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THE EMERGENCE OF SPORT EVENT TOURISM DESTINATION 

IN BURIRAM

Gulapish Pookaiyaudom                    
     Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract  

 This purpose of this review article was to 

explore the potential of sport event tourism in 

Buriram as the new form of tourist attraction. 

The concept of event as destination pull is linked 

between Buriram’s opportunities and the analysis 

of Buhalis’s 6As destination’s components for 

market competiveness which are attractions, 

amenities, available packages, activities, 

accessibility and ancillary services. The paper 

ends with some critiques and guidances that 

planners and stakeholders need to concern 

including long-term plan, local staff training, 

community’s benefits encouragement and 

tourists’ responsible awareness raising. The 

suggestion for the future research is related to 

an investigation of tourists’ demand in sport 

tourism in order to attract this group.

Key words: Sport Event / Tourism Event / 

Buriram
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Introduction

 This article offers an overview on the 

potential of ‘events’ to draw tourists and tourism 

related business and the significance of events 

to the tourism industry, with a focus in particular 

on sport events and explores the locality potential 

of Buriram, Thailand as a sport event tourist 

destination.

 When referring to the event, a large number 

of people perceive such as merely a marketing 

tool (Kotler, 2000), a tool that can effectively 

attract audiences and involve them with 

experiences whilst offering the opportunity to 

promote products and sell merchandise evident 

in such events as trade fairs, motor shows and 

exhibitions. Given such potential to promote, 

profit and engage audiences, clients, consumers, 

events may be seen as not only a tool of 

marketing but a rapid industry on a variety of 

levels within a country and on a global scale 

(Mair 2009). Others look beyond this marketing 

description of the event, seeing a more 

miscellaneous meaning to them, much more than 

a promotional tool but a special occasion that 

extraordinarily happened (Damm, 2011). 

According to Getz (2007), the event has emerged 

in human civilisation since ancient times as it 

has represented the way of life in different eras 

and of different peoples including their beliefs 

and faiths, God sacrifices, traditional games 

along with harvesting season celebrations. 

Moreover, events, in many recent cases, prove 

a strong destination pull for tourists in modern 

times (Getz, 2007), for example, music festivals, 

traditional and cultural ceremonies. This also 

includes well known sport leagues and 

tournaments such as England’s Premier     

League, National Basketball of America, the 

French Open, Tennis Grand slam or the recent 

FIFA World Cup event hosted this year by     

Brazil. 

 In Thailand, the emergence of the event 

has been acknowledged in many contexts 

primarily as a marketing tool (Kotler, 2000) based 

on the evidence regarding fairs and exhibitions, 

rises along with revenue attained in the concept 

of MICE (Meeting, Incentive, Convention and 

Exhibition) industry (Thailand Convention and 

Exhibition Bureau, 2013) and also destination 

pull (Getz, 2007). However, the acknowledgement 

of events that act as a force for destination pull 

in Thailand, in general, are perceived to be annual 

festivals or traditional and cultural events such 

as the major ones like Songkran, Loykrathong 

or other events relating to Buddhist ceremonies. 

However, from the rise in notoriety and appeal 

of the Thai football premier league, to which 

even the Tourism Authority of Thailand (TAT) 

considered in the latest forum in the Thailand 

tourism trend of 2014, the popularity of the sport 

event cannot be denied to have the ability to 

attract numbers of fans and spectators especially 

for particular football teams like Buriram United 

from Buriram province, that has shown outstanding 

potential for these last few years to draw 

increasing numbers of supporting fans.
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 Moreover, Buriram not only hosts sport 

events for its famous football team Buriram 

United, but the province has also organised 

Thailand’s first international-standard motor-

racing track, the Grand Touring race in October 

2014 in their Buriram United International Circuit 

(BRIC). Hence, it is revealed, the new dimension 

of Buriram as destination for sport event tourism. 

However, according to the Provincial Develop-

ment Plan during 2014 to 2017 (Buriram 

Provincial Strategic Plan, 2012), there is no 

strong evidence for further planning and 

development to support and sustain its rise in 

sport tourism. Therefore, this review article aims 

to propose the new dimension of Buriram as a 

new sport tourism destination. It examines the 

potential of sport tourism components according 

to the 6A’s, a famous concept of Buhalis which 

is frequently referred to in regards to tourism 

destination competitiveness and concludes with 

suggestions for sport tourism management in 

Buriram. 

Event as Destination Pull

 According to Getz (2007) event means the 

occurrence of something special and the 

significance of it focuses on delivering experiences 

towards the participants’ senses which can be 

in many levels namely mega or world event like 

the Olympic games, FIFA World cup; a major 

event that holds the uniqueness of countries 

such as Oktofest in Germany, La Tomatina in 

Spain or Songkarn in Thailand; iconic levels are 

regional or community perspectives; and private 

events or individual and group involvement     

only. Moreover, there are also many variations 

of events ranging from festivals, religious and 

cultural events, sports, states and politics and 

performances (Getz, 2007). From those types, 

events also can be the destination image that 

pulls the tourist decision making (Sonmez and 

Sirakaya, 2002) as known as event tourism that 

can attract tourists’ visitation for the specific 

objectives of involvement and the more significant 

event tourism concerns  two dimensions of 

events regarding festivals, religious and cultural 

as well as the sport one (Getz, 2007). The 

destination images are beliefs, concepts and 

impression that individual perceive towards the 

destination (Crompton, 1979; Tasci and Gartner, 

2007) and it comprises of a cognitive dimension 

which refers to the physical domain of the 

destination, the affective aspect which involves 

emotion and feeling of individual toward 

destination and the conative aspect which 

focuses on behavior of tourists following the 

perception of cognitive and affective dimensions 

(Gartner, 1993). In this case, event can be 

perceived as cognitive domains, whilst the 

affective view is that the experience that 

participants have from the event and the conative 

dimension possibly is the willingness of 

involvement if the event is positively perceived. 

Consequently, the powerful positive destination 

image causes destination revisit or even words-

of-mouth promotion, the most credible source 
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for tourists’ decision making convinced by the 

tourists who have already visited the destinations. 

(Sussman and Unel 1999; McCartney et al. 2008).

Buhalis’s 6As

 Apart from destination pulls as previously 

mentioned, there are more components tourists 

consider before making any decision. Buhalis 

(2000) proposes the framework of 6 tourism 

components that draws them to a particular 

destination, which suggests the following should 

be considered:

attraction means physical attributes of 

destination includes natural sites, artificial 

building and special events that attract 

tourists such as historical sites, ceremonies, 

way of life (Middleton 1995); 

accessibility implies the approach to get 

into/reach the destination including tran-

sportation, terminals and vehicles; 

activities means things or events tourists 

can participate in destination including 

recreation, outdoor, and other experiences; 

available package represents pre-arranged 

packages by intermediaries and principles; 

amenities refer accommodation, catering, 

retailing and other tourist services; 

ancillary services involves additional service 

such as banking, hospital and telecom-

munication.  

 Thus, as this review article primarily 

concerns the potential of Buriram as sport    

event tourism destination, these important  6As 

will be revisited and analysed in the case of  

Buriam.

The Emergence of Sport Tourism Event in 

Buriram

 Before the rise of the local football club 

notoriety which now is perceived as its new main 

attraction, Buriram was perceived as one of the 

historical provinces as it has ruin remains from 

Khmer empire from a thousand years ago like 

Phanom Rung historical park and other 

attractions like cultural centres, temples and 

reservoirs (Official Website of Buriram, 2006). 

Furthermore, Buriram also has significant 

traditional festivals namely Phanom Rung Fair, 

long boat racing, making merit ceremonies, and 

Northeast (as known as Isan) kites festivals 

(Official Website of Buriram, 2006). The new 

tourism face of Buriram’s events concerns   

mainly on sport namely football (soccer) and car 

racing. This is evident with of the construction 

of a new football stadium called Thunder Castle 

Stadium that belongs to Buriram United which 

has 24,000 seats and costed approximately 400 

million Baht opened in June 2011 (Fry et al., 

2013), such cost and development represents 

the emergence of football in Buriram as a large 

factor in its tourism. According to the official 

website of Buriram United, the team was founded 

from 1970 and later combined two major football 

teams in Buriram which were Buriram PEA and 

Buriram FC and has been successful with many 

tournament champion retrievers since the taking 



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 5

over from Nawin Chidchob in 2009, the former 

politician based on Buriram. As for the car racing, 

which has just first started in October 2014, 

Buriram also has its own circuit, again, invested 

by Nawin Chidchob. These two sport events can 

attract sport tourists who are involve with sports 

by being athletes playing those kind of sports 

or as fans or spectators who enjoy watching 

sports (Hall, 1992). Based on these attractions, 

activities for tourists would be involved with 

experience in sports participation and other 

recreational activities in tourist attraction such 

as sightseeing, merit making, and cultural 

learning. Hence, it can be summarised here     

that regarding attraction, Buriram has a plentitude 

of historical sites along with traditional events 

and new phenomenon of sport event tourism 

that can be considered as the main strength of 

Buriram which can pull tourists’ visit and 

activities’ involvement.

 While other supporting components of sport 

tourism events such as amenities and available 

packages. Buriram has Amari Buriram United as 

the only football-themed hotel in Thailand that 

is located near Thunder Castle, the major stadium 

of Burirum United.  The hotel also provides a 

package of watching home match at Thunder 

Castle for the fan as well as the package of 

visiting landmark of Buriram like Phanom Rung 

(Amari Buriram United, 2014). These aspects 

altogether can be one of the tools that can 

deliver an exclusive experience to loyal fans    

and offers a complete sport tourism component.

 The final components are accessibility and 

ancillary service which Buriram has these 

potentials as it is one of the major cities in 

Northeast Thailand. Buriram is convenient to 

access by a variety of transportation means; 

private cars, trains and low-cost flights, moreover, 

the neighbouring provinces are Khon Kaen, 

Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham, Sa Kaeo 

and Surin and also connects to the border of 

Cambodia. Thus, the location is easy to access 

by many tourists including ASEAN member 

tourists, Buriram could possibly retrieve more 

tourists who travel across Cambodia by    

stopover to join sport event for few days. 

Moreover, as it is next to Khon Kaen, the center 

of MICE industry in Northeast Thailand, Buriram 

may gain benefits from aspects of business 

tourism too. Whilst for ancillary services, there 

are plenty of hospitals, banks and supporting 

facilities for a major city population. Hence, 

overall, Buriram has such great potential for 

tourism that may obtain further benefits as a 

result such as more local employment, better 

infrastructure and revenue creation from tourism 

for preservation of archaeological sites (United 

Nation, 2003). Moreover, there are several online 

marketing tools and social networking sites    

such as Facebook, Twitter, and Instagram to 

constantly update on events, activities and 

packages, so this modern option can reach a 

lot of new tourists who are ‘digital natives’ that 

have behaviors involving information searching 

based on internet (Bennett et al., 2008).
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Critiques and Conclusion

  Although the review represents the 

potential of sport tourism in Buriram including 

supporting facilities, there are also critiques. The 

first one is that benefits have not been accrued 

by the local community but delivered to the 

investor, hinting towards as ‘big man’ system 

instead (Tosun, 2000) as the big investment 

towards the local sport team, arena, football 

themed hotel and car racing circuits is from the 

same person, Nawin Chidchob, it is criticised 

that most of revenues and returns will be 

delivered to him. In terms of big business this 

may not be such an outspoken concern but 

compared to other forms of tourism development 

in Buriram evident in Provincial Strategic Plan 

focused on community’s benefit such as 

homestay and agrotourism, Northeast cultural 

tourism, and ecotourism which share the essence 

of community’s benefits and environmental 

concern (Buriram Provincial Strategic Plan, 2012).  

Moreover, similar to other famous destinations 

after the influx of tourists, the effects of sport 

tourism events should be stated such as 

pollution, cultural dilution, higher living cost 

(United Nation, 2003). Hence, these two critiques 

possibly could negatively infringe upon the way 

of life of local residents in Buriram. Another 

critique directly involves the sport event as 

gambling may be found and it is still illegal in 

Thailand.

 The other critique involves the English skills 

and work competencies of locals. Even though 

sport tourism event brings numbers of employ-

ment in many tourism and service areas,   

however if the locals’ skills do not meet standard 

requirements, it will be difficult for locals to    

attain the employment brought by increased 

sports tourism. Moreover, from the upcoming 

ASEAN Economic Community-AEC in 2015      

that will provide work permit to any ASEAN    

staff, if there is no skills improvement, locals 

foreseeably may experience job loss to other 

ASEAN members eventually.   

 In conclusion, this article provides future 

suggestions. First, from the emergence of sport 

tourism events of Buriram, the specific long-   

term plan should be proposed as the Provincial 

Strategic Plan for example, waste management, 

cultural preservation and illegal problems control, 

so that the tourism planner has a guideline of 

procedure to control work in flow. Second, 

government or local administrators should 

provide skill training, either English skills or other 

work competencies relating to tourism events. 

Second, the sport event organiser should 

concern more about the community’s benefits 

towards such plans or further development. As 

the event organisers need to be involved with 

many categories of work areas to contribute 

teamwork for events, the local employment will 

generate income to locals for example, local 

caterings, electrician, or other work involving 

event, service, and production. Event organisers 

can also provide local product distributors in 

events like OTOP (One Tambon/District One 
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Product) product to reinforce the local identity 

and other way of income distribution. Third, 

tourism planners should put tourist education in 

the plan, raising responsibility awareness for 

example, consideration of destination preservation 

should be broadcasted in tourist brochures or 

signposts in order to encourage a long-term 

vision of tourism in the destination. The 

suggestion for the future research is to investigate 

sport event tourists’ demand in order to reach 

the optimal markets.
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Abstract
Purpose The main aim of this study was 

to	investigate	the	influence	of	the	“Off	the	Street,	
On the Ball” Midnight Football Program on 
physical	 fitness	 components,	 self-esteem	 and	
perception on quality of life between baseline 
and post-program among adolescent.  

Methods	A	total	of	58	male	participants	
were recruited as subjects in the pilot project 
“Off	the	Street,	On	the	Ball”	Midnight	Football	
Program of this study which was organized by 
the Social Responsibility Department, Asian 
Football	Confederation	(AFC).		They	were	aged	
between	14	to	19	years	with	a	mean	age	of	
16.72	 (SD=	 1.24)	 years.	 Instrumentations	
employed in this study were the Yo-Yo 
Intermittent Test, Single Sprint Test and Balsom 
Agility Test to measure aerobic endurance, 
speed and agility of the subjects on baseline 
and post-program. Two questionnaires were 
administered,	namely,	the	Influence	on	Quality	of	
Life	Scale	(IQLS)	and	Rosenberg	Self-Esteem	
Scale	 (RSES).	 Between	 baseline	 and	 post-
program, all subjects were divided into eight 
groups	following	four	weeks	of	soccer-specific	

periodized training programmecontrolled by 
certified	coach	assigned	to	them.

Results Results of the present study 
revealed	that	there	were	significant	differences	
in	terms	of	all	the	physical	fitness	components	
(aerobic	endurance,	speed	and	agility)	between-	
baseline and post-program at p<	.05.	An	analysis	
of the individual items on the IQLS indicated 
that a vast majority of the subjects either agreed 
or strongly agreed that involvement in the 
midnight	football	program	positively	influenced	
their	 overall	 health	 (98%)	 from	 the	 baseline	
(6.9%).	 For	 the	 self-esteem,	 results	 indicated	
significant	 differences	 between	 baseline	 and	
post-program	(t=-19.82,	df=91,	p<.05).

Conclusion Overall, the results of the 
current study lend additional support on the 
use of Football Program to overcome the 
problem of juvenile delinquency and serious 
antisocial behaviour in Malaysia.
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Physical	 fitness	 components	 /	 Self-esteem	 /	
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Introduction

 Participation in youth sports programs 

offers children a potential means of obtaining 

recommended levels of physical activity 

(Kawabe,	Murata,	and	Shibata,	2000). In addition, 

sports program participation has been associated 

with	mental	health	benefits	(Seefeldtand Ewing, 

1997)and reduced health risk behaviours 

(Seefeldtand	Ewing,	1997;	Pate,	Trost,	and	Levin,	

2000). Increased time in sports is likely to 

increase	 one’s	 exposure	 to	 various	 identity	

alternatives through sports and afford individuals 

additional opportunity to change their self-

perception	 (Stryker,	 1987).	 Hence,	 there	 is	 a	

strong need for effective interventions that 

promote physical activity among adolescents.

 Based on the association between sports 

participation and elements of quality of life, 

Zabriskie,	Lundberg,	and	Groff	(2005)	explored	

the relationship between an individual’s athletic 

identity	and	the	influence	of	sports	participation	

on quality of life. They reported a strong 

correlation	between	athletic	identity	and	influence	

on	quality	of	life	for	a	group	of	129	recreational	

athletes. The majority of participants either 

agreed or strongly agreed that participation in 

sports	program	positively	influenced	their	overall	

health	(79%),	quality	of	life	(84.2%),	quality	of	

family	 life	 (70%),	 and	 quality	 of	 social	 life	

(69.4%).

 A good aerobic endurance base is critical 

because it improves performance by increasing 

the distance covered, enhancing work intensity, 

and increasing the number of sprints and 

involvements with the ball during a match 

(Helgerud,	 Engen,	 Wisloff,	 and	 Hoff,	 2001).	

Anaerobic power refers to the ability of the 

neuromuscular system to produce the greatest 

possible	impulse	in	a	given	time	period	(Cometti,	

Maffiuletti,	Pousson,	Chatard,	andMaffulli,	2001).	

Sprints	of	10m,	30m,	and	50m	are	used	for	pure	

speed development. These skills are performed 

intermittently throughout the game. Agility is the 

ability to change the direction of the body rapidly 

and is a result of a combination of strength, 

speed,	balance	and	coordination	(Draper	and	

Lancaster,	 1985).	 Agility	 performance	 is	 an	

important component of physiological 

assessment in football. The results from such 

evaluations should be used in conjunction with 

data from single sprints to provide an overall 

indication of a player’s ability to sprint and 

change	 direction	 rapidly	 (Little	 and	Williams,	

2003).

 Adolescents with low self-esteem are 

significantly	more	likely	to	develop	mental	illness,	

suffer poor physical health, risk more criminal 

convictions, and have fewer economic prospects 

in adult life when compared to adolescents with 

high	self-esteem	(Trzesniewski,	Donnelian,	Moffitt,	

Robins,	 Poulton,	 andCaspi,	 2006).Research	

regarding the association between self-esteem 

and physical activity has suggested that 

participation in sports teams is positively 

associated	 with	 higher	 self-esteem	 (Keane,	

2004).	 Although	 physical	 activity	 has	 been	
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associated with improvement in self-esteem 

(Alfermannand	Stoll,	2000;	Fox,	2000),	there	is	

little evidence to suggest that any one mode of 

activity is better than another, although most 

studies	have	focused	on	aerobic	activity	(Fox,	

2000).	

	 Our	review	of	the	existing	literature	on	the	

subject showed that there is a paucity of data 

regarding the influence of specific sporting 

activities on quality of life and self-esteem, the 

only	 research	 that	we	could	 find	explored	 the	

impact	of	swimming	on	self-esteem	(Mummery,	

2008).	Also, given the popularity of football in 

Malaysia and the differential value this might 

have in different segments of the population 

(Martin	andSinden,	2001),	exploring	self-esteem	

and its relationship with the other forms of 

exercise	or	activity	would	also	be	advantageous.	

Therefore, the main aim of the present study 

was	to	investigate	the	influence	of	the	“Off	the	

Street, On the Ball” Midnight Football Program 

on	physical	 fitness	components,	quality	of	 life	

and self-esteem among adolescent and make 

comparisons between the baseline data and 

the post-program data.

Methods

 Participants

	 A	total	of	58	male	participants	from	the	

pilot	 project	 “Off	 the	 Street,	 On	 the	 Ball”	

Midnight Football Program organized by the 

Social Welfare Department, AsianFootball 

Confederation	 (AFC),	 were	 recruited	 as	 the	

subjects	of	this	study.	They	were	aged	14-19	

years,	with	 a	mean	 age	 of	 16.72	 (SD=	 1.24)	

years. The participants of this program were 

selected through referrals from the member 

association of AFC, government, NGOs, 

sponsors and youth outreach organizations in 

Kuala Lumpur, Malaysia. They came from all 

walks of life and were generally unguided in the 

way they lived their lives, i.e. school drop-outs 

(36.21%),	juvenile	school	(39.66%),	disciplinary	

problems	in	school	(22.41%)	and	others	(1.72%).		

A majority of them came from the low income 

family	(93.10%)	and	the	rest	were	from	middle	

income	family	(6.90%)	categories.	

 All subjects were fully informed verbally 

and in writing about the nature and demands 

of the study. They completed a health history 

questionnaire and were informed that they could 

withdraw from the study at any time, even after 

giving their written consent.

Instrumentations 

	 In	 order	 to	measure	 the	 physical	 fitness	

components	 (aerobic	 endurance,	 speed	 and	

agility),	three	tests	were	carried	out.	These	three	

field	 tests	 were	 used	 to	 evaluate	 the	 aerobic	

endurance, speed and agility of soccer players 

because these tests are the most commonly 

cited in the literature. Fitness tests performed 

in the field may provide less accurate 

measurements than laboratory tests but they 

have	greater	specificity	(Balsom,	1994).	Moreover,	

the	 field	 tests	 require	minimal	 equipment	 and	
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can be carried out anywhere. Furthermore, 

results	 from	 field	 tests	provide	 information	on	

specific	 performance	 changes	 related	 to	 the		

sport and are less time consuming. Thus, the 

three	 field	 tests	 chosen	 for	 the	 current	 study	

were:	1)	Yo-Yo	tests	(Bangsbo,	1993b),	due	to	

the	football-specific	nature	and	easy	administration	

of the Yo-Yo test, it would be a useful form of 

evaluation throughout the season to monitor 

changes	in	football-specific	fitness.	This	test	has	

been	 both	 externally	 and	 internally	 validated	

(Krustrup,	Mohr,	Amstrup,	Rysgaard,	Johansen,	

Steensberg,	 Pedersen,	 and	 Bangsbo,	 2003);							

2)	Single	Sprint	Test	(Reilly,	and	Doran,	2003),	

10-m	 Sprint	 Time	 was	 measured	 using	 an	

electronic photo cells connected to a Lafayette 

63501	timer	(Lafayette	Instrument	Co.	Systems,	

Lafayette,	IN).	This	sprint	distance	was	selected	

because this is the most common during soccer 

games	(Bangsbo,	Norregaard,and	Thorso,1991);	

3)	Agility	Test	(Balsom,	1994).	Performance	on	

the test is determined by the time taken to 

complete the test course with faster times 

signifying better performances. Time was 

measured by using an electronic photo cells 

connected	to	a	Lafayette	63501	timer	(Lafayette	

Instrument	Co.	Systems,	Lafayette,	IN).

 Two questionnaires administered were:

 1.	Influence	on	Quality	of	Life	Scale	(IQLS)

The data related to respondents’ perception on 

quality of life between baseline and post-

program	were	collected	by	using	the	Influence	

on	Quality	of	Life	Scale	(IQLS:	Zabriskieet al., 

2005).	 The	 IQLS	 (Zabriskieet al.,	 2005)	 was	

developed in an effort to measure an individuals’ 

perception	of	the	influence	of	participation	in	a	

particular	sport	program,	or	experience	on	their	

quality of life. The IQLS required respondents 

to agree or disagree with five statements 

regarding	 the	 influence	 of	 Midnight	 Football	

Program on their perception on quality of life. 

Items	include	the	perceived	influence	of	the	“Off	

the Street, On the Ball” Midnight Football 

Program on overall health, quality of life, quality 

of family life, quality of social life, and family 

participation	on	the	meaning	of	the	experience	

for	respondents.	Items	were	scored	on	a	7-point	

Likert scale with responses ranging from 

‘Strongly disagree’ to ‘strongly agree’. Total 

scores	for	the	instrument	can	range	from	5	–	35	

with	higher	scores	indicating	that	the	“Off	the	

Street, On the Ball” Midnight Football Program 

had	 a	 more	 significant	 impact	 on	 perceived	

quality of life. The IQLS has acceptable internal 

consistency	 (α	 =	 0.87).	 Initial	 evidence	 of	

construct validity for its use with elite and 

recreational athletes has been reported 

(Zabriskieet al.,	2005).

	 2.	Rosenberg	Self-Esteem	Scale	(RSES)	

To measure self-esteem at the global level 

between baseline and post-program from the 

subjects, the Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSES:	Rosenberg,	1965)	was	administered.	The	

RSES is perhaps the most widely used self-

esteem measure in social science research. The 
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questionnaire	has	10	 items	and	all	 items	are	

rated on a four-point Likert scale with verbal 

anchors	of:	Strongly	Disagree	(1),	Disagree	(2),	

Agree	(3),	and	Strongly	Agree	(4)	with	the	higher	

scores representing more positive self-esteem 

(Rosenberg,	1986).	The	RSES	has	good	internal	

consistency, test-retest reliability, and convergent 

and	discriminate	validity	(BlascovichandTomaka,	

1991).	RSES	was	used	in	this	study	because	it	

has shown the presence of method effects with 

negatively worded items in previous studies 

(Horan,	DiStefano,	andMotl,	2003).		The	current	

study	 revealed	a	Cronbach	alpha	of	0.81	 for	

both baseline and post-program tests.

 Procedures

 The baseline data were collected on 

September,	2010,	two	days	before	the	program	

kicked off at the Padang Sri Johor, Taman 

IkanEmas, Cheras, Kuala Lumpur. Immediately 

after	a	short	briefing,	the	subjects	were	asked	

to respond to the IQLS and the RSES 

questionnaires. These questionnaires took 

approximately	10	minutes	to	complete	by	the	

subjects. Trained project staff administered the 

questionnaires to the subjects at the competition 

venue following a standardized protocol that 

emphasized	 the	 confidentiality	 of	 participant	

reports. Approval by the Sports Centre, 

University of Malaya review board was obtained 

before this study was initiated. 

 After the questionnaires were administered 

and completed, the subjects were divided into 

3	groups	to	carry	out	the	physical	fitness	tests	

(aerobic	 endurance,	 single-sprint	 and	 agility).	

The groups moved from one station to another 

after each test stipulated for that station. 

 Post-program test for the program was 

held	on	October,	2010,	when	the	subjects	have	

completed the training sessions and competition 

program for four weeks continuously.  The same 

procedures in the baseline were applied in the 

post-program test. During the training period, 

the subjects were divided into eight groups to 

carry out the scheduled training program based 

on their team coach with a few motivation and 

educational talks conducted by the PROSTAR 

CLUB,	current	National	Football	Players	(from	

Malaysian	 Team),	 Social	Welfare	 Department	

and	 AFC	 Officer.	 Topics	 covered	 related	 to	

effective way to quit smoking, mental health, 

how to be a good footballer, future career and 

technical issues pertaining to football refereeing 

and coaching. 

 Statistical Analysis

	 Descriptive	statistics	(mean	and	standard	

deviation)	 of	 the	 physical	 fitness	 components	

and sub-scales in IQLS between baseline and 

post-program were reported. To compare the 

variables between baseline and post-program, 

dependent samples t-test was used at p<	.05.		

Data were analyzed with SPSS 16.
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Results 

Physical Fitness Components

 Results of the present study revealed 

that	there	were	significant	differences	in	terms	

of	all	the	physical	fitness	components	(aerobic	

endurance,	speed	and	agility)	between	baseline	

and post-program test at p<	.05	as	presented	

in Table 1. 

Table 1 Comparison of Physical Fitness Components between Baseline and Post-program Test

Test Time-frame Mean SD t df P-value

Yo-Yo Intermittent 

(Level)

Baseline 13.75 0.83
-2.56 90 .012

Post-program 14.27 1.11

10m	Single	Sprint	(s)
Baseline 2.56 0.16

1.99 90 .049
Post-program 2.49 0.16

Balsom	Agility	(s)
Baseline 14.60 1.11

6.23 90 .001
Post-program 13.36 0.74

Global Self-Esteem

	 Table	 2	 shows	 the	 results	 for	 the	 self-

esteem for the subjects. Results indicated 

significant	differences	in	the	Post-program	test	

(t=-19.82,	df=91,	p<.05).

 

Table 2  Comparison of Self-Esteem between Baseline and Post-program Test with Rosenberg 

Self-Esteem Scale 

Time-Frame Mean SD t df P-value

Baseline 17.43 1.69

-19.82 91 .001
Post-program 

Test 
24.06 1.33
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 Quality of Life Responses

 An analysis of the individual items on the 

IQLS indicated that the majority of participants 

thought	that	the	“Off	the	Street,	On	the	Ball”	

Midnight Football Program had a positive 

influence	 on	 several	 aspects	 of	 the	 quality	 of	

their life. The vast majority of the subjects either 

agreed or strongly agreed that involvement in 

the midnight football program positively 

influenced	 their	 overall	 health	 (98%)	 from	 the	

baseline	 (6.9%).	Perception	on	other	aspects	

of	quality	of	life	also	had	a	positive	influence	as	

presented	in	Table	3.	

Discussion

 Results of the present study revealed that 

there	were	significant	differences	between	all	the	

physical	fitness	components	chosen	in	baseline	

and post-program among the subjects as a 

consequence of training. Football training drills 

and games involved continuous running, 

speeding and changes of direction. Thus, 

aerobic capacity, speed and agility performances 

improved with this type of training. There was 

a	significant	difference	between	aerobic	capacity	

in baseline and post-program performance     

(t=-2.56,	df=90,	p<.05)	and	Yo-Yo	Intermittent	

test;	speed	was	significantly	different	statistically	

between	 baseline	 and	 post-program	 (t=1.99,	

df=90,	 p<.05),	 and	 there	 was	 a	 significant	

difference	between	the	10m	Single	Sprint	and	

agility	 in	 baseline	 and	 post-program	 (t=6.23,	

df=90,	p<.05)	with	Balsom	Agility	test.	

 Findings of the current study were 

consistent with previous studies on training-

induced	changes	in	aerobic	fitness.It	seems	that	

aerobic	training	(interval	or	continuous)	 leads	

to	a	mean	improvement	of	5-10%	of	VO2max	

in active children and adolescents as compared 

to	improvement	magnitude	of	20%	or	more	in	

adult	 athletes	 (Baquet,	 Van	 Praagh,	 and	

Berthoin,	 2003).	 	 The	 results	 of	 this	 study	

supported the idea  that the aerobic system is 

the	 main	 source	 of	 energy	 provision	 (Reilly,	

Bangsbo,	and	Franks,	2000)	and	about	75-90%	

of	 the	 total	 body’s	 energy	 expenditure	 and	

consumption come from the aerobic system 

(Hoff,	Wisloff,	Engen,	Kemi,	andHelgerud,	2002).		

A football game, and ball control in particular 

requires a greater aerobic capacity, speed and 

agility	abilities.	Findings	of	this	study	confirmed	

that	 all	 the	 physical	 fitness	 components	were	

trainable in adolescents.

	 The	“Off	the	Street,	On	the	Ball”	Midnight	

Football	Program	resulted	in	significant	changes	

in self-esteem between baseline and post-

program	(t=-19.82,	df=91,	p<.05).	More	specifically,	

these	 findings	 suggested	 that	 following	 the	

4-week	 programs,	 participants	 had	 significant	

gains in global self-esteem which support the 

suggestion	that	the	“Off	the	Street,	On	the	Ball”	

Midnight Football Program fosters positive self-

worth	(Danish	andPetitpas,	1993).	Our	 findings	

are consistent with a cross-sectional study of 

92	 children	 between	 the	 ages	 of	 10	 and	 16	

years, conducted by Strauss, Rodzilsky, and 
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Burack,	 (2001),	 which	 found	 that	 self-efficacy	

was associated with physical activity, and 

concluded that a high level physical activity was 

important in the development of self-esteem in 

children	(Strauss	et	al.,	2001).	

	 Current	 findings	 also	 consistent	 with a 

comprehensive	review	on	the	effects	of	exercise	

interventions	 on	 self-esteem,	 Fox	 (2000a)	

identified	 two	 studies	 assessed	 these	 effects,	

and revealed an increase in self-esteem after a 

Tai Chi and a walking intervention, respectively 

(Li,	Harmer,	Chaumeton,	Duncan,	and	Duncan,	

2002;	McAuley,	Blissmer,	Katula,	Duncan,	and	

Mihalko,	2000).	 It	 is	evident	 that adolescents 

with	low	self-esteem	are	significantly	more	likely	

to develop mental illness, suffer poor physical 

health, risk more criminal convictions, and have 

fewer economic prospects in adult life when 

compared with adolescents with high self-

esteem	(Trzesniewskiet al.,	2006).	However,	 it	

is unreasonable to conclude that the self-esteem 

of subjects can be evaluated by participation 

in	 the	 “Off	 the	Street,	On	 the	Ball”	Midnight	

Football Program. It can be understood that 

one’s self-esteem is robust and remains 

unchanged	over	a	lifetime	(Rosenbaum,	2009).	

 It is interesting to note that a vast majority 

of participants reported that their participation 

in	“Off	the	Street,	On	the	Ball”	Midnight	Football	

Program	was	a	significant	factor	in	influencing	the	

quality of their overall health, quality of life, 

quality of their family life, and quality of their 

social	 life.	 The	 findings	 of	 this	 study	 support	

previous	 research	 regarding	 the	 influence	 of	

participation on physical activity and sport, and 

on	perceived	quality	of	life	(Blindeand	McClung,	

1997).	Thus,	creating	opportunities	to	experience	

well-being and quality of life are particularly 

important because of their relationship to overall 

health	and	happiness	(Carr,	2004).	

 In the present study we found that for 

individuals who have chosen to involve their 

family members in sport, this study provided 

some additional support with the notion that 

this	shared	experience	will	influence	the	quality	

of	family	life	(Zabriskieet al.,	2005).	Encouraging	

family	involvement	in	sport	may	therefore;	has	

positive impact on the overall meaning sport 

has on the individual and the quality of family 

life	(Zabriskieet al.,	2005).	

 The majority of participants either agreed 

or strongly agreed that participation in this 

program	had	positively	 influenced	 their	quality	

of	social	life	(82.9%)	from	the	baseline	(60.3%).	

It appeared that the participation of adolescents 

in	sport	has	an	influence	on	individual’sidentity	

with a particular group of peers. Being a member 

of	a	particular	peer	network	reflects	an	individual’s	

values,	while	influencing	an	individual’s	attitudes	

and	 the	 norms	 to	 which	 they	 are	 exposed	

(Brown,	Dolcini,	andLeventhal,	1997).

 To our knowledge, the current study is the 

first	to	demonstrate	the	beneficial	effects	of	the	

Footbal l Program on Physical Fitness 

Components, Self-Esteem and Quality of Life 

in youth-at-risk in Malaysia. Overall, the results 
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of the current study lend additional support to 

the use of Football Program to reduce social 

risk factors for juvenile delinquency and serious 

antisocial behaviour, especially in Malaysia. 

Limitations

 The main limitation of this study is that all 

questionnaires are self-administered. Self- 

administered quest ionnaires have the 

disadvantage of a strong possibility of bias, but 

are reliable in that information known only to 

the respondents can be obtained, and such 

information can be collected at a low cost.

Conclusions

	 The	“Off	the	Street,	On	the	Ball”	Midnight	

Football Program initiated by AFC is a unique 

type of program teach sport and life skills 

concurrently using sport as a medium for 

providing adolescent with opportunities for 

psychological, emotional, social, and intellectual 

growth. Sport programs provide the opportunity 

for the learning of life skills  because of parallels 

that	 exist	 between	 life	 and	 sport	 including	

problem solving, goal setting, teamwork, 

communication, management of success and 

failure, and receiving and applying constructive 

feedback. Overall, the results of the current 

study lend additional support on the use of 

Football Program to overcome the problem of 

juvenile delinquency and serious antisocial 

behaviour in Malaysia and possible to be applied 

in other countries in ASIA.
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ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกหนักสลับพักที่มีต่อความสามารถที่ 

แสดงออกทางอนากาศนิยมและอากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชาย

วรเมธ ประจงใจ และชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ  
 วตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาผลของการฝกึเสรมิดว้ย
การฝึกหนักสลับพักท่ีมีต่อความสามารถท่ีแสดงออก		
ทางอนากาศนิยมและอากาศนิยมของนักกีฬา
แบดมินตันเยาวชนชาย	  
 วธิกีารดำาเนนิการวจิยั  การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ปน็
ศกึษาวจิยัเชงิทดลอง	(Experimental	research)	กลุม่
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก็บ
ตัวฝึกซ้อมอยู่ที่	สโมสรแบดมินตัน	ที	ไทยแลนด์	อายุ
ระหว่าง	14–18	ปี	จำานวน	24	คน	โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	แบง่กลุม่
ตัวอย่างโดยวิธีการกำาหนดกลุ่มแบบสุ่ม	 (Random	
assignment)	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 12	
คน	 โดยแบ่งเป็น	 กลุ่มทดลอง	 ฝึกด้วยโปรแกรมหนัก
สลับพัก	2	วันต่อสัปดาห์และฝึกปกติ	กลุ่มควบคุม	ฝึก
ปกติเพียงอย่างเดียว	 ระยะเวลาฝึกทั้งสิ้น	 8	 สัปดาห์	
ทดสอบความสามารถท่ีแสดงออกทางอนากาศนิยม
และอากาศนิยมก่อนการทดลอง	 หลังการทดลอง
สัปดาห์ที่	 4	 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่	 8	 นำาผล					
ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ	 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วน			
เบีย่งเบนมาตรฐาน	วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว
ชนิดวัดซำ้า	 และเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม				
โดยการทดสอบค่าที	(Independent	t-test)	แบบเป็น
อิสระต่อกันที่นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05  

 ผลการวิจัย จากการทดลองพบว่า	 ทุกตัวแปร		
ของความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศนิยมและ
อากาศนยิมของกลุม่ทดลองดกีวา่กลุม่ควบคมุ	หลงัจาก
การทดลองสัปดาห์ที่	 8	 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	 .05	
ทุกตัวแปรของความสามารถท่ีแสดงออกทางอนากาศนิยม
และอากาศนิยมของกลุ่มทดลอง	 หลังการทดลอง
สปัดาหท์ี	่8	ดกีวา่	กอ่นการทดลองและหลงัการทดลอง
สัปดาห์ที่	4	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	กลุ่มควบคุม	
มคีา่ดชันคีวามเหนือ่ยลา้และคา่การใชอ้อกซเิจนสงูสดุ	
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี	่8	ดกีวา่	กอ่นการทดลองและ
หลังการทดลองสัปดาห์ที่	 4	 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	
.05	 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่	 8	 มีค่าพลังแบบ													
อนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	
และค่าจุดเริ่มล้า	 ไม่แตกต่างกับ	ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง	สัปดาห์ที่	4	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	
.05	  
 สรุปผลการวิจัย	 การฝึกเสริมด้วยการฝึก								
หนักสลับพักมีผลต่อความสามารถที่แสดงออกทาง 
อนากาศนิยมและอากาศนิยม	  
 
คำาสำาคัญ :	 ความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศ		
นิยม	 /	 ความสามารถที่แสดงออกทางอากาศนิยม	 /	
การฝึกหนักสลับพัก	/	นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
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EFFECTS OF SUPPLEMENTARY HIGH-INTENSITY INTERMITTENT 

TRAINING ON ANAEROBIC AND AEROBIC PERFORMANCE IN 

YOUNG MALE BADMINTON PLAYERS 
 

Vorramate Prajongjai and Chaninchai Intiraporn 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purpose of this study was 

to	examine	the	supplementary	training	programs							

with high-intensity intermittent training on 

anaerobic and aerobic performance in young 

male badminton players

 Methods Twenty-four badminton players    

from	T-Thailand	badminton	club	between	14-18	

years of age were randomly assigned to either 

experimental	group	(N=12),	or	a	control	group	

(N=12).	 The	 experimental	 group	 was	 trained	

twice a week for eight consecutive weeks. The 

evaluations of anaerobic and aerobic performance 

were done before starting, after trained for four 

weeks and after trained eight weeks training 

program. Statistical analysis was conducted on 

those three evaluations data in order to 

determine various significant	statistic	parameters;	

i.e., that means, standard deviation and variance 

analysis. Moreover, t-test is analysis was applied 

to determine the significant	at	.05.	  

 Result This investigation indicates that   

the	 experimental	 group	 had	 anaerobic	 and	

aerobic performances better than the control 

group	 after	 eight	 weeks	 of	 training	 (p < .05).					

The control group had anaerobic and aerobic 

performances after eight weeks better than 

before	starting	and	after	four	weeks	(p < .05).	

Moreover, the control group had anaerobic 

power,	 anaerobic	capacity,	 and	 fatigue	 index	

no significantly different from before starting 

and after four weeks.    

 Conclusion The supplementary training 

program with high-intensity intermittent        

training increased anaerobic and aerobic 

performance.

  

Key Words : Anaerobic performance / Aerobic 

performance / High-intensity intermittent training 

/ Young badminton player 

Corresponding Author: Asst. Prof. Dr. Chaninchai Intiraporn, Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University, 
Bangkok	10330,	Thailand;	E-mail : c.intiraporn@yahoo.com



24 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.3, (September-December 2014)

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ปัจจุบัน	กีฬาแบดมินตัน		เป็นกีฬาที่ได้รับความ

นิยมเป็นอย่างยิ่ง	 ประชาชนจำานวนมากนิยมเล่นเพ่ือ

ออกกำาลังกาย	 อีกจำานวนหนึ่งเล่นเพื่อชิงรางวัล	 และ

อีกจำานวนหนึ่งเล่นเพื่อเป็นอาชีพ	 ปัจจุบันเกมการ

แขง่ขนัแบดมนิตันท่ีสมาคมแบดมนิตันแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองนั้น	 ได้จัดแข่งขันภายใน

ประเทศไม่น้อยกว่า	20	รายการต่อปี	และต่างประเทศ

อีกหลายรายการ	 มีนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย	 ที่มี

ความสามารถติดอันดับโลก	เช่น	ในประเภทหญิงเดี่ยว	

รัชนก	อินทนนท์	ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับต้นๆ

ของโลก	 และรวมไปถึงนักกีฬาแบดมินตันอีกหลาย

หลายคน	 แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพ

ของนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยที่สามารถ							

ก้าวขึ้นสู่อันดับโลกได้	 ความสำาเร็จของนักกีฬาเหล่านี้

นอกจากจะต้องมีความสามารถทางด้านทักษะกีฬา	

ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจของนักกีฬา

แล้ว	 โค้ชก็เป็นบุคคลหน่ึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ปรบัปรุงแก้ไขและพฒันานกักฬีาท้ังในการฝกึซอ้มและ

การแข่งขันให้ดีขึ้น	(Komarathat,	and	Gomaratut,	

2012)	 บอมพา	 (Bompa,	 1999)	 กล่าวว่า	 นักกีฬา						

จะประสบความสำาเร็จได้ต้องอาศัย	 2	 ปัจจัยหลัก								

คือ	 ความสามารถในการแสดงออกทางทักษะ	 และ

ความพร้อมของสมรรถภาพทางกาย		  

	 เมื่อกล่าวถึงระบบพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน

แบดมินตัน	ระบบพลังงานแบบอนากาศนิยม	มีความ

สำาคัญต่อเกมการแข่งขันเพราะรูปแบบและลักษณะ

ของเกมการแข่งขันแบดมินตันคือ	มาโฮเน่	และชาร์ป	

(Mahoney	and	Sharp,	1995)	กล่าวว่า	ลักษณะของ

การเคลือ่นทีข่องการเล่นแบดมนิตนันัน้	จะตอ้งใชค้วาม

สามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว	การออกตัวด้วย

ความเร็ว	 ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่มต้นการเคลื่อนที่มี

การเปลี่ยนตำาแหน่งอย่างรวดเร็ว	ใช้ความคล่องแคล่ว

ว่องไว	ใช้พลังในการกระโดดขึ้นตีลูก	อาศัยการทำางาน

ประสานกนัของกลา้มเนือ้แขนและขา	การใชต้ามองลกู	

มองพื้นที่ว่างในสนามเพื่อตีลูกกลับไปยังฝ่ายตรงข้าม

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	ดวัยลกัษณะการเคลือ่นทีข่องกฬีา

แบดมินตันที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน	 เป็นการเคลื่อนที่ใน			

ช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 แต่ต้องอาศัยการทำาซำ้าบ่อยครั้ง	

ตามท่ี	กิจจาภาส	ศรีสถาพร	และชนินทร์ชัย	อินทิราภรณ์	

(Srisataporn,	 and	 Intiraporn,	 2012)	 กล่าวว่าถ้า

นักกีฬาแบดมินตันมีสมรรถภาพที่แสดงออกทาง										

อนากาศนิยม	ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	พลังแบบ				

อนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	

และดัชนีความล้าที่ดีนั้นจะส่งผลทำาให้การเคลื่อนที่				

ในรูปแบบและลักษณะต่างที่กล่าวนั้น	 สามารถทำาได้

ตลอดเกมการแข่งขัน	 ตลอดจนส่งผลถึงการแพ้ชนะ			

ในเกมนั้นๆ ก็เป็นได้	  

	 ความสามารถในการใชพ้ลงังานแบบอากาศนยิม

มีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการได้รับ

ออกซเิจนอยา่งเพยีงพอนัน้	จะสง่ผลให	้หายเหนือ่ยเรว็

ขึน้	ฟืน้ตัวดขีึน้	และขจดัความเมือ่ยลา้ไดด้ข้ึีน	สามารถ

เล่นได้นานและอดทนมากยิ่งขึ้น	 เพราะในเกมการ

แขง่ขันแบดมนิตนั	มกีารแขง่ขนัแบบ	2	ใน	3	เกม	และ

ถ้าต้องแข่งขันกันถึงเกมตัดสินหรือเกมที่	 3	 ระบบ

พลังงานแบบอากาศนิยม	มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งที่

จะช่วยเหลือนักกีฬาให้สามารถยืนระยะในเกมตัดสิน

ได้	 และส่งผลให้นักกีฬาสามารถแสดงออกทางทักษะ

ได้คล้ายกันกับเกมที่	 1	และเกมที่	 2	 เพราะฉะนั้น	มี

ความเชือ่ว่าถ้านักกีฬามรีะบบพลงังานแบบอากาศนิยม

ที่ดีแล้ว	 การแข่งขันในเกมที่ต่อเน่ืองยาวนานก็จะ							

ไม่เป็นอุปสรรคต่อนักกีฬา

	 ปัจจุบัน	 เกมการแข่งขันแบดมินตัน	 มีช่วงของ

การเล่นและช่วงของการพักสลับกันใน	 1	 เกมการ

แข่งขัน	 ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกหนักสลับพักที่มีความ

หนักสูงเพื่อให้คล้ายคลึงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด	
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ทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักกีฬา	โดยการฝึกที่ผสม

ผสานระหว่างช่วงของการฝึกและช่วงของการพักเข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ	 ความหนักของการฝึกด้วยวิธี

การนีส้งูกว่าคา่การใชอ้อกซเิจนสงูสุด	หรอืสงูกวา่อตัรา

การเต้นของชีพจรท่ีระดับ	 90%	 ของอัตราการเต้น			

ของชีพจรสูงสุด	 การฝึกชนิดนี้ควรฝึกกับนักกีฬาที่มี

ประสบการณแ์ละการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นความ

สามารถทางอากาศนิยมเป็นอย่างดีแล้ว	 และการฝึก

ชนิดนี้เป็นการฝึกที่มีความหนักสูง	 ระยะเวลาพักน้อย 

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจและ

แนวคิดที่จะศึกษาผลของการฝึกหนักสลับพักที่มีต่อ

ความสามารถทีแ่สดงออกทางอนากาศนิยมและอากาศ

นิยมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชาย	ระยะเวลา	8	

สัปดาห์และผลักดันนักกีฬาให้ไปสู่ความสามารถทาง

ด้านการแสดงออกทางดา้นทักษะและความพร้อมทาง

ด้านสมรรถภาพสูงสุด	 เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการฝึกซ้อมแก่ผู้ฝึกสอน	 หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 เพื่อศึกษาผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึก							

หนักสลับพักที่มีต่อความสามารถท่ีแสดงออกทาง 

อนากาศนิยมและอากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตัน

เยาวชนชาย	

 

สมมติฐานการวิจัย  

	 การฝกึเสรมิดว้ยการฝกึหนกัสลบัพกัจะสง่ผลตอ่

ความสามารถทีแ่สดงออกทางอนากาศนิยมและอากาศ

นิยมของกลุ่มทดลองเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีดำาเนินการวิจัย  

 การศกึษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวจัิยเชงิทดลอง	

(Experimental	Research)	การศึกษาวิจัยได้ผ่านการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัโดยคณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์ทดลองในการ

วิจัย	 กลุ่มที่	 1	 สหสถาบัน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

รับรองเมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2556  

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักกีฬา

แบดมินตันที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่	 สโมสรแบดมินตัน 

ที	ไทยแลนด์	อายุระหว่าง	14-18	ปี	จำานวน	20	คน	

โดยมีการกำาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ	 95% 

(α	=	0.05)	อำานาจการทดสอบ	(Power	of	test)	=	

.70	 และ	 Effect	 size	 =	 1.20	 โดยใช้ตารางโคเฮน 

(Cohen,	 1988)	 ส่งผลทำาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มละ	

10	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 20	 คน	 ดังนั้นเพิ่มเป็นกลุ่มละ									

12	คน	รวมเป็น	24	คน	 เพื่อป้องกันการถอนตัวจาก

การวิจัยกะทันหัน	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	 ฝึกเสริม

ด้วยการฝึกหนักสลับพักและฝึกปกติ	และกลุ่มควบคุม	

ฝึกปกติ	 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive	sampling)	หลังจากนั้น	ทำาการแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีการเรียงลำาดับอายุของกลุ่มตัวอย่าง				

ทั้ง	24	คน	ทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการกำาหนด

กลุ่มแบบสุ่ม	(Random	assignment)	ฝึกกลุ่มทดลอง 

สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	8	สัปดาห์	 	

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย  

 1.  ผู้เข้าร่วมการวิจัยน้ี	ต้องเป็นนักกีฬาแบดมินตัน 

ที่ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ	 	

	 2.	ผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้	 ต้องปราศจากอาการ				

บาดเจ็บของกล้ามเน้ือ	เอ็น	และข้อต่อ	หรือการบาดเจ็บ	

ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกโปรแกรมหนักสลับพัก

	 3.	ผูเ้ขา้รว่มการวจิยันี	้ตอ้งมีคา่การใชอ้อกซเิจน

สูงสุดไม่ตำ่ากว่า	 44.7	 มิลลิลิตร/นำ้าหนักตัว/นาที 

	 4.	ผูเ้ข้ารว่มการวจิยันี	้มคีวามสมคัรใจทีพ่รอ้มที่

จะเข้าร่วมงานวิจัยนี้	 	
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 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย  

 1.	ผูเ้ขา้รว่มการวจัิยนี ้เกดิปัญหาอาการบาดเจบ็	

และมีอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัย

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย  

 1.	ผู้วิจัยได้มีการอธิบายถึง	หลักการและเหตุผล	

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย				

ครั้งน้ี	 รวมถึงรูปแบบและวิธีการดำาเนินการวิจัย						

พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการทำาวิจัย	 เมื่อกลุ่ม

ตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย	ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนาม

ในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	 	 	

	 2.	ผู้วิจัยทำาการฝึกโปรแกรมหนักสลับพัก	ให้กับ

กลุ่มตัวอย่าง	 ฝึกเฉพาะในกลุ่มทดลอง	 สัปดาห์ละ									

2	 วัน	 คือ	 วันอังคารและวันศุกร์	 โดยผู้วิจัยควบคุม				

การฝึก	กลุ่มทดลอง	ฝึกด้วยความพยายามสูงสุด	โดย

ผู้วิจัยคอยกระตุ้นด้วยคำาพูด	เพื่อให้กลุ่มทดลอง	แสดง

ความพยายามสูงสุดในการฝึก	 	 	

	 3.	หากผูวิ้จยัสงัเกตอาการของกลุม่ทดลองคนใด	

มีอาการผิดปกติ	เช่น	หอบ	ปากซีด	หรือแสดงออกมา

ทางคำาพดูและการสือ่สารกบักลุ่มทดลอง	เป็นตน้	ผู้วจิยั

จะหยุดการฝึกกับกลุ่มทดลองคนนั้นทันทีเพราะ

โปรแกรมการฝกึหนกัสลบัพกันีไ้มไ่ดใ้ช้	เครือ่งวดัอตัรา

การเต้นของหัวใจ	(Heart	 rate	monitor)	 เป็นเครื่อง

มือควบคุมความหนัก	 แต่ใช้ความพยายามสูงสุด	

(Maximum	effort)	เป็นเครื่องมือควบคุมความหนัก		

	 4.	หากกลุ่มทดลอง	 ฝึกเสริมด้วยการฝึกหนัก			

สลับพัก	 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้กำากับการฝึกและผู้วิจัยจะคอย

กระตุน้ดว้ยคำาพดูหรอืการสือ่สารเพือ่สรา้งแรงกระตุน้

ให้กับกลุ่มทดลองเพื่อให้กลุ่มทดลองแสดงความ

พยายามสูงสุดในการฝึกโปรแกรมหนักสลับพัก	

	 5.	วิธีการฝึกโปรแกรมการฝึกหนักสลับพัก

	 5.1		เริ่มต้นจากจุด	★ ด้วยการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์

	 5.2	 วิ่งเข้าไปหาจุดหมายที่หมายเลข	1	และใช้

ไม้แบดมินตันตีที่ตาข่าย

	 5.3	 กลับมายังจุด	★ และการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์	 	  

	 5.4	 	 วิ่งเข้าไปหาจุดหมายที่หมายเลข	 2	 และ

กระโดดตบ	1	ครั้ง

	 5.5		กลับมายังจุด	★ และการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์	 	  

	 5.6		 วิ่งเข้าไปหาจุดหมายที่หมายเลข	3	และใช้

ไม้แบดมินตันตีที่ตาข่าย

	 5.7	 กลับมายังจุด	★ และการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์	 	  

	 5.8		 วิ่งเข้าไปหาจุดหมายท่ีหมายเลข	 4	 และ

กระโดดตบ	1	ครั้ง	  

	 5.9	 กลับมายังจุด	★ และการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์	  

	 5.10	วิ่งเข้าไปหาจุดหมายที่หมายเลข	 5	 และ

แสดงทักษะการรับลูกตบ	  

	 5.11	กลับมายังจุด	★ และการกระโดด	1	ครั้ง	
ด้วยท่าสควอชจัมท์
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	 5.12	วิ่งเข้าไปหาจุดหมายท่ีหมายเลข	 6	 และ

แสดงทักษะการรับลูกตบ	 	  

	 5.13	กลับมายังจุด	★ 
	 5.14	ขั้นตอนที่	5.1-5.13	นับเป็น	1	เที่ยว	ปฏิบัติ

ทั้งหมด	3	เซต	เซตละ	5	เที่ยว	พักระหว่างเซต	1	นาที

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 หลกัจากโปรแกรมการฝึกอยา่งหนกัสลับพกั	ผา่น

การหาความเที่ยง	 (Reliability)	 มีค่า	 0.84	 และการ

ตรวจสอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	มีค่าเท่ากับ	0.85	

มีการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล	 3	 ครั้งด้วยกันโดยการ

ทดสอบทั้ง	3	ครั้งนี้	จะทำาการทดสอบโดย	ผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัย	ทั้ง	2	รูปแบบการทดสอบ	ดังนี้	การทดสอบ

ครั้งที่	1	คือ	การทดสอบก่อนการทดลอง	การทดสอบ

ครั้งที่	 2	 คือ	 การทดสอบหลังการทดลอง	 4	 สัปดาห์	

และการทดสอบครั้งที่	 3	 คือ	 การทดสอบหลังการ

ทดลอง	8	สัปดาห์	การทดสอบแต่ละครั้งประกอบด้วย 

	 1.	ความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศนิยม	

ได้แก่	 พลังแบบอนากาศนิยม	 (Anaerobic	 power),					

ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	 (Anaerobic	

capacity)	และดัชนีความเหนื่อยล้า	(Fatigue	index)	

โดยใช้จักรยานวัดงาน	 โมนาร์ค	 894	 อี	 ผลิตจาก

ประเทศสวีเดน	เครือ่งคอมพวิเตอร์	โปรแกรมสำาเรจ็รปู

ที่ใช้ในการทดสอบ	บาร์ออร์	(Bar-or,	1987)	 	

	 2.	ความสามารถที่แสดงออกทางอากาศนิยม	

ได้แก่	 การใช้ออกซิเจนสูงสุด	 (Maximum	 oxygen	

uptake)	และ	จดุเริม่ลา้	(AT:	Anaerobic	thresholds)	

โดยใช้	 ลู่กล	 (Treadmill)	 ย่ีห้อ	 ไลฟ์ฟิตเนต	 เครื่อง

วิเคราะห์แก๊ส	 (Stationary	 cardiopulmonary	 gas	

exchange	system)	ยี่ห้อวี	 -แมกซ์	 (V-max)	โฮลลี่	

(Holly,	1988)	

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะหข์อ้มลู	ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม

จากการทดสอบทั้ง	3	ครั้ง	ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ค่าสถิติ	 โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อหาค่าเฉลี่ย	

(Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

deviation)	วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวชนดิวดั

ซำ้า	(One-way	analysis	of	variance	with	repeated	

measures)	 และเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยโดยการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	แบบเป็นอิสระต่อกัน	ที่ระดับนัย

สำาคัญทางสถิติที่	.05

 ผลการวิจัย  

 1.	จากการทดสอบหลงัการฝกึสปัดาหท์ี	่4	พบว่า	

กลุ่มทดลอง	มีค่าเฉลี่ย	การใช้ออกซิเจนสูงสุด	และจุด

เริ่มล้า	ดีกว่า	กลุ่มควบคุม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05
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	 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย		

ค่าทีอิสระ	 (Independent	 t-test)	 หลังการทดลอง

สัปดาห์ที่	 4	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม						

พบว่า	ค่าเฉลี่ยพลังแบบอนากาศนิยม	ความสามารถ

สูงสุดแบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหนื่อยล้า	 การใช้

ออกซิเจนสูงสุด	 และจุดเริ่มล้า	 พบว่า	 กลุ่มทดลองมี			

ค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดและจุดเริ่มล้า	 มากกว่ากลุ่ม

ควบคุม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.	จากการทดสอบหลงัการฝกึสปัดาหท์ี	่8	พบวา่	

กลุ่มทดลอง	 มีค่าเฉล่ียพลังแบบอนากาศนิยม	 ความ

สามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	ดัชนีความเหนื่อยล้า	

การใช้ออกซิเจนสูงสุด	 และจุดเร่ิมล้า	 ดีกว่ากลุ่ม	

ควบคุม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05 

    

ตารางที่ 1	 แสดงค่าเฉลี่ย	พลังแบบอนากาศนิยม	ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	ดัชนีความเหนื่อยล้า	

การใช้ออกซิเจนสูงสุด	จุดเริ่มล้า	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	

หลงัการทดลองสปัดาห์ท่ี	4	โดยใชก้ารทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ดว้ยค่าทอิีสระ	(Independent	

t-test)

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

(n=12)

กลุ่มควบคุม

(n=12) t p
X SD X SD

พลังแบบอนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 12.77 0.89 12.14 1.12 1.529 0.140

ความสามารถสูงสุดแบบ

อนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 7.95 0.49 7.71 0.24 1.495 0.149

ดัชนีความเหนื่อยล้า																	

(เปอร์เซ็นต์) 41.96 8.54 36.26 6.12 1.878 0.074

การใช้ออกซิเจนสูงสุด

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 57.99 1.83 54.80 3.02 3.112 0.005*

จุดเริ่มล้า

(ลิตร/นาที) 3.51 0.51 2.91 0.41 3.124 0.005*

*p<.05



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 29

	 ผลการทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียดว้ยคา่

ทอีสิระ	(Independent	t-test)	หลังการทดลองสปัดาห	์				

ที่	 8	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 พบว่า								

ค่าเฉลี่ยพลังแบบอนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุด			

แบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหนื่อยล้า	 การใช้

ออกซิเจนสูงสุด	และจุดเริ่มล้า	พบว่า	กลุ่มทดลอง	มี

ค่าพลังแบบอนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุดแบบ					

อนากาศนิยม	 ดัชนีความเหนื่อยล้า	 การใช้ออกซิเจน

สูงสุด	และจุดเริ่มล้า	มากกว่ากลุ่มควบคุม	อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	จากการทดสอบ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน					

ทางเดียวชนิดวัดซำ้าของพลังแบบอนากาศนิยม	 ความ

สามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	ดัชนีความเหนื่อยล้า												

การใช้ออกซิเจนสูงสุด	 จุดเริ่มล้า	 ก่อนการทดลอง					

หลังการทดลองสัปดาห์ที่	 4	 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่	 8	 ของกลุ่มทดลอง	พบว่า	หลังการทดลอง

สปัดาหท์ี	่8	ดกีวา่	กอ่นการทดลอง	และหลงัการทดลอง

สัปดาห์ที่	4	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05 

 

ตารางที่ 2	 แสดงค่าเฉลี่ย	พลังแบบอนากาศนิยม	ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	ดัชนีความเหนื่อยล้า	

การใช้ออกซิเจนสูงสุด	จุดเริ่มล้า	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	

หลงัการทดลองสปัดาห์ท่ี	8	โดยใชก้ารทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ดว้ยค่าทอิีสระ	(Independent	

t-test)

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

(n=12)

กลุ่มควบคุม

(n=12) t p
X SD X SD

พลังแบบอนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 14.41 0.19 11.94 1.24 6.803 0.000*

ความสามารถสูงสุดแบบ

อนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 10.61 0.53 7.52 0.44 15.462 0.000*

ดัชนีความเหนื่อยล้า																	

(เปอร์เซ็นต์) 33.23 3.16 40.68 6.46 -3.586 0.002*

การใช้ออกซิเจนสูงสุด

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 62.33 1.90 56.90 3.91 4.325 0.000*

จุดเริ่มล้า

(ลิตร/นาที) 3.85 0.53 3.30 0.67 2.204 0.038*

*p<.05
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	 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว		

ชนิดวัดซำ้าของพลังแบบอนากาศนิยม	 ความสามารถ

สูงสุดแบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหนื่อยล้า	 การใช้

ออกซิเจนสูงสุด	 และจุดเร่ิมล้า	 ก่อนการทดลอง								

หลังการทดลองสัปดาห์ที่	 4	 และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่	 8	 ของกลุ่มทดลอง	พบว่า	หลังการทดลอง

สัปดาห์	 8	 มากกว่า	 ก่อนการทดลอง	 และหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่	 4	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ดังแสดงผลในตารางที่	3	ตามลำาดับ

	 4.	หลังจากการทดสอบ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน			

ทางเดียวชนิดวัดซำ้าของพลังแบบอนากาศนิยม	 ความ

สามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	 จุดเริ่มล้า	 ก่อนการ

ทดลอง	 หลังการทดลองสัปดาห์ที่	 4	 และหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่	 8	ของกลุ่มควบคุม	พบว่า	หลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่	 8	 ไม่แตกต่างกันกับก่อนการทดลอง	

และหลังการทดลองสัปดาห์ที่	4	อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	 	 	  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซำ้า

ของพลังแบบอนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหน่ือยล้า	 การใช้

ออกซิเจนสูงสุด	และจุดเริ่มล้า	ก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	สัปดาห์ที่	4	และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่	8	ของกลุ่มทดลอง 

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง

ก่อน

การทดลอง

หลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4

หลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 F p

X SD X SD X SD

พลังแบบอนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 12.59 0.909 12.77 0.891 14.41 0.191 44.44 0.000*

ความสามารถสูงสุดแบบ					

อนากาศนิยม	

(วัตต์/กิโลกรัม) 7.56 0.268 7.71 0.245 10.61 0.534 379.68 0.000*

ดัชนีความเหนื่อยล้า	

(เปอร์เซ็นต์) 43.13 8.07 41.96 8.54 33.23 3.16 12.469 0.005*

การใช้ออกซิเจนสูงสุด

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 55.98 1.90 57.99 1.83 62.33 1.90 552.22 0.000*

จุดเริ่มล้า

(ลิตร/นาที) 3.02 0.512 3.51 0.516 3.85 0.537 48.28 0.000*

*p<.05
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	 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวชนิด

วัดซำ้าของพลังแบบอนากาศนิยม	ความสามารถสูงสุด					

แบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหนื่อยล้า	 การใช้

ออกซเิจนสูงสุด	และจุดเริม่ล้ากอ่นการทดลองหลงัการ

ทดลองสัปดาห์ที่	 4	 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่	 8	

ของกลุ่มควบคุม	พบว่า	ดัชนีความเหนื่อยล้าและการ

ใช้ออกซิเจนสูงสุด	 หลังการทดลองสัปดาห์	 8	 ดีกว่า	

กอ่นการทดลอง	และหลังการทดลองสปัดาหท์ี	่4	อยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังแสดงผลในตาราง

ที่	4	ตามลำาดับ

อภิปรายผลการวิจัย  

	 การเคลื่อนที่ของโปรแกรมการฝึกหนักสลับพัก	

ประกอบด้วย	 การเคลื่อนที่	 6	 ทิศทางที่ไม่ซำ้ากัน 

การกระโดด	 2	 ขา	 การถีบตัวไป	 การถีบตัวกลับ	 จึง					

ต้องใช้การหดตัวของกล้ามเน้ืออย่างรวดเร็วในระยะ 

เวลาสั้นและมีจำานวนรอบในการฝึกมาก	 ช่วงเวลาใน

การฝึกเป็นการฝึกหลังจากการฝึกซ้อมทักษะทางกีฬา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เพราะเป็นการฝึกทางด้านพลัง

อดทน	รวมถึงความหนักในการฝึก	คือ	ความพยายาม

สูงสุดของนักกีฬาแต่ละบุคคล	 ด้วยลักษณะดังกล่าว				

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซำ้า

ของพลังแบบอนากาศนิยม	 ความสามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยม	 ดัชนีความเหน่ือยล้า	 การใช้

ออกซิเจนสูงสุด	และจุดเริ่มล้า	ก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	สัปดาห์ที่	4	และหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่	8	ของกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร

กลุ่มควบคุม

ก่อน

การทดลอง

หลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4

หลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 F p

X SD X SD X SD

พลังแบบอนากาศนิยม

(วัตต์/กิโลกรัม) 12.04 1.268 12.09 1.091 11.94 1.242 1.051 0.366

ความสามารถสูงสุดแบบ

อนากาศนิยม	(วัตต์กิโลกรัม) 7.455 0.521 7.71 0.245 7.522 0.44 1.755 0.196

ดัชนีความเหนื่อยล้า	

(เปอร์เซ็นต์) 37.30 6.06 36.26 6.12 40.68 6.46 12.55 0.003*

การใช้ออกซิเจนสูงสุด

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 55.98 1.90 56.46 3.82 59.35 5.18 6.68 0.022*

จุดเริ่มล้า

(ลิตร/นาที) 3.026 0.512 2.91 0.413 3.305 0.673 3.093 0.099

*p<.05
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ส่งผลต่อระบบพลังงานแบบอนากาศนิยมและอากาศ

นิยมเพิ่มมากขึ้น	  

	 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	การฝึกหนักสลับพัก

จะส่งผลต่อความสามารถที่แสดงออกทางอนากาศ					

นิยมและอากาศนิยมให้เพิ่มมากขึ้น	 สอดคล้องกับ	

คริสเตียน	ฟิน	(Christian	Fin,	2001)	กล่าวว่า	การ

ฝึกหนักสลับพักสามารถเพิ่มการใช้ออกซิเจนสูงสุด				

และสมรรถภาพทางกายทางด้านความอดทนของ

นกักฬีาได	้ความยากง่ายของการฝกึขึน้อยูก่บัอตัราสว่น

ระหว่างการฝึกและพัก	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลังจาก					

การทดลองสัปดาหท์ี	่8	คา่พลงัแบบอนากาศนยิม	พลงั

สูงสุดแบบอนากาศนิยม	 และดัชนีความเหนื่อยล้า	 ดี

กว่าก่อนการทดลอง	 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่	 4	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	รวมถึงค่าการใช้

ออกซิเจนสูงสุดและจุดเริ่มล้า	 ดีกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับ				

ลินเซย์	 และคณะ	 (Lindsay	 et	 al.,	 1996)	 พบว่า									

4	 สัปดาห์ของการฝึกหนักสลับพักสามารถพัฒนา

สมรรถภาพของนักกีฬาจักรยานระยะ	40	กิโลเมตรได้	

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถที่แสดงออก

ทางอนากาศนิยมและอากาศนิยม	 มีผลมาจาก

โปรแกรมการฝึกหนักสลับพัก	 เนื่องจากโปรแกรมการ

ฝึกหนักสลับพัก	 มีการเคลื่อนที่	 6	 ทิศทางที่ไม่ซำ้ากัน	

กระโดด	2	ขา	การถีบตัวไป	การถีบตัวกลับในลักษณะ

การหดตวัของกลา้มเนือ้อยา่งรวดเรว็	ระยะเวลาในการ

ฝึกสั้น	 จำานวนรอบในการฝึกมาก	 สอดคล้องกับ	 โอซี

(O’shea,	2000)	กล่าวว่า	คุณค่าของการใช้ท่าเหล่านี้	

คือ	 ความสามารถที่จะเลียนแบบการใช้กล้ามเน้ือ							

มัดใหญ่	 มุมของข้อต่อและความเร็วในหดตัวของ				

กลา้มเนือ้เมือ่มกีารวิง่หรอืการกระโดด	โดยทีก่ล้ามเนือ้

ออกแรงได้เหมาะสมตลอดช่วงของการเคล่ือนท่ีด้วย

ความเรว็	สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ	ตาเบตา้	และคณะ	

(Tabata	et	al.,	1996)	ศึกษาผลของการฝึกปานกลาง

สลับพักและผลของการฝึกหนักสลับพักที่มีต่อความ

สามารถสูงสุดแบบอนากาศนิยมและการใช้ออกซิเจน

สูงสุดในนักกีฬาทีมชาติ	 สเกต	 ผลการทดลองพบว่า	

การฝึกหนักสลับพักสามารถพัฒนาความสามารถที่

แสดงออกทางอนากาศนิยมและอากาศนิยม	 ภายใน				

4	 สัปดาห์	 การฝึกปานกลางสลับพัก	 สามารถพัฒนา		

การใช้ออกซิเจนสูงสุดเพียงค่าเดียว	6	สัปดาห์	 เจมส์	

และคณะ	 (James	 et	 al.,	 2005)	 ศึกษาผลของการ				

ฝึกหนักสลับพักที่มีต่อความสามารถที่แสดงออก								

ทางอนากาศนิยมและอากาศนิยม	 ระยะเวลาทั้งสิ้น												

4	สัปดาห์	ในนักกีฬาอายุ	16	ปี	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ทั้ง	

2	แบบเดียวกัน	แตกต่างกันที่	กลุ่มที่	1	จะถูกฝึกที่ห้อง

ควบคมุออกซเิจน	กลุม่ที	่2	ถกูฝกึทีเ่หนอืระดบันำา้ทะเล	

ผลการทดลองพบว่า	 โปรแกรมการฝึกหนักสลับพัก	

พฒันาความสามารถทีแ่สดงออกทางอนากาศนยิมและ 

อากาศนิยม	 

 ดังนั้น	 ความสามารถที่แสดงออกทางด้าน												

อนากาศนิยมและอากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตัน

เยาวชนชาย	 มีการพัฒนาจากโปรแกรมการฝึกหนัก

สลับพัก	 ด้วยลักษณะการเคลื่อนที่ของโปรแกรม	

ประกอบด้วย	การเคลื่อนที่	 6	ทิศทางที่ไม่ซำ้ากัน	การ		

กระโดด	2	ขา	การถีบตัวไป	การถีบตัวกลับ	ในลักษณะ

การหดตัวของกล้ามเน้ืออย่างรวดเร็ว	 ระยะเวลาใน		

การฝึกสั้น	จำานวนรอบในการฝึกมาก	ช่วงเวลาในการ

ฝึก	 เป็นการฝึกหลังจากการฝึกซ้อมทักษะทางกีฬา			

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	รวมถึงความหนักในการฝึก	อยู่ใน

ลักษณะ	ความพยายามสูงสุดของนักกีฬาแต่ละบุคคล	

จึงส่งผลต่อระบบพลังงานทั้งอนากาศนิยมและอากาศ

นิยม 

 สรุปผลการวิจัย  

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 การฝึกด้วย

โปรแกรมหนักสลับพักในนักกีฬาแบดมินตันระดับ

เยาวชนเพศชาย	 ส่งผลต่อความสามารถที่แสดงออก
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ทางอนากาศนิยมและอากาศนิยม	 ดีกว่าอย่างมี										

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 เม่ือฝึกไม่น้อยกว่า								

8	 สัปดาห์	 และส่งผลต่อความสามารถท่ีแสดงออก				

ทางอากาศนิยม	 ดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อ

ฝึกไม่น้อยกว่า	4	สัปดาห์	ดังนั้นโปรแกรมการฝึกหนัก

สลับพักรูปแบบน้ีสามารถนำามาฝึกและประยุกต์ใช้กับ

นักกีฬาแบดมินตันระดับเยาวชนได้จริง	

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 โปรแกรมการฝึกหนักสลับพักเป็นโปรแกรมที่มี

ความหนักในการฝึกสูงเกินระดับอัตราการเต้นสูงสุด

ของหัวใจและก่อให้เกิดความล้าสะสม	 เพราะฉะน้ัน	

นักกีฬาแบดมินตันที่สามารถฝึกโปรแกรมนี้ได้ต้อง				

เป็นนักกีฬาที่มีสมรรถภาพทางกาย	 ในช่วงเตรียม

ร่างกาย	 (Preparation	 Phase)	 ก่อนเข้าสู่ช่วงการ

แข่งขัน	(Competition	Phase)	ในระดับที่ดีพร้อมรับ

การฝึกหนัก	 และโปรแกรมการฝึกหนักสลับพักนี้

สามารถใช้ได้เฉพาะนักกีฬาแบดมินตันเพียงชนิดเดียว

เท่านั้นเพราะการเคลื่อนที่ในการฝึกเป็นการเคลื่อนที่

เฉพาะเจาะจงของกีฬาแบดมินตัน

  

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอบคุณนักกีฬาแบดมินตันระดับเยาวชนที่เข้า

ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 และให้ความร่วมมือในการวิจัย

เป็นอย่างดี	 อันส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความ
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ผลของการฝึกจินตภาพและการฝึกการพูดกับตนเองที่มีต่อความวิตกกังวล

ก่อนการแข่งขันของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ไชยวัฒน์ ผลประดิษฐ์ สืบสาย บุญวีรบุตร และพิชิต เมืองนาโพธิ์ 

คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาและเปรียบเทยีบผลของการฝกึการจินตภาพและ

การฝกึการพดูกบัตนเองทีม่ตีอ่ความวติกกงัวลกอ่นการ

แข่งขันของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

 วธิดีำาเนนิการวจิยั	กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกักฬีารกับี้

ฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำานวน	31	คน	แบ่งออก

เป็น	2	กลุ่ม	โดยการแบ่งกลุ่มเป็นการเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจงโดยมีรายละเอียดดังน้ี	กลุ่มท่ี	1	ฝึกจินตภาพก่อน

จากน้ันฝึกการพูดกับตนเอง	 กลุ่มที่	 2	 ฝึกการพูดกับ

ตนเองกอ่นจากนัน้ฝกึจินตภาพ	ใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด

ทำาแบบสอบถาม	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	6	

โดยใช้แบบสอบถามวัดความวิตกกังวล	CSAI-2R	นำาผล

การทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ	 เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความวิตกกังวล	 

ก่อนการฝึก	 และหลังการฝึก	 โดยใช้การทดสอบค่าที	

และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	ทดสอบความมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ผลการวิจัย	 หลังจากการฝึก	 6	 สัปดาห์	 กลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนด้านความเช่ือม่ันในตนเอง	แตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	เมือ่พจิารณาจาก

คะแนนเฉลี่ย	 พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีพูดกับ

ตนเอง	 มีความวิตกกังวลด้านความวิตกกังวลทางกาย	

และด้านความวิตกกังวลทางจิต	 น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ

การฝกึโดยวธิกีารจนิตภาพ	แตม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง

มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการจินตภาพ

 สรปุผลการวจิยั	การฝกึพดูกบัตนเองนัน้มผีลตอ่

ความวติกกงัวลกอ่นการแขง่ขนักฬีารกับีฟ้ตุบอลดกีวา่

การฝึกจินตภาพ	 การฝึกจินตภาพซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อน

กวา่นัน้อาจจำาเปน็ตอ้งใชเ้วลาในการฝกึมากกวา่การพดู

กบัตนเอง	การฝกึทัง้สองแสดงผลแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ี

นยัสำาคญัทางสถติ	ิซึง่การฝกึการพดูกบัตนเองไดแ้สดง

ผลรวดเรว็กวา่การฝกึการจนิตภาพ	จงึควรมกีารศกึษา

วิจัยในอนาคตเพื่อทำาความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น

คำาสำาคัญ	:	การจินตภาพ	/	การพูดกับตนเอง	/	ความ

วิตกกังวลก่อนการแข่งขัน
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E-mail	:	mew_naja@hotmail.com
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THE EFFECTS OF IMAGERY AND SELF-TALK ON COMPETITIVE 

ANXIETY IN RUGBY FOOTBALL PLAYERS 

Chaiyawat Phonpradit, Suebsai Boonveerabut and Pichit Muangnapoe
Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University

Abstract

 The purpose of this study were to  

examine	and	to	compare	the	effect	of	imagery	

training and self talk training on pre competitive 

anxiety	of	athletes

 Methods The Participants were male 

Rugby football player from Srinakarinwirot  

and	Kasetsart	 university.	 The	 31	males	were	

purposive sampling then divided into two 

groups.	 The	 first	 group	 practiced	 imagery	 for				

six	 weeks	 followed	 by	 self	 talk	 practice	 for	

another	six	weeks.	The	second	group	practiced	

self	 talk	 for	 six	 weeks	 followed	 by	 imagery	

practice	 for	 another	 six	 weeks.	 Competitive	

State	Anxiety	Inventory-2	(CSAI-2)	were	used	

before	the	start	of	practice	session,	six	weeks	

after the start of session Data were analyzed 

using Means, standard deviation, Paired       

samples t-test, and Analysis of Covariance 

(ANCOVA).	significance	level	.05	were	used.

 Results After 6 weeks practicing, parti- 

cipants in both group showed statistical  

significantly	 differences	 on	 self	 confidence	 at							

.05	 level.	 Mean	 score	 analysis	 revealed	 that				

self talk practice group had lower somatic 

anxiety,	 cognitive	 anxiety	 but	 higher	 on	 self	

confidence	than	the	imagery	group.

 Conclusion Self talk technique showed 

better	effect	on	pre	competitive	anxiety	of	the	

athlete than imagery technique. Imagery was 

more	complex	 techniques	 than	self	 talk	may	

require more time for practicing. Both techniques 

mean	score	different	but	no	significantly	support.	

Self talk technique require shorter practice     

time than imagery. However further research 

study must is needed on this issue.

Key Words : Imagery / Self-Talk / Competitive 

Anxiety
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ความวติกกงัวลเป็นความรูส้กึท่ีตอบสนองต่อแรง

กระตุ้น	เป็นความรู้สึกที่เก็บกด	ไม่สบายใจ	ความรู้สึก

กังวลใจในขณะท่ีร่างกายได้รับแรงกดดันสูง	แรงกระตุ้น

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเพ่ือตอบสนองต่อ

สถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ดังนั้นความวิตกกังวลจึง

เกดิไดเ้มือ่บคุคลนัน้รบัรู	้คดิหรอืประเมินวา่ขอ้เรยีกรอ้ง

จากเหตุการณ์นั้นมีมากกว่าความสามารถท่ีตัวเองมี

หรือเกินกว่าความสามารถทีจ่ะทำาได	้(Boonveerabut,	

1998)	 ความวิตกกังวลกับการแข่งขันกีฬาสามารถ 

เกิดขึ้นได้ทั้งก่อน	 ขณะและหลังการแข่งขัน	 และยังมี

บทบาทสำาคัญต่อการแข่งขันกีฬามาก	จากการศึกษาของ

นักจิตวิทยาการกีฬาหลายท่าน	พบว่า	ความวิตกกังวล

ของนักกีฬาจะส่งผลต่อการแสดงความสามารถของ

นักกีฬาโดยทำาให้ความสามารถของนักกีฬาลดลง	ซ่ึงจะ

ส่งผลเสียต่อตัวนักกีฬาและผลของการแข่งขันได้	 

ความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกอันเกิดจากความกลัว

และความตึงเครียดเพราะตื่นตัวมากเกินไป	 และยัง

สามารถเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา	และสภาพ

อารมณ์ในขณะนั้นได้ด้วยเช่นกัน	 ความวิตกกังวลน้ี 

จะเป็นผลลบต่อความสามารถทางการกีฬาเสมอ	ถ้าความ

วิตกกังวลน้อยก็มีผลลบน้อยถ้าความวิตกกังวลมาก 

ก็จะมีผลมากขึ้นเช่นกัน	ดังนั้นบุคคลแต่ละคน	นักกีฬา

แต่ละคน	 มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ	 

ท้ังทางร่างกาย	ทักษะ	และสภาพจิตใจ	นักกีฬาบางคน

สามารถรับมือกับความวิตกกังวลได้อย่างง่ายดาย 

ขณะท่ีนักกีฬาบางคนทำาไม่ได้	ในการแข่งขันกีฬานักกีฬา

แต่ละคนจะมีความสามารถสูงสุดในระดับท่ีแตกต่างกัน

ก่อนถึงกำาหนดการแข่งขัน	สังเกตได้จากนักกีฬาบางคน

แสดงอาการหว่ันวิตก	ต่ืนเต้น	นอนไม่หลับก่อนการแข่งขัน	

ในขณะที่บางคนจะมีอาการสงบ	 และควบคุมตนเอง 

ได้เป็นอย่างดี	 พวกนี้จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและ

พรอ้มทีจ่ะแขง่ขนั	ซึง่ความวิตกกงัวลอาจทำาใหน้กักฬีา

แสดงอาการที่ผิดปกติ	 เช่น	 เกิดการประหม่า	ตื่นเต้น	

เป็นสาเหตุให้ขาดสมาธิในการแข่งขัน	 ส่วนภายหลัง	

การแข่งขัน	 ความวิตกกังวลและความเครียดสามารถ

สง่ผลกระทบไปยงัการแขง่ขนัในครัง้ตอ่ไปดว้ย	นกักฬีา

อาจท้อแท้ผิดหวังหรือหมดกำาลังใจจากการแข่งขันที่

ผ่านมา	 ทำาให้ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะแข่งขันใน			

ครั้งต่อไป	และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ	เช่น	ก้าวร้าว	

ดีใจ	 ซึมเศร้า	 พึงพอใจ	 ฯลฯ	 (Karnjanakit	 and						

Chantaruthai,	 1999)	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็น

สาเหตทุีท่ำาใหน้กักีฬาตอ้งฝกึทกัษะทางจติวทิยาเพือ่ใช้

ในการจัดการกับส่ิงท่ีเข้ามารบกวน	ซ่ึงมีผลต่อการแสดง

ความสามารถของนักกีฬา

	 องคป์ระกอบสำาคญัทีท่ำาใหน้กักฬีาสามารถแสดง

ความสามารถสงูสดุในการเลน่กฬีาและการแขง่ขนันัน้	

คือ	การฝึกทักษะทางจิตวิทยา	(Psychological	Skill	

Training	 :	 PST)	 การฝึกทักษะทางจิตวิทยาน้ีผู้ฝึก 

จะต้องรับการฝึกอย่างสม่ำาเสมอ	เริ่มฝึกจากระดับง่าย

ไปหายาก	 ทักษะทางจิตวิทยานั้นมีหลากหลายอย่าง

ด้วยกัน	ทักษะท่ีสำาคัญๆและใช้บ่อยๆ	ได้แก่	การจัดการ

กับความตื่นตัว	(Arousal	Regulation)	การจินตภาพ	

(Imagery)	 การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self-

Confidence)	 การต้ังเป้าหมาย	 (Goal	 Setting)	 การมี

สมาธิ	(Concentration)	และการพูดกับตนเอง	(Self-

Talk)	(Weinberg	and	Gould,	2007)

	 ทักษะทางจิตวิทยา	 (Mental	 Training	 or	 

Psychological	Skill	Training)	คือการนำาเอาเทคนิค

ทางจิตมาใช้เสริมความสามารถของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	

การฝึกทักษะทางจิตวิทยา	(PST)	เป็นกระบวนการฝึกฝน

ที่ถูกนำามาใช้เพื่อสร้างทักษะข้ึนมา	 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้นักกีฬาอยู่ในสภาวะสูงสุด	(Peak)	เม่ือการแข่งขัน

เข้ามาถึง	การฝึกทักษะทางจิตวิทยา	(PST)	มักมุ่งเน้น

ที่การฝึกทักษะเพื่อควบคุมความกังวล	 ความตื่นเต้น	

เพื่อการรวบรวมสมาธิและความตั้งใจเพื่อก่อให้เกิด

ความเช่ือม่ันในตนเอง	และเพ่ือสร้างจินตนาการท่ีชัดเจน

และควบคุมได้	 (Muangnapoe, 1999)	 นักกีฬา 
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ในปัจจุบันนี้ที่มีการใช้ทักษะทางจิตวิทยานั้น	ส่วนใหญ่

มักจะพบว่าทักษะการจินตภาพและการพูดกับตนเอง

ได้ถูกนำาไปใช้อยู่บ่อยคร้ัง	ท้ังในการฝึกซ้อม	การเตรียมตัว

กอ่นการแขง่ขนั	รวมท้ังในขณะแขง่ขนักม็กีารนำาทักษะ

ทั้งสองทักษะนี้ไปใช้	 อาจจะมีจุดมุ่งหมายในการใช้ที่

แตกต่างกันออกไป	เช่น	การพัฒนาทักษะ	การควบคุม

สถานการณ์	การสร้างความเช่ือม่ัน	เป็นต้น	ในการศึกษา

วิจัยน้ีจึงสนใจท่ีจะนำาเอาทักษะการจินตภาพและการพูด

กับตนเองมาใช้กับนักกีฬา	 เพื่อมุ่งเน้นไปในเรื่องของ

การควบคมุความวติกกงัวลกอ่นการแขง่ขนัท่ีมกัเกดิขึน้

กับนักกีฬา

	 การจินตภาพ	 (Imagery)	 เป็นอีกหนึ่งเทคนิค 

ในด้านจิตวิทยาการกีฬา	 การจินตภาพเป็นการใช้

ประสาทสัมผัสท้ังหมดในการท่ีจะสร้างภาพหรือย้อนภาพ

เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในใจ	 สามารถสร้าง

ความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ	 ได้ดีขึ้น	 นักกีฬาที่ดี 

จึงควรมีความสามารถในการสร้างภาพขึ้นในใจเพ่ือให้

เข้าใจสาเหตุ	ลำาดับวิธีการ	และเตรียมหาวิธีการป้องกัน 

และแกไ้ข	โดยเร่ิมจากการสรา้งภาพในใจกอ่นแล้วคอ่ย

ปฏิบัติจริง	 (Boonveerabut,	 1998)	 การจินตภาพ 

ช่วยให้นักกีฬาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ	ท่ีได้สอนไปในสนาม	

ทำาให้มีความมั่นใจในการแข่งขันมากข้ึน	 และยังช่วย			

ในการควบคุมอารมณ์	ลดความวิตกกังวล	ความโกรธ	

ความกลัว	เพ่ิมระดับการกระตุ้นท่ีเหมาะสม	นอกจากน้ี

ยังช่วยในการรวบรวมสมาธิ	สร้างความเช่ือม่ันในตนเอง

และการวิเคราะห์ทบทวนทักษะกีฬาต่างๆ	ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 เฮล	 และไวท์เฮ้าซ์	 (Hale	 and				

Whitehouse,	1998)	ได้ศึกษาถึงการฝึกจินตภาพมีผล

ทางบวกหรอืทางลบตอ่ความวิตกกงัวลกอ่นการแขง่ขัน	

ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลจำานวน	 24	 คน	 

ฝึกการผ่อนคลายกล้ามเน้ือแบบต่อเน่ืองโดยใช้การฟังเทป	

และทำาการสุ่มให้ฝึกการจินตภาพโดยใช้การดูวิดีโอ 

และการฟงัเสยีง	ของการยงิจดุโทษภายใตส้ถานการณ์

ทีก่ดดนัและสถานการณ์ทีท่า้ทาย	ไมพ่บความแตกตา่ง

ของผลอตัราการเตน้ของหวัใจ	และทำาการวดัซํา้โดยใช้

สถิติ	 MANOVA	 แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่

ทา้ทายทัง้ความเขม้ขน้และทศิทางของความวติกกงัวล	

พบว่าการจินตภาพถึงสถานการณ์ที่ท้าทายจะทำาให้

ความวิตกกังวลทางความคิดและความวิตกกังวลทางกาย

ลดลง	และสร้างความเช่ือม่ันเพ่ิมข้ึนดีกว่าการจินตภาพ

ถึงสถานการณ์ที่กดดัน	การที่นักกีฬาตีความเป็นความ

ทา้ทายจะเกดิประโยชนต์อ่การแสดงความสามารถของ

นักกีฬาได้ดีกว่า

	 เทคนิคการพูดกับตนเอง	(Self-Talk)	เป็นส่ิงสำาคัญ

เพราะเป็นการพูดย้ำาและจัดระบบความคิดเกี่ยวกับ

ตนเองใหม	่ใหเ้ปน็ไปในทางทีด่ขีึน้	กอ่นการแขง่ขนัหรือ

การแสดงทักษะจะช่วยพัฒนาความรู้สึกท่ีจะควบคุม

สถานการณ์	 ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญต่อผลของการแข่งขัน	

ดังน้ันนักกีฬาจะต้องรู้จักการสร้างประโยคในการพูด

กับตนเอง	 ต้องรู้ว่าประโยคน้ีทำาให้เกิดแรงกระตุ้นที่ 

พอเหมาะพร้อมท่ีจะแข่งขันหรือก่อให้เกิดความวิตกกังวล	

เช่น	“ใจเย็น”	“สงบ”	“สมาธิ”	“ผ่อนคลาย”	เพื่อสร้าง

สมาธแิละทำาใหรู้ส้กึผอ่นคลาย	ถา้รูว้า่ประโยคทีพ่ดูนัน้

ก่อให้เกิดความวิตกกังวล	 นักกีฬาต้องรู้จักเปลี่ยนเป็น

ประโยคใหมท่ีใ่ห้ผลในทางทีด่ขีึน้	การสรา้งประโยคพดู

กบัตนเองทีด่จีะตอ้งสมัพนัธ์กบัจดุหมายทีต่ัง้ไว	้นกักฬีา

สามารถวางแผนไวล้ว่งหนา้แลว้ใชเ้ปน็แนวทางในการ

สร้างประโยคพูดกับตนเอง	อีกประการหนึ่งการพูดกับ

ตนเองก็คือการพูดในสิ่งที่นักกีฬามีความตั้งใจอยู่	

เป็นการพูดเพ่ือให้รู้ว่าตัวเองกำาลังจะทำาอะไร	บอกตัวเอง

ให้รู้ว่ามีความตั้งใจอยู่กับอะไร	 ถ้านักกีฬากำาลังคิดถึง

ความสามารถของตนเองล่วงหน้า	 ก็อาจจะก่อให้เกิด

ความวิตกกังวล	ดังน้ัน	นักกีฬาควรสร้างประโยคพูดกับ

ตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย 

ที่ตั้งไว้	 (Karnjanakit	 and	 Chantaruthai,	 1999)	 

ดังเช่น	งานวิจัยของ	โครนี	และคณะ	(Chroni	et	al.,	

2007)	ได้ทำาการศึกษาถึง	หน้าท่ีและการเลือกใช้	การพูด

กับตนเองแบบสร้างแรงจูงใจและการพูดกับตนเอง
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แบบแนะนำาของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน	มีรายงาน

จากนกักฬีาถึงการเลือกใช	้การพดูกบัตนเองแบบสรา้ง

แรงจูงใจ	ในการเล้ียงบอลและการยิงประตู	และไม่นิยม

ใช้มากนักในการส่งลูก	 นอกจากนี้	 นักกีฬายังระบุว่า	

การพูดกับตนเองแบบสร้างแรงจูงใจ	สามารถส่งเสริม

ในเร่ืองของสมาธิ	ความเช่ือม่ันในตนเอง	และการรับรู้

ของการผ่อนคลายขณะยิงประตู	 ในขณะที่การพูดกับ

ตนเองแบบแนะนำา	จะพัฒนาเทคนิคในการส่งลูกมากกว่า

	 ซ่ึงในปัจจุบันกีฬารักบ้ีฟุตบอลเป็นกีฬาอีกประเภท

หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี	 ซึ่งได้รับความนิยมและเล่นกัน

อยา่งแพรห่ลายท้ังในประเทศและนานาชาต	ิดว้ยความ

ทีต้่องการเป็นเลศิในเชงิกฬีารกับีฟ้ตุบอล	สถาบนัตา่งๆ	

จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนาความสามารถของนักกีฬา

ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กีฬา

รักบ้ีฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลา

และมีวิธีการเล่นท่ีมีแบบแผนหลากหลาย	รวมท้ังการเล่น

ของผู้เล่นทุกคนต้องสอดประสานกันเป็นอย่างด	ีผู้เล่น

จะต้องมีไหวพริบปฏิภาณและต้องคิดเพ่ือจะเล่นตามแผน

หรือคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา	หากเกิดความวิตกกังวลข้ึน

ขณะแข่งขันอาจจะเป็นตัวขัดขวางระบบความคิดของ

ผู้เล่นไม่เป็นไปตามปกติ	 ทำาให้ผู้เล่นไม่สามารถแสดง

ความสามารถได้อย่างเต็มที่	 และอาจทำาให้ผลเสียต่อ

การแขง่ขนัได	้นอกจากผูเ้ล่นจะตอ้งมทีกัษะและสภาพ

รา่งกายท่ีดแีลว้ความแขง็แกรง่ของจิตใจท่ีจะตอ้งรบัมือ

กบัสถานการณท์ีย่ากลำาบากตลอดชว่งการแขง่ขนักเ็ปน็

เรื่องสำาคัญ	 ดังนั้นผู้ฝึกสอนรวมทั้งตัวของนักกีฬาเอง

จึงให้ความสนใจในการฝึกซ้อมและฝึกฝน	 เพื่อพัฒนา

ทกัษะทางดา้นกฬีา	ทกัษะทางดา้นรา่งกายและรวมถงึ

ทักษะทางด้านจิตใจด้วย	ทักษะทั้งสามด้านนั้นมีผลต่อ

การแสดงความสามารถของนักกีฬา	โดยเฉพาะในขณะท่ี

นักกีฬาเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำาบากหรือมีความ

กดดัน	 ทักษะทางด้านจิตใจมีความสำาคัญมากต่อการ

แสดงความสามารถของนกักฬีาในขณะนัน้	ซึง่ทำาใหท้ัง้

ผู้ฝึกสอนและตัวนักกีฬาเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ

จิตวิทยาการกีฬามากยิ่งขึ้น	

	 ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความวิตกกังวล 

ก่อนการแข่งขันท่ีมักจะเกิดข้ึนกับนักกีฬา	อาการท่ีแสดง

ถึงความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันน้ัน	อาจสังเกตเห็นได้	

หรือถูกเก็บกดไว้ไม่แสดงอาการ	แต่อย่างไรก็ตาม	เม่ือมี

ความเครียดกับการแข่งขันมักแสดงอาการได้ทั้งการ

เปลีย่นแปลงทางสรรีะ	เชน่	ทอ้งปัน่ปว่น	ปวดปสัสาวะ	

เหงื่อออกมาก	อาการสั่น	หาว	หายใจผิดจังหวะ	และ

การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์	เช่น	ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย	

ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนในการแข่งขันกีฬาน้ัน	ย่ิงเข้าสู่

รอบที่มีความสำาคัญมากขึ้น	 ความวิตกกังวลก็จะเพิ่ม

มากขึ้นตามไปด้วย	 สุปราณี	 ขวัญบุญจันทร์	 (Kwan-

boonchan,	 1998)	 ดังนั้นความวิตกกังวล	 จึงทำาให้

นกักฬีาไมส่ามารถแสดงความสามารถสงูสดุออกมาได้

อย่างเต็มที่	หรือทำาให้นักกีฬาเล่นได้อย่างไม่เป็นอิสระ	

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการฝึกจินตภาพ

และการฝึกการพูดกับตนเองที่มีต่อการลดความวิตก

กงัวลกอ่นการแขง่ขนัของนกักฬีารกับีฟ้ตุบอล	เพือ่เปน็

แนวทางในการพฒันาความสามารถสงูสดุของนกักฬีา

รักบี้ฟุตบอลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึก 

การจินตภาพและการฝึกการพูดกับตนเองที่มีต่อความ

วิตกกังวลก่อนการแข่งขันของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

 

สมมติฐานในการวิจัย

	 การฝกึจนิตภาพและการฝกึพดูกับตนเองมผีลตอ่

ความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันของนักกีฬารักบ้ีฟุตบอล

ไม่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	
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 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่าง	 เป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลชาย 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 จำานวน	 31	 คน	 โดย				

กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทน

ของมหาวิทยาลัย	หลังจากนั้นทำาการเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง	(Purposive	sampling)	โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่ง

ออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

	 กลุ่มทดลองที่	1	กลุ่มที่ได้รับการฝึกจินตภาพ

	 กลุ่มทดลองที่	 2	 กลุ่มที่ได้รับการฝึกการพูดกับ

ตนเอง

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

	 1.	ทำาหนังสือขอความร่วมมือในการทำาวิจัยจาก

ภาควิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา	คณะพลศกึษา	ไปตดิตอ่

กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล	 เพื่อกำาหนดช่วง

เวลาในการฝึกและการเก็บข้อมูล

	 2.	นัดหมายประชุมกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทำาการศึกษา	

โดยดำาเนินการดังนี้

	 	 2.1	จัดดำาเนินการปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่าง

รับทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและวิธีการฝึกตลอดจน

ปฏิทินตาราง	 วัน	 เวลา	 การฝึกแต่ละโปรแกรมของ				

การทำาวิจัย

	 	 2.2	 ให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง	 2	 กลุ่ม	 ฝึกตาม

โปรแกรมการฝึกจินตภาพและโปรแกรมการพูดกับ

ตนเอง	โดยฝึกโปรแกรมละ	6	สัปดาห์	3	คร้ังต่อสัปดาห์	

ครั้งละ	15-30	นาที	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 	 	 -	กลุ่มที่	 1	 ทำาการฝึกการจินตภาพเป็น

เวลา	 6	 สัปดาห์	 หลังจากนั้นทำาการพัก	 1	 สัปดาห์					

แลว้จงึเปลีย่นมาเปน็การฝกึการพดูกบัตนเองเปน็เวลา	

6	สัปดาห์

	 	 	 -	กลุ่มที่	 2	 ทำาการฝึกการพูดกับตนเอง

เป็นเวลา	6	สัปดาห์	หลังจากนั้นทำาการพัก	1	สัปดาห์	

แล้วจึงเปล่ียนมาเป็นการฝึกการจินตภาพเป็นเวลา	 

6	สัปดาห์

	 	 2.3	 ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทำาแบบสอบถาม	

โดยใช้แบบสอบถามวัดความวิตกกังวล	 (Revised	

Competitive	 State	 Anxiety	 Inventory	 –	 2	 :						

CSAI-2R)	 ฉบับภาษาไทย	 ของศักดรินทร์	 ธรรมวงศ์	

(Thamawong,	 2005)	 โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ 

แบบทดสอบเท่ากับ	.75	ใช้วัดความวิตกกังวลก่อนการ

แข่งขันของนักกีฬา	 มีทั้งหมด	 17	 ข้อ	 แบ่งออกเป็น	 

3	 ด้าน	 ดังนี้	 ด้านความวิตกกังวลทางกาย	 7	 ข้อ	 

ด้านความวิตกกังวลทางจิต	5	ข้อ	และด้านความเช่ือม่ัน

ในตนเอง	5	ข้อ	ทำาการวัดก่อนการฝึกและหลังการฝึก	

โดยให้ทำาแบบสอบถามก่อนการแข่งขัน	 30	 นาที	 

ทั้ง	 3	 ครั้ง	 ในการทำาแบบสอบถามในสัปดาห์ที่	 12	 

จะทำาการสัมภาษณ์ถึงการเลือกใช้โปรแกรมของนักกีฬา

ร่วมด้วย

	 3.	นำาผลการทดสอบทีไ่ดม้าวิเคราะหผ์ลทางสถติิ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	แสดงจำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	

จำาแนกตามข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	สถานศึกษา	ระยะเวลา

ในการเล่น	การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรก	และระยะ

เวลาในการแข่งขัน	

	 2.	คำานวณหาค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และค่าส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ของ

คะแนนการทดสอบความวิตกกังวล	 ของกลุ่มที่ได้รับ

การฝกึจนิตภาพเพือ่การผอ่นคลายและกลุม่ทีไ่ดร้บัการ

ฝึกพูดกับตนเอง	ก่อนการฝึกและหลังการฝึก	

	 3.	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ

วิตกกังวล	 ด้านความวิตกกังวลทางกาย	 (Somatic	

Anxiety)	 ด้านความวิตกกังวลทางจิต	 (Cognitive	

Anxiety)	 และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 
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Confidence)	ภายในกลุ่มที่ได้รับการฝึกจินตภาพ	และ

ภายในกลุ่มที่ได้รับการฝึกพูดกับตนเอง	 ก่อนและหลัง

การฝึก	โดยใช้การทดสอบค่าที	(Paired	samples	t-

test)

	 4.	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ

วิตกกังวล	 ด้านความวิตกกังวลทางกาย	 (Somatic	

Anxiety)	 ด้านความวิตกกังวลทางจิต	 (Cognitive	

Anxiety)	 และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 

Confidence)	ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกจินตภาพและ

การฝึกพูดกับตนเอง	 ก่อนและหลังการฝึก	 โดยใช้การ

ทดสอบค่าที	(Independent	samples	t-test)

ผลการวิจัย

 1.	ในการวิจัยคร้ังน้ีจะพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีทำาการวัดผลครบตามกำาหนดเท่าน้ัน	ดังน้ันจึงมีจำานวน

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 31	 คน	 ศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	จำานวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.16	

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จำานวน	 17	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	54.83	ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเล่น

กีฬาชนิดนี้อยู่ในช่วง	6-10	ปี	จำานวน	18	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 58.06	 ส่วนใหญ่เริ่มเข้าการแข่งขันครั้งแรก 

อยู่ในช่วงอายุ	9-13	ปี	จำานวน	17	คน	คิดเป็นร้อยละ	

54.83	และส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการเข้าร่วมการ

แข่งขัน	6-10	ปี	จำานวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.06	

ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	 จำานวนและค่าร้อยละ	เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล

ตัวแปร
นักกีฬา (n = 31)

จำานวน(คน) ร้อยละ

1.	สถานศึกษา

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.	ระยะเวลาในการเล่นกีฬาชนิดนี้

	 1-5	ปี

	 6-10	ปี

	 11	ปีขึ้นไป

3.	เริ่มเข้าการแข่งขันครั้งแรกเมื่ออายุ

	 9-13	ปี

	 14-16	ปี

	 17	ปีขึ้นไป

4.	ระยะเวลาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

	 1-5	ปี

	 6-10	ปี

	 11	ปีขึ้นไป

14

17

10

18

3

17

12

2

11

18

2

 

45.16	

	54.83	

32.25	

58.06

9.67

54.83	

38.70

6.45

35.48

58.06

6.45
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	 2.	เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความวิตกกังวล	 ภายในกลุ่มท่ีได้รับการฝึกจินตภาพ	

กอ่นและหลงัการฝึก	พบวา่คะแนนด้านความวติกกงัวล

ทางกายและด้านความวิตกกังวลทางจิต	 ไม่มีความ 

แตกต่างกัน	แต่ในด้านความเช่ือม่ันในตนเอง	มีคะแนน

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ดังแสดง			

ในตารางที่	2

ตารางที่ 2	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล	ด้านความวิตกกังวลทางกาย	(Somatic	

Anxiety)	ด้านความวิตกกังวลทางจิต	(Cognitive	Anxiety)	และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	(Self	

Confidence)	 ภายในกลุ่มท่ีได้รับการฝึกจินตภาพ	 ก่อนและหลังการฝึก	 โดยใช้การทดสอบค่าที							

(Paired	samples	t-test)

การฝึกจินตภาพ
ก่อนการฝึก 
 n = 31
X ± SD

หลังการฝึก 
 n = 31
X ± SD

t p

ความวิตกกังวลทางกาย
ความวิตกกังวลทางจิต
ความเชื่อมั่นในตนเอง

16.45	±	4.29
18.51	±	4.13
27.35	±	6.95

17.28	±	3.90
18.25	±	4.66	
23.41	±	7.78

0.978
0.279
2.310*

.168

.391

.014

*p	<	.05

	 3.	เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความวติกกังวล	ภายในกลุ่มทีไ่ดรั้บการฝึกพดูกบัตนเอง	

กอ่นและหลงัการฝึก	พบวา่คะแนนด้านความวติกกงัวล

ทางกาย	 ด้านความวิตกกังวลทางจิต	 และด้านความ

เชื่อมั่นในตนเอง	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 ดังแสดงใน

ตารางที่	3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล	ด้านความวิตกกังวลทางกาย	(Somatic	

Anxiety)	ด้านความวิตกกังวลทางจิต	(Cognitive	Anxiety)	และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	(Self	

Confidence)	 ภายในกลุ่มที่ได้รับการฝึกพูดกับตนเอง	 ก่อนและหลังการฝึก	 โดยใช้การทดสอบค่าที	

(Paired	samples	t-test)

การฝึกพูดกับตนเอง
ก่อนการฝึก 
 n = 31
X ± SD

หลังการฝึก 
 n = 31
X ± SD

t p

ความวิตกกังวลทางกาย
ความวิตกกังวลทางจิต
ความเชื่อมั่นในตนเอง

16.49	±	4.03
18.70	±	4.54
29.41	±	5.34

16.86	±	4.95
17.80	±	4.23	
27.93	±	8.55

0.450
0.925
0.850

.328

.181

.201
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	 4.	เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความวิตกกังวล	ก่อนการฝึกและหลังการฝึก	ระหว่าง

การฝึกจินตภาพและการพูดกับตนเอง	 กลุ่มตัวอย่าง 

มีคะแนนความวิตกกังวลด้านความวิตกกังวลทางกาย	

(Somatic	Anxiety)	ดา้นความวติกกงัวลทางจิต	(Cog-

nit ive	 Anxiety)	 ไม่แตกต่างกัน	 แต่พบความ 

แตกต่างในด้านความเช่ือม่ันในตนเอง	(Self	Confidence)	

อยา่งมนัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	เมือ่พจิารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีพูดกับ

ตนเอง	 มีความวิตกกังวลด้านความวิตกกังวลทางกาย	

(Somatic	 Anxiety)	 และด้านความวิตกกังวลทางจิต	

(Cognitive	 Anxiety)	 น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึก 

โดยวิธีการจินตภาพ	แต่มีความเชื่อมั่นในตนเอง	(Self	

Confidence)	 มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการ

จินตภาพ	ดังแสดงในตารางที่	4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล	ด้านความวิตกกังวลทางกาย	(Somatic	

Anxiety)	ด้านความวิตกกังวลทางจิต	(Cognitive	Anxiety)	และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	(Self	

Confidence)	ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกจิตภาพและการฝึกพูดกับตนเอง	ก่อนและหลังการฝึก	โดย

ใช้การทดสอบค่าที	(Independent	samples	t-test)

ตัวแปร

การฝึกจินตภาพ 

 n = 31

X ± SD

การฝึกพูดกับตนเอง 

 n = 31

X ± SD

t p

ความวิตกกังวลทางกาย

ก่อนการฝึก

หลังการฝึก

ความวิตกกังวลทางจิต

ก่อนการฝึก

หลังการฝึก

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ก่อนการฝึก

หลังการฝึก

16.45	±	4.29

17.28	±	3.90

18.51	±	4.13

18.25	±	4.66

27.35	±	6.95

23.41	±	7.78

16.49	±	4.03

16.86	±	4.95

18.70	±	4.54

17.80	±	4.23

29.41	±	5.34

27.93	±	8.55

0.044

0.366

0.175

0.399

1.310

2.174*

.965

.716

.861

.691

.195

.034

*p	<	.05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาถึงผลการฝึกจินตภาพเพื่อการ 

ผอ่นคลายและการฝึกการพดูกบัตนเองท่ีมต่ีอความวติก

กังวลก่อนการแข่งขันของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล	 พบว่า	

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวล	

ภายในกลุม่ทีไ่ดร้บัการฝกึจนิตภาพ	กอ่นและหลงัไดร้บั

การฝึก	 คะแนนความวิตกกังวล	 ด้านความวิตกกังวล

ทางกาย	(Somatic	Anxiety)	และดา้นความวิตกกงัวล

ทางจิต	 (Cognitive	 Anxiety)	 ไม่มีความแตกต่างกัน	

แต่ในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 Confidence)				
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มีคะแนนลดลง	สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี	

ซีเวลและเอ็ดมอนสัน	(Sewell	and	Edmondson,	1996)	

พบว่า	 ความวิตกกังวลทางกายและความวิตกกังวล 

ทางจิตจะเพิ่มสูงขึ้นก่อนการแข่งขัน	 แต่ความเชื่อม่ัน

จะลดลง	และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความวิตกกังวล	 ภายในกลุ่มที่ได้รับการฝึกการพูดกับ

ตนเอง	ก่อนและหลังได้รับการฝึกพบว่าคะแนนความวิตก

กังวล	ด้านความวิตกกังวลทางกาย	(Somatic	Anxiety)	

ดา้นความวิตกกงัวลทางจิต	(Cognitive	Anxiety)	และ

ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 Confidence)	 ไม่มี

ความแตกต่างกัน	ซึ่งในการวัดผลความวิตกกังวลของ

การวิจัยครั้งนี้	 ในแต่ละครั้งนั้นนักกีฬาได้ผ่านเข้ารอบ

ไปสู่รอบท่ีมีความสำาคัญข้ึนเร่ือยๆ	ซ่ึงรอบของการแข่งขัน

กีฬาน้ันมีความสำาคัญที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้ไม่พบ

ความแตกต่างของความวิตกกังวลและความเชื่อมั่น 

ที่ลดลง	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนการฝึกและหลัง

การฝึก	 ภายในกลุ่มที่ได้รับการฝึกจินตภาพเพื่อการ 

ผ่อนคลาย	 และไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่ได้รับ 

การฝึกพูดกับตนเอง	 ดังที่	 สุปราณี	 ขวัญบุญจันทร์	

(Kwanboonchan,	1998)	ได้กล่าวไว้ว่า	ความวิตกกังวล

ที่เกิดข้ึนในการแข่งขันกีฬานั้น	 ยิ่งเข้าสู่รอบที่มีความ

สำาคัญมากข้ึน	ความวิตกกังวลก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย	

ดงันัน้ความวติกกงัวล	จึงทำาใหน้กักฬีาไมส่ามารถแสดง

ความสามารถสูงสุดออกมาได้อย่างเต็มท่ี	 หรือทำาให้

นกักฬีาเลน่ได้อยา่งไมเ่ปน็อิสระ	ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความวิตกกังวลกบัการแขง่ขนักฬีา	สบืสาย	บญุวรีบตุร	

(Boonveerabut,	 1998)	 ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ

การแข่งขันและการประเมินสถานการณ์การแข่งขัน	

เป็นเงื่อนไขสำาคัญ	 ที่มีต่อการเล่นของนักกีฬาหากการ

แข่งขันนั้นๆ	 มีความหมายหรือมีความสำาคัญจะสร้าง

แรงกระตุ้นทีเ่ป็นแรงกดดนัตอ่การเล่นเกดิความเครยีด

ทางร่างกาย	 เกิดเป็นความวิตกกังวลให้กับนักกีฬา	

ระดับการเกิดความวิตกกังวลจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ

ความสำาคัญของการแข่งขันและการประเมินสถานการณ์

ของนักกีฬา	 คล้ายคลึงกับ	 อเล็กซานเดอร์และคราเน่	

(Alexander	and	Krane,	1996)	กล่าวว่า	ย่ิงสถานการณ์

มีความสำาคัญมาก	ความวิตกกังวลจะเพิ่มมากขึ้นตาม

ไปด้วย	 ซึ่งความวิตกกังวลที่เพิ่มสูงข้ึนน้ีอาจแสดงถึง

ความสัมพนัธท่ี์มีตอ่การกลวัความลม้เหลว	และการให้

ระดับความสำาคัญในการแข่งขันที่แตกต่างกันของ

นักกีฬา	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ลัดดา	พันธ์กำาเนิด	

(Pankamnerd,	2006)	ทำาการศึกษาถึงความสัมพันธ์

ของการกลัวความล้มเหลว	 การรับรู้ความสำาคัญของ

การแข่งขัน	 และความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันของ

นักกีฬาเยาวชน	 พบว่า	 การรับรู้ความสำาคัญของการ

แข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความวิตกกังวล 

ทางกาย	แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลทางจิต	

และมีการยืนยันว่าในกลุ่มท่ีให้ความสำาคัญกับการแข่งขัน

สูงนั้น	การกลัวความล้มเหลวมีความสัมพันธ์กับความ

วติกกงัวลทางกายและความวิตกกงัวลทางจติ	การกลวั

ความล้มเหลวในบุคคลให้ความสำาคัญกับการแข่งขัน 

สูงนั้น	จะแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลทางกายและ

ความวิตกกังวลทางจิตออกมาก่อนการแข่งขัน	 บุคคล

ที่ให้ความสำาคัญกับการแข่งขันต่ำา	 จะไม่แสดงอาการ

ของความวิตกกังวลทางความคิด	แต่จะมีอาการทางกาย	

การกลวัความลม้เหลวนัน้สามารถเปน็ตวับง่ชีถ้งึความ

วิตกกังวลก่อนการแข่งขัน	 จะแสดงออกมามากหรือ

น้อยน้ันข้ึนอยู่กับการรับรู้ถึงความสำาคัญของการแข่งขันน้ัน

ว่ามีความสำาคัญสูงหรือต่ำา	

	 เมื่อทำาการเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล

ดา้นความวติกกงัวลทางกาย	(Somatic	Anxiety)	ดา้น

ความวิตกกังวลทางจิต	(Cognitive	Anxiety)	และด้าน

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 Confidence)	 ก่อนและ

หลังการฝึก	ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการฝึกด้วยการจินตภาพ

และพูดกับตนเอง	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความวิตก

กงัวลดา้นความวติกกงัวลทางกาย	(Somatic	Anxiety)	
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ด้านความวิตกกังวลทางจิต	 (Cognitive	 Anxiety)	 

ไม่แตกต่างกัน	แต่พบความแตกต่างในด้านความเช่ือม่ัน

ในตนเอง	(Self	Confidence)	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ	.05	เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย	พบว่ากลุ่ม

ท่ีได้รับการฝึกโดยวิธีพูดกับตนเอง	มีความวิตกกังวลดา้น

ความวิตกกงัวลทางกาย	(Somatic	Anxiety)	และดา้น

ความวิตกกังวลทางจิต	 (Cognitive	 Anxiety)	 

น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการจินตภาพ	 แต่มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 (Self	 Confidence)	 มากกว่า		

กลุม่ทีไ่ดร้บัการฝกึโดยวธิกีารจนิตภาพ	แสดงใหเ้ห็นวา่	

กลุม่ทีไ่ดร้บัการฝึกพูดกบัตนเอง	ท่ีมุง่เนน้ไปในเรือ่งของ

การควบคุมความคิด	จะสามารถควบคุมความวิตกกังวล

และมีความเช่ือม่ันในตนเอง	ได้ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับการฝึก

จินตภาพ	 ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมร่างกาย	

ซึง่จะเหน็วา่ในฤดกูารแขง่ขนั	การปรบัความคดิใหต้รง

กับการนำาไปใช้ได้จริง	 จะทำาให้นักกีฬามุ่งความสนใจ		

ไปอยู่ที่วิธีการเล่น	 ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการควบคุม

ร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว	ทักษะทางจิตใจน้ันแต่ละอย่าง

อาจจะมีความจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน 

ที่แตกต่างกันอาจจะเป็นไปได้ที่การจินตภาพ	 ซึ่งเป็น			

วธิทีีซ่บัซอ้นกวา่นัน้อาจจำาเป็นตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน

มากกว่าการพูดกับตนเอง	 ในขณะที่ประสิทธิภาพของ

วิธีการทั้งสองนั้นอาจจะไม่แตกต่างกัน	 แต่การพูดกับ

ตนเองอาจจะแสดงประสทิธภิาพออกมาไดร้วดเรว็กว่า

 สรุปผลการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้พบว่าการพูดกับตนเองนั้นมี

ประสิทธภิาพมากกวา่การจินตภาพ	ทกัษะทางจิตใจนัน้

แต่ละอย่างอาจจะมีความจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ

ฝึกฝนที่แตกต่างกันอาจจะเป็นไปได้ที่การจินตภาพ	 

ซ่ึงเป็นวิธีท่ีซับซ้อนกว่าน้ันอาจจำาเป็นต้องใช้เวลาในการ

ฝกึฝนมากกวา่การพดูกับตนเอง	ในขณะทีป่ระสทิธิภาพ

ของวิธีการท้ังสองน้ันอาจจะไม่แตกต่างกัน	แต่การพูดกับ

ตนเองอาจจะแสดงประสทิธิภาพออกมาไดร้วดเรว็กว่า	

งานวิจัยในอนาคตมีความจำาเป็นในการทำาความเข้าใจ

เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น	นอกจากนี้	ภายหลังการฝึก	พบว่า	

ส่วนใหญ่นักกีฬาจะเลือกใช้ทักษะการพูดกับตนเอง

มากกว่า	 โดยนักกีฬาได้ให้เหตุผลในการเลือกใช้ทักษะ

การพูดไว้ว่า	 การพูดกับตนเอง	 สามารถทำาให้ตัวของ

นักกีฬานั้น	 ตื่นเต้นน้อยลง	 ลดความวิตกกังวลที่มีต่อ

การแข่งขันท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน	มีแรงกระตุ้น	มีความเช่ือม่ัน

มากขึ้น	 รู้สึกถึงความพร้อมในการแข่งขัน	 รู้ว่าตัวเอง

จะต้องทำาอะไรเวลาอยู่ในสนาม

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 1.	ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง	 ที่เป็นกลุ่มควบคุม	 

จะทำาให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม

	 2.	ควรใช้แบบฝึกการจินตภาพ	ที่มีความเฉพาะ

เจาะจงกับนักกีฬารักบี้ฟุตบอลแต่ละตำาแหน่งหรือเป็น

เหตุการณ์จำาลองการแข่งขัน	เพ่ือความเหมาะสมในการ 

นำาไปใช้ลดความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน

 3.	ควรกำาหนดความสำาคัญของการแข่งขัน 

ในแต่ละครั้ง ท่ีทำาการเก็บข้อมูลให้มีความสำาคัญ						

เท่าๆ	กัน

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณ	 ผู้ควบคุมทีมรักบี้ฟุตบอล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร	์ทีก่รณุาใหค้วามอนเุคราะหส์ถานทีแ่ละ

เครือ่งมอืในการศกึษาวจิยั	และขอขอบคณุนกักฬีารกับี้

ฟตุบอลทุกทา่นทีส่ละเวลาในการเปน็กลุ่มตวัอยา่งและ

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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ค่าทางสถิติโดยหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน			

การทดสอบคา่	“ท”ี	วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว	

และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งรายคูด่ว้ยวธิขีองเชฟเฟ	่

ที่นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ผลการวิจัย

	 1.	 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชม

การแข่งขันแบดมินตันรายการ	 เอสซีจี	 แบดมินตัน

เยาวชนชิงแชมป์โลก	 2013	 โดยรวมและรายด้าน						

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ

แรกคือ	ด้านสถานที่ให้บริการ

	 2.	 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผู้เข้าชม			

เมื่อจำาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญ		

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผู้เข้าชม

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เมื่อ

เปรียบเทียบโดยจำาแนกตามอายุ	 ในด้านการส่งเสริม

การขาย	 เมื่อจำาแนกตามระดับการศึกษา	 ในด้าน

ผลิตภัณฑ์	 ด้านการส่งเสริมการขายและด้านบุคลากร	

เมื่อจำาแนกตามอาชีพ	ในด้านราคาและด้านสถานที่ให้

บริการ	และเมื่อจำาแนกตามรายได้	ในด้านผลิตภัณฑ์

 สรุปผลการวิจัย

	 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผู้ เข้าชม						

การแข่งขันแบดมินตนั	โดยรวมและรายดา้นทกุด้านอยู่

ในระดับมาก	 	 เม่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการ

ตลาดพบวา่มผีลแตกตา่งกันแบบเฉพาะดา้นกับผูเ้ข้าชม

ที่มีอายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่างกัน	แต่

ไม่พบความแตกต่างกันต่อผู้เข้าชมที่จำาแนกจากเพศ				

ที่ต่างกัน

คำาสำาคัญ :	 ส่วนประสมทางการตลาด	 /	 ผู้เข้าชม	 /	

แบดมินตัน
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THE MARKETING MIX EFFECTING ON SPECTATORS

 IN SCG WORLD JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2013

Suwannee  Rooplor and Tepprasit Gulthawatvichai
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purposes of this research 

were	to	study	about	the	marketing	mix	effecting	

on spectators in SCG World Junior Badminton 

Championships	2013and	compare	the	effect	of	

marketing	mix	among	spectators	classified	by	

genders, ages, educations, occupations and 

incomes. 

 Methods	A	total	of	400	subjects	answered	

the questionnaires which was used as a survey 

tool.	 The	Validity	 and	The	 alpha-coefficient	 of	

Cronbach	were	found	to	be	0.90	and	0.97.	Data	

were analyzed statistically by using mean, 

standard deviation, t-test and one way ANOVA 

(F-test).	Then	the	differences	were	analyzed	in	

pairs by using Scheffe Method.

 Results 

	 1.	 The	 marketing	 mix	 effecting	 on	

spectators in SCG World Junior Badminton 

Championships	2013,	as	overall	 in	high	 level.	

The most average factor was the Place.

	 2.	 Result	of	comparing	the	marketing	mix	

effecting	on	spectators	classified	by	gender	there	

was	no	statistical	significant	difference	at	the	.05	

level.

	 3.	 Result	of	comparing	the	marketing	mix	

effecting on spectators there were statistical 

significant	 difference	 at	 the	 .05	 level	 when	

classified	by	ages;	 the	promotion,	classified	by	

educations;	the	product,	the	promotion	and	the	

people,	classified	by	occupations;	the	price	and	

classified	by	incomes;	the	product

 Conclusion The	marketing	mix	effecting	

on spectators at overall in high level. There were 

significant differences classified by ages, 

educations, occupations and incomes, and were 

not	found	any	significant	differences	classified	by	

gender.

Key Words :	 Marketing	 Mix	 /	 Spectators	 /	

Badminton
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	กีฬาได้เพิ่มบทบาทต่อสังคม

และมวลมนุษยม์ากข้ึนเปน็ลำาดบั	จากเดมิทีก่ารแขง่ขนั

โอลิมปิกโบราณ	 คือการแข่งขันเพื่อหาผู้ที่เร็วกว่า								

สูงกว่า	 แข็งแรงกว่า	 แต่ในปัจจุบันกีฬาได้มีมิติและ

บทบาทต่อสังคมที่หลากหลายขึ้น	 ดังเช่นที่กระทรวง

การทอ่งเทีย่วและกฬีา	ไดร้ะบุไวใ้นแผนพฒันาการกฬีา

แห่งชาติ	ฉบับที	่5	(2555-2559)(Ministry	of	Tourism	

and	 Sports,	 2012-2016)	 ว่ามิติกีฬาประกอบด้วย					

1)	มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ	เป็นการส่งเสริมกีฬา	เพื่อการ

ออกกำาลงักายและกอ่ใหเ้กดิสขุภาวะทีด่ขีองประชาชน

ทัง้ประเทศ		2)	มติิกฬีาเพือ่ความเปน็เลิศ	วตัถปุระสงค์

เพือ่สรา้งความภมูใิจ	ในความสำาเรจ็ในการแขง่ขนักฬีา

อันจะนำาไปสู่ความมีชื่อเสียงและความเจริญในด้าน

ต่างๆ ของประเทศ		3)	มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ		4)	มิติ

กฬีาเพือ่ความมัน่คง	ทีม่เีปา้หมายในการนำากฬีาเขา้มา

ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ	

แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 ก่อให้เกิดความรักสามัคคี	

และความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกกลุ่ม	5)	มิติกีฬา

ด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งความสำาเร็จของนักกีฬาไทยในการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	 เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความ

สำาเร็จ	 ความเจริญทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือใน

การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

	 กฬีาแบดมนิตนันอกจากจะเปน็กฬีาทีไ่ดรั้บความ

นิยมสูงแล้ว	 ยังเป็น	 1	 ใน	 12	 ชนิดกีฬาที่รัฐบาล

สนบัสนนุใหพ้ฒันาไปสูก่ารเป็นกีฬาเพือ่การอาชพี	ทัง้นี	้

การทีจ่ะบรรลผุลสำาเรจ็ดังทีร่ฐับาลได้ต้ังเป้าหมายไวน้ัน้

ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือ	 ปัจจัย

ด้านผู้ชมกีฬา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมกีฬาที่เข้าชมใน

สนามแข่งขัน	การมีผู้เข้าชมกีฬาจำานวนมาก	นอกจาก

จะส่งผลดีต่อจิตใจของผู้แข่งขันหรือนักกีฬาให้เกิด

ความเข้มแข็งและฮึกเหิมแล้ว	 ผู้เข้าชมกีฬายังมีส่วน

สำาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ให้เกิดขึ้น	

นอกจากการจำาหนา่ยบตัร	ของทีร่ะลกึ	และสนิคา้ตา่งๆ	

แลว้	ในปจัจบุนัยงัหมายถงึลขิสทิธิต์า่งๆ	อกีดว้ย	จงึนบั

ได้ว่า	ผู้เข้าชมกีฬาเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญอย่างหนึ่งใน

การที่จะพัฒนากีฬาให้ก้าวสู่กีฬาเพื่อการอาชีพนั่นเอง

	 เมื่อผู้เข้าชมกีฬามีความสำาคัญต่อการพัฒนา							

ไปสู่กีฬาเพ่ือการอาชีพ	 ดังนั้นการศึกษาและวิจัยให้				

เกิดความเข้าใจในผู้ เข้าชมกีฬาจึงมีความสำาคัญ								

เป็นอย่างยิ่ง	ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า	ควรนำาเอาหลักการใน

เร่ืองของ	 “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ”	 ซึ่ง						

เป็นหลักการทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมา

ประยุกต์ใช้	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา				

กีฬาแบดมินตันสู่กีฬาอาชีพ	 อนึ่ง	 ระหว่างวันที่	 23	

ตุลาคม - 3	พฤศจิกายน	2556	ประเทศไทย	โดยการ

ดำาเนินงานของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ				

ได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันแบดมินตันรายการ							

เอสซีจี	 แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	 2013	 ขึ้น					

จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการศึกษาวิจัยในกลุ่ม

ตัวอย่างผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ

ระดับโลก	 เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่

มผีลตอ่ผูเ้ข้าชมการแข่งขันแบดมนิตนั	ซึง่ข้อมลูทีไ่ดจ้ะ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนในการทำาการตลาดเพ่ือ

กระตุน้	และจงูใจใหม้ผีูเ้ขา้ชมการแขง่ขนัแบดมนิตนัที่

เพิ่มขึ้นต่อไป		

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล			

ต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	 เอสซีจี	

แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	เอสซจีี	

แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	 2013	 โดยจำาแนก					

ตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้
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ปัญหาการวิจัย

	 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผู้เข้าชมการ

แขง่ขนัแบดมินตัน	รายการ	เอสซจีี	แบดมนิตนัเยาวชน

ชิงแชมป์โลก	2013	อย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง	คือผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน

รายการ	เอสซจี	ีแบดมนิตนั	เยาวชนชงิแชมป์โลก	2013	

ที่สนามอินดอร์	 สเตเดียม	 หัวหมาก	 การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	ระหว่างวันที่	23	ตุลาคม	-	3	พฤศจิกายน	

2556	 จำานวน	 400	 คน	 ใช้วิธีการคำานวณหาจำานวน

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรสำาหรับกรณีท่ีไม่ทราบ						

จำานวนประชากรที่แน่นอน	คือ	n	=	Z2/4E2	ของ	กัลยา	

วานิชย์บัญชา	(Vanichbancha		K.,	2012)	เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบโควตา	(Quota	Sampling)	โดยกำาหนด

จำานวนคุณสมบัติในเรื่องของเพศให้เพศชายและเพศ

หญิงมีจำานวนเทา่กนัคอื	200	คน	และชว่งอายขุองกลุม่

ตัวอย่างให้มีจำานวนเฉล่ียเท่ากันจำานวน	 4	 ช่วงอายุ					

คือ	อายุ	18-25	ปี,	26-35	ปี,	36-45	ปี	และ	46	ปี					

ขึ้นไป	ช่วงอายุละ100	คน

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้	ลักษณะเป็นแบบสอบถาม	ซึ่งประกอบด้วย	

3	ส่วนดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	มลัีกษณะแบบสำารวจรายการ	

(Check	List)	จำานวน	6	ข้อ

	 ส่วนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน

มีลักษณะแบบสำารวจรายการ	 (Check	List)	จำานวน	

13	ข้อ

	 ส่วนที่	3	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขัน

แบดมินตัน	 รายการ	 เอสซีจี	 แบดมินตันเยาวชนชิง

แชมป์โลก	2013	ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	ราคา	สถานที่

ใหบ้รกิาร	การสง่เสรมิการตลาด	บคุลากร	กระบวนการ

ให้บริการ	 และการสร้างและนำาเสนอลักษณะทาง

กายภาพ	 มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	จำานวน	44	ข้อ

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ศึกษา	ค้นคว้า	เอกสาร	ตำาราและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา

	 2.	 สร้างแบบสอบถาม	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน			

5	 ท่านพิจารณา	 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา	

(Content	 Validity)	 และนำามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	 Objective	

Congruence	:	IOC)	ได้ค่าเท่ากับ	0.90

	 3.	 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาแนะนำาของ

ผูท้รงคณุวฒุ	ิทัง้ทางด้านภาษาและรูปแบบการพมิพใ์ห้

ถูกต้องและเหมาะสม	 ภายใต้ความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

	 4.	 นำาโครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบสอบถาม

ฉบับสมบู รณ์ เข้ าสู่ ก ระบวนการพิ จารณาของ															

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน									

กลุ่มสหสถาบัน	 ชุดที่	 1	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ระหว่างรอการพิจารณา	 นำาแบบสอบถามไปทดลอง				

ใช้กับกลุ่มผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันที่ ไม่ใช่									

กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 30	 คน	 จากนั้นทดสอบหาค่า

ความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบสอบถามโดยหา								

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค	 (Cronbach’s	

alpha	coefficient)	ได้ค่าเท่ากับ	0.97

	 5.	 ได้รับการอนุมัติจริยธรรม	 โครงการวิจัยที่	

124.1/56	 ลงวันที่	 18	 ตุลาคม	 2556	 หลังผ่านการ

พจิารณา	จงึนำาแบบสอบถามไปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอยา่ง

ต่อไป
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	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจำานวน	 1	 คน	 ได้ทำาการ					

เก็บข้อมูลทุกวันท่ีมีการแข่งขัน	 โดยกำาหนดแบ่งช่วง

เวลาในการเก็บเป็น	3	ช่วงเวลา	หลังจากที่การแข่งขัน

ดำาเนินไประยะเวลาหนึ่งจนจบการแข่งขันในแต่ละวัน	

โดยพิจารณาความเหมาะสมจากตารางเวลาการ

แข่งขันในวันนั้นๆ เป็นสำาคัญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ				

ข้อมูล	 ถูกนำามารวบรวมและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ	 เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ	

ดังนี้

 แบบสอบถามส่วนที่	 1	 สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	และแบบสอบถามส่วนที่	2	พฤติกรรม

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน	

นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 โดยการแจกแจงความถี่						

คิดเป็นร้อยละ	 และนำาเสนอในรูปแบบตารางและ			

ความเรียง

	 แบบสอบถามส่วนที่	 3	 เกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขัน

แบดมินตัน	 รายการ	 เอสซีจี	 แบดมินตันเยาวชน									

ชิงแชมป์โลก	 2013	 นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็น					

ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ

ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อผู้เข้าชมการแขง่ขันแบดมนิตัน	จำาแนกตาม	เพศ	

อายุ	อาชีพ	รายได้	และระดับการศึกษา	โดยการนำามา

ทดสอบค่า	“ที”	(t-test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 ด้วยการทดสอบค่า	

“เอฟ”	 (F-test)	 ในกรณีที่พบความแตกต่างรายคู่	 ใช้

การวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	 (Scheffe	

Method)

ผลการวิจัย

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นเพศชาย	

200	คน	เพศหญิง	200	คน	ประกอบด้วย	4	ช่วงอายุ	

คือ	 อายุ	 18-25	 ปี,	 26-35	 ปี,	 36-45	 ปี	 และอายุ									

46	ปีขึ้นไป	ช่วงอายุละ	100	คน	ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด	คิดเป็นร้อยละ	62.25	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	

คดิเปน็รอ้ยละ	63.25	ประกอบอาชพี	พนกังาน/ลกูจา้ง

บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ	35.75	และมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน	 ระหว่าง	 20,001 - 40,000	 บาท	 คิดเป็น							

ร้อยละ	32.25

 2. พฤติกรรมท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน

 ผูเ้ข้าชมการแข่งขันแบดมนิตนัสว่นใหญ	่มเีหตผุล

ในการเข้าชมการแข่งขันแบดมินตนั	คอื	มคีวามชืน่ชอบ

กีฬาแบดมินตันอยู่แล้ว	 คิดเป็นร้อยละ	 47.25	 ความ

บ่อยครั้งในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันข้ึน					

อยู่กับเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมคดิเปน็รอ้ยละ	70.25	

เข้าชมการแข่งขันกับเพื่อน	คิดเป็นร้อยละ	35.00	โดย

เล่นแบดมินตันเป็นประจำา	 คิดเป็นร้อยละ	 44.25	 มี

ระดับของทักษะกีฬาแบดมินตัน	อยู่ในระดับปานกลาง	

คือ	 เล่นได้สนุก	 คิดเป็นร้อยละ	 54.25	 มีการติดตาม

ข่าวสารกีฬาแบดมินตันผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด									

คิดเป็นร้อยละ	 41.75	 เดินทางมาชมการแข่งขัน

แบดมินตันโดยรถยนต์ส่วนตัว	 คิดเป็นร้อยละ	 52.25						

ผู้เข้าชมแบดมินตันส่วนใหญ่	 มีความชื่นชอบกีฬา

แบดมินตันอยู่ในระดับมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 47.50						

โดยมีเหตุผลที่ชื่นชอบ	 คือ	 กีฬาแบดมินตันทำาให้รู้สึก				

มคีวามสขุ	สนกุ	ตืน่เตน้	คดิเปน็รอ้ยละ	36.75	มนีกักฬีา

แบดมินตันท่ีช่ืนชอบ	คือ	รัชนก	อินทนนท์	และบุญศักด์ิ	

พลสนะ	 คิดเป็นร้อยละ	 73.25	 สำาหรับการแข่งขัน

รายการนี้	 ผู้เข้าชมการแข่งขันคิดว่าจะเข้าชมการ

แข่งขัน	2-5	วัน	คิดเป็นร้อยละ	65.75	หากไม่สามารถ

เข้าชมการแข่งขันในสนามแข่งขันได้	 จะมีการติดตาม

ชม	 คิดเป็นร้อยละ	 88.25	 และส่วนใหญ่เห็นว่า	 ไม่				

ควรเก็บค่าเข้าชมถึงแม้จะเป็นการแข่งขันแบดมินตัน
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รายการระดับประเทศหรือระดับโลก	 คิดเป็นร้อยละ	

45.25

 3. ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อผูเ้ชา้ชม

การแข่งขันแบดมินตันรายการ เอสซีจี แบดมินตัน

เยาวชนชิงแชมป์โลก 2013 ดังแสดงในตารางที่	1

	 โดยรวมส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ											

ผู้ เข้าชมอยู่ในระดับมาก(X=3.19)	 และรายด้าน										

ทุกด้านมีผลต่อผู้เข้าชมในระดับมาก	 ได้แก่	 ด้าน							

สถานที่ให้บริการ	(X=	3.38)	ด้านผลิตภัณฑ์	(X=3.35)	

ดา้นกระบวนการ	(X=3.31)	ดา้นการสรา้งและนำาเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ	(X=3.25)	ดา้นบคุลากร	(X=3.14)	

ด้านการส่งเสริมการขาย	 (X=2.96)	 และด้านราคา	

(X=2.95)	ตามลำาดับ

 4. เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลต่อผู้ เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน 

รายการ เอสซีจี แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 

2013

 4.1 ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีมผีลตอ่ผูเ้ข้าชมการแขง่ขนัแบดมนิตนัรายการ 

เอสซจี ีแบดมนิตนัเยาวชนชงิแชมปโ์ลก 2013 จำาแนก

ตามเพศ	 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด	 มีผลต่อ							

ผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันเมื่อจำาแนกตามเพศ							

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย				

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1		แสดงค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	เอสซีจี	แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013	โดยรวมและ

จำาแนกตามเพศ

 เพศชาย เพศหญิง

 ส่วนประสมทางการตลาด  n=400   (n=200) (n=200)  t p

     X SD แปลผล X SD X SD

 ด้านผลิตภัณฑ์	 3.35	 0.45	 มาก	 3.36	 0.47	 3.34	 0.43	 0.454	 .650

	 ด้านราคา	 	 2.65	 0.58	 มาก	 2.95	 0.61	 2.95	 0.55	 0.006	 .995

	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 3.38	 0.46	 มาก	 3.38	 0.45	 3.38	 0.47	 0.041	 .967

	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 2.96	 0.64	 มาก	 2.94	 0.64	 2.99	 0.64	 0.777	 .438

	 ด้านบุคลากร	 3.14	 0.50	 มาก	 3.15	 0.53	 3.13	 0.47	 0.458	 .647

	 ด้านกระบวนการ	 3.31	 0.53	 มาก	 3.33	 0.53	 3.28	 0.53	 0.886	 .376

	 ด้านการสร้างและนำาเสนอ	 3.25	 0.47	 มาก	 3.26	 0.45	 3.24	 0.48	 0.450	 .653

	 ลักษณะทางกายภาพ

  รวม  3.19 0.39 มาก 3.20 0.41 3.19 0.36 0.360 .720

 p>	.05	(t398	=1.96)
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  4.2 ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีมผีลตอ่ผูเ้ข้าชมการแขง่ขนัแบดมินตันรายการ 

เอสซจี ีแบดมนิตันเยาวชนชงิแชมปโ์ลก 2013 จำาแนก

ตามอายุ	 พบว่า	 โดยรวมส่วนประสมทางการตลาด															

มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันเมื่อจำาแนก													

ตามอายุไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ																														

ที่ระดับ	 .05	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า																											

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย																			

มีผลแตกต่างกันระหว่างผู้เข้าชมที่มีอายุระหว่าง																								

26 – 35	 ปี	 กับผู้เข้าชมที่มีอายุตั้งแต่	 46	 ปีข้ึนไป									

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ดังแสดงใน						

ตารางที่	2

ตารางที่ 2		แสดงผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	

เอสซีจี	แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013	จำาแนกตามอายุ

  1 2 3 4

 
ส่วนประสมทางการตลาด

 18 - 25 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 ปีขึ้นไป F P เปรียบ

  (n=100) (n=100) (n=100) (n=100)   เทียบ

  X SD X SD X SD X SD   
รายคู่

 ด้านผลิตภัณฑ์	 3.29	 0.43	 3.35	 0.50	 3.38	 0.45	 3.36	 0.42	 0.680	 .565	 -	

	 ด้านราคา	 3.07	 0.53	 2.91	 0.64	 2.96	 0.56	 2.86	 0.59	 2.330	 .074	 -	

	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 3.45	 0.44	 3.37	 0.47	 3.41	 0.47	 3.28	 0.45	 2.287	 .078	 -

	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 2.95	 0.58	 3.05	 0.66	 3.04	 0.60	 2.79	 0.69	 3.632	 .013*	 (2 - 4)

	 ด้านบุคลากร	 3.18	 0.45	 3.13	 0.52	 3.15	 0.59	 3.11	 0.44	 0.343	 .794	 -

	 ด้านกระบวนการ	 3.27	 0.49	 3.34	 0.58	 3.36	 0.49	 3.26	 0.57	 0.848	 .468	 -

	 ด้านการสร้างและนำาเสนอ	 3.27	 0.46	 3.27	 0.47	 3.26	 0.47	 3.20	 0.48	 0.539	 .656	 -	

	 ลักษณะทางกายภาพ

           รวม 3.21 0.34 3.20 0.40 3.22 0.39 3.19 0.39 1.169 .321 -

*p	<	.05	(F3,396=	2.60)

 4.3 ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทาง                    

การตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน

รายการ เอสซีจี แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 

2013 จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า	 โดยรวม			

ส่วนประสมทางการตลาดมีผลแตกต่างกันระหว่าง								

ผู้เข้าชมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	

กบัผูเ้ขา้ชมทีม่รีะดบัการศึกษาปรญิญาตร	ีและผู้เข้าชม

ทีม่รีะดบัการศกึษาอนปุรญิญาหรอืเทียบเท่ากบัผู้เขา้ชม

ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร	ีและเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์	 มีผลแตกต่างกันต่อผู้ เข้าชม	 แต่เมื่อ						

เปรียบเทียบรายคู่	 ไม่พบรายคู่ใดที่แตกต่างกัน	 ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมี								

ผลแตกต่างกันระหว่าง	 ผู้เข้าชมที่มีระดับการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	กับผู้เข้าชมในระดับการศึกษา	

อื่นๆ ทั้งหมด	และในด้านบุคลากร	พบว่า	ส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลแตกต่างกันระหว่าง	 ผู้เข้าชมที่มี

ระดับการศึกษาตำ่ากว่าหรือเทียบเท่า	 ม.6	 กับผู้เข้าชม			

ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	ดังแสดง

ในตารางที่	3
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ตารางที่ 3		แสดงผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	

เอสซีจี	แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013	จำาแนกตามระดับการศึกษา

  1 2 3 4

  ตำ่ากว่า ม.6 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า    เปรียบ

 ส่วนประสมทางการตลาด หรือเทีียบเท่า หรือเทีียบเท่า  ปริญญาตรี  F P เทียบ

  (n=39) (n=29) (n=253) (n=79)    รายคู่

  X SD X SD X SD X SD

 ด้านผลิตภัณฑ์	 3.24	 0.51	 3.18	 0.42	 3.35	 0.46	 3.44	 0.39	 3.133	 .026*	 -	

	 ด้านราคา	 3.06	 0.57	 2.73	 0.55	 2.97	 0.60	 2.92	 0.52	 2.032	 .109	 -	

	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 3.38	 0.49	 3.25	 0.51	 3.41	 0.46	 3.31	 0.40	 1.722	 .162	 -

	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 3.01	 0.60	 2.56	 0.80	 2.98	 0.64	 3.03	 0.57	 4.163	 .006*	 (1-2),	(2-3)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2-4)

	 ด้านบุคลากร	 3.26	 0.49	 2.90	 0.52	 3.16	 0.50	 3.12	 0.47	 2.957	 .032*	 (1-2)	 	

	 ด้านกระบวนการ	 3.29	 0.54	 3.07	 0.55	 3.32	 0.54	 3.37	 0.47	 2.386	 .069	 -

	 ด้านการสร้างและนำาเสนอ	 3.30	 0.49	 3.06	 0.41	 3.26	 0.48	 3.25	 0.43	 1.782	 .150	 -	

	 ลักษณะทางกายภาพ

           รวม 3.21 0.42 2.95 0.43 3.21 0.38 3.21 0.33 3.824 .010* (2-3), (2-4)

*p	<	.05	(F3,396=	2.60)

 4.4 ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทาง         

การตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน

รายการ เอสซีจี แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 

2013 จำาแนกตามอาชีพ	พบว่าโดยรวม	ส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	

เมื่อจำาแนกตามอาชีพ	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน					

พบว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้าน

สถานที่ให้บริการ	มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	แตเ่มือ่เปรยีบ

เทียบรายคู่	 ไม่พบรายคู่ใดที่แตกต่างกันดังแสดงใน

ตารางที่	4
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ตารางที่ 4		แสดงผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	

เอสซีจี	แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013	จำาแนกตามอาชีพ

  1 2 3 4 5

  ข้าราชการ/ พนักงาน/ ประกอบ นักเรียน อื่นๆ   เปรียบ
  พนักงาน ลูกจ้าง ธุรกิจ นักศึกษา    เทียบ
 

ส่วนประสมทางการตลาด
 รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ส่วนตัว   

F P
 รายคู่

  (n=55) (n=143) (n=90) (n=81) (n=31)   

  X SD X SD X SD X SD X SD

 ด้านผลิตภัณฑ์	 3.37	 0.40	 3.35	 0.50	 3.32	 0.45	 3.32	 0.43	 3.41	 0.37	 0.350	 .844	 -	

	 ด้านราคา	 3.05	 0.59	 2.91	 0.59	 2.86	 0.60	 3.10	 0.53	 2.85	 0.56	 2.632	 .034*	 -	

	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 3.36	 0.45	 3.41	 0.44	 3.29	 0.49	 3.48	 0.43	 3.21	 0.48	 2.942	 .020*	 -

	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 2.99	 0.58	 3.01	 0.65	 2.90	 0.68	 2.95	 0.60	 2.90	 0.69	 0.522	 .720	 -	 	

	 ด้านบุคลากร	 3.26	 0.42	 3.11	 0.51	 3.14	 0.56	 3.17	 0.46	 3.02	 0.49	 1.478	 .208	 -

	 ด้านกระบวนการ	 3.45	 0.47	 3.30	 0.58	 3.31	 0.52	 3.28	 0.49	 3.14	 0.50	 1.697	 .150	 -

	 ด้านการสร้างและนำาเสนอ	 3.30	 0.42	 3.28	 0.45	 3.19	 0.52	 3.25	 0.48	 3.17	 0.46	 0.956	 .432	 -	

	 ลักษณะทางกายภาพ

           รวม 3.26 0.33 3.20 0.39 3.14 0.45 3.22 0.35 3.10 0.34 1.278 .278 -

*p	<	.05	(F4,395=	2.37)

 4.5 ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีมผีลตอ่ผูเ้ข้าชมการแขง่ขนัแบดมินตันรายการ 

เอสซจี ีแบดมนิตันเยาวชนชงิแชมปโ์ลก 2013 จำาแนก

ตามรายได้	 พบว่าโดยรวมส่วนประสมทางการตลาด				

มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	 เมื่อจำาแนก			

ตามรายได้	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ					

ที่ระดับ	 .05	 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า							

สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ	์มผีลแตกตา่ง

กันระหว่างผู้เข้าชมที่มีรายได้ไม่เกิน	 20,000	 บาท						

กับผู้เข้าชมที่มีรายได้	 40,001	 บาทข้ึนไป	 อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังแสดงในตารางที่	5
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ตารางที่ 5		แสดงผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันรายการ	

เอสซีจี	แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก	2013	จำาแนกตามรายได้

  1 2 3 4

  ยังไม่มี ไม่เกิน 20,001 - 40,001 บาท    เปรียบ

 ส่วนประสมทางการตลาด รายได้ 20,000 บาท 40,000 บาท ขึ้นไป  F P เทียบ

  (n=81) (n=96) (n=129) (n=93)    รายคู่

  X SD X SD X SD X SD

 ด้านผลิตภัณฑ์	 3.30	 0.42	 3.26	 0.49	 3.36	 0.44	 3.46	 0.43	 3.772	 .011*	 (2-4)	

	 ด้านราคา	 3.08	 0.51	 2.85	 0.70	 2.96	 0.52	 2.94	 0.58	 2.188	 .089	 -	

	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 3.45	 0.42	 3.37	 0.50	 3.35	 0.48	 3.36	 0.42	 0.864	 .460	 -

	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 2.94	 0.60	 2.94	 0.70	 2.95	 0.65	 3.02	 0.61	 0.294	 .830	 -

	 ด้านบุคลากร	 3.11	 0.44	 3.20	 0.56	 3.12	 0.49	 3.14	 0.50	 0.660	 .577	 -	 	

	 ด้านกระบวนการ	 3.26	 0.49	 3.30	 0.59	 3.29	 0.54	 3.38	 0.50	 0.797	 .496	 -

	 ด้านการสร้างและนำาเสนอ	 3.22	 0.46	 3.25	 0.48	 3.20	 0.47	 3.33	 0.47	 1.395	 .244	 -	

	 ลักษณะทางกายภาพ

           รวม 3.19 0.34 3.17 0.44 3.19 0.36 3.23 0.39 0.343 .794 -

*p	<	.05	(F3,396=	2.60)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย	สามารถอภิปรายได้ว่า	ผู้เข้าชม

การแข่งขันแบดมินตัน	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความ

ชื่นชอบและสนใจในกีฬาแบดมินตันในระดับมาก							

อยู่ก่อนแล้ว	มีการเล่นแบดมินตันเป็นประจำา	มีทักษะ

การเล่นกีฬาแบดมินตันอยู่ในระดับปานกลางคือ	

สามารถเล่นได้สนุก	 ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันเพราะ			

รู้สึกมีความสุข	 สนุก	 ตื่นเต้น	 มีนักกีฬาแบดมินตันที่				

ชื่นชอบเป็นพิ เศษซึ่ งมีการติดตามผลงานอย่าง											

สมำ่าเสมอ	 ทั้งในสนามแข่งขันและจากสื่อประเภท			

ต่างๆ	 จากลักษณะเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า	 ผู้เข้าชมการ

แข่งขันกีฬาแบดมินตันส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น	 “แฟน

กีฬาแบดมินตัน”	 ซึ่ง	 แมคเฟอร์สัน	 เคอร์ติสและ							

ลอย	 (McPherson	 Curtis	 and	 Loy	 cited	 in	

Onoparatvibool,	 V.	 (2010))	 ได้อธิบายถึงลักษณะ			

ของแฟนกีฬา	ว่าประกอบไปด้วย	มีการลงทุนเกี่ยวกับ

เวลา	 เงินทอง	 มีความรู้เกี่ยวกับกีฬา	 มีอารมณ์ที่เกิด

ร่วมกับนักกีฬาหรือสโมสรโปรดในระหว่างการแข่งขัน	

และมีการใช้กีฬาในการสนทนาพูดคุยกัน	 ทั้งนี้ยังมี							

ผูเ้ขา้ชมอกีสว่นหนึง่ทีเ่ขา้ชม	ดว้ยสาเหตอุืน่ๆ	นอกจาก

ความชื่นชอบในกีฬาแบดมินตัน	 เช่น	 เข้าชมเพราะ

บุคคลอื่นๆ	อาทิ	เข้าชมพร้อมเพื่อน	แฟน	สามี	ภรรยา		

พอ่แมท่ีเ่ขา้ชมเพราะลกูเขา้รว่มแขง่ขนั	พอ่แมท่ีพ่าลกู

เขา้ชมการแขง่ขนัเพือ่ใหม้คีวามรูส้กึและประสบการณ์

ในการชมการแขง่ขนักฬีาแบดมินตนั	การเขา้ชมเพราะ

อยู่ใกล้สนามแข่งขัน	 หรือแม้แต่เข้าชมเพราะเปิดให้	
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เข้าชมฟรี	 เป็นต้น	 	 ลักษณะเช่นนี้	 เป็นลักษณะของ					

“ผู้ชมกีฬา”	 ซึ่ง	 กัตต์แมน	 (Guttman	 cited	 in	

Onoparatvibool,	 V.	 (2010))	 ได้อธิบายถึงความ					

แตกต่างระหว่าง	“ผู้ชม”	และ	“แฟนกีฬา”	ไว้ว่า	ผู้ชม

คือใครก็ได้ที่ดูกีฬา	ไม่ว่าจะดูผ่านสื่อมวลชน	หรือตีตั๋ว

ลงทุนเข้าไปดูในสนาม	 แต่	 “แฟนกีฬา”	 คือบุคคลที่ดู

กีฬา	 โดยเพิ่มมิติของการ	 “ใส่อารมณ์”	 ลงไปในการ

บรโิภคกฬีา	การดกูารแขง่ขันของ	“แฟนกฬีา”	เปน็การ

ดูโดยสามารถวิเคราะห์ได้อย่างฉมัง	 ทั้งมองหาจังหวะ

การเล่นอันยอดเยี่ยมในเกมส์นั้น	 แฟนกีฬาจะสนใจ

บริโภคที่	 ความเป็นกีฬาโดยตรง	การบริโภคจะเป็นไป

อย่างเข้าใจ	รู้จักกีฬาอย่างดีเยี่ยม	และไม่สนใจว่าการ

บริโภคกีฬาท้ังจากหน้าสื่อและในสนามต้องเสียเวลา

และใช้ความอุตสาหะมากเพียงใด	

	 นอกจากนี้จากผลการวิจัย	 ยังพบว่า	 ผู้เข้าชม			

ส่วนใหญ่	 เข้าชมการแข่งขันตามเวลาและโอกาสที่

เหมาะสม	เช่นในช่วงเย็นหลังเลิกงาน	หรือในวันหยุด	

แสดงว่าการกำาหนดวัน	 และเวลาในการแข่งขันก็มี

ความสำาคัญเช่นกัน	 เกี่ยวกับค่าเข้าชมการแข่งขัน								

ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรเก็บค่าเข้าชมการ

แข่งขัน	 แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแบดมินตันรายการ

ระดับประเทศหรือระดับโลกก็ตาม	 หากเก็บค่าเข้าชม

ควรจะอยู่ที่	51-100	บาท/วัน	จากผลการวิจัยดังกล่าว	

สามารถอภิปรายได้ว่า	 ในการจัดการแข่งขันที่มุ่งเน้น

ให้มีผูเ้ขา้ชมเป็นจำานวนมาก	ควรมกีารเปดิใหเ้ข้าชมฟร	ี

ทั้งนี้สามารถกระทำาได้หากการจัดการแข่งขันนั้นๆ	 มี			

สปอนเซอร์หรือผูใ้หก้ารสนบัสนนุในการจัดการแขง่ขนั

ที่มากพอ	 หรืออาจจะเป็นการเปิดให้เข้าชมฟรีในรอบ

แรกๆ	และเก็บค่าเข้าชมในรอบลึกต่อไป	เป็นต้น	

	 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย					

ด้านทุกด้าน	 มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน				

ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้เข้าชมการแข่งขัน

แบดมนิตันให้ความสนใจและพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั

ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจ			

ในการเข้าชมการแข่งขันแบดมินตันโดยด้านที่ผู้ 								

เข้าชมให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	คือ	 ด้านสถานที่

ให้บริการ	 โดยจะพิจารณาในส่วนของที่นั่งชม	 ว่ามี

ความเหมาะสม	สะดวก	และสะอาดหรอืไมก่ารเดนิทาง

เข้าถึงสถานที่จัดการแข่งขันสามารถทำาได้ก่ีวิธี	 และ

ทำาเลที่ตั้งความใกล้ไกลของสถานที่จัดการแข่งขัน						

รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์	 โดยจะพิจารณาในเรื่อง				

ของระดับของรายการการแข่งขัน	 อันดับโลกของ

นักกีฬาแบดมินตันที่ เข้ าร่วม	 รวมถึงมีนักกีฬา

แบดมินตันที่ตนเองชื่นชอบเข้าร่วมทำาการแข่งขัน					

หรือไม่	 ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้เอง	 หากต้องการให้มี					

ผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันเป็นจำานวนมาก	 ฝ่าย

ดำาเนินการจัดการแข่งขันควรพิจารณาให้ความสำาคัญ

ในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการแข่งขันเป็น				

อันดับแรก

 จากการเปรยีบเทยีบสว่นประสมทางการตลาดที่

มผีลตอ่ผูเ้ขา้ชมการแขง่ขนัแบดมินตนั	จำาแนกตามอาย	ุ

พบว่า	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 มีผลเป็นอันดับแรกต่อ				

ผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันที่มีอายุ	 18-45	 ปี	 แต่

สำาหรับผู้เข้าชมที่มีอายุ	 46	 ปีขึ้นไป	พบว่าด้านที่มีผล

เป็นอันดับแรก	 คือด้านผลิตภัณฑ์โดยจะพิจารณาถึง

ระดบัของรายการการแขง่ขนัวา่เปน็ระดบัใด	มนีกักฬีา

แบดมินตันระดับโลกเข้าร่วมหรือไม่	หรือการมีนักกีฬา

แบดมินตันที่ตนเองชื่นชอบเข้าร่วมทำาการแข่งขัน	

นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า	 เกี่ยวกับด้านราคา

อาหาร	เครื่องดื่ม	และราคาของที่ระลึก	มีผลต่อผู้เข้า

ชมที่มีอายุ	18-25	ปี	มากกว่าผู้เข้าชมกลุ่มอื่นๆ	ด้าน

การส่งเสริมการขาย	มีผลต่อผู้เข้าชมที่มีอายุ	26-35	ปี	

มากกว่ากลุ่มอื่นๆ	เช่น	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่

หลากหลายประเภท	 หลากหลายสถานที่	 เป็นต้น	 ซึ่ง	

ศิวฤทธิ์	 พงศกรรังศิลป์	 (Pongsakornrungsilp,				

2012)	ไดก้ลา่วว่า		อายแุละข้ันในวงจรการดำาเนนิชวีติ	
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คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละช่วงเวลาตลอดชีวิตของ

ลูกค้าแต่ละคน	 ที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่

แตกต่างกัน

	 จากการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด			

ที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	 จำาแนกตาม

ระดบัการศกึษา	พบวา่	ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร	มผีลเปน็

อันดับแรกต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตันที่มีระดับ

การศึกษาตำ่ากว่า	 ม.6	 หรือเทียบเท่า	 จนถึงระดับ

ปริญญาตรี	 แต่สำาหรับผู้เข้าชมที่มีระดับการศึกษาสูง

กว่าปริญญาตรี	พบว่า	ด้านที่มีผลเป็นอันแรกคือ	ด้าน

ผลิตภัณฑ์	 โดยจะพิจารณาถึงระดับของรายการการ

แข่งขันว่าเป็นระดับใด	 มีนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก

เข้าร่วมหรือไม่	 หรือการมีนักกีฬาแบดมินตันท่ีตนเอง

ชื่นชอบเข้าร่วมทำาการแข่งขัน	 นอกจากนี้ผลการวิจัย

ยังพบว่า	 การส่งเสริมการขาย	 เช่น	 มีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่มากและหลากหลายโดยมีนักกีฬา

แบดมินตันหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำาเสนอ			

รวมถึงการมีส่วนลดต่างๆ	 มีผลต่อผู้เข้าชมท่ีมีระดับ		

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรมีากกวา่ผูเ้ข้าชมกลุม่อืน่ๆ	

ในขณะที่ด้านบุคลากร	พบว่ามีผลต่อผู้เข้าชมที่มีระดับ

การศึกษาตำ่ากว่า	 ม.6	 หรือเทียบเท่ามากกว่าผู้เข้าชม

กลุม่อืน่ๆ	โดยมกีารพจิารณาถงึทักษะความชำานาญของ

ฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสินเป็นสำาคัญ

นอกจากน้ี	ผู้เข้าชมทีมี่ระดบัการศกึษาตำา่กว่า	ม.6	หรอื

เทียบเท่ายังให้ความสำาคัญกับบรรยากาศโดยรอบ

บริเวณสนามแข่งขันอีกด้วย	 ซึ่งปัจจัยของระดับ							

การศึกษานี้เอง	ชูชัย	สมิทธิไกร	 (Smithikrai,	2010)	

ได้กล่าวว่า	 ระดับการศึกษาเป็นเกณฑ์หนึ่งท่ีใช้แยก

ชนชั้นทางสังคม	 มีผลทำาให้แต่ละบุคคลมีค่านิยม	

ทัศนคติ	 วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกัน	

จากผลการศึกษาจึงทำาให้ทราบว่า	 ผู้ชมท่ีมีระดับ											

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะใหค้วามสำาคญัและพจิารณา

ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน

	 จากการเปรยีบเทยีบสว่นประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	 จำาแนกตาม

อาชีพ	พบว่าด้านกระบวนการ	มีผลเป็นอันดับแรกต่อ

ผู้เข้าชมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ				

โดยจะพิจารณาถึง	 ระบบการจัดการแข่งขัน	 ระบบ		

การรักษาความปลอดภัย	 รวมถึงระบบการเข้า-ออก

สนามแข่งขัน	 ด้านสถานที่ให้บริการ	 มีผลเป็นอันดับ

แรกต่อผู้เข้าชมที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและ

พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน	ในขณะทีด่า้นผลติภัณฑ์

มผีลเปน็อนัดบัแรกตอ่ผูเ้ขา้ชมทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั	

นอกจากนี้ยังพบว่าเกี่ยวกับราคาอาหาร	 เครื่องดื่ม			

และราคาของที่ระลึกมีผลต่อผู้ เ ข้าชมที่มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษามากกว่าผู้เข้าชมในทุกกลุ่มอาชีพ	

และยังพบว่าผู้เข้าชมที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจให้ความสำาคัญกับทักษะความชำานาญของ

กรรมการตัดสินอีกด้วย	 จะเห็นว่าความแตกต่างของ

อาชีพ	 มีผลต่อการพิจารณาให้ความสำาคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน	 เช่นที่	 คอทเลอร์

และอัมสตรอง	(Kotler	and	Armstrong,	2011)	ได้

กล่าวว่า	 อาชีพเป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนบุคคล	 ที่จะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ	นั่นเอง

	 จากการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด		

ที่มีผลต่อผู้เข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	 จำาแนกตาม

รายได	้พบวา่ดา้นสถานทีใ่หบ้ริการ	มผีลเปน็อนัดบัแรก

ตอ่ผูเ้ขา้ชมทียั่งไมม่รีายไดแ้ละผูเ้ข้าชมทีม่รีายไดไ้มเ่กนิ	

20,000	บาท		ด้านผลิตภัณฑ์	มีผลเป็นอันดับแรกต่อ		

ผู้เข้าชมที่มีรายได้ตั้งแต่	 20,001-40,000	 บาทและ							

ผู้เข้าชมที่มีรายได้ตั้งแต่	 40,001	 บาทขึ้นไป	 และ		

สำาหรับด้านผลิตภัณฑ์นั้น	 ผู้เข้าชมที่มีรายได้มากกว่า	

40,001	 บาทขึ้นไป	 จะพิจารณาถึง	 คืออันดับของ

รายการการแข่งขัน	เช่น	เป็นรายการระดับโลกหรือไม่	

พิจารณาอันดับโลกของนักกีฬาแบดมินตันท่ีเข้าร่วม

การแข่งขัน	 และพิจารณาถึงว่ามีนักกีฬาแบดมินตันที่
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ตนเองชื่นชอบเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่	และสำาหรับ

ผู้ทีย่งัไมม่รีายไดน้ั้น	ในสว่นของราคาอาหาร	เครือ่งดืม่	

ราคาของที่ระลึก	และการมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง

ช๊อปปิ้ง	 หรือห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้บริเวณท่ีจัดการ

แขง่ขนัยงัมผีลตอ่การเขา้ชมมากกว่าผู้เขา้ชมในทุกกลุม่

อีกด้วย	 ซึ่งเร่ืองรายได้นั้น	 ศิวฤทธิ์	 พงศกรรังศิลป์	

(Pongsakornrungsilp,	2012)	ไดก้ลา่วไวว่้า	ในแตล่ะ

ระดับชั้นในสังคมจะมีพฤติกรรมและนิสัยการบริโภค		

ทีแ่ตกตา่งกนั	ตลอดจนมคีวามตอ้งการสนิคา้ท่ีแตกตา่ง

กัน	 กลุ่มที่มีรายได้สูงจะนิยมสินค้าที่มีความแตกต่าง

จากคนอื่น	 นิยมตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและราคาแพง	

ดังนั้น	 การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้จึงต้องเน้นการสร้าง				

ภาพลักษณ์ที่หรูหรามากกว่า	 ขณะท่ีลูกค้าท่ีมีรายได้

ปานกลางนั้นจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีต้องการ					

การยอมรับจากคนอื่นในสังคม	 สินค้าที่ต้องการจึง				

เป็นสินค้าที่รองลงมาจากกลุ่มที่มีรายได้สูง	 ไม่จำาเป็น

ต้องมีราคาแพง	แต่ดูดีมีระดับในสายตาคนอื่น	ซึ่งจาก					

ผลการวิจัย	จึงพบว่า	ผู้เข้าชมท่ีมีรายได้สูงให้ความสำาคัญ	

ในดา้นผลติภณัฑค์อืระดบัของรายการการแขง่ขนัและ

นักกีฬาแบดมินตันที่เข้าร่วมมากกว่าผู้เข้าชมทุกกลุ่ม

 สรุปผลการวิจัย

 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อผู้ เข้าชม							

การแข่งขนัแบดมินตนั	โดยรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่

ในระดับมาก	 เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการ

ตลาดไม่พบความแตกต่างต่อผู้เข้าชมท่ีมีเพศต่างกัน			

แต่มีผลแตกต่างกันแบบเฉพาะด้านกับผู้เข้าชมที่มี				

อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้ต่างกัน	ดังนั้น

หากผูท้ีมี่สว่นเกีย่วขอ้งในการจัดการแข่งขันแบดมนิตนั

จะนำาเอาหลักการของส่วนประสมทางการตลาดไปใช้				

ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูช้มเปา้หมายทีต่ัง้ไว	้

อันจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเข้าชมในสนามที่เพิ่มข้ึน

ต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.	 ควรมีการกำาหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ตรง

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน	 เพื่อให้สามารถ			

นำาเอาส่วนประสมทางการตลาดมาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 2.	 การคัดเลือกสถานทีท่ี่ใช้ในการแข่งขัน	ควรมี

ตำาแหนง่ทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม	มคีวามสะดวกทัง้การเดนิทาง

และบริเวณที่นั่งชม

 3.	 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรพยายามจดัใหม้กีาร

แข่งขันแบดมินตันรายการระดับโลก	 หรือมีนักกีฬา

แบดมินตันระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศให้

มากขึ้น

 4.	 ในการเข้าชมการแข่งขันของเด็ก	 เยาวชน	

นักเรียน	นักศึกษา	ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือผู้สนับสนุน

การแข่งขัน	 ควรเสนอสิทธิพิเศษด้านราคา	 ทั้งราคา			

บัตรเข้าชม	 ราคาอาหารเครื่องดื่ม	 และราคาของที่

ระลึกให้กับผู้เข้าชมกลุ่มดังกล่าว

 5.	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ควรใช้สื่อที่หลาก

หลายช่องทาง	 และจำานวนมากขึ้น	 โดยอาจนำาเอา

นักกีฬาแบดมินตันหรือนักแสดงที่มีช่ือเสียงมาเป็น

ตัวแทนในการเชิญชวน

 6.	 ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ	 ควรมี					

การจัดการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ต่อเน่ือง

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และมีการนำาเอารูปแบบ

ที่เป็นมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับโลกมาปรับ					

ใช้ให้มากที่สุด	

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ	 แนวทางการ

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

	 2.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ	 พฤติกรรม						

การชมการแข่งขันแบดมินตัน

	 3.	 ควรมกีารศกึษาวิจยัเกีย่วกบั	สว่นประสมทาง	
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การตลาดที่มีผลต่อการเข้าชมการแข่งขันแบดมินตัน	

แบบเฉพาะด้าน
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ผลของการฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะ

และการทรงตัวของผู้สูงอายุ
                                                           

อานันท์ รุ่งเรือง และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค์	เพือ่ศึกษาผลของการรำามวยไทยที่

มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย

ครั้งน้ีคือกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงในชมรม			

ผู้สูงอายุวัดธาตุทอง	ที่มีอายุตั้งแต่	60-70	ปี	เพศหญิง	

จำานวน	 39	 คน	 แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองจำานวน									

20	คน	และกลุ่มควบคุมจำานวน	19	คน	โดยใช้วิธีสุ่ม

อย่างง่าย	(Simple	random	sampling)	กลุ่มทดลอง

ทำาการฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยเป็นระยะ

เวลา	10	สัปดาห์ๆ ละ	3	วัน	และกลุ่มควบคุมให้ใช้ชีวิต	

ประจำาวันตามปกติ	ผู้วิจัยทำาการทดสอบสุขสมรรถนะ	

การทรงตัวทั้ งแบบอยู่ กับที่และเคลื่ อนที่ 	 และ

แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพด้านการล้ม	ก่อนการฝึก

และหลังการฝึก	 แล้วนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทาง								

สถิติ	โดยการหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง						

การทดลองโดยใช้สถิติทีแบบรายคู่	 และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติที	

 ผลการวิจัย

	 1.	 หลงัการฝกึ	10	สปัดาหก์ลุม่ฝกึออกกำาลงักาย

ด้วยการรำามวยไทยมีความแข็งแรงและความอดทน

ของกลา้มเนือ้สงูกวา่กลุม่ควบคมุ	อยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05

	 2.		หลังการทดลอง	 10	 สัปดาห์กลุ่มฝึกออก					

กำาลังกายด้วยการรำามวยไทย	 มีการทรงตัวแบบอยู่					

กับท่ีการทรงตัวแบบเคลื่อนที่	 และคะแนนจากแบบ	

สอบถามวดัประสทิธภิาพดา้นการลม้	ดกีว่ากลุม่ควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 สรุปผลการวิจัย การฝึกออกกำาลังกายด้วยการ

รำามวยไทยมีความเหมาะสมในการนำาไปใช้ฝึกเพ่ือ

พัฒนาความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	 การ

ทรงตัว	 และเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจำาวัน	ช่วยป้องกันการล้ม	ของผู้สูงอายุได้

คำาสำาคัญ :  รำามวยไทย	/	สุขสมรรถนะ	/	การทรงตัว	

/	ผู้สูงอายุ
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EFFECTS OF RAM MUAY THAI EXERCISE TRAINING ON HEALTH-

RELATED PHYSICAL FITNESS AND BALANCE IN THE ELDERLY

Arnan Rungruang and Thanomwong Kritpet
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purpose of this study was to 

examine	the	effects	of	Ram	Muay	Thai	exercise	

training on health-related physical fitness and 

balance in the elderly  

 Methods Thirty nine females from Wat 

That Tong’s Elderly Club, ranging of ages 

between	60-70	years	old,	were	simple	randomly	

selected as participants. Subjects were divided 

into	two	groups,	the	experimental	and	control	

group.	 Twenty	 subjects	 in	 the	 experimental	

group	practiced	Ram	Muay	Thai	3	times	a	week	

for	10	weeks,	whereas	19	subjects	in	control	

group did not received treatment. Subjects from 

both groups were measured percent of body 

fat, legs muscular strength, flexibility,	 aerobic	

capacity, static and dynamic balance prior and 

after	the	10	weeks	of	the	study.		A	questionnaire	

regarding fear of falling was also administered 

at the end of the study. The obtained data were 

analyzed in terms of means, standard deviation 

and	t-test.	The	statistical	significance	of	this	study	

was	accepted	at	p<.05.

Results   

	 1.	 After	 the	 10th week of training, legs 

muscular strength and endurance in the Ram 

Muay	Thai	exercise	group	was	significantly	better	

than	those	in	control	group.	(p<	.05).	

	 2.	 After	the	10th week of the Ram Muay 

Thai training group shown result in increase in 

static	balance,	dynamic	balance	and	confidence	

score about fear of falling in elder better than 

control	group.		(p<	.05).

 Conclusion The	Ram	Muay	Thai	exercise	

training is considered as one of the best practice 

exercise	 to	 improve	 muscular	 strength	 and	

endurance, static and dynamic balance and also 

increase	level	of	confidence	prevent	fear	of	falling	

in the elderly. 

Key Words : Ram Muay Thai / Health-related 

Fitness / Balance / The Elderly
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในประเทศไทยมปีระชากรสงูอายจุำานวนเพิม่ขึน้

จาก	 5.94	 ล้านคน	 ในปี พ.ศ. 2538	 เป็นประมาณ										

8	 ล้านคนในปี  พ.ศ.  2553	 หรือเพิ่มขึ้นกว่า	 30			

เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาไม่ถึง	 20	 ปี	 กลุ่มประชากร				

เหล่าน้ีต้องเผชิญกับความเส่ียงต่อปัญหาด้านสุขภาพ

และความเส่ือมลงของสมรรถภาพทางกายอย่าง						

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสูญเสียความ

ยืดหยุ่นของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณปอดเป็น			

ผลให้ร่างกายไม่สามารถหายใจเอาออกซิเจนไปใช้ใน

ร่างกายได้เต็มที่	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุเหนื่อยง่ายและ							

ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่หนักได้	 นอกจากน้ีการ		

เสื่อมลงของระบบกล้ามเนื้อ	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี						

ผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ	 จากการศึกษาของเค	

(Kay,	2010)	พบว่า	ความแข็งแรงของมนุษย์จะลดลง

ปีละประมาณ	 1	 เปอร์เซ็นต์	 หลังเข้าช่วงอายุ	 30	 ปี			

ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 จึงมีความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงถึง	 30	 เปอร์เซ็นต์	 โดย

เฉพาะกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อเล็กๆ รอบข้อเท้า	

ปัญหาการเส่ือมนีส้ง่ผลตอ่ความสามารถในการทรงตวั

ของผู้สูงอายุ	 อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการ			

เกิดอุบัติเหตุจากการหกล้ม	 และปัญหาข้อเสื่อมจาก

สาเหตุกลา้มเน้ือทีช่ว่ยรบันำา้หนกัตวับรเิวณตน้ขาเสือ่ม

ประสิทธิภาพลง

	 การออกกำาลังกายในผู้สูงอายุ	 จำาเป็นท่ีจะต้อง

คำานึงถึงความปลอดภัยและความสัมพันธ์กับเรื่อง			

ความเสื่อมของร่างกายของผู้สูงอายุเป็นหลัก	 การ					

ออกกำาลังกายที่เหมาะสมจะทำาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ					

ดีขึ้น	มีความกระฉับกระเฉง	เพิ่มความแข็งแรง	ความ

หนาแน่นของมวลกระดูก	 เพิ่มความสามารถในการ

ทำางานของขอ้ต่อไดม้ากขึน้	การทรงตวัดขีึน้	และระบบ

ประสาทสัมผัสทำางานได้ดี	(Huppert,	2005)	การออก

กำาลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินในผู้สูงอายุ

หญิง	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขสมรรถนะท่ีดีข้ึน				

จงึเหมาะเปน็ทางเลอืกในการออกกำาลงักายสำาหรบัผูส้งู

อายุได้	 (Sealao	 and	 Kanungsukkasem,	 2012)					

การออกกำาลังกายด้วยรูปแบบและความหนักที่ไม่

เหมาะสม	อาจก่อให้เกิดอันตรายได้	ผู้สูงอายุที่มีความ

เสีย่งของปญัหาสขุภาพเกีย่วกบัระบบหลอดเลอืด	เชน่	

โรคความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดและโรคเบาหวาน	

สามารถป้องกันได้โดยการเลือกกิจกรรมการออก					

กำาลงักายแบบแอโรบกิทีม่แีรงกระแทกตำา่	เพือ่สง่เสรมิ

ให้การทำางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

หายใจดีข้ึน	 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของโรค		

ข้อเสื่อม	 สามารถเลือกกิจกรรมการออกกำาลังกายที่

เหมาะสมได้	 โดยมุ่งเน้นประเภทของกิจกรรมที่มีการ		

ลงนำ้าหนักให้กล้ามเน้ือรอบข้อต่อได้ออกแรง	 ส่งเสริม

ให้ข้อต่อต่างๆ  ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นอันจะส่งผลให้เกิด						

การพัฒนาด้านความแข็งแรง	ความอ่อนตัว	และการ

ทรงตวัของผูสู้งอายใุห้เพิม่ขึน้	ชว่ยลดปญัหาการหกลม้	

ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่า			

จะเป็นการปั่นจักรยาน	การวิ่งเหยาะ	การเต้นแอโรบิก	

การรำาไม้พลอง	เป็นต้น	

	 สำาหรับกิจกรรมการออกกำาลังกายที่สามารถ			

ช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปอย่างไท้จี๋	

โยคะ	หรอื	พลิาทสิ	กเ็ปน็อกีทางเลอืกหนึง่ทีก่ำาลงัไดร้บั

ความนิยมและทำาการศึกษากันอย่างกว้างขวางถึง

ประโยชน์ในผู้สูงอายุ	 เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้	

ความดันโลหิตลดลงและเพิ่มสมรรถภาพด้านการ

ทรงตัว	 (Young	et	 al.,1999	 ;	 Xu,	 Li	 and	Hong,	

2005)	 อย่างไรก็ตาม	 กิจกรรมดังกล่าวมิใช่ภูมิปัญญา

ของไทย	ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีการส่งเสริมและปลูกฝัง

ใหป้ระชาชนหนัมาอนรุกัษแ์ละสบืสานศลิปวฒันธรรม

ไทยกันอย่างจริงจังและแพร่หลายมากย่ิงข้ึน	 การ			

เลือกรูปแบบการออกกำาลังกายที่สะท้อนถึงคุณค่า				

ของภมูปิญัญาไทย	จงึเปน็เรือ่งทีน่า่สนใจย่ิง	โดยเฉพาะ
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ถ้ารูปแบบการออกกำาลังกายแบบไทยนั้นสามารถมี				

ผลช่วยพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ			

ทางกายของประชาชนทัว่ไปหรอืผูส้งูอายใุหด้ขีึน้ได	้ใน

ปี	ค.ศ.	2009	ทิชา	สังวรกาญจน์	สุจิตรา	สุคนธทรัพย์	

และถนอมวงศ์	 กฤษณ์เพ็ชร์	 (Sungworakan,	

Sukonthasab	 and	 Kritpet,	 2009)	 ทำาการศึกษา				

เร่ือง	 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำาลังกายด้วย		

ท่ารำากระบี่ที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของ							

ผู้สูงอายุ	 สามารถพัฒนาความสามารถในการทรงตัว		

และสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ดีขึ้น	

นอกจากน้ัน	 อริสรา	 ชูชื่อ	 (Choochue,	 2008)	 ได้

ทำาการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมออกกำาลังกายด้วย

ท่ารำามโนราห์	 ที่คัดสรรต่อสมรรถภาพทางกาย	 ผล			

การศึกษาพบว่าสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพ	 มี			

การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในทุกรายการเช่นกัน	 จากที่		

กล่าวมาจึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยสนใจนำาเอารูปแบบการ

ออกกำาลังกายที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของความเป็น		

ไทยอกีชนดิหนึง่	และเป็นกฬีาประจำาชาตอิยา่งมวยไทย			

มาใช้ออกกำาลังกายในผู้สูงอายุ	 เพื่อสร้างเป็นความรู้

ใหม่และนำาเสนอคุณค่าของการรำามวยไทยในมุมมอง

ใหม่เชงิสรรีวิทยาโดยเลอืกรปูแบบเฉพาะการรำาไหวค้รู

มวยไทยซึ่งเป็นการเคล่ือนไหวแบบช้าและมีแรง			

กระแทกตำ่า	 แต่ละท่าต้องอาศัยการทำางานของกล้าม

เนื้อขาและ	 	 การทรงตัวที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการล้ม	 การ

ทำางานเป็นแบบระบบการใชพ้ลังงานแบบแอโรบกิและ

มีการออกแรงต้านของกล้ามเนื้อจากการแบกรับ							

นำ้าหนักตลอดเวลาขณะทำาการฝึก	 ซึ่งเป็นลักษณะที่	

ครบองค์ประกอบของหลักการออกกำาลังกายสำาหรับ				

ผู้สูงอายุที่สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพ		

ทางกายที่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีความปลอดภัยและมีความ

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อย

 จากลกัษณะของท่ารา่ยรำาท่ีมคีวามเปน็เอกลักษณ ์

อ่อนช้อยสวยงาม	 แต่เปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง					

รูปแบบของการเคล่ือนไหวที่มีการถ่ายนำ้าหนักจาก				

เท้าหนึ่งสู่อีกเท้าหน่ึงซึ่งเป็นลักษณะที่มีแรงกระแทก

น้อย	จึงเป็นที่น่าสนใจในการนำา	ท่ารำาไหว้ครูมวยไทย	

มาศึกษาและสร้างเป็นรูปแบบการฝึกออกกำาลังกาย

ใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายตามหลักสรีรวิทยาการ

ออกกำาลังกายได้	 โดยทำาการศึกษาในกลุ่มหญิงสูงอายุ	

เน่ืองจากร่างกายที่เสื่อมลงจากปัจจัยภายในต่างๆ							

ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง			

และการลดลงของฮอร์ โมนที่สำาคัญต่างๆ	 เช่น														

เอสโทรเจน	 ประกอบกับการศึกษาเรื่องอัตราการ			

หกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง	 ซึ่งพบว่า	 เกิดข้ึนบ่อยครั้ง

กว่าในผู้สูงอายุชายประมาณ	 1.5	 เท่า	 (Jitapunkul					

et	al.,	1998)	โดยการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเปรยีบ

เทียบผลก่อนและหลังการฝึกออกกำาลังกายด้วย										

รำามวยไทยผ่านทางการปรับตัวทางสุขสมรรถนะ										

4	ดา้น	ไดแ้ก่	ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและ

หายใจ	ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	ความ

อ่อนตัว	และองค์ประกอบของร่างกาย	อีกทั้งยังศึกษา

ผลที่ได้จากการรำามวยไทยที่มีต่อการทรงตัวทั้งขณะ

หยุดนิ่งและเคลื่อนที่	 ซึ่งมีความสำาคัญต่อการลด					

ความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาผลของการออกกำาลังกายด้วยรำา

มวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูง

อายุ	

สมมุติฐานในการวิจัย

	 1.	 การออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยช่วยให้

เกิดการพัฒนาสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุได้	

	 2.	 การออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยช่วยให้

เกิดการพัฒนาด้านการทรงตัวของผู้สูงอายุได้
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มอาสาสมัครท่ีมีอายุต้ังแต่	 60-70	 ปี	 เพศ	

หญิง	จำานวน	44	คน	ในชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทอง	ที่

มีสุขภาพดีพร้อมทั้งสมัครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง			

โดยสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ตามระยะเวลา						

ที่กำาหนด	 มีความพร้อมในการออกกำาลังกายและผ่าน

การประเมินแบบคัดเลือกอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมวิจัย	

ผู้วิจัยใช้ตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน	

(Cohen,	 1988)	 กำาหนดค่าที่ระดับความมีนัยสำาคัญ	

.05	ค่าขนาดของผลกระทบ	(Effect	Size)	ที่	.80	และ

ค่าอำานาจของการทดสอบ	 (Power	 of	 the	 test)	 ที่

ระดับ	.70	ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	22	คน	และ

ทำาการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิ ธีจับฉลาก	 ได้กลุ่มฝึก														

รำามวยไทยจำานวน	22	คน	และกลุ่มควบคุม	จำานวน	

22	คน	รวมทั้งหมด	44	คน	แต่ออกจากการวิจัย	5	คน		

ด้วยเหตุผลส่วนตัว	 เหลือกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม																

รำามวยไทย	20	คน	และกลุ่มควบคุม	19	คน	รวมเป็น

จำานวนทั้งหมด	39	คน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย

 1.	 กลุม่ตวัอยา่งตอ้งไมเ่คยไดรั้บการฝึกโปรแกรม

การออกกำาลังกายใดๆ มาก่อนที่จะเข้ารับการออก				

กำาลังกายด้วยวิธีรำามวยไทยอย่างน้อย	3	เดือน หากมี

การออกกำาลังกายต้องไม่สมำ่าเสมอหรือไม่เกิน	 2	 ครั้ง

ต่อสัปดาห์

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างมีความสมัครใจเข้าร่วมในการ

วิจัยและยินยอมลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

	 3.	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีการใช้ยา

และโรคประจำาตัวต่างๆ	เช่นโรคหัวใจ	ความดันโลหิต	

และการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อต่างๆเรื้อรัง

	 4.	 ตอ้งผา่นเกณฑแ์บบประเมนิความพรอ้มก่อน

การออกกำาลังกายและแบบสอบถามประวัติสุขภาพ

ทั่วไป

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1.	 กลุ่มตัวอย่างขาดการออกกำาลังกายมากกว่า	

6	ครั้งขึ้นไป	หรือมากกว่า	80	เปอร์เซ็นต์ของเวลาใน

การฝึกทั้งหมด	30	ครั้ง	และหรือกลุ่มตัวอย่างขาดการ

ออกกำาลังกายตามโปรแกรมติดต่อกันมากกว่า																

2	สัปดาห์

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างไม่สมัครใจหรือเข้าร่วมการวิจัย

อีกต่อไป

	 3.	 กลุ่มตัวอย่างเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำาให้ ไม่

สามารถเข้าร่วมการวิจัยต่อไปได้	 เช่น	 เกิดปัญหา

สุขภาพหรืออาการบาดเจ็บในชีวิตประจำาวันระหว่าง

เข้ารับการออกกำาลังกาย	เป็นต้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.	 เครื่องมือสำาหรับการทดสอบ

	 	 1.1	 เครื่องชั่งนำ้าหนัก	(Weight	Scale)	ยี่ห้อ

ออมรอน	 (OMRON)	 รุ่นเอชบีเอฟ	 (HBF-362)	

ประเทศญี่ปุ่น

	 	 1.2	 เครื่องวัดส่วนสูง	(Height	Scale)	ยี่ห้อ

เอฟบีที	(FBT)	ประเทศไทย

	 	 1.3	 เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการ

เต้นหัวใจขณะพักแบบดิจิตอล	 (Automatic	 Blood	

Pressure	 Monitor)	 ยี่ห้อออมรอน	 (OMRON)	 รุ่น				

เอสอีเอ็ม	(SEM-1	model)	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 1.4	กล่องทดสอบความอ่อนตัว	 (Sit	 and	

Reach	Test	Box)

	 	 1.5	 เคร่ืองวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรา่งกาย	

ยีห่อ้ทานติา้	(TANITA)	รุน่บซี	ี(BC-587)	ประเทศญีปุ่น่

	 	 1.6	อุปกรณ์ทดสอบการทรงตัวแบบอยู่กับที่	

(Functional	Reach	Test)

	 	 1.7	อปุกรณท์ดสอบการทรงตวัแบบเคลือ่นที่

ของออสเนส	(Osness	Balance	Test)

	 	 1.8	แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพด้านการ

ลม้	(Tinnetti’s	Fall	Efficacy	Scale;	FES)	ประเทศไทย
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	 2.	 เครื่องมือสำาหรับการฝึก

	 	 2.1	 โปรแกรมออกกำาลังกายด้วยการรำา

มวยไทย

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

	 แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	2	ขั้นตอนดังนี้

	 1.	 การคัดเลือกท่าทางการฝึกออกกำาลังกาย				

ด้วยการรำามวยไทย

	 	 1.1	ศึกษาทบทวนวรรณกรรม	 และเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหญิงสูงอายุ	 ความเป็นมาของ		

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย	และท่ารำามวยไทย

	 	 1.2	 เรียนรู้ท่าร่ายรำามวยไทยกับผู้เชี่ยวชาญ	

พร้อมทั้งฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ	สามารถเป็นผู้นำา

ในการนำาสอนการรำามวยไทยได้	โดยได้รับการทดสอบ

ว่าสามารถรำามวยไทยได้ถูกต้อง

	 	 1.3	ออกแบบโปรแกรมการออกกำาลังกาย

ด้วยรำามวยไทย	 โดยเลือกท่าการรำามวยไทยตามแบบ

ของสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	

(2540)	 ที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับสมรรถภาพ				

ทางกายของผู้สูงอายุ	 และร้อยเรียงต่อท่าการรำา

มวยไทยที่ เลือกมาให้เหมาะสมกับเวลาที่ ใช้ออก						

กำาลงักาย	ประกอบไปดว้ยท่าตา่งๆจำานวน	12	ท่า	ไดแ้ก	่

ท่าเทพพนม	ปฐม	พรหม	สาวน้อยประแป้ง	หงษ์เหิร	

ยูงฟ้อนหาง	 ยูงรำาแพน	 สอดสร้อยมาลา	 พระราม

แผลงศร	พยัคฆ์ด้อมกวาง	หนุมานแหวกฟองนำ้า	และ

ท่าย่างสามขุม

	 	 1.4	ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	โดยผู้วจัิย

สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของท่ารำามวยไทย	

12	 ท่า	 และโปรแกรมฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำา

มวยไทย	 แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสรีรวิทยา	 ด้าน

พลศกึษา	ดา้นมวยไทย	และดา้นวัฒนธรรมไทย	จำานวน	

3	ท่าน	ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	

Validity)	 ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	

of	 Objective	 Congruence;	 IOC)	 และได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	เท่ากับ	0.91

	 	 1.5	 ผู้วิจัยทำาการทดสอบแบบฝึกรำามวยไทย

ทีผ่า่นการปรบัปรงุแกไ้ขจากผูท้รงคณุวฒุแิลว้	กบักลุม่

ทดลองย่อยที่เป็นผู้สูงอายุและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง			

(Pilot	 Study)	 5	 คน	 เพื่อกำาหนดหาความหนักของ			

แบบฝึกและอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย	 โดยได้ค่า

ความหนักของอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ								

60-70	 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด					

(อัตราการเต้นหัวใจตำ่าสุดและสูงสุดเท่ากับ	 95	 และ	

112	 ครั้งต่อนาที	 ตามลำาดับ)	 รวมไปถึงวิเคราะห์หา				

ค่าความเที่ยงของแบบฝึก	 ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียรสัน	 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	

(r)	เท่ากับ	0.99

	 	 1.6	นำารูปแบบการฝึกออกกำาลังกายไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างที่ชุมชนผู้สูงอายุวัดธาตุทอง	 เป็นระยะ

เวลา	10	สัปดาห์

	 2.	 ข้ันตอนดำาเนินการเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่างที่		

เป็นหญิงสูงอายุ

	 	 2.1	รบัสมคัรอาสาสมัครและทำาการคัดเลอืก

กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด

	 	 2.2	ผู้วิจัยทำาการติดต่อและคัดเลือกหญิง				

สูงอายุที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ	โดยประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	ณ	ชมรมผู้สูง

อายุวัดธาตุทอง

	 	 2.3	ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	 แนะนำาตัว	

และชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการวิจัย	 ทั้ง

ในเรื่องต่อไปนี้	วิธีดำาเนินการวิจัย	ระยะเวลาที่เข้าร่วม

วิจัย	 การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย	 รวมทั้งเปิด

โอกาสให้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาตัดสินใจ

เข้าร่วมการวิจัย

	 	 2.4	ผู้เข้าร่วมวิจัยรับทราบถึงรายละเอียด	

พร้อมทั้งลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม
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การวิจัย	พร้อมร่วมกรอกแบบสอบถามประวัติสุขภาพ

ทั่วไปและแบบประเมินความพร้อมก่อนการออก				

กำาลังกาย

	 	 2.5	ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่ม	

คือ	 กลุ่มทดลอง	 ทำาการฝึกออกกำาลังกายด้วยรำา

มวยไทยเป็นระยะเวลา	10	สัปดาห์	และกลุ่มควบคุม

ใช้ชีวิตประจำาวันตามปกติ	 และเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทองได้ตามปกติ	 หากต้องการ			

ออกกำาลังกายต้องไม่สมำ่าเสมอหรือไม่เกิน	 2	 ครั้งต่อ

สัปดาห์	 เป็นระยะเวลา	10	สัปดาห์	กลุ่มละ	22	คน	

โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย

	 	 2.6	กลุ่มทดลองได้รับการฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยรำามวยไทย	เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	10	สัปดาห์ๆ ละ	

3	วันๆ	ละ	40	นาที

	 	 2.7	ก่อนและหลังเข้าร่วมการทดลองเป็น

ระยะเวลา	1	วัน	กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการทดสอบตวัแปร

ต่างๆเหมือนกัน	ณ	บริเวณลานวัดธาตุทอง	เช่น	ข้อมูล

พื้นฐานทางสรีรวิทยาทั่วไป	สุขสมรรถนะ	ได้แก่	ความ

แข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	 (ลุกนั่ง	 30	 วินาที)	

ความอ่อนตัว	 (นั่งงอตัวไปด้านหน้า)	 ความอดทน						

ของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ	 (เดิน	 6	 นาที)						

การทรงตัว	 ได้แก่	 การทรงตัวแบบอยู่กับที่	 (แบบ

ทดสอบเอื้อมมือไปด้านหน้า)	 การทรงตัวแบบอยู่กับที่	

(แบบทดสอบของออสเนส)	 และแบบสอบถามวัด

ประสิทธิภาพด้านการล้ม (แปลโดย	สุพิตร	สมาหิโต)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 นำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำาการวิเคราะห์			

ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	ดังนี้

	 1.	 ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพื้นฐาน

ทางสรีรวิทยาต่างๆ

	 2.	 ใชส้ถติทิแีบบอสิระ(Independent	Samples	

t-test)	 เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่าง				

กลุ่มฝึกออกกำาลังกายด้วยรำามวยไทยกับกลุ่มควบคุม	

ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

	 3.	 ใชส้ถติทิแีบบรายคู	่(Paired	Samples	t-test)	

เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างภายในกลุ่ม	ระหว่าง

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

	 4.	 ทดสอบความมนียัสำาคัญทางสถติทีิร่ะดบั	.05 

ผลการวิจัย

	 1.	 หลังการทดลอง	 10	 สัปดาห์	 ผลการเปรียบ

เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	 สุขสมรรถนะพบว่า

กลุ่มฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยมีการพัฒนา

ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเน้ือสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังแสดง

ในตารางที่	1	และรูปที่	1



68 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.3, (September-December 2014)

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าที	 ของสุขสมรรถนะ	 การทรงตัว	 และการกลัวต่อการล้ม	

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	ก่อนการทดลอง	และหลังการทดลอง	10	สัปดาห์

       ก่อนการทดลอง

     ตังแปรที่ศึกษา กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง t P

    X  SD  X  SD

  ก่อนการทดลอง
	 1.	 เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	(เปอร์เซ็นต์)	 33.46	 	 5.10	 	 34.64	 	 6.17	 0.65	 .520
	 2.	ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	
	 	 ลุกนั่ง	30	วินาที	(ครั้ง/	30	วินาที)	 12.37	 	 1.77	 	 13.65	 	 2.50	 1.84	 .072
	 3.	ความอ่อนตัว	
	 	 นั่งงอตัวไปด้านหน้า	(เซนติเมตร)	 14.86	 	 5.61	 	 15.59	 	 4.39	 0.46	 .654
	 4.	ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ	 	
	 	 เดิน	6	นาที	(เมตร)	 	 488.95	 	 20.52		 491.25	 	 20.12	 0.54	 .726
	 5.	การทรงตัวแบบอยู่กับที่	
					 แบบทดสอบเอื้อมมือไปด้านหน้า	(เซนติเมตร)	 21.21	 	 3.69	 	 24.25	 	 5.24	 1.95	 .060
	 6.	การทรงตัวแบบเคลื่อนที่	
	 	 แบบทดสอบของออสเนส	(วินาที)	 27.01	 	 4.20	 	 26.46	 	 3.73	 -0.43	 .668
	 7.	แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพด้านการล้ม	
					 แปลโดย	สุพิตร	สมาหิโต		(คะแนน)	 82.58	 	 4.94	 	 83.10	 	 7.03	 2.69	 .790

    หลังการทดลอง 10 สัปดาห์
	 1.	 เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	(เปอร์เซ็นต์)	 33.66	 	 5.44	 	 34.42	 	 5.86	 0.42	 .680
	 2.	ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ
					 ลุกนั่ง	30	วินาที	(ครั้ง/	30	วินาที)	 12.89	 	 1.82	 	 18.55	 	 2.89	 7.26	 .000*
	 3.	ความอ่อนตัว
					 นั่งงอตัวไปด้านหน้า	(เซนติเมตร)	 14.88	 	 5.53	 	 16.07	 	 4.90	 0.71	 .484
	 4.	ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
						เดิน	6	นาที	(เมตร)	 	 488.95	 	 17.68		 498.00	 	 21.05	 1.45	 .154
	 5.	การทรงตัวแบบอยู่กับที่	
					 แบบทดสอบเอื้อมมือไปด้านหน้า	(เซนติเมตร)	 21.08	 	 3.49	 	 30.63	 	 5.96	 6.13	 000*
	 6.	การทรงตัวแบบเคลื่อนที่	
					 แบบทดสอบของออสเนส	(วินาที)	 27.55	 	 4.27	 	 23.44	 	 3.95	 -3.12	 .004*
	 7.	แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพด้านการล้ม	

					 แปลโดย	สุพิตร	สมาหิโต		(คะแนน)	 83.95	 	 6.42	 	 91.40	 	 7.81	 3.26	 .002*

   *p	<.05
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	 *p<.05	แตกต่างจากก่อนการทดลอง

									#p<.05	แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

รูปที่ 1	 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	 ก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลอง	10	สัปดาห์	ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

	 2.	 หลังการทดลอง	 10	 สัปดาห์	 ผลการเปรียบ

เทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการทรงตัวทั้งแบบ					

อยูก่บัทีแ่ละเคลือ่นที	่พบวา่	กลุม่ฝกึออกกำาลงักายดว้ย

การรำามวยไทยมีการปรับตัวของข้อมูลด้านการทรงตัว

แบบอยู่กับที่และการทรงตัวแบบเคลื่อนที่	 ดีขึ้นกว่า				

กลุ่มควบคุม	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05							

ดังแสดงในรูปที่	2	และรูปที่	3	ตามลำาดับ

	 *p<.05	แตกต่างจากก่อนการทดลอง

									#p<.05	แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

รูปที่ 2	 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียของการทรงตวัแบบอยูก่บัที	่กอ่นการทดลองและหลงัการทดลอง	10	สปัดาห	์

ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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	 *p<.05	แตกต่างจากก่อนการทดลอง

									#p<.05	แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

รูปที่ 3	 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทรงตัวแบบเคลื่อนที่	 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง	 10	

สัปดาห์	ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

	 	 	 3.	 หลังการทดลอง	 10	 สัปดาห์	 ผลการ							

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียแบบสอบถามวัด

ประสทิธภิาพดา้นการลม้	พบวา่	กลุม่ฝกึออกกำาลงักาย

ดว้ยการรำามวยไทย	มกีารปรบัตวัดขีึน้กวา่กลุม่ควบคมุ	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ดังแสดงใน								

รูปที่	4

 

	 *p<.05	แตกต่างจากก่อนการทดลอง

									#p<.05	แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

รูปที่ 4	 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดประสิทธิภาพด้านการล้ม	 ก่อนการทดลองและหลัง

การทดลอง	10	สัปดาห์	ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า	ค่าความแข็งแรง

และอดทนของกล้ามเนื้อ	 การทรงตัวทั้งแบบอยู่กับที่

และเคลื่อนที่	 และคะแนนจากแบบสอบถามวัด

ประสิทธิภาพด้านการล้ม	 ของกลุ่มฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยการรำามวยไทยและกลุ่มควบคุม	 หลังทำาการฝึก				

10	 สัปดาห์	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	โดยกล้ามเนื้อขามีการพัฒนาความแข็งแรง

และอดทนเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความ

สามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	 ซึ่งสอง				

องค์ประกอบน้ีทำางานประสานกันในการพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย	และพฒันาการควบคมุสมดลุของ

ร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย	 (Burke	 et	

al.,	 2010)	 ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมฝึกออกกำาลังกาย

ด้วยการรำามวยไทย	 เป็นการออกกำาลังกายแบบ

เคลื่อนไหวต่อเนื่อง	 ลักษณะการเคล่ือนไหวที่มีการ						

ยอ่ยดื	สง่ผลใหก้ล้ามเนือ้และขอ้ต่อถกูกระตุน้ให้มคีวาม

แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ	

ที่ช่วยในการเหยียดเข่า	(Knee	extensor)	และงอเข่า	

(Knee	 flexor)	 (Xu,	 Li	 and	 Hong,	 2005)	 ความ								

แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่เพิ่มขึ้นหลังการฝึกของ								

ผู้สูงอายุน้ี	 เกิดจากความสามารถในการรดมภ์หน่วย

ยนต์ของกล้ามเนื้อมาใช้ในการทำางานได้มากขึ้นเป็น

ส่วนใหญ่	ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการขยายขนาดใหญ่ขึ้นของ

กล้ามเนื้อ	(Hypertrophy)	เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึก

ความแข็งแรงในช่วงวัยรุ่น	(Spirduso,	2005)	ซึ่งช่วย

ป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนล่าง

ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุท่ัวไป	 ความแข็งแรงจึงเป็น

องค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนา

สมรรถภาพทางกายในด้านอื่น	ไม่ว่าจะเป็นพลัง	ความ

อดทนของกล้ามเนื้อ	ความเร็ว	การทรงตัว	และความ

คล่องแคล่วว่องไว	(Brian	and	Steven,	2006)	จาก

ลักษณะการเคลื่อนไหวของการฝึกออกกำาลังกาย						

ด้วยการรำามวยไทย	 ที่มีลักษณะค่อนข้างช้าและ									

ต่อเน่ือง	 มีการหยุด	 ย่อ	 ยืดและยืนทรงตัวด้วยขา							

ข้างเดียวตลอดเวลาขณะทำาการฝึก	 เปรียบเสมือนกับ

การได้ฝึกความแข็งแรงจากการรองรับนำ้าหนักตัว	

(Weight	bearing)	 จึงเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขา

มีการหดเกร็งกล้ามเนื้อทั้งแบบมีการเปลี่ยนแปลง			

ความยาวของกล้ามเน้ือ	 (Isotonic)	 และไม่เปลี่ยน

ความยาวของกล้ามเนื้อ	 (Isometric)	 เพื่อรักษาความ

สมดุลของร่างกายให้ทรงตัวอยู่ได้ทั้งขณะหยุดนิ่งและ

มีการเคลื่อนไหว	 ก่อให้เกิดการทำางานที่ประสานกัน

ระหว่างระบบประสาทกล้ามเน้ือ	 ระบบประสาทส่วน

กลางและระบบประสาทสว่นปลาย	ไมว่า่จะเปน็การลด

การใช้กล้ามเนื้อด้านตรงข้ามกับกล้ามเนื้อหลักในการ

หดเกรง็ตวั	(Antagonist)	เพิม่การทำางานทีป่ระสานกนั

ของกล้ามเน้ือทีช่ว่ยในการเคลือ่นไหว	(Synergist)	หรอื

แมก้ระทัง่เพิม่การทำางานของกระแสประสาทสง่ตรงไป

ที่กล้ามเน้ือหลัก	 (Agonist)	 เพื่อรดมภ์กล้ามเน้ือมา						

ใช้ในการเคลื่อนไหวขณะทำาการฝึก	 ส่งผลให้เกิด							

การพัฒนาการทรงตัว	การควบคุมร่างกาย	และความ

แขง็แรงของกลา้มเนือ้ขาได	้(Catherine	and	Nicholus,	

2012)	สอดคลอ้งกับ	ชงิและคณะ	(Ching	et	al.,	2000)	

ทีศ่กึษาเรือ่ง	ผลของไทจ้ีท๋ีม่ตีอ่การพฒันาความแขง็แรง

และอดทนของกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ	 พบว่า	

สามารถพฒันาความแขง็แรงอดและทนของกลา้มเนือ้

เหยียดเขา่ได	้9.6-18.8%	และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ	 เอเวอรัล	 เควิน	และไว	 (Everald,	 Kevin	 and	

Wai,	 2004)	 พบว่า	 การฝึกออกกำาลังกายด้วยไท้จี๋

สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการทรงตัวจาก

การทดสอบดว้ยวธีิยืนเอือ้มมอืไปดา้นหน้า	(Functional	

reach	 test)	 และสามารถช่วยลดความดันเลือดได้	

นอกจากน้ันยังตรงกับอีกหลายการศกึษาทีพ่บว่าการฝกึ			

ไทจ้ี	๋สามารถชว่ยพฒันาการทรงตวัและความสามารถ

ในการควบคุมร่างกายให้คงที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน					
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ผู้สูงอายุ	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทรงตัวทั้งแบบอยู่

กับที่	และแบบเคลื่อนที่	ความแข็งแรงและอดทนของ

ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ	 เพิ่มประสิทธิภาพการทำา

กิจกรรมในชีวิตประจำาวัน	ลดอาการกลัวต่อการหกล้ม	

หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านของ

ความคิดและจิตใจได้อีกด้วย	(Jin,	1992;	Wolf	et	al.,	

1996;	Xu,	Li	and	Hong,	2005;	Borges	et	al.,	2012)	

	 นอกจากผลการศึกษาจากการวิจัยในครั้งนี้จะ

ทำาให้ทราบถึงผลของการฝึกออกกำาลังกายด้วยการ						

รำามวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของ							

ผู้สูงอายุแล้ว	 ผู้วิจัยยังได้สำารวจถึงคุณค่าที่มีต่อจิตใจ

ด้านความมั่นใจในการทำากิจกรรมทางกายในชีวิต

ประจำาวัน	 โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

วัดประสิทธิภาพด้านการล้ม	 พบว่า	 กลุ่มฝึกออก						

กำาลังกายด้วยการรำามวยไทยมีค่าเฉลี่ยคะแนนของ

แบบสอบถามวัดประสทิธภิาพดา้นการล้ม	แตกตา่งจาก

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .05	

กล่าวคือ	 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาขึ้น

จาก	83.10	คะแนน	เป็น	91.40	คะแนน	ขณะที่กลุ่ม

ควบคุม	มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย	จาก	82.58	

คะแนน	 เป็น	 83.95	 คะแนน	 แสดงให้เห็นถึงความ		

มัน่ใจในการปฏิบัตกิจิกรรมท่ีเพิม่มากขึน้	ท้ังนีเ้นือ่งจาก

โปรแกรมออกกำาลังกายด้วยการฝึกรำามวยไทยมี									

รูปแบบของการฝึกใกล้เคียงกับการทำากิจกรรมในชีวิต

ประจำาวัน	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่เพิ่มขึ้น				

เกิดจากการรองรับนำ้าหนักตัว	 ซึ่งได้ประโยชน์จาก				

การฝึกออกกำาลังกายในท่ายืนตลอดระยะเวลาในการ

ฝกึ	ซึง่ส่งผลให้เกดิการพฒันาการทรงตวัใหเ้พิม่มากขึน้	

การเปลี่ยนแปลงท่าทางโดยมีการก้าวเท้าไปด้านหน้า

และถอยหลัง	 รวมไปถึงการโน้มตัวไปทั้งด้านหลังและ

ด้านหน้าขณะทำาการฝึก	 เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ				

ได้ใช้การรองรับนำ้าหนักตัวด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป	

(Catherine	and	Nicholus,	2012)	กระตุ้นการทำางาน

ของกลา้มเนือ้ตน้ขา	และเพิม่ความม่ันคงของกลา้มเนือ้

มัดเล็กรอบข้อเท้าให้ดีข้ึน	 ทำาให้ความกลัวที่มีต่อการ			

ล้มลดน้อยลง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวูฟ					

และคณะ	 (Wolf	 et	 al.,	 1996)	 ที่พบว่าการฝึกออก			

กำาลังกายด้วยไท้จี๋	 เป็นระยะเวลา	 15	 สัปดาห์	 ส่ง								

ผลให้ลดความกลัวต่อการหกล้มได้เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม	

 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทยช่วยให้

ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	 การทรงตัว

ขณะอยู่กับที่และการทรงตัวขณะเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น	

นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชวีติประจำาวนัของผูส้งูอายุ	ชว่ยปอ้งกันการ

ล้มได้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 1.	 การฝึกออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทย	

สามารถเพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ	

การทรงตัวแบบอยู่กับที่	การทรงตัวแบบเคลื่อนที่ และ

ช่วยลดการกลัวต่อการล้มได้	 จึงมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มหญิงสูงอายุ

 2.	 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการออกกำาลงักาย	

ควรสนับสนนุและส่งเสรมิใหอ้อกกำาลงักายดว้ยการรำา

มวยไทย	เพือ่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่ในการออกกำาลงักาย

เพื่อรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณชมรมผู้สูงอายุวัดธาตุทองและ	

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือใน				

การศึกษาวิจัย	 และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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ผลของการฝึกเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด 

และการลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2

อติกานต์ เกนี่1 เทพ หิมะทองคำา2 และดรุณวรรณ สุขสม1

1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2โรงพยาบาลเทพธารินทร์

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา

และเปรยีบเทยีบผลของการฝกึเดนิสมาธแิละการฝกึเดนิตอ่

การควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดและการลดความเครียด

ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	2

 วธิดีำาเนนิการวิจยั	กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยเบาหวาน

ประเภทที่	2	อายุระหว่าง	40-75	ปี	จำานวน	23	คน	ทำาการ

สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ	 ตามเพศ	 และระยะเวลาการเป็น

โรคเบาหวาน	 และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	 กลุ่ม								

กลุ่มที่	 1	 ฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดิน	 จำานวน	 11	 คน	

และกลุ่มที่	2	ฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิ	จำานวน	

12	 คน	 ทั้งสองกลุ่มทำาการออกกำาลังกายโดยใช้การเดิน									

บนลู่กล	 เป็นเวลา	 30	 นาที	 3	 วันต่อสัปดาห์	 จำานวน											

12	สปัดาห	์ให้มคีวามหนกัอยูท่ีร่ะดบัเบาถงึปานกลาง	(50-

60%	ของอตัราการเตน้ของหวัใจสงูสดุ)	ในชว่งระยะเวลา	

1-6	 สัปดาห์	 และปรับเพิ่มจนถึงความหนักท่ีระดับปาน

กลาง	 (61-70%	 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด)	 ใน

สัปดาห์ที่	 7-12	 การเดินสมาธิบนลู่กลใช้การกำาหนดจิต					

ขณะเดินโดยการต้ังใจจับความรู้สึกท่ีเท้าขณะก้าวเดิน						

โดยให้พูดออกเสียงคำาว่า	 “พุท”	 และ	 “โธ”	 เม่ือก้าวเท้า

แต่ละข้างไปข้างหน้า	 ก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรม

การออกกำาลังกาย	 ทำาการประเมินตัวแปรด้านสรีรวิทยา					

สุขสมรรถนะ	และสารชีวเคมีในเลือดของอาสาสมัคร

 ผลการวิจัย	ภายหลังจาก	12	สัปดาห์	 การฝึกเดิน				

ทัง้สองแบบคา่เฉลีย่ของสมรรถภาพการใชอ้อกซเิจนสงูสดุ

เพิ่มขึ้น	 และระดับนำ้าตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่ไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยนำ้าหนักตัว						

ดชันมีวลกาย	อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั	องคป์ระกอบ

ของรา่งกาย	ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ขา	คา่ไกลโคซเีลท

ฮีโมโกลบิน	 และระดับไขมันในเลือด	 แต่พบว่าในกลุ่มฝึก

เดินสมาธิมีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว	

และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลงอย่างมี										

นยัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	และตำา่กวา่กลุม่ฝกึเดนิอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ในด้านความเครียดพบว่า

คะแนนระดบัความเครยีดไม่เปลีย่นแปลงระหวา่งก่อนและ

หลงัการฝกึออกกำาลงักายในทัง้	2	กลุม่	แตพ่บวา่ในกลุม่ฝกึ

เดินสมาธิมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ		

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีค่า						

สูงกว่ากลุ่มฝึกเดินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 สรุปผลการวิจัย	การฝึกเดินและการฝึกเดินสมาธิมี

ผลดีต่อการพัฒนาสุขสมรรถนะ	และช่วยลดระดับนำ้าตาล

ในเลือด	 แต่การฝึกเดินสมาธิสามารถช่วยลดความเครียด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเป็นการออกกำาลังกายที่มี

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่	2	

คำาสำาคัญ:	เบาหวานประเภทที่	2	/	การฝึกเดินสมาธิ	/	การ

ควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด	/	การลดความเครียด
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Abstract

 Purpose The purpose of this study was to 

investigate and compare the effects of walking-

meditation and walking exercise alone on glycemic 

control and stress level in patients with type 2 

diabetes mellitus. 

 Methods Twenty-three patients with type-2 

diabetes, aged 40-75 years were recruited. All 

participants were randomized allocated into 2   

groups : traditional-walking exercise (TW; n=11) and 

walking-meditation exercise (WM; n=12). Both 

groups were assigned to perform 12-week training 

program that consisted of walking aerobic exercise 

on treadmill for 30 minutes, 3 times per week. Both 

TW and WM training programs were divided into 

two phases. In phase 1 (week 1-6), TW and WM 

training programs were conducted at mild to 

moderate intensity (50-60% maximum heart rate) 

and in phase 2 (week 7-12), the training intensity 

was increased to moderate intensity (61-70% 

maximum heart rate). In WM training program, the 

participants performed walking on the treadmill   

while concentrated on foot stepping by voiced 

“Budd” and “Tho” with each foot step that contacted 

the floor to practice mindfulