

กระบวนการการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว

อยูใ่นระดบัมากเปน็อนัดบัแรก แสดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภค

ในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับเรื่องของคุณภาพของการ

ให้บริการมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ์ (Phimolsompong, 2008) ที่กล่าวว่า 
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คณุภาพของการใหบ้รกิารเปน็ปจัจัยสำาคญัในการสรา้ง

ความแตกต่างของธุรกิจในแบบเดียวกันซ่ึงแต่ละธุรกิจก็

รักษาระดับคุณภาพของการบริการไว้โดยให้บริการตามท่ี

ลูกค้าคาดหวังหรือมากกว่า นอกจากลูกค้าจะพิจารณาว่า

คุณภาพดีหรือด้อยจากข้อมูล และประสบการณ์ของตน

ในอดีตแล้ว ยังมีเกณฑ์อ่ืนประกอบเช่น การเข้าถึงลูกค้า 

การติดต่อสื่อสาร ความสุภาพอ่อนโยน ซึ่งแสดงถึง

ความมีน้ำาใจและจริงใจ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า คือ 

ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร ให้ความสนใจและตอบสนอง

ความต้องการน้ันอย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีลูกค้าจะเปล่ียนใจ

ไปใช้บริการคู่แข่งรายอื่นเป็นต้น และยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (Sereerat, 2003)  

ที่กล่าวว่า หัวใจสำาคัญของการบริหารการตลาดที่จะ

ทำาให้กิจการประสบความสำาเร็จขึ้นอยู่กับการปรับปรุง

ความสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมของสว่นประสมทางการตลาด 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้บั

ความพึงพอใจสูงสุด

 2. ขอ้มลูกลยทุธก์ารตลาดเวบ็ไซตท์อ่งเทีย่วไทย

จากสื่อออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  

โดยในดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็อยูใ่นระดบั

มากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อวยพร เอการมัย ์(Agarum,2002) พบวา่ การจะเพิม่

จำานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

จะต้องมีการรวมตัวกันในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Alliance) เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาเว็บไซต์ข้ึน

เพียงเว็บเดียวให้เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลสู่ผู้บริโภค

ได้รวดเรว็ขึน้ สนองตอบตอ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจของ

ผู้บริโภค

 3. ผลการทดสอบความมนียัสำาคญัความแตกตา่ง

ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลกลยุทธ์ 

การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อ

การตดัสนิใจทอ่งเท่ียวระหวา่งเพศและระดบัการศึกษา 

พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซึ่งสามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้ กล่าวคือ เพศที่

แตกต่างกัน ย่อมมีแนวคิดหรือพฤติกรรมพื้นฐานทาง

จิตวิทยาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ เรียนรู้ ความเชื่อ

หรือทัศนคติในแต่ละส่วนแตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อ

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ กฤษติกา คงสมพงษ์ (Kongsompong, 2005) 

ได้ทำาการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคชาย

และหญิงในยุโรบและเอเชีย พบว่าเพศชายมีสภาวะ

การควบคุมตนเองต่อแรงกระตุ้นจากภายในมากกว่า

เพศหญงิ นอกจากนีเ้พศชายยงัไดร้บัอทิธพิลจากสงัคม

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้อยกว่าเพศหญิงอีกด้วย 

 สำาหรับความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา  

ที่พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี ข้อมูลจากสื่อ

ออนไลน์ด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเที่ยวไทย 

ในด้านการให้ข้อมูลที่เพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจ 

ท่องเที่ยวแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี นั้นสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ฉลองศร ีพมิลสมพงศ ์(Phimolsompong, 2008) 

ท่ีกล่าวว่าผู้ท่ีอยู่ในระดับสูง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

จะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับบุตรหลานและจะมีอำานาจซื้อ

สินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย

 สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและข้อมูลด้าน

กลยุทธ์การตลาดเวบ็ไซตท์อ่งเทีย่วไทยจากสือ่ออนไลน์

มผีลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

 2. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากส่ือออนไลน์

ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

เปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน

 3. ขอ้มลูกลยทุธก์ารตลาดเวบ็ไซตท์อ่งเทีย่วไทย

จากสื่อออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ 
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นักท่องเที่ยวชาวไทย เปรียบเทียบ ระหว่าวเพศและ

ระดับการศึกษา พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยผูท้ีม่รีะดับการศกึษาปรญิญาตร ีขอ้มลูสือ่ออนไลน์

