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สเตอรอยด์ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างและมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชาย: 

การนำาไปใช้และความเป็นพิษ 

ธนกร ศิริสมุทร 
หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

 Anabolic-Androgenic Steroids (AAS) เป็น 

กลุม่ของฮอร์โมนท่ีออกฤทธิเ์สรมิสรา้งกลา้มเนือ้ โดยท่ี

ยังมีฤทธิ์ทางด้านฮอร์โมนเพศชายอยู่ AAS เป็น

ฮอร์โมนท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำา

มาใช้เสรมิสรา้งสมรรถนะทางด้านรา่งกาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในนักกีฬา อย่างไรก็ตามเนื่องจาก AAS เป็น

สเตอรอยด์ฮอร์โมน ดังนั้นการใช้ในระยะยาวจึงมี 

ความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ โดยที่มี

หลักฐานอย่างชัดเจนท้ังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยา รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ นอกจากน้ันยังมีรายงานว่า

มีการเสพติด และมีการพึ่งพา AAS ได้เช่นเดียวกับ

สารเสพติดอื่นๆ สำาหรับในมุมมองด้านการกีฬา AAS 

จัดเป็นสารต้องห้ามท่ีห้ามมิให้นำามาใช้ในนักกีฬา 

อย่างเด็ดขาด โดยมีการออกเป็นกฎห้าม และนักกีฬา

ที่ปรากฏหลักฐานการใช้ก็จะต้องถูกลงโทษ โดยที่ 

ในปัจจุบันได้มีการประกาศรายชื่อ AAS และสารเคมี

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นสารต้องห้าม รวมท้ังระบุวิธีการ

ตรวจสอบ ค่าตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ท้ังนีเ้พือ่ความบริสทุธ์ิ

ยุติธรรมในการแข่งขันและเพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวนกักีฬา

เอง

คำาสำาคัญ: สเตอรอยด์ชนิดเสริมสร้าง / ฮอร์โมน
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ANABOLIC-ANDROGENIC STEROIDS: 

APPLICATIONS AND TOXICITIES

THANAKORN SIRISAMUT
Drug and Poison Information Center, Siriraj Hospital, 

The Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Abstract

 Anabolic Androgenic Steroids (AAS) is  

a group of steroid hormones designed to 

increase anabolic properties. It is used for a 

physical and mental functioning enhancement, 

especially in athletes or people who need the 

cosmetic or anabolic effects. In long-term  

using, AAS produces numerous adverse  

consequences, e.g. biochemical, anatomical, 

physiological, and mental abnormalities. There 

are several bodies of strong and clear-cut 

evidence indicating that chronic uses of AAS 

may produce dependence like other narcotics. 

In sport science perspective, AAS are prohibited 

substances for athletes. The World Anti-Doping 

Agency (WADA) declared the regulations about 

AAS abuse and detection methodology for the 

purposes of fair competition and athlete’s 

long-term health. 

Key Words: Anabolic-Androgenic steroids/ 

Male sex hormones/ Athletes
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บทนำา

 แอนโดรเจน (androgens) เป็นกลุม่ของฮอรโ์มน

เพศชายท่ีมีบทบาทสำาคัญในด้านการแสดงลักษณะ

กายภาพทางเพศ (sex characteristics) รวมท้ัง

ลักษณะทางกายภาพโดยท่ัวไปของเพศชาย (male 

physical characteristics) เช่น การมกีลา้มเนือ้บึกบึน 

ความทนทาน ฯลฯ ซ่ึงลักษณะเหล่านี้เป็นท่ีต้องการ

สำาหรับกลุ่มนักกีฬาที่ต้องใช้สมรรถนะทางการกีฬา 

หรือเพือ่ความสวยงาม ทำาให้เกิดความพยายามในการ

สังเคราะห์สารเคมีที่มีฤทธิ์เสริมสร้างเพื่อการนำามาใช้ 

โดยสารเคมีที่สังเคราะห์ข้ึนมานี้จะเรียกโดยรวมว่า 

anabolic-androgenic steroids (AAS) ซึ่งเป็นกลุ่ม

ของสเตอรอยดฮ์อร์โมนทีไ่ดรั้บการออกแบบ (design) 

โครงสร้างทางเคมีให้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในด้าน 

ฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชาย (androgenic effects)  

รวมไปถึงฤทธ์ิเสริมสร้าง (anabolic effects) เช่น 

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากข้ึน ซ่ึงทำาให้เป็นท่ีนิยม 

ในหมูน่กักีฬา ผูท่ี้จะต้องใช้มวลกลา้มเนือ้ ซ่ึงในปัจจบัุน

มี AAS ที่ได้รับการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้

มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตามท่ีต้องการเป็นจำานวนมาก 

อย่างไรก็ตามสเตอรอยด์ฮอร์โมนกลุ่มนี้มีโทษและ 

ความเป็นพิษสูงหากใช้ไม่ถูกต้อง บทความน้ีจะกล่าวถึง 

เคมแีละเภสชัวิทยาของ AAS รูปแบบการนำาไปใช้และ

ฤทธิไ์มพ่งึประสงค ์รวมท้ังการตรวจสอบและการรักษา

ผู้ที่ใช้ AAS ในทางที่ผิด 

ความเป็นมาของ AAS 

 นับจากปี 1889 (พ.ศ. 2432) ที่นักสรีรวิทยาชื่อ 

Charles E. Brown-Sequard ได้รายงานผลเกี่ยวกับ

การทีเ่ขาได้ทดลองฉีดสารสกัดจากอณัฑะของสนุขัและ 

guinea pig เข้าไปในตนเองแล้วพบว่าสามารถเพิ่ม

ความแข็งแรง เพิม่เชาวนปั์ญญา และสามารถขับถ่าย

ปัสสาวะได้ดีขึ้น (ปัสสาวะพุ่งได้ดีขึ้น) ตั้งแต่นั้นมาก็มี

ความพยายามในการท่ีจะสังเคราะห์ AAS ข้ึนมา 

เพื่อรองรับวัตถุประสงค์อื่นๆ และมีความนิยมเพิ่มขึ้น 

(อย่างลับๆ) ในหมู่นักกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการ

กีฬา อย่างไรก็ตามมีผลพวงที่ไม่พึงประสงค์จาก AAS 

ตามมาเป็นจำานวนมาก เช่น ภาวะซึมเศร้า การเสพติด 

ภาวะทางจิต เป็นต้น (Kanayama, Hudson, and 

Pope Jr., 2010, pp. 11-21)

AAS (Anabolic-Androgenic Steroids) คืออะไร ?

 นับต้ังแต่ปี 1935 ท่ีมีการแยก การสังเคราะห์และ

การระบคุุณสมบัตขิองเทสโทสเตอโรน (testosterone) 

ได้โดยนกัวิจยัยุโรปต่างคณะกันนัน้ ก็มคีวามเข้าใจมาก

ถึงคุณสมบัติทางชีวภาพของมันทั้งในด้านที่เป็นฤทธ์ิที่

เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ (reproductive properties) 

และไม่เก่ียวกับการสืบพันธุ์ (non-reproductive 

properties) รวมท้ังสามารถระบุคุณสมบัติท่ีเป็นในด้าน

การเป็นฮอร์โมนท่ีแสดงบทบาททางเพศ (androgenic 

or masculinizing properties) กับการเป็นฮอร์โมน

ที่แสดงบทบาทด้านการเสริมสร้างทางด้านกายภาพ 

(anabolic properties) จากความรู้เรื่องการดัดแปลง

สูตรโครงสร้างของเทสโทสเตอโรนพื้นฐานซ่ึงนำาไปสู่ 

การสังเคราะห์อนุพันธุ์อีกหลายชนิด แม้ว่าอนุพันธุ์ที่

สังเคราะห์ได้จะมีฤทธิ์เสริมสร้างมากขึ้น (increased 

anabolic effects) แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดฤทธิ์ที่เป็น

ฮอร์โมนเพศชาย (androgenic effects) ได้ออกไป

ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิยามของ AAS ที่ใกล้เคียงความ

เป็นจริงมากที่สุดก็คือ กลุ่มของฮอร์โมนสังเคราะห์

เลียนแบบฮอร์โมนตามธรรมชาติที่มีฤทธ์ิเสริมสร้าง

และยังคงฤทธ์ิฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติด้วย 

(Marshall-Gradisnik, Green, Brenu, and Weatherby, 

2009, pp. 19-33; Shahidi, 2001, pp. 1355-90)
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ที่มาของ AAS
 ก่อนที่จะทราบว่า AAS ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีของเทสโทส-
เตอโรนก่อนว่าการดัดแปลงโครงสร้างของมันทำาให้มี
การเปล่ียนแปลงฤทธ์ิทางชีวภาพไปได้อย่างไร โดยอาศัย
ความรู้เ ร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
กับฤทธิ์ (Structure-Activity Relationship; SAR) 
ตามธรรมชาติท้ังฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชาย
จะมีโครงสร้างทางเคมีร่วมกันคือ steroid nucleus 
หรือ cyclopentanoperhydrophenanthrene ring 
system การเปล่ียนแปลงหมู่ฟังก์ช่ันท่ีบางตำาแหน่งของ
คาร์บอนจะทำาให้ฮอร์โมนมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีแตกต่าง
ออกไป ในภาวะปกติเทสโทสเตอโรนจะถูกเปลีย่นแปลง
ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น ที่คาร์บอนตำาแหน่ง 
ที่ 3 4 5 และ 17 การเปลี่ยนแปลงที่ตำาแหน่ง 
ที่ C5 ทำาให้ได้ metabolite ที่มีฤทธิ์มากข้ึนคือ  
5a-dihydrotestosterone (DHT) อย่างไรก็ตามฮอร์โมน
ตามธรรมชาตินี้มีค่าคร่ึงชีวิตท่ีสั้น ไม่สามารถให้ทาง
ปากได ้จงึมคีวามพยายามดดัแปลงสตูรโครงสร้างเพือ่
ให้สามารถให้ทางปากได ้(orally active) มคีา่ครึง่ชีวิต 
หรือมฤีทธิท์างชีวภาพบางประการทีม่ากข้ึนโดยเฉพาะ 
anabolic properties โดยในปัจจุบันจะมี 2 วิธีการหลัก
ในการดัดแปลงโครงสรา้งทางเคมขีองเทสโทสเตอโรน 
กลา่วคอื (Marshall-Gradisnik, Green, Brenu, and 
Weatherby, 2009, pp. 19-33)
 ก. 17a-alkylation เมื่อมีการเติมหมู่อัลคิล  
(alkyl group) เช่น หมูเ่มธลิ เข้าไปท่ีคารบ์อนตำาแหนง่ 
ที่ 17 จะได้เมธิลเทสโทสเตอโรนซ่ึงจะทนต่อการ 
ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ และสามารถให้ทางปากได้ และ
จากการดัดแปลงดังกล่าวทำาให้เราได้ orally active 
testosterone derivatives มากมายเช่น oxymetho-
lone, oxandrolone, stanazolol 
 ข. 17b-esterification การทำา esterified ที่หมู่
ไฮดรอกซิลที่ติดกับ C17 ด้วยสายโซ่ไฮโดรคาร์บอน 

ที่ยาวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดูดซึมจาก vehicle ที่เป็น
น้ำามันเร็วเกินไป และเมื่อ esterified AAS ถูกดูดซึม
เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะเกิด hydrolysis อย่างรวดเร็ว
กลายเป็น free AAS ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำาให้ AAS 
ค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาและมีค่าครึ่งชีวิต ระยะ
เวลาในการออกฤทธิ์ (duration of action) อยู่ได้ 
นาน ข้ึนกับความยาวของสายโซ่ไฮโดรคารบ์อนท่ีมาทำา
ปฏิกิริยาด้วย สายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่มักจะนำามาทำา
ปฏิกิริยาด้วย เช่น cyclohexylpropionate, decanoate, 
laurate, decanoate, enanthate หรือ propionate 
เป็นต้น 

ชนิดของ AAS 
 การแบ่งชนิดของ AAS ตามโครงสร้างทางเคมี 
เป็นประโยชน์ในแง่การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการออกฤทธ์ิ 
แต่การแบ่งตามการใช้ทางคลนิกิ จะมปีระโยชนใ์นการ
จัดจำาแนก โดยท่ัวไปจะแบ่งตามวิธีการบริหารยา (route 
of administration) ดังนี้ 
 AAS ที่ให้โดยการรับประทาน ตัวอย่างเช่น 
oxymetholonea, oxandrolonea, methandro-
stenolonea, ethylestrenola, stanozolola, fluoxyme-
steronea, norethandrolone, methenolone acetate, 
mesterolone, testosterone undecanoate
 AAS ทีใ่ห้โดยการฉดี ตวัอย่างเช่น nandrolone 
decanoateb, nandrolone phenpropionateb, testos-
terone cypionatec, testosterone enanthatec, 
testosterone propionatec, methenolone enanthate, 
boldenone undecyclenate, trenbolone acetated, 
trenboloned, stanozolol
 (สัญลักษณ์: a17-a alkylated steroids; b19-
nortestosterone esters; ctestosterone esters; 
dสเตอรอยดท์ีใ่ช้ทางสตัวแพทย์) (Maravelias, Dona, 
Stefanidou, and Spiliopoulou, 2005, pp. 167-75)



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 5

กลไกการออกฤทธิ์ของ AAS 

 เช่นเดียวกับสเตอรอยด์ฮอร์โมนทั่วไป AAS  

จะผา่นเข้าไปทีน่วิเคลยีสจบักับตัวรับทีอ่ยู่ในนวิเคลยีส

ของเซลล์ (nuclear receptor) ได้เป็นสารประกอบ

เชิงซ้อนแล้วไปจับกับ hormone response element 

(HRE) ทำาให้เกิดการถอดรหัสสารพันธุกรรมได้เป็น 

mRNA จนนำาไปสู่การสร้างโปรตีนที่ทำาหน้าที่จำาเพาะ

กับฮอร์โมนชนิดนั้นๆ ในที่สุด และอีกกรณีหนึ่งคือ 

สเตอรอยด์ฮอร์โมนจับกับตัวรับท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ ผ่าน 

second messenger และได้ immediate effects 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเซลล์ นอกจากนั้นแล้ว

ยังมีผู้เสนอสมมติฐานกลไกการออกฤทธิ์ของ AAS  

ไว้ 4 กลไก ดังนี้ (Kickman, 2008, pp. 502-21; 

Norman, Mizwicki, and Norman, 2004, p. 33; 

Shahidi, 2001, pp. 1355-90)

 1. การเกิด intracellular metabolism ภายหลัง

จากการจับกับ androgen receptor การดัดแปลง

สูตรโครงสร้างของเทสโทสเตอโรนนั้นเป็นความต้ังใจ 

ทีจ่ะพยายามให้โครงสร้างของสารใหมม่ฤีทธิเ์สรมิสรา้ง

มากท่ีสุดโดยเฉพาะต่อโปรตีน (protein anabolic effects) 

แตด่งัทีไ่ด้กลา่วแลว้วา่ในความเป็นจรงิไมส่ามารถท่ีจะ

แยกฤทธิ์ anabolic ออกจาก androgenic กันได้ 

อย่างเด็ดขาด จึงมีการพัฒนา assay ที่สามารถระบุ

อัตราส่วนความสามารถของฮอร์โมนท่ีสังเคราะห์ในการ

เป็น anabolic กับ androgenic ได้ โดยวิธีการนี้

พัฒนาโดย Eisenberg และ Gordan ในปี 1950 

ฮอร์โมนท่ีมี index value สูงแสดงว่ามีฤทธ์ิ anabolic 

มากกว่า androgenic จากการวิเคราะห์ (assay)  

ด้วยกระบวนการดังกล่าวพบว่า nandrolone และ 

oxandrolone จะมี index value สูง น่ันคือการมีฤทธ์ิ 

myotrophic มากกว่า androgenic 

 2. การทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีตัว receptor 

แล้วไปมีผลตอ่ co-activators และเกีย่วข้องกบัการ

ถอดรหัสทางพันธุกรรม Androgen receptor เป็นหน่ึง

ในสมาชิกของ nuclear receptor โดยที่การออกฤทธิ์

จะเป็นไปตามแบบฉบับของสารท่ีออกฤทธิต่์อ nuclear 

receptor คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับ DNA และไป

เปลี่ยนแปลงการถอดรหัสพันธุกรรม โดยในการออก

ฤทธิน์ัน้จำาเป็นทีจ่ะต้องอาศยัโมเลกุลบางอย่างเข้าช่วย 

เช่น Hsp-90 เพื่อทำาให้สารประกอบเชิงซ้อนที่ได้มี

ความเสถียรเชิงโครงสร้างและสามารถที่จะละลายน้ำา

ได้ดีข้ึน ในปัจจุบันมี co-activator มากมายท่ีถูกค้นพบ

และมีบทบาทต่อการออกฤทธิ์ของ AAS 

 3. ฤทธ์ิต้านการสลายหรือฤทธ์ิต้านการเผาผลาญ 

(anti-catabolic activity) โดยออกฤทธ์ิผ่าน gluco-

corticoid receptor เป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า 

หากให้ AAS กับผู้หญิงหรือเด็กก็จะเกิด ‘virilizing effect’ 

คือเสียงห้าว มีหนวดเคราข้ึน มีกล้ามเน้ือใหญ่ข้ึน จึงทำาให้

มีข้อสังเกตว่าการให้ AAS ในชายปกติ หรือนักกีฬา

แลว้ไดผ้ลในการเสรมิสรา้งกลา้มเนือ้นัน้ เป็นผลมาจาก 

myotrophic effects หรือ anticatabolic effects 

ยังมีหลักฐานท่ีขัดแย้งกันจากข้อมูลการทดลองในมนุษย์ 

เช่น พบการ down-regulation ในผู้ที่ได้รับ AAS  

ในขนาดสงู แต่ก็พบฤทธิก์ารเปน็ anti-glucocorticoid 

ในผู้ป่วยที่มี partial androgen insensitivity จึงอาจ

จะเป็นไปได้อีกว่า AAS ให้ฤทธ์ิทั้ง anti-catabolic 

และ anabolic ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 

 4. การออกฤทธ์ิรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

กับยีน เช่นการที่ฮอร์โมนมีผลต่อสมองทำาให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรม โดยผลการศกึษาสว่นใหญ่

มาจากสัตว์ทดลอง โดยที่พบว่า AAS ไปเปลี่ยนแปลง

วงจรประสาท (neuron circuit) นอกจากนี้ AAS  

ยังทำาให้เกิดการเปลีย่นในการแสดงออก (expression) 

ของ estrogen และ progesterone ในสมองอีกด้วย 

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด้านพฤติกรรมโดยที่

ไม่เก่ียวข้องกับยีน (non-genomic pathway) นั้น 
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พบว่า AAS เป็น allosteric modulator ต่อ GABAA 

receptor ซ่ึงจากผลท่ีเกิดข้ึนน้ันพบว่า ผู้ท่ีใช้ AAS เป็น

เวลานานๆ จะมเีรือ่งของพฤตกิรรมก้าวรา้ว (aggres-

sive) โดยท่ีพบว่ากระบวนการกระตุ้นความก้าวร้าว 

ที่มี AAS เป็นตัวกระตุ้นนั้นมีส่วนที่ซ้อนทับกับกลไก

การกระตุ้นความก้าวรา้วท่ีใช้สารสือ่ประสาทอืน่ๆ ด้วย 

เช่น serotonin arginine vasopressin 

 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของ AAS 

 สามารถแบ่งฤทธิ์ของ AAS ได้ตามเนื้อเย่ือ 

เป้าหมายที่ฮอร์โมนไปออกฤทธิ์ ได้แก่ เนื้อเย่ือท่ีไม่

เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ (non-reproductive tissues) 

กระดูก กล้ามเนื้อ สมอง ไตและเซลล์ไขมัน ในที่นี้จะ

เนน้หนกัเฉพาะฤทธิใ์นการเสรมิสร้างทีม่ต่ีอกระดูกและ

กล้ามเนื้อ โดยผลของ AAS ที่มีต่อเนื้อเยื่อ การเพิ่ม

มวลของร่างกายโดยรวม เพิม่มวลกลา้มเนือ้ปราศจาก

ไขมัน (fat-free mass) ที่ส่วนปลาย เพิ่มมวลไขมัน

อิสระที่ต้นคอ ลดเนื้อเย่ือไขมัน (adipose tissue) 

โดยรวม ลดไขมันใต้ผิวหนัง ลดไขมันท่ีกล้ามเน้ือส่วนลึก 

การเพิ่มข้ึนของแรง (force) แรงในการหดตัวของ 

กล้ามเน้ือ เพ่ิมพลัง (power) ในการหดตัวของกล้ามเน้ือ 

เพิ่มปริมาตรของเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดท่ี 1 และ 2  

เพิ่มจำานวนของนิวเคลียสในกล้ามเนื้อ (myonuclei) 

เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน ลดการสลายโปรตีน เพิ่ม

จำานวนของ satellite cells เพิ่มกระบวนการสร้าง

กล้ามเน้ือ (myogenesis) ลดกระบวนการสร้างเน้ือเย่ือ

ไขมัน (adipogenesis) เพิ่มจำานวนของ androgen 

receptor ท่ีเน้ือเย่ือต้นกำาเนิด เพ่ิมจำานวนของ androgen 

receptor เพิม่จำานวนและขนาดของ motor neurons 

ในมุมมองของนักกีฬานั้น ผลของ AAS ที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ จะเก่ียวกับการเพ่ิม

มวลกล้ามเน้ือ เพ่ิมความแข็งแรง (increased strength) 

ลดระยะเวลาในการพักฟ้ืน (decreased recovery time) 

เพิ่มความก้าวร้าว ส่งเสริมการหายของการบาดเจ็บ 

รักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง นำามาซ่ึงชัยชนะ  

การจูงใจในการใช้ AAS นั้นมาจาก คำากล่าวท่ีว่า 

‘more you take, the more you grow’ ซ่ึงอันท่ีจริง

แลว้จะต้องเพิม่ประโยคว่า ‘the more damage your 

health’ ซ่ึงการใช้ AAS นัน้จะเป็นการบอกเลา่กันตอ่ๆ 

ไปแบบปากตอ่ปาก และเป็นการแข่งขันกันในระหว่าง

ผู้ที่ใช้ยาด้วยกัน (Maravelias, Dona, Stefanidou, 

and Spiliopoulou, 2005, pp. 167-75; Quaglio, 

Fornasiero, Mezzelani, Moreschini, Lugoboni, 

and Lechi, 2009, pp. 289-96)

ที่ใช้ทางคลินิกของ AAS 

 ที่ผ่านมานั้น ที่ใช้ของ AAS นั้นจะเกี่ยวข้องกับ

การ reverse ผลทางด้าน catabolic ของผู้ป่วย 

ในบางภาวะ อย่างไรก็ตามในปลายทศวรรษ 1980 

AAS หลายชนิดก็ถูกถอนออกไปจากตลาด คงเหลือเพียง 

AAS ไม่กี่ชนิดที่ยังมีที่ใช้ เช่น testosterone esters, 

oxandrolone, oxymetholone ที่ใช้ในผู้ป่วยเอดส์ 

ที่มีภาวะผอมแห้ง (AIDS with cachexia) แผลไหม้

อย่างรุนแรง หรือไตวาย ในกรณีการใช้เป็นฮอร์โมน

ทดแทนนัน้ กลุม่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะใช้กับภาวะ 

male hypogonadism สำาหรับการใช้ในสตรีวัยหมด

ประจำาเดือนที่มีภาวะกระดูกพรุน (postmenopausal 

osteoporosis) นั้น เคยมีการใช้ nandrolone deca- 

noate แต่ปรากฏว่าได้ผลพอๆ กับการใช้ estrogen 

replacement และในปัจจุบันยังมียาอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ

ดีกว่า เช่น bisphosphonates ทำาให้ที่ใช้ของ AAS  

ในทางคลินิกค่อยๆ หมดไป (Marshall-Gradisnik, 

Green, Brenu, and Weatherby, 2009, pp. 19-33)
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ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จาก AAS 
 ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลัน ฤทธิ์ไม่พึง
ประสงค์แบบเฉียบพลันที่อาจพบได้ เช่น ปวดศีรษะ 
การบวมคั่งน้ำา (โดยเฉพาะส่วนปลายมือปลายเท้า) 
ท้องเสีย ผิวมัน ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้นอาจพบภาวะ
ดีซ่าน ความผิดปกติของรอบเดือน ความดันโลหิตสูง 
การตดิเช้ือจากการใช้เข็มฉีดยาหรือเทคนคิวิธีการฉดียา
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สะอาด ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์แบบเรื้อรัง 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าสเตอรอยด์ฮอร์โมนจะสามารถ
เปลี่ยนโครงสร้างไปมาระหว่างกันได้ เพราะฉะนั้น  
เทสโทสเตอโรนและ AAS ท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยา 
aromatization ได้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น estradiol 
และ estrogen agonists อ่ืนๆ โดยมีการประมาณว่า
ผูช้ายทีใ่ช้ AAS ในขนาดสงูจะมปีรมิาณของ estrogen 
ที่ไหลเวียนในกระแสเลือดเทียบเท่ากับหญิงที่ยังอยู่ใน
วัยเจริญพันธ์ุ และนั่นเป็นสาเหตุว่าผู้ชายที่ใช้ AAS 
ในขนาดสงูเป็นเวลานานจะมปัีญหาทางด้านกายวิภาค
อันเน่ืองมาจากการมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไป ภาวะ
เต้านมโตท่ีเกิดจากยา (drug-induced gynecomastia) 
เปน็ภาวะทีพ่บไดบ้อ่ยจากการใช้ AAS ทัง้นีเ้ป็นผลจาก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 
AAS โดยตรง กลไกท่ี AAS เก่ียวข้องกับการเกิดภาวะ
เต้านมโตนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มีสมมติฐาน 
ที่อธิบายคือ การท่ี AAS มีฤทธ์ิคล้ายเอสโตรเจน  
การกระตุ้นให้อัณฑะสร้างเอสโตรเจนขึ้นมากกว่าปกติ 
การยับยั้งการสร้างแอนโดรเจน ซึ่งยังไม่ทราบกลไกที่
แน่ชดัมากเท่าที่ควร การเกดิปฏิกริิยา aromatization 
เป็นกลไกหน่ึงท่ีมักใช้อธิบายว่าเพราะเหตุใด แอนโดรเจน
จึงสามารถเหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะเต้านมโตในผู้ชายได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้ยังไม่สามารถอธิบาย 
ในกรณีการเกิดภาวะเต้านมโตจาก methyltestosterone 
หรือ dihydrotestosterone ซ่ึงเป็นแอนโดรเจนท่ี 
ไม่ผ่านปฏิกิริยา aromatization (Goldman, 2010, 
344-5) จากการศกึษาของ Eklof และคณะในปี 2546 

โดยวิธีการรับรายงานทางโทรศัพท์จากศูนย์ Anti-doping 
hotline ของประเทศสวีเดน พบว่า ปัญหาทางจิต
ประสาท 3 อันดับแรก ที่มีการรายงาน (โดยที่ 1 คน
สามารถรายงานได้มากกว่า 1 อาการ) คือ อาการ
ก้าวร้าว อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล ส่วนอาการ
ทางกายท่ีพบบ่อยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ เต้านมโต 
ปัญหาด้านความต้องการทางเพศ และปัญหาทางเพศ 
อืน่ๆ จากรายงานพบวา่มเีรือ่งของปญัหาขนาดอณัฑะ
เล็กลงด้วย (van Amsterdam, Opperhuizen, and 
Hartgens, 2010, 117-23) ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ 
พบได้ดังแสดงต่อไปนี้
 กระดูกและโครงร่าง: มีการปิดของ epiphysis 
ก่อนวัยอันควรในเด็ก เจ็บเอ็นและเอ็นขาด
 เต้านม: เต้านมฝ่อในเพศหญิง หรือเต้านมโต 
ในเพศชาย (อาจจำาเป็นต้องได้รับการผ่าคัด)
 ระบบไหลเวียนโลหิตและเมตาบอลิสม: เพิ่ม
ความเส่ียงในการเกิดล่ิมเลือดอุดตัน ทำาให้ LDL เพ่ิมข้ึน 
ขณะที่ HDL และ fibrinogen ลดลง ทำาให้เกิด left 
ventricular hypertrophy, heart failure, stroke, 
sudden cardiac death, arterial hypertension, 
polycythemia
 ระบบประสาทและจิต: เพ่ิมความต้องการทางเพศ
ท้ังชายและหญิง ทำาให้กระวนกระวายอยู่ไม่สุข ก้าวร้าว 
ทำาให้เกิดอาการถอนยาและซึมเศร้า ปวดศีรษะและมึนงง 
ไม่มีสมาธิ อารมณ์ฟุ้งพล่าน (mania) หวาดระแวง 
(paranoid) มีแนวโน้มที่จะนำาไปสู่การใช้สารอื่นๆ  
ในทางที่ผิด ทำาให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม (anti-
social behavior) 
 เส้นผมและผิวหนัง: เร่งให้เกิดภาวะ male-
pattern baldness ในเพศหญิงทีม่พีนัธกุรรมอยู่ด้ังเดิม 
หรือทำาให้เกิดภาวะขนดก แต่เร่งให้ผมร่วงในเพศชาย
และเพิม่ความมนัของหนงัศีรษะ (ภาวะขนดกสามารถ
คืนกลับได้หลังหยุดยา) รวมทั้งทำาให้เกิดสิวหนองท่ี
หน้าอก หลังและมักไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามปกติ)
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 ตบั: ทำาให้เกิด hepatic cholestasis, jaundice, 
peliosis hepatitis (ถุงเลือดในตับ) เพิ่มความเสี่ยง 

ในการเกิดเนื้องอกในตับ (สัมพันธ์กับการได้รับ 17a-
alkylated steroids [orally active])
 ระบบสบืพนัธ์ุ: กดการสรา้งฮอร์โมนเพศ ในเพศ
หญิงทำาให้ไม่มีประจำาเดือนและคลิตอริสใหญ่ข้ึนแต่ทำาให้
อัณฑะฝ่อในเพศชาย การใช้ AAS ในสตรีตั้งครรภ์ 
จะทำาให้ทารกเพศหญิงมีลักษณะเป็นเพศชายได้ 
 สายเสียง: สายเสียงจะยาวขึ้นในเพศหญิงและ
เสียงที่เปลี่ยนไปมักไม่กลับคืน
 ระบบภูมิคุ้มกัน: เทสโทสเตอโรนจะยับย้ังการ
แบ่งตวัของ B lymphocytes, AAS มผีลต่อการทำางาน
ของเซลล์นักฆ่า (NK cells) รวมท้ังจะลดระดับ Ig G, 
Ig M, Ig A และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอาจทำาให้เกิด
การตดิเช้ือ (Basaria, 2010, pp. 1533-43; Kicman, 
2008, pp. 502-21; Maravelias, Dona, Stefanidou, 
and Spiliopoulou, 2005, pp. 167-75; Marshall-
Gradisnik, Green, Brenu, and Weatherby, 2009, 
19-33; Quaglio, Fornasiero, Mezzelani, Moreschini, 
Lugoboni, and Lechi, 2009, 289-96)

AAS และวงการกีฬา
 วงการกีฬาเป็นวงการหนึ่งที่การใช้ AAS เข้าไป
มสีว่นเก่ียวข้องอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนือ่งจากฤทธิท์าง
ชีวภาพของ AAS มีส่วนเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์
ต่อการนำาไปใช้เพื่อให้ได้สมรรถนะทางการกีฬาที่ดีข้ึน
เหนอืกว่าคู่แข่งขัน ซ่ึงเพือ่เป็นการพทัิกษส์ทิธปิระโยชน์ 
ความปลอดภยัของผูเ้ข้าแข่งขัน ความบรสิทุธิย์ติุธรรม
ในการแข่งขัน ทำาให้จะต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ
การใช้ AAS ในผู้ที่เข้าแข่งขันกีฬา โดยที่ The World 
Anti-Doping Agency (WADA) ได้เป็นหน่วยงานท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องในการทีจ่ะประกาศรายช่ือ สารทีห้่ามใช้
ในผู้ที่จะลงทำาการแข่งขัน รวมไปถึงกรรมวิธีในการ
ตรวจสอบ คา่ cut-off ทีเ่ก่ียวข้อง ในปี 1967 (2510) 

คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้จัดทำา ข้อตกลงทาง 
การแพทย์ในการที่จะต่อต้านการใช้สารกระตุ้น 
ในนักกีฬาที่ลงแข่งกีฬาโอลิมปิก และในที่สุดก็มีหลาย
องค์กรกีฬาที่เห็นด้วยและมีการรณรงค์ต่อเนื่องมา 
เป็นลำาดับ จนกระท่ังมกีารประกาศรายช่ือสารตอ้งห้าม
ของมาโดย WADA ในปี 2004 (2547) ท้ายที่สุด 
ในปี 2009 (2552) WADA ได้ประกาศรายชื่อของ
แอนโดรเจนและอนุพันธ์ของแอนโดรเจนท่ีถูกสั่งห้าม 
ดังน้ี (Barroso, Mazzoni, and Rabin, 2008, 391-402; 
Basaria, 2010, 1533-43; Rogol, 2011, 4473-4)
 Exogenous AAS: Androstendiol, Andros-
tendione, Bolandiol, Bolasterone, Calusterone, 
Desoxymethyltestosterone, Fluoxymesterone, 
Mestanolone, Mesterolone, Methandienone, 
Methyltestosterone, Nandrolone, Oxandrolone, 
Oxymesterone, Stanozolol, Testosterone,  
Tetrahydrogestrinone, Tibolone, Trenbolone
 Endogenous AAS: Androstendiol, Andro-
stendione, Dihydrotestosterone, Testosterone, 
Epitestosterone
 Gonadotropins: hCG (นักกีฬาชาย), LH 
(นักกีฬาชาย) 
 Androgen modulators: Aromatase inhibitors, 
Anti-estrogens, Androstendione, DHEA 
 Other: SARMs [selective androgen receptor 
modulators เป็นสารที่มีโครงสร้างที่สามารถจับกับ 
androgen receptor และ สารประกอบในปัจจุบัน 
ที่ออกฤทธิ์เป็น SARMs คือ arylpropionamides, 
bicyclic hydantoins, quinolines และ tetrahydro-
quinolines แรกเริ่มนั้น SARMs ถูกสังเคราะห์เพื่อ
ให้ใช้ในวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับภาวะพร่องฮอร์โมน 
เพศชาย เช่น กระดูกพรุน ภาวะผอมแห้ง (cachexia) 
แต่ต่อมามีการนำาไปใช้ในด้านเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการกีฬา] (Kickman, 2008, pp. 502-21) ต่อมา
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ในปี 2011 (2554) WADA ยังได้เพิ่มรายการ “สาร
ต้องห้าม” ซึ่งนอกเหนือจาก แอนโดรเจนและอนุพันธ์
ของมนัแลว้ยังมรีายช่ือสารเคมอีกีเป็นจำานวนมาก เช่น 
 1. Anabolic agents: danazol, furazabol, 
gestrinone, oxabolone, stenbolone
 2. Beta-2 agonists: bambuterol, fenoterol, 
formoterol, salmeterol, terbutaline
 3. Anti-estrogenic substances: exemestane, 
raloxifene, toremifene
 4. Diuretic and masking agents: acetazol-
amide, furosemide, indapamide, spironolactone, 
triamterene, probenecid, finasteride, dutasteride, 
dextran, hydroxyethyl starch
 5. Oxygen transfer enhancer: efaproxiral 
(RSR-13) 
 6. Narcotics: methadone, pentazocine, 
pethidine
 7. Cannabinoids: tetrahydrocannabinol 
 8. Glucocorticoids: budesonide, dexa-
methasone, methylprednisolone, prednisolone, 
triamcinolone
 9. Beta adrenergic antagonists: atenolol, 
bisoprolol, carvedilol, metoprolol, propranolol, 
timolol 
 (“What is Doping”, n.d.) 
 การตรวจหาการใช้สารกระตุ้นในนักกีฬา 
 ความหมายของคำาว่า “สารกระตุ้น” หรือท่ีรู้จักกัน
ว่า “สารโด๊ป” (doping agent) นั้น จะหมายถึง สาร
ทีม่ฤีทธ์ิทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของผูใ้ช้สงูข้ึน 
แบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ได้ 7 กลุ่มดังนี้ (แต่ตาม
ความหมายของคณะกรรมการโอลมิปิกสากล [WADA] 
จะหมายรวมถึง “วิธีการ” ที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของนักกีฬาเข้าไปด้วย) 

 1. สารกระตุ้น (stimulants) เป็นสารที่มีฤทธ์ิ
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เช่น แอมเฟตามีน 
ยาลดความอ้วน ยาแก้หวัด 
 2. สารเสพติด (narcotics) ใช้ในวัตถุประสงค์
ที่เก่ียวกับลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการ
แข่งขัน เช่น ฝิ่นและอนุพันธ์ 
 3. สารอนาบอลิค (anabolic agents) AAS  
จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ รวมทั้งยาที่ออกฤทธิ์เป็น beta-2 
agonists 
 4. ยาขับปัสสาวะ (diuretics) เป็นยาท่ีนำามาช่วย
ใช้ในการควบคุมน้ำาหนกัตัว ในการแข่งขันทีม่กีารแบ่ง
รุ่นน้ำาหนักตัว หรือใช้บดบังการใช้สารกระตุ้นตัวอื่น 
 5. ฮอรโ์มน (hormones) เช่น ฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมอง หรือ อินซูลิน 
 6. สารต้านฤทธ์ิเอสโตรเจน (anti-estrogens) 
เป็นสารที่ออกฤทธิ์ยับยัง้การทำางานของเอนไซม์อะโร- 
มาเตส (aromatase inhibitor) ซ่ึงทำาให้ไม่มีการเปล่ียน 
anabolic steroids ไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิง ทำาให้ได้
ฤทธิ์ของ anabolic steroids มากขึ้น 
 7. สารบดบัง (masking agents) เป็นสารท่ีไม่มี
คณุสมบติัในการเสริมสร้างสมรรถนะโดยตรง แต่ทำาให้
ไม่สามารถตรวจพบสารกระตุ้นท่ีได้รับเข้าไปได้ เช่น 
ยาขับปัสสาวะ 
 สำาหรบั “วิธกีาร” (procedures) ท่ีนำามาใช้อืน่ๆ 
เพื่อให้สมรรถนะของนักกีฬาดีขึ้นอีก คือ การให้เลือด 
หรือส่วนประกอบของเลือด เพื่อให้ร่างกายสามารถ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น เป็นต้น 
 
รูปแบบการใช้ AAS ในทางที่ผิด (usage patterns 
of AAS abuse) 

 จากความรูท้ีว่่า AAS จะมอียู่ดว้ยกัน 2 รปูแบบ

คือ การรับประทานกับการฉีด ซึ่งยาฉีดนั้นจะเป็นยา

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากตัวยาเป็นเอสเทอร์
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ของตัวฮอร์โมนที่ละลายในกระสายยาที่เป็นน้ำามัน  

แต่สำาหรับ AAS ท่ีนิยมใช้ในหมู่นักกีฬา หรือผู้ท่ีต้องการ

เสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นจะมีการใช้ท้ังยารับประทาน

และยาฉีดและจะมีวิธีการมากมายซ่ึงเป็นที่รู้กันในหมู่

ผู้ใช้ว่าจะมีวิธีการใช้อย่างไรเพื่อให้ AAS ออกฤทธิ์ได้

มากท่ีสุดและเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยท่ีสุด การใช้ 

AAS ในทางท่ีผิดน้ันจะเป็นลักษณะของการใช้ยาผสมกัน

หลายๆ ชนิดท้ังยารับประทานและยาฉีด และใช้ในขนาด

ที่สูงกว่าขนาดปกติ 40-100 เท่า โดยจะมีนิยามศัพท์

เฉพาะที่เป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ใช้ AAS ในลักษณะนี้คือ 

 Stacking เป็นการใช้ AAS 2 ชนดิหรือมากกว่า

ข้ึนไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดยท่ีจะเป็นการใช้ anabolic 

steroids ในขนาดท่ีสูงกว่าขนาดท่ีให้ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

(supra-physiologic dose) ประมาณ 4-18 สัปดาห์ 

แลว้ตามด้วยระยะการปลอดยา (drug-free) ประมาณ 

1-12 เดือน โดยที่ให้มีช่วง “ปลอดยา” (drug-free 

หรอื drug holiday) เพราะต้องการลดอาการข้างเคยีง

จากยา เพื่อให้วงจรของฮอร์โมนกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

และเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบ ในผู้ใช้บางรายจะใช้

ค่อยๆ ลด AAS อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงท้ายของ

การใช้แบบ stacking ซึ่งเรียกว่า pyramiding 

 Cycling เป็นการใช้ AAS แต่ละชนิดในช่วง

เวลาหนึ่งที่เท่าๆ กัน (เช่น ชนิดละ 6-10 สัปดาห์ 

โดยให้มรีะยะ “ปลอดยา” เพือ่ลดอาการไมพ่งึประสงค์

และลดการชินยา) (Fitch, 2008, pp. 384-90;  

Fronczak, Kim, and Barqawi, 2012, pp. 515-28; 

Kanayama, Brower, Wood, Hudson, and Pope 

Jr, 2009, pp. 1966-78; Quaglio, Fornasiero, 

Mezzelani, Moreschini, Lugoboni, and Lechi, 

2009, pp. 289-96) 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการใช้ AAS แบบ stacking ผสมกับ cycling ในบางรายอาจจะมีการใช้ tamoxifen  

ร่วมด้วยเพ่ือลดภาวะเต้านมโต (gynecomastia) นอกจากน้ันแล้วยังมีการใช้ hCG หรือ clomiphene 

ในช่วงท้ายของวงจรด้วยเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้าง endogenous testosterone อีกครั้ง (Fitch, 

2008, p. 386)

สัปดาห์ที่ Oxymetholone

(mg/day)

Testosterone 

ester 

(mg/week)

Nandrolone 

decanoate 

(mg/week)

Methandrostenolone 

(mg/day)

Methenolone 

(mg/week)

1

2

3

4

5

6

7

8

50

50

50

50

50

-

-

-

750

500

500

250

-

-

-

-

100

100

300

400

400

300

200

100

-

-

-

-

50

50

50

50

-

-

-

-

100

200

300

300
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ลักษณะของผู้ที่ใช้ AAS (characteristics of AAS 
abusers) 
 โดยปกติแล้วผู้ที่เป็น ‘AAS abuser’ มักจะเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง (โดยประมาณ 2-3 เท่า) 
เป็นผู้ท่ีมีความม่ันใจในตนเองน้อย (poor self-esteem) 
ประมาณ 60-70% ของผู้ที่ใช้ AAS จะมีกิจกรรม
สม่ำาเสมอในศูนย์กีฬา จากการศึกษาลงไปในรายละเอียด
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด abuse คือ เศรษฐานะ 
ประวัติการมี abuse ในครอบครัว ผู้ที่มีความมั่นใจ 
ในตนเองต่ำาและผู้ที่มีรูปร่างไม่ดีมาก่อนที่จะใช้ AAS 
อย่างไรก็ตามในผู้ท่ีไมใ่ช่นกักีฬาก็อาจมกีารใช้ AAS ได้
ในกรณีที่ต้องการใช้ในลักษณะเพิ่มความน่าดูและเพื่อ
ประโยชน์ด้านอื่นๆ (cosmetic purpose) (Di Luigi, 
Romanelli, Sgró, and Lenzi, 2012; Hall Ryan, 
Hall Richard, and Chapman, 2005, 285-90; 
Maravelias, Dona, Stefanidou, and Spiliopoulou, 
2005, pp. 167-75; Quaglio, Fornasiero, Mezzelani, 
Moreschini, Lugoboni, and Lechi, 2009, pp. 
289-96)
 การพึ่งพา AAS (AAS dependence) 
 ยังไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
ที่ระบุถึงการพึ่งพา AAS ที่ใช้ในขนาดการรักษา 
(therapeutic use) แต่กลับพบรายงานถึง 165 ราย
ของนักยกน้ำาหนักและนักเพาะกายท่ีมีภาวะพ่ึงพา AAS 
และเป็นการใช้ในขนาดทีส่งูเกิน (supra-physiologic 
dose) โดยเป็นการใช้ในระหว่างการฝกึซ้อม มรีายงาน
การใช้ AAS ในขนาดสูงเป็นเวลานานพบว่ามีเร่ือง 
ของอาการซึมเศร้า อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ มีความคิด
ฆ่าตัวตาย โดยพบว่าถึงร้อยละ 75 ของผู้ท่ีใช้สเตอรอยด์
ในทางท่ีผิดมีอาการทางจิตท่ีตรงกับแนวทางการวินิจฉัย
โรคทางจิตเวชท่ีเรียกว่า DSM-III-R ในกลุ่มอาการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเสพติดสาร สำาหรับอาการ “ถอน 
สเตอรอยด์” นั้นก็มีความหลากหลายมาก และจะยิ่ง
พบมากหากเป็นการหยุดการใช้ 17a-alkalated steroids

การรักษาผู้ที่ใช้ AAS มาเป็นเวลานาน 
 ผู้ท่ีใช้ AAS มาเป็นเวลานานและเกิดผลข้างเคียง
ข้ึนมานั้นมักจะไม่ค่อยยอมไปพบแพทย์ หรือไปแล้ว 
ก็มกัไมบ่อกรายละเอยีดท้ังหมดว่าตนเองใช้ยาหรอืสาร
อะไรอยู่บ้าง จงึทำาให้ยากต่อการวินจิฉยั อย่างไรก็ตาม
มีวิธีการท่ีแพทย์สามารถสังเกตหรือตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่า 
ผู้ที่มาหาเราตรงหน้านั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ใช้ AAS 
มาอย่างยาวนานหรือไม่ วิธีการง่ายๆ มีดังนี้ การมีสิว
ข้ึนอย่างมาก รอยเข็มฉดียาบรเิวณกลา้มเนือ้มดัใหญ่ๆ 
ภาวะศีรษะล้านในเพศชาย การมีขนดกในเพศหญิง 
การบวมน้ำา ตับโต เต้านมโตและเจ็บในเพศชาย  
ตาเหลืองเล็กน้อย เต้านมฝ่อเล็กในเพศหญิง นอกจากน้ี
การตรวจเลอืดทางเคมคีลนิกิบางอย่างก็อาจให้ขอ้มลูท่ี
เป็นประโยชน์ได้เช่น มีค่า hemoglobin สูง ค่าเอนไซม์
ที่เก่ียวกับการทำางานของตับและกล้ามเนื้อผิดปกติไป 
เช่น AST, ALT, GGT, LDH, CK, total bilirubin 
การมีค่าพารามิเตอร์ด้านเมตาบอลิคที่เปลี่ยนไปเช่น 
LDL สูงขึ้น ขณะที่ HDL ลดลง มีระดับฮอร์โมนเพศ
เปลี่ยนแปลงไป (Hall Ryan, Hall Richard, and 
Chapman, 2005, 285-90; Quaglio, Fornasiero, 
Mezzelani, Moreschini, Lugoboni, and Lechi, 2009, 
pp. 289-96) นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี 
กายวิภาคและสรีรวิทยา ท่ีเห็นได้ชัดแล้ว การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นอารมณ ์จติประสาทอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
เช่น อารมณ์ซึมเศร้า ก้าวร้าว อารมณ์ฟุ้งซ่าน มีการ
ศึกษาในหนู mice พบว่า ชนิดของความก้าวร้าวรุนแรง
ขึ้นกับชนิดของ AAS และพบว่ากลไกนั้นเกี่ยวข้องกับ 
Corticotropin Releasing Factors (CRF) -dependent 
modulation ของ GABAergic transmission ที่มี 
ผลต่อ neuronal circuit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึง
ผลตกค้างที่อยู่ได้นานของ AAS ต่อพฤติกรรม การใช้
ยารักษาอาการทางจิตประสาทส่วนใหญ่สามารถใช้ได้
ทั้ง ยากลุ่ม antipsychotics หรือ SSRIs [selective 
serotonin reuptake inhibitors] antidepressants 
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ในระยะยาว การใช้ cognitive behavioral therapy 
(CBT) ช่วยในการบำาบัดอาจเป็นส่ิงจำาเป็น เหนืออ่ืนใด 
การให้คำาแนะนำาเชิงลึกระหว่างการรักษาเป็นส่ิงท่ีจำาเป็น 
(Oberlander, and Henderson, 2012, pp. 382-92; 
Lumia, and McGinnis, 2010, pp. 199-204; 
Salas-Ramirez, Montalto, and Sisk, 2010,  
pp. 328-35)

สรุป 
 AAS เป็นกลุ่มของสเตอรอยด์ฮอร์โมนที่มีฤทธ์ิ
เสริมสรา้งกลา้มเนือ้และสมรรถนะให้กับรา่งกายผูใ้ช้ได้ 
มีการสังเคราะห์ AAS ข้ึนมาหลายชนิดเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการนำามาใช้เพ่ิมกล้ามเน้ือ องค์ประกอบทางกายวิภาค
ของร่างกาย รวมไปถึงความสามารถและสมรรถนะ
ของร่างกาย อย่างไรก็ดี การใช้ AAS ในระยะยาว 
มผีลกระทบเชิงลบตอ่ร่างกายมากกวา่ ท้ังความผิดปกติ
ทางด้านค่าพารามิเตอร์ทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลง
ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาอย่างมากมาย รวมไปถึง
มีการเสพติด การพึ่งพาใน AAS ได้ไม่แตกต่างจาก
สารเสพติดอื่นๆ ด้วยผลกระทบอย่างรุนแรงดังกล่าว
จึงเป็นท่ีมาของการส่ังห้ามใช้ และการตรวจสอบการใช้ 
AAS ในนักกีฬาที่ทำาการแข่งขัน โดยเฉพาะในระดับ
สากล ท้ังน้ีเพ่ือความบริสุทธ์ิยุติธรรมในการแข่งขันและ
เพ่ือประโยชน์ในด้านสุขภาพของนักกีฬาในระยะยาวด้วย 
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ผลของการดื่มนมช็อคโกแลตที่มีต่อการออกซิเดชั่นของคาร์โบไฮเดรต 

และระยะเวลาการออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย
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บทคัดย่อ

 วัตถปุระสงค ์เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการดืม่นม

ช็อคโกแลตก่อนการออกกำาลังกายกับเครื่องดื่มกลูโคส

ท่ีมีต่อการออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรต และระยะเวลา

การออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรง

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพศชาย

ท่ีมีอายุระหว่าง 18-23 ปี จำานวน 14 คน ทำาการทดลอง

เป็นรูปแบบไขว้ โดยกลุม่ตวัอย่างทกุคนไดรั้บเครือ่งด่ืม 

3 ชนิดก่อนการออกกำาลังกาย ได้แก่ เคร่ืองด่ืมหลอกท่ีมี

ส่วนผสมของสารให้ความหวานกับกล่ินผลไม้ เคร่ืองด่ืม

กลโูคส และนมช็อคโกแลต จำานวนครัง้ละ 5 มลิลลิติร

ต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัม ทำาการออกกำาลังกายหลัง

จากด่ืมเคร่ืองด่ืมต่างๆ เปน็เวลา 1 ช่ัวโมงด้วยการเดิน

หรือวิ่งบนลู่กลด้วยความหนัก 70% ของสมรรถภาพ

การใช้ออกซิเจนสูงสุดจนเหน่ือยหมดแรง ก่อนและหลัง

ออกกำาลังกาย ทำาการวัดตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อัตรา

การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 

ความดนัโลหิตขณะหัวใจคลายตวั การออกซิเดช่ันของ

คาร์โบไฮเดรต การออกซิเดช่ันของไขมนั ระดบัน้ำาตาล

ในเลือด ระดับกรดแลคติกในเลือด และระยะเวลา 

ในการออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรง 

 ผลการวิจัย ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเต้น

ของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และความดัน

โลหิตขณะหัวใจคลายตัวภายหลังการดื่มเครื่องดื่ม 

ท้ัง 3 ชนิด อีกท้ังไม่พบความแตกต่างของการออกซิ- 

เดชั่นของไขมัน และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ

ระดับกรดแลคติกในเลือดระหว่างกลุ่มในทุกช่วงเวลา 

อย่างไรก็ตาม พบว่าขณะออกกำาลังกายจนเหนื่อย 

หมดแรง กลุ่มนมช็อคโกแลตมีการออกซิเดช่ันของ

คาร์โบไฮเดรตท่ีสูงกว่า และมีการเปล่ียนแปลงของระดับ

น้ำาตาลในเลือดที่ต่ำากว่ากลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่ม

เครื่องดื่มกลูโคสอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี ้กลุม่นมช็อคโกแลตมรีะยะเวลาของการออก

กำาลังกายท่ีมากกว่ากลุ่มเครื่องด่ืมหลอก และกลุ่ม

เครื่องดื่มกลูโคสอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรปุผลการวจิยั การด่ืมนมช็อคโกแลตช่วยทำาให้

ออกกำาลังกายได้ระยะเวลานานข้ึน โดยการดื่มนม 

ช็อคโกแลตช่วยเพิม่การออกซิเดชันของคารโ์บไฮเดรต 

และชะลอการลดลงของระดับน้ำาตาลในเลอืดขณะออก

กำาลังกายที่ยาวนาน

คำาสำาคัญ : นมช็อคโกแลต / เครื่องดื่มกลูโคส / 

การออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรต / การออกกำาลังกาย

จนเหนื่อยหมดแรง
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Abstract

 Purpose To compare the effects between 

chocolate milk and glucose beverage upon 

carbohydrate oxidation and time of exercise 

to exhaustion in male youth.

 Methods Fourteen male students of the 

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn 

University, aged 18-23 years were recruited. 

A crossover study was designed in this study. 

All subjects received 3 kinds of drinks including 

placebo beverage, glucose beverage and 

chocolate milk (5 ml / kgBW). After drinking for 

1 hour, the subjects were asked to walk-run 

on a treadmill with 70% of VO2max until 

exhaustion. Before and after each exercise 

session, heart rate, systolic and diastolic blood 

pressure, carbohydrate oxidation, lipid oxidation, 

blood sugar and lactate levels as well as times 

to exhaustion were measured. 

 Results There were no significant differ-

ences in heart rate, systolic, and diastolic blood 

pressure after taking all 3 kinds of drinks. 

Moreover, there were no significant differences 

in lipid oxidation and percentage of change 

in blood lactate level among groups at all 

times. However, chocolate milk group had 

significantly higher in carbohydrate oxidation 

and lower in percentage of change in blood 

glucose level at exhaustion when compared 

with the placebo and glucose beverage groups 

(p<.05). Furthermore, chocolate milk group had 

significantly longer in time to exhaustion than 

the placebo and glucose beverage groups 

(p<.05).

 Conclusions Drinking Chocolate milk is 

likely to make exercise time longer. It maintains 

the carbohydrate oxidation and glucose con-

centration during prolonged exercise.

Key Words : Chocolate milk / Glucose beverage 

/ Carbohydrate oxidation / Time to exhaustion
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 กีฬาบางประเภทใช้เวลาในการแข่งขันยาวนาน 

ตัวอย่างเช่น วิ่งมาราธอน มีระยะทางในการแข่งขัน

ถึง 42.195 กิโลเมตร หรือ 26 ไมล์ (International 

Association of Athletics Federations, 2009 : 

online) สถิติโลกในการแข่งขันบอสตันมาราธอน วันท่ี 

18 เมษายน ค.ศ. 2011 โดยนักกีฬาชาวเคนย่า ใช้เวลา

ในการว่ิงน้อยทีส่ดุเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 3 นาท ี2 วินาท ี

(Marathonguide, 2013 : online) อีกทั้งการแข่งขัน

ไตรกีฬา ซ่ึงประกอบด้วยการว่ายน้ำา 1.5 กิโลเมตร 

ป่ันจักรยาน 43 กิโลเมตร และว่ิง 10 กิโลเมตร 

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีลอนดอน สหราชอาณาจักร 

สถิติของนกักีฬาชายอยู่ที ่1 ช่ัวโมง 46 นาท ี25 วินาที 

(Olympic London, 2012 : online) การออกกำาลังกาย

หรือการแข่งขันท่ีใช้ระยะเวลานาน จะใช้คารโ์บไฮเดรต

เป็นแหลง่พลงังานหลกั หากปรมิาณของคาร์โบไฮเดรต

ที่ได้รับรวมกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตในร่างกายมีไม่

เพียงพอ จะทำาให้สมรรถนะในการแข่งขันลดลง ซ่ึงเกิด

จากความเมื่อยล้าท่ีเกิดจากการออกกำาลังกายอย่าง

ยาวนาน อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของกรดแลคติก 

(Achten et al., 2004; Ada, 2009; Costill et al., 

1988; Sousa et al., 2010) ทั้งนี้เมื่อออกกำาลังกาย

เป็นเวลานาน ระดับน้ำาตาลในเลือดจะลดลง ร่างกาย

จึงต้องสลายไกลโคเจนในกล้ามเน้ือมาเป็นแหล่งพลังงาน

ทดแทนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายท่ีได้ใช้หมดไป ก่อให้เกิด

ความเมือ่ยลา้ และลดระยะเวลาของการออกกำาลงักาย 

ดังน้ันการรักษาระดับไกลโคเจนเป็นส่ิงท่ีสำาคัญในระหว่าง

การออกกำาลังกายท่ีใช้ระยะเวลานาน (Hermansen 

et al., 1967; Karlsson and Saltin, 1971)

 ในการเล่นกีฬา การออกกำาลังกาย รวมถึงการ

แข่งขันกีฬาท่ีใช้ระยะเวลานาน หากนกักีฬามกีารเสรมิ

อาหารท่ีรับประทานง่าย ดูดซึมเร็วจะสามารถช่วยชะลอ

ความเมื่อยล้าจากกรดแลคติก และยืดเวลาการใช้

น้ำาตาลในเลอืดทีเ่ปน็แหลง่พลงังานทำาให้นกักีฬาทนกับ

ความเมือ่ยลา้ และคงประสทิธิภาพในการเลน่กีฬาหรอื

การแข่งขันได ้ซ่ึงเป็นปจัจยัสำาคญัทีส่ง่เสรมิให้นกักีฬา

เป็นผู้ชนะ ที่ผ่านมามีการศึกษาถึงผลของการเสริม 

การบริโภคคาร์โบไฮเดรตระหว่างการออกกำาลังกาย

เป็นเวลานาน พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาระดับ

น้ำาตาลในเลือดได้ดี (Coyle et al., 1986; Widrick 

et al., 1993; McConell et al., 1999) ในปี ค.ศ.2011 

โมริฟูจิ และคณะ (Morifuji et al., 2011) ได้ทำา 

การศกึษาการบริโภคคารโ์บไฮเดรตรว่มกับกรดอะมโิน

ก่อนการออกกำาลังกายในหนู พบว่าการบริโภคคาร์โบ- 

ไฮเดรตร่วมกับกรดอะมิโนก่อนการออกกำาลังกาย 

จะกระตุ้นเอนไซม์ท่ีควบคุมการดูดซึมน้ำาตาลกลูโคส

ระหว่างการออกกำาลังกาย จึงช่วยลดการสลายไกลโคเจน

ในกล้ามเน้ือ เน่ืองจากสามารถรักษาระดับน้ำาตาลในเลือด

ระหว่างการออกกำาลังกาย นอกจากนั้น มอนทริโอ 

และคณะ (Monteiro et al., 2008) ได้ศึกษาผลของ 

กรดอะมิโนต่อการออกกำาลังแบบอดทนในหนู พบว่า

เวลาในการออกกำาลังกายจนหมดแรงมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญกับกลุ่มควบคุม โดยสามารถคง

สมรรถภาพในการออกกำาลงักายเป็นเวลานานได้ดกีว่า 

สันนิษฐานว่าการเสริมโปรตีนเพ่ิมก่อนการออกกำาลังกาย 

จะทำาให้ร่างกายมีการดึงโปรตีนมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ได้ต่อจากการหมดไปของคาร์โบไฮเดรต ช่วยชะลอ 

การสลายไกลโคเจนได้ อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นท่ีสรุปว่า

โปรตีนจะมีผลต่อความสามารถในการออกกำาลังกาย 

ได้อย่างยาวนานหรือไม่ ไอวี และคณะ (Ivy et al., 2003) 

ได้ทำาการศึกษาผลของคาร์โบไฮเดรตผสมโปรตีนต่อการ

ออกกำาลงักายแบบอดทน พบว่าผูท้ีไ่ด้ด่ืมคารโ์บไฮเดรต

รว่มกับโปรตีนจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการออก

กำาลังกายแบบแอโรบิกสูงกว่าการดื่มคาร์โบไฮเดรต

เพยีงอย่างเดยีว อกีทัง้แซนเดอร์ และคณะ (Saunder 

et al., 2004) ได้ศึกษาผลของเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรต
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ผสมโปรตีนในการออกกำาลังกายแบบอดทน พบว่าผู้ที่

ได้รับเครื่องด่ืมคาร์โบไฮเดรตผสมโปรตีนสามารถ 

ออกกำาลังกายได้นานกว่าเครื่องด่ืมท่ีมีคาร์โบไฮเดรต

เพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีโรมาโน และคณะ (Romano 

et al., 2006) ทำาการศึกษาผลของคาร์โบไฮเดรตร่วมกับ

โปรตีนต่อประสิทธิภาพการป่ันจักรยาน พบว่าไม่มี

ความแตกต่างของเวลาท่ีทำาให้เมื่อยล้าระหว่างกลุ่ม 

รับประทานคาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีน กับกลุ่ม 

รับประทานคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ เอสเซน และ

ไกบาลา (Essen and Gibala, 2006) ได้รายงาน

ความล้มเหลวของเครื่องดื่มทางการกีฬาท่ีเพิ่มโปรตีน

สำาหรับเพ่ิมเวลาในการออกกำาลังกาย ซ่ึงพบว่าเคร่ืองด่ืม

คารโ์บไฮเดรตผสมโปรตีนให้ผลไมแ่ตกตา่งกับเครือ่งดืม่

คาร์โบไฮเดรตเพียงอย่างเดียว

 จากการทีเ่ครือ่งดืม่คารโ์บไฮเดรตร่วมกับโปรตนี

มีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกกำาลังกาย 

แบบอดทน แต่ข้อสรุปยังไม่เป็นท่ีชัดเจนนั้น ผู้วิจัย 

จึงสนใจศึกษาอาหารเสริมที่ได้ประโยชน์ใกล้เคียงกับ

การบริโภคคารโ์บไฮเดรตผสมโปรตีนแตม่รีาคาย่อมเยา

 นมชอ็คโกแลตประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต และ

กรดอะมิโนในปริมาณท่ีคล้ายกับเคร่ืองด่ืมคาร์โบไฮเดรต 

ผสมกรดอะมิโน นอกจากน้ันช็อคโกแลตช่วยในการต้าน

สารอนมุลูอสิระ (McShea et al., 2011) และยังช่วย

เสริมสร้างระบบหลอดเลือดเนื่องจากช็อคโกแลตหรือ

โกโก้เป็นส่ิงท่ีได้จากธรรมชาติท่ีมีฟลาโวนอล (Flavonal) 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสารฟลาโวนอยด์ ช่วยในการป้องกัน

การเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด กระตุ้น

การทำางานของเกร็ดเลือด และความไวต่ออินซูลิน 

(Fernแndez-Murgaa et al., 2011) และนมช็อคโกแลต 

มีปริมาณเกลือแร่เทียบได้กับเครื่องดื่มทางการกีฬา 

นอกจากนีน้มช็อคโกแลตยังมรีสชาติดี หาได้ง่าย ราคา

ย่อมเยา และสะดวกในการบริโภค ประกอบกับจากการ

ศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า นมช็อคโกแลตมีผลดีต่อการฟ้ืนตัว

ของนักกีฬา (Karp et al., 2006; Thomas et al., 

2009; Stephanie et al., 2010) จากประโยชน์ 

ข้างตน้ของนมช็อคโกแลตทีป่ระกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 

และกรดอะมิโนน่าจะสามารถชะลอการสลายน้ำาตาล

กลูโคส ในการแข่งขันที่ใช้ระยะเวลานานและช่วย 

ในการคงสมรรถภาพของนกักีฬาให้มสีมรรถนะคงเดิม

ตลอดการแข่งขัน แต่ยังไม่มีผู้ใดทำาการศึกษาประเด็น

ดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทำาการศึกษาผลของการด่ืม

นมช็อคโกแลตว่าจะสามารถช่วยรักษาระดับน้ำาตาล 

ในเลอืด ชะลอการเกิดกรดแลคตกิในการออกกำาลงักาย

เป็นระยะเวลานานซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดความ

เม่ือยล้าได้หรือไม่ แตกต่างอย่างไรจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม

กลูโคสอย่างเดียว ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์

ในการนำาไปใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาที่มีระยะเวลายาวนาน

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อเปรียบเทียบผลของการดื่มนมช็อคโกแลต 

ก่อนการออกกำาลังกายกับเครื่องดื่มกลูโคสที่มีต่อ 

การออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรต และระยะเวลา 

การออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรง

สมมติฐานของการวิจัย

 การด่ืมนมช็อคโกแลตให้ผลท่ีดีกว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืม

กลูโคสก่อนการออกกำาลังกายต่อการออกซิเดช่ัน 

ของคาร์โบไฮเดรต และระยะเวลาการออกกำาลังกาย

จนเหนื่อยหมดแรงในเยาวชนชาย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

ment research design) และได้ผ่านการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
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การวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยได้รับทราบรายละเอียด

วิธีปฏิบัติตัวในการทดสอบและการเก็บข้อมูล และลงนาม

ในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพศชายที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี กำาหนดค่าขนาด

ของผลกระทบ (Effect Size) ที่ 0.5 และค่าอำานาจ

การทดสอบ (Power of Test) ที่ 0.8 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

14 คน (Cohen, 1969) ลักษณะการทำาการทดลอง

เป็นรูปแบบไขว้ (Crossover Design) ผู้มีส่วนร่วม

ในการวิจยัแตล่ะคนจะได้รับเครือ่งดืม่ 3 ชนดิก่อนการ

ออกกำาลังกาย ได้แก่ เคร่ืองดื่มหลอกท่ีมีส่วนผสม 

ของสารให้ความหวานกับกลิ่นผลไม้ เครื่องดื่มกลูโคส 

6 เปอร์เซ็นต์ และนมช็อคโกแลตที่มีตามท้องตลาด

ยี่ห้อหนึ่งที่มีปริมาณผงโกโก้ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 

5 มิลลิลิตรต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัม เม่ือส้ินสุดการวิจัย 

มีผู้เข้าร่วมงานวิจัย 4 รายออกจากการวิจัย เนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยต่อ

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 เป็นผู้มสีขุภาพแข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการ

ท่ีทำาให้ไม่พร้อมท่ีจะออกกำาลังกายโดยประเมิน

แบบสอบถามประวัติสุขภาพเพื่อการออกกำาลังกาย 

(Physical Activity Readiness Questionnaire;  

PAR - Q) ผู้เข้าร่วมงานวิจัยต้องตอบว่า “ไม่เคย” ทุกข้อ

จึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ ไม่เป็นโรคแพ้นม (Lactose 

Intolerance) และไม่เป็นโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น โรค 

เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 รับประทานอาหารเสรมิชนดิอืน่ระหว่างการวิจยั

และไม่สมัครใจในการเข้าร่วมการทดลองต่อ

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ผูเ้ข้าร่วมวิจยัทกุคนได้รบัการทดสอบสมรรถภาพ

การใช้ออกซิเจนสูงสุด เพื่อกำาหนดความหนักในการ

ออกกำาลังกาย (โดยใช้เครื่องวิเคราะห์แก๊ส (Cardio-

pulmonary gas exchange system) ยี่ห้อ Cortex 

รุ่น Metamax 3B ประเทศเยอรมนี) ด้วยวิธีของบรูซ 

โดยมีการประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ด้วยเครื่อง EKG 

ไร้สาย ยี่ห้อ Dynascopeรุ่น DS-7680 W ประเทศ

ญี่ปุ่น) และวัดความดันโลหิต (ด้วยเครื่องวัดความดัน

โลหิต ย่ีห้อ Suntech รุ่น Tango ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ตลอดการทดสอบ

 กำาหนดให้ผู้เข้าร่วมวิจัยด่ืมเคร่ืองด่ืม 3 ชนิด ได้แก่ 

เคร่ืองดื่มหลอกท่ีผสมจากสารให้ความหวานและกลิ่น

ผลไม้ เครื่องดื่มกลูโคส และนมช็อคโกแลต ระยะห่าง

ทีรั่บประทานเครือ่งดืม่แต่ละชนดิคือ 3 สปัดาห์ ผูวิ้จยั

เป็นผู้เตรียมเครื่องดื่มด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยงดอาหาร

ตัง้แตห่ลงัเทีย่งคนืของวนัทำาการทดลอง นดัหมายเพือ่

นำาการทดลองเวลา 07.30 น.ดังรายละเอียดของข้ันตอน

การเก็บข้อมูลในการดื่มเครื่องดื่มแต่ละชนิด (รูปที่ 1) 

มีดังนี้ ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการทดสอบตัวแปรทาง

สรีรวิทยา ได้แก่ น้ำาหนัก ส่วนสูง เปอร์เซ็นต์ไขมัน และ

ความดันโลหิต ก่อนการด่ืมเคร่ืองด่ืม และด่ืมเคร่ืองด่ืม

ให้หมดภายใน 5 นาทีก่อนการออกกำาลงักายประมาณ 

1 ช่ัวโมง แล้วจึงออกกำาลังกายโดยการว่ิงบนลู่กล 

(Treadmill) ด้วยความหนัก 70% ของสมรรถภาพ

การใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maughan et al., 1996; 

Montain et al., 1991) จนเหนือ่ยหมดแรง (Exhaus-

tion) หรอืนานเทา่ทีผู่เ้ข้ารว่มจะสามารถทำาได้โดยไมม่ี

การเพ่ิมความชัน ทำาการเจาะเลือดท่ีปลายน้ิว เพ่ือตรวจ

ระดับน้ำาตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำาตาล (ย่ีห้อ 

ACCU-CHECK PERFORMA ประเทศเยอรมนี) 

และตรวจระดับแลคเตทในเลือดด้วยเครื่องตรวจ 
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แลคเตทในเลือด (ย่ีห้อ ACCUTREND PLUS  

LACTATE ประเทศเยอรมนี) ขณะก่อนการรับประทาน

เคร่ืองด่ืม หลังรับประทานเคร่ืองด่ืม 1 ช่ัวโมง ขณะออก

กำาลังกายที่ 15 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที  

และหลังการออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรงทันที  

ที่ 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที

 คำานวณกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย ดังนี้

 การออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate 

oxidation) = (4.585 × VO2) - (3.226 × VCO2) 

มีหน่วยเป็นกรัม/นาที

 การออกซิเดชั่นของไขมัน (Fat oxidation) = 

(1.695 × VO2) - (1.701 × VCO2) มีหน่วยเป็น 

กรัม/นาที

* เวลาในการเจาะเลือด

A - ทดสอบน้ำาหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต

B - วัดค่า RER โดยใช้เครื่องวิเคราะห์แก๊สขณะออกกำาลังกาย ถึงระยะฟื้นตัว 15 นาที

หมายเหตุ - งดอาหารและเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืนของวันที่ 2, 3 และ 4

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูวิ้จยันำาข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดดว้ย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

(SPSS Version 17)

 1. นำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย 

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร 

ทางสรีรวิทยาได้แก่ น้ำาหนกัตัว เปอร์เซ็นตไ์ขมนั อตัรา

การเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตระหว่างก่อนการด่ืม 

และหลังการด่ืมเคร่ืองด่ืมแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบหาค่าที 

(Paired t-Test) ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ระหว่างกลุ่ม และระหว่างเวลาการออกกำาลังกาย 

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา 

(One way ANOVA repeated measure) ที่ระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

 1. คา่เฉลีย่ตวัแปรทางสรรีวิทยาพืน้ฐานดังแสดง

ในตารางที่ 1 ผู้ร่วมการวิจัยมีอายุ 20.34 ± 2.53 ปี 

สว่นสงู 173.81 ± 1.23 เซนตเิมตร น้ำาหนกั 68.90 ± 9.50 

กิโลกรมั ดัชนมีวลกาย 21.23 ± 5.64 เปอรเ์ซ็นต์ไขมนั 

15.31 ± 2.47 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 

67.42 ± 3.58 คร้ังต่อนาที ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว

ขณะพัก 118.56 ± 1.19 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิต

ขณะหัวใจคลายตัวขณะพัก 76.57 ± 1.67 มิลลิเมตรปรอท 

และสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 45.53 ± 3.19 

มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรทางสรีรวิทยาของผู้เข้าร่วมการวิจัย

ค่าพื้นฐานทางสรีรวิทยา
กลุ่มตัวอย่าง (n = 14)

X SD

อายุ (ปี)

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

น้ำาหนัก (กิโลกรัม)

ดัชนีมวลกาย

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (เปอร์เซ็นต์)

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที)

ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก (มิลลิเมตรปรอท)

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวขณะพัก (มิลลิเมตรปรอท)

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)

20.34

173.81

68.90

21.23

15.31

67.42

118.56

76.57

45.53

2.53

1.23

9.50

5.64

2.47

3.58

1.19

1.67

3.19
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 2. ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเต้นของ

หัวใจ ความดันหิตขณะหัวใจบีบตัว และความดันโลหิต

ขณะหัวใจคลายตัว ระหว่างก่อนการดืม่เครือ่งดืม่ และ

หลังการดื่มเครื่องดื่ม 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่ม

ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องดื่มหลอก เครื่องดื่มกลูโคส 

และนมช็อคโกแลต ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และความดันโลหิตขณะหัวใจ

คลายตัวระหว่างก่อนด่ืมเคร่ืองด่ืม และหลังการด่ืมเคร่ืองด่ืม 1 ช่ัวโมงในกลุ่มตัวอย่างท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมหลอก 

เครื่องดื่มกลูโคส และนมช็อคโกแลต
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 3. การออกซิเดชันของคาร์โบไฮเดรตขณะออก

กำาลังกายจนหมดแรงของกลุ่มนมช็อคโกแลตมีค่า

มากกว่ากลุม่เครือ่งด่ืมหลอก และกลุม่เคร่ืองดืม่กลโูคส

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความ

แตกต่างของการออกซิเดชันของไขมนัระหว่าง 3 กลุม่

การทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ตัวแปรทางกระบวนการเผาผลาญในรา่งกาย ไดแ้ก่ การออกซิเดช่ันคาร์โบไฮเดรต 

และการออกซิเดชั่นไขมันภายในร่างกาย

 4. เปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของระดับน้ำาตาล

ในเลือดของกลุ่มเคร่ืองด่ืมหลอกมีค่าน้อยกว่ากลุ่ม

เครื่องดื่มกลูโคสในนาทีที่ 15 นาทีที่ 30 นาทีที่ 45 

เวลาที่ออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรง หลังหยุด 

การออกกำาลงักายนาททีี ่5 หลงัหยุดการออกกำาลงักาย

นาทีที่ 10 และหลังหยุดการออกกำาลังกายนาทีที่ 15 

อีกท้ังเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำาตาล 

ในเลือดของกลุ่มเคร่ืองด่ืมหลอกน้อยกว่ากลุ่มนม 

ช็อคโกแลตในระหว่างนาทีท่ี 15 และหลงัหยุดการออก

กำาลังกายนาทีท่ี 5 นอกจากน้ันเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง

ของระดับน้ำาตาลในเลือดของกลุ่มนมช็อคโกแลตมีค่า

น้อยกว่ากลุ่มเครื่องด่ืมกลูโคสขณะออกกำาลังกายจน

เหน่ือยหมดแรง แต่ไม่พบการเปล่ียนแปลงของเปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงระดับแลคเตทในเลือดระหว่างกลุ่ม

เครื่องดื่มหลอก เครื่องดื่มกลูโคส และนมช็อคโกแลต 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขณะออกกำาลังกาย

และหลังการออกกำาลังกาย ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับ

น้ำาตาล และแลคเตทในเลอืดระหว่างกลุม่เครือ่งด่ืมหลอก กลุม่เคร่ืองดืม่กลโูคส และนมช็อคโกแลต

น้ำาตาลในเลือด

กลุ่มเครื่องดื่มหลอก 

(n=14)

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลูโคส (n=14)

กลุ่มนมช็อคโกแลต 

(n=14) F P-value

X ± SD X ± SD X ± SD

0 - 15 นาที

0 - 30 นาที

0 - 45 นาที

0 - 60 นาที

0 - ขณะเหนื่อยจนหมดแรง

0 - หลังการออกกำาลังกาย 5 นาที

0 - หลังการออกกำาลังกาย 10 นาที

0 - หลังการออกกำาลังกาย 15 นาที

-4.07±13.14

-6.39±10.30

-5.83±11.61

-9.68±16.16

-13.60±7.38

1.00±8.81

-6.29±8.75

-5.45±10.72

-29.94±20.91*

-26.27±17.94*

-23.69±16.95*

-22.26±15.07

-27.64±13.84*

-15.96±16.78*

-21.43±13.39*

-20.06±15.50*

-20.86±12.01*

-17.91±11.95

-16.74±8.28

-13.68±11.33

-14.27±9.32+

-10.81±9.54*

-11.85±12.96

-12.89±9.84

9.60

7.33

6.93

2.81

7.92

7.03

5.81

4.96

.000

.002

.003

.072

.001

.002

.006

.012

แลคเตทในเลือด
กลุ่มเครื่องดื่มหลอก

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลูโคส
กลุ่มนมช็อคโกแลต

F P-value

X ± SD X ± SD X ± SD

0 - 15 นาที

0 - 30 นาที

0 - 45 นาที

0 - 60 นาที

0 - ขณะเหนื่อยจนหมดแรง

0 - หลังการออกกำาลังกาย 5 นาที

0 - หลังการออกกำาลังกาย 10 นาที

0 - หลังการออกกำาลังกาย 15 นาที

-0.43±0.61

-0.37±0.53

-1.03±1.89

-0.72±1.21

-0.89±1.36

-0.35±0.73

0.02±0.28

-0.09±0.39

-0.40±0.57

-0.73±0.79

-0.43±0.54

-0.55±0.93

-0.53±0.81

-0.25±0.53

-0.33±0.68

-0.21±0.47

-0.87±0.59

-0.86±0.51

-0.84±0.75

-0.62±0.78

-0.69±0.70

-0.19±0.72

-0.13±0.47

-0.01±0.34

2.78

2.26

0.91

0.91

0.45

0.21

1.72

0.89

.074

.118

.411

.906

.638

.811

.193

.419

*p< .05 แตกต่างกับเครื่องดื่มหลอก
+p< .05 แตกต่างกับเครื่องดื่มกลูโคส
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 5. กลุ่มนมช็อคโกแลตสามารถออกกำาลังกายได้

ยาวนานกว่ากลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่มเครื่องด่ืม

กลูโคสอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดง

ในรูปที่ 4

 * p < .05 แตกต่างกับเครื่องดื่มหลอก

 + p < .05 แตกต่างกับเครื่องดื่มกลูโคส

รูปที่ 4 การเปรยีบเทยีบระยะเวลาการออกกำาลงักาย

จนหมดแรง

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลจากการวิจยัพบว่าตัวแปรทางสรรีวิทยา ได้แก่ 

อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 

และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวภายหลังการดื่ม

เคร่ืองด่ืมท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ เคร่ืองด่ืมหลอก เคร่ืองด่ืม

กลูโคส และนมช็อคโกแลตไม่เปล่ียนแปลง อีกท้ังไม่พบ

ความแตกต่างของการออกซิเดช่ันของไขมัน และ

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับกรดแลคติก 

ในเลือดระหว่างกลุ่มในทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม  

พบว่าขณะออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรงกลุ่มนม

ช็อคโกแลตมีการออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรตท่ีสูงกว่า 

และมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำาตาลในเลือดที่ 

ต่ำากว่ากลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่มเครื่องดื่มกลูโคส

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ีกลุ่มนม

ช็อคโกแลตมรีะยะเวลาของการออกกำาลงักายยาวนาน

กว่ากลุ่มเคร่ืองดื่มหลอก และกลุ่มเคร่ืองด่ืมกลูโคส

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บ่งชี้ให้เห็นว่า 

เคร่ืองด่ืมท่ีผสมระหว่างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมีผลดี

ต่อการออกกำาลังกายที่มีระยะเวลายาวนานมากกว่า

เครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว

 ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และความดัน

โลหิตขณะหัวใจคลายตัวภายหลังการด่ืมเคร่ืองดื่ม 

ทั้ง 3 ชนิดของผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งผลงานวิจัยนี้ขัดแย้งกับเบดอน (Beydoun, 2008) 

ทีพ่บว่ามคีวามแตกต่างของความดันโลหิตระหว่างก่อน 

และหลงัการได้รับนม ความแตกตา่งทีเ่กิดข้ึนอาจเนือ่ง

มาจากงานวิจัยของเบดอนผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับนม

เป็นเวลาหลายสปัดาห์ แต่ในการวิจยัครัง้นีเ้ปน็การวดั

ความดันโลหิตหลงัการด่ืมนมช็อคโกแลตเพยีงคร้ังเดียว 

จึงทำาให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต 

อย่างไรก็ตามการทีด่ืม่นมแลว้มผีลทำาให้ความดนัโลหิต

ลดลงนั้นมีส่วนเก่ียวข้องกับแคลเซียม โพแทสเซียม 

และแมกนีเซียม (Joffres et al., 1987; Mizushima 

et al., 1998) สำาหรับงานวิจัยนี้ นมช็อคโกแลต 

ประกอบไปด้วยแคลเซียม 25% โซเดียม 4% และ

ฟอสฟอรัส 20% ซ่ึงส่วนประกอบของอิเลคโตรไลท์ 

ดังกล่าวไม่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือด สอดคล้องกับ

สนิจเดอร์ (Sneijder, 2009) ที่ทำาการศึกษาผลของ

ความดันโลหิตต่อการได้รับนม ชีส โยเกิร์ต พบว่าไม่มี

ความแตกต่างของความดันโลหิตก่อนและหลังการได้รับ

นม ชีส โยเกิร์ต

 ชนิดของคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมกับผู้ออก 

กำาลังกายหรือนักกีฬาน้ันคือ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น 

ข้าว แป้ง เผือก มัน ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมในรูปของ

กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดให้ร่างกายใช้ กลูโคสท่ีเหลือใช้

จะถูกเก็บในรูปของไกลโคเจนที่ตับ และกล้ามเนื้อ 

(Sapwarobol, 2011) เมื่อออกกำาลังกาย จะทำาให้

ระดับน้ำาตาลในเลอืดลดลงอย่างรวดเรว็ เป็นผลมาจาก



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 25

การทำางานร่วมกันของอินซูลินที่เพิ่มขึ้น กับการหดตัว

ของกล้ามเนื้อโดยใช้กลูโคส (Febbraio et al., 2000; 

Febbraio et al., 1996; Costill et al., 1977)  

จากผลการศึกษานี้ พบว่า กลุ่มนมช็อคโกแลตมีการ

ออกซิเดชันของคาร์โบไฮเดรตภายในรา่งกายท่ีมากกว่า 

และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำาตาล 

ในเลอืดขณะออกกำาลงักายจนหมดแรงทีน่อ้ยกวา่กลุม่

เครื่องดื่มกลูโคสอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคลอ้งกับโมริฟจู ิและคณะ (Morifuji et al., 2011) 

ท่ีทำาการศึกษาผลของการได้รับกลูโคสผสมกับเวย์โปรตีน

ก่อนการออกกำาลังกายในหนู พบว่าระดับน้ำาตาลในเลือด

หลงัการออกกำาลงักายมคีวามแตกตา่งอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำาเปล่า 

และกลุ่มท่ีได้รับกลูโคส ท้ังน้ีนมช็อคโกแลตประกอบด้วย

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน อีกท้ังมีปริมาณเกลือแร่เทียบได้

กับเคร่ืองด่ืมทางการกีฬา (McShea et al., 2011; Karp 

et al., 2006; Thomas et al., 2009; Stephanie 

et al., 2010) ส่งผลให้การดื่มนมช็อคโกแลตสามารถ

รักษาระดับน้ำาตาลในเลือดได้เช่นเดียวกับการได้รับกลูโคส

ผสมกับเวย์โปรตีน การไดร้บัคารโ์บไฮเดรตผสมโปรตีน

ก่อนการออกกำาลังกายมีผลให้ระดับน้ำาตาลในเลือด 

และระดับของอนิซูลนิเพิม่ข้ึนอย่างมาก (Hargreaves 

et al., 2004) สง่ผลให้การใช้พลงังานจากคาร์โบไฮเดรต

ระหว่างการออกกำาลังกายเพ่ิมข้ึน และลดการใช้พลังงาน

จากไขมัน (Morifuji et al., 2011) อย่างไรก็ตาม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีได้รับระหว่าง

กลุ่มนมช็อคโกแลตกับกลุ่มเคร่ืองด่ืมกลูโคสมีความ 

แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มนมช็อคโกแลต ได้รับพลังงานจาก

คาร์โบไฮเดรต 44.44 แคลอรตีอ่ปรมิาณนมช็อคโกแลต 

100 มลิลลิติร สว่นกลุม่เครือ่งด่ืมกลโูคสไดร้บัพลงังาน

จากคาร์โบไฮเดรต 24 กิโลแคลอรีต่อปริมาณเคร่ืองด่ืม

กลูโคส 100 มิลลิลิตร ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลทำาให้

คาร์โบไฮเดรตออกซิเดช่ันของกลุ่มนมช็อคโกแลตสูงกว่า

กลุ่มเครื่องดื่มหลอก และกลุ่มเครื่องดื่มกลูโคส อีกทั้ง

การเปลีย่นแปลงของระดบัน้ำาตาลในเลอืดของกลุม่นม

ช็อคโกแลตน้อยกว่ากลุ่มเครื่องดื่มกลูโคส

 กรดแลคติกทำาให้ประสทิธภิาพของการออกกำาลงั

กายลดลง ส่งผลทำาให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อ 

เนือ่งจากการใช้งานกลุม่กลา้มเนือ้นัน้ซ้ำาๆ ต่อเนือ่งกัน

เป็นเวลานาน การลดลงของพลงังานทีส่ะสม การขาด

ออกซิเจน การที่มีกรดแลคติกสะสมในกล้ามเนื้อมาก 

จะทำาให้รูส้กึไมส่บายทีก่ลา้มเนือ้ หรือมอีาการปวดเกร็ง

กล้ามเนื้อร่วมด้วย เมื่อมีการล้าเกิดขึ้น กล้ามเนื้อจะ

เคลื่อนไหวลำาบากและช้า ทำางานได้ไม่เต็มที่ (Angsu-

pakorn, 1997) การเคล่ือนย้ายกรดแลคติกจากกล้ามเน้ือ

และเลือดในช่วงของการฟื้นตัวหลังการออกกำาลังกาย 

จำาเป็นต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนย้าย ซ่ึงพลังงาน

ส่วนใหญ่มาจากการสร้างพลังงานที่มีออกซิเจนอย่าง

เพียงพอ ระดับแลคเตทในเลือดสามารถท่ีจะเปล่ียนกลับ

ไปเป็นไกลโคเจนในกล้ามเน้ือ นอกจากน้ันจะเปล่ียนไป

เก็บไว้ในส่วนต่างๆ เช่น ไกลโคเจนในตับ กลูโคสในเลือด 

และเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำา จากผล

การศึกษาวิจัยนี้ ไม่พบความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงของระดับแลคเตทในเลือดระหว่าง

กลุ่มเครื่องดื่มหลอก กลุ่มเครื่องดื่มกลูโคส และกลุ่ม

นมช็อคโกแลตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคล้องกับการศึกษาของเวียร์ (Weir, 2012) ท่ี 

ทำาการเปรยีบเทยีบผลของนมช็อคโกแลต กับเคร่ืองด่ืม

คาร์โบไฮเดรตทางการกีฬาในการดึงกรรเชียงบกระยะทาง 

2,000 เมตร ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันของระดับ

แลคเตทในเลือดระหว่างกลุ่มได้รับนมช็อคโกแลต 

กับกลุ่มได้รับเครื่องด่ืมคาร์โบไฮเดรตทางการกีฬา  

การสะสมของระดับของกรดแลคติกท่ีผลิตข้ึนอยู่กับ

ความหนัก และระยะเวลาของการออกกำาลังกาย รวมถึง

ระดับความสามารถของร่างกายของผู้ออกกำาลังกาย 

หากผู้ออกกำาลังกายมีสมรรถภาพทางกายดี และมี
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การนำาออกซิเจนเข้าออกซิเจนสูง จะชะลอการเกิด 

กรดแลคติกในกล้ามเนื้อได้ อีกทั้งการลดลงของระดับ

แลคเตทในเลือด แสดงให้เห็นถึงการสลายตัวของ 

กล้ามเน้ือด้วยกระบวนการไกลโคไลซิสช้าลง (Bunsiri 

และ Senarit, 2001)

 จากการศึกษาวิจัยน้ี พบว่ากลุ่มท่ีด่ืมนมช็อคโกแลต 

มีระยะเวลาการออกกำาลังกายจนเหนื่อยหมดแรงที่ 

มากกว่ากลุม่เครือ่งด่ืมหลอก และกลุม่เคร่ืองดืม่กลโูคส 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัท่ีผา่นมาทีพ่บว่าการป่ันจกัรยาน

ที่ความหนัก 70% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

จนเหนื่อยหมดแรงกระทำาได้ยาวนานข้ึนประมาณ  

49-51% ภายหลังการดื่มนมช็อคโกแลต (Thomas 

et al., 2009) เช่นเดียวกับไอวี่ และคณะ (Ivy et al., 

2003) ท่ีพบว่าการให้คาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีน 

เพ่ิมระยะเวลาในการออกกำาลังกายได้ยาวนานกว่าการให้

คารโ์บไฮเดรตเพยีงอย่างเดยีวถึง 36% อกีทัง้ซุนเดอร ์

และคณะ (Saunder et al., 2004) ศึกษาผลของ

เคร่ืองด่ืมผสมคาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีนในการป่ัน

จักรยาน พบว่ากลุ่มเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรตร่วมกับ

โปรตีนสามารถยืดเวลาท่ีทำาให้เหนื่อยจนหมดแรงของ

การป่ันจักรยานถึง 40% ในการป่ันด้วยความหนัก 85% 

ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด และ 29%  

ในการป่ันด้วยความหนัก 75% ของสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการดื่มเครื่องดื่ม

ที่ผสมระหว่างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมีผลทำาให้มี

การเพิ่มข้ึนของพลาสมาอินซูลินได้มากกว่าเคร่ืองดื่ม 

ท่ีมีคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว ส่งผลให้เพ่ิมความสามารถ

ทางแอโรบิกจากการเก็บสะสม (Sparing) ไกลโคเจน

ในกล้ามเนื้อ (Ivy et al., 2003; Kasiyaphat, 2011) 

โดยการเพิ่มข้ึนของอินซูลินจะทำาให้การดูดซึมกลูโคส

มากข้ึนเพ่ือท่ีจะทำาการสังเคราะห์ไกลโคเจน (Browning 

et al., 1999) อีกท้ังการให้เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมระหว่าง

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนช่วยให้อัตราการสังเคราะห์

ไกลโคเจนเร็วขึ้น (Zawadzki et al., 1992) โดยการ

ศึกษาของวิลเลี่ยม และคณะ (Willams et al., 2003) 

พบว่าการเก็บไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเพิ่มข้ึนหลังจาก

การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน

 สรุปผลการวิจัย

 การดืม่นมช็อคโกแลตช่วยทำาให้ออกกำาลงักายได้

ระยะเวลานานกว่าการดืม่เครือ่งดืม่กลโูคส โดยการดืม่

นมช็อคโกแลตทำาให้การออกซิเดชันของคารโ์บไฮเดรต

สูงกว่า และสามารถรักษาระดับน้ำาตาลในเลือดได้

มากกว่าการดื่มเครื่องดื่มกลูโคส

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 ในกีฬาท่ีมีการแข่งขันเป็นระยะเวลานาน และ

มกีารแข่งขันในช่วงเช้า การด่ืมนมช็อคโกแลตก่อนการ

แข่งขันจะช่วยเพิ่มการออกซิเดช่ันของคาร์โบไฮเดรต

ภายในร่างกายและทำาให้ปริมาณน้ำาตาลในเลือดลดลง

ได้ช้าส่งผลให้ออกกำาลังกายได้ยาวนานข้ึน โดยไม่

เหนื่อยล้า

 

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรทำาการศึกษาในตัวแปรทางด้านสารชีวเคมี

ในเลอืดเพิม่เติม เช่น ระดับอนิซูลนิในเลอืด ระดับกรด

ไขมันอิสระ ฯลฯ

 2. ควรทำาการศึกษาในแต่ละชนิดกีฬาที่มีการ

แข่งขันที่ใช้ระยะเวลานาน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน งานวิจัยนี้ได้รับ

การสนับสนุนจากทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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การวิเคราะห์เทคนิคการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขัน

ในการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010

ธรรมรัฐ อากาศวิภาต และชัชชัย โกมารทัต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคนิคในการส่งบอลและ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลก

กับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลกปี 2010

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ดำาเนินการ

วิจยั คือ ทีมแชมป์โลก (ออสเตรเลยี) และทีมคูแ่ข่งขัน 

(อังกฤษ ปากีสถาน แอฟริกาใต้ สเปน อินเดีย 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี) รวม 8 ทีม โดยการเลือก

แบบเจาะจงทำาการวิเคราะห์และบันทกึข้อมลู จากเกม

การแข่งขันท่ีทมีแชมป์โลกทำาการแข่งขันจำานวน 7 เกม 

ผ่านโปรแกรม Focus X2 Version 1.5 เปรียบเทียบ

ความแตกต่างดว้ยการทดสอบรายคูท่ี่เป็นอสิระจากกัน 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยถ้าพบ

ความแตกต่างจึงเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการแอล เอส ดี ทดสอบความมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 ผลการวจิยั เทคนคิในการสง่บอลท่ีนยิมมากท่ีสดุ

คอื การผลกัดว้ยหนา้ไม ้ในการเปรยีบเทียบผลของการ

ส่งบอลท่ีระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 พบว่า 

เทคนคิในการสง่บอลท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อความสำาเรจ็

ในการสง่บอลแตกต่างกัน และสง่ผลตอ่ความไดเ้ปรยีบ

ในการรุกแตกต่างกัน พื้นท่ีเป้าหมายในการส่งบอล 

และทศิทางในการสง่บอลทีแ่ตกต่างกัน สง่ผลต่อความ

ได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบผล

ของการสง่บอลระหว่างทมีแชมป์โลกและทีมคู่แข่งขัน

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 พบเทคนิค 

การสง่บอลจำานวน 5 เทคนคิทีส่ง่ผลต่อความไดเ้ปรียบ

ในการรุกแตกต่างกัน นอกจากน้ียังพบเทคนิคการส่งบอล

เทคนิคใหม่คือ การวางไม้ให้ลูกกระทบเพ่ือเปล่ียนทิศทาง

การเคล่ือนท่ีของบอล ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการทำาประตู 

มาประยุกต์ใช้ในการส่งบอล

 สรปุผลการวจิยั การผลกัดว้ยหนา้ไมเ้ปน็เทคนคิ

ท่ีนิยม ส่งผลต่อความสำาเร็จและส่งผลต่อความได้เปรียบ

ในการรุกมากท่ีสุด พื้นที่เป้าหมายในการส่งบอลและ

ทิศทางในการส่งบอล คือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งบอล

ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก เทคนิคการผลัก

ด้วยหน้าไม้ กระแทกบอลด้วยการต้ังไม้ การผลัก 

ด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล การตีด้วยหน้าไม้แบบจับ

ด้ามไม้ยาว และการผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการ

ยกบอล เป็นเทคนิคที่ทีมแชมป์โลกใช้แล้วส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกมากกว่าทีมคู่แข่งขัน

คำาสำาคัญ : กีฬาฮอกกี้ / เทคนิคการส่งบอล / การ

วิเคราะห์สญัลกัษณ ์/ การวิเคราะห์สมรรถนะทางกีฬา
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THE ANALYSIS OF PASSING TECHNIQUE BETWEEN 
THE CHAMPIONSHIP TEAM AND ITS COMPETITORS 

IN THE 2010 FIH WORLD CUP FIELD HOCKEY TOURNAMENT

Thammarat Arkasvipath and Chuchchai Gomaratut
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 
 Purpose The purpose of this study  
was to analyze and compare the Passing 
techniques and the factors in relation to the 
Pass between the world championship team 
and its competitors in the 2010 Men’s Hockey 
World Cup
 Methods The subjects used in this study 
comprised The subjects used in this study 
comprised 8 National teams from this tourna-
ment, the world championship team (Australia) 
and the competitor teams (England, Pakistan, 
South Africa, Spain, India, Netherland, and 
Germany) by purposive sampling. The data from 
7 matches were analyzed and related with 
Focus X2 Version 1.5 Program. The obtained 
data were compared by using descriptive and 
inferential statistics consisting of Independent 
sample t-test and one-way analysis of variance 
with multiple comparison, using the Least 
Significant Difference at .05 level
 Results The findings revealed that fore 
stick push pass was the most commonly used 
technique. In addition, significant difference 
was found in the level of pass with advantage 
in the offensive game, which was better than 
other techniques, at the level of .05. Also, 

significant difference was found in the level 
of pass with advantage in the offensive game 
in the factors in relation of target area of pass 
and passing direction, which was better than 
others, at the level of .05. Significant difference 
was, moreover, found five passing techniques 
in the level of championship team with  
advantage in the offensive game which was 
better than the competitors, at the level of 
.05. Deflection, a technique of goal shooting, 
was found as a new technique used for the 
pass.
 Conclusion Fore stick push pass was 
the most commonly used and the technique 
most affecting the pass with advantage in the 
offensive game. The factors in relation to the 
pass with advantage in the offensive game 
were areas of pass, and passing directions. 
Fore stick push pass, Upright slap pass, Fore 
stick lift push pass, Long grip hit pass and 
Reverse stick lift push pass were the five 
types of pass with advantage in the offensive 
game of championship team that better than 
competitors.

Key Words : Field Hockey / Passing techniques 
/ Notational analysis / Performance analysis
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การแข่งขันกีฬาไมเ่พยีงแตแ่สดงให้เห็นถึงศิลป- 

วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติเท่านั้น หากแต่ยังเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีว่า การท่ีนักกีฬาของตนสามารถบรรลุสู่

ความเป็นเลศิทางกีฬาได้นัน้ จะตอ้งมวิีทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยพัฒนาสมรรถภาพและ

สุขภาพรวมท้ังมีเทคนิค แบบแผนกลยุทธ์ในการฝึก

และการแข่งขันที่ดีด้วย กีฬาจึงเป็นสื่อสะท้อนให้เห็น

ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

พืน้ฐานมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศนัน้ๆ การแข่งขันกีฬาในปัจจบัุน ผู้ฝึกสอนและ

นกักีฬาจำาเป็นต้องศึกษาเรียนรูถึ้งความเจรญิก้าวหนา้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับกีฬา 

รูจ้กันำาเอาหลกัการ ทฤษฎ ีและวิธกีารฝกึทีไ่ด้จากการ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยใหม่ๆ มาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

เพือ่เสริมสรา้งและพฒันาขีดความสามารถของนกักีฬา

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะเห็นได้จากการแข่งขัน

กีฬาคร้ังสำาคัญ ไมว่่าจะเป็นซีเกมส ์เอเชียนเกมส ์หรือ

โอลิมปิกเกมส์ จะมีการทำาลายสถิติกีฬาและมีรูปแบบวิธี

การเล่นรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนเสมอ (Jareansubmanee, 

2004) อีกทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในการ

โค้ชน้ันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในฐานะท่ี

เป็นนักวิจัยทางด้านการโค้ชกีฬา จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะต้องทำาให้ความรูค้วามเข้าใจทางดา้นการโคช้กีฬาให้

พัฒนาและก้าวหน้ามากข้ึน (Cassidy et al., Cited in 

Srisakunphaet and Gomaratut, 2010) ในการที่

จะโคช้ทมีกีฬาให้ประสบความสำาเรจ็มากข้ึนนัน้ จะตอ้ง

มีการจัดหากระบวนการในการโค้ชท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึนท่ีจะส่งผลต่อความสามารถของนักกีฬา 

(Cross and Lyle, 2000) ในฐานะโค้ช การวิเคราะห์

และประเมินผลของการโค้ช โดยผ่านทางการแสดง

ความสามารถของนักกีฬาและทีมกีฬาในการแข่งขันน้ัน 

เป็นสิ่งที่จำาเป็นที่จะทำาให้รู้ว่านักกีฬาและทีมกีฬามี 

จุดอ่อนและจุดแข็งในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะนำาไปแก้ไข

หรือเสริมความสามารถให้กับนักกีฬา (Lyle, 2002) 

การทีจ่ะพฒันาความสามารถในเชิงกีฬาเพือ่ความเป็น

เลศินัน้ปัจจยัท่ีมคีวามสำาคญัย่ิงทีโ่คช้ควรคำานงึถึงและ

ให้ความสำาคญัปัจจยัหนึง่คือพืน้ฐานทางด้านทักษะและ

เทคนิค ในการจะได้มาซึ่งทักษะ เทคนิค หรือแทคติค

ใหม่ๆ  เพือ่พฒันาความเปน็เลศิทางการกีฬานัน้ จำาเปน็

อย่างย่ิงที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล

ทางด้านทกัษะ เทคนคิ หรอื แทคติค จากสถานการณ์

แข่งขันจริง นำามารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำาไป

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาหรือแก้ไขทกัษะ เทคนคิ หรอื

แทคติค เหลา่นัน้ให้มปีระสทิธิภาพและสง่ผลต่อการนำา

ไปใช้เล่นจริงในสนามแข่งขันได้อย่างเกิดประโยชน์

สูงสุด (Frank and Mill Cited in Hughes and 

Franks, 2004) โดยในการแข่งขันกีฬาในแต่ละยุค 

แต่ละสมัยวิธีการเล่นและรูปแบบการเล่นก็จะมีความ

แตกต่างกันออกไป อกีทัง้ยังมกีารคดิค้นพฒันารูปแบบ

การเล่น ทักษะ เทคนิค แทคติค ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทีมประสบความสำาเร็จ ผู้ที่เป็นโค้ช

จึงจำาเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเล่น 

เทคนิค แทคติค ของทีมท่ีประสบความสำาเร็จเพ่ือนำามา

ประยุกต์ใช้เพื่อให้ทีมของตนเองพัฒนาและมีความ

ก้าวหน้าต่อไปมากย่ิงข้ึน โดยแนวคิดจากทฤษฎีการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสญัลกัษณ ์(Notational Analysis) 

ของฮิวส์และแฟรงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดด้านการวิเคราะห์สมรรถนะทางกีฬา  

(Performance Analysis) โดยบิชอป (Bishop, 2004) 

ท่ีกล่าวว่า โค้ชมักมีปัญหาเร่ืองความทรงจำา เพราะความ

ทรงจำาของมนุษย์น้ันไม่สามารถจดจำาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ได้ทัง้หมด ดงันัน้โค้ชจงึจสามารถจดจำาเหตกุารณต์า่งๆ

ไดเ้พยีงร้อยละ 30 ถึง 50 เท่านัน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุสำาคัญ

ของการตัดสนิใจทีผ่ดิพลาดอนัมผีลมาจากความทรงจำา 

หรืออิทธิพลอื่นๆ ที่มาจากอารมณ์ หรือทัศนคติที่ 
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เอนเอียง ด้ังน้ัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึก

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นตัวช่วยที่สามารถลด

ข้อจำากัดนี้ลงได้ 

 กีฬาฮอกกี้เป็นหนึ่งในกีฬาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ 

ได้รับการบรรจุให้แข่งขันในระดับนานาชาติรายการ

สำาคัญ เช่น โอลิมปิกเกมส์ แพนแปซิฟิกเกมส์  

คอมมอนเวลล์เกมส์ เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ อย่างไรก็ตาม

การพฒันากีฬาฮอกก้ีของประเทศไทยนัน้ยังไมป่ระสบ- 

ผลสำาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุที่สำาคัญประการหนึ่งคือ 

ความสามารถของนักกีฬาท่ีแสดงออกในการแข่งขัน 

โดยเร่ิมจากทักษะและเทคนิคข้ันพื้นฐาน ไปจนถึง 

แทคติคและกลยุทธ์ขั้นสูงในการแข่งขัน ดังนั้นในการ

พัฒนาความสามารถของนักกีฬาฮอกก้ีนั้นจึงจำาเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องนำาเอาความรู้ด้านการวิเคราะห์

สมรรถนะมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพือ่เก็บบนัทกึข้อมลู

และวเิคราะห์เทคนคิ แทคตคิ แบบแผนรวมท้ังกลยุทธ์

ต่างๆท่ีนกักีฬาแสดงออกท้ังในการฝกึซ้อมและแข่งขัน 

 โดยทักษะพ้ืนฐานสำาคัญในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

กีฬาฮอกก้ีนัน้ก็คือ ทักษะการสง่บอลดังท่ีแอนเดอร์และ

มายเยอร์ (Anders and Myers, 2008) กล่าวว่า 

กีฬาฮอกก้ีเป็นเกมแห่งการส่งผ่านบอล น่าเสียดายท่ี 

ผู้เล่นส่วนมากมักจะนึกถึงแต่ทักษะการเลี้ยงบอล 

มากกว่าการคำานงึถึงทักษะการสง่บอล โดยแท้จรงิแลว้

การส่งบอลนั้น บอลสามารถเคลื่อนท่ีไปได้เร็วกว่า 

ระยะทางไกลกว่า และจำานวนคร้ังมากกว่าการเคล่ือนท่ี 

ที่ต้องใช้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปพร้อมกับบอล ถึงแม้ว่าผล 

การทำาประตูจะเป็นตัวตัดสนิผลแพ-้ชนะในการแข่งขัน 

แต่การยิงประตูจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลยถ้าไม่มีการ

ประสานงาน ส่งผ่านบอลเพ่ือสร้างโอกาสในการรุกเข้าไป

ในเขตยิงประต ูดงันัน้ผูเ้ลน่จงึจะต้องใช้ทกัษะ เทคนคิ 

แบบแผน กลยุทธ์ และกลวิธีต่างๆเพื่อจะสร้างโอกาส

นำาบอลเข้าไปในเขตยิงประต ูจากท่ีกลา่วมานัน้ เทคนคิ

การส่งบอลจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีนักกีฬา

ฮอกก้ีจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำานาญเพื่อนำาไปใช้ 

ในการแข่งขัน และด้วยการพัฒนาเทคนิคในการเล่น 

ทำาให้ปัจจุบันเทคนิคการส่งบอลจึงมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย

เทคนิค ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของโค้ชและนักกีฬา

แต่ละคน โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในระดับ

นานาชาตินั้น บ่อยครั้งที่นักกีฬาได้แสดงทักษะและ

เทคนิคขั้นสูงในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน 

 ดว้ยเหตทุีผู่วิ้จยักำาลงัศกึษาทางด้านการโค้ชกีฬา 

และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โค้ชกีฬาฮอกก้ี 

จึงเห็นความสำาคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง 

“การวิเคราะห์เทคนคิการสง่บอลระหว่างทมีแชมป์โลก

กับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลก 

ปี 2010” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเชิงลึกโดยผ่านกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสญัลกัษณ์

(Notational Analysis) และการวิเคราะห์สมรรถนะทาง

กีฬา (Performance Analysis) เพื่อให้ได้องค์ความรู้

ทางด้านเทคนิคท่ีใช้ในการส่งบอลในกีฬาฮอกก้ีท่ีทันสมัย 

เป็นรูปธรรมชัดเจนกว่าท่ีเคยมีมาก่อนและเพื่อให้ได้

ข้อมูลพื้นฐานที่จะนำาไปใช้พัฒนาให้ก้าวทันทัดเทียม

ประเทศอืน่ๆ ในดา้นการโคช้กีฬาฮอกก้ี ซ่ึงถือเปน็การ

บุกเบิกองค์ความรู้และศาสตร์ใหม่ๆ ทางด้านทักษะ

และเทคนคิทีใ่ชใ้นการสง่บอลในกีฬาฮอกก้ี โดยทำาการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคนิค และปัจจัยต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับการส่งบอล ด้วยเห็นว่าการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี

จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการ และ

ด้านการพัฒนากีฬาฮอกกี้ของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์เทคนิคการส่งบอลและปัจจัย 

ที่เก่ียวข้องกับการส่งบอล ของทีมแชมป์โลกและทีม 

คู่แข่งขัน ท่ีพบในการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลกปี 2010 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งบอล ที่มีผล 

มาจากเทคนิคการส่งบอล ของทีมแชมป์โลกและทีม 

คู่แข่งขัน ในการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งบอล ที่มีผล 

มาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งบอลในแต่ละปัจจัย 

ของทมีแชมป์โลกและทีมคู่แข่งขัน ในการแข่งขันฮอกก้ี

ชิงแชมป์โลกปี 2010

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งบอล ระหว่าง

ทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขัน ในการแข่งขันฮอกก้ี 

ชิงแชมป์โลกปี 2010

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. จากการวิเคราะห์เกมการแข่งขัน ในการแข่งขัน

ฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010 จะพบเทคนิคการส่งบอล

หลากหลายเทคนิค และจะได้พบเทคนิคการส่งบอล

เทคนิคใหม่ ท่ีไม่มีการกล่าวถึงจากการค้นคว้าทางเอกสาร

 2. เทคนิคการส่งบอลที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ

ความสำาเร็จในการส่งบอลแตกต่างกัน และส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน

 3. ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกับการสง่บอลทีแ่ตกต่างกัน 

จะสง่ผลต่อความสำาเร็จในการสง่บอลแตกตา่งกัน และ

ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกัน

 4. ผลของการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับ

ทีมคู่แข่งขัน จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการส่งบอล 

แตกต่างกัน และส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก 

แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

  กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการดำาเนนิการวิจยัคือเทป

บันทึกการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลกปี 2010 เลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะแมตช์ที่

ทีมแชมป์โลกทำาการแข่งขันจำานวน 7 แมตช์ รวมท้ังหมด

จำานวน 8 ชาติ คือ ทีมแชมป์โลก ได้แก่ ทีมชาติ

ออสเตรเลียและทีมคู่แข่งขัน 7 ชาติ ได้แก่ทีมชาติอังกฤษ 

ทีมชาติปากีสถาน ทีมชาติแอฟริกาใต้ ทีมชาติสเปน 

ทีมชาติอินเดีย ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ และทีมชาติเยอรมนี

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารที่มีเนื้อหา

ทีเ่ก่ียวข้องกับกีฬาฮอกก้ีท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อกำาหนดเทคนิคการ 

สง่บอลและกำาหนดปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกับการสง่บอลเพือ่

นำาไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำาหนดรูปแบบเทมเพลท 

(Template) ในการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล 

 ข้ันตอนท่ี 2 กำาหนดรูปแบบเทมเพลท (Template) 

และสรา้งรปูแบบเทมเพลท (Template) เพือ่ใช้ในการ

บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลลงในโปรแกรม Focus X2 

Version 1.5 เพือ่ทีจ่ะใช้บันทกึข้อมลูทีท่ำาการวิเคราะห์

ผ่านโปรแกรม Focus X2 Version 1.5 จากนั้นนำา

เทปบันทึกการแข่งขันในการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลก

ปี 2010 จำานวน 7 เกม แปลงข้อมูลให้เป็นไฟล์เอวีไอ 

(AVI) เพื่อที่จะนำามาใช้เปิดดูภาพการแข่งขันฮอกก้ี 

ชิงแชมป์โลกผ่านคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม Focus 

X2 Version 1.5

 ข้ันตอนที่ 3 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ

เหตุการณท์ีเ่กิดข้ึนในการแข่งขัน พร้อมทัง้บนัทึกข้อมลู

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องผ่านโปรแกรม Focus X2 Version 1.5 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผูวิ้จยัเป็นผูท้ำาการวิเคราะห์ดว้ย

ตนเอง โดยอ้างอิงจากการรวบรวมเทคนิคการส่งบอล

รูปแบบต่างๆ ที่พบในตำารา ซึ่งในแต่ละเทคนิค จะมี 

คำาอธบิาย และคำากำาจดัความทีแ่ตกตา่งกัน จงึสามารถ

จำาแนกความแตกต่างได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีประสบการณ์ 

จากการเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนฮอกก้ี อีกทั้งได้ทำา 

การศึกษาวิจัยนำาร่อง และมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผล

การวิเคราะห์ จงึสามารถจำาแนกเทคนิคในการสง่แตล่ะ
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เทคนิคได้ โดยในการส่งบอล 1 คร้ัง ผู้วิจัยจะทำา 

การวิเคราะห์และบันทึกผลตามรูปแบบเทมเพลท 

(Template) ทีก่ำาหนดไว ้คอื เทคนคิการส่งบอล พืน้ที่

ที่ใช้ส่งบอล พื้นที่เป้าหมายในการส่งบอล ทิศทาง  

และสถานการณข์ณะสง่บอล เมือ่วเิคราะห์และบันทกึ

ข้อมูลครบตามรูปแบบเทมเพลท (Template) แล้วจึง

เร่ิมการวเิคราะห์และบันทึกข้อมลูการสง่บอลคร้ังต่อไป 

จนครบทุกครั้งกระทั่งจบการแข่งขัน

 ขั้นตอนที่ 4 นำาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์

มาทำาการจัดหมวดหมู่ แยกประเภท แจกแจงความถี่

หาค่าร้อยละ แล้วนำาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. เปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำาเสนอเป็น

ตารางความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) 

เพื่ออธิบายข้อมูลเทคนิคการส่งบอลและปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการสง่บอลในกีฬาฮอกก้ีของทมีแชมปโ์ลก

และทีมคู่แข่งขัน

 2. เปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ 

  2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way analysis of variance) และเปรียบเทียบ

พหุคูณ (Multiple Comparison)โดยใช้วิธี แอลเอสดี 

(LSD: Least Significant Difference) กำาหนด 

ความมนียัสำาคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 เพือ่เปรียบเทียบ

ผลของการส่งบอล ที่มีผลมาจากเทคนิคการส่งบอล 

และเพื่อเปรียบเทียบผลของการส่งบอล ที่มีผลมาจาก

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งบอลในแต่ละปัจจัย 

  2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการ

ทดสอบรายคู่ท่ีเป็นอิสระจากกัน (Independent sample 

t-test) กำาหนดความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เพ่ือเปรียบเทียบผลของการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลก

กับทีมคู่แข่งขันในภาพรวมของการส่งบอลทุกเทคนิค 

และเปรียบเทียบผลของการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลก

กับทีมคู่แข่งขันในแต่ละเทคนิคเป็นรายคู่

ผลการวิจัย

 1. จากการวิเคราะห์เทคนิคการส่งบอลในการ

แข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010 พบการใช้เทคนิค

การส่งบอลทั้งสิ้น 3,429 ครั้ง โดยมีผลสำาเร็จในการ

ส่งบอลทั้งสิ้น 2,754 ครั้งและผลการส่งบอลที่ส่งผล

ต่อความได้เปรียบในการรุกทั้งสิ้น 696 ครั้ง เทคนิค

การสง่บอลทีน่ยิมทีส่ดุ คือ การผลกัด้วยหนา้ไมจ้ำานวน 

1,552 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.26 รองลงมา คือ การ 

กวาดด้วยหน้าไม้จำานวน 477 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.90 

เทคนคิการสง่บอลทีส่ง่ผลต่อความสำาเรจ็ในการสง่บอล

มากที่สุด คือ การผลักด้วยหน้าไม้จำานวน 1,371 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 49.38 รองลงมา คือ การกวาดด้วย

หน้าไม้จำานวน 394 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.71 และ

เทคนิคการส่งบอลที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก

มากที่สุด คือ การผลักด้วยหน้าไม้จำานวน 239 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 34.34 รองลงมา คือ การผลักด้วย 

หน้าไม้โดยการยกบอลจำานวน 134 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

19.25 และพบเทคนิคการส่งบอลเทคนิคใหม่ ที่ไม่มี

การกล่าวถึงจากการค้นคว้าทางเอกสาร ซ่ึงเทคนิค 

ดังกล่าว คือ เทคนิคที่ใช้การวางไม้ให้ขนานกับพื้น  

เพือ่ให้ลกูกระทบเพือ่เปลีย่นทศิทางการเคลือ่นทีข่องลกู

ในทันที โดยเทคนิคนี้ส่งผลต่อความสำาเร็จ 70 ครั้ง

และส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก 52 คร้ัง ดังแสดง

ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจำานวนครัง้และค่ารอ้ยละของผลการสง่บอลจำาแนกตามเทคนคิการสง่บอลในการแข่งขันฮอกก้ี

ชิงแชมป์โลกปี 2010 ในภาพรวมของทีมแชมป์โลกและทีมคู่แข่งขัน

เทคนิค

ความนิยม ประสบผลสำาเร็จ
ส่งผลต่อความ

ได้เปรียบในการรุก

จำานวน

(ครั้ง)
ร้อยละ

จำานวน

(ครั้ง)
ร้อยละ

จำานวน

(ครั้ง)
ร้อยละ

การผลักด้วยหน้าไม้

การกวาดด้วยหน้าไม้

การผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล

การกระแทกบอลด้วยการตั้งไม้

การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้ยาว

การตักบอลด้วยหน้าไม้

การวางไม้ให้ลูกกระทบเพื่อเปลี่ยนทิศทาง*

การลากบอล

การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้

การตีด้วยการพลิกหน้าไม้แบบนอนไม้

การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล

การกวาดด้วยการพลิกหน้าไม้

การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้สั้น

การตีด้วยการพลิกหน้าไม้แบบตั้งไม้

การตักบอลด้วยการพลิกหน้าไม้

1552

477

342

312

237

133

86

78

63

51

39

39

11

6

3

45.26

13.91

9.97

9.1

6.91

3.88

2.51

2.27

1.84

1.49

1.14

1.14

0.32

0.17

0.09

1371

394

262

284

99

62

70

77

52

11

28

33

11

0

0

49.78

14.31

9.51

10.31

3.59

2.25

2.54

2.80

1.89

0.40

1.02

1.20

0.40

0

0

239

36

134

38

31

34

52

64

26

5

23

11

3

0

0

34.34

5.17

19.25

5.46

4.45

4.89

7.47

9.20

3.74

0.72

3.30

1.58

0.43

0

0

รวม 3429 100 2754 100 696 100

* เทคนิคการส่งบอลที่ค้นพบใหม่

 2. ในการเปรียบเทียบผลของการสง่บอล ทีม่ผีล

มาจากเทคนิคการส่งบอล ท่ีระดับความมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ .05 พบว่า 

  2.1 เทคนิคการส่งบอลท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความสำาเร็จในการส่งบอลแตกต่างกัน

  2.2 เทคนิคการส่งบอลท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกแตกตา่งกัน ดังแสดงในตาราง

ที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความ

ได้เปรียบในการรุก จำาแนกตามเทคนิคการส่งบอล

เทคนิค X SD F P-value LSD

1. การลากบอล

2. การผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล

3. การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้ยาว

4. การวางไม้ให้ลูกกระทบเพื่อเปลี่ยนทิศทาง

5. การผลักด้วยหน้าไม้

6. การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล

7. การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้

8. การตักบอลด้วยการพลิกหน้าไม้

9. การกวาดด้วยการพลิกหน้าไม้

10. การตีด้วยการพลิกหน้าไม้แบบนอนไม้

11. การตีด้วยการพลิกหน้าไม้แบบตั้งไม้

12. การตักบอลด้วยหน้าไม้

13. การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้สั้น

14. การกวาดด้วยหน้าไม้

15. การกระแทกบอลด้วยการตั้งไม้

32.000

67.000

15.500

26.000

119.500

11.500

13.000

0.000

5.500

2.500

0.000

17.000

1.500

18.000

19.000

9.899

22.627

10.607

4.243

50.205

7.778

2.828

0.000

0.707

0.707

0.000

9.899

0.707

5.657

15.556

8.073 .000* 5 > 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15

* p < .05

  และเมื่อทดสอบผลต่างรายคู่ โดยวิธีแอล  

เอส ดี (LSD) ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 

พบว่า เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้ เป็นเทคนิคท่ีส่งผลต่อ

ความสำาเร็จในการสง่บอลและสง่ผลต่อความได้เปรยีบ

ในการรุกมากท่ีสุด แตกต่างจากเทคนิคการส่งบอลท่ีเหลือ

ทุกเทคนิค

 3. ในการเปรียบเทียบผลของการสง่บอล ทีม่ผีล

มาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งบอลในแต่ละปัจจัย 

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 พบว่า 

  3.1 พืน้ทีเ่ปา้หมายในการสง่บอลแตกตา่งกัน

สง่ผลตอ่ความไดเ้ปรยีบในการรุกแตกตา่งกัน ดงัแสดง

ในตารางที่ 3 

  3.2 ทิศทางในการส่งบอลแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกแตกตา่งกัน ดังแสดงในตาราง

ที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความ

ได้เปรียบในการรุก จำาแนกตามพื้นที่เป้าหมายในการส่งบอล 

พื้นที่เป้าหมายในการส่งบอล X SD F P-value LSD

1. ด้านซ้ายระหว่างเส้น 23 เมตรถึงเส้นกึ่งกลางสนามในแดนรับ

2. กลางสนามระหว่างเส้น 23 เมตรถึงเส้นกึ่งกลางสนามในแดนรับ

3. ด้านขวาระหว่างเส้น 23 เมตรถึงเส้นกึ่งกลางสนามในแดนรับ

4. ด้านซ้ายระหว่างเส้นกึ่งกลางสนามถึงเส้น 23 เมตรในแดนรุก

5. กลางสนามระหว่างเส้นกึ่งกลางสนามถึงเส้น 23 เมตรในแดนรุก

6. ด้านขวาระหว่างเส้นกึ่งกลางสนามถึงเส้น 23 เมตรในแดนรุก

7. ด้านซ้ายภายในเขต 23 เมตรในแดนรุก

8. กลางสนามภายในเขต 23 เมตรในแดนรุก

9. ด้านขวาภายในเขต 23 เมตรในแดนรุก

10. ด้านซ้ายภายในเขต 23 เมตรในแดนรับ

11. กลางสนามภายในเขต 23 เมตรในแดนรับ

12. ด้านขวาภายในเขต 23 เมตรในแดนรับ

15.000

13.500

22.000

27.000

15.500

33.000

48.500

117.000

38.000

5.000

4.500

4.000

2.828

3.536

2.828

5.657

4.950

0.000

6.364

72.125

8.485

1.414

3.536

2.828

4.302 .009* 8 > 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 9, 10, 11, 

12

* p < .05

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความ 

ได้เปรียบในการรุก จำาแนกตามทิศทางในการส่งบอล

ทิศทางในการส่งบอล X SD F P-value LSD

1. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหลัง

2. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้า

3. บอลเคลื่อนที่ไปด้านซ้าย

4. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหลังเยื้องไปทางด้านซ้าย

5. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเยื้องไปทางด้านซ้าย

6. บอลเคลื่อนที่ไปด้านขวา

7. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหลังเยื้องไปทางด้านขวา

8. บอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเยื้องไปทางด้านขวา

7.000

121.500

25.500

9.000

47.000

38.500

38.500

61.000

7.071

53.033

12.021

2.828

21.213

6.364

10.607

11.314

5.674 .013* 2 > 1, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 

 * p < .05
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 4. ในการเปรยีบเทียบผลของการสง่บอลระหว่าง

ทมีแชมป์โลกกับทมีคูแ่ข่งขัน ทีร่ะดับความมนียัสำาคญั

ทางสถิติ .05 พบว่าทมีแชมปโ์ลกและทมีคูแ่ข่งขันมผีล

สำาเร็จในการส่งบอลไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าทีมแชมป์โลก

มีผลการส่งบอลที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก

มากกว่าทีมคู่แข่งขัน และเมื่อเปรียบเทียบเทคนิคที่ 

ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกเป็นรายคู่พบว่าเทคนิค

การผลักด้วยหน้าไม้ เทคนิคการกระแทกบอลด้วยการ

ต้ังไม้ เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล เทคนิค

การตีด้วยหน้าไม้แบบการจับด้ามไม้ยาวและการผลัก

ด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล เป็นเทคนิคท่ีทีม

แชมป์โลกใช้แล้วส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก

มากกว่าทีมคู่แข่งขัน ในขณะท่ีทีมคู่แข่งขันใช้เทคนิค

การตักบอลด้วยหน้าไม้แล้วส่งผลต่อความได้เปรียบ 

ในการรกุมากกว่าทมีแชมปโ์ลก ดงัแสดงในตารางที ่5

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก 

จำาแนกตามเทคนิคในการส่งบอล ระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขัน 

เทคนิค ทีม X SD t P-value

การผลักด้วยหน้าไม้

การกวาดด้วยหน้าไม้

การกระแทกบอลด้วยการตั้งไม้

การผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล

การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้ยาว

การวางไม้ให้ลูกกระทบ

การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล

การลากบอล

การกวาดด้วยการพลิกหน้าไม้

การตักบอลด้วยหน้าไม้

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

22.143

12.000

2.000

3.143

4.286

1.143

11.857

7.286

3.286

1.143

4.143

3.286

2.429

0.857

5.571

3.571

0.714

0.857

1.429

3.429

4.914

2.944

1.155

2.340

1.976

1.069

3.671

2.984

1.800

1.215

3.078

3.450

1.618

0.900

1.618

1.813

0.951

0.900

0.976

1.813

4.685

-1.159

3.701

2.557

2.611

.490

2.245

2.178

-.289

-2.570

.001*

.269

.005*

.025*

.023*

.633

.044*

.050

.778

.025*
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลการส่งบอล ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก 

จำาแนกตามเทคนิคในการส่งบอล ระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขัน (ต่อ)

เทคนิค ทีม X SD t P-value

การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้

การตีด้วยการพลิกหน้าไม้แบบนอนไม้

การตีด้วยหน้าไม้แบบจับด้ามไม้สั้น

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

แชมป์โลก

คู่แข่งขัน

1.571

2.143

0.286

0.429

0.286

0.143

1.134

2.193

0.488

0.535

0.488

0.378

-.612

-.522

.612

.552

.611

.552

* p < .05

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิเคราะห์เทคนคิการสง่บอลในการ

ฮอกก้ีชิงแชมป์โลกปี 2010 พบว่าเทคนคิการผลกัด้วย

หน้าไมเ้ป็นทีน่ยิมในการแข่งขันมากทีส่ดุ รองลงมาคือ

การผลักด้วยหน้าไม้ การกวาดด้วยหน้าไม้ และการผลัก

ด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้

เป็นทีน่ยิมในการแข่งขันนัน่ก็เพราะเป็นเทคนคิพืน้ฐาน

ในการส่งบอล ท้ังยังเป็นเทคนิคท่ีสามารถควบคุมทิศทาง 

และน้ำาหนักในการส่งบอลได้อย่างแม่นยำาดังที่คมกริช 

เชาว์พานิช (Chowpanich, 1999) กล่าวว่าการผลักลูก

เป็นวิธีการส่งลูกที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการส่งลูก

ระยะสั้นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเหวี่ยงไม้ ส่งได้

รวดเร็วแม่นยำา และผู้รับสามารถรับลูกแล้วเล่นต่อไป

ได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับพาวเวล (Powell, 2009)  

ที่กล่าวว่า เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้เหมาะสำาหรับ

การเล่นในทุกๆ สถานการณ์ และเป็นการยากที่คู่ต่อสู้

จะแย่งบอลไปจากผูค้รอบครองบอลได้เนือ่งจากในการ

ส่งบอลด้วยเทคนิคนี้บอลยังคงอยู่ที่หน้าไม้ของผู้ส่ง

ตลอดเวลาจึงสามารถส่งบอลได้ในขณะที่ครอบครอง

บอลเคล่ือนท่ีหรือเล้ียงบอลในลักษณะต่างๆ ได้โดยทันที 

ส่วนการกวาดด้วยหน้าไม้นั้นนิยมใช้เป็นอันดับที่ 2  

ซ่ึงเทคนิคการกวาดด้วยหน้าไม้น้ันนิยมใช้ในการส่งบอล

ในระยะไกลมากกว่าการตีบอล โดยทาเวอร์เนอร์ 

(Taverner, 2005) ได้กล่าวไว้ว่าการกวาดด้วยหน้าไม้

เป็นเทคนิคที่ทำาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำากว่าการตี

เพราะผู้ส่งไม่ต้องใช้การสวิงไม้ไปด้านหลังในวงกว้าง

เหมือนกับการตี ทำาให้การส่งมีความรวดเร็วและแม่นยำา

กว่าการตีกวาดด้วยหน้าไม้เป็นเทคนิคสามารถหลอก 

คู่ต่อสู้ได้โดยสามารถเปลี่ยนทิศทางในการส่งได้ก่อนที่

ไม้จะกระทบลูกโดยการบิดลำาตัวและหัวไหล่ทำาให้ลูก

สามารถเคลื่อนท่ีไปยังอีกทิศทางหนึ่งทันที ในส่วน 

ของเทคนิคการส่งบอลเทคนิคใหม่ ที่ไม่มีการกล่าวถึง

จากการค้นคว้าทางเอกสาร ที่พบในการแข่งขันฮอกกี้

ชิงแชมป์โลกปี 2010 คือ เทคนิคท่ีใช้การวางไม้ให้ขนาน

กับพ้ืน เพ่ือให้ลูกกระทบเพ่ือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี

ของลูกในทันที ซ่ึงมีลักษณะท่าทางการใช้ทักษะคล้ายกับ

เทคนิคท่ีใช้ทำาประตูในการแข่งขันท่ีเรียกว่า Deflection 

(Anders and Myers, 2008) แตกต่างกันตรงท่ีการใช้

เทคนคิ Deflection มาใช้เพือ่การสง่บอลจะตอ้งบงัคบั

ให้ลูกท่ีกระทบไม้ไม่ลอยข้ึนจากพ้ืนในลักษณะท่ีผิดกติกา

การแข่งขันโดยผู้เล่นจะต้องย่อเข่าและวางไม้ขนาน 

กับพื้นมากกว่าเทคนิค Deflection ซึ่งแอนเดอร์และ
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มายเยอร์ (Anders and Myers, 2008) ได้กล่าวว่า 

การยิงประตูด้วยเทคนิค Deflection เป็นการเปลี่ยน

ทศิทางการเคลือ่นทีข่องลกูยิงประตหูรอืลกูท่ีถูกสง่ผ่าน

เข้ามาในเขตยิงประตู โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกบอล

เปล่ียนทิศทางในทันที เพ่ือให้เข้าประตูคู่ต่อสู้ ซ่ึงในเขต

ยิงประตูน้ันถูกจำากัดพ้ืนท่ีและเวลาในการเล่นจากฝ่ายรับ

ของคู่ต่อสู้ทำาให้ผู้เล่นฝ่ายรุกมีโอกาสท่ีจะได้เล่นบอล

อย่างอิสระมีน้อยมาก โดยในการเคลื่อนที่ของบอลที่

เคลือ่นทีม่าด้วยความเร็วจากทศิใดๆ ก็ตามถ้าถูกทำาให้

เปลีย่นทิศทางในการเคลือ่นทีใ่นทนัทก็ีจะทำาให้ยากแก่

การปอ้งกันของผูร้กัษาประตู ดงันัน้เมือ่ผูเ้ลน่ประยุกต์

ใช้เทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการส่งบอลก็จะทำาให้ยาก 

การปอ้งกันหรอืคาดเดาทิศทางในการเคลือ่นท่ีของบอล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสำาเร็จในการส่งบอล

เทคนคินีม้จีำานวน 70 ครัง้และสง่ผลตอ่ความไดเ้ปรยีบ

ในการรุก 52 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1 ถือเป็น

เทคนคิท่ีมปีระสทิธภิาพเหมาะสำาหรับการสรา้งโอกาส

ในการรุกเมื่ออยู่ในพื้นท่ีท่ีจำากัดและถูกคู่แข่งขันเข้า

ประกบหรือสกัดก้ันแบบประชิดตัว อีกท้ังยังสร้างโอกาส

ในการรุกได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำาหรับการบุกแบบ 

ฉบัพลนัเน่ืองจากบอลจะเปลีย่นทศิทางในการเคลือ่นที่

ทนัททีีก่ระทบไม ้คู่แข่งขันจงึไมส่ามารถคาดเดาทิศทาง

ในการเคลือ่นท่ีของบอลลว่งหนา้ได้จนเมือ่บอลเปลีย่น

ทิศทางไปแล้วทำาให้เคลื่อนที่เข้าป้องกันไม่ทัน 

 2. ในการเปรียบเทยีบผลของการสง่บอล ทีม่ผีล

มาจากเทคนิคการส่งบอล พบว่าเทคนิคการผลักด้วย

หนา้ไมเ้ป็นเทคนคิท่ีสง่ผลตอ่ความสำาเร็จในการสง่บอล

และสง่ผลต่อความได้เปรยีบในการรกุมากท่ีสดุ เทคนคิ

การผลักด้วยหน้าไม้เป็นพ้ืนฐานในการส่งบอล ท้ังยังเป็น

เทคนิคท่ีสามารถควบคุมทิศทาง และน้ำาหนักในการ 

ส่งบอลได้อย่างแม่นยำา เหมาะสำาหรับการเล่นในทุกๆ

สถานการณ์ และเป็นการยากท่ีคู่ต่อสู้จะแย่งบอลไปจาก

ผู้ครอบครองได้เนื่องจากในการส่งบอลด้วยเทคนิคนี้

บอลยังคงอยู่ท่ีหน้าไม้ของผู้ส่งตลอดเวลา สามารถ 

ส่งบอลในขณะท่ีครอบครองบอล เคล่ือนท่ีหรือเล้ียงบอล

ในลักษณะต่างๆ ได้โดยทันที (Powell, 2009) ซ่ึง

สอดคล้องกับแอนเดอร์และมายเยอร์ (Anders and 

Myers, 2008) ทีก่ลา่วไว้ว่าการสง่ลกูด้วยการผลกัเป็น

เทคนคิพืน้ฐานในการสง่บอลในกีฬาฮอกก้ี ซ่ึงโดยปกติ

จะใช้ส่งบอลในระยะ 5 ถึง 15 หลา หรือประมาณ 4.5 

ถึง 13.8 เมตร โดยมคีวามแมน่ยำาและสามารถสง่บอล

ได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ผู้ส่งต้องการ และควบคุมจังหวะ

ของบอลได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าการส่งบอลด้วยการผลัก

จะมคีวามเรว็ในการเคลือ่นทีข่องบอลไมเ่ทา่กับเทคนคิ 

อื่นๆ เช่น การตีบอล แต่ประสิทธิภาพท่ีได้จากการ 

ผลกับอล คือ ความแมน่ยำา และกรฟิฟอรด์ (Grifford, 

2010) ทีก่ลา่ววา่ลกูผลกัทีด่ผีูส้ง่นัน้จะสามารถคาดเดา

ทิศทางการเคล่ือนท่ีของบอล ความแม่นยำา และการส่ง

ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจังหวะการก้าวเท้าท่ี 

ถูกต้องและความสมดุลย์ของร่างกาย ดังที่กล่าวมานี้

เทคนิคการส่งด้วยหน้าไม้จึงเป็นเทคนิคที่นักกีฬาและ

โค้ชควรให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก จากข้อมูลการวิจัย

และข้อมลูอา้งองิจงึสามารถกลา่วได้ว่าเทคนคิการผลกั

ด้วยหน้าไม้เป็นเทคนิคที่ทีมระดับโลกนิยมและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเทคนิคการผลักบอลด้วย

หน้าไม้ถึงแม้เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องใช้ทักษะที่

ซับซ้อนแต่ก็ยังคงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ที่ทีมในระดับโลกนิยมใช้

 3. ในการเปรียบเทยีบผลของการสง่บอล ทีม่ผีล

มาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งบอลในแต่ละปัจจัย 

พบปจัจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสง่บอล 2 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุก

  3.1 พืน้ทีเ่ปา้หมายในการสง่บอลแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกแตกต่างกันดังแสดง

ในตารางที ่3 โดยพืน้ทีก่ลางสนามภายในเขต 23 เมตร

ในแดนรุก คือพื้นที่เป้าหมายในการส่งบอลที่ส่งผลต่อ



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 43

ความได้เปรียบในการรุกมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่บริเวณเขตยิงประตู ซึ่งในกติกา

การแข่งขันระบุไว้ชัดเจนว่าการได้ประตูในกีฬาฮอกก้ี

บอลจะต้องมาจากผู้เล่นฝ่ายรุก หรือสัมผัสผู้เล่นฝ่ายรุก

ในเขตยิงประตู ก่อนที่บอลจะผ่านเส้นประตู ดังนั้น 

การสร้างสรรค์โอกาสในการยิงประตูโดยการส่งผ่าน

ลกูบอลเข้าไปในเขตยิงประตจูงึเป็นสิง่ทีส่ำาคญัอย่างย่ิง 

ดงัน้ันในการสง่ผา่นบอลไมว่่าจะด้วยเทคนคิหรอืปัจจยั

ใดๆ ก็ตามล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์โอกาสเพื่อพาบอล

เข้าไปเขตยิงประตูเพื่อโอกาสในการทำาประตูทั้งสิ้น

  3.2 ทิศทางในการส่งบอลแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรกุแตกตา่งกันดังแสดงในตาราง

ที่ 4 โดยทิศทางในการส่งบอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้า  

คือทิศทางในการส่งบอลที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ 

ในการรุกมากกว่าทิศทางอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับเเอลมัตติ 

(El-Maati, 2011) ท่ีได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ศึกษา 

เทคนคิและแทคติคเฉพาะในการแข่งขันฮอกก้ีเยาวชน 

ชิงแชมป์โลกและพบว่าการส่งบอลในแนวลึกมี

ประสิทธิภาพดีกว่าการส่งบอลแบบต่อบอลระหว่าง 

ผู้เล่นในการนำาบอลเข้าสู่พ้ืนท่ี 25 หลาของฝ่ายตรงข้าม 

โดยในการส่งบอลท่ีมีแนวการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า 

โดยเฉพาะการสง่ท่ีทะลแุนวปอ้งกันของคูต่่อสูจ้ะสง่ผล

ให้เกิดความกดดันกับแนวรับฝ่ายป้องกัน ซึ่งจะต้องมี

การเคลือ่นทีจ่ากตำาแหนง่เพือ่ไปสกัดก้ันบอลมผีลทำาให้

เกิดช่องว่างในแนวป้องกันและการเคลื่อนที่ออกจาก

พื้นที่รับผิดชอบและเกิดความสับสนในการป้องกัน

 4. ในการเปรยีบเทียบผลของการสง่บอลระหว่าง

ทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขัน พบว่าทีมแชมป์โลกและ

ทีมคู่แข่งขันมีผลสำาเร็จในการส่งบอลไม่แตกต่างกัน  

แต่พบว่าทีมแชมป์โลกมีผลการส่งบอลท่ีส่งผลต่อ 

ความได้เปรยีบในการรุกมากกว่าทีมคู่แข่งขัน และเมือ่

เปรยีบเทยีบเทคนคิท่ีสง่ผลตอ่ความได้เปรียบในการรกุ

ระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันเป็นรายคู่ พบว่า

เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้ เทคนิคการกระแทกบอล

ด้วยการต้ังไม้ เทคนิคการผลักด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล 

เทคนิคการตีด้วยหน้าไม้แบบการจับด้ามไม้ยาวและ

การผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการยกบอล เป็นเทคนิค

ท่ีทีมแชมป์โลกใช้แล้วส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก

มากกว่าทีมคู่แข่งขัน ดังแสดงในตารางที่ 5 ทั้งนี้ 

แอนเดอร์และมายเยอร ์(Anders and Myers, 2008) 

กล่าวว่าจุดมุ่งหมายหลักของการครอบครองบอลคือ

เพื่อสร้างโอกาสในการรุกซ่ึงต้องหาโอกาสในการรุก 

ในขณะที่ต้องรักษาบอลให้อยู่ในการครอบครองด้วย 

โดยผู้ท่ีครอบครองบอลจะต้องตัดสินใจว่าจะส่งบอล

เมื่อไหร่และส่งบอลไปที่ไหนโดยมีวัตถุประสงค์คือ

เข้าไปในเขตยิงประตูคูต่่อสูซ่ึ้งอยู่ดา้นหลงัผูเ้ลน่ฝา่ยรบั 

การส่งบอลท่ีดีจะต้องสร้างโอกาสหรือเกิดความได้เปรียบ

ในการรุก โดยการส่งที่เรียกว่าลูกคิลเลอร์พาส คือ  

การส่งที่ผ่านแนวผู้เล่นฝ่ายรับเพื่อให้บอลทะลุเข้าไป 

ในพืน้ทีฝ่า่ยรบัหรอืเขตยิงประตทูำาให้ผูร้บับอลมโีอกาส

ในการทำาประตูหรือสามารถพาบอลเข้าใกล้เขตยิงประตู

มากข้ึน จากผลการวิจัยและข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว 

สรุปได้ว่าเทคนิคดังกล่าวทั้ง 5 เทคนิค เป็นเทคนิคที่

ส่งผลต่อความได้เปรียบในเกมรุกมากกว่าทีมคู่แข่งขัน 

และอาจกล่าวได้ว่าเทคนิคทั้ง 5 เทคนิคดังกล่าว  

เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการส่งบอลมากกว่า 

เทคนคิอืน่ๆ เป็นเทคนคิทีโ่ค้ชและนกักีฬาควรให้ความ

สำาคัญในการฝึกซ้อมให้เกิดความชำานาญและสามารถ

นำาไปใช้ในสถานการณ์ของการแข่งขันเพื่อให้ได้ 

ผลสัมฤทธิ์ของการแข่งขันได้

 สรุปผลการวิจัย

 1. การผลกัดว้ยหนา้ไม ้เป็นเทคนคิท่ีนยิมใช้มาก

ทีส่ดุ สง่ผลต่อความสำาเรจ็และสง่ผลตอ่ความได้เปรยีบ

ในการรุกมากที่สุดในการแข่งขันฮอกก้ีชิงแชมป์โลก 

ปี 2010
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 2. เทคนิคการส่งบอลที่ไม่มีการกล่าวถึงจาก 

การค้นคว้าทางเอกสาร ที่ถูกค้นพบในการแข่งขันคือ 

เทคนิคการส่งบอลในจังหวะเดียวโดยการวางไม้ให้ลูก

กระทบเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการส่งบอล

 3. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งบอลที่ส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกใน คือ พื้นที่เป้าหมายในการ

ส่งบอล และทิศทางในการส่งบอล

 4. ทีมแชมป์โลกและทีมคู่แข่งขันมีจำานวนครั้ง

ของการส่งบอลท่ีประสบความสำาเร็จไม่แตกต่างกัน  

แต่ทีมแชมป์โลกมีจำานวนคร้ังของการส่งบอลท่ีส่งผลต่อ

ความได้เปรียบในการรุกมากกว่าคู่แข่งขันโดย เทคนิค

การผลักด้วยหน้าไม้ กระแทกบอลด้วยการต้ังไม้ การผลัก

ด้วยหน้าไม้โดยการยกบอล การตีด้วยหน้าไม้แบบจับ

ด้ามไม้ยาว และการผลักด้วยการพลิกหน้าไม้โดยการ

ยกบอล เป็นเทคนิคท่ีแชมป์โลกใช้ในการส่งบอลแล้ว

ส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุกมากกว่าทีมคู่แข่งขัน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชสามารถนำาเทคนิคการส่งบอล

ที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้โดยเฉพาะเทคนิคท่ีส่งผล 

ต่อความได้เปรียบในการรุก มาประยุกต์ใช้ฝึกนักกีฬา 

เพือ่พฒันาความสามารถของนกักีฬาให้มปีระสทิธภิาพ

มากข้ึนและส่งผลต่อการนำาไปใช้จริงในการแข่งขันได้

อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

 2. ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค

การส่งบอลที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นส่วน

หนึ่งของแทคติคหรือกลยุทธ์ในการแข่งขัน ตามความ

สามารถของนักกีฬาในทีมของตนเองได้

 3. จากการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสง่บอล

ในครั้งนี้ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการส่งบอลที่

ประสบผลสำาเร็จ และส่งผลต่อความได้เปรียบในการรุก 

ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชสามารถนำาปัจจัยต่างๆ ไปออกแบบ

การฝกึซ้อมเพือ่ให้มคีวามสอดคลอ้งกับสถานการณจ์รงิ

ในขณะแข่งขันได้ 

 4. เทคนิคการส่งบอลในกีฬาฮอกก้ีท่ีค้นพบในการ

วิจัยครั้งน้ี ครู อาจารย์ทางพลศึกษาสามารถนำาไป

อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการเขียนเอกสารประกอบ 

การสอน หนังสือ และตำารา ในวิชาฮอกกี้สำาหรับใช้

ในการเรียน การสอนได้ 

 5. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำาไปใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงและประยุกต์ใช้สำาหรับการวิเคราะห์

สมรรถนะทางกีฬา (Performance Analysis) ในรูปแบบ 

อื่นๆได้ เช่น การวิเคราะห์แทคติค แบบแผนการเล่น 

รปูแบบหรอืปรมิาณในการเคลือ่นท่ีของนกักีฬารวมถึง

เทคนิคอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ 
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แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

เจษฎา ชนะพินิจวงศ์ และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการของสมาคมวู้ดบอล

แห่งประเทศไทย ในด้านทรัพยากรในการจัดการ  

ดา้นกระบวนการในการบรหิาร ดา้นความพงึพอใจของ

สมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอล 

 วธีิดำาเนินการวจิยั การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ

จำานวน 222 คน และผู้ปฎิบัติหน้าท่ีของสมาคมฯ

จำานวน 30 คน และใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้บริหาร

จำานวน 5 คน แล้วนำาผลที่ได้จากแบบสอบถาม 

มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาร้อยละ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนำาผลท่ีได้จากการ

สมัภาษณม์าสรปุเป็นความเรยีง ก่อนสรปุเป็นแนวทาง

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คนพิจารณาประเมินค่า ค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อความกับวัตถุประสงค์ (IOC) 

โดยกำาหนดค่ามากกว่า 0.6 ข้ึนไปเป็นแนวทางการพัฒนา 

การจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

 ผลการวจิยั สภาพปัญหาของการจดัการสมาคม

กีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยในด้านทรัพยากรในด้าน

การบริหารโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ในด้านการเงินและงบประมาณ 

อยู่ในระดับมากและด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก  

ส่วนด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์และด้านการจัดการ 

อยู่ในระดับน้อยสภาพปัญหาในด้านกระบวนการจัดการ

ของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม

อยู่ในระดบันอ้ย และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า

อยู่ในระดบันอ้ยทกุดา้นและในด้านความพงึพอใจอยู่ใน

ระดับมาก

 สรุปผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยสรุปได้ว่า ด้าน

บุคลากรสมาคมฯ ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมจำานวน ผู้ตัดสิน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ให้มีจำานวนมากขึ้น

เพือ่มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการ ดา้นการเงินและ

งบประมาณ สมาคมฯ ควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพ่ิม

เช่นการจัดทำาระบบสิทธ์ิประโยชน์เพ่ือขอรับงบประมาณ

สนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชน ดา้นวัสดุอปุกรณแ์ละ

สถานที่ สมาคมฯ ควรมีสนามวู้ดบอลเพื่อให้นักกีฬา

ทำาการฝึกซ้อมและเพื่อจัดการแข่งขันกระจายไปยัง 

ทัว่ทกุภาคของประเทศ ดา้นการจดัการ สมาคมฯ ควร

มีการประเมินผลการดำาเนินงาน เพ่ือนำามาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป

คำาสำาคญั : แนวทางการพฒันา / การจดัการ / สมาคม

กีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
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GUIDELINES FOR DEVELOPING MANAGEMENT OF WOODBALL 

ASSOCIATION OF THAILAND

Jedsada Chanapinijwong and Tepprasit Gultthawatvichai
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purposes of this research 
were to study about guidelines for developing 
management of Woodball Association of  
Thailand in the aspects of resource manage-
ment, sport management process and satisfac-
tion of the Woodball Association’s players.
 Medthods This study was used the 
questionnaire to acquire data from the sample 
group of 222 Woodball Association’s players 
and 30 Staffs as well as 5 administrator were 
interviewed. The collected data was analyzed 
in percentages, means, and Standard deviation 
The interviewing data were summarized in the 
form of essay. Before finalizing the guidelines 
for 6 management specialist evaluate Index 
Objective-Item Congruence, IOC defined by 
greater than 0.6 to the Guidelines for Manage-
ment Development Association Wood Ball of 
Thailand.
 Results State, Problems of Management 
Association Wood Ball of Thailand in the  
resource management overall was lowand 
considering the aspects found in the finance 

and budget level and the personnel at a high 
level materials and management at a low level 
The problems in the process management of 
the Sports Association of Thailand Wood Ball. 
Overall, at a low level.When considering a side.
The low level in all aspects.
 Conclusion Guidelines for Management 
Development Association of Thailand Wood 
Ball concluded that Human society should be 
organized to increase the number. Referees and 
tournament officials. A lot more to have enough 
demand. Finance and budget. Association 
should seek funding to support such a system 
to obtain the benefit of public and private 
funding. The materials and the association 
should have a Wood Ball to make sports 
training and competition to spread to all  
regions of the country. Management. The  
association should be evaluated for implemen-
tation. To be used as a guideline to improve 
the performance further.
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Management / Woodball Association of Thailand
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

  กีฬาเป็นการออกกำาลังกายท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา 

ในด้านสุขภาพและสมรรถภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  

ผู้ท่ีเล่นกีฬาเป็นประจำาจึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตดี ดังนั้นกีฬาจึงเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพราะเม่ือมนุษย์มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการทำางานและดำาเนินชีวิตประจำาวันท่ีดีด้วย (Sports 

Authority of Thailand, 1988) กีฬาวู้ดบอล (Wood Ball) 

เปน็กีฬาใหม ่ทีน่ายเวงิหมงิ ฮุย (Mr. Ming-huiweng) 

ชาวไต้หวันเป็นผู้คิดประดิษฐ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2533 โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือให้คุณพ่อของเขามีสถานท่ีออกกำาลังกาย

ที่ประกอบไปด้วยสวนก่อนหน้านี้ นายเวิงหมิงฮุย  

ชอบเล่นกอล์ฟ แต่มีความรู้สึกว่าการเล่นกีฬากอล์ฟ 

มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น นายเวิง จึงเริ่มคิดที่

ประดิษฐ์ อุปกรณ์ง่ายๆขึ้นมา เพื่อให้ตนเองสามารถตี

ลกูบอล ในบรเิวณเนนิเขาท่ีสวยงามของตนเองได้อย่าง

มคีวามสขุ โดยสิง่ทีจ่ะประดษิฐน์ี ้ต้องมคีวามกลมกลนื

กับธรรมชาติโดยทำามาจากไม้ ต่อมากีฬาวู้ดบอลได้รับ

ความนิยมแพร่หลายในทวีปเอเชียเพราะเล่นได้ง่าย 

และใช้ทักษะคล้ายกับกีฬากอล์ฟ สำาหรับกีฬาวู้ดบอล

ในประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่งได้

ก่อต้ังสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2551 โดยมี ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวช เป็น

นายกสมาคมคนแรก (Thailand woodball association, 

2012) จากน้ันมีการส่งนักกีฬาวู้ดบอลเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับนานาชาติ ในรายการ วู้ดบอลชิงแชมป์โลก  

วู้ดบอลชิงแชมป์เอเชีย กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬา 

เอเชี่ยนบีชเกมส์ ในต่างประเทศ และมีการจัดแขง่ขนั

กีฬาวู้ดบอล ภายในประเทศหลายรายการ อาทิ  

วู้ดบอลชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬานักเรียนนักศึกษา

แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาผู้สูงอายุ 

กีฬาชาวไทยภูเขา กีฬาชายแดนไทย-มาเลย์ และ 

ลา่สดุกีฬาแห่งชาต ิโดยในการแข่งขันระดบันานาชาติ

นักกีฬาไทยประสบความสำาเร็จในการแข่งขันเป็น 

อย่างมาก ในกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส ์ครัง้ท่ี 2 ท่ีประเทศ

โอมาน นกักีฬาวู้ดบอลของไทย ก็สามารถครองชัยชนะ

ได้ 4 เหรียญทอง ซึ่งรายการดังกล่าวมีเหรียญทอง 

ให้ชิงชัย ทั้งหมด 4 เหรียญทอง

 จากท่ีกลา่วมา เน่ืองจากวู้ดบอลเป็นกีฬาทีเ่หมาะ

กับทุกเพศทุกวัย ต้นทุนในการเริ่มเล่นต่ำาได้ทักษะกีฬา

ใกล้เคียงกับกีฬากอล์ฟ และเร่ิมมีการแข่งขันอย่าง 

แพร่หลาย ทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬา 

แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) จะมีการ 

เช่ือมโยงแผนพัฒนาการกีฬาระดับชาติไปสู่ระดับภูมิภาค 

ลงลึกถึงระดับท้องถ่ิน และเห็นควรส่งเสริมในยุทธศาสตร์

ที่ 2 คือยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬามวลชน ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการของสมาคม

วู้ดบอลแห่งประเทศไทย ในหลกัการจดัการโดยมุง่เนน้

ศึกษาในด้านทรัพยากรการจัดการกระบวนการจัดการ 

และความพึงพอใจ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้กีฬา

วู้ดบอลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง

การพัฒนาการจัดการของสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 

ในด้านทรัพยากรในการจัดการ ด้านกระบวนการในการ

บริหาร ด้านความพึงพอใจของสมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอล

ปัญหาในการวิจัย 

 การจัดการสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย  

เป็นอย่างไร และควรมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้

กีฬาวู้ดบอลก้าวต่อไปอย่างไร
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

4 กลุ่มได้แก่

 1. ผูบ้ริหารท่ีบรหิารงานด้านการกีฬาของสมาคม

วู้ดบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่กรรมการบริหาร ของ

สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย โดยจะใช้วิธกีารเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selec-

tion) จำานวน 5 คน

 2. เจ้าหน้าที่สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 

ได้แก่ บุคลากรด้านกีฬาที่มีหน้าที่ดำาเนินงานด้านกีฬา

ของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยซ่ึงเลือกมา

ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

โดยเก็บข้อมูลในการแข่งขัน รายการกีฬาแห่งชาติ 

และชิงแชมป์ประเทศไทย จำานวน 30 คน

 3. สมาชิกชมรมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยซ่ึงเลอืก

มาดว้ยวิธกีารสุม่แบบบังเอญิ (Accidental Sampling)

โดยเก็บข้อมูลในการแข่งขัน รายการกีฬาแห่งชาติ 

และชิงแชมป์ประเทศไทย จำานวน 222 คน

 4. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรท่ีมีความรู้ในด้านการ

บรหิารงานกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย, บุคลากร

ที่มีความรู้ในด้านการบริหารงานกีฬาจากสมาคมกีฬา

และนักวิชาการโดยจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จำานวน 

6 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย 

ไดแ้บ่งออกเป็นแบบสมัภาษณ ์1 ชุด และแบบสอบถาม 

3 ชุด ดังนี้

 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดการสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยใน 2 ส่วนคือ 

ทรัพยากรการจัดการ กระบวนการจัดการผู้ให้สัมภาษณ์

คือ กลุ่มคณะกรรมการบริหารสมาคมวู้ดบอลแห่ง

ประเทศไทย 

 ชุดที่ 2 แบบสอบถาม (ชุดท่ี 1) เพื่อศึกษา 

เก่ียวกับการจัดการสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย  

ใน 2 ส่วนคือ ทรัพยากรการจัดการ และกระบวนการ

จัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ดา้นกีฬาของสมาคมวูด้บอลแห่งประเทศไทยมลีกัษณะ

เป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating scale) ชนดิ 

4 ระดับ (Best, 1989)

 ชุดที่ 3 แบบสอบถาม (ชุดท่ี 2) เพื่อศึกษา 

ความพงึพอใจของนกักีฬา ผูเ้ข้าร่วมแข่งขันในรายการ

ทีส่มาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยจดัการแข่งขัน ผูต้อบ

แบบสอบถามคือ นกักีฬา และ เจา้หนา้ท่ีทีม มลีกัษณะ

เป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating scale) ชนดิ 

4 ระดับ (Best, 1989)

 ชุดที่ 4 แบบสอบ (ชุดท่ี 3) เพื่อหาค่าดัชนี 

ความสอดคลอ้งระหวา่งคำาถามกับวัตถุประสงค์ (Index 

Objective-Item Congruence: IOC) สำาหรับผู้ทรง

คณุวฒุเิก่ียวกับแนวทางพฒันาการจดัการสมาคมกีฬา

วู้ดบอลแห่งประเทศไทย

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

ตำารา และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

และการจัดการกีฬา เพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

 2. ศึกษาทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยให้

ครอบคลุมเนื้อหาทางการบริหารการกีฬา

 3. นำาข้อมูลท่ีได้มาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพื่อสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยให้

เนื้อหาครอบคลุมถึงสภาพและปัญหาของสมาคมกีฬา

วู้ดบอลแห่งประเทศไทย
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 4. นำาแบบสอบถามและแบบสมัภาษณท์ีส่ร้างข้ึน

ให้ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องจำานวน 5 ท่าน ทำาการ 

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และ

ประเมนิคำาถาม แต่ละข้อโดยใช้คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้ง

ระหว่างคำาถามกับวัตถุประสงค์ (Index Objective-Item 

Congruence; IOC) ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไปโดยแบบสอบถาม

ชุดที่ 1 ได้ค่า 0.96 และแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ค่า 

0.97 หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข

ความถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา 

และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบใหมจ่นเกิดความสมบรูณ์

ก่อนทดลองใช้

 5. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)  

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คนเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของคอนบาค (Conbach’s 

alpha coefficient) โดยกำาหนดค่าความเที่ยงตั้งแต่

ระดับ 0.7 ขึ้นไป โดยชุดที่ 1 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา

เท่ากับ 0.97 และชุดท่ี 2 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา

เท่ากับ 0.98

 6. นำาแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง

ด้านสำานวนภาษาให้ชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์

แบบสอบถามเพ่ือให้เหมาะสม และจึงใช้แบบสอบถามน้ี

ในการวิจัยต่อไป

 7. นำาแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจจากผู้ทรง

คุณวุฒิแล้ว มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนนำาแบบ

สัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กับคณะผู้บริหาร

สมาคมกีฬาอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบว่า 

สามารถได้คำาตอบจากการสัมภาษณ์ ตรงกับความ

ต้องการก่อนนำาไปใช้จริง

 8. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นำาข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและรายงานผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การสมัภาษณ ์นำาข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์

มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเรียบเรียงเป็นประเด็นตามกรอบ

แนวคิดการวิจัยและนำามาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  

ซ่ึงมีลักษณะเป็นสภาพ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

แลว้นำามาถอดใจความสำาคัญตามประเดน็เนือ้หา แลว้

นำาเสนอในลักษณะความเรียง

 2. แบบสอบถามผู้วิจัยได้นำาข้อมูลท่ีได้จากการ

ตอบแบบสอบถามมาทำาการวิเคราะห์หาคา่สถิติโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รูปสำาหรบัวิเคราะห์ข้อมลู

ทางสถิติ และนำาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (percentage) นำาเสนอในรูปแบบ

ตารางและความเรียง

  ตอนที ่2 และ ตอนท่ี 3 นำาข้อมลูมาวิเคราะห์

โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ

(percentage) การหาค่าเฉลี่ย (x) และการหาส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมนำาเสนอในรูปตาราง

และความเรียง

 3. นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

สร้างเป็นแบบประเมินแนวทางการพัฒนาการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเช่ียวชาญทางด้านการจัดการ ทำาการประเมินโดยใช้

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับวัตถุประสงค์ 

และความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผูวิ้จยันำาข้อมลู

ทีไ่ดม้าทำาการสรปุวิเคราะห์หาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง

ระหว่างข้อความกับวัตถุประสงค์ และเรียบเรียงประเด็น

ตามกรอบแนวคดิการวิจยัและปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

แล้วสรุปผล และนำาเสนอในรูปแบบความเรียง
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ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของสมาคม
กีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ส่วนใหญ่อายุ 36-55 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเก่ียวข้อง
กับกีฬาวู้ดบอลในฐานะเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขัน และส่วนใหญ่มีประสบการณ์เก่ียวกับ
กีฬาวู้ดบอล 1-5 ปี ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวน และค่าร้อยละสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
จำานวน 30 คน

ข้อมูลทั่วไป
จำานวน
(n=30)

ร้อยละ ข้อมูลทั่วไป
จำานวน
(n=30)

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-55 ปี
56 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์กับกีฬาวู้ดบอล
1-5 ปี
5-10 ปี

18
12

1
11
15
3

26
4

60.00
40.00

3.00
37.00
50.00
10.00

87.00
13.00

ระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ
นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ความเกี่ยวข้องกับกีฬาวู้ดบอล
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

2
16
12

1
23
6

28
2

6.00
54.00
40.00

3.00
77.00
20.00

94.00
6.00

 ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของสมาคมกีฬาวู้ดบอล 
แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา 
ในด้านทรัพยากรในการจดัการของสมาคมกีฬาวู้ดบอล

แห่งประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (คา่เฉลีย่ 
2.35) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาในด้านทรัพยากร 
ในการจัดการของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม

ทรัพยากรในการจัดการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา (n = 30) ระดับ

ความคิดเห็นX SD
ด้านบุคลากร
ด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวก
ด้านการจัดการ

2.48
3.13
2.01
1.81

0.53
0.46
0.41
0.46

มาก
มาก
น้อย
น้อย

รวม 2.35 0.37 น้อย
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 กลุ่มตัวอย่างสมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่ง

ประเทศไทยสว่นใหญ่เปน็เพศชายกลุม่ใหญ่ทีส่ดุมอีายุ 

56 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี เป็น

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้อง 

กับกีฬาวู้ดบอลในฐานะเป็นนักกีฬาวู้ดบอล และมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาวู้ดบอล 1-5 ปีสมาชิกของ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยดงัแสดงในตาราง

ที่ 3

ตารางที่ 3 จำานวน และค่าร้อยละสถานภาพของสมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย จำานวน 222 คน

ข้อมูลทั่วไป
จำานวน

(n=222)
ร้อยละ ข้อมูลทั่วไป

จำานวน

(n=222)
ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

อายุ

ต่ำากว่า 18 ปี

18-25 ปี

26-35 ปี

36-55 ปี

56 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์กับกีฬาวู้ดบอล

น้อยกว่า 1 ปี

1-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

มากกว่า15 ปี

126

96

49

49

18

28

78

26

47

141

24

4

6

57.81

42.19

22.40

22.40

6.25

11.45

37.50

19.79

65.63

10.42

1.56

2.60

ระดับการศึกษา

ต่ำากว่าปริญญาตรี

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ

นักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน

ความเกี่ยวข้องกับกีฬาวู้ดบอล

ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล

นักกีฬาวู้ดบอล

สมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอล

98

15

89

20

98

60

64

34

165

23

46.87

4.17

42.19

6.77

43.23

23.44

33.33

12.50

80.73

6.77

 สมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 

มีความพึงพอใจในการบริการของสมาคมกีฬาวู้ดบอล

แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.03) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจในการจัดการของสมาคมกฬีาวู้ดบอลแหง่

ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย จำานวน 222 คน

ความพึงพอใจ
สมาชิก (n = 222) ระดับ

ความพึงพอใจX SD

1. บุคลากรเพียงพอในการให้บริการ

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

3. การติดต่อกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความสะดวก

4. ผู้ปฏิบัติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน

5. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

6. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน

7. สถานที่ในการจัดการแข่งขันมีสิ่งอำานวยความสะดวกเพียงพอ

ต่อความต้องการ

8. สถานที่ในการจัดการแข่งขันมีความสะดวกในด้านการเดินทาง

9. สถานที่ในการจัดการแข่งขันมีที่จอดรถเพียงพอต่อความ

ต้องการ

10. มีการจัดการแข่งขันเป็นรุ่นและประเภทอย่างเหมาะสม

11. กิจกรรมการแข่งขันมีความถี่ในการจัดเหมาะสม

12. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารก่อนและหลังการแข่งขัน

13. มีการให้ความรู้ในการเล่นกีฬาวู้ดบอลเพิ่มเติม

14. รู้สึกมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นหลังจากเล่นกีฬาวู้ดบอล

15. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับข่าวสารจากสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทย

16. มีการจัดการตารางการแข่งขันที่แน่นอน เชื่อถือได้

17. เป็นกีฬาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

2.85

2.99

2.99

3.16

3.03

3.02

3.03

2.88

2.98

3.06

2.92

2.79

2.95

3.32

2.91

2.90

3.66

0.65

0.57

0.65

0.57

0.69

0.70

0.75

0.73

0.70

0.70

0.52

0.71

0.69

0.60

0.71

0.74

0.55

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.03 0.39 มาก

 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์คณะ 

ผู้บริหารสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 

5 คน ที่ได้จากการสุ่มด้วยการใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 

การวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณแ์บ่งออกเป็น 2 สว่น 

คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรการจัดการ กระบวนการ

จัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
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  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย

 1. ด้านบุคลากร

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ด้านบุคลากร  

ในส่วนของความคิดเห็นในด้านสภาพปัญหาอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของสมาคมฯ 

มีความรู้มีความสามารถ และเข้าใจการทำางาน บุคลากร

เพียงพอ แต่ติดปัญหา เรื่องงานประจำา ที่ส่วนใหญ่มี

อาชีพรบัราชการ ทำาให้มปีญัหาต่อการทำางานในหนา้ที่

และภาระงานที่มีอยู่ ประเด็นปัญหาท่ีคิดว่าพบคือ 

เรื่องบุคลากรที่ถึงแม้จะมีเพียงพอ แต่เนื่องจากการมี

ภารกิจในหน้าที่ประจำาจึงทำาให้มีผลกระทบบ้างกับ 

การทำางาน ในเรื่องดังกล่าวก็ได้พยายามผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันทำางานในหน้าท่ีต่างๆ เพื่อให้เกิดความ

เชี่ยวชาญและสามารถทดแทนกันได้ เมื่อเกิดปัญหา

 2. ด้านการเงินและงบประมาณ

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการเงินและ

งบประมาณ สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยไม่เพียงพอ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน

มาจากรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุน

งบประมาณมา ซ่ึงยังไม่เพียงพอกับการดำาเนินงาน 

หากจะให้เหมาะสมควรได้รบัการสนบัสนนุเพิม่มากข้ึน 

 3. ด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวย

ความสะดวก

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านวัสดุอุปกรณ์ 

และส่ิงอำานวยความสะดวก สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย โดยสมาคมมีสำานักงานสถานที่ทำางานของ

สมาคมอยู่ที่อาคารนิมิบุตร 

 4. ด้านการจัดการ

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการจัดการ

สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย สามารถกล่าว 

ได้ว่า การประเมินผลการดำาเนินการ เพื่อนำามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานคร้ังต่อไป

ของสมาคมฯอยู่ในระดับมาก เร่ืองการประเมินผลในการ

ปฏิบัติงานน้ัน สมาคมมีการประเมินผลและรายงานผล

การปฏิบัติหน้าท่ีไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยและ

รายงานผลต่อที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคม 

มาโดยตลอด

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 

 1. ด้านการวางแผน 

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการวางแผน 

สามารถกล่าวได้ชัดเจนว่ามีการคำานึงถึงการวางแผน

พัฒนาระยะยาว 5 ปี สมาคมมีแผนปฏิบัติงาน 5 ปี 

ในการพัฒนาสมาคมท้ังด้านบุคลากร การพัฒนาความรู้

บุคลากร นักกีฬา แผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ในรายการต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

 2. ด้านการจัดการองค์กร

  การแบ่งหนา้ท่ี สมาคมฯไดแ้บง่บทบาทหนา้ที่

ในการทำางานครอบคลุมงานของสมาคมฯเป็นอย่างดี 

มีความเหมาะสมชัดเจน แต่ปัญหาด้านการมีหน้าที่

ประจำาของบุคลากรในสมาคมจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลง

และมีการทดแทนหน้าที่กันได้ตลอดเวลา

 3. ด้านการนำา 

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการนำา  

โดยเฉพาะลำาดับการส่ังงานท่ีมีประสิทธิภาพ หัวหน้างาน

มีภาวะผู้นำา และอำานาจตัดสินใจอยู่ในระดับดี ผู้ปฏิบัติงาน
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มคีวามรูค้วามสามารถในการทำางานในหนา้ทีใ่นสว่นที่

ตนเองรับผิดชอบได้ และสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่น 

เป็นอย่างดี

 4. ด้านการควบคุม

  ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการควบคุม 

โดยการสรปุรายงานผลต่อผูบ้ริหาร เมือ่สิน้สดุแผนงาน

ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลในทุกระยะของการปฏิบัติงาน

เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยรายงานผ่าน 

Facebook ของสมาคมฯ ตลอดเวลา ซ่ึงมีความรวดเร็ว

และทันสมัย และมีการประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหา

ตลอดเวลา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

 ในการจัดการของสมาคมกีฬาวู๊ดบอลแห่ง

ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย

โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยสามารถนำามา

อภิปรายผลได้ดังนี้

 ด้านทรัพยากรการบริหาร

 1. ด้านบุคลากร

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านบุคลากรพบว่า สมาคมฯ

ควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มจำานวน ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ให้มีจำานวนมากข้ึนเพ่ือมีความเพียงพอ

ตอ่ความต้องการ ผูป้ฏบัิติงานควรมกีารทดสอบเพือ่ให้

ได้รับคัดเลือกให้ทำางานที่ความสามารถเหมาะกับงาน

ทีไ่ด้รับมอบหมาย และผู้ปฏบัิตงิานควรมมีนษุยสมัพนัธ์

ที่ดีในการทำางานซ่ึงผู้ วิจัยมีความเห็นว่าสมาคมฯ  

ควรให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับ 

แนวความคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (Santiwong, 2000) 

ที่ว่าการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด 

ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถหรือความพร้อมของตัว

บุคคลดังกลา่วด้วย ผูบ้รหิารจะต้องมภีาระหนา้ทีใ่นการ

เลือกเฟ้นตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเท่านั้นจึงจะทำาให้

องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สมรรถภาพเพือ่ให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ทีไ่ด้ตัง้ใจ

เอาไว้

 2. ด้านการเงินและงบประมาณ

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการเงินและงบประมาณ

พบว่าสมาคมฯควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเช่น

การจัดทำาระบบสิทธ์ิประโยชน์เพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนและงบประมาณ 

ควรมีสภาพคล่องในการเบิกจ่าย และมีการประเมิน 

งบประมาณที่ได้ใช้ไปมีความคุ้มค่า โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้เสนอความคิดเห็นว่าด้านงบประมาณควรได้รับ 

การสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และด้านงบประมาณ

เป็นหัวใจหลักสำาหรับการพัฒนานักกีฬา การทำาด้าน

สทิธิประโยชนส์มาคมฯควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้กีฬา

วู้ดบอลเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

เพือ่สมาคมสามารถจดัหาสทิธิประโยชนอ์ยา่งพอเพยีง 

ซ่ึงผูวิ้จยัมคีวามเห็นว่า การได้มาอย่างเพยีงพอสำาหรบั

งบประมาณจะสามารถทำาให้กิจการต่างๆของสมาคม

ดำาเนนิต่อไปไดด้้วยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศกึษาของ

สุริยา สุขสุภักด์ิ และ ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ (Suksuphak 

and Lawsirirat, 2011) ที่พบว่า หากงบประมาณ

สนบัสนนุไมเ่พยีงพอควรหาแหลง่เงินทนุเพือ่สนบัสนนุ

งบประมาณเพ่ิมเติม เช่น การสนับสนุนจากภาคเอกชน



56 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 

พบว่า สมาคมฯ ควรมีสนามวู้ดบอลเพ่ือให้นักกีฬาทำาการ

ฝกึซ้อมและเพือ่จดัการแข่งขันกระจายไปยังทัว่ทกุภาค

ของประเทศและสมาคมฯควรเพ่ิมอุปกรณ์และส่ิงอำานวย

ความสะดวกบริเวณสนามแข่งขันให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ควรมีการกระจายออกไปยังผู้ค้า 

รายอ่ืนๆ โดยสมาคมมีลิขสิทธ์ิ และด้านอุปกรณ์ควรมี

การให้ลิขสิทธิ์กับหลายๆ บริษัทเพื่อให้เกิดการแข่งขัน

และพฒันาด้านคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผู้วจิยั

มีความคิดเห็นว่า การสร้างสนามถาวรในแต่ละภาค 

จะช่วยเพิม่จำานวนผูเ้ลน่กีฬาวู้ดบอลได ้ทัง้การกระจาย 

อุปกรณ์การเล่นกีฬาวู้ดบอลออกไปนอกจากจะสร้าง

รายได้แล้วยังทำาให้ประชาชนท่ัวไปสามารถหาซ้ืออุปกรณ์

เพื่อนำามาเล่นออกกำาลังกายได้ง่ายข้ึนสอดคล้องกับ 

ภาคภมู ิพนัธน์กุิล และจฑุา ตงิศภทิัย์ (Pannikul and 

Tingsabhat, 2011) ท่ีกลา่วว่า การเตรียมความพรอ้ม

ของสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ส่งผลให้

ได้รับการตอบสนองความต้องการจัดการแข่งขัน ซ่ึงทำาให้

ผู้เข้าร่วมเกิดความพึงพอใจ

 4. ด้านการจัดการ

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการจดัการสมาคมฯควรมี

การประเมนิผลการดำาเนนิงาน เพือ่นำามาเปน็แนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไปและสมาคมฯ

ควรมีการจัดทำาสื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆหรือการแข่งขันของสมาคมให้มีความ

รวดเร็ว และความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า 

การรายงานผลน้ันเป็นแนวทางการพัฒนาในระยะถัดไป

ควรมีการประเมินอย่างละเอียดและนำาผลที่ได้มา 

จัดทำาแผนในปีต่อไปและด้านการประชาสัมพันธ์นั้น

ควรเรง่ประชาสมัพนัธ์ไปสูป่ระชาชนเพือ่ให้เกิดกระแส

ความนิยมในกีฬาวู้ดบอล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรให้

ความสำาคัญในด้านการจัดการ สอดคล้องกับไฮแมน 

และสก็อตต์ (Haimanand Scott, 1970) ท่ีได้ให้ 

ความหมายว่าการจัดการคือ กระบวนการทางสังคมและ

เทคนคิในการใช้ทรพัยากรการบริหารในการดำาเนนิงาน

ขององค์กร และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ประสบความสำาเร็จหรือบรรลุจุดประสงค์ขององค์กร

ด้านกระบวนการจัดการ

 1. ด้านการวางแผน

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยดา้นการวางแผนพบว่าสมาคม

ควรมีนโยบายและพันธกิจของสมาคมฯ ที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในด้าน กีฬาเพื่อมวลชน 

เช่นการกระจายการอบรมผู้ฝึกสอน และกระจายอุปกรณ์

การเล่นไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้เล่น 

เพื่อออกกำาลังกาย และสมาคมฯควรมีการจัดทำาแผน

งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า ที่มีความ

รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย 

ของสมาคมฯซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะข้อคิดเห็น

เพิ่มเติมว่า แผนพัฒนากีฬาชาติที่ดีนั้นสมาคมควร

ประสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความรับผิดชอบและเข้ามา

ร่วมวางแผนการพัฒนานโยบายของสมาคมฯ 

 2. ด้านการจัดองค์กร

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการจัดองค์กรพบว่า 

สมาคมฯควรมีการแบ่งสายงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ ให้มี

เอกภาพในการบงัคับบัญชาและมโีครงสร้างการบริหาร

ทีชั่ดเจนสอดคลอ้งกับสมคดิ บางโม (Bangmo, 1995) 

ที่กล่าวว่า การจัดองค์กรคือ การกำาหนดโครงสร้าง 

ขององค์การอย่างเป็นทางการโดยการจัดแบ่งออก 

เป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ กำาหนดอำานาจ หน้าท่ี  
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ความรับผดิชอบของแต่ละหนว่ยงานให้ชัดเจน รวมท้ัง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เอื้อต่อการ

ดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 3. ด้านการนำา

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการนำาพบว่า สมาคมฯ

ควรมอบหมายให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นำา และอำานาจ

ตัดสินใจเพื่อลำาดับการสั่ งงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกับ วรารัตน ์เขียวไพร ี(Keawpiree, 1999) 

กล่าวไว้ว่า การนำา คือการนำาให้บุคคลท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และตรวจสอบว่าเขา

เหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้หรือไม่ 

การนำาเป็นหน้าท่ีหลักของผู้บังคับบัญชาทุกคนในการ

ใช้ภาวะผู้นำา วินิจฉัย สั่งการ ตรวจตรา เสนอแนะ 

และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็ม 

ความสามารถ เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

เป้าหมาย

 4. ด้านการควบคุม

  แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬา 

วู้ดบอลแห่งประเทศไทยด้านการควบคมุพบว่าสมาคม

ควรมีการรายงานผลให้เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุก 

ระดับและมีการสรุปรายงานแผนงานต่อผู้บริหาร 

เป็นระยะรวมทั้งเมื่อสิ้นสุดแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (Mahapasuthanon, 2004) 

กล่าวไว้ว่า การควบคุม หมายถึงมาตรวัดท่ีใช้เป็นตัวเฝ้า

ติดตามและบังคับให้กิจกรรมต่างๆ ดำาเนินไป ภายใต้

แผนงบหรือยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้อย่างถูกต้อง ตามทิศทาง

ที่องค์การกำาหนดไว้ รวมทั้งการแก้ไข การดำาเนินการ

ท่ีคลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบนจากมาตรฐานหรือเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้ การควบคุมที่ดีต้องเป็นหลักประกันอย่าง

ดีเย่ียม ให้องค์การประสบผลสำาเร็จหรอืบรรลเุป้าหมาย

ขององค์การ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด

 สรุปผลการวิจัย

 ผูวิ้จยัได้รวบรวมข้อมลูจากผลการวิจยัและได้ผล

ของแนวทางการพฒันาการจดัการสมาคมกีฬาวู้ดบอล

แห่งประเทศไทยเพือ่ให้ผูท้รงคุณวฒุไิด้ทำาการประเมนิ

ค่า IOC (Index Objective-Item Congruence)  

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 ทุกข้อบ่งชี้ว่าแนวทางการพัฒนา 

การจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยสามารถ

นำาไปปฏิบัติได้จริงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรในการจัดการ

 1. ด้านบุคลากร

  1.1 ควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มจำานวน ผู้ตัดสิน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ให้มีจำานวนมากขึ้น

เพื่อมีความเพียงพอต่อความต้องการ

  1.2 ควรมีการทดสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 

ได้รับคัดเลือกให้ทำางานที่ความสามารถเหมาะกับงาน

ที่ได้รับมอบหมาย

  1.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 

ในการทำางาน

 2. ด้านการเงินและงบประมาณ

  2.1 ควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเช่น

การจัดทำาระบบสิทธ์ิประโยชน์เพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

  2.2 สมาคมฯควรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน

เพิ่ม เช่น การจัดทำาระบบสิทธิ์ประโยชน์เพื่อขอรับ 

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

  2.3 งบประมาณควรมีสภาพคล่องในการ 

เบิกจ่าย และมีการประเมินงบประมาณท่ีได้ใช้ไปมีความ

คุ้มค่า
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 3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำานวย

ความสะดวก

  3.1 ควรมสีนามวูด้บอลเพือ่ให้นกักีฬาทำาการ 

ฝกึซ้อมและเพือ่จดัการแข่งขันกระจายไปยังทัว่ทกุภาค

ของประเทศ

  3.2 ควรเพิ่มอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความ

สะดวกบริเวณสนามแข่งขันให้เพียงพอต่อความต้องการ

 4. ด้านการจัดการ

  4.1 ควรมกีารประเมนิผลการดำาเนนิงาน เพือ่

นำามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน

ต่อไป

  4.2 ควรมีการจัดทำาสื่อสารสนเทศเพื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขันของ

สมาคมให้มีความรวดเร็ว

 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการ

 1. ด้านการวางแผน

  1.1 ควรมีนโยบายและพันธกิจของสมาคมฯ 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในด้าน กีฬา

เพื่อมวลชน เช่น การกระจายการอบรมผู้ฝึกสอน  

และกระจายอุปกรณ์การเล่นไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้

ประชาชนได้เล่นเพื่อออกกำาลังกาย

  1.2 ควรมีการจัดทำาแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า ที่มีความรองรับและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมฯ

 2. ด้านการจัดองค์กร

  2.1 ควรมกีารแบ่งสายงานออกเป็นฝา่ยต่างๆ 

ให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชาและมีโครงสร้าง 

การบริหารที่ชัดเจน

  2.2 ควรมีการจัดทำาแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า ที่มีความรองรับและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมฯ

 3. ด้านการนำา

  3.1 ควรมอบหมายให้หัวหนา้งานมภีาวะผูน้ำา 

และอำานาจตัดสินใจเพ่ือลำาดับการส่ังงานท่ีมีประสิทธิภาพ

  3.2 ควรมกีารเปดิโอกาสให้ผูร้ว่มงานซักถาม

และแสดงความคิดเห็นในการดำาเนินงาน อาจจะใช้ 

วิธีการเปิดโอกาสให้ถามซ่ึงหนา้ หรือ เขียนบัตรสนเท่ห์

 4. ด้านการควบคุม

  ควรมีการรายงานผลเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุก

ระดับและมีการสรุปรายงานแผนงานต่อผู้บริหาร 

เป็นระยะรวมทั้งเมื่อสิ้นสุดแผนงาน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยควรเพิม่

จำานวนผูต้ดัสนิและเจา้หนา้ทีฝ่า่ยจดัการแข่งขันเพือ่ให้

จำานวนทรัพยากรบุคคลมีจำานวนเพียงพอต่อความต้องการ

 2. สมาคมกีฬาวู้ดบอลควรทำาการประชาสมัพนัธ์

กีฬาวู้ดบอลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อให้เป็นที่รู้จัก 

เพือ่ทำาให้ง่ายต่อการทำาระบบสทิธิป์ระโยชนไ์ปเสนอตอ่

หน่วยงานเอกชน หรือรัฐบาลเพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุน

เพิ่มเติมเพื่อนำามาบริหารจัดการสมาคมฯต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของ

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย การวิจัยเรื่อง

แนวทางการพัฒนาผู้วิจัยควรเพิ่มการเก็บข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรที่

ต้องการจะศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัญหาในการ

ดำาเนนิงานทีแ่ท้จรงิขององคก์รนัน้ๆ เพือ่ทำาให้แนวทาง

การพัฒนามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์จาก 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกท่าน
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การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

กัณณัฏฐ์ บุญครอง และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ประเมนิความคุม้ค่าในการจดั 

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

เป็นผู้เข้าชมการแข่งขันคนไทยท่ีมาชมการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก 

และอาคารกีฬานิมิบุตร จำานวน 400 คน เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสำาหรับผู้เข้าชม  

และแบบสัมภาษณ์สำาหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 จำานวน 2 คน โดยนำาผล

ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 

20-35 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 15,000 บาท 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเข้าชม 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นคร้ังแรก และคาดว่าจะเข้าชม

การแข่งขัน 2-3 คร้ัง มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าชม

การแข่งขันเพราะว่าชอบชมการแข่งขัน ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าต๋ัวมีราคาเหมาะสม  

โดยคาดว่าประเทศไทยมค่ีาใชจ้า่ยในการจดัการแข่งขัน

ประมาณ 100-500 ล้านบาท และคิดว่าในการจัด 

การแข่งขันมีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย มีความประทับใจ

ในการจัดการแข่งขันและจะกลับมาชมการแข่งขัน

ระดับโลกที่ประเทศไทยจัดอีกครั้ง

 2. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดับการประเมนิความ

คุม้ค่าในการจดัการแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์โลก 2012 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทางด้านสังคม (x = 

3.74) ยกเว้นทางด้านเศรษฐกิจ (x = 3.47) และ 

ทางด้านสิง่แวดลอ้ม (x = 3.30) อยู่ในระดบัปานกลาง

 สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ทางด้านสังคม ในด้านการจัดการแข่งขันสามารถ

รณรงค์ให้คนไทยนิยมเลน่กีฬาฟตุซอลกันมากข้ึน ทำาให้

ประเทศมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการจัดการ

แข่งขันกีฬาในระดับโลก ยกเว้นทางด้านเศรษฐกิจ  

ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง

คำาสำาคัญ : การประเมินความคุ้มค่า / การแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012
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THE EVALUATION OF THE VALUE OF FIFA FUTSAL WORLD CUP 

THAILAND 2012 

Kannath Boonkrong and Chaipat Lawsirirat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purposes The purposes of this research 

were to evaluate the values for Thailand as a 

host country of FIFA Futsal World Cup (FWC) 

2012

 Methods 400 spectators at Indor Stadium 

Huamark and Nimibuth Stadium responded to 

the survey and 2 member of Local Organising 

Committee the interviewed. Data were analyzed 

statistically in terms of frequency, percentage, 

mean and standard deviation. 

 Results 

 1. Major respondents were mostly male 

students between 20 - 35 years of age. Their 

average income was less than 15,000 Baht  

a month. The respondents were the first timer 

at the game, but planned to attend the game 

for 2 or 3 times. The main reason that they 

attended the FWC was because they liked 

futsal. The respondents felt that the ticket 

price was reasonable and believed that the 

cost of hosting the FWC for Thailand should 

be around 100-500 million baht. After all, the 

respondents impressed with host and looked 

forward to attending the games in the future. 

 2. Respondents felt that being a host 

country of FIFA Futsal World Cup (FWC) 2012 

had a high social value, but moderate eco-

nomical and environmental values for Thailand. 

 Conclusions The results of this paper 

indicated that it was worth the trouble for 

Thailand to be a host of FWC. The respondents 

rated high impact and high value in term of 

social aspect where they believed that people 

in Thailand would play more futsal, and  

Thailand would have more knowledge and gain 

more experience in hosting major international 

sports competition. Most respondents felt that 

Thailand had moderate economical in term of 

infrastructure development and environmental 

values as a host of FWC.

Key Words : The evaluation of the value / 

FIFA Futsal World Cup Thailand 2012
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

 การจดัการแข่งขันกีฬามคีวามสำาคญัมากทัง้การ

สร้างความคุ้มค่าทางสังคมในการส่งเสริมให้บุคคล 

เกิดความสนใจในการเข้าร่วมและเข้าชมการแข่งขัน 

การสร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนา

เศรษฐกิจของชาติ ท้ังยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และกระจายรายได้ให้กับคนในประเทศในสถานที่ 

ที่มีการจัดการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี องค์ความรู้ เทคโนโลยีของคน 

ในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยัง

สามารถสร้างความคุ้มค่าทางส่ิงแวดล้อม ในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนเพื่อสุขภาพที่ดีของคน 

ในประเทศ ซ่ึงถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาการจัด 

การแข่งขันกีฬาให้เจริญก้าวหนา้ให้มศัีกยภาพเท่าเทียม

กับประเทศต่างๆ ท่ัวโลกได้แล้วน้ัน ก็จะทำาให้ประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจให้จัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลก

อย่างสม่ำาเสมอ จนสามารถพัฒนาและสร้างสนามท่ีใช้

ในการจัดการแข่งขัน พัฒนาส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ต่อการจัดการแข่งขันในระดับโลกให้กับคนในประเทศ 

และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกจนกลายเป็น

ความคุ้มค่าของการจัดการแข่งขันท่ีสามารถสร้าง 

รายได้ สรา้งช่ือเสยีง และภาพลกัษณท่ี์ดีให้กับประเทศ

ได้ตลอดไป ซึ่งจากการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโลก 

ในปี 2012 เป็นปีแรกท่ีประเทศไทยก็ได้รับความไว้วางใจ

ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยทางสหพันธ์

ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) และผู้สนับสนุน 

รายย่อยเป็นผูส้นบัสนนุค่าใช้จา่ยในการจดัการแข่งขัน 

ทั้งค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬา 

ค่าดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบุคลากร ค่าอาสาสมัคร 

ฯลฯ ส่วนประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในการสร้าง

สนามกีฬาแบงคอก ฟุตซอล อารีน่า พัฒนา และปรับปรุง

สนามกีฬาอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และอาคารกีฬา

นิมิบุตร จึงทำาให้ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการจัดการแข่งขันจำานวนมาก และยังมีสนามกีฬา

ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวทั้งในการออก

กำาลังกาย เล่นกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลก 

ทำาให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ทัง้ทาง FIFA ยังเป็นผูด้ำาเนนิการจดัการแข่งขันทัง้หมด 

และสอนวิธีการดำาเนินการจัดการแข่งขันระดับโลก 

ให้กับประเทศไทย ท้ังการวางแผนงาน การจัดสถานท่ี 

การจัดการแข่งขัน ทำาให้ประเทศไทยได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ที่ล้ำาค่าในการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้

การจดัการแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์โลก 2012 ยังทำาให้

ประเทศไทยมีนักกีฬาและนักท่องเท่ียวเข้าประเทศ

จำานวนมาก เพือ่มาเข้าชมการแข่งขันและมาทอ่งเทีย่ว 

ทำาให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศ และทำาให้ประเทศไทย 

เป็นทีรู่จ้กัมากข้ึน จนกลายเปน็ความคุ้มคา่ของการจดั 

การแข่งขันที่สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง และ

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศได้ตลอดไป

 ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมิน

ความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 

2012 ในมุมมองของผู้เข้าชม เพื่อนำาผลที่ได้ไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการแข่งขัน

กีฬาในครั้งหน้าให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ ผู้เข้าชม

การแข่งขันคนไทยทีม่าชมการแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์

โลก 2012 ณ สนามแข่งขันในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และอาคารกีฬา 

นิมิบุตร ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
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แบบสอบถามจากขนาดของประชากร ซ่ึงไม่ทราบ
จำานวนประชากรท่ีแนน่อน จากการคำานวณโดยใช้สตูร
การประมาณค่าสัดส่วนประชากรในการสุ่มตัวอย่าง 
ในกรณีที่ประชากรมากและไม่ทราบจำานวนประชากร
ท่ีแน่นอน โดยสัดส่วนของประชากรท่ีทำาการสุ่มคือ 50% 
หรือ 0.5 และกำาหนดค่าระดับความเช่ือมั่น 95% 
ความคลาดเคลือ่นไมเ่กิน 5% ใช้วธีิการสุม่แบบบังเอญิ 
(Accidental Sampling) จากผู้เข้าชมการแข่งขัน 
คนไทยที่มาชมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 
ทัง้เพศชายและเพศหญิงจำานวน 400 คน เพือ่ปอ้งกัน
การสูญเสียและการผิดพลาดของแบบสอบถาม
 2. กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการสัมภาษณ์ คือ คณะ
กรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 
จำานวน 2 คน ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทั่วไปและบัตรเข้าชมการแข่งขัน และคณะกรรมการ
การจัดการแข่งขันในภาพรวมโดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive selection sampling) เพือ่การสมัภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 
 
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม 
และงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัเรือ่งประเมนิ
ความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 
2012 โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับต้นทุน  
ผลประโยชน์ การประเมินความคุ้มค่าของต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Bade and Parkin, 2005; Board  
et al., 2006; Menapan, 2007; Koenig and  
Leopkey, 2009) ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการแข่งขัน 
ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม
ท่ีผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้มาสร้างข้ึน แล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความตรงและความถูกต้องของเนื้อหา 
(Content Validity) ผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญ จำานวน 5 ท่าน โดยค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC, 
Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าเท่ากับ 
0.898 แลว้ จงึนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
เท่ากับ 0.922
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขันฟุตซอล
ชิงแชมป์โลก 2012 ลกัษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
 ตอนที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ลักษณะคำาถาม 
เป็นแบบให้เลือกตอบที่ประมาณค่าระดับความคุ้มค่า
ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 
2012 มากน้อย 5 ระดับ (Likert scale) โดยกำาหนด
ค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 
 คะแนน 5 (ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00) ระดับความ
คุ้มค่าที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าคุ้มค่ามากที่สุด 
 คะแนน 4 (ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49) ระดับความ
คุ้มค่าที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าคุ้มค่ามาก 
 คะแนน 3 (ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49) ระดับความ
คุ้มค่าที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าคุ้มค่าปานกลาง 
 คะแนน 2 (ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49) ระดับความ
คุ้มค่าที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าคุ้มค่าน้อย
 คะแนน 1 (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49) ระดับความ
คุ้มค่าที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่าคุ้มค่าน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพ่ือนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัด

แข่งขันกีฬาในครั้งหน้าให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเองในบริเวณอินดอร์ สเตเดียม 

หัวหมาก และอาคารกีฬานิมิบุตร ใช้เวลาเก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 เม่ือเก็บข้อมูลเสร็จจึงนำาแบบสอบถามท่ีได้

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

ลงรหัสข้อมูลและนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ผล และผู้วิจัย

ได้ทำาการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล

ชิงแชมป์โลก 2012 ใช้เวลาเก็บข้อมลูระหว่างวันที ่12 

กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการเข้าชม 

การแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์โลก 2012 ลกัษณะคำาถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

นำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2. ประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ลักษณะคำาถามเป็นแบบ

ให้เลือกตอบท่ีประมาณค่าระดับความคุ้มค่าในการ

จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 มากน้อย  

5 ระดับ นำาข้อมลูมาวิเคราะห์โดยหาคา่เฉลีย่ (x) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำาเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง

 3. ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อืน่ๆ และข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์ลกัษณะคำาถาม

แบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์ความถ่ีของความคิดเห็น

ในประเด็นที่เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน นำาเสนอผล

การวิเคราะห์เป็นรายข้อพร้อมความถี่   

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเร่ืองการประเมินความคุ้มค่าในการ

จดัการแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์โลก 2012 ผูวิ้จยัได้สรุป

ผลการศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

และพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขัน

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012

จำานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

 (n = 400)

ร้อยละ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

และพฤติกรรมการเข้าชมการแข่งขัน

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012

จำานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

 (n = 400)

ร้อยละ

เพศ ชาย

 หญิง

อาย ุ ต่ำากว่า 20 ปี

 20-35 ปี

 36-50 ปี

 มากกว่า 51 ปีขึ้นไป

รายได้ ต่ำากว่า 15,000 บาท 

 15,000-30,000 บาท

 30,001-45,000 บาท

 45,001-60,000 บาท 

 มากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป

การศึกษา ต่ำากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัทเอกชน

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 อื่นๆ

การเข้าชม ครั้งแรก

 ไม่ใช่ครั้งแรก

จำานวนครั้ง 1 ครั้ง

 2-3 ครั้ง

 4-5 ครั้ง

289

111

98

245

48

9

195

150

22

12

21

136

221

43

170

63

104

46

17

314

86

70

186

84

72.3

27.7

24.5

61.3

12.0

2.2

48.8

37.5

5.5

3.0

5.2

34.0

55.3

10.7

42.5

15.8

26.0

11.5

4.2

78.5

21.5

17.5

46.5

21.0

จำานวนครั้ง (ต่อ) 6-7 ครั้ง

 8-9 ครั้ง

 มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ ชอบชมการแข่งขัน

 มีความสนใจการแข่งขัน

 มาเชียร์ประเทศไทย

 มาท่องเที่ยว

 ประเทศไทยได้เข้าร่วม

 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 อื่นๆ

ราคาตั๋ว เหมาะสม

 ไม่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย ต่ำากว่า 100 ล้านบาท

 100-500 ล้านบาท

 501-1,000 ล้านบาท

 1,001-1,500 ล้านบาท

 1,501-2,000 ล้านบาท

 มากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป

ความคุ้มค่า คุ้มค่า

 ไม่คุ้มค่า

ประทับใจ ประทับใจ

 ไม่ประทับใจ

การกลับมาชม มาอีกครั้ง

 ไม่มาอีก

21

14

25

131

48

79

7

17

97

21

344

56

41

102

70

63

47

77

232

168

288

112

383

17

5.2

3.5

6.3

32.8

12.0

19.8

1.7

4.2

24.3

5.2

86.0

14.0

10.2

25.5

17.5

15.8

11.7

19.3

58.0

42.0

72.0

28.0

95.8

4.2
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.3 

มีอายุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่ำากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.8  

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

55.3 เป็นนกัเรียน/นสิติ/นกัศกึษา คิดเปน็รอ้ยละ 42.5 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเข้าชม

คร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 78.5 คาดว่าจะเข้าชมการแข่งขัน 

2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีวัตถุประสงค์หลัก 

ในการเข้าชมการแข่งขันเพราะว่าชอบชมการแข่งขัน 

คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 คิดว่าต๋ัวมรีาคาเหมาะสม คดิเปน็

ร้อยละ 86.0 คิดว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการจัด 

การแข่งขันเป็นจำานวน 100-500 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 25.5 คิดว่าในการจัดการแข่งขันมีความคุ้มค่า

กับค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีความประทับใจ 

ในการจัดการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 72.0 จะกลับมา

ชมการแข่งขันระดับโลกท่ีประเทศไทยจัดอีกคร้ัง คิดเป็น

ร้อยละ 95.8

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012

การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 x SD
ระดับการ

ประเมิน

ทางด้านเศรษฐกิจ

ทางด้านสังคม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

3.47

3.74

3.30

0.814

0.698

0.852

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.50 0.720 มาก

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ทางด้านสังคม (x = 3.74) ยกเว้นทางด้านเศรษฐกิจ 

(x = 3.47) และทางด้านสิ่งแวดล้อม (x = 3.30) อยู่

ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านเศรษฐกิจ

ทางด้านเศรษฐกิจ x SD
ระดับการ

ประเมิน

1. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

มีประโยชน์ มีความคุ้มค่ากับการลงทุน และช่วยทำาให้เศรษฐกิจของ

ประเทศเจริญเติบโต

2. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมขนส่ง

3. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการติดต่อสื่อสาร

4. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้า ประปา และการกำาจัดขยะ

5. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น หรือบริเวณที่จัด 

การแข่งขัน

6. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง 

คุ้มค่าต่อการลงทุน

7. ท่านคิดว่าหลังจากจบการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 

2012 แล้ว ส่ิงอำานวยความสะดวก สนามกีฬา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ยังสามารถนำาไปใช้ต่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งการใช้

จัดการแข่งขันในครั้งหน้า เป็นสถานที่ออกกำาลังกาย และจัดกิจกรรม

ต่างๆ ได้

3.58

3.28

3.45

3.05

3.57

3.79

3.58

1.051

1.078

1.044

1.064

1.006

0.922

1.028

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.47 0.814 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านการติดต่อสื่อสาร (x = 3.45) และ

การเป็นเจา้ภาพการแข่งขันฟตุซอลชิงแชมป์โลก 2012 

สามารถพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางด้านการคมนาคม

ขนส่ง (x = 3.28)



68 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านสังคม

ทางด้านสังคม x SD
ระดับการ

ประเมิน

1. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

รณรงค์ให้คนไทยนิยมเล่นกีฬาฟุตซอลกันมากขึ้น 

2. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

รณรงค์ให้คนไทยออกกำาลังกายมากขึ้น 

3. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ทำาให้กีฬา

ฟุตซอลของประเทศไทยมีอันดับโลกที่ดีขึ้น

4. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ช่วยเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติให้กับคนในประเทศและคนต่างชาติ

5. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

สร้างจิตสำานึกให้กับคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี  

และมีความรักชาติ 

6. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ  

มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของคุณธรรมและจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตของคน

7. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

ทำาให้ท่านยอมรับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างคน 

ในประเทศและคนต่างชาติ

8. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ 

ส่งเสริมทางด้านภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมไทย

9. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

ทำาให้ท่านเกิดความประทับใจ 

10. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

ทำาให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

11. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

ทำาให้ประเทศมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา 

ในระดับโลก 

12. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต

13. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ 

ส่งเสริมการทำางานที่ดีร่วมกันระหว่างภาครัฐ กรุงเทพมหานคร และเอกชน

3.98

3.78

3.71

3.74

3.66

3.40

3.71

3.66

3.82

3.91

3.96

3.90

3.36

0.883

0.915

0.956

0.988

0.976

0.958

0.897

0.963

0.977

0.978

0.876

0.884

1.174

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 0.698 มาก
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านสังคมส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอล

ชิงแชมป์โลก 2012 สามารถรณรงคใ์ห้คนไทยนยิมเลน่

กีฬาฟุตซอลกันมากข้ึน (x = 3.98) และการเป็น 

เจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 สามารถ

ทำาให้ประเทศมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการจัด 

การแข่งขันกีฬาในระดับโลก (x = 3.96)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ทางด้านสิ่งแวดล้อม x SD
ระดับการ

ประเมิน

1. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

มีการบริหารจัดการที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการใช้ทรัพยากร 

ทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม

2. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

มีการดูแลระบบการควบคุมมลภาวะทั้งทางด้านอากาศ น้ำา เสียง  

และกลิ่นที่ดี

3. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

มีการดูแลสถานที่ค้าขายของคนในสังคมที่ดี และถูกสุขลักษณะ

4. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

การสร้างสนามกีฬาและสิ่งอำานวยความสะดวกใหม่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม

5. ท่านคิดว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

3.33

3.23

3.25

3.34

3.34

0.957

0.936

1.003

0.971

1.069

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.30 0.852 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 

ชิงแชมป์โลก 2012 ทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลางในทุกประเด็น ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 การสร้าง 

สนามกีฬาและสิ่งอำานวยความสะดวกใหม่ไม่ทำาลาย 

ส่ิงแวดล้อม (x = 3.34) และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

ฟตุซอลชิงแชมปโ์ลก 2012 มกีารใช้ทรพัยากรไดอ้ย่าง

คุ้มค่า ย่ังยืน และมีประสิทธิภาพในระยะยาว (x = 3.34)

 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำาไป

เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดแข่งขัน

กีฬาในครั้งหน้าให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ในประเด็น

การประชาสมัพนัธน์อ้ยเกินไป ควรมกีารประชาสมัพนัธ์

ให้มากกว่านี ้เพือ่ทำาให้คนไทยได้ทราบว่ามกีารแข่งขัน

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 คิดเป็นร้อยละ 22.75  

รองลงมาควรมีความพร้อมในการสร้างสนามแข่งขัน 
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เมื่อสนามไม่เสร็จก็ไม่ควรมาเร่งการสร้างสนาม  
เพราะทำาให้สนามไมไ่ดม้าตรฐาน อย่าทำางานเพยีงเพือ่
สรา้งภาพ เพราะมแีต่จะทำาให้ประเทศไทยเสยีช่ือเสยีง 
ซ่ึงมผีลกับการขอเป็นเจา้ภาพการแข่งขันกีฬาระดบัโลก
ในอนาคต ทำาให้การลงทุนไม่คุ้มค่า และคิดว่าควรสร้าง
สนามในเมืองมากกว่าสร้างสนามนอกเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 13.77 
  
 ผลการสัมภาษณ์
 ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทั่วไปและบัตรเข้าชมการแข่งขัน สามารถสรุปการ 
ถอดความได้ดังนี้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าไม่รวม
การลงทุนทั้งการสร้างและปรับปรุงสนามเราคุ้มค่า
แน่นอน เพราะการแข่งขันกีฬาสามารถสร้างงาน 
สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย ส่วนทางด้านสังคม
ถือว่าคุ้มค่ามาก เพราะการจัดการแข่งขันนอกจาก 
ทาง FIFA ได้มาสอนระบบการจัดการแข่งขันระดับโลก
ให้กับเราแลว้ ทัง้ทางด้านการจดัการแข่งขัน การตดิตอ่
โรงแรม การจัดสนามซ้อม สนามแข่งขัน ทั้งยังถือว่า
เป็นการสร้างกระแสกีฬาให้กับเยาวชนทั่วทั้งประเทศ 
ปลูกฝังให้ท้ังผู้ใหญ่และเด็กรักกีฬา อยากไปเล่นฟุตซอล
เพ่ือสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและยังเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่ เพราะนอกเหนือการควบคุม
ในการจัดการแข่งขัน
 ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ในภาพรวม สามารถสรุปการถอดความได้ดังนี้  
ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจเราคุ้มค่าเพราะเราไมต้่องเสยี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เพราะทาง FIFA ให้
งบประมาณในการจัดการแข่งขัน ส่วนทางด้านสังคม
เราคุ้มค่ามาก เพราะเราไดร้บัความรู้ในเรือ่งการจดัการ
สนาม ความปลอดภัย การอบรมบุคลากรจากผู้เช่ียวชาญ
ของทาง FIFA สว่นทางดา้นสิง่แวดลอ้มก็มกีารพฒันา
ปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูร่มรื่นมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-35 ปี  
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำากว่า 15,000 บาท มีระดับการ
ศกึษาในระดบัปริญญาตร ีเป็นนกัเรียน/นสิติ/นกัศกึษา 
เดนิทางมาเข้าชมการแข่งขันเป็นคร้ังแรก และคาดว่า
จะเข้าชมการแข่งขัน 2-3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์หลัก 
ในการเข้าชมการแข่งขันเพราะว่าชอบชมการแข่งขัน 
คิดว่าตั๋วมีราคาเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเป็นจำานวน 
100-500 ลา้นบาท คดิว่าในการจดัการแข่งขันมคีวาม
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย มีความประทับใจในการจัดการแข่งขัน 
จะกลับมาชมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศไทยจัด 
อกีคร้ัง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
ท่ีเดินทางมาชม ชอบชมการแข่งขันกีฬาอยู่แล้ว และอยาก
กลับมาชมการแข่งขันอีก เพราะว่ามีความประทับใจ
ในการจัดการแข่งขัน และราคาค่าต๋ัวก็มีความเหมาะสม 
นั่นก็แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 
มีประสิทธิภาพทำาให้ผู้เข้าชมเกิดความประทับใจ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมการ
แข่งขันได้จนทำาให้ผูเ้ข้าชมสว่นใหญ่เกิดความพงึพอใจ 
และอยากกลับมาเข้าชมการแข่งขันอีกครั้ง (Kotler, 
2000; Suebmai and Tingsabhat, 2011) และ 
เราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อนำามาปรับใช้ได้ในการ
เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันคร้ังหน้า ให้สามารถตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้เข้าชมการแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินความคุ้มค่า
ในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  
ทางดา้นเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นการจดั 
การแข่งขันสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
การตดิตอ่สือ่สาร และการคมนาคมขนสง่ ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันอาจจะยังไม่คุ้มค่าทาง
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เศรษฐกิจเท่าที่ควร เนื่องมาจากผู้เข้าชมการแข่งขัน

สว่นใหญ่เป็นคนไทยมากกว่านกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ทำาให้อาจจะไม่มีเม็ดเงินไหลเข้าประเทศ เนื่องจาก

จำานวนผู้เข้าชมชาวต่างชาติที่ตามเข้ามาเชียร์ทีมชาติ

ของตนเองมากนกั และจากการสมัภาษณน์กัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติท่ีมาเข้าชมการแข่งขันส่วนใหญ่ก็เป็น 

นกัท่องเทีย่วทีม่าอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไมไ่ดเ้ดนิทาง

มาจากต่างประเทศโดยตรงเพ่ือมาชมการแข่งขันและมา

ท่องเท่ียว ทำาให้ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ

มากเท่าที่ควร และเมื่อดูจากจำานวนนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2555 ก็มีจำานวนนักท่องเท่ียวน้อยกว่าในช่วงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Department of Tourism, 2012: 

Online) และไม่มีแหล่งข้อมูลใดท่ีมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจำานวนนักท่องเท่ียว และจำานวนเงินท่ีเข้าประเทศ

ที่แน่นอนในสถานที่ที่มีการจัดการแข่งขันว่ามีจำานวน

เท่าไร จึงไม่สามารถทราบได้ว่าการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

คร้ังนีม้คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกิจมากเท่าไร ในสว่นของ

คนในพืน้ทีท่ีเ่ป็นผูป้ระกอบการขายสนิค้า อาหาร และ

เคร่ืองด่ืมในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการแข่งขันจากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการก็ไมส่ามารถท่ีจะขายสนิคา้ อาหาร และ

เครื่องด่ืมได้มากข้ึนจากช่วงเวลาปกติที่ไม่ได้มีการจัด 

การแข่งขัน เนือ่งจากทาง FIFA ก็ไดจ้ำากัดพืน้ทีใ่นการ

ขายสนิค้า และไมส่ามารถนำาอาหารเข้าไปรับประทาน

ในพื้นที่ๆ เข้าชมการแข่งขันได้ ทำาให้ถือว่าไม่ได้เป็น 

การกระจายรายได้ให้กับคนในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการแข่งขัน

เท่าที่ควร และในส่วนของสนาม Bangkok futsal 

arena ที่ใช้งบประมาณในการสร้างจำานวนมากกว่า 

1,300 ลา้นบาท และสรา้งไมเ่สรจ็ทำาให้คนไมไ่ด้เข้าไป

ชมการแข่งขันในสนามแห่งใหม่ และไม่ได้ใช้สนาม 

แห่งใหม่ในการจัดการแข่งขัน ทำาให้ผู้เข้าชมมีความรู้สึก

ว่าประเทศไทยได้ใช้เงินจำานวนมากในการสร้างสนาม

และไมไ่ด้ใช้ และสนามท่ีมอียู่นา่จะเพยีงพอในการเป็น

เจ้าภาพการแข่งขัน จึงรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

เพราะฉะนั้นทางเจ้าภาพการแข่งขันควรที่จะให้ความ

สำาคัญในการบริหารจัดการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ

และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น มีการสร้าง

สนามให้เสร็จทันเวลาในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 

รวมถึงควรอนุญาตให้มีการขายสินค้า อาหาร และ

เคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคน 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามความคุ้มค่า

ทางเศรษฐกิจสามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ ในช่วงการเตรยีมการแข่งขัน และขณะจดั 

การแข่งขัน อาจจะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสามารถ

ตอบโจทย์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินความคุ้มค่า

ในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

ทางด้านสังคมอยู่ในระดับมาก ในด้านการจัดการแข่งขัน

สามารถรณรงค์ให้คนไทยนิยมเล่นกีฬาฟุตซอลกัน 

มากข้ึน ทำาให้ประเทศมีความรู้ และมีประสบการณ์ 

ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเห็นว่าการเป็น

เจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้มีความคุ้มค่าทางด้าน

สังคมอยู่ในระดับมาก เพราะนอกจากประเทศไทยจะ

ได้รับความรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญ

ในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้ว ยังถือได้

ว่าเป็นการสนบัสนนุ และสง่เสริมให้เด็ก เยาวชน และ

ผูใ้หญ่หันมาออกกำาลงักาย และเลน่ฟตุซอลกันมากข้ึน 

เพราะนอกจากจะทำาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกาย และ

จิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ทำาให้ไม่ต้องเสียเงินในการดูแล

รักษาสุขภาพแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ทำาให้คนในสงัคมห่างไกลจากอบายมขุ และยังสง่ผลให้

สังคมมีความสงบสุข คนในสังคมมีความสัมพันธ์อันดี

ต่อกนัทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็น 

การส่งเสริมให้เกิดนักกีฬาฟุตซอลอาชีพที่เก่งในระดับ
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ประเทศมากข้ึนในอนาคต และทำาให้กีฬาฟุตซอล 

ของประเทศไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น และติดอันดับโลก

ตลอดไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับการสมัภาษณค์ณะกรรมการ

จัดการแข่งขันท่ัวไปและบัตรเข้าชมการแข่งขัน ดังนี้ 

การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในคร้ังนี้มีความคุ้มค่า 

ทางสังคมเพราะนอกจากทาง FIFA ได้มาสอนระบบ

การจัดการแข่งขันระดับโลกให้กับเรา ทั้งทางด้านการ

จัดการแข่งขัน การติดต่อโรงแรม การจัดสนามซ้อม 

และสนามแข่งขันแล้ว ยังถือว่าเป็นการสร้างกระแสกีฬา

ให้กับเยาวชนท่ัวท้ังประเทศ เป็นการปลูกฝังให้ท้ังผู้ใหญ่

และเด็กรักกีฬา อยากไปเล่นฟุตซอลมากข้ึนเพ่ือสุขภาพ

ร่างกายทีแ่ข็งแรง และยังถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์อีกด้วย และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์

คณะกรรมการจัดการแข่งขันในภาพรวม ดังนี้ ความ

คุ้มค่าทางสงัคมประเทศไทยได้รบัความรูท้ั้งในเร่ืองการ

จัดการสนาม การสร้างอุโมงค์ การรักษาความปลอดภัย 

โดยประเทศไทยได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญ

ในแต่ละด้าน และยังได้รับความสามัคคี ความรักใน

ศักด์ิศรีของประเทศชาติ ความเป็นเจ้าภาพท่ีดี การพัฒนา

เยาวชน และการสร้างชาติโดยการใช้กีฬาเป็นส่ือ ท้ังยัง

ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรุงเทพมหานคร

และประเทศไทยอีกด้วย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินความคุ้มค่า

ในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012  

ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน 

การจัดการแข่งขันการสร้างสนามกีฬาและสิ่งอำานวย

ความสะดวกใหม่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม และมีการใช้

ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 

ในระยะยาว ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่มคีวามคิดเห็นว่าการเป็นเจา้ภาพการแข่งขัน

ในคร้ังน้ีทางด้านส่ิงแวดล้อมยังไม่ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง

ให้เกิดความคุ้มค่าเท่าท่ีควร มีเพียงแต่การจัดวางถังขยะ

รอบพื้นที่ และมีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่มี

การจัดการแข่งขัน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่เห็นว่า

ความคุ้มค่าในด้านส่ิงแวดล้อมจะเพ่ิมข้ึน และยังสามารถ

ที่จะพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมในทุกด้านเพิ่มมากข้ึน

เพื่อทำาให้เกิดความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ทำาให้ประเทศมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง

ย่ังยืน เพื่อทำาให้คนในประเทศได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดี  

ลดมลภาวะของประเทศทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพรา่งกายของ

คนในประเทศ ทำาให้คนในประเทศมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 สรุปผลการวิจัย

 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดการแข่งขัน 

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2012 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ทางด้านสังคม ในด้านการจัดการแข่งขันสามารถ

รณรงค์ให้คนไทยนิยมเลน่กีฬาฟตุซอลกันมากข้ึน ทำาให้

ประเทศมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน

กีฬาในระดบัโลก ยกเวน้ทางด้านเศรษฐกิจ ในด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสาร และ

การคมนาคมขนส่ง และทางด้านสิ่งแวดล้อม ในด้าน

การสร้างสนามกีฬาและสิ่งอำานวยความสะดวกใหม่ 

ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรได้อย่าง 

คุ้มค่า ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในระยะยาว อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ข้อจำากัดในการวิจัย

 เน่ืองด้วยข้อจำากัดทางเวลาในการทำาวิจัย การวิจัย

ครั้งนี้หาข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

เท่าน้ัน ทำาให้ข้อมูลท่ีได้มีความเป็นอัตวิสัย (subjective) 

คอ่นข้างมาก หากได้ข้อมลูเชิงประจกัษม์ากข้ึนจะทำาให้

สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ทางด้านเศรษฐกิจ

  1.1 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาควรมี

การประชาสัมพันธ์ โฆษณาให้มากกว่านี้ เพื่อทำาให้ 

คนไทยทราบข่าวสารในการจดัการแข่งขัน และเข้าชม

การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

  1.2 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาควรมี

ความพร้อมทั้งในการสร้างสนาม การบริหารจัดการ

การแข่งขัน และควรมีการทำางานท่ีดีร่วมกันของภาครัฐ 

เอกชนและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดการแข่งขันที่ดี 

เพือ่สร้างช่ือเสยีงและภาพลกัษณท่ี์ดีให้กับประเทศไทย 

  1.3 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาควรมีการ

บริหารจัดการเร่ืองบัตรเข้าชมการแข่งขันให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้เข้าชมการแข่งขัน

 2. ทางด้านสังคม

  การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันน่าจะเปิดโอกาส

ให้คนไทย และเยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็น 

เจ้าภาพการแข่งขันมากกว่าน้ี ให้โอกาสในการเข้ารับชม

ในสนามแข่งขันมากกว่านี ้และควรมกีารอำานวยความ

สะดวกให้กับคนไทยเพือ่แสดงให้เห็นถึงการมสีว่นร่วม

ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 

 3. ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมให้ดีมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องท่ีสำาคัญ 

ต่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และภาพลักษณ์ที่ดีของ

ประเทศไทย

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ทางด้านเศรษฐกิจ

  ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม

ในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน 

การคำานวณงบประมาณ การพัฒนาสาธารณูปโภค 

เพือ่สรา้งช่ือเสยีงและภาพลกัษณท์ีดี่ให้กับประเทศไทย 

และทำาให้การจัดการแข่งขันกีฬามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ทางด้านสังคม

  ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนควรเพิ่ม

ความรว่มมอื และการมสีว่นร่วมของคนในประเทศไทย

มากย่ิงข้ึน เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มให้กับคนในประเทศ 

และทำาให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลก 

 3. ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  ภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน

ในการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น

ในระยะยาว เพือ่ทำาให้คนในประเทศมสีขุภาพรา่งกาย

ท่ีแข็งแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในประเทศ
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แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ขนิษฐา ฉิมพาลี และจุฑา ติงศภัทิย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความต้องการ และสภาพปัญหาในการจัด 
การแข่งขัน และกำาหนดแนวทางในการพัฒนาการจัด 
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 วธีิดำาเนินการวจิยั การวจิยัคร้ังนีใ้ช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในนักกีฬาจำานวน 
352 คน ผู้ฝึกสอน จำานวน 146 คน และคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ จำานวน105 คน และใช้แบบสัมภาษณ์
ในผู้บริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จำานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 609 คน นำาผล
ทีไ่ด้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัย 
 1. นักกีฬามีความต้องการในการจัดการแข่งขัน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 และเม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการจัดหา
บุคลากร ด้านการอำานวยการ ด้านการประสานงาน 
ด้านการรายงาน ด้านงบประมาณ และด้านสถานท่ี 
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องอำานวยความสะดวก และ 
ผู้ฝึกสอน มีความต้องการในการจัดการแข่งขัน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และเม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการจดัหาบุคลากร ด้านการประสานงาน 
ด้านการรายงาน ด้านงบประมาณ และด้านสถานท่ี วัสดุ 
อปุกรณฯ์ มคีวามต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน 
คือ ด้านการจัดการองค์กร และด้านการอำานวยการ

 2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัญหาในการจัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.82 และเม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า มสีภาพปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 7 ดา้น คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการจัดหา
บุคลากร ด้านการอำานวยการ ด้านการประสานงาน 
ด้านการรายงาน และด้านสถานที่ วัสด ุอุปกรณ์ และ
เครื่องอำานวยความสะดวก มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย คือ ด้านงบประมาณ
 3. จากการรวบรวมข้อมูลจากผลการวิจัย  
ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าระดับความเป็นไปได้
ในการนำาแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันไปใช้
ให้ประสบความสำาเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.42 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความเป็นไปได้
ในการนำาแนวทางการพฒันาไปใช้อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
2 ด้าน คือ ด้านการจัดการองค์กร และด้านการจัดหา
บุคลากร ในระดับมาก 6 ด้าน คือ ด้านสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ฯ ด้านการประสานงาน ด้านการอำานวยการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการวางแผน และด้านการรายงาน 
 สรุปผลการวิจัย
 แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑา 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน มีความ
เหมาะสมและสามารถนำาไปใช้ในการจัดการแข่งขัน
กรีฑาระดับชาติของประเทศได้ต่อไป

คำาสำาคัญ : การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย / แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขัน

Corresponding Author : อาจารย์ ดร.จุฑา ติงศภัทิย์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
E-mail : jtingsabhat@yahoo.com
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GUIDELINES FOR THE DEVELOPING MANAGEMENT OF 
THE THAILAND OPEN TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS

Khanittha Chimpalee and Juta Tingsabhat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 
 Purpose The purpose of this research was 
to study needs and problems state in The 
Thailand Open Track and Field Championships 
and guideline for the developing management of 
the Thailand Open Track and Field Champion-
ships.
 Method The researcher created a ques-
tionnaire to ask opinions of sample participants 
consisting of 609 : athletics 352 coach 146 
and the committees 105 and an interview form 
for 6 samples. The statistics for data analyses 
were mean and standard deviation.
 Result
 1. Athletics needs the Thailand Open Track 
and Field Championships overall at high average 
score was 4.07 All aspects were at high 
level. In aspect of planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting, budgeting and 
material and Coaches needs the Thailand Open 
Track and Field Championships overall at high 
level average score was 3.82. In 6 aspects  
of planning, staffing, coordinating, reporting, 
budgeting and material, while organizing and 
directing were ranged in medium level.

 2. The problems state in The Thailand 
Open Track and Field Championships overall 
at medium level average score was 2.82. Found 
the problems in 7 aspects were ranged in 
medium level, planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting and material 
while budgeting was ranged in less level. 
 3. This study found the 8 aspects were 
considered by experts will probability of  
successful performance average score was 
4.42. The aspects were ranged in highest level, 
organizing and staffing. The probability of 
adaptation of 6 aspects were ranged in high 
level, material, coordinating, directing, budgeting, 
planning and reporting.
 Conclusions
 Guideline for the developing management 
of the Thailand Open Track and Field Champion-
ships were also developed. Are appropriate 
and can be used to manage the country’s 
national athletics competition in the future.

Key Words: Thailand open track and field 
championships / Guidelines for the developing 
management
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 “การกีฬาน้ันนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาท่ีสำาคัญย่ิง 

เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ 

รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัย 

ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจ และ

ร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถงึการเป็นพลเมืองของชาติ

อันเป็นยอดแห่งความปรารถนา” (พระราชดำารัส  

ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ จากแผนพฒันากีฬา

แห่งชาติ ฉบับที่ 5) 

 การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

เริ่มข้ึนในปี พ.ศ.2497 มีการจัดการแข่งขันมาอย่าง 

ต่อเนื่องปัจจุบันจัดการแข่งขันท้ังสิ้น 58 ครั้ง  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักกรีฑารุ่นใหม่เข้าร่วม

การแข่งขัน เป็นการส่งเสริมกรีฑาภายในประเทศ 

แสดงให้เห็นถึงการพฒันาขีดความสามรถของนกักรฑีา

และผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นการคัดเลือกนักกรีฑา

ที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วม 

การแข่งขันระดบันานาชาต ิจะเห็นได้จากมกีารทำาสถิติ

ใหมเ่กิดข้ึนอยู่เสมอในทุกปี การจดัการแข่งขัน มคีวาม

แตกต่างจากรายการอ่ืน คือ นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน

สามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อน 

ทำาให้มนีกักีฬาเข้ารว่มการแข่งขันเป็นจำานวนมากทกุปี 

(ข้อมูลสถิติจากสมาคมกรีฑาฯ จำานวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน 

ปี 2550-2556 คือ ปี 2550 จำานวน 2195 คน  

ปี 2551 จำานวน 1981 คน ปี 2552 จำานวน 2136 คน 

ปี 2553 จำานวน 2377 คน ปี 2554 จำานวน 2372 คน 

ปี 2555 จำานวน 2650 คน จำานวนนักกีฬาที่เข้าร่วม

การแข่งขันต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2286 คน) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัด 

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

เพ่ือให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนลดน้อยลง เป็นการสร้าง

มาตรฐานด้านบุคลากรทางการกรีฑา และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการจัดการแข่งขันกรีฑาท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา  

(พ.ศ.2553-2557) ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการแข่งขันกรีฑาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สากล และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬา 

แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2557) ด้านแนวทาง 

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ประสบผลสำาเร็จ 

ด้วยมาตรการและการพัฒนาเชิงนโยบาย ควบคู่กับ

การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ

บริหารจัดการได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงสุดและ

การเพิม่ขีดสมรรถนะของนกักีฬาและบคุลากรทางการ

กีฬาอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักกีฬาและ 

ผู้ฝึกสอนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการแข่งขัน

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขัน

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภายใต้การดูแลของ

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 1. นกักีฬาทีเ่ข้ารว่มการแข่งขันกรฑีาชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 คำานวณจากสูตร จำานวน 

352 คน ซ่ึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) โดยเก็บข้อมูลจากการจัด 

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 58 

วันท่ี 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 บริเวณสนามกีฬาหลัก 
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ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 2. ผู้ฝึกสอนท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 58 จำานวน 146 คน 

ซ่ึงเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวิธีการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 จำานวน 

105 คน ซ่ึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling)

 4. คณะกรรมการดำาเนนิการจดัการแข่งขันกรีฑา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 จำานวน 6 คน 

ซ่ึงเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวิธีการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

แบบสอบถาม 2 ชุดและแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด

 แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 

เพื่อสอบถามความต้องการของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

ท่ีมีต่อการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 สว่นที ่1 ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ เป็นต้น โดยให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามช่องที่กำาหนดไว้ 

(Checklist)

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการด้านการจัด 

การแข่งขันใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

ซ่ึงมลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 

Scale) แบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire)

 แบบสอบถาม ชดุที ่2 เพือ่สอบถามสภาพปัญหา

ในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ เป็นต้น โดยให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามช่องที่กำาหนดไว้ 

(Checklist)

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปัญหาในการจัด 

การแข่งขันใช้กับกลุม่ตัวอย่างทีเ่ปน็คณะกรรมการและ

เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับสภาพปัญหา

ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire)

 แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ ได้แก่  

ช่ือ-สกุล ตำาแหนง่ ประสบการณ์ใ์นการจดัการแข่งขัน 

เป็นต้น

 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ “สภาพและปัญหา 

ในการจดัการแข่งขันกรฑีาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลา 5 ปี” และ “การเตรียมความพร้อม 

ความเหมาะสมของสภาพการจัดการแข่งขัน และผล

การดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน” 

เป็นการศึกษาจากกระบวนการจัดการทั้ง 8 ด้าน 

 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ “แนวทางการพัฒนา 

การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” 

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือ ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 2. ศึกษา สอบถาม และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ในการจดัการแข่งขันกรฑีาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เช่น สภาพ

ปัญหา จำานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำานวนผู้ฝึกสอน 

เป็นต้น 

 3. นำาข้อมูลท่ีได้มาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพื่อสร้างแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์  

โดยให้เนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการแข่งขันกรีฑา 

แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กระบวนการจัดการ

ทั้ง 8 ด้าน เพื่อศึกษาความต้องการ สภาพปัญหา 

การเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของสภาพ

การจัดการแข่งขัน และผลการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์

ของการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 58 จากนักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่เพื่อนำามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนา 

การจัดการแข่งขัน

 4. ศึกษาทฤษฏี และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ์  

ให้ครอบคลุมเนื้อหาทางการจัดการแข่งขันกรีฑา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 5. นำาแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ 

ทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 5 ทา่น ทำาการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมินคำาถาม

แต่ละข้อโดยใช้คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้งระหวา่งคำาถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index Objective-Item Congruence: 

IOC) ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป (Taweerat, 1997) หลังจากน้ัน

นำาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขความถูกต้อง ความ

ชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา และให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบใหม่จนเกิดความสมบูรณ์ก่อนทดลองใช้  

ซ่ึงแบบสอบถาม (ชดุที ่1) มคีา่ดชันเีทา่กับ 0.97 และ

แบบสอบถาม (ชุดที่ 2) มีค่าเท่ากับ 0.96

 6. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ

นกักีฬา และผูฝ้กึสอนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตัวอย่างจรงิ จำานวน 

30 คน และคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพ

ของแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) โดยกำาหนด

ค่าความเท่ียงต้ังแต่ระดับ 0.7 ข้ึนไป (Kijpreedaborisut, 

2000) แบบสอบถาม ชุดที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

0.96 และแบบสอบถาม ชุดท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

0.94

 7. นำาแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง

ด้านสำานวนภาษาให้ชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์

แบบสอบถามเพ่ือให้เหมาะสม และจึงใช้แบบสอบถามน้ี

ในการวิจัยต่อไป

 8. นำาแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผู้

เช่ียวชาญทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 5 ทา่น ทำาการตรวจสอบ 

ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หลังจากน้ัน

นำาแนวทางการสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไขข้อความ 

ให้ถูกต้อง 

 9. นำาแนวทางการสมัภาษณไ์ปทดลองสมัภาษณ ์

ผู้บริหารสมาคมกีฬา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำานวน 

5 คน ผลการทดลองสัมภาษณ์พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์

สามารถตอบคำาถามได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การสัมภาษณ์ สามารถตอบคำาถามได้ตรงประเด็น  

มบีางข้อท่ีตอ้งปรบัปรงุข้อคำาถามให้มคีวามชัดเจนมาก

ย่ิงข้ึนโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยแนะนำาแนวทาง 

ในการปรับปรงุข้อคำาถาม การใช้ภาษาให้มคีวามชัดเจน

 10. นำาเครือ่งมอืไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างจรงิ ทำาการ

รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัดำาเนนิการดว้ยตนเองทัง้หมด 

 11. นำาข้อมูลท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์ และแปลผล

ข้อมูล
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจยันำาข้อมลูทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และนำาข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

คอมพิวเตอร์สำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นำาเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

 แบบสอบถาม ชุดที่ 1, 2 และ 3

 นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป และนำาเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ข้อมูลจากส่วนที่ 1 นำามาวิเคราะห์หาค่า

จำานวน ร้อยละ และนำาเสนอในรูปแบบตารางประกอบ

ความเรียง ข้อมูลจากส่วนที่ 2 นำามาวิเคราะห์หาค่า 

(X) และ (SD) แล้วนำาเสนอในรูปตารางและความเรียง 

และข้อมูลจากส่วนท่ี 3 ทำาการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอในลักษณะ

ความเรียง

 แบบสัมภาษณ์ 

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนำาข้อมูล

ที่ได้มาสรุปวิเคราะห์ตามประเด็นคำาถาม และสรุป 

ออกมาในรปูแบบของแบบสอบถามเพือ่ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 

3 ท่าน ทำาการประเมินความเป็นไปได้ในการนำาแนวทาง

การพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทยให้เกิดผลสำาเร็จ และนำาเสนอในรูปแบบ

ของความเรียง

ผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักกีฬา 

ในการจัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.07) 

  เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า มีความต้องการ

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำาดับจากมากไปน้อย คือ 

ด้านการประสานงาน (X = 4.21) ด้านงบประมาณ 

(X = 4.14) ด้านการวางแผน (X = 4.11) ด้านสถานท่ี

วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองอำานวยความสะดวก (X = 4.07) 

ด้านการจัดการองค์กร (X = 4.04) ด้านการจัดหา

บุคลากร (X = 3.97) ด้านการรายงาน (X = 3.97) 

และดา้นการอำานวยการ (X = 3.76) ดังแสดงในตาราง

ที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของนักกีฬา (n = 352)

ความต้องการด้านการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความต้องการ

1. ด้านการวางแผน

2. ด้านการจัดการองค์กร

3. ด้านการจัดหาบุคลากร

4. ด้านการอำานวยการ

5. ด้านการประสานงาน

6. ด้านการรายงาน

7. ด้านงบประมาณ

8. ด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำานวยความสะดวก

4.11

4.04

3.97

3.76

4.21

3.97

4.14

4.07

0.50

0.53

0.54

0.74

0.52

0.49

0.58

0.43

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 4.07 0.36 มาก
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 2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฝึกสอน

ในการจัดการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.82)

  เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า มีความต้องการ

ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการจัดหาบุคลากร (X = 4.41) 

ในระดับมากจำานวน 6 ข้อ เรียงลำาดับจากมากไปน้อย 

คือ ด้านการวางแผน (X = 4.08) ด้านงบประมาณ 

(X = 4.04) ด้านการประสานงาน (X = 3.92)  

ด้านสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองอำานวยความสะดวก 

(X = 3.83) ด้านการรายงาน (X = 3.69) และด้าน

การอำานวยการ (X = 3.83) ในระดับปานกลาง คือ 

ด้านการจัดการองค์กร (X = 3.00) ดังแสดงในตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ฝึกสอน (n = 146)

ความต้องการด้านการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความต้องการ

1. ด้านการวางแผน

2. ด้านการจัดการองค์กร

3. ด้านการจัดหาบุคลากร

4. ด้านการอำานวยการ

5. ด้านการประสานงาน

6. ด้านการรายงาน

7. ด้านงบประมาณ

8. ด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำานวยความสะดวก

4.08

3.00

4.41

3.38

3.92

3.69

4.04

3.83

0.30

0.44

0.41

0.64

0.47

0.41

0.41

0.30

มาก

ปานกลาง

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 3.82 0.15 มาก

 3. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการ

แข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 58 

จากคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.82) 

  เมือ่พจิารณาในรายดา้นพบว่า มสีภาพปัญหา

ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย 

คือ ด้านสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำานวยความ

สะดวก (X = 3.37) ด้านการจัดการองค์กร (X = 3.07) 

ด้านการรายงาน (X = 2.90) ด้านการจัดหาบุคลากร 

(X = 2.83) ด้านการประสานงาน (X = 2.77) ด้านการ

วางแผน (X = 2.68) ด้านการอำานวยการ (X = 2.56) 

และด้านงบประมาณ (X = 2.54) ดังแสดงในตาราง

ที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสภาพปัญหา (n = 105)

สภาพปัญหาด้านการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการจัดการองค์กร
3. ด้านการจัดหาบุคลากร
4. ด้านการอำานวยการ
5. ด้านการประสานงาน
6. ด้านการรายงาน
7. ด้านงบประมาณ
8. ด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำานวยความสะดวก

2.68
3.07
2.83
2.56
2.77
2.90
2.54
3.37

0.43
0.51
0.50
0.59
0.56
0.57
0.48
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

โดยรวม 2.82 0.29 ปานกลาง

 4. ความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนา 
การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ไปใช้ให้ประสบความสำาเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.42) ดังแสดงในตารางที่ 4
  เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ความเป็นไปได้
ในการนำาแนวทางการพฒันาไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
2 ข้อ คือ ด้านการจัดการองค์กร (X = 4.67) และ
ด้านการจัดหาบุคลากร (X = 4.67) ความเป็นไปได้ 

ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ 
เรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องอำานวยความสะดวก (X = 4.56) 
ดา้นการประสานงาน (X = 4.44) ด้านการอำานวยการ 
(X = 4.33) ด้านงบประมาณ (X = 4.33) ด้านการ
วางแผน (X = 4.25) และด้านการรายงาน (X = 4.17) 
ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเป็นไปได้ 
ในการนำาแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันไปใช้ให้ประสบความสำาเร็จ (n = 3)

แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขัน X SD ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการจัดการองค์กร
3. ด้านการจัดหาบุคลากร
4. ด้านการอำานวยการ
5. ด้านการประสานงาน
6. ด้านการรายงาน
7. ด้านงบประมาณ
8. ด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำานวยความสะดวก

4.25
4.67
4.67
4.33
4.44
4.17
4.33
4.56

0.25
0.58
0.29
0.29
0.19
0.29
0.14
0.19

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

โดยรวม 4.42 0.10 มาก
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 สรุปผลการสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการดำาเนินการ

จัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ประกอบด้วย อุปนายก และเลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ 

รองเลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ และคณะกรรมการบริหาร

สมาคมกรีฑาฯ ทั้งหมด 6 ท่าน กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยวิธีการเลือกเก็บข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ 

 1. สภาพปัญหาในการจัดการแข่งขันกรีฑา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 5 ปี 

  ด้านวางแผน (Planning)

  1. สมาคมกรีฑาฯ ประสบปัญหาน้ำาท่วม ทำาให้

การวางแผนการจัดการแข่งขันต้องเลื่อนออกไป 

  2. รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็น

รายการท่ีมีนักกีฬาเยอะที่สุดในประเทศ ระยะเวลา 

ในการจัดการแข่งขัน 4 วัน ถือว่าน้อย แต่หากเพ่ิมวัน

ในการจัดการแข่งขันจะสูญเสียงบประมาณเกิน 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 

  3. เกณฑ์มาตรฐานของนักกีฬาท่ีเข้าร่วม 

การแข่งขันโดยเฉลี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในระดับสูง ทำาให้

นักกีฬาต่างชาติท่ีมีผลงานระดับสูงให้ความสนใจไม่มาก

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

  4. การจัดการแข่งขันเน้นเร่ืองของปริมาณ

ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เห็นได้ว่าทุกปีจะมีนักกีฬาที่

เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ิมข้ึน แต่จำานวนของคณะกรรมการ

ไม่ได้เพ่ิมจำานวนข้ึนไปด้วย คุณภาพในการจัดการแข่งขัน

จึงน้อย

  ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 

  บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานทำาให้มีการ

จัดแบ่งภาระหน้าที่งานใหม่ในบางส่วน และขาดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีจัดการ

แข่งขันรุน่ใหม่ๆ หลายคนทียั่งขาดความรูด้้านกฎ กติกา

  ด้านการจัดหาบุคลากร (Staffing)

  บุคลากรทีม่คีวามชำานาญเฉพาะดา้นมจีำานวน

ไม่มาก และการมอบหมายภาระงานไม่ชัดเจน

  ด้านการอำานวยการ (Directing) 

  ไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำางาน  

แต่มีข้อเสนอแนะ คือ บุคลากรในองค์กรควรมีส่วนร่วม

ในการประเมินเพื่อนร่วมงานเพื่อรับรางวัลผู้ท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ทำางาน

  ด้านการประสานงาน (Coordinating) 

  1. จากการประสบปัญหาน้ำาท่วม ข้อมูลในการ

ติดต่อประสานงานกับองค์กรท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันได้สูญหายไปกับน้ำา และคอมพิวเตอร์เสียหาย 

ทำาให้ข้อมูลหายไปด้วย และการส่งชื่อนักกีฬา มีการ

ตกหล่น

  2. การประสานงานระหว่างองค์กรช่วงแรก

ค่อนข้างลำาบาก เมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำาให้ 

การติดต่อประสานงานง่ายข้ึน มีปัญหาบ้างเล็กน้อย

เมือ่องคก์รท่ีมกีารเปลีย่นข้อมลูทีใ่ช้ในการติดตอ่ไมแ่จง้

ให้ทราบ

  ด้านการรายงาน (Reporting)

  ระยะเวลาท่ีจำากัด รายการแข่งขัน และนักกีฬา

มีเป็นจำานวนมาก บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ การรายงาน

ผลแข่งขันต้องเร่งรีบ ทำาให้ในบางจุดเกิดความล่าช้า

และผิดพลาดในบางส่วน โดยเฉพาะในรอบคัดเลือก

  ด้านงบประมาณ (Budgeting)

  1. งบประมาณในการจัดการแข่งขันสูญเสียไป

เป็นจำานวนมาก จากการปรับปรุงสนาม ซ่อมแซม

อุปกรณ์ จากการประสบปัญหาน้ำาท่วม 

  2. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่

เพียงพอ และขาดงบประมาณสนับสนุนจากทางภาค

เอกชน 
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  3. งบประมาณในการสนับสนุนนักกีฬาและ 

ผู้ฝึกสอน ยังไม่มากเท่าที่ควร

  ดา้นสถานที ่วสัดอุุปกรณ ์และเครือ่งอำานวย

ความสะดวก (Materials) 

  1. ที่ทำาการของสมาคมกรีฑาฯ สถานท่ีพัก

นักกีฬา สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร และ 

เคร่ืองอำานวยความสะดวกส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาน้ำาท่วมเกือบทั้งหมด 

  2. ไม่มีสนามท่ีใช้ในการรองรับการแข่งขัน

กรีฑาประเภทลานท่ีแน่ชัด และสนามท่ีใช้ในการแข่งขัน

กรีฑาประเภทลานในปัจจุบันไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่มี

สนาม Indoor ที่สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

 2. การเตรยีมความพรอ้มในการจดัการแข่งขัน

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 

  การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก หลังจากประสบปัญหาน้ำาท่วมอย่างหนัก 

ทำาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการแข่งขัน

กรฑีาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่58 เนือ่งจาก

ทางสมาคมกรีฑาฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง ในด้าน

บุคลากร กรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่ไม่

เพียงพอตามจำานวนท่ีต้ังไว้ก็ได้มอบหมายภาระงานหลัก

ให้กับผู้ท่ีมีความชำานาญเฉพาะด้านน้ันๆ ช่วยดูแลสภาพ

สนามหลงัจากไดรั้บการปรับปรงุสามารถใช้งานไดต้าม

ปกติ ในส่วนของสนามกรีฑาประเภทลานที่ใช้ในการ

แข่งขันในคร้ังนี ้ยังคงไมไ่ด้อยู่ในบรเิวณเดียวกับสนาม

กรีฑาประเภทลู่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

 3. ผลการดำาเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของการ

จัดการแข่งขัน

  การจัดการแข่งขันในคร้ังนี้ ถือ ว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย แม้ว่าจะประสบปัญหาน้ำาท่วม 

แต่ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำาให้การจัด 

การแข่งขันสำาเร็จลลุว่งไปด้วยดี ในสว่นผลการแข่งขัน

มีการทำาลายสถิติหลายรายการ จำานวนนักกีฬาท่ีเข้าร่วม

การแข่งขันมจีำานวนมาก แตใ่นเรือ่งของจำานวนนกักีฬา

ต่างชาติยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ถือว่าต่างชาติ

ยังไมใ่ห้ความไว้วางใจในการสง่นกักีฬาทีม่ผีลงานเดน่ๆ 

มีสถิติระดับสากลเข้าร่วมการแข่งขัน และการจัด 

การแข่งขันไม่ได้มาตรฐานสากล และมีข้อบกพร่อง  

ข้อสังเกตที่เห็นได้คือ สนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน

กรีฑาประเภทลานไม่มีความพร้อม

อภิปรายผลการวิจัย

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษา

ความต้องการ ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการแข่งขัน

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และกำาหนดแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัด 

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในด้าน

ต่างๆ คือ

 ด้านการวางแผน (Planning)

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

พบว่านักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีความต้องการด้านการ

วางแผนโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ

ความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อมูลที่ได้ทำาให้เกิดแนวทาง

การพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง 

ประเทศไทย ด้านการวางแผน คือ ควรมีการขอ 

ความร่วมมอืจากหนว่ยงานหรอืสโมสรเพือ่ให้นกักรีฑา 

ทีมชาติไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน 

เปน็การสรา้งความสนใจให้ทมีจากตา่งชาติเข้ารว่มการ

แข่งขันมากข้ึน ควรพฒันามาตรฐานการจดัการแข่งขัน 

และควรมีการกำาหนดสถิติท่ีใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ในบางรายการท่ีมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำานวนมาก เพ่ือเป็น 
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การสร้างมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน ทำาให้นานาชาติ

ให้ความไว้วางใจในมาตรฐานการจัดการแข่งขัน และ

หากมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการแข่งขันรอบ 

คัดเลือกควรมีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกก่อน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ พันธ์นิกุล และ 

จุฑา ติงศภัทิย์ (Phannikul and Tingsabhat, 2011) 

เรือ่งในการศกึษากระบวนการวางแผน การดำาเนนิการ

จัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งกรมพลศึกษา

มีการวางแผนการจัดระบบการจัดการแข่งขันท่ีเป็นระบบ 

มกีารเตรียมความพรอ้มในดา้นทรพัยากรตา่งๆ ไวเ้ป็น

อย่างดี ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

 ด้านการจัดการองค์กร (Organizing)

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาพบว่า นักกีฬา 

มีความต้องการด้านการจัดการองค์กรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ผูฝ้กึสอนมคีวามต้องการโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีมคีวามคดิเห็น

ต่อสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ 

ในการนำาแนวทางการพฒันาไปใช้โดยรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุด ข้อมูลที่ได้ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนา 

การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ด้านการจัดการองค์กร คือ ควรมีการเพ่ิมจำานวนบุคลากร

ในการจดัการแข่งขัน ควรมกีารประเมนิผลการดำาเนนิ

งานขององค์กร และควรมีการประเมินบุคลากรในแต่ละ

ฝา่ยของการจดัการแข่งขัน และควรมกีารจดัการอบรม

ให้กับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา และคณะกรรมการให้มากข้ึนสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ณฐัพล เฟือ่งประภสัสร์ และเทพประสทิธิ ์

กุลธวัชวิชัย (Phuangprapus and Gulthawavichai, 

2010) เรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการด้านการ

บริหารงานบุคคลว่าควรมีเจ้าหน้าที่ประจำาเพื่อดำาเนิน

กิจกรรมตามนโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อการตอบสนอง 

ความต้องการและมีแผนงานการบริหารบุคคลท่ีมี 

ความชัดเจน เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน

ให้ดีย่ิงข้ึน และเห็นด้วยในเรื่องของจำานวนกรรมการ

ตามโครงสรา้งขององค์กร ควรมกีารพจิารณาแผนงาน

ในเรื่องของสัดส่วนตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับให้มี

ความเหมาะสม

 ด้านการจัดหาบุคลากร (Staffing)

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

พบว่า นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีความต้องการด้านการ

จดัหาบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง และผูท้รงคณุวุฒมิคีวามคดิเห็น

ต่อความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาข้อมูลที่ได้

ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ด้านการจัดหาบุคลากร 

คือ ควรเพิ่มความเข้มงวดในการคัดเลือกผู้ตัดสิน 

ให้มากขึ้น โดยการทดสอบที่ได้มาตรฐาน และควรมี

การแบ่งภาระหน้าท่ีในการทำางานอย่างชัดเจน สอดคล้อง

กับงานวิจยัของ โมรยีา ก้องวัฒนา และจฑุา ตงิศภทัย์ิ 

(Kongwattana and Tingsabhat, 2012) คือ  

การสร้างแผนบริหารงานชัดเจน คือ ผู้บริหารมีการ

แบ่งงานให้ฝ่ายต่างๆได้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม  

ตามความสามารถของบคุลากรสง่ผลให้การดำาเนนิงาน

ด้านกระบวนการจัดการแข่งขันอยู่ในระดับดี

 ด้านการอำานวยการ (Directing) 

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาพบว่า นักกีฬา 

มีความต้องการด้านการอำานวยการโดยรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก ผูฝ้กึสอนมคีวามตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีมคีวามคดิเห็น

ต่อสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคดิเห็นตอ่ความเปน็ไปไดใ้นการนำา
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แนวทางการพัฒนาไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

จากการศึกษาข้อมูลที่ได้ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนา 

การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ด้านการอำานวยการ คือ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติ มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานและมอบรางวัล

ให้แก่ผู้ท่ีทำาหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ โดยการให้ผู้ร่วมงาน

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรมีสวัสดิการ

รองรับสำาหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและ

ผู้ฝึกสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพจน์ อ้นองอาจ 

(Onongarj, 2007) เร่ือง ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเอกชน 

มีวิธีการจูงใจบุคลากร และดูแลขวัญกำาลังใจของ

บุคลากร ได้แก่ การจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราที่กำาหนด 

การส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีการปรับขึ้น

อตัราเงินเดือน มกีารจดัสวัสดิการสำาหรับบุคลากร เช่น 

มีค่ารักษาพยาบาล มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ

 ด้านการประสานงาน (Coordinating)

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

พบว่า นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีความต้องการด้านการ

ประสานงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง และผูท้รงคณุวุฒมิคีวามคดิเห็น

ต่อความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้

โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้ทำาให้เกิด

แนวทางการพฒันาการจดัการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ด้านการประสานงาน คือ ควรมี 

การจัดกรีฑาสัญจร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กรีฑา 

ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงาน

ให้มากข้ึน และควรให้ความสำาคัญด้านการประสานงาน

ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ลักษมี ฉิมวงษ์ (Chimwong, 2008) เรื่อง 

การนำาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑา

ผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จากความคิดเห็นของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีความคิดเห็นว่าการให้

ความสำาคญัด้านการประสานงานในการจดัการแข่งขัน 

ทำาให้ลดปัญหาด้านการจัดการแข่งขัน 

 ด้านการรายงาน (Reporting) 

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาพบว่านักกีฬา 

มีความต้องการด้านการรายงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผูฝ้กึสอนมคีวามต้องการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผูท้รงคณุวุฒิ

มีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนำาแนวทาง 

การพฒันาไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา

ข้อมูลท่ีได้ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขัน

กรฑีาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทยดา้นการรายงาน คอื 

ควรมีการรายงานผลในการเตรียมการจัดการแข่งขัน 

รายงานผลขณะปฏบัิติงาน และรายงานผลหลงัสิน้สดุ

การปฏิบัติงาน ควรใช้เทคโนโลยีในการรายงานผล 

การแข่งขันให้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็ว และควรเพิ่ม

บุคลากรในการรายงานผลการแข่งขัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรัทยา วโรทัย และรัชนี ขวัญบุญจัน 

(Varothai and Quanboonchan, 2009) เรื่อง จาก

ปัญหาด้านการรายงานควรมีการจัดทำาแบบฟอร์ม

รายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้ส่วนกลางทราบเป็นประจำา มีการรายงานผลการ

ดำาเนนิงาน และควรมกีารจดัทำาป้ายสรปุเหรยีญรางวัล

สำาหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 ด้านงบประมาณ (Budgeting)

 จากการศึกษาข้อมูลของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

พบว่า นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีความต้องการด้าน 

งบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวม 

อยู่ในระดับน้อย และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ

ความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนา 

การจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
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ด้านงบประมาณ คือ ควรมีการจัดหางบประมาณ 

ในการสนบัสนนุการจดัการแข่งขันให้มากข้ึนท้ังภาครฐั 

และภาคเอกชน ควรมีการต้ังคณะกรรมการด้าน 

งบประมาณอย่างชัดเจน ควรมีนโยบายสนับสนุนนักกรีฑา

ประเภทลานให้เพ่ิมมากข้ึน ด้วยการเพ่ิมรางวัลให้นักกรีฑา

ประเภทลาน และควรมีการกำาหนดตัวบ่งชี้ และมีการ

ประเมนิผลการดำาเนนิการด้านงบประมาณ สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ มนต์ชัย อนุดิตย์ และ เทพประสิทธิ์ 

กุลธวัชวิชัย (Anudit and Gulthawavichai, 2011) 

เร่ือง การเงินและงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 38 ทางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยค่อนข้างมีเพียงพอสำาหรับในการจัดการ

แข่งขัน โดยสว่นใหญ่งบประมาณในการจดัการแข่งขัน

ได้จากผู้สนับสนุน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำานวย

ความสะดวก (Materials) 

 จากการศึกษาความต้องการของนักกีฬาและ 

ผู้ฝึกสอนพบว่า นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีความต้องการ

ด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองอำานวยความสะดวก 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อความ

เป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนาไปใช้โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ทำาให้เกิดแนวทางการพัฒนาการจัดการ

แข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ด้านสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองอำานวยความสะดวก คือ ควรมี

การจัดหาสนามในการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน

ท่ีได้มาตรฐานโดยเฉพาะ ทางสมาคมกรีฑาฯ มีโครงการ

สร้างสนาม ซ่ึงเป็นโครงการระยะยาวเพื่อใช้รองรับ 

การจัดการแข่งขันกรีฑา และควรนำาเครื่องมือวัสดุ 

อปุกรณใ์หม่ๆ เข้ามาใช้ในการดำาเนนิการจดัการแข่งขัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 

และเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (Srisaphonphusitti 

and Gulthawatvichai, 2012) เร่ือง ด้านสถานท่ี วัสดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองอำานวยความสะดวก ควรจัดซ้ือวัสดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองอำานวยความสะดวกท่ีเป็นเทคโนโลยี 

เพื่อฝึกให้นักกีฬามีความสามารถสูงสุดในการฝึกซ้อม

และในการแข่งขันและควรจัดทำาส่ิงอำานวยความสะดวก

ในที่พักนักกีฬาอย่างสมบูรณ์

 สรุปผลการวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมจาก 

ผลการวิจัย ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าระดับ

ความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการพัฒนา การจัด 

การแข่งขันไปใช้ให้ประสบความสำาเร็จ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 บ่งช้ีว่าแนวทาง 

การพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทยสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง โดยแนวทาง

การพัฒนามีรายละเอียดดังนี้

 ด้านการวางแผน (Planning)

 ควรมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ

สโมสรเพ่ือให้นักกรีฑาทีมชาติไทยให้เข้าร่วมการแข่งขัน

อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน เป็นการสร้างความสนใจให้

ทมีจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากข้ึน ควรพฒันา

มาตรฐานการจัดการแข่งขัน และควรมีการกำาหนด

สถิติท่ีใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันในบางรายการที่มี 

ผู้เข้าแข่งขันเป็นจำานวนมาก เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐาน

ในการจดัการแข่งขัน ทำาให้นานาชาตใิห้ความไว้วางใจ

ในมาตรฐานการจดัการแข่งขัน และหากมงีบประมาณ

เพียงพอในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกควรมีการ

จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกก่อน

 ด้านการจัดการองค์กร (Organizing)

 ควรมีการเพ่ิมจำานวนบุคลากรในการจัดการแข่งขัน 

ควรมีการประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กร และ

ควรมกีารประเมนิบุคลากรในแตล่ะฝา่ยของการจดัการ
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แข่งขัน และควรมีการจัดการอบรมให้กับโค้ช นักกีฬา 

เจ้าหน้าท่ีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการ

ให้มากขึ้น

 ด้านการจัดหาบุคลากร (Staffing)

 ควรเพิ่มความเข้มงวดในการคัดเลือกผู้ตัดสิน 

ให้มากขึ้น โดยการทดสอบที่ได้มาตรฐาน และควรมี

การแบ่งภาระหน้าที่ในการทำางานอย่างชัดเจน

 ด้านการอำานวยการ (Directing) 

 ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ 

ทำาหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ โดยการให้ผู้ร่วมงานร่วม

ประเมนิผลการปฏบัิติงาน และควรมสีวัสดิการรองรบั

สำาหรบัคณะกรรมการ เจา้หนา้ที ่นกักีฬาและผู้ฝกึสอน

 ด้านการประสานงาน (Coordinating)

 ควรมีการจัดกรีฑาสัญจร เพื่อเป็นการประชา- 

สมัพนัธ์กรฑีา ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตดิต่อ

ประสานงานให้มากข้ึน และควรให้ความสำาคัญด้าน

การประสานงานระหว่างองค์กรและภายในองค์กร

 ด้านการรายงาน (Reporting) 

 ควรมีการรายงานผลในการเตรียมการจัดการ

แข่งขัน รายงานผลขณะปฏิบัติงาน และรายงานผล

หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ควรใช้เทคโนโลยีในการ

รายงานผลการแข่งขันให้มากข้ึนเพื่อความรวดเร็ว 

และควรเพิ่มบุคลากรในการรายงานผลการแข่งขัน

 ด้านงบประมาณ (Budgeting)

 ควรมีการจัดหางบประมาณในการสนับสนุน 

การจดัการแข่งขันให้มากข้ึนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

ควรมีการต้ังคณะกรรมการด้านงบประมาณอย่างชัดเจน 

ควรมีนโยบายสนับสนุนนักกรีฑาประเภทลานให้เพิ่ม

มากข้ึน ด้วยการเพิ่มรางวัลให้นักกรีฑาประเภทลาน 

และควรมีการกำาหนดตัวบ่งช้ี และมีการประเมินผล

การดำาเนินการด้านงบประมาณ

 ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องอำานวย

ความสะดวก (Materials) 

 ควรมกีารจดัหาสนามในการจดัการแข่งขันกรีฑา

ประเภทลานที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ ทางสมาคม 

กรีฑาฯ มีโครงการสร้างสนาม ซ่ึงเป็นโครงการระยะยาว

เพื่อใช้รองรับการจัดการแข่งขันกรีฑา และควรนำา

เคร่ืองมอืวัสดุอปุกรณใ์หม่ๆ เข้ามาใช้ในการดำาเนนิการ

จัดการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การขอความร่วมมอืจากหนว่ยงานหรือสโมสร 

เพื่อให้นักกรีฑาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันอยู่

ภายใต้สังกัดเดียวกัน เป็นการสร้างความสนใจให้ทีม

จากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น 

 2. หากมงีบประมาณเพยีงพอทางสมาคมกรีฑาฯ 

เห็นควรให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก 

 3. สมาคมกรีฑาควรเพิ่มจำานวนบุคลากรในการ

จัดการแข่งขัน และมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมให้กับ 

ผูฝ้กึสอน นกักีฬา เจา้หนา้ทีด่า้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันให้มากข้ึน 

และควรมีการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้วิธีการคัดเลือก 

ทีไ่ด้มาตรฐาน และมกีารแบง่ภาระหนา้ทีใ่นการทำางาน

อย่างชัดเจน 

 4. ในการจัดการแข่งขันควรมีการรายงานผล 

ในการเตรียมการ รายงานผลขณะปฏิบัติงาน รายงานผล

หลังส้ินสุดการปฏิบัติงาน และมีการประเมินการทำางาน

องคก์รและเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะฝา่ย มกีารแต่งตัง้คณะ- 

กรรมการด้านงบประมาณอย่างชัดเจน มีการกำาหนด

ตัวบ่งช้ี และมีการประเมินผลการดำาเนินการด้าน 

งบประมาณ 

 5. สมาคมกรีฑาฯ มีนโยบายสนับสนุนนักกรีฑา

ประเภทลานให้เพ่ิมมากข้ึนด้วยการเพ่ิมรางวัลให้นักกรีฑา

ประเภทลาน และมกีารสร้างแรงจงูใจในการปฏบิติังาน 
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มอบรางวัลให้แก่ผูท่ี้ทำางานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และ

มีสวัสดิการรองรับสำาหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 

นักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

 6. สมาคมกรีฑาเห็นควรให้มกีารจดักรีฑาสญัจร 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬากรีฑา 

 7. ควรจดัหางบประมาณในการสนบัสนนุการจดั 

การแข่งขันให้มากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้

ข้อมลูต่างๆ และเป็นสถานท่ีในการเก็บข้อมลูวิจยั และ

ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างย่ิงที่ให้ข้อมูลสำาคัญ

ในการวิจัย
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Abstract
 Purpose The purpose of this research 
was to compare the differences in resting 
blood pressure and heart rate variability (HRV) 
parameters in spontaneous breathing between 
obese and non-obese adolescents. Ten obese 
(OB, age: 17.1, 0.74 yrs; height: 173.5, 4.94 cm; 
weight: 103.9, 16.4 kg; %BF: 29.0 ± 5.68; SBP: 
119.2 ± 5.9; DBP: 74.6 ± 6.7; WC: 102.8 ± 7.8; 
physical activity level: 36.9 ± 9.48; breathing 
rate/min: 15.9 ± 2.6) and ten non-obese (NO, 
age: 16.5, 0.71 yrs; height: 166.7, 5.33 cm; 
weight: 55.1, 106 kg; %BF: 10.5 ± 5.22; SBP: 
100 ± 11.5; DBP: 62.6 ± 6.6; WC: 68.3 ± 6.4; 
physical activity level: 41.1 ± 14.8; breathing 
rate/min: 15.9 ± 2.7 ) healthy male adolescents 
participated in the study. 
 Methods Subjects visited the exercise 
science laboratory and underwent a 5-minute 
spontaneous breathing condition. Independent 
T-Tests with subsequent Cohen’s d analyses 
were carried out to establish variable differences. 
Pearson’s correlation was utilized to determine 
the relationship of waist circumference to blood 
pressure and HRV. 

 Results Findings revealed that OB parti- 
cipants significantly displayed higher systolic 
pressure (119.2 ± 5.9 mmHg) than NO (100.0 
± 11.5 mmHg) at t(18) = 4.71, d = 3.53,  
p < 0.01. Diastolic blood pressure was also 
higher in OB (74.6 ฑ 6.7 mmHg) compared 
to NO (62.6 ± 6.6 mmHg) at t(18) = 4.08,  
d = 1.80, p < 0.01 . No significant differences 
in HRV between OB and NO were detected. 
Waist circumference was not associated to 
any measure of HRV. There was a positive 
significant relationship between waist circum-
ference (WC) and systolic blood pressure,  
r = .796, n = 20, p < 0.01. There was also a 
positive significant correlation between WC 
and diastolic blood pressure, r = .691, n = 20, 
p < 0.01. 
 Conclusion: In conclusion, SBP and DBP 
were higher in NO than OB. There was no 
significant difference in HRV between NO and 
OB. Lastly, WC was positively correlated with 
SBP and DBP. 

Key Words: Heart rate Variability / Obesity / 
Adolescence
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Introduction

 The electrical and contractile activity of 

the heart is largely affected by the autonomic 

nervous system (ANS) (Bernston et al., 1997; 

Sztajzel, 2004; Thomas, 2011). The sympathetic 

nervous system (SNS) and parasympathetic 

nervous system (PNS) are the two main divisions 

of ANS. Cardiac rate and conduction velocity 

are moderated by parasympathetic (PF) and 

sympathetic fibers (SF) innervating the sinoatrial 

(SA) and atrioventricular (AV) nodes. On the 

other hand, the neural activity of the heart is 

mainly controlled by the sympathetic nerves 

over the parasympathetic nerves (Thomas, 2011). 

Sympathetic overactivity has been identified to 

facilitate the incidence of cardiovascular disease 

(Palatini, 2001; Vonend et al., 2008). In the 

recent decade, there has been an increasing 

trend in the use of heart rate variability (HRV) 

as a tool for measuring autonomic functioning 

in clinical and sport settings. HRV refers to 

the R-R interval between consecutive heart 

rates and can be measured from the cardiac 

electrical activity by using an electrocardiogram 

or elastic electrode belt (Gamelin, Berthoin 

and Bosquet, 2006; Task Force, 1996)

 HRV studies comparing obese (OB) and 

non-obese (NO) adolescents displayed conflicting 

results. A study by Guำzar and colleagues (2005) 

demonstrated that male obese adolescents 

showed higher Low Frequency/High Frequency 

index (HF/LF) but lower Standard Deviation 

of N-N Intervals (SDNN) and total power (TP) 

compared to their non-obese counterparts. On 

the other hand (Khrisanapant et al., 2008) 

discovered no significant differences on the 

indices of sympathetic and parasympathetic 

tone between male and female OB and NO 

adolescents. (Riva et al., 2001) demonstrated 

increased sympathetic activity and reduced 

vagal tone in obese adolescents. 

 Exercise is one intervention that may 

reduce or reverse autonomic complications from 

obesity. (Dietrich et al., 2008) demonstrated 

that exercising regularly for ≥ 2 hours per week 

led to SDNN that was 19% higher in normal 

participants and 19% higher in sedentary obese 

participants when compared to non-obese 

participants. Non-exercising normal participants 

posted 14% higher SDNN higher than the 

sedentary obese participants. In another study 

by Nagai and Moritani (2004), active obese 

children manifested higher TP than inactive 

obese children. TP of the active obese group 

were lower than the active lean group. Lower 

values of LF, HF and TP in the inactive obese 

group compared to the inactive lean group were 

also observed. Positive effects in pulmonary 

function are also manifested with exercise. 

 There seems to be a void in literature 

utilizing physical activity information and  

non-linear measures in differentiating the HRV 

profile of obese and non-obese adolescents. 

Thus, the purpose of this study was to  

determine the differences in systolic blood 

pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) 
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and HRV between OB and NO. The study 

also aimed to determine the relationship of 

waist circumference with resting blood pres-

sure and HRV markers.

Methods

 Sample Group

 10 nomotensive (< 140/90 mmHg) obese 

(age: 17.1, 0.74 yrs; height: 173.5, 4.94 cm; 

weight: 103.9, 16.4 kg) and 10 non-obese 

(age:1 6.5, 0.71 yrs; height: 166.7, 5.33 cm; 

weight: 55.1, 106 kg) physical education students 

from the University of the Philippines-Diliman 

were the participants of the study. Physical 

activity level was determined using the Godin 

Leisure Time Exercise Questionnaire (Godin and 

Shephard, 1997). A written informed consent 

was requested from the parent or guardian of 

the participant below 18 years old. Institutional 

review board approval was obtained from 

Staffordshire University. 

 Inclusion Criteria

 The participants were classified as obese 

and non-obese based on having > 90 cm 

waist circumference for Asians as described 

by the International Diabetes Federation. 

Other inclusion criteria included absence  

of any oral medication or supplementation, 

non-smoking, absence of diabetes mellitus 

and/or abrnomal cardiac activity, and absence 

of any sleeping disorder. The participants were 

also asked to avoid any strenuous activity and 

alcohol consumption for 48 hours prior to 

experimentation, achieve at least 6 hours of 

sleep, and undergo a 12-hour fast before 

experimentation with only water intake allowed 

after the last meal.

Research Methodology

 The participants visited the exercise  

science laboratory for a single session from 

0700-1100. Upon arrival at the laboratory, the 

participants were asked to sit down for  

7 minutes. Within 2 minutes of the seated rest, 

the tester requested self reports of 12 hour 

fasting, 6 hour sleep, 48 hour avoidance of 

alcohol consumption and strenuous physical 

activity non-participation. The remaining 5-minute 

seated rest was devoted to a quiet seated 

rest. After the 5-minute quiet seated rest, SBP 

and DBP were identified using an electronic 

blood pressure monitor (Omron HEM-7221, 

Omron Healthcare Inc., USA). The average of 

3 recordings taken with 1 minute interval in 

between recordings was kept for analysis.  

This was succeeded by the measurement of 

anthropometric variables. Height was identified 

to the nearest 0.1 cm using a stadiometer 

(SECA 206, SECA, GmBH and Co Kg, Hamburg, 

Germany). Weight and percentage of body fat 

(%BF) were computed at 0.1 values using an 

electronic weighing scale (Tanita BC-1000, 

Tanita Inc., USA). Waist circumference (WC) 

was determined at the nearest 0.1 cm using 

an anthropometric tape (SECA 201, SECA, 

GmBH and Co Kg, Hamburg, Germany) using 
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the World Health Organization STEPS proce-

dures (WHO, 2008). In obtaining the WC, the 

participants stood with the arms at the sides 

in a relaxed position, feet positioned close 

together while maintaining an even distribution 

of bodyweight on both feet. WC was measured 

at the midpoint of the last palpable rib and the 

top of iliac crest during the normal expiration. 

Two trials were administered using this test. 

The average WC was utilized for analysis. 

After the last anthropometric measurement, an 

elastic belt (Polar WearLinkฎ, Polar Electro, 

Finland) with transmitter (Transmitter, Polar 

Electro, Finland) was placed at the sternal angle 

of the participants. Instructions of avoidance 

from any movement and noise once the  

recording has started were provided before 

the participants lay down on a bed in a supine 

position. A 5-minute supine rest was facilitated 

for stabilization of HRV. This was followed  

by a 5-minute spontaneous breathing (SB) 

recording in the same position. Heart rate data 

were transmitted to a computer using bluetooth 

technology (Polar Windlink, Polar Electro, Finland) 

and displayed on commercial software (Polar 

Pro Trainer 5™, Polar Electro, Finland). The data 

were saved as an hrm file. Respiration rates 

in SB and PB were derived from the 5-minute 

hrm file using Firstbeat Athlete (Firstbeat 

Technologies Oy, Finland). An open source 

heart rate variability software (Kubios, Finland) 

was utilized to determine the short term heart 

rate variability parameters in time, frequency 

and non-linear values in SB. The following 

HRV domains were analyzed: SDNN, LF, peak 

low frequency (LFpeak), LF contribution to 

total power (LF%), LF normalized unit (LFnu), 

HF, HF contribution to total power (HF%), 

peak high frequency (HFpeak), HF normalized 

unit (HFnu), LF to HF ratio (LF/HF), total power 

(TP). This study also utilized non-linear indices 

of HRV as depicted by SD1 (instantaneous 

HRV), SD2 (long term HRV), and SD1/SD2 

(Vanderlei et al., 2010)

 Data Analysis

 Data are displayed as means and standard 

deviations. Independent sample T-tests were 

used to establish any significant differences 

in anthropometrics, SBP, DBP and physical 

activity profile of the participants. Cohen’s d 

was used to estimate the effect sizes from 

independent sample T-tests (Becker, 2000). 

Pearson’s bivariate correlation was used to 

determine the pairwise relationship of selected 

variables (WC, SBP, DBP, time, frequency and 

non-linear HRV values). All statistical analyses 

were performed using a commercial statistical 

package (SPSS 19, SPSS Inc., USA). Significance 

was set at 0.05 level. 

Results 

 Table 1 displays the anthropometric and 

physical activity parameters of OB and NO 

participants in the study. Independent samples 

T-Test identified that OB were taller than NO, 

t(18) = 2.95, d = 1.32, p = .009 The OB were 
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also heavier and higher percentage body fat 

at t(18) = 7.89, d = 3.53, p = .009 and t(18) 

= 7.60, d = 3.39, p = .000 respectively. OB 

have higher systolic blood pressure than NO, 

t(18) = 4.71, d = 3.53, p = .000. Similarly, OB 

showed greater diastolic blood pressure than 

NO, t(18) = 4.08, d = 1.80, p = .000. The waist 

circumference of OB were larger compared  

to NO, t(18) = 10.8, d = 4.84, p = .000. OB 

individuals were taller than NO at t(18) = 2.95, 

d = 1.32, p = .009. No significant difference 

was detected on the physical activity level of 

both groups.

Table 1 Age, Anthropometrics, Blood Pressure, Physical Activity Level and Breathing Rate of 

Obese and Non-Obese Adolescents

 Obese Non-Obese p-value

Age (yrs)

Height (cm)

Weight (kg)

Percentage Body Fat (%BF)

Systolic Blood Pressure - SBP (mmHg)

Diastolic Blood Pressure - DBP (mmHg)

Waist Circumference - WC (cm)

Physical Activity Level

Breathing Rate/ min

17.1 ± 0.74

173.5 ± 4.94

103.9 ± 16.4

29.0 ± 5.68

119.2 ± 5.9

74.6 ± 6.7

102.8 ± 7.8

36.9 ± 9.48

15.9 ± 2.6

16.5 ± 0.71

166.7 ± 5.33*

55.1 ± 10.6**

10.5 ± 5.22**

100.0 ± 11.5**

62.6 ± 6.6**

68.3 ± 6.4**

 41.1 ± 14.8

15.9 ± 2.7

.080 

.009

.000

.000

.000

.001

.000

.460

1.00

** significant at p < 0.01 level

* significant at p < 0.05 level

 There was no significant difference between 

the SDNN, LF, LFpeak, LF%, LFnu, HF, HFpeak, 

HFnu, LF/HF, Total Power, SD1, SD2, and SD1/

SD2 (Table 2). 

 Pearson’s correlation showed also a 

positive correlation that existed between WC 

and SBP, r = .796, n = 20, p = .000. WC  

and DBP was also positively related, r = .691, 

n = 20, p = .001. No significant relationship 

was discovered between WC and any HRV 

marker. Table 3 shows the relationship of WC 

with blood pressure and HRV markers. 
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Table 2 Heart Rate Variability Values of Obese and Non-Obese

 Obese Non-Obese p-value

Standard Deviation of N-N Intervals - SDNN (ms)
Low Frequency: LF (ms2)
Peak Low Frequency - LFpeak (Hz)
Low Frequency Contribution to Total Power (LF%)
Normalized Unit of Low Frequency (LFnu)
High Frequency - HF (ms2)
Peak High Frequency - HFpeak (Hz)
High Frequency Contribution to Total Power (HF%)
Normalized Unit of High Frequency (HFnu)
Low Frequency to High Frequency Ratio (LF/HF)
Total Power - TP (ms2)
Instantaneous HRV - SD1 (ms)
Long Term HRV - SD2 (ms)
Instantaneous to Long Term HRV Ratio (SD1/SD2)

53.1 ± 14.4
498.3 ± 285.2
.0641 ± .0259
23.1 ± 10.7
45.0 ± 24.7

1085.9 ± 1331.0
.2535 ± .0585
32.3 ± 19.0
55.0 ± 24.7
1.39 ± 1.57

2720.2 ± 2132.6
37.1 ± 19.2
66.7 ± 14.7
.547 ± .232

61.0 ± 14.7
862.0 ± 629.6
.0750 ± .0354
24.6 ± 9.85
47.5 ± 20.1

1361.9 ± 1466.5
.2781 ± .0718
29.5 ± 15.3
52.5 ± 20.1
1.77 ± 2.97

3848.0 ± 2919.0
37.2 ± 12.0
77.0 ± 20.0
.491 ± .173

.238

.113

.441

.740
 .810 
.665
.411
.719
.808
.720
.337
.988
.206
.553

Table 3 Correlation of Waist Circumference with Blood Pressure and HRV Measures

Measurements WC r2 p-value

Systolic Blood Pressure
Diastolic Blood Pressure
Standard Deviation of N-N Intervals - SDNN (ms)
Low Frequency: LF (ms2)
Peak Low Frequency - LFpeak (Hz)
Low Frequency Contribution to Total Power (LF%)
Normalized Unit of Low Frequency (LFnu)
High Frequency - HF (ms2)
Peak High Frequency - HFpeak (Hz)
High Frequency Contribution to Total Power (HF%)
Normalized Unit of High Frequency (HFnu)
Low Frequency to High Frequency Ratio (LF/HF)
Total Power – TP (ms2)
Instantaneous HRV - SD1 (ms)
Long Term HRV - SD2 (ms)
Instantaneous to Long Term HRV Ratio (SD1/SD2)

.796**

.691**
-.281
-.370
-.172
-.142
-.137
-.022
-.078
.161
.138
-.072
-.168
.076
-.357
.246

.634

.477

.079

.137

.030

.020

.019

.000

.006

.026

.019

.005

.028

.006

.127

.061

.000

.001

.230

.108

.468

.552

.563

.926

.745

.498

.562

.464

.479

.751

.122

.296

** significant at 0.01 level
* significant at 0.05 level
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Discussion 

  The purpose of this study was to  

compare HRV in SB between OB and NO. 

Findings showed that no significant parameter 

differences were discovered between OB and 

NO. The se results agreed with other studies 

(Khrisanaphant et al., 2008; Matsumoto et al., 

2001). On the other hand, there were also 

some studies that contradicted the current 

findings in HRV (Brunetto, Silva, Roseguini, 

Hirai, and Guedes, 2005; Fu et al., 2006;  

Guízar et al., 2005; Latchman, Mathur, Bartels, 

Axtell, and De Meersman, 2011; Nagai and 

Moritani, 2004; Sekine, Izumi, Yamagami, and 

Kagamimori, 2001; Riva et al., 2001; Vanderlei 

et al., 2010). The discrepancy of results from 

these studies may be attributed to sampling 

population, methodological differences and 

heterogeneous spontaneous breathing frequency 

bands. One possible confounding factor that 

may have affected the results of this study is 

the same physical activity level of the OB and 

NO. The engagement of the participants in 

regular physical activity may have led to the 

reversibility of obesity related autonomic  

dysfunction (Felber Dietrich et al., 2008; Nagai 

and Moritani, 2004). Non-significant differ-

ences in the parasympathetic markers of HRV 

may also be related to similar respiratory 

patterns between OB and NO participants 

which was in congruence with the findings of 

Boran et al. (2007) but contrasted the study 

of Paralikar et al. (2012). Boran et al. (2007) 

suggested that the existence of predominant 

subcutaneous fat in the population of the 

previous study may have led to non-significant 

respiratory differences between OB and NO 

(Brambilla et al., 1994). Lastly, the existence 

of physical activity in OB and NO participants 

in the study may have led to reversible effects 

in obesity related respiratory complications 

(Parameswaran, Todd, and Soth, 2006). 

 Higher values of SBP and DBP in OB 

than NO were consistent with the findings of 

other researchers (Chou and Pei, 2010; Guizar 

et al., 2005; Gundogdu, 2011). On the other 

hand, these results disagreed with Kaufman 

et al. (2007). Fu et al. (2006) demonstrated 

similar SBP and DBP results. However, it should 

be noted that the previous study also posted 

differences. Although SBP and DBP values fall 

within the normal levels, implications for 

higher values in OB in the study may be 

related impairment in regulatory markers in 

blood pressure activity (Kolouridis et al., 2008; 

McGavock, Torrance, McGuire, Wozny, and 

Lewanczuk, 2007). 

 Other findings include non-association  

of WC to any HRV parameter in SB which 

contradicted the findings of the previous studies 

(Fu et al, 2006; Millis et al., 2010). Fu et al. 

(2006) demonstrated body fat was related to 

HF, LF/HF and LF%. Possible explanations 

from contrasting findings include the use of 

the marker of obesity and population size. Fu 

et al. (2006) utilized BMI while this study used 
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waist circumference. Researchers proposed WC 

as a better predictor in health risks over BMI 

(Brenner, Tepylo, Eny, Cahill, and El-Sohemy, 

2010; Janssen, Katzmaryzk, and Ross, 2004). 

Also, Fu et al. (2006) used a larger sample 

size compared to the population size in the 

study. Another study by Millis et al. (2010) 

demonstrated significant inverse relationship 

of %BF to TP, LFnu, HFnu, and LF/HF in 

uncontrolled breathing. The inconsistent findings 

of Millis et al. (2010) from the current study 

may be attributed to the position of the  

participants during HRV recording which may 

have altered vagal modulation (Sharma, Paudel, 

Singh, and Limbu, 2009). Also, the study of 

Millis et al (2010) failed to determine the SB 

frequency band of the participants, which might 

have affected the results. The association of 

WC with SBP and DBP suggest the role of 

central obesity in developing cardiovascular 

risk (Choy et al., 2011; Siani et al., 2001; Yang 

and Barouch, 2007)

Conclusion

 In conclusion, differences in SBP and 

DBP between OB and NO existed in this 

study. There was no significant difference 

established in SDNN, HF power, LF power, 

LF/HF ratio, total power, SD1, SD2, and SD1/

SD2. 

Suggestions 

 Some limitations in the study which might 

have influenced the results should be noted. 

These include assessment of physical (e.g. 

aerobic capacity), respiratory parameters and 

duration of the incidence of obesity. Future 

studies with various respiratory rates and 

breathing patterns in conducting HRV studies 

comparing OB and NO are warranted. 

References

Becker, L.A. (2000). Effect size calculators. 

Retrieved from http://www.uccs.edu/ 

~lbecker/

Berntson, G.G., Bigger Jr., J.T., Eckberg, D.L., 

Grossman, P., Kaufmann, P.G., Malik, M., 

Nagaraja, H.N., Porges, S.W., Saul, J.P., 

Stone, P.H., and van der Molen, M.W. (1997). 

Heart rate variability: origins, methods, and 

interpretive caveats. Pyschophysiology, 

34, 623-648. 

Boran, P., Tokuc, G., Pisgin, B., Oktem, S., 

Yegin, Z., and Bostan, O. Impact of  

obesity on ventilatory function. Jornal de 

Pediatria, 83(2), 171-176.

Brambilla, P., Manzoni, P., Sironi, S., Simone P., 

Del Maschio, A., Di Natale, B., and 

Chiumello G. (1994). Peripheral and  

abdominal adiposity in childhood obesity. 

International Journal of Obesity and 

Related Metabolic Disorders, 18(12), 

795-800.



98 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

Brenner, D.R., Tepylo, K., Eny, K.M., Cahill, L.E., 

and El-Sohemy, A. (2010). Comparison of 

body mass index and waist circumference 

as predictors of cardiometabolic health 

in a population of young Canadian adults. 

Diabetology and Metabolic Syndrome, 

2, 28-35.

Brunetto, A.F., Silva, B.M., Roseguini, B.T., 

Hirai, D.M., and Guedes, D.P. (2005). Heart 

rate variability threshold in obese and 

non-obese adolescents. Revista Brasileira 

de Medisina do Esporte, 11 (1), 22-27. 

Choy, C.S., Chan,W.Y., Chen, T.L., Shih, C.C., 

Wu, L.C., Liao, C.C. (2011). Waist circum-

ference and risk of elevated blood pressure 

in children: a cross-secetional study. BMC 

Public Health. doi: 10.1186/1471-2458-

11-613. 

Chou, Y., and Pei, J. (2010). Risk factors  

of adolescent obesity in taiwan and its 

association with physical activity, blood 

pressure and waist circumference. Asian 

Journal of Sports Medicine, 1(4), 214-222.

Felber Dietrich, D., Ackermann-Liebrich, U., 

Schindler, C., Barthélémy, J.C, Brändli, 

O., Gold, D.R., Knöpfli, B., Probst-Hensch, 

N.M., Roche F., Tschopp, J.M., von  

Eckardstein, and A.,Gaspoz, J.M. (2008). 

Effect of physical activity on heart rate 

variability in normal weight, overweight 

and obese subjects: results from the 

SAPALDIA study. European Journal of 

Applied Physiology, 104(3), 557-565. 

Fu, C., Li, Y., Pei, D., Chen, C., Lo, H., Wu, D., 

and Kuo, T. (2006). Heart rate variability 

in Taiwanese obese children. Tzu Chi 

Medical Journal, 18, 199-204.

Gamelin, F.X., Berthoin, S., and Bosquet, L. 

(2006). Validity of the polar S810 to 

measure R-R intervals at rest. Medicine 

and Science in Sports and Exercise, 

38(5), 887-893. 

Godin, G., and Shephard, R. J. (1997). Godin 

Leisure-Time Exercise Questionnaire. 

Medicine and Science in Sports and 

Exercise, 29, S36-S38.

Guízar, J.M., Ahuatzin, R., Amador, N., Sánchez, 

G., and Romer, G. (2005). Heart auto-

nomic function in overweight adolescents. 

Indian Pediatrics, 42(5), 464-469.

Gundogdu, Z., and Eryilmaz (2011). Correlation 

between peak flow and body mass index 

in obese and non-obese children in  

Kocaeli, Turkey. Primary Care Respiratory 

Journal, 20(4),403-406.

International Diabetes Federation. The IDF 

consensus worldwide definition of the 

metabolic syndrome. Retrieved from 

www.idf.org/webdata/docs/MetSyndrome_ 

FINAL.pdf

Janssen, I., Katzmaryzk, P.T., and Ross, R. 

(2004). Waist circumference and not body 

mass index explains obesity-related health 

risk. American Journal of Clinical Nutri-

tion, 79, 379-384.



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 99

Kaufman, C.,L., Kaiser, D.R., Steinberger, J., 
Kelly, A.S., and Dengel, D.R. (2007).  
Relationships of cardiac autonomic function 
with metabolic abnormalities in childhood 
obesity. Obesity, 15,1164-71.

Khrisanapant, W., Sengmeuang, P., Pasurivong, 
O., and Kukongviriyapan, U. (2008). Does 
cardiac autonomy modulation exist in 
obese adolescents. Srinagarind Medical 
Journal, 23(3), 234-239.

Koulouridis, E., Georgalidis, K., Kostimpa, I., 
Kalantzi, M., Ntouto, P., Koulouridis, I., 
Mandyla, M., Krokida, A., and Boulgari, N. 
(2008). Factors influencing blood pressure 
control in children and adolescents.  
International Journal of Urology and 
Nephrology, 40, 741-748

Latchman, P.L., Mathur, M., Bartels, M.N.,  
Axtell, R.S., and De Meersman, R.E. 
(2011). Impaired autonomic function in 
normotensive obese children. Clinical 
Autonomic Research, 21, 319-323.

Matsumoto, T., Miyawaki C., Ue, H., Kanda, T., 
Yoshitake, Y., and Moritani, T. (2001). 
Comparison of thermogenic sympathetic 
response to food intake between obese 
and non-obese young women. Obesity 
Research, 9(2), 78-85. 

Millis, R.M., Austin, R.E., Hatcher, M.D., Bond, 
V., Faruque, M.U., Goring, K.M….  
DeMeersman, R.E. (2010). Association  
of body fat percentage and heart rate 
variability measures of sympathovagal 
balance. Life Sciences, 86, 153-157. 

Nagai, N., and Moritani, T. (2004). Effect of 
physical activity on autonomic nervous 
function in lean and obese children.  
International Journal of Obesity and 
Related Metabolic Disorders, 28(1), 27-33. 

Palatini, P. (2001). Sympathetic overactivity in 
hypertension: a risk factor for cardiovas-
cular disease. Current Hypertension 
Reports, Supp 1, S3-S9.

Paralikar, S.J., Kathrotia, R.G., Pathak, N.R., 
and Jani, M.B. (2012). Assessment of 
pulmonary functions in obese adolescent 
boys. Lung India, 29(3), 236-240. 

Parameswaran, K., Todd, D.C., and Soth, M. 
(2006). Altered respiratory physiology in 
obesity. Canadian Respiratory Journal, 
13(4), 203-210. 

Riva, P., Martini, G., Rabbia, F., Milan, A.,  
Paglieri, C., Chiandussi, L., and Veglio, F. 
(2001). Obesity and autonomic function 
in adolescence. Clinical and Experimental 
Hypertension, 23(1-2), 57-67. 

Sekine, M., Izumi, I., Yamagami, T., and  
Kagamimori, S. (2001). Obesity and cardiac 
autonomic nerve activity in healthy children: 
Results of the toyama birth cohort study. 
Environmental Health and Preventive 
Medicine, 6, 149-153.

Sharma, P., Paudel, B.H., Singh, P.N., and 
Limbu, P. (2009). Heart rate variability: 
response to graded head up tilt in healthy 
men. Kathmandu University Medical 
Journal, 7(27), 252-257.



100 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

Siani, A., Cappuccio, F.P, Barba, G., Trevisan, 

M., Farinaro, E., Lacone, R., Russo, P., 

Mancini, M., and Starzzullo, P. The rela-

tionship of waist circumference to blood 

pressure: the Olivetti Heart Study. (2002). 

American Journal of Hypertension, 15(9), 

780-786.

Sztajzel, J. (2004). Heart rate variability: a  

non-invasive electrocardiographic method 

to measure the autonomic nervous system 

the autonomic nervous system. Swiss 

Medical Weekly, 134(35-36), 514-522.

Task force of the European society of cardio- 

logy and the North American society of 

pacing and electrphysiolgy. Heart rate 

variability – standards of measurement, 

physiological interpretation, and clinical 

use. Circulation, 93(5), 1043-1065.

Thomas, G.D. (2011). Neural control of circulation. 

Advances in Physiology Education, 35, 

28-32. 

Vanderlei, L.C, Pastre, C.M., Frietas Jr, I.F., and 

Godoy, M.F. (2010). Geometric indexes 

of heart rate variability in obese and 

eutrophic children. Arquivos Brasileiros 

de Cardiologia, 95(1), 35-40. 

Vonend, O., Rump, L.C., and Ritz, E. (2008). 

Sympathetic overactivity – the cinderella 

of cardiovascular risk factors in dialysis 

patients. Seminars in Dialysis, 24(4), 

326-330. 

Yang, R., and Barouch, L.A. (2007). Leptin 

signalling and obesity: cardiovascular 

consequences. Circulation Research, 101, 

545-559.



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 101

Corresponding Author : Kim, YoungHo, Department of Sports Science. Seoul National University of Science 
and Technology, E-Mail: yk01@seoultech.ac.kr 

EFFECT OF AN 8-WEEK OBESITY PROGRAM ON PHYSICAL 

ACTIVITY AND ITS RELATED PSYCHOLGICAL ATTRIBUTES 

IN OBESE ADOLESCENTS 

Lee, HakGweon1, Eunsook Kim2 and Kim, YoungHo1 
1Seoul National University of Science and Technology 

2Chonbuk National University 

Abstract  

 Purpose The current study investigated 

the effect of obesity program on physical 

activity and its related psychological variables 

in obese adolescents.

 Methods A total of 86 obese adolescents 

were voluntarily participated in the study. The 

obesity program consisted of skipping rope 

and psychological modification and these 

activities were carried out over 8 weeks (5 days 

per week, 40 minutes per a session). The 

program included 3 times per week of various 

skipping rope activities and the psychological 

modification included 2 times per week of 

various psychological activities. Leisure time 

physical activity questionnaire, exercise self-

efficacy scale, and decision balance scale  

for exercise were applied to measure the 

participants’ physical activity and its related 

psychological variables.

 Results Results indicated that participa-

tion in physical activity increased significantly, 

meanwhile body mass was substantially reduced 

after the obesity program. Furthermore, obese 

adolescents’ psychological variables were 

significantly positively changed after the program.

 Conclusion The current study suggests 

that in obesity and exercise science, further 

research should be considered not only 

physical activity, but psychological variables.

Key Words : Physical activity / Obesity / Self-

efficacy / Perceived benefits / Perceived barriers 

/ Body mass 
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Introduction

 Adolescent obesity is becoming increas-

ingly prevalent throughout the world and 

particularly, the obesity rates in this group 

have been showing steep growth compared 

with other age groups. In Korea, the issue of 

obesity was not taken seriously until the 

early 1990s; even so, the number of obese 

adolescents has been increasing consistently 

in recent years. According to the Ministry of 

Health and Welfare (2007), the adolescent 

obesity rate accounts for 10.2% of the total 

obesity incidence; in addition, 22.9% of male 

adolescents are obese, which is considerably 

higher than the 13.4% of female counterparts. 

These figures represent a 1.3-fold increase for 

boys and a 1.6-fold increase for girls compared 

with the data from 1998. 

 Numerous studies have pointed out  

significant relationships between obesity and 

various health problems such as cardiovascular 

diseases, type-2 diabetes, hypertension and 

certain types of cancer (Dubnov, Brzezinski, 

& Berry, 2003; Han, 2003; Owen, 2003).  

Particularly, obesity in adolescents damages 

self-esteem and can lead to severe states of 

psychological insecurity. In addition, obesity 

during this period has a very high probability of 

continuing into adulthood, and the possibility 

of it worsening also becomes more likely 

(Suter & Ruckstuhl, 2006).

 In general, many people believe that the 

main reason for adolescent obesity is lack of 

physical activity. In support of this, it is widely 

witnessed that adolescents are gradually  

engaging in less physical activity, which is 

indirect evidence of a relationship between 

lack of physical activity and adolescent obesity 

(Ministry of Culture and Tourism, 2011; U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention, 

2012). Several studies have pointed out that 

participation in physical activity is noticeably 

lower in obese adolescents compared with 

normal-weight counterparts (Kim, 2008; Hassink, 

Zapalla, Falini, & Datto 2008). Furthermore,  

it has been broadly recognized that motivating 

obese adolescents to adhere to physical  

activity is very important and it is significant to 

identify the specific reasons obese adolescents 

are less physically active. A large number of 

studies indicated that various psychological 

variables such as self-efficacy, perception, and 

attitude are significantly associated with the 

lack of physical activity in obese adolescents 

(Kim et al., 2012; Kuczka, 2005; Verloigne, De 

Bourdeaudhuij, Tanghe, D’Hondt, Theuwis, 

Vansteenkiste, & Deforche, 2011). However, 

many studies were conducted in a cross-

sectional viewpoint and therefore the results 

have mostly been limited to identify the level 

of physical activity and psychological variables 

that contribute to obesity at that point of 

study. 

 Although the findings obtained from the 

cross-sectional studies can serve as valuable 

data for the promotion of physical activity 
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among the obese population, these studies 

have limitations to identify whether changes 

in psychological variables do affect physical 

activity regardless of the passage of time or 

changes in current levels of physical activity. 

Accordingly, to obtain a clearer understanding 

of the relationship between physical activity 

and psychological variables, it is necessary to 

study changes in them from a longitudinal 

perspective.

 Several studies have investigated this 

relationship in obese adolescents using longi-

tudinal designs (Dallow & Anderson, 2003; 

Deforche, De Bourdeaudhuij, Tanghe, Hills, & 

De Bode, 2004). Logue, Sutton, Jarjoura, and 

Smucker (2006) studied the effect of a 6-week 

obesity treatment on weight loss and changes 

in physical activity in obese adolescents. In 

this study, most of obese adolescents showed 

significant weight loss and considerable  

increases in physical activity levels after the 

treatment. In addition, Seals (2007) applied a 

psychological reinforcement program to identify 

changes in the psychological attributes related 

to physical activity in obese adolescents.

Objectives

 The current study investigated whether 

an obesity program incorporating physical 

activity and psychological modification has the 

effect to decrease body fat, improve physical 

activity levels, and positively change psycho-

logical variables relating to physical activity in 

obese adolescents.

Methods

 Participants 

 Because this study addressed weight-

related variables which are a sensitive issue 

for adolescents, we thought it inappropriate 

to conduct the study on both male and female 

adolescents. Accordingly, because the latest 

data in Korea suggest that obesity rate is 

increasing faster in male adolescents compared 

with female peers (Kim et al., 2012; Ministry 

of Health and Welfare, 2007), we selected only 

male adolescents as participants for this study. 

A total of 68 students were selected from S 

middle school located in Seoul and participated 

in the 8-week obesity program. During this 

period, the study participants’ BMI, physical 

activity levels, self-efficacy, and perceived 

benefits and barriers were measured at the 

two time point. The first measurement was 

taken for all 68 participants at baseline, and 

the second measurement was taken after the 

8-week program. This study was approved  

by institute review board in Seoul National 

University of Science and Technology. Table 1 

illustrates the general characteristics of study 

participants.
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Table 1 Study Participants’ Characteristics

Baseline (n = 68) 8 weeks (n = 64)

Age(yr)

Height(cm)

Weight(kg)

Body fat(kg/m2)

15.37±0.77

170.02±5.47

76.79±10.01

28.32±1.99

15.16±0.61

171.05±6.00

75.04±10.77

28.12±2.20

 

Measures

 The questionnaires applied in the current 

study were originally developed in English and 

translated into Korean using the methodology 

outlined by Banville, Desrosiers, and Genet-

Volet (2000). The full translation and validation 

processes have been described elsewhere 

(Kim, Cardinal, &Lee, 2006; Hwang & Kim, 

2013). 

 The study participants’ BMI (kg/m2) was 

measured by using an InBody Body Compo-

sition Analyzer (Model J10, Biospace Co., 

Korea). This analyzer provides a quantitative 

analysis of participants’ current body compo-

sition, and evaluates the balance between 

muscle and body fat. To calculate the BMI 

scores, participants’ height and weight were 

directly measured and transformed to metric 

equivalents (i.e., kilograms and meters) in the 

Inbody analyzer. 

 The exercise self-efficacy scale developed 

by Bandura (1997) was adapted for Korea, 

and used in this study to measure the self-

confidence of the participants with regard to 

undertaking physical activity. The revised scale 

consisted of 18 items, with a 5-point response 

rate ranging from 1 (“not at all confident”) to 

5 (“extremely confident”). Individuals rated the 

degree of confidence they possessed that they 

could exercise regularly (i.e., at least five times 

per week) under various circumstances (e.g., 

When I am sick or on a vacation). A two-week, 

test-retest reliability was performed, resulting 

in a reliability coefficient of .91 (Kim, 2007). 

In addition, Construct validity was examined 

based on the results of a factor analysis and 

supported in the current study.

 The decisional balance scale for exercise 

developed by Plotnikoff, Blanchard, Hotz, and 

Rhodes (2001) was adapted for Korea, and 

applied to assess the perceived benefits and 

barriers of exercise. This 5-point scale consisted 

of 10 items (i.e., five benefits and five barriers), 

and participants were asked to indicate how 

important each statement was to them with 

regard to their decision of whether or not to 

exercise. Response rates ranged between 1 

(‘‘strongly disagree’’) and 5 (‘‘strongly agree’’). 

An example of perceived pros item is “regular 

physical activity would help me have a more 
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positive outlook” and an example of perceived 

cons item is “I would feel embarrassed if 

people saw me exercising.” A two-week, test–

retest reliability was performed, resulting in a 

reliability coefficient of .81 for perceived benefits 

and .78 for perceived barriers (Kim, 2007). In 

addition, based on a factor analysis, construct 

validity of this measure was supported.

 A leisure time physical activity scale 

developed by Godin and Shephard (1985) was 

adapted for Korean and used in the present 

study to assess habitual weekly physical  

activity behaviors. Participants reported how 

many times during a typical week they took 

part in strenuous (e.g., running, vigorous cycling), 

moderate (e.g., fast walking, easy swim), and 

mild (e.g., yoga, golf) physical activity for more 

than 15 minutes. Scores were calculated by 

multiplying each reported activity session by 

its metabolic equivalent (MET) value and adding 

the result [MET score = (strenuous × 9) + 

(moderate × 5) + (mild × 3)]. The two-week, 

test-retest Cronbach’s reliability coefficient for 

the Korean version of the LTEQ was .86 (Kim 

& Cardinal 2010). Construct validity of the 

Korean LTEQ was supported by correlation 

with an accelerometer in the previous study 

(Spearman’s rho = .77).

 Obesity Prevention 

 The obesity program consisted of physical 

activity and psychological modification associ-

ated with physical activity. The physical activity 

in this study consisted of various jump rope 

exercises, which participants engaged in 3 times 

a week for 40 minutes (5-minutes warm-up, 

30-minutes jump rope exercise, and 5-minutes 

cool-down). The intensity of the jump rope 

exercise started at 55%–60% of maximum 

heart rate and gradually increased to 60-70% 

of maximum heart rate. In order to promote 

participants’ participation and motivation, various 

jump rope exercises were implemented with 

music. These exercises included single jump 

rope, partner jump rope, double unders jump 

rope, and group jump rope in a long rope 

(Korea Institute for Curriculum and Evaluation, 

2008).

 The psychological modification included 

motivation-based behavioral modification tech-

niques, self-efficacy training, and awareness 

of perceived benefits and barriers, and was 

applied twice a week for 40 minutes each 

time. The modification was designed to help 

obese adolescents regularly participate in 

physical activity by employing current scientific 

understanding of the various psychological 

variables that influence weight control and 

corresponding strategies to modify such variables 

(e.g., if an obese adolescent is unable to 

participate in physical activity on a regular 

basis, a psychological technique would include 

offering motivational content such as accurate 

information about the advantages of regular 

physical activity). In specific, at the beginning 

of the program, the psychological modification 
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emphasized raising students’ awareness of the 
severity of obesity-related health problems and 
the benefits of physical activity. Midway through 
the modification, emphasis is shifted to practical 
techniques for promoting physical activity, and 
helping participants realize the importance of 
building confidence and social support to 
encourage regular physical activity. The final 
stage of the modification emphasized psycho-
logical variables needed to find a suitable 
method for each participant to continue to 
lose weight and to maintain regular physical 
activity. The psychological modification applied 
in this study was based on materials used by 
the Korea Association of Health Promotion 
(2006) and Kim and Cardinal (2009).

 Data analysis
 Descriptive statistics (i.e., mean and standard 
deviation) were conducted to summarize the 
participants’ characteristics. In addition, paired 
t-test was carried out to examine the change 
in body fat, the levels of physical activity, and 
psychological variables (self-efficacy, perceived 

benefits, and perceived barriers) over 8 weeks. 
All statistical analyses were conducted using 
SPSS 18.0.

Results
 Effects of the obesity intervention on 
body fat and physical activity
 Paired t-test was carried out to examine 
how body fat and physical activity among 
participants changed over the 8-week obesity 
program. Obese adolescents’ body fat consis-
tently decreased after the program and this was 
statistically significant (t=2.73, p=.047). Moreover, 
after the obesity program, obese adolescents’ 
the total amount of physical activity steadily 
increased and these changes were statistically 
significant (t=3.83, p=.022). Interestingly, we found 
that the amount of mild physical activity (t=5.64, 
p<.001) and moderate physical activity (t=7.26, 
p<.001) showed significant increases after the 
program, but there was no significant change 
in the amount of strenuous physical activity 
(F=1.82, p=0.93).

Table 2 Changes in Body Fat and Physical Activity by the obesity Program

Baseline(M±SD) 8weeks(M±SD) T p

Body fat
Total PA(METs)

Mild PA
Moderate PA
Strenuous PA

28.32±1.99
57.42±11.05
12.71±11.23
17.38±10.95
27.33±11.04

28.12±2.20
70.78±15.69
17.63±13.33
24.14±15.21
29.01±16.04

2.73
3.83
5.64
7.26
1.82

.047*

.022*

.000**

.000**

.093
*P<.05; **P<.001. 

MET metabolic equivalent, PA physical activity
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 Effects of the obesity program on  

psychological variables related to physical 

activity

 Table 3 illustrates the results of the paired 

t-test on whether the psychological modification 

of the obesity program effectively positively 

changed psychological variables relating to 

physical activity. Results indicated that psycho-

logical variables were significantly changed 

after the 8-week program. Obese adolescents’ 

self-efficacy (t=4.66, p=.021) and perceived 

benefits (t=5.12, p=.010) significantly increased 

and meanwhile their perceived barriers (t=4.88, 

p=.024) substantially decreased after the program. 

In specific, obese adolescents showed significant 

increases in ‘weight control (t=7.45, p<.001) and 

‘better outlook’ (t=3.76, p=.038) in perceived 

benefits. In perceived barriers toward physical 

activity, ‘physical satisfaction’ (t=9.51, p<.001), 

‘lack of competence’ (t=3.84, p=.038), and 

‘tiredness’ (t=4.04, p=.034) were significantly 

reduced.

Table 3 Changes in psychological variables related to physical activity by the obesity Program

Baseline(M±SD) 8weeks(M±SD) Ftime P

Self-efficacy

Perceived benefits

Weight control

Better outlook

Good sleep

Stress relief

Feeling confidence

Perceived barriers

Physical dissatisfaction

Lack of competence

Lack of time

Tiredness

Lack of money

3.14±0.49

3.27±0.50

3.88±0.71

2.86±0.99

3.63±1.01

3.56±0.87

2.98±1.00

3.47±0.76

3.58±0.69

3.41±0.92

3.02±1.01

3.33±0.84

2.86±0.77

3.42±0.52

3.55±0.53

4.12±0.73

2.91±0.93

3.66±1.03

3.59±0.92

3.15±0.98

3.14±0.77

3.18±0.78

3.19±0.89

3.12±1.03

3,17±0.87

2.78±0.82

4.66

5.12

7.45

3.76

1.58

2.14

1.95

4.88

9.51

3.84

1.95

4.04

1.02

.021*

.010**

.000***

.038**

.072

.061

.079

.024*

.000***

.038*

.201

.034*

.701

*P<.05; **P<.01; ***P<.001.
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Discussion

 Results indicated that obese adolescents’ 

body fat decreased after the 8 weeks of jump 

rope exercises. This finding is supported by 

previous studies demonstrating that regular 

physical activity helps to decrease the fat ratio 

in people’s total weight, and ultimately regulates 

their weight (Bibeau, Moore, & Topp, 2008; 

Lee, 2007). In particular, because medications 

for obesity control have been shown to have 

little effect and many side effects, while dietary 

regulation is not recommended to adolescents 

who are still growing, participation in regular 

physical activity is being regarded as the most 

effective way to reduce weight for obese 

adolescents (Ministry of Health and Welfare, 

2005).

 In addition, obese adolescents’ physical 

activity significantly increased across the obesity 

intervention. Interestingly, there was significant 

change in the levels of mild and moderate 

physical activity, but strenuous physical activity 

did not substantially change over the intervention. 

These findings can be understood by several 

reasons. First, on a basis of an assumption 

that participating in jump rope 5 days a week 

for the 16 weeks is not likely to be easy task 

for obese adolescents because of limitations of 

physical fitness, the level of physical activity 

in the current study was set-up moderate 

intensity of jump rope as with most previous 

obesity studies (55-70% of MHR; Donnelly, 

Blair, Jakicic, Manore, Rankin, & Smith, 2009; 

Kim, Kim, Kang, 2013). Another reason may 

be that various types of jump rope (i.e., single 

jump rope, partner jump rope, double unders 

jump rope, and group jump rope in a long 

rope) were implemented in order to increase 

students’ interest and promote participation 

rate over the intervention. As a result, the 

actual intensity of the jump rope exercise might 

be somewhat lower than moderate intensity. 

For these reasons, obese adolescents in this 

study might appear either not to feel the 

necessity to engage in strenuous physical 

activity because they obtained psychological 

satisfaction from mild-to-moderate physical 

activity or they preferred these intensities of 

physical activity so that they did not feel 

physically burdened. However, such interpreta-

tions should be considered with caution, 

because the findings have been obtained from 

only Korean obese adolescents. Therefore, 

there is need for further study on the specific 

relationship between successful weight reduction 

in obese adolescents and the intensity of 

physical activity. 

 Result indicated that self-efficacy, perceived 

benefits, and perceived barriers were positively 

changed after the 8-week program and this 

finding was supported by previous studies 

(Soh et al., 2009, Taymoori & Lubans, 2008). 

It is well documented that self-efficacy is  

an important determinant for initiating and 

maintaining physical activity (Cardinal & Kosma, 

2004; Kim, 2010). Furthermore, it is generally 
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reported that obese adolescents have low 

levels of self-confidence for overcoming exercise 

barriers that interfere with their physical activity, 

compared with normal-weight counterparts 

(Kim et al., 2012; Trost, Pate, Ward, Saunders, 

& Riner, 2001). The results of these cross-

sectional studies provide indirect evidence that 

enhancing self-efficacy is essential to promote 

physical activity levels and that in particular, 

self-efficacy appears to be a prerequisite for 

physical activity adherence as an important 

health promoting behavior. 

 In the current study, the psychological 

modification was significant to enhance partici-

pants’ overall perceived benefits of physical 

activity. In particular, obese adolescents were 

significantly more likely to perceive that physical 

activity helped them lose weight and improved 

their appearance across the intervention. These 

findings are supported by several previous 

studies aimed at psychological factors as  

an obesity strategy (Deforche et al., 2004; 

Neumak-Sztainer, Story, Hannan, & Rex, 2003). 

For this study, it would refer to obese adolescents 

participating in physical activity primarily to 

decrease their current weight and improve 

their appearance. Accordingly, psychological 

strategies of the obesity program for obese 

adolescents should focus on their weight and 

outlook in the initial stage. In addition, the 

current study found that overall perceived 

barriers of physical activity positively changed 

after the program. In specific, ‘tiredness’, 

‘physical dissatisfaction’, and ‘lack of competence’ 

significantly decreased across the intervention. 

These findings are supported by several studies 

(Deforche et al., 2004; Seals, 2007) demon- 

strating that perceived barriers such as physical 

difficulties and lack of competence are notice-

ably reduced by an obesity treatment. It is 

plausible to interpret that obese adolescents 

can often experience physical difficulties and 

incompetence and quickly become tired when 

engaging in physical activity or sport because 

of their fat body.

 It is concluded that an obesity interven-

tion that combines physical activity (jump rope) 

and psychological modification strategies  

significantly contributed to decrease body fat, 

promote physical activity, and positively change 

psychological variables related to physical 

activity in male obese adolescents. This is the 

strength of the current study in the way that 

the program was applied to the relatively 

unstudied Korean adolescents in a longitudinal 

viewpoint. This study suggests that it is  

important to consider not only physical activity 

itself, but also the various psychological factors 

that influence physical activity when planning 

and implementing the obesity program.
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ผลของการพ่นโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งที่มีต่อกลิ่นเหงื่อของ
วัยรุ่นตอนปลายภายหลังการออกกำาลังกาย

ทิทยุต วงษาเนาว์ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งท่ีมีต่อการ
ยับย้ังเช้ือแบคทเีรียและศกึษาความพงึพอใจในการพน่
โทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝร่ังท่ีมต่ีอกลิน่เหง่ือของวัยรุ่น
ตอนปลายภายหลังการออกกำาลังกาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ศึกษาผลของโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ัง  
2 ตำารับ คือ มีสารสกัดจากใบฝร่ังร้อยละ 25 และ 50 
ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus 
ด้วยวิธี Macrobroth dilution ทดสอบการระคายเคือง
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตำารับด้วยวิธี Patch test และ
ทดสอบความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัคร เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง  
1 ตำารับสำาหรับนำาไปศึกษาขั้นต่อไป
 2. ศึกษาความพึงพอใจในการพ่นโทนเนอร์จาก
สารสกัดใบฝรั่งจากตำารับที่ได้ ของอาสาสมัครซึ่งเป็น
วัยรุ่นตอนปลายท่ีมีต่อกล่ินเหง่ือภายหลังการออกกำาลังกาย 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18-24 ปี จำานวน 30 คน เป็น 
ชาย 15 คน หญิง 15 คน เข้ารับการทดลองแบบ 
ข้ามสลับ (Crossover Design) คนละ 2 ครั้ง คือ 
การทดลองท่ี 1 ให้ว่ิงบนสายพานลู่ว่ิงในความหนักท่ีทำาให้
อัตราการเต้นหัวใจ เป็น 75-80% ของอัตราการเต้น
หัวใจสูงสุด จนเกิดเหง่ือ แล้วพ่นโทนเนอร์ท่ีไม่มีสารสกัด
จากใบฝร่ังในบริเวณท่ีกำาหนด จากน้ันตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในการระงับกล่ินเหง่ือหลังจาก

การออกกำาลังกาย และอีก 7 วันต่อมาการทดลองท่ี 2 
ทำาเช่นเดยีวกับการทดลองที ่1 แต่เปลีย่นเป็นโทนเนอร์
จากสารสกัดใบฝรั่งที่ได้เลือกโดยอาสาสมัคร
 ผลการวิจัย 
 1. โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรัง่ทีม่สีารสกัดจาก
ใบฝรั่งร้อยละ 25 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 103 
โคโลนี/ซี.ซี. และ 102 โคโลนี/ซี.ซี. ในวันที่ 1 และ 7 
ตามลำาดับ ส่วนโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังท่ีมีสารสกัด
จากใบฝร่ังร้อยละ 50 สามารถยับย้ังได้ 105 โคโลนี/ซี.ซี. 
ทั้งวันที่ 1 และ วันที่ 7 ของการทดลอง และตำารับ 
ที่ผ่านการคัดเลือกจากอาสาสมัคร คือ โทนเนอร์ที่มี
สารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 50
 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการระงับกลิ่นเหง่ือ
หลงัการออกกำาลงักายของโทนเนอร์ทีไ่มม่สีารสกัดจาก
ใบฝร่ัง และโทนเนอรท่ี์มสีารสกัดจากใบฝร่ังร้อยละ 50 
อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ (3.50 คะแนน และ 
3.72 คะแนน ตามลำาดบั) แต่มคีวามพงึพอใจโทนเนอร์
จากสารสกัดใบฝรั่งร้อยละ 50 มากกว่าที่ระดับสำาคัญ
ทางสถิติ .05 
 สรุปผลการวิจัย โทนเนอร์จากสารสกัดจากใบฝร่ัง
รอ้ยละ 50 มปีระสทิธภิาพในการยับย้ังเช้ือไดใ้นระดับ
ทีน่า่พอใจและทำาให้เกิดความพงึพอใจในกลิน่เหง่ือของ
วัยรุ่นตอนปลายภายหลังการออกกำาลังกายได้

คำาสำาคัญ โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่ง / กลิ่นเหงื่อ 
/ วัยรุ่นตอนปลาย / การออกกำาลังกาย
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EFFECTS OF SPRAYING EXTRACTED GUAVA LEAVE TONER ON 
SWEAT ODOR AFTER EXERCISE IN LATE ADOLESCENTS

Titeyut Wongsanao and Thanomwong Kritpet 

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purposes of this research 
were to study the effects of the guava leaves 
extract toner on the antibacterial actitvity and 
to study the satisfactions of spraying the 
guava leaves extracted toner on sweat odor 
after exercise in late adolescents.
 Method The method were divided into 
2 stages.
 1. Studying the effects of the 25 and  
50 percent of guava leaf extract toner on  
the antibacterial activity was investigated by 
inhibiting bacterial tests about Staphylococus 
aureus with Macrobroth dilution method. The 
irritation test of the two products was inves-
tigated by using Patch test and testing their 
satisfaction with the physical attributes of the 
product in volunteers. The only one recipe 
need for the next study.
 2. The satisfaction of the guava leaves 
extract toner spraying on sweat odor after 
exercise in late adolescents was to study with 
formulation which has been selected by the 
volunteers, the samples aged 18-24 years  
(15 females and 15 males) was to study by 
using Crossover Design. The first experiment, 
the samples ran on the treadmill at the inten-
sity of 75-80% of the maximum heart rate to 
induce sweat and then spray the non-guava 
leaves extract toner to the specific area.  
Afterward, the samples answered the satisfac-
tion on the product with questionnaire after 

the exercise. After seven days, the second 
experiment was made as same as the first 
experiment but it turned out with the guava 
leaves extract toner formulation has been 
selected by the volunteers. 
 Results 
 1. The 25 percent of guava leaves extract 
toner can inhibit 103 CFU/ml, 102 CFU/ml of 
Staphylococus aureus on day 1, 7 of the 
experiment. The 50 percent of guava leaves 
extract toner can inhibit 105 CFU/ml of  
Staphylococus aureus on both day 1 and day 
7 of the experiment. The formulation of the 
50 percent guava leaf extract toner was  
selected by the volunteers.
 2. The average satisfaction score on 
sweat odor after exercise with the non-guava 
leaves extract toner and the 50 percent of 
guava leaves extract toner were 3.50 and 3.72 
respectively. The satisfaction of the 50 percent 
guava leaf extract toner differed from the  
non-guava leaves extract toner with the .05 
level of significance.
 Conclusion The 50 percent of guava 
leaves extract toner can inhibit bacteria at a 
satisfactory level and causing satisfaction in 
sweat odor in late adolescence after the  
exercise.

Key Words: The guava leaves extract toner / 
Sweat odor / Late adolescents / Exercise
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจ 

การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำาลังกายเพิ่ม 

มากข้ึน ดังจะเห็นไดจ้ากมกีารสร้างสถานท่ีสำาหรบัเป็น

ที่พักผ่อนและออกกำาลังกายมากข้ึน มีกิจกรรมต่างๆ

มากมายท้ังในสถานท่ีทำางานและบริเวณสวนสาธารณะ

เพ่ือส่งเสริมการออกกำาลังกาย หรือแม้แต่ในภาคเอกชน

ก็มีการสร้างฟิตเนสเพื่อรองรับความสนใจการออก

กำาลังกายของบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากประเทศไทยมี

อากาศร้อนตลอดปีจึงมีปัญหาสำาคัญประการหนึ่งที่ 

เกิดข้ึนจากการออกกำาลงักายหรอืเพิม่กิจกรรมทางกาย

ก็คือ “ปัญหากลิ่นเหง่ือ” ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การทำากิจกรรมทางกาย โดยชูศักดิ์ เวชแพศย์ และ

กันยา ปาละวิวัธน์ (Vechapas and Palavivat, 1993) 

ได้กลา่วถึงการหลัง่เหง่ือเป็นผลมาจากกลไกการระบาย

ความร้อนของร่างกายเพื่อป้องกันมิให้อุณหภูมิในกาย

สงูเกินไปจากกิจกรรมทางกายตา่งๆ ทีเ่กิดข้ึนในแตล่ะ

บุคคล กลิ่นของเหง่ือของแต่ละคนก็จะมีมากน้อย 

แตกตา่งกันออกไป แต่ในช่วงวัยรุน่ตอนปลายซ่ึงมอีายุ

ระหว่าง 18-24 ปี สรุยิเดว ทรปีาต ี(Treepati, 2008) 

กล่าวว่าเป็นช่วงท่ีร่างกายมีการเปล่ียนอย่างมากและมี

การเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมน ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง

และต่อมเหง่ือจะทำาหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงเป็นสาเหตุ

ทำาให้เกิดสิวและกลิ่นตัว อันเป็นปัญหาที่สำาคัญของ 

วัยรุ่นในการเข้าสังคม เพราะการที่มีเหงื่อจะเป็นการ

เพิม่การเกิดสวิและกลิน่ตวัในช่วงวัยรุน่ดว้ย โดยวัยรุน่

แต่ละคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป 

รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหง่ือหรือกลิ่นกาย 

ที่มีความหลากหลาย บางชนิดมีส่วนผสมของสารเคมี 

เช่น แอลกอฮอล์ เกลืออะลูมิเนียม เกลือเซอร์โคเนียม 

ซ่ึงอาจทำาให้แพ้ได้ในบางคน และในโรคผิวหนังบางชนิด 

เช่น โรคผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) เหง่ือก็

เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้อาการของโรคมคีวามรนุแรงข้ึน 

คือ เพ่ิมอาการแพ้ของผิวหนังทำาให้เกิดอาการคันมากข้ึน 

ซ่ึงคนทั่วไปจะเข้าใจกันว่าเป็นอาการของการแพ้เหง่ือ 

และจากการศึกษาของฮิเดะ และคณะ (Hide et al., 

2002) พบว่า เหง่ือทำาให้อาการคันของผู้ป่วยที่เป็น 

โรคผืน่ภมูแิพผ้วิหนงัมคีวามรนุแรงมากข้ึน นอกจากนี้

การศกึษาพบว่าเหง่ือจะกระตุ้นให้มกีารหลัง่สารทีท่ำาให้

เกิดอาการแพ้ที่เรียกว่า ฮิสตามีน (Histamine) จาก

เม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิล (Basophils) ซึ่งเป็นกลไก

ของการแพ้ชนิดท่ี 1 (Type I hypersensitivity)  

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคชนิดนี้ โดยในรายที่มีอาการมากๆ

แพทย์จะแนะนำาให้เลี่ยงการออกกำาลังกายที่อาจทำาให้

เกิดเหง่ือมากๆ ดังนั้นอาจทำาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะขาด

โอกาสในการทำากิจกรรมทางกายที่มีผลดีต่อสุขภาพได้ 

 ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้ในระดับหน่ึงเม่ือมี

การอาบน้ำาชำาระลา้งทำาความสะอาดคราบเหง่ือออกไป 

สำาหรับประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ฟิตเนสต่างๆ จะมี

สถานที่อาบน้ำาชำาระคราบเหง่ือหลังการออกกำาลังกาย

ที่มีความเป็นส่วนตัว แต่สำาหรับสถานที่ออกกำาลังกาย

กลางแจ้ง เช่น สนามกีฬา หรือ สวนสาธารณะนั้น 

ผู้ที่มาออกกำาลังกายอาจไม่สะดวกในการอาบน้ำาชำาระ

คราบเหง่ือเน่ืองจากเป็นสถานท่ีสาธารณะ ดังน้ันจึงมีการ

แก้ปัญหาในส่วนน้ีแตกต่างกันออกไป เช่น การล้างหน้า 

การใช้ผ้าชุบน้ำาเช็ดตามตัว แขน ขา หรือบางคนอาจ

ไมท่ำาอะไรเลย ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือปัญหากลิน่เหง่ือจาก

คราบเหง่ือที่ยังไม่ได้ชำาระล้างหรืออาการคันจากเหง่ือ

ของผู้ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยในส่วนของกลิ่น

เหง่ือน้ันสำาหรับผู้ท่ีมีกล่ินเหง่ือแรงอาจทำาให้คนรอบข้าง

สมัผสักลิน่ได้ และทำาให้ผูอ้อกกำาลงักายขาดความมัน่ใจ

ในการเข้าสังคมกับผู้อื่นภายหลังจากเสร็จสิ้นการออก

กำาลังกาย บางคนอาจแก้ปัญหาโดยการใช้ผลิตภัณฑ์

ระงับกลิ่นกายประเภทโรลออนหรือสเปรย์ทาหรือพ่น

รอบกายในปริมาณมากๆ เพ่ือให้กลบกล่ินเหง่ือ ซ่ึงก็ไม่ใช่

การแก้ปัญหาทีต่รงจดุเพราะยังมคีราบเหง่ือตกค้างอยู่



116 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

ตามร่างกาย และการทาพ่นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกาย 

ในปริมาณมากๆ อาจทำาให้คนรอบข้างรับรู้ถึงกลิ่นได้

มากกว่าเดิมอกีดว้ย หรอือกีนยัหนึง่ รุง้กาล ปุณโณฑก 

(Punnothok, 2007) ได้กล่าวว่าการที่มีคราบเหง่ือ

ตกค้างอยู่ตามร่างกายในปริมาณมากและชำาระล้าง 

ไมส่ะอาดจะเกิดการหมกัหมมของคราบเหง่ือ เมือ่เวลา

ผ่านไปอาจจะทำาให้แบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังทำางาน

จนเกิดกลิน่ตัวหรอืเกิดโรคผิวหนงัตามมาไดด้้วย ดังนัน้

บางรายที่มีกลิ่นเหง่ือแรงจึงหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีทำาให้ 

เกิดเหง่ือโดยพยายามเลีย่งกิจกรรมทีท่ำาให้เกิดเหง่ือข้ึน 

ซ่ึงรวมถึงการไม่ไปออกกำาลังกายหรือเพิ่มกิจกรรม 

ทางกายตามสถานทีต่า่งๆ ดว้ย เพือ่ป้องกันมใิห้ตนเอง

เกิดกล่ินเหง่ือจนทำาให้บุคคลรอบข้างสัมผัสได้หรือป้องกัน

ไม่ให้เกิดอาการของโรคผิวหนังซ่ึงมีเหง่ือเป็นสาเหตุ 

ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงขาดโอกาส 

ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

 จากข้อจำากัดท่ีเป็นอุปสรรคสำาหรับการออก 

กำาลังกายดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและ

พัฒนาโทนเนอร์เช็ดเหง่ือหลังจากการเล่นกีฬาข้ึนเพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าว โดยผลิตภัณฑ์จะอาศัยคุณสมบัติ

ทางยาของสารสำาคัญจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในส่วน

ของฤทธิ์ฝาดสมาน (Astringent) เพื่อช่วยลดปัญหา

เรื่องกลิ่นและการหลั่งเหง่ือหลังการออกกำาลังกาย  

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังอาศัยน้ำาเป็นส่วนประกอบหลัก 

โดยปราศจากแอลกอฮอล์ โดยหวังผลว่าการใช้ผลิตภัณฑ์

พ่นเช็ดตามตัว แขน ขา จะทดแทนการอาบน้ำาได้  

และปัจจบัุนพบว่าในทอ้งตลาดมผีลติภณัฑ์ทีช่่วยระงับ

กล่ินเหง่ือในรูปแบบโรลออนและสเปรย์ท่ีมีส่วนประกอบ

ของสารเคมีเป็นหลักซึ่งเบโนฮาเนี่ยน (Benohanian, 

2001) รายงานว่า อาจทำาให้ผู้ใช้หลายคนเกิดอาการ

แพไ้ด ้เช่น มแีอลกอฮอลเ์พือ่ช่วยเรือ่งการละลายของ

สารเคม ีชว่ยฆา่เช้ือแบคทเีรยี ช่วยเพิม่การระเหยของ

ผลิตภัณฑ์ มีสารประกอบของเกลืออลูมิเนียมหรือ 

เซอร์โคเนียมเพื่อช่วยระงับการหลั่งเหง่ือของร่างกาย 

เป็นต้น โดยที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นผลไปที่การ

ระงับกลิ่นเหง่ือหรือการหลั่งเหง่ือของร่างกายจากการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน มิใช่ภายหลังการออกกำาลังกาย

ทีม่เีหง่ือออกมาก อกีทัง้ยังไมไ่ดม้คุีณสมบัติในการชำาระ

คราบเหงื่อด้วย 

 การวิจัยเร่ืองนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ใบฝรั่ง (Guava 

leaves) ในการเตรียมสารสกัดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ 

เพราะฝร่ังเป็นพืชท่ีพบได้ท่ัวไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

และจากการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการ

สาธารณสุขมูลฐาน (Department of Primary Health 

Care, 1988) พบว่า ใบฝร่ังมีแทนนิน (Tannin) 8-15% 

เป็นประเภทคาเทชอล (Catechol) และไพโรกอลลัล 

(Pyrogallol) ซ่ึงแทนนนิมฤีทธ์ิฝาดสมานสามารถยับย้ัง

การหลัง่เหง่ือและฆา่เช้ือแบคทเีรียได ้และในสว่นของ

ฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียของใบฝร่ังได้มีการศึกษา

ของอับบูบาการ์ (Abubakar, 2009) ซึ่งศึกษาการใช้

ฝร่ังในการรักษาแผลจากการติดเช้ือของผิวหนังและ

เนื้อเยื่อ พบว่าสารสกัดด้วยน้ำา (Aqueous extract) 

ของใบฝร่ังมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเช้ือ 

Staphylococcus aureus และ Streptococcus 

pyogenes ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีพบได้ท่ีผิวหนังและเช้ืออ่ืนๆ ได้

 ผู้วิจัยจึงหวังว่าในอนาคตการวิจัยเรื่องน้ีจะเป็น

ทางเลือกใหม่ในท้องตลาดของผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินเหง่ือ

หลังการออกกำาลังกายที่สามารถชำาระคราบเหง่ือและ

มสีว่นประกอบของสารสกัดจากใบฝรัง่ทีเ่ปน็ผลติภณัฑ์

ที่ยังไม่เคยมีใครทำามาก่อนจากสมุนไพรพื้นบ้านไทย 

โดยปราศจากสารเคมท่ีีเปน็อนัตรายต่อร่างกาย ซ่ึงคาด

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการกีฬาและเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำาลังกายหรือเพ่ิมกิจกรรม

ทางกายมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาผลของโทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝร่ัง

ที่มีต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพ่นโทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝร่ังท่ีมีต่อกล่ินเหง่ือของวัยรุ่นตอนปลาย

ภายหลังการออกกำาลังกาย

สมมติฐานของการวิจัย

 1. โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรัง่จะสามารถยับย้ัง

เชื้อแบคทีเรียได้ในระดับที่น่าพอใจ

 2. โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งจะทำาให้เกิด

ความพึงพอใจในกล่ินเหง่ือของวัยรุ่นตอนปลายภายหลัง

การออกกำาลังกายได้

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาผลของโทนเนอร์จาก 

สารสกัดใบฝร่ังทีม่ต่ีอการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียและความ

พึงพอใจในการพ่นโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งท่ีมีต่อ

กล่ินเหง่ือของวัยรุ่นตอนปลายภายหลังการออกกำาลังกาย 

โดยเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research 

design)

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีอายุ 18-24 ปี โดยผ่าน

การคัดกรองจากแบบสอบถามประวัติสุขภาพว่าไม่มี

โรคหรือสภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อการวิจัยท่ีต้องอาศัย

การว่ิงบนสายพานลู่ว่ิงเพ่ือให้เกิดเหง่ือ ผู้วิจัยได้ใช้ตาราง

การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ โคเฮน (Cohen, 

1988) กำาหนดค่าขนาดของผลกระทบ (Estimated 

Effect) ที่ .40 และค่าอำานาจการทดสอบ (Power of 

the test) ที่ .80 วิธีที่ทดลอง มี 2 วิธี ได้กลุ่มตัวอย่าง 

26 คน ผู้วิจัยเพิ่มจำานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 30 คน คือ 

ชาย 15 คน หญิง 15 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้

ผา่นการพจิารณาจรยิธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดท่ี 1 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยมวิีธีดำาเนนิการวิจยัดงันี้

 เกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างเข้ารว่มการวจิยั

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ที่มี

สุขภาพดี ทั้งชายและหญิง อายุ 18-24 ปี มีสุขภาพ

ทีแ่ข็งแรงและมคีวามพร้อมท่ีจะออกกำาลงักาย โดยการ

ประเมินจากแบบสอบถามความพร้อมในการออก 

กำาลังกายก่อนเข้าร่วมการทดลอง (PAR-Q) ไม่มีประวัติ

แพ้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำาหรับผิวหนังที่รุนแรง สามารถวิ่ง

บนสายพานลู่วิ่งได้และลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ของการวิจัยหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำาให้ไม่สามารถ 

เข้าร่วมการวิจัยต่อได้ เช่น มีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ

จากการดำาเนินชีวิตประจำาวัน เข้าร่วมการทดลองไม่ครบ

ทกุการทดลอง เปน็ต้น กลุม่ตัวอย่างไมส่มคัรใจเข้ารว่ม

การวิจยัตอ่ไป และกลุม่ตวัอย่างมคีวามคิดวา่กลิน่และ

คราบเหง่ือที่เกิดข้ึนภายหลังการออกกำาลังกายไม่ใช่

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

 ขั้นตอนการศึกษา

 ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยได้ต้ังตำารับและสร้างผลิตภัณฑ์

ระงับกลิ่นเหง่ือหลังการออกกำาลังกายจากสารสกัด 

ใบฝรั่ง โดยสกัดสารจากใบฝรั่งที่ตากแห้งด้วยน้ำาร้อน 

หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ต้ังตำารับผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จาก

สารสกัดใบฝรัง่ข้ึนมา 2 ตำารบั ซ่ึงมคีวามแตกตา่งของ

ปริมาณสารสกัดจากใบฝร่ังท่ีใช้ ตำารับผลิตภัณฑ์โทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝรั่งท่ีเตรียมข้ึนจึงมีส่วนประกอบ คือ 
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สารสกัดจากใบฝรั่งซ่ึงจะมีปริมาตรร้อยละ 25 หรือ 

ร้อยละ 50 แตกต่างกันไปในแต่ละตำารับ โพรพีลีน 

ไกลคอล (Propyleneglycol) และโซเดียมพีซีเอ  

(Sodium PCA) เป็นสารให้ความชุ่มช้ืน เมนทอล 

(Menthol) เป็นสารทำาให้เกิดความเย็น พาราเบนเข้มข้น 

(Paraben Concentrate) เป็นสารกันบูด ทวีน 20 

(Tween 20) เป็นสารลดแรงตึงผิว สารทำาให้เกิด

อมิลัช่ัน (Emulsifying Agent) และน้ำาทีผ่า่นการทำาให้

บริสุทธิ์แล้ว (Purified Water)

 ผู้วิจัยได้นำาสารสกัดจากใบฝร่ังที่ได้ส่งวิเคราะห์

หาสารสำาคัญ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้นำาผลิตภัณฑ์

โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังท่ีเตรียมได้ 2 ตำารับ ซ่ึงมี

ความแตกต่างของปริมาณสารสกัดจากใบฝร่ังส่งทดสอบ

ฤทธิ์ในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย Staphylococus  

aureus ด้วยวิธี Macrobroth Dilution Method  

ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงผู้วิจัย

เลือกทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังเช้ือ Staphylococus 

aureus เนื่องจากเชื้อชนิดนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้

บริเวณผิวหนังและสามารถก่อให้เกิดโรค ฝีหนอง 

ปอดบวม กระดูกพรุนอักเสบ เย่ือหุ้มสมองอักเสบ  

ข้ออักเสบเป็นหนอง และอาจทำาให้เกิดการติดเช้ือ 

ในกระแสโลหิตจนถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้

 ในการศกึษานีผู้วิ้จยัได้ทำาการทดสอบการระคาย

เคืองของผลติภณัฑ์ดว้ยวิธ ีPatch test ในอาสาสมคัร 

จำานวน 20 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน  

และได้ให้อาสาสมคัรดงักลา่วเลอืกผลติภณัฑ์โทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝรั่งท่ีมีปริมาณสารสกัดจากใบฝร่ัง 

ร้อยละ 25 และ 50 อย่างใดอย่างหนึ่งว่าพึงพอใจ 

ชนดิใดมากทีส่ดุพรอ้มเหตุผล ผลติภณัฑ์โทนเนอรจ์าก

สารสกัดใบฝรั่งที่อาสาสมัครพึงพอใจมากที่สุดและ

อาสาสมัครไม่พบการระคายเคืองมากกว่าร้อยละ 80 

จะนำาไปศึกษาในการศกึษาความพงึพอใจของผลติภณัฑ์

โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งในการระงับกลิ่นเหง่ือ 

ภายหลังการออกกำาลังกาย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์

โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งในการระงับกลิ่นเหง่ือ 

ภายหลงัการออกกำาลงักาย การศึกษานีจ้ะศกึษาในกลุม่

ตัวอย่างที่ผ่านการคัดกรองจำานวน 30 คน เป็นชาย 

15 คน หญิง 15 คน ทำาการทดลองโดยใช้กระบวนการ

ทดลองแบบข้ามสลับ (Crossover Design) ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างจะต้องเข้ารับการทดลองคนละ 2 คร้ัง โดยไม่

ทราบว่าโทนเนอร์เช็ดเหง่ือหลังการออกกำาลังกายที่ 

ได้รับในการทดลองเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากใบฝรั่ง 

หรือสารลวง (โทนเนอร์ที่ไม่มีสารสกัดจากใบฝร่ัง)  

ซึ่งรายละเอียดการทดลองเป็นดังนี้

 การทดลองที ่1 ให้ว่ิงบนสายพานลูว่ิ่งทีอ่ณุหภมูิ

ห้องและความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีกำาหนด ในความหนักท่ีทำาให้

อัตราการเต้นหัวใจ เป็น 75-80% ของอัตราการเต้น

หัวใจสูงสุด จนเกิดเหง่ือ แล้วดำาเนินการทดลองโดยพ่น

โทนเนอร์ที่ไม่มีสารสกัดจากใบฝรั่งปริมาณ 2 ซี.ซี. 

บริเวณคอ ลำาตัว รักแร้ แขนจนหมดแล้วเช็ดให้แห้ง 

หลังจากนั้นดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบ 

สอบถามความพงึพอใจตอ่โทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝรัง่

ในการระงับกลิ่นเหงื่อหลังจากการออกกำาลังกาย 

 การทดลองที่ 2 ดำาเนินการทดลองเหมือนการ

ทดลองท่ี 1 แต่ใช้โทนเนอร์ระงับกลิ่นเหง่ือหลังการ

ออกกำาลงักายจากสารสกัดใบฝร่ังแทน แลว้ดำาเนนิการ

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโทนเนอร์จาก 

สารสกัดใบฝร่ังในการระงับกลิน่เหง่ือหลงัจากการออก

กำาลังกาย
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ในวันที่ 1 และ วันที่ 7 

ของความเข้มข้นสูงสุดของเช้ือแบคทีเรียที่สามารถ

ยับย้ังได้โดยโทนเนอร์เช็ดเหง่ือหลังการออกกำาลังกาย

จากสารสกัดใบฝรั่งที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 25 

ร้อยละ 50 และโทนเนอร์ท่ีไม่มีสารสกัดจากใบฝร่ัง 

เมื่อตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 7 วัน

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ของความพงึพอใจต่อโทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝรัง่ในการระงับกลิน่เหง่ือหลงัการออก

กำาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองที่ 1 และ 2 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความ

พึงพอใจต่อโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งในการระงับ

กลิ่นเหง่ือหลังการออกกำาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง 

หลังการทดลอง จากการทดลองที่ 1 และ 2 ด้วยการ

ทดสอบค่า “ที” แบบรายคู่ (Pair-t test)

ผลการวิจัย พบว่า

 1. สารสำาคัญทีม่ใีนสารสกัดจากใบฝรัง่ คือ สาร

กลุม่แทนนนิ (Tannins) ซ่ึงจากการวิเคราะห์สารสกัด

จากใบฝรัง่ทีส่กัดดว้ยน้ำาจากข้ันตอนการเตรียมสารสกัด

โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

(HPLC) ในการวิเคราะห์และมีแทนนินเป็นสารมาตรฐาน 

พบว่ามีกราฟของแทนนินเกิดข้ึน สามารถคำานวณ

หาความเข้มข้นของแทนนินจากกราฟได้ความเข้มข้น 

คือ 1,645 ppm ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 1 แสดงกราฟของแทนนินซ่ึงเป็นสารมาตรฐานจากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง (HPLC)
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รูปที่ 2 แสดงกราฟของสารสำาคัญในสารสกัดจากใบฝรัง่ท่ีสกัดดว้ยน้ำาจากการวิเคราะห์ดว้ยเครือ่งโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)

 2. ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นสูงสุดของเช้ือ

แบคทีเรีย Staphylococus aureus ที่สามารถยับยั้ง

โดยผลติภณัฑ์โทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝรัง่ท่ีมสีารสกัด

จากใบฝรั่งร้อยละ 25 ในวันที่ 1 และ 7 ของการตั้ง

ผลติภณัฑ์ไว้ทีอ่ณุหภมู ิ25-27 องศาเซลเซียส คอื 103 

โคโลนี/ซี.ซี. (CFU/ml) และ 102 โคโลนี/ซี.ซี. (CFU/ml) 

ตามลำาดับ โดยผลติภณัฑ์โทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝรัง่

ที่มีสารสกัดจากใบฝร่ังร้อยละ 50 สามารถยับย้ังได้ 

105 โคโลนี/ซี.ซี. (CFU/ml) ทั้งวันที่ 1 และ วันที่ 7 

แต่ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่ไม่มีสารสกัดจากใบฝร่ังไม่

สามารถยับย้ังเช้ือแบคทเีรีย Staphylococus aureus 

ได้ทั้งวันที่ 1 และ วันที่ 7 ของการตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ที่

อุณหภูมิ 25-27 องศาเซสเซียส ซึ่งจากการทดสอบ

พบว่าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จากสารสกัดจากใบฝรั่ง 

รอ้ยละ 50 มปีระสทิธภิาพในการยับย้ังเช้ือไดใ้นระดับ

ที่น่าพอใจ 

 3. ความพงึพอใจตอ่โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรัง่

ในการระงับกลิ่นเหง่ือหลังการออกกำาลังกายของกลุ่ม

ตวัอย่าง พบว่าทัง้ในการทดลองที ่1 ใช้โทนเนอร์ทีไ่มม่ี

สารสกัดจากใบฝรั่งและการทดลองที่ 2 ใช้โทนเนอร์ 

ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 50 ทั้งสองการทดลอง

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก (x– = 3.50 และ 

3.72 คะแนน ตามลำาดับ) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังในการ

ระงับกลิ่นเหงื่อหลังการออกกำาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง

การทดลอง
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30)

x– SD
ต่ำาสุด สูงสุด

การทดลองที่ 1 (สารลวง)

การทดลองที่ 2 (มีสารสกัดจากใบฝรั่ง)

2.38

3.13

4.13

4.25

3.50

3.72

.47

.35
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  ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ

โทนเนอร์ที่มีสารสกัดใบฝรั่งและไม่มีสารสกัดใบฝร่ัง 

ในการระงับกลิ่นเหง่ือหลังการออกกำาลังกายของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่าการทดลองทั้ง 2 การทดลองมีความ

แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำาคัญ .05 โดยกลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจต่อโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังมากกว่า

ได้แก่ความพึงพอใจในการระงับกลิ่นเหงื่อ ความรู้สึก

เย็นสบาย ความรู้สึกสะอาด และความรู้สึกไม่เหนียว

เหนอะหนะตัว ดังแสดงใน ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (pair- 

t test) ของความพึงพอใจต่อโทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังในการระงับกล่ินเหง่ือหลังการออกกำาลังกาย

ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30) การทดลอง x– SD t p-value

1. ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อได้ดี

2. ท่านรู้สึกเย็นสบาย

3. ท่านรู้สึกว่าร่างกายของท่านสะอาด

4. ท่านรู้สึกว่าร่างกายมีกลิ่นหอมขึ้น

5. ท่านรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะตัว

6. ท่านยังได้กลิ่นของผลิตภัณฑ์เมื่อใช้ไปแล้ว  

5 นาที

7. ผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนน้ำาหอมหรือ

ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายได้

8. ท่านรู้สึกว่ากลิ่นของผลิตภัณฑ์มีความน่าใช้

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

3.57

4.00

3.87

4.20

3.40

3.77

3.60

3.43

3.63

3.97

3.30

3.60

3.33

3.43

3.60

3.83

0.57

0.59

0.51

0.71

0.68

0.43

0.89

0.73

0.62

0.56

0.88

0.62

0.71

0.68

0.97

0.92

3.07

2.57

2.80

1.31

2.28

1.73

.62

1.56

.005*

.016*

.009*

.202

.030*

.095

.541

.129

รวม
การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

3.50

3.72

0.47

0.35
3.15 .004*

*P < .05



122 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิเคราะห์หาสารสำาคัญในสารสกัดจากใบฝร่ัง

ซ่ึงทำาการสกัดด้วยน้ำาโดยใช้เคร่ือง High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) ในการวิเคราะห์

และมีกรดแทนนิค (Tannic Acid) เป็นสารมาตรฐาน 

พบว่าในสารสกัดใบฝรัง่มกีราฟของกรดแทนนคิเกิดข้ึน 

จึงยืนยันได้ว่าในสารสกัดใบฝรั่งมีสารกลุ่มแทนนิน 

(Tannins) ซ่ึงตรงตามสุนทรี สิงหบุตรา (Singhabootra, 

1993) ท่ีได้กล่าวว่า สารเคมีท่ีสำาคัญท่ีใบฝร่ังจะมีน้ำามัน

หอมระเหย ซ่ึงประกอบด้วย แครีโอฟีลีน (Caryo- 

phyllene) ซีเนออล (Cineol) นอกจากน้ันยังมี แทนนิน 

(Tannins) เซสควิเตอร์พนีอยด์ (Sesquiter penoids) 

และ สารประกอบไตรควิเตอร์พีนอยด์ (Triterpenoid 

compounds) และสอดคล้องกับข้อมูลของสำานักงาน

คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (Department of 

Primary Health Care, 1988) ท่ีรายงานว่าใบฝร่ัง 

มีแทนนินร้อยละ 8-15 เป็นประเภท คาเทชอล (Catechol) 

และ ไพโรกอลลัล (Pyrogallol) โดยสารประกอบกลุ่ม

แทนนิน (Tannins) ที่มีฤทธ์ฝาดสมาน (Astringent) 

สามารถทำาให้โปรตีนตกตะกอนได ้และทำาให้ผนงัเซลล์

ของแบคทีเรียซ่ึงเป็นโปรตีนเสียสภาพจนทำาให้แบคทีเรีย

ตาย สอดคลอ้งกับฮาเกอร์แมนและคณะ (Hagerman 

et al., 2008) ที่กล่าวว่าแทนนินเป็นสารกลุ่มหนึ่ง 

ที่เร่ิมแรกใช้ในการเปลี่ยนหนังสัตว์เป็นเคร่ืองหนัง 

ในอตุสาหกรรมการทำาเครือ่งหนงั โดยแทนนนิมคีวาม

สามารถในการตกตะกอนโปรตีนที่มีอยู่ในหนังสัตว์  

อกีทัง้พรรณจรีย์ เสง็เจรญิ และคณะ (Sengcharaen 

at el., 1999) รายงานว่าสารฝาดสมาน (Astringents) 

เช่น แทนนนิ มฤีทธิใ์นการกระชับรูขุมขนทำาให้ลดการ

หล่ังเหง่ือได้ ซ่ึงตรงตามสมมติฐานการทดลองท่ีคาดหวัง

ให้ผลติภณัฑ์ประกอบดว้ยสารทีม่ฤีทธิใ์นการยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรียและสามารถทำาให้เกิดความพึงพอใจกล่ินเหง่ือ

ภายหลังการออกกำาลังกาย

 ผลทางด้านการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylo-

cocus aureus ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บริเวณ

ผิวหนังและสามารถก่อให้เกิดโรค ฝีหนอง ปอดบวม 

กระดูกพรุนอักเสบ เย่ือหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ 

เป็นหนอง และอาจทำาให้เกิดการตดิเช้ือในกระแสโลหิต

จนถึงข้ันอันตรายถึงชีวิตได้ จากการทดลองในห้อง

ปฏบิติัการพบว่าผลติภณัฑ์โทนเนอรจ์ากสารสกัดใบฝร่ัง

สามารถยับย้ังเช้ือชนิดน้ีได้ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

โดยผลติภณัฑ์โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรัง่ทีม่ปีรมิาณ

สารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 50 จะสามารถยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จากสารสกัด 

ใบฝรั่งที่มีปริมาณสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 25 และ

มีฤทธิ์คงที่เมื่อตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิ 25-27 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์โทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝรั่งท่ีมีปริมาณสารสกัดจากใบฝร่ัง 

รอ้ยละ 25 จะมฤีทธิอ์อ่นลงเมือ่ต้ังผลติภณัฑ์ท้ิงไว้เปน็

เวลา 7 วัน แต่โทนเนอร์ที่ไม่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง 

จะมเีช้ือแบคทีเรียชนดินีเ้จริญข้ึนทัง้หมดเปน็การยืนยัน

ให้เห็นไดว่้าฤทธ์ิในการยับย้ังเช้ือแบคทเีรยีเกิดจากฤทธ์ิ

ของสารสกัดจากใบฝรั่ง และการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้

พบว่าผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝร่ังท่ีมีสารสกัด

จากใบฝรั่งร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ

ได้ในระดับที่น่าพอใจ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

อับบูบาการ์ (Abubakar, 2009) ที่ได้ศึกษาการใช้ฝรั่ง

ในการรักษาแผลจากการติดเช้ือของผิวหนังและเน้ือเย่ือ 

พบว่าสารสกัดจากใบฝร่ัง (The crude leaves extract) 

สามารถต้านแบคทีเรียจากแผลผ่าตัด แผลไฟไหม้  

การติดเช้ือท่ีผิวหนังและเน้ือเย่ือได้ โดยสารสกัดด้วยน้ำา 

(Aqueous extract) มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญ

ของเชื้อ Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes ได้ นอกจากนั้นมีการศึกษาของศิริวรรณ 

อธิคมกุลชัย และคณะ (Athikomkulchai et al., 2008) 

ที่ศึกษาการพัฒนาตำารับผลิตภัณฑ์ต้านสิวจากน้ำามัน



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 123

หอมระเหยของยูคาลิปตัสและฝร่ังซ่ึงได้จากการกลั่น

ด้วยไอน้ำา จากการศึกษาพบว่าน้ำามันหอมระเหยจาก 

ยูคาลิปตัสและใบฝร่ังสามารถยับย้ังเช้ือ Propioni- 

bacterium acne ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำาให้เกิดสิวและพบที่

ผิวหนังได้ดี 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้มีการทดสอบการ 

ระคายเคืองและความพงึพอใจของผลติภณัฑ์โทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝร่ังทางกายภาพ ซ่ึงการทดสอบการ

ระคายเคืองศึกษาโดยวิธี Patch test ในอาสาสมัคร

อายุ 18–24 ปี การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ไม่พบอาการ

ระคายเคือง โดยมอีาสาสมคัรท่ีไมร่ะคายเคอืงในระดบั

สูง คือ อาสาสมัครไม่ระคายเคืองร้อยละ 95 และ 

ร้อยละ 90 จากโทนเนอร์ที่มีสารสกัดจากใบฝร่ัง 

ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 50 ตามลำาดับ ซึ่งเกินเกณฑ์

การพจิารณาการระคายเคอืงของผลติภณัฑ์ทีต้ั่งไว้เป็น

ร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าผลติภณัฑ์มคีวามเหมาะสม

กับผิวของวัยรุ่นตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี 

โดยผลของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการระคายเคืองน้อยอาจเป็น

ผลมาจากตำารับผลิตภัณฑ์ได้มีการเติมสารให้ความชุ่มช้ืน

ลงไปดว้ย เช่น โพรพลีนีไกลคอล (Propylene glycol) 

และ โซเดียมพีซีเอ (Sodium PCA) ซึ่งสารเหล่านี้

สามารถลดผลข้างเคียงจากฤทธ์ิฝาดสมาน (Astringent) 

ของแทนนินท่ีมีในสารสกัดจากใบฝร่ังได้ จากการทดลอง

พบว่าเมื่อใช้สารสกัดจากใบฝรั่งในปริมาณท่ีมากข้ึน 

จะพบอาการระคายเคืองของอาสาสมัครมากข้ึนด้วย 

เห็นได้จากร้อยละของการระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์

โทนเนอร์ท่ีมีสารสกัดจากใบฝร่ังร้อยละ 50 จะมีมากกว่า

ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 25 

ส่วนการศึกษาความพึงพอใจทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โทนเนอร์

ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 50 มากกว่า ผลิตภัณฑ์

โทนเนอร์ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งร้อยละ 25 โดยพบว่า

รอ้ยละ 64 มคีวามพงึพอใจมากกว่าเนือ่งจากผลติภณัฑ์

มีกล่ินหอมอ่อนๆ ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุจากปริมาณสารสกัด

ที่เติมลงไปมีปริมาณมากกว่าจึงทำาให้อาสาสมัครรับรู้

ถึงกลิ่นสารสกัดจากใบฝรั่งได้มากกว่าด้วย

 ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์จากสารสกัดใบฝรั่งสามารถ

ทำาให้เกิดความพึงพอใจในกล่ินเหง่ือของวัยรุ่นตอนปลาย

ภายหลังการออกกำาลังกายได้ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโทนเนอร์ที่

ไม่มีสารสกัดจากใบฝรั่งและโทนเนอร์ท่ีมีสารสกัดจาก

ใบฝร่ังร้อยละ 50 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก 

ในผลิตภัณฑ์ท้ัง 2 ชนิด คือ x– = 3.50 และ 3.72 คะแนน 

ตามลำาดับ โดยหัวข้อความพึงพอใจท่ีมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ความพึงพอใจ

ในการระงับกลิน่เหง่ือ ความรูส้กึเย็นสบาย ความรูส้กึ

สะอาด และความรู้สึกเหนอะหนะตัว ทั้งนี้อาจเป็น 

ผลจากโทนเนอร์ที่มีสารสกัดใบฝรั่งร้อยละ 50 มีสาร

กลุ่มแทนนินที่มีคุณสมบัติฝาดสมานตามคำากล่าวของ

พรรณจรีย์ เส็งเจริญ และคณะ (Sengcharaen at el., 

1999) ทีไ่ด้กลา่วว่าสารฝาดสมาน (Astringents) เช่น 

แทนนิน มีฤทธิ์ในการกระชับรูขุมขนทำาให้ลดการหลั่ง

เหงื่อได้ ซึ่งกลิ่นของเหงื่อก็อาจลดน้อยลงตามปริมาณ

การหลัง่เหง่ือดว้ยเช่นกัน หรอือกีประการหนึง่อาจเป็น

ผลมาจากกลิน่ของสารสกัดจากใบฝรัง่ซ่ึงประกอบดว้ย

น้ำามันหอมระเหยท่ีมีกลิ่นหอมจึงทำาให้รับรู้ถึงกลิ่นจาก

สารสกัดใบฝร่ังในผลติภณัฑ์มากกว่าจนบดบังกลิน่เหง่ือ

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการออกกำาลังกายได้จึงทำาให้รู้สึกสะอาด 

และจากการทีเ่หง่ือหลัง่นอ้ยลงซ่ึงเป็นผลจากสารสกัด

ใบฝร่ังที่มีในผลิตภัณฑ์จึงทำาให้รู้สึกไม่เหนอะหนะตัว

และรู้สึกเย็นสบายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จากการทบทวน

วรรณกรรมในการวิจัยคร้ังนี้ยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษา

เก่ียวกับคุณสมบัติของฝรั่งในการระงับกลิ่นเหง่ือหรือ

กลิน่กาย แต่พบงานวิจยัท่ีมลีกัษณะใกลเ้คียงกันคือการ

ศึกษาของวัชรินทร์ ธรรมบุตรและคณะ (Thammabutra 
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et al., 2007) ที่ได้ศึกษาน้ำายาบ้วนปากสมุนไพรจาก

ใบฝร่ัง เพ่ือดับกล่ินปากในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคในช่องปาก 

ซ่ึงการวิจัยพบว่าน้ำายาบ้วนปากสมุนไพรจากใบฝรั่ง

สามารถแก้ปัญหากลิ่นในช่องปากได้

 สรุปผลการวิจัย

 โทนเนอร์จากสารสกัดจากใบฝร่ังร้อยละ 50  

มีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือได้ในระดับท่ีน่าพอใจ

และทำาให้เกิดความพึงพอใจในกลิ่นเหง่ือของวัยรุ่น 

ตอนปลายภายหลังการออกกำาลังกายได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรมกีารทดสอบฤทธิข์องผลติภณัฑ์โทนเนอร์

จากสารสกัดใบฝร่ังในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรยีชนดิอืน่ๆ 

หรือเช้ือรา เช่น แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดสิว 

เชื้อราที่ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง เป็นต้น

 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มี

ความน่าใช้มากกว่านี้ เช่น ปรับปรุงเรื่องกลิ่น สี และ

ความใส ตลอดจนความเหนอะหนะตัวจากผลของ

ผลิตภัณฑ์เอง เป็นต้น

 3. ควรมีการทดสอบอายุของผลิตภัณฑ์เพ่ือ

กำาหนดวันหมดอายุ (Expired date) เพ่ือเป็นประโยชน์

ถ้าหากมีการผลิตเพื่อนำามาใช้จริงในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว

งานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 อุตสาหกรรมการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล การจดัประชุมนานาชาตแิละการจดันทิรรศการ

หรือเรียกว่า MICE (Meeting, Incentive, Conference 

and Exhibition) เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิง

ธุรกิจ ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสามารถนำารายได้

เข้าประเทศเป็นจำานวนมาก นอกจากนียั้งช่วยสง่เสรมิ

เศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ

ประเทศอีกด้วย

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย

ของผู้ร่วมงานนานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวงานแสดง

สินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานครและเพ่ือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการใช้จ่ายระหว่างเพศ เชื้อชาติ และอายุ

ของผู้ร่วมงานนานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวงานแสดง

สินค้านานาชาติ

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ คือผู้ร่วมงานนานาชาติและผู้จัดงานที่เดินทาง

มาท่องเท่ียวงานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร 

จำานวน 400 คน ทำาการสุ่มแบบบังเอิญโดยใช้แบบสอบถาม 

นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่

เคยมาเข้ารว่มงานแสดงสนิค้านานาชาติท่ีประเทศไทย 

เพ่ือออกงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ความถ่ีในการเดินทาง

จำานวน 1 คร้ังต่อปี เฉล่ียอยู่ 3-5 วันต่อคร้ัง หัวข้อหลัก

ทีเ่ข้ารว่มงานเก่ียวกับผลติภณัฑ์ของบรษิทั วางแผนว่า

จะไปท่องเทีย่วทะเลทัง้ก่อนและหลงังาน ระหว่างงาน

จะไปที่ห้างสรรพสินค้า หลังจากที่เข้าร่วมงานแสดง

สินค้านานาชาติครั้งนี้ส่วนใหญ่ตรงกับความคาดหวัง

และผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ในคร้ังต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีค่าใช้จ่าย

ต้นทุนคงที่ แปรผันและส่วนตัวในการเดินทางภายใน

ประเทศทุกประเภทไม่แตกต่างกัน ยกเว้นค่ารถรับส่ง 

ร่วมกิจกรรม ค่านันทนาการและบันเทิงแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีเช้ือชาติหรืออายุต่างกันมีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงท่ี  

ค่าใช้จ่ายแปรผัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทาง

ภายในประเทศทุกประเภทไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านธุรกิจมากกว่าการใช้จ่าย

สว่นตัว เนือ่งจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดนิทาง

เพือ่ธรุกิจเป็นหลกั หากมเีวลาว่างผูต้อบแบบสอบถาม

จะใช้จ่ายด้านส่วนตัวด้วย อาทิ ค่าของที่ระลึก ค่า

กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว เป็นต้น

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการใช้จ่าย / ผู้ร่วมงานนานาชาติ 

/ งานแสดงสินค้านานาชาติ
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EXPENDITURE BEHAVIORS OF INTERNATIONAL VISITORS TOWARD TRAVELLING 
TO INTERNATIONAL TRADING IN BANGKOK METROPOLIS  

 
Orapin Threeratrakoolchai and Suchart Taweepornpathomgul

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 

 Purpose The purposes of this research 

were to investigate international tourists’s  

behaviors in expense and to compare the 

differences among sex, age and nationality of 

international tourists who traveled to interna-

tional trading in Bangkok Metropolis.

 Methods A group of 400 international 

tourists (N = 400) were accidentally chosen as 

samples. Data were collected from questionnaires. 

The quantitative method of statistical analysis 

was applied to retrieve frequency, percentage, 

mathematical mean and standard deviation, 

Chi Square as well as comparison between 

sex, ages, nationality and then descriptively 

explained results.

 Results Most respondents had attended 

a trade show exhibition in Thailand. Their main 

purpose of visiting was exhibition participation. 

Frequency of travel to a trade show exhibit 

was once a year. The number of days per year 

to attend trade shows, exhibits an average  

of 3-5 days, Main topic of exhibition they  

attended on company product. Visiting the  

sea was planned before and after the  

exhibition attendance. During the trade show, 

they planned to go to department store. This 

exhibition matched their expectations and 

decision of revisit. The main reason for coming 

back respondents to focus on safe venue.  

If respondents difference sex, there were not 

significant difference at .05 level types of fixed 

costs variable cost and personal expenditure 

except transportation and entertainment. The 

comparison of factors affecting fixed costs, 

variable cost and personal expenditure classified 

by age and nationality were found not to be 

any significant differences.

 Conclusion Most of respondents spent 

money on business expenditure more than 

personal on  purpose as most of respondents 

visited for business. If the respondants had 

more time, they also spent money on personal 

expenditure such as souvenir, entertainment, 

activities fees, and so on. 

Key Words : Expenditure Behaviors / 

International Visitors / International Trading
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ธุรกิจท่องเที่ยว MICE (Meeting, Incentive, 

Conference and Exhibition) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การจัด

แสดงสินค้าและนิทรรศการ ซ่ึงเป็นหนึ่งในธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีกำาลังเป็นท่ีสนใจจากท่ัวโลก 

เนื่องจากทำารายได้เข้าประเทศเป็นจำานวนมาก และ

ช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ 

การท่องเท่ียวโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่ีพักอาศัย

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร ธุรกิจให้บริการ

ออกแบบและตกแตง่พืน้ทีแ่สดงสนิคา้ ธรุกิจรบัจดังาน

แสดงสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้า เป็นต้นซ่ึงจากงานวิจัย

ของศิริพรรณ เปลี่ยนสกุล (Pleansagoon, 2004) 

อย่างประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว MICE 

แต่ละปีมากถึง 56,000 ล้านบาทต่อปี (Thailand 

Convention and Exhibition Bureau, 2012: Online)

 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

จำานวนมากทำาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในภาวะ

ชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกประเทศต่างหา

มาตรการเพื่อรองรับการถดถอยของเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม แต่สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

โดยเฉพาะในกลุ่มของการจัดงานแสดงสินค้าหรือ

นิทรรศการระดับนานาชาติในประเทศไทยไม่มีการ

ยกเลกิการจดังานแมแ้ตง่านเดียวซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยั

ของ ม.ร.ว. ดิศนดัดา ดิศกุล (Disakul, 2007) ปัจจบัุน

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้รับการยอมรับมากข้ึน 

ในฐานะกลไกสำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ถือว่าเป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพหรือ Business Traveler 

มีการใช้จ่ายเงินสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไปประมาณ 3 เท่า

โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจัดงานหรือร่วม

แสดงสนิคา้ เพราะอตุสาหกรรมไมซ์เป็นภาคธุรกิจทีม่ี

มูลค่าตลาดสูงประมาณปีละเกือบ 50,000 ล้านบาท

ซ่ึงจากงานวิจัยของวงจันทร์ ต้ังทรงศักด์ิ (Tungsongsak, 

2007) เป็นธุรกิจที่เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวและมูลค่า

ของธุรกิจ ทำาให้ไมซ์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วโลก

กำาลงัให้ความสนใจ พยายามผลกัดันให้ประเทศของตน

ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด อันจะ

นำามาซึ่งรายได้ เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ 

มูลค่าธุรกิจการค้าและส่งผลให้เกิดความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง ในประเทศไทยกำาลังเติบโตในแต่ละ

ปีนั้นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาประเทศไทย

เป็นจำานวนมากและยังขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เพราะประเทศไทยมีความพร้อมด้านศูนย์การประชุม

และศูนย์แสดงสินค้า สาธารณูปโภค การคมนาคม

และส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม อาหารไทย กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลาย 

 ในปี 2553 มีนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 15.9 ล้านคนก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

จากการใช้จา่ยของนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศในด้าน

ต่างๆซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ ท่ีพัก 

อาหารและเครือ่งดืม่ สิง่บนัเทงิ ของฝาก สนิค้าทีร่ะลกึ 

และบริการด้านท่องเที่ยวถึง 573,738.11 ล้านบาท 

(Thailand Convention and Exhibition Bureau, 

2010: Online) โดยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรม

การใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป มีผลประโยชน์ 

ที่เกิดข้ึนโดยตรงจากกิจกรรมการประชุมนานาชาติ 

และการแสดงสนิค้านานาชาตโิดยมผีูเ้ก่ียวข้องทีไ่ด้รบั

ผลประโยชน์โดยตรง เช่น โรงแรม ผู้จัดงานแสดงสินค้า

มืออาชีพ (Organizer) ผู้จัดการประชุมมืออาชีพ 

(Professional Convention Organizer หรือ PCO) 

DMCs ตัวแทนจัดทัวร์ (Tour Agents) การคมนาคม

ขนส่ง (Transportation) ร้านอาหาร (Restaurant) 

ศนูย์การคา้ (Shopping center) ธรุกิจรับจดัการขนสง่

สินค้า (Freight Forwarders) ผู้จัดงานแสดงสินค้า 

(Exhibitors) เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม
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การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมา

ประชุมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ หรือร่วมชม

งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการตา่งๆ ผูวิ้จยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

นานาชาติที่เดินทางมาท่องเท่ียวงานแสดงสินค้า

นิทรรศการนานาชาติในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผล 

ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า/

บริการสำาหรับนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมา

ประชุมและชมงานแสดงสินค้านิทรรศการนานาชาติ

เพือ่ตอบสนองความต้องการสงูสดุของนกัท่องเทีย่วได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้จา่ยของนกัทอ่งเท่ียว

นานาชาติที่เดินทางมาท่องเท่ียวงานแสดงสินค้า

นานาชาติในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมในการใช้จ่ายระหว่างเพศ เชื้อชาติและอายุ

ของนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวงาน

แสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1: ผู้ร่วมงานนานาชาติเพศชาย 

และหญิงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2: ผู้ร่วมงานนานาชาติเช้ือชาติ 

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3: ผู้ร่วมงานนานาชาติอายุ 

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่ม 

นกัทอ่งเทีย่วนานาชาตท่ีิเดินทางมาท่องเท่ียวงานแสดง

สินค้านิทรรศการนานาชาติในกรุงเทพมหานครของ 

ปี 2553 จำานวน 88,000 คน (Thailand Convention 

and Exhibition Bureau, 2011) 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนด

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยใช้หลักการสุ่ม

ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยกำาหนด

ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 

400 คน โดยทำาการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) จากกลุ่มของนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวงานแสดงสินค้านิทรรศการนานาชาติ 

ในกรุงเทพมหานคร

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังนี ้คอืแบบสอบถาม 

ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยการใช้กรอบแนวคิดซ่ึงประยุกต์

จากแนวคิดและทฤษฏเีก่ียวกับคา่ใช้จา่ยในการจดังาน

แสดงสินค้านิทรรศการ ร่วมกับองค์ประกอบสำาคัญ 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6 ประการ ดังนี้

 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  ตอนที ่2 พฤติกรรมการเดินทางมางานแสดง

สินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร อาทิ หัวข้อหลัก

ท่ีเข้าร่วม ความถ่ีในการมางาน ระยะเวลาในการอยู่ใน

ประเทศไทย สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว

  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว

ทีเ่ดนิทางมางานแสดงสนิค้านานาชาติในประเทศไทย

 แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการแต่งตั้ง

จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำาแนะนำา 5 ท่าน เพื่อหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence; 

IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.84 หาค่าความเที่ยง Reliability 

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (a Coefficient) 
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ของครอนบราค (Cronbach) ไดค้า่เทา่กับ 0.97 ถือว่า

มีคุณภาพสูงนำาไปใช้เป็นเครื่องมือแบบสอบถามต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้ วิจัยได้ทำาการเก็บแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 

โดยไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ใน 4 งานคือ  

งาน Cosmetic Asia (5-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

งาน Metalex (21-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)  

งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair (26 กุมภาพันธ์- 

2 มีนาคม พ.ศ. 2556) และงาน VIV Asia (13-15 

มีนาคม พ.ศ. 2556) กระจายเวลาในการเก็บตั้งแต่ 

10.30-17.30 น. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะ

สิ้นสุดลงเมื่อได้รับแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จสิ้นแล้ว

ครบ 400 ชุด

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูล จะนำามา

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จากน้ันนำามาเข้ารหัส และ

ทำาการวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ดังรายละเอยีด

ต่อไปนี้

 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม นำามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

นำาเสนอในรูปแบบตาราง และใช้สถิติวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายผลที่ได้ 

 แบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทาง

ของผูร่้วมงานนานาชาติในกรุงเทพมหานคร นำาข้อมลู

มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และการหาค่าร้อยละ (Percentage) นำาเสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง เพื่ออธิบายพฤติกรรม 

การเดินทางมาท่องเทีย่วงานแสดงสนิคา้นานาชาติของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม

 แบบสอบถามตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้จา่ยของ

ผู้ร่วมงานนานาชาติในการแสดงสินค้าหรือผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของ

ผู้ร่วมงานนานาชาติในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม

เพศ อายุ เช้ือชาต ิในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

คา่เฉลีย่ดว้ยทดสอบแบบไคสแควร ์(Chi-square test) 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม 

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 

ผู้ ร่วมงานนานาชาติที่เดินทางมางานแสดงสินค้า

นานาชาติในกรุงเทพมหานคร

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จำานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีช่วงอายุ 

อยู่ระหว่าง 21-30 ปี จำานวน 121 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 30.25 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 

จำานวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.25 ประกอบอาชีพ

ปัจจุบันเป็นพนักงานเอกชน จำานวน 186 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติเอเซียจำานวน 123 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.7 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4,000-5,999 

เหรียญสหรัฐจำานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 

ดังแสดงในตารางที่ 1 



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 131

ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป
จำานวน 

(n = 400)
ร้อยละ ข้อมูลทั่วไป

จำานวน 
(n = 400)

ร้อยละ

เพศ อาชีพปัจจุบัน

ชาย 189 47.25 พนักงานเอกชน 186 46.50

หญิง 211 52.75 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 19.00

อายุ เจ้าของกิจการ 138 34.50

21-30 ปี 121 30.25

31-40 ปี 99 24.75 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน (เหรยีญสหรฐั)

41-50 ปี 89 22.25 ต่ำากว่า 2,500 เหรียญสหรัฐ 69 17.25

50 ปีขึ้นไป 91 22.75 2,500-3,999 61 15.25

ระดับการศึกษาสูงสุด 4,000-5,999 126 31.50

ต่ำากว่าปริญญาตรี 116 29.00 6,000-7,999 121 30.25

ปริญญาตรี 153 38.25 เกินกว่า 8,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป 23 5.75

ปริญญาโท 128 32.00 เชื้อชาติ

ปริญญาเอก  3 0.75 เอเซีย 123 30.75

ยุโรป 102 25.50

อเมริกา 99 24.75

แอฟริกา 35 8.75

โอเชียเนีย 41 10.25

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำาคัญต่อเหตผุล

ท่ีทำาให้เลือกเดินทางท่องเท่ียวงานแสดงสินค้าคร้ังต่อไป

ในประเทศไทยมากเป็น 3 ลำาดับแรกโดยเลือกอันดับ 1 

คอืสถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา้เดินทางสะดวกปลอดภยั

จำานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ 

สถานทีท่อ่งเท่ียวในประเทศมคีวามหลากหลายจำานวน 

97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และลำาดับถัดมาคือ  

มีกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายรองรับจำานวน 74 คน  

คิดเป็นร้อยละ18.5 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละ ระดับผลของความสำาคัญในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวงานแสดงสินค้าคร้ังต่อไป

ในประเทศไทย 

 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาเข้าร่วม

งานแสดงสนิค้านานาชาติท่ีประเทศไทยคิดเป็นรอ้ยละ 

54.50 โดยเดินทางมาท่องเที่ยวคร้ังนี้ในการออกงาน

แสดงสินค้า คิดเป็นร้อยละ 46.75 ความถ่ีในการเดินทาง

มางานแสดงสินค้าจำานวน 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

47.50 โดยเฉลีย่ 3-5 วันตอ่คร้ัง คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 

หัวข้อหลักท่ีเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเก่ียวกับด้านรถยนต์ 

คิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาร่วมงาน

แสดงสินค้ากับเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 65.25 

ในช่วงตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 66.00 ส่วนใหญ่

มีแผนในการไปจัดงานแสดงสินค้านานาชาติท่ียุโรป 

คิดเป็นร้อยละ 48.25 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

วางแผนวา่จะไปทอ่งเท่ียวก่อนงานแสดงสนิคา้ทีท่ะเล 

คิดเป็นร้อยละ 44.25 วางแผนว่าจะไปท่องเท่ียวระหว่าง

งานแสดงสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 47.75 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตรงกับความคาดหวัง  

คิดเป็นร้อยละ 97.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

วางแผนว่าจะไปท่องเท่ียวหลังจบงานแสดงสินค้าท่ีทะเล 

คิดเป็นร้อยละ 34.25 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ยังคงตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวงานแสดงสินค้า

ในครัง้ต่อไป คดิเปน็รอ้ยละ 100.00 ดังแสดงในตาราง

ที่ 3
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ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละของพฤติกรรมผู้ที่เดินทางมางานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร 

ท่านเคยมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่ประเทศไทย จำานวน ร้อยละ
เคย
ไม่เคย

218
182

54.50
45.50

จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ในการออกงานแสดงสินค้า จำานวน ร้อยละ
การประชุม/สัมมนา

โปรโมทสินค้า
งานนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า

จำาหน่ายสินค้า

6
132
187
75

1.50
33.00
46.75
18.75

หัวข้อหลักที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ จำานวน ร้อยละ
การแพทย์
รถยนต์

เครื่องสำาอาง
โลจิสติกส์
จิวเวอร์รี่

50
194
70
1
85

12.50
48.50
17.50
0.25
21.25

ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมากับ จำานวน ร้อยละ
เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว
คนเดียว

261
8

131

65.25
2.00
32.75

ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมางานแสดงสินค้านานาชาติในช่วงระยะเวลา จำานวน ร้อยละ
เดือนมกราคม-มีนาคม
เดือนตุลาคม-ธันวาคม

136
264

34.00
66.00

หน่วยงานของท่านมีแผนในการไปจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่ไหน จำานวน ร้อยละ
โอเชียเนีย

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
แอฟริกา
ยุโรป

16
93
91
7

193

4.00
23.25
22.75
1.75
48.25

 4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต้นทุน

คงทีใ่นการเช่าพืน้ท่ี 501-1,000 เหรียญสหรฐั คิดเป็น

ร้อยละ 45.75 มีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เก่ียวกับค่าเช่า

โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ต่อท้ังงานน้อยกว่า 

500 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 87.00 มีค่าใช้จ่าย

ต้นทุนคงที่เก่ียวกับค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

5,001-10,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 40.50  

มีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ในการจ้างพิธีกรน้อยกว่า 500 

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 87.75 ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงท่ี

เก่ียวกับคา่ตกแตง่นอ้ยกว่า 500 เหรยีญสหรฐั คิดเป็น



134 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.1, (January-April 2014)

ร้อยละ 48.75 ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ในการลงทะเบียน

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 93.75  

ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่า PEO น้อยกว่า 500 

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 97.25 ค่าใช้จ่ายแปรผัน

เก่ียวกับระบบแปลภาษา ค่าเช่าหูฟัง จำานวน 501-5,000 

เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.75 ค่าใช้จ่ายแปรผัน

เก่ียวกับคา่อาหาร นอ้ยกว่า500 เหรยีญสหรัฐ คดิเป็น

ร้อยละ 37.75 ค่าใช้จ่ายแปรผันเก่ียวกับค่ารถรับส่ง 

5,001-10,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 54.5  

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศของราคา

ที่พัก 101-200 เหรียญสหรัฐต่อคืน คิดเป็นร้อยละ 

66.00 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศ

ของอาหาร เครือ่งดืม่ 201-400 เหรยีญสหรฐั คดิเป็น

ร้อยละ 46.25 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางภายใน

ประเทศของการคมนาคมขนส่ง 201-400 เหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นร้อยละ 47.50 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทาง

ภายในประเทศของนันทนาการและบันเทิงน้อยกว่า 

100 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 44.00 ค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศของแหล่งท่องเท่ียว

นอ้ยกวา่ 100 เหรยีญสหรัฐ/คน คิดเปน็ร้อยละ 60.75 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศของสินค้า

และของที่ระลึกน้อยกว่า 50 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น

ร้อยละ 43.75 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที ่4 จำานวนและรอ้ยละของพฤติกรรมการใช้จา่ยผูท่ี้เดินทางมางานแสดงสนิคา้นานาชาตใินกรงุเทพมหานคร

ค่าเช่าพื้นที่ จำานวน (คน) ร้อยละ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย จำานวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-1,000 เหรียญสหรัฐ

1,001-1,500 เหรียญสหรัฐ

1,501 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

36

183

35

146

9.00

45.75

8.75

36.50

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-1,000 เหรียญสหรัฐ

1,001-1,500 เหรียญสหรัฐ

1,501 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

77

150

162

11

19.25

37.50

40.50

2.75

ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ต่อทั้งงาน
จำานวน (คน) ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิธีกร

พนักงานต้อนรับบูธ
จำานวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-1,000 เหรียญสหรัฐ

348

52

87.00

13.00

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-1,000 เหรียญสหรัฐ

1,001-1,500 เหรียญสหรัฐ

351

46

3

87.75

11.5

0.75

ค่าตกแต่ง จำานวน (คน) ร้อยละ ค่าลงทะเบียน จำานวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-5,000 เหรียญสหรัฐ

5,001-10,000 เหรียสหรัฐ

195

112

93

48.75

28.00

23.25

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-5,000 เหรียญสหรัฐ

5,001-10,000 เหรียญสหรัฐ

375

23

2

93.75

5.75

0.50

ค่า PCO/PEO จำานวน (คน) ร้อยละ ระบบแปลภาษา ค่าเช่าหูฟัง จำานวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-5,000 เหรียญสหรัฐ

10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

389

10

1

97.25

2.50

0.25

น้อยกว่า 500 เหรียญสหรัฐ

501-5,000 เหรียญสหรัฐ

5,001-10,000 เหรียญสหรัฐ

112

271

17

28.00

67.75

4.25
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 5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีค่า

ใช้จ่ายต้นทุนคงที่ทุกประเภทไม่แตกต่างกัน ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายแปรผัน 

ไม่แตกต่างกันยกเว้นค่ารับส่งแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมเีพศ

แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แตกต่างกันทุกประเภท

ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านนันทนาการและบันเทิงแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีเช้ือชาติ อายุ แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ 

ทุกประเภทไม่แตกต่างกันรวมถึงค่าใช้จ่ายแปรผัน 

ทุกประเภทไม่แตกต่างกันและค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภท

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 

400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำานวน 211 คนจากการ

เก็บแบบสอบถามสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเพศหญิง 

ให้ความร่วมมือมากกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงชอบเดิน

เลือกชมสินค้า และไม่เร่งรีบโดยการสังเกตของผู้วิจัย

จงึมเีวลาในการทำาแบบสอบถามมากกว่าซ่ึงสอดคลอ้ง

กับแนวคิดของอีเวนส์ และ เบอร์แมน (Evans and 

Berman, 1987) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเพศหญิงมีแรงจูงใจ

ในการซ้ือสินค้าและชอบการช้อปป้ิงมากกว่าเพศชาย 

อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มรีะดับการศึกษาสงูสดุระดับ

ปริญญาตรี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 4,000-5,999 เหรยีญ

สหรฐั สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของรายได้ อาชีพ

และวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 

รายได้เพยีงพอต่อการใช้จา่ยซ่ึงมผีลต่อการตดัสนิใจซ้ือ

หรือใช้จ่ายสอดคล้องกับแนวคิดของฟริงส์ (Frings, 

2008) ทีไ่ด้กลา่วไว้ว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนหรืออำานาจ

ทางการซ้ือเป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 

โดยจำานวนเงินท่ีผู้บริโภคใช้ซ้ือสินค้าข้ึนอยู่กับรายได้ของ

พวกเขาและสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล 

(Chaturongkul, 2001) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าคนท่ีมีรายได้มาก

จะมกีำาลงัซ้ือสนิค้าผลติภณัฑ์มากกว่าคนทีม่รีายไดน้อ้ย 

อีกทั้งมีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

โดยเช้ือชาติท่ีเดินทางมากที่สุด คือ เอเซีย จำานวน  

123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคดิ

ของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (Pimolsompong, 1999) 

ทีไ่ด้กลา่วไว้ว่า ในด้านปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากร 

อันได้แก่ เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ มีผลต่อจำานวนอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ

การซ้ือสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมางาน

แสดงสินค้านานาชาติในช่วงตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2555 

เนือ่งจากช่วงระยะเวลาดังกลา่วมหัีวข้อทีต่รงกับความ

สนใจของผู้ตอบแบบสอบถามและทางบริษัทมีการ

ออกงานแสดงสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสำารวจของ

โครงการสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 

และการจัดแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยปี 2553 

ที่ได้กล่าวไว้ว่า เดือนที่มีการจัดแสดงสินค้านานาชาติ

สงูสดุคอืเดือนกันยายน-พฤศจกิายน ในดา้นระยะเวลา

การแสดงสินค้าพบว่ามีจำานวนวันต่อคร้ังในการเข้าร่วม

งานแสดงสนิคา้โดยเฉลีย่ 3-5 วันตอ่คร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับผลการสำารวจของโครงการสถิติการจัดประชุม  

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า

นานาชาติในประเทศไทยปี 2553 (International 

Congress and Convention Association, 2010) 

ที่ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงสินค้านานาชาติส่วนใหญ่ 

เปิดแสดงสินค้าประมาณ 4 วันและผู้ร่วมแสดงสินค้า 

(Exhibitor) มักจะอยู่ร่วมงานเฉลี่ย 4.08 วัน และจะ

พักในประเทศไทยประมาณ 7.45 วัน ส่วนผู้มาเย่ียมชม 

(Visitor) จะอยู่ชมงานเพียง 2.96 วันและพักใน

ประเทศไทยเฉลี่ย 7.9 วัน 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาร่วมแสดงสินค้า 
ทีส่ำาคญัทีส่ดุคือ หัวข้อการแสดงสนิค้า โดยผู้ร่วมแสดง
สินค้าจะพิจารณาถึงหัวข้อแสดงสินค้าเป็นหลัก ซ่ึงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวข้อหลักท่ีเข้าร่วมงาน 
แสดงสินค้านิทรรศการเก่ียวกับด้านรถยนต์มากท่ีสุด 
เนือ่งจากรัฐบาลไทยไดส้นบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและประกอบรถยนต์ ปัจจัย 
รองลงมา คือ การได้รบัมอบหมายจากองคก์รต้นสงักัด
ให้มาออกงานแสดงสนิค้าและเผยแพร่สนิค้านวัตกรรม
ใหม่ๆของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เดนิทางมาร่วมงานแสดงสนิคา้
นานาชาติกับเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด จากการสำารวจ
ของสสปน.พบว่าหลังจากการแสดงสินค้านานาชาติ  
ผู้แสดงสินค้านานาชาติร้อยละ 39.1 กลับประเทศ 
ของตน และอีกร้อยละ 33.9 จะเดินทางท่องเที่ยว 
โดยการจัดโปรแกรมเองโดยการจัดโปรแกรมเองนั้น 
มักจะไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงแตกต่างจากผล
การวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่วางแผนว่า
จะไปท่องเที่ยวหลังจบงานที่ทะเลเพราะประเทศไทย
มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติ
 ด้านค่าใช้จ่ายในการมาแสดงสินค้านานาชาติ  
ในประเทศไทยของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ 
พบว่าเกือบท้ังหมดร้อยละ 79.1 ท่ีบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินทำาให้ผู้ร่วมงานแสดงสินค้ามีงบประมาณ
ในการใช้จ่ายท่ีจำากัดซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้
ทำาการศึกษาบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการใช้จ่ายในการเดินทาง
มางานแสดงสินค้านานาชาติพบว่า บุคคลที่มีอิทธิพล
ในการใช้จ่ายคือบริษัทที่ส่งมาหรือเจ้านาย
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีค่าใช้จ่าย
ต้นทุนคงที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ที่ทางผู้มา
ออกงานต้องจ่าย ดังนั้น ความแตกต่างของพฤติกรรม
การใช้จ่ายระหว่างเพศจึงมีความไม่แตกต่างอย่างชัดเจน 
เนื่องจากเพศชายและหญิงเป็นตัวแทนบริษัทท่ีมา

ออกงาน จึงไม่ค่อยมีอำานาจในการตัดสินใจค่าใช้จ่าย
คงที่เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่เหล่านี้มักตกลงกัน 
มาก่อนที่จะเริ่มมีงานแสดงสินค้านานาชาติ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีค่าใช้จ่าย
แปรผันด้านค่ารถรับส่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้หญิงมีความ
พึงพอใจในเร่ืองสะดวกสบายมากกว่าผู้ชายซ่ึงได้จาก
การสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศ ค่านันทนาการและ
บันเทิงแตกต่างกันอย่างมนียัสำาคัญทางสถิตริะดบั .05 
จากหลักองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ที่บูฮาลิสได้กล่าวไว้นั้นมีลำาดับหรือการให้ความสำาคัญ
ที่แตกต่างกันออกไป สาเหตุที่ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
มีวัตถุประสงค์หลักในเชิงธุรกิจมากกว่าการเดินทาง 
มาพักผ่อน จึงทำาให้นักท่องเที่ยวที่มางานแสดงสินค้า
นิทรรศการไม่เน้นในการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีค่าใช้จ่าย
ต้นทุนคงที่ ค่าใช้จ่ายแปรผัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่แตก
ต่างกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี อาจจะไม่มี
อำานาจการตัดสินใจท่ีมากพอในค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า
ของบริษัทหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 สรุปผลการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเหตุผลหลักที่ทำาให้ 
เลือกเดินทางมางานแสดงสินค้านานาชาติครั้งต่อไป 
ในประเทศไทยเพราะสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 
เดินทางสะดวก ปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านธุรกิจมากกว่าการใช้จ่าย
สว่นตัว เนือ่งจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดนิทาง
เพือ่ธรุกิจเป็นหลกั หากมเีวลาว่างผูต้อบแบบสอบถาม
จะใช้จ่ายด้านส่วนตัวด้วย อาทิ ค่าของที่ระลึก ค่า
นันทนาการการท่องเที่ยว เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

 1. เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่

ที่มามีความต้องการท่ีจะท่องเท่ียวแต่เนื่องด้วยเวลา 

ที่จำากัด ทางผู้จัดงานสามารถที่จะจัดเป็นทัวร์ในเมือง

เล็กๆระหว่างวันก็ได้

 2. ค่าใช้จา่ยของนกัท่องเทีย่วในดา้นนนัทนาการ

และการท่องเที่ยว สินค้าและของที่ระลึกยังอยู่ใน

เกณฑ์น้อย ทางผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าให้มี

คุณภาพเหมาะสมกับราคาเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

 3. ผู้จัดงานควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์

งาน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมางานนิทรรศการ

ในไทยมากข้ึนและควรทำาการส่งเสริมทางการตลาด 

ในหลายๆรูปแบบ อาทิ การลดราคาค่าสถานท่ี การคิด

ราคาแถมการบริการท่องเที่ยว 

 4. ควรมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธก่์อนการ

จัดงานแสดงสินค้าเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักได้กว้างขวางมากข้ึน 

ผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซด์ อีเมล เฟสบุ๊ค ทำาให้เข้าถึง

ผู้ท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลสะดวก 

มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. กระทรวงต่างประเทศควรมีการอำานวย 

ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศมากข้ึน เช่น

สามารถให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เน้นส่งเสริม

การตลาด ชูจุดเด่นตามอุตสาหกรรมในแต่ละงาน  

จะสามารถนำามาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนสนใจ

เดินทางเข้าประเทศมากขึ้น 

 2. กระทรวงคมนาคมควรให้ความสำาคัญระบบ

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รถไฟฟ้า 

เทคโนโลยีการสือ่สารและให้ความสำาคัญกับการพฒันา

บุคลากรมากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

รวมทั้งสร้างโอกาสในการจัดกิจกรรมไมซ์ท้ังในระดับ

ประเทศและนานาชาติ

 3. การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย และหนว่ยงาน

สำานกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนทิรรศการควรมี

การกำาหนดแผนงานและงบประมาณในโครงการตา่งๆ

ร่วมกันมากข้ึน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างจริงจัง

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จัดงานแสดงสินค้า

นทิรรศการทัง้ 3 งาน สำานกังานสง่เสริมการจดัประชุม

และนทิรรศการ (องคก์ารมหาชน) รวมถึงนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวต่างชาตท่ีิให้ความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูของ

ผู้วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์

เอกสารอ้างอิง
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กับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยขอให้

สง่ไฟลต้์นฉบับและแบบสง่บทความเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ มาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

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

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030

 ท้ังน้ีบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 
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3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ไม่เกิน 50 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คำา ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย  
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