ด้านกลยุทธ์การตลาดเว็บไซต์ท่องเท่ียวไทย ในด้านการให้

ข้อมูลท่ีเพียงพอมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แตกต่าง

จากผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผู้ทรงคณุวฒุไิดแ้สดงความคดิเหน็สอดคลอ้ง

กับผลการวิจัยที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามว่า 

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ด้านส่วนประสมทางการตลาด

และกลยทุธก์ารตลาดเวบ็ไซตท่์องเท่ียวไทยมผีลตอ่การ

ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก

และจะย่ิงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ต่อไปในอนาคตอันเน่ืองมา

จากการพัฒนาเทคโนโลยีทำาให้การเข้าถึงข้อมูลส่ือออนไลน์

ไดส้ะดวกรวดเรว็และง่ายยิง่ขึน้ ทำาใหฐ้านของผู้ใชง้าน

สื่อออนไลน์กว้างยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากส่ือออนไลน์ 

ในด้านกระบวนการการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญกับคุณภาพของ 

การบริการไม่น้อยกว่าตัวสินค้าและบริการ บางครั้ง 

ตัวสินค้าและบริการมีคุณภาพดีพอกัน ราคาใกล้เคียงกัน 

นกัทอ่งเทีย่วกจ็ะใชเ้กณฑ์คณุภาพการบรกิารมาเป็นตวั

ตัดสินใจ ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควร

ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของการบริการให้เทียบเท่า

หรือมากกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยว

 2. ขอ้มลูกลยทุธก์ารตลาดเวบ็ไซตท์อ่งเทีย่วไทย

จากส่ือออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเรว็ แสดงใหเ้หน็วา่นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสำาคญักบั

การเข้าถึงข้อมลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ผูส้รา้งและดแูล

สื่อออนไลน์ควรใหค้วามสำาคัญกบัความรวดเร็วในการ

แสดงผลข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากบางเว็บไซต์

มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจแต่มีการแสดงผลข้อมูลช้า ต้องใช้เวลา

รอนาน ทำาให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้บริการเว็บไซต์อื่นแทน 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการเข้าถึงส่ือออนไลน์

และอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อ

สนับสนุนพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย

 2. ภาครัฐและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

จำาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริม 

การท่องเที่ยวไทยโดยใช้สื่อออนไลน์ให้ขยายวงกว้าง

เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการที่ได้วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอให้ 

ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทำาการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความ 

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสื่อออนไลน์ด้าน

การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 2. ศึกษาความต้องการเก่ียวกับลักษณะของ 

สือ่ออนไลนด์า้นการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย

และชาวต่างประเทศ

 3. ศึกษาผลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อ

การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ

มนัญญา เอี่ยมบุตร และสมบัติ กาญจนกิจ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันจำานวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ถูกละเลยขาดการ

ดแูลสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีเ่หมาะสม ทำาใหป้ระสบกบั

ปัญหา หากผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีดีจะช่วยส่งเสริม 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 วัตถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลการ

เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการท่ีมตีอ่การสง่เสรมิคณุภาพ

ชีวิตในผู้สูงอายุ

 วิธีดำาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีอายุระหว่าง 

60-70 ปี เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี จำานวน 45 คน โดยให้

กลุม่ตวัอยา่งทำาแบบทดสอบเครือ่งมอืชีว้ดัคณุภาพชวีติ

ขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับปรับปรุง กรม

สุขภาพจิต โดยจัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบจับคู่ 

(Match group) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มทดลองที่ 1 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมงานอดิเรก 

และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย กลุ่มทดลองที่ 2 

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง กิจกรรม

การเต้นรำา และกลุ่มควบคุมดำาเนินกิจกรรมตามอิสระ 

ระยะเวลาดำาเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 

คร้ังละ 90 นาที และผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพชีวิตของ

ทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และหลัง

การทดลองสปัดาหท์ี ่8 นำาผลทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติิ

หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทศิทางเดยีว วเิคราะหค์วามแปรปรวน

แบบสองทางชนดิวดัซ้ำา และเปรยีบเทยีบรายคูด่ว้ยวธิี

ของแอลเอสด ี(LSD) มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ

ชวีติหลงัเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ ของกลุม่ทดลอง

ที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ใน 3 ระยะเวลา คือ ก่อน

การทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลอง 

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตหลัง

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลอง

ที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่ม

ควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรปุผลการวจิยั การเข้ารว่มกิจกรรมนันทนาการ

สามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 

ครบองค์ประกอบรายด้านท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่ง- 

แวดล้อม
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ผู้สูงอายุ
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EFFECT OF RECREATIONAL ACTIVITIES PARTICIPATION ON THE 

IMPROVEMENT ON THE QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY 

Mananya Eambute and Sombat Karnjanakit
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purposes this study aimed to investigate 
and compare the effect of recreational activities 
participation on the improvement of the quality 
of life in the elderly.
 Methods this is an experimental research. 
The samples were 45 elderly aged between 
60-70 years old who were memberships of the 
elderly club in the municipality of Bang Srimuang, 
Nonthaburi. The subjects were examined by 
the World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL) which was applied by the National 
Department of Mental Health to measure the 
physical domain, psychological domain, social 
relationships and environment. Then the subjects 
were divided into 3 groups by using match 
group method : the experimental group 1 
consisted of 15 elderly who participated in 
hobby and physical activity ; the experimental 
group 2 consisted of 15 elderly who participated 
in music , singing and dance ,and the control 
group which was also consisted of 15 elderly. 
The experimental groups were assigned to 
participate in the specific group for 90 minutes, 
3 times a week, for 8 weeks. Evaluation of 
the quality of life of all groups were measured 

after the 4 week and 8 week of the experiment. 
Data were then analyzed in term of means 
and standard deviation, one-way analysis of 
covariance, two-way analysis of variance with 
repeated measure and multiple comparisons by 
using the Least Significant Difference (LSD) to 
determine the results with significant difference 
at the level .05. 
 Results The comparison of the quality 
of life after participating in the recreational 
activities between the experimental group 1 
and the experimental group 2 after the 4 week 
and the 8 week were significant differences 
at .05 level. And the comparison of the quality 
of life after participating in the recreational 
activities showed that both experimental groups 
were significantly better than the control group 
after the 8 week group at .05 level. 
 Conclusion This study showed that parti- 
cipating in the recreational activities enhanced 
quality of life in the elderly people toward the 
holistic health in physical domain, mental domain, 
social relationships and environmental 

Key Words: Recreation activities / Quality of 
life / The elderly
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา จำานวนประชากร

ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ประชากรผู้สูงอายมุอีตัราการเพิม่ขึน้เปน็ปรากฏการณ์

ที่น่าเป็นห่วง รัฐบาลจึงได้จัดทำาแผนระยะยาวสำาหรับ

ผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2535-2554) ซ่ึงกำาหนดเป็นนโยบายท่ี

เกีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายใุนด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมและ

เผยแพร่ความรู้ให้ผู้สูงอายุรู้จักการปรับตัว การดูแลรักษา

สุขภาพ และการพักผ่อนหย่อนใจรวมท้ังจัดบริการพิเศษ

ด้านนันทนาการ (Department of Medical Services, 

1993)

 ในสภาพปัจจุบันปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจที่มี

ความเปลีย่นแปลงไป ทำาใหผู้้สงูอายถุกูละเลย ขาดการ

ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม (Bureau of 

Empowerment of Older Persons, 1999) ฉะนั้น 

การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นสิ่งที่

จำาเป็นต้องทำา เพราะผู้สูงอายุเป็นประชากรที่มีคุณค่า

และความสำาคัญต่อสังคม นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจ

ของบุตรหลาน เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในวงศา- 

คณาญาต ิเนือ่งจากผู้สงูอายไุดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม

ในฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความคิดอ่านสุขุม

รอบคอบ และเคยทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาแล้ว

เม่ือตอนท่ีอยู่ในวัยทำางาน (Intarasuksri, 2001) ดังน้ัน

คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่ง

สามารถพฒันาไดข้ึน้อยูก่บัความพรอ้มของแตล่ะบุคคล 

โดยภาครัฐและผู้ท่ีเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข

ปัญหา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

ทั้งน้ีการที่ผู้สูงอายุมีเวลาว่างที่เพิ่มมากขึ้น กิจกรรม 

ในชวิีตประจำาวันน้อยลง ทำาใหเ้กดิสภาวะความเครยีด 

ความซ้ำาซาก จำาเจ เกดิความเบือ่หนา่ย จงึจำาเปน็ทีจ่ะ

ตอ้งมีการจัดกจิกรรมนันทนาการใหก้บัผู้สูงอายเุพื่อให้

เกิดการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ

สังคม อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ 

(Swangmek, 2005)

 กิจกรรมนันทนาการถือเป็นกระบวนการที่ใช้

กิจกรรมต่างๆ ช่วยเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของบุคคลทุกระดับ ทุกเพศ และทุกวัย ในช่วงเวลาว่าง 

หรอืเวลาอสิระเขา้รว่มกจิกรรมในรปูแบบทีห่ลากหลาย

ตามความสมัครใจ ซ่ึงสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรผู้สูงอายุ

หลงัจากเกษียณอายุหรอืลาออกจากงานแลว้ จะมเีวลา

ว่างมาก ถ้าหากได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีจะช่วยส่งเสริม 

สขุภาพรา่งกายและทางใจ สง่เสรมิอารมณส์ขุเปน็แรง

จูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ หรือกระตุ้นความคิดใหม่ๆ

เพื่อการเข้าร่วมสังคม และให้โอกาสในการมีบทบาท

ในชีวิตตนเอง (Karnjanakit, 2001) 

 ชมรมผูส้งูอาย ุเปน็แหลง่ทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ส้งูอายุ

สามารถร่วมกิจกรรมและมีบทบาทในชุมชน สังคม 

แม้ว่าอาจจะต้องลดหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทไปบ้าง 

การทำากิจกรรมของผูส้งูอายุอย่างตอ่เนือ่งตลอดไปมผีล

ตอ่ความพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ ปอ้งกนัการเกดิปญัหา

ด้านจิตใจและอารมณ์จากการสูญเสียต่างๆ ของผู้สูง

อายุได้ นอกจากนี้ ชมรมผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมของ

ผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ความสามารถ

ในการดแูลตนเองตา่งกัน (Limchaiarunraung, 1993) 

ซ่ึงผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะนำากิจกรรมนันทนาการจัดเป็น

โปรแกรมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรม

ผู้สูงอายุ

 จากปัญหาในเรื่องขาดการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน และจากคุณค่าของกิจกรรม

นนัทนาการทีม่ตีอ่การพฒันาคณุภาพชวีติ ผูว้จิยัจงึจดั

โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและมุ่งศึกษาผลการ 

เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการทีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุภาพ

ชีวิต เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการ และสังเกตผลการเปล่ียนแปลงของคุณภาพ
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ชีวิตท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากิจกรรมนันทนาการ

ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นจะช่วยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชากรผู้สูงอายุได้จริงหรือไม่ และสามารถนำาผล

ที่ได้ไปศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลของการเข้าร่วมกิจกรรม

นนัทนาการทีม่ตีอ่การสง่เสรมิคณุภาพชวีติในผูส้งูอาย ุ

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ในผู้สูงอายุ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ขั้นตอน

การศึกษาวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ

ระหว่าง 60-70 ปี เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมอืงบางศรเีมอืง อำาเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี

โดยใชต้ารางการกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของโคเฮน 

(Cohen, 1988) พบค่าอำานาจการทดสอบ (Power of 

the test) ท่ี 0.70 ค่าขนาดของผล (Effect size) ท่ี 1.0 

และค่าแอลฟาท่ีระดับความมีนัยสำาคัญ. 05 มีค่าเท่ากับ 

13 คน โดยผู้วิจัยได้คำานวณขนาดตัวอย่างเผ่ือไว้สำาหรับ

การถอนตัวได้กลุ่มละ 2 คน หากไม่สามารถปฏิบัติจน

ครบกระบวนการทดลอง รวมจำานวน 45 คน โดยใช้

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการรับอาสาสมัคร

ท่ีมีความสมัครใจในโปรแกรมนันทนาการท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

คัดกรองประวัติและตรวจสุขภาพ 

 เกณฑก์ารคดัเขา้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งเขา้รว่มการ

วิจัย

 1. มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง

 2. ไม่มีความพิการหรือเป็นโรคประจำาตัวและ

ไมม่ปีญัหาทางการไดย้นิการสือ่สาร ทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่

การเข้าร่วมการวิจัยตลอดจนสิ้นสุดการวิจัย

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย

 1. มีปัญหาเร่ืองสุขภาพระหว่างการทดลอง จนไม่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปได้

 2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของ

เวลาในการทดลองทั้งหมด

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองงานวิจัย

  1.1 ใบสมัครการเข้าร่วมวิจัย

  1.2 แบบตรวจสุขภาพ

  1.3 หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย

 2. เครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามยัโลกชดุย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL – BREF 

– THAI) ฉบับปรับปรุงโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยข้อคำาถาม 

25 ข้อ ตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ด้านร่างกาย

   1.1 การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว 

ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำาให้ท่านไม่สามารถทำาในสิ่งที่

ต้องการมากน้อยเพียงใด
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   1.2 ทา่นมกีำาลงัเพยีงพอทีจ่ะทำาในสิง่ตา่งๆ

ในแต่ละวันหรือไม่ (ทั้งเรื่องงาน หรือการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน)

   1.3 ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่าน

มากน้อยเพียงใด

   1.4 ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่

สามารถทำาในสิ่งต่างๆ ให้ผ่านได้ในแต่ละวัน

   1.5 ท่านพอใจกับความสามารถในการ

ทำางานที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงใด

   1.6 ท่านจำาเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล

มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะทำางานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ 

ในแต่ละวัน

   1.7 ท่านสามารถเดินทางด้วยตนเองได้ดี

เพียงใด

  2. ด้านจิตใจ

   2.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มากน้อย

เพียงใด (เช่น มีความสุข ความสงบมีความหวัง)

   2.2 ท่านมีสมาธิในการทำางานต่างๆดี 

เพียงใด

   2.3 ท่านรู้สึกพึงพอใจในตนเองมากน้อย

เพียงใด

   2.4 ท่านยอมรับในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง

ได้เพียงใด

   2.5 ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา 

เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน

   2.6 ทา่นรูส้กึวา่ชวีติของท่านมคีวามหมาย

มากน้อยเพียงใด 

  3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

   3.1 ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือการเข้ากับ

สังคมที่ผ่านมามากเพียงใด

   3.2 ทา่นพอใจกบัการได้รบัความชว่ยเหลือ

จากเพื่อนเพียงใด

  4. ด้านสิ่งแวดล้อม

   4.1 ทา่นรูส้กึวา่ชวีติมคีวามมัน่คงปลอดภยั

ดีหรือไม่ในแต่ละวัน

   4.2 ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ 

ตอนนี้มากน้อยเพียงใด

   4.3 ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจำาเป็น

มากน้อยเพียงใด

   4.4 ทา่นพอใจในการใชบ้รกิารสาธารณสขุ

ได้ตามความจำาเป็นเพียงใด

   4.5 ท่านได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารที่จำาเป็น

ในชีวิตแต่ละวันมากน้อยเพียงใด

   4.6 ท่านมีโอกาสได้พักผ่อน คลายความ 

เครียดมากน้อยเพียงใด

   4.7 สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่าน

มากน้อยเพียงใด

   4.8 ท่านพอใจกับการเดินทางของท่าน 

(หมายถึงการคมนาคม) มากน้อยเพียงใด

  และขอ้คำาถามคณุภาพชวีติโดยรวม คอื ทา่น

พอใจกับสุขภาพของท่านในตอนน้ีเพียงใด และท่าน 

คิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด

 3. โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการสำาหรบัผูส้งูอายุ 

2 โปรแกรม คือ

  3.1 โปรแกรมนนัทนาการ 1 ประกอบไปดว้ย

กิจกรรมงานอดิเรก และกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย

  3.2 โปรแกรมนนัทนาการ 2 ประกอบไปดว้ย

กิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง กิจกรรมการเต้นรำา

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศกึษาคน้ควา้ข้อมลูทฤษฎหีลกัการจดักิจกรรม

นันทนาการสำาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการ

สรา้งโปรแกรมนันทนาการใหเ้หมาะสมกับกลุม่ตวัอย่าง

 2. ออกแบบโปรแกรมนันทนาการ ซ่ึงประกอบด้วย

กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย กิจกรรมงานอดิเรก 
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กิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง และกิจกรรมการเต้นรำา 
สร้างโปรแกรมนันทนาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกจิกรรมและองคป์ระกอบการพฒันาคณุภาพชวีติ 
 3. นำาโปรแกรมนนัทนาการไปตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือทั้ง 2 โปรแกรม จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นันทนาการ 5 ท่าน พบว่ามีค่าความตรงเท่ากับ 0.58 
ซึง่มคีะแนนตามเกณฑค์า่ดชันคีวามสอดคล้อง (Index 
of item objective congruence; IOC) ที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
นันทนาการครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ (Srisart, 
2002) และผู้วจิยัไดแ้กไ้ขปรบัปรงุโปรแกรมนนัทนาการ
ตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับผู้สูงอายุก่อนนำาไปใช้ในการทดลอง 
 4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือช้ีวัดคุณภาพชีวิตฯ 
โดยได้ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรง
คุณวุฒิได้เท่ากับ 0.651 และผู้วิจัยนำาเครื่องมือชี้วัด
คุณภาพชีวิตฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 45 คน เพื่อหาความเที่ยงของ
เครื่องมือพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.820
 5. รบัอาสาสมคัร ทีม่คีวามสมคัรใจ จากสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีความพร้อม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการทกุกจิกรรม ตามโปรแกรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
 6. อธิบายเงื่อนไขในการทดลอง และรูปแบบ
กจิกรรมในการทดลองโดยละเอยีดใหอ้าสาสมคัรกรอก
ใบสมัครการเข้าร่วมซึ่งเป็นการคัดกรองประวัติ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครเพ่ือนำาข้อมูลน้ีมาประกอบ
การคัดกรอง ทำาการตรวจสุขภาพของอาสาสมัครเก่ียวกับ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น โรคประจำาตัว น้ำาหนัก ส่วนสูง 
ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น โดย
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
เทศบาลบางศรเีมอืง ซึง่เป็นผู้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในวิชาชีพพยาบาล สามารถเป็นผู้ตรวจสุขภาพและ 

คัดกรองอาสาสมัคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความ
เสี่ยงต่อการร่วมกิจกรรมให้เหลือจำานวน 45 คน
 7. กลุ่มตัวอย่างท้ัง 45 คน ทดสอบเคร่ืองมือช้ีวัด
คณุภาพชวีติฯ แปลผล และจดัเรยีงคะแนนตามลำาดบั
จากคะแนนสูงสุดไปต่ำาสุด ทำาการจัดเข้ากลุ่มด้วยวิธีการ
แบง่กลุม่แบบจบัคู ่(Match group) แลว้แยกกลุม่ออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
งานอดิเรก และกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย จำานวน 
15 คน
  กลุ่มที่ 2 เป็นผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี
และการรอ้งเพลง กจิกรรมการเตน้รำา จำานวน 15 คน
  กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ จำานวน 15 คน
 8. ดำาเนินการทดลองเป็นเวลา จำานวน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 90 นาที ในวันจันทร์ วันพุธ
และวนัศกุร ์เวลา 09.00-10.30 น. สำาหรบักลุม่ทดลอง
กลุ่มท่ี 1 และ เวลา 15.00-16.30 น. สำาหรับกลุ่มทดลอง
กลุ่มที่ 2 
 9. ผู้วิจัยประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 45 คน ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 4 และ
หลงัการทดลองสปัดาห ์ที ่8 แลว้นำาขอ้มลูไปวเิคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของกลุ่มตัวอย่าง  
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ
กลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียว (One-way Analysis of variance) 
ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 
หลงัเขา้รว่มกจิกรรมนันทนาการตามโปรแกรมกจิกรรม
นันทนาการของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
ท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ใน 3 ระยะเวลา 
คือ ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง (สัปดาห์ท่ี 4) 
และหลังการทดลอง (สัปดาห์ที่ 8) โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ้ำา (Two-way 
Analysis of variance with repeated measures) 
ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพ่ือทดสอบ
ผลกระทบที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรม
นันทนาการกับช่วงเวลาการวัด ถ้าพบว่ามีปฏิสัมพันธ์
จะแยกทดสอบดังนี้
  3.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ้ำา (One-way analysis of variance with  
repeated measures) เพือ่ทดสอบความแตกตา่งของ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง 
ระหว่างการทดลอง (สปัดาหท่ี์ 4) และหลังการทดลอง 

(สัปดาห์ที่ 8)
  3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ 
ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิต โดยวิธีการของ 
แอลเอสดี (LSD)

ผลการวิจัย
 1. ค่าเฉลี่ยของผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในองค์ประกอบรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่ง- 
แวดลอ้มของกลุม่ทดลองที ่1 (กจิกรรมงานอดเิรกและ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย) และกลุ่มทดลองที่ 2 
(กจิกรรมดนตรแีละการรอ้งเพลง กจิกรรมการเตน้รำา) 
ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีค่ามากกว่าก่อนการ
ทดลอง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองที่ 1 กิจกรรมงานอดิเรกและ
กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย กลุ่มทดลองท่ี 2 กิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง กิจกรรมการเต้นรำา 
และกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังทดลอง 8 สัปดาห์

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทดลองที่ 1
ก่อนการทดลอง X

SD
22.80
2.34

20.73
2.46

6.73
1.53

23.93
4.79

หลังการทดลอง 
4 สัปดาห์

X
SD

25.53
2.50

23.47
1.28

7.80
0.68

28.53
2.17

หลังการทดลอง 
8 สัปดาห์

X
SD

27.27*#
2.55

25.13*#
2.26

8.27*#
0.79

32.00*#
3.23

F
p-value

23.18
.000

25.49
.000

7.31
.003

40.91
.000

* p < .05 แตกต่างกันกับก่อนการทดลอง 

# p < .05 แตกต่างกันกับหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองที่ 1 กิจกรรมงานอดิเรกและ

กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย กลุ่มทดลองท่ี 2 กิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง กิจกรรมการเต้นรำา 

และกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังทดลอง 8 สัปดาห์ (ต่อ)

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทดลองที่ 2
ก่อนการทดลอง X

SD
23.13
3.11

20.80
2.54

6.73
1.22

24.27
4.01

หลังการทดลอง 
4 สัปดาห์

X
SD

25.73
2.25

24.53
2.06

8.26
0.96

30.73
2.52

หลังการทดลอง 
8 สัปดาห์

X
SD

28.27*#
1.53

25.73*#
2.00

8.60*#
0.82

32.93*#
2.76

F
p-value

23.64
.000

56.25
.000

20.53
.000

57.14
.000

กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง X

SD
23.27

2.79

20.93

2.79

6.93

1.33

24.20

3.12

หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์

X

SD

22.60

2.20

20.73

1.94

6.87

1.30

26.20

1.26

หลังการทดลอง 

8 สัปดาห์

X

SD

23.87

2.13

21.73

2.73

6.87

1.25

26.07

2.81

F

p-value

1.21

.311

1.09

.349

0.02

.976

3.33

.051

* p < .05 แตกต่างกันกับก่อนการทดลอง 

# p < .05 แตกต่างกันกับหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 
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 2. ค่าเฉลี่ยของผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ในองค์ประกอบรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่ง- 

แวดลอ้มของกลุม่ทดลองที ่1 (กจิกรรมงานอดเิรกและ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย) และกลุ่มทดลองที่ 2 

(กจิกรรมดนตรแีละการรอ้งเพลง กจิกรรมการเตน้รำา) 

มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมที่ 2 ภายหลังการทดลอง  

4 สัปดาห์ และภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในรูปที่ 1

* p < .05 แตกต่างกันกับหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 

รูปที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของ กลุ่มทดลองที่ 1 

(กิจกรรมงานอดิเรก และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย) และกลุ่มทดลองที่ 2 (กิจกรรมดนตรีและ 

การร้องเพลง กิจกรรมการเต้นรำา) และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง (Pre-test) ระหว่างการทดลอง 

(สัปดาห์ที่ 4) และหลังทดลอง (สัปดาห์ที่ 8)

อภิปรายผลการวิจัย  

  การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของกลุ่มทดลอง

ท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 พบว่า จากการเปรียบเทียบผล

ของการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการท่ีมตีอ่การสง่เสรมิ

คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์น้ัน กลุ่มทดลอง

ที่ 1 (กิจกรรมงานอดิเรกและกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ทางกาย) และกลุ่มทดลองที่ 2 (กิจกรรมดนตรีและ

การร้องเพลง กิจกรรมการเต้นรำา) มีคุณภาพชวีติดกีวา่

ก่อนการทดลอง ภายหลังสัปดาห์ที่ 8 นั้น จึงเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งขึ้น แสดงว่า การเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในผู้สูงอายุ ตามขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการสำาหรับ
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ผู้สูงอายุ ดังท่ี นิวตัน และแอนเดอร์สัน (Kathleen 

and Anderson, 1966) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกิจกรรม

นนัทนาการสำาหรับผูส้งูอายคุวรเปน็กจิกรรมเพือ่รกัษา

ระดับสมรรถภาพทางกายให้คงที่ ช่วยสร้างความสุข 

ความเพลดิเพลนิ ขจัดความวติกกงัวล เพือ่การพกัผ่อน 

ใช้เวลาไม่นาน ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ควร

ให้ผู้สูงอายุใช้กำาลังมากเกินไป และไม่ก่อให้เกิดความ

ผิดปกติของโครงสร้างและสภาพของร่างกาย การจัด

กิจกรรมตามความสนใจและความสามารถ รวมทั้ง

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ และควรมีช่วงเวลาหยุดพัก

เพ่ือผ่อนคลาย กิจกรรมท่ีเหมาะสม เช่น เกมงานอดิเรก 

การสะสม การอา่น การจัดกลุ่มสนทนา การเปิดโอกาส

ให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมสงัคมตา่งๆ และสอดคล้องกบั

ทฤษฎี ของ สมบัติ กาญจนกิจ (Karnjanakit, 2001) 

ซ่ึงได้อธิบายว่า การจัดกิจกรรมนันทนาการมีจุดมุ่งหมาย

ที่จะพัฒนาบุคคลและสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ 

ดีขึ้น กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์ความสุข 

ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ  

ส่งเสริมสุขภาพจิต ความสมดุลของกายและจิต และ

ความสมดุลในการแบ่งเวลาทำางาน นันทนาการเป็นการลด

ความเครียด ความวิตกกังวล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ

กลุม่สังคม ส่งเสรมิการแสดงออก เพิม่พนูประสบการณ ์

ส่ิงเหล่าน้ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ทุกระดับวัย 

ทุกเพศ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

จุฬาลักษณ์ สอนไชยา (Sonchaiya, 2003) ศึกษา

เรือ่ง ผลการจดัโปรแกรมนนัทนาการทีม่ตีอ่การพฒันา

สุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า หลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี 10 

กลุ่มทดลองที่สุขภาพทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม สติปัญญา แตกต่างกัน 

เช่นเดียวกับอัจฉรียา กสิยะพัท และคณะ (Kasiyaphat: 

et.al., 2010) ศึกษาเรื่อง เดินอย่างไรให้มีสมรรถภาพ

ร่างกายดี กล่าวไว้ว่า การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 

มหีลายรปูแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเดนิเปน็รปูแบบ

พ้ืนฐานท่ีง่ายท่ีสุด ทำาให้ร่างกายทุกส่วนมีการเคล่ือนไหว 

มคีวามเสีย่งในการบาดเจบ็นอ้ย และสามารถปฏบิตัไิด้

ทุกคน ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพร่ายกาย

แข็งแรงเท่านั้น แต่การไม่เจ็บ ไม่มีโรค ยังครอบคลุม

ถึงการดำาเนินชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของผู้สูงอายุ กิจกรรม

นนัทนาการก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และ

สร้างความสุข ความรัก การยอมรับของสังคม ซึ่งสิ่ง

เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีก่อให้เกิดความผาสุกของ

การดำาเนนิชวีติของมนษุย ์และนัน่เปน็เพยีงจดุเริม่ตน้

ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากผู้เข้ากิจกรรมสามารถ

นำากจิกรรมทีผู่ว้จิัยสรา้งขึน้ไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั 

หรือสามารถถ่ายทอดให้กับเพ่ือน บุคคลใกล้ชิด ครอบครัว 

หรอืคนในชมุชน ทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมนนัทนาการ

เพือ่สง่เสรมิคณุภาพชวีติ ก็จะสามารถใชเ้ปน็ประโยชน์

ต่อไป ทำาให้การดำารงอยู่ของมนุษย์ในสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 สรุปผลการวิจัย 

 กิจกรรมนันทนาการที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนสามารถ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมเทศบาลเมือง

บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ครบองค์ประกอบรายด้าน 

ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การวัดระดับคุณภาพชีวิตควรใช้เครื่องมือ 

ในการวดัคณุภาพชวีติทีห่ลากหลาย เพือ่ใหเ้หน็ถงึการ

พัฒนาเชิงลึก ในองค์ประกอบรายด้านเพิ่มขึ้น 

 2. ควรจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ 

ที่ไม่มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เช่น 

ผู้สูงอายุในกลุ่มประเภทติดบ้าน หรือในชุมชนที่ขาด

สวัสดิการในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ
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 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มของ 

ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ 

ผู้สูงอายบุรรยายความรู้สึกเกีย่วกบัการปฏิบตัคิุณภาพ

ชีวิตทั้ง 4 ด้าน

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
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รายละเอียดการส่งบทความวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยขอให้

สง่ไฟลต้์นฉบับและแบบสง่บทความเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ มาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

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

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030

 ท้ังน้ีต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 2 ท่าน 

ภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์และผู้ส่งบทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงจะ

ไดร้บัการตอบรบัการตพีมิพบ์ทความลงวารสารวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพ หากบทความไมผ่า่นการพจิารณา

ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ผู้ส่งบทความสามารถปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ารับการพิจารณาได้ใหม่โดยในการส่ง

บทความเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์ครั้งต่อไป ผู้ส่งบทความจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการตรวจอ่านบทความ

ของผู้ทรงคุณวุฒิเอง สำาหรับต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ฉบับที่พิมพ์จำานวน 3 เล่ม หากต้องการจะขอเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในราคาเล่มละ 80 บาท

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย

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

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

2. บทความท่ีส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ไม่เกิน 50 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คำา ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย  

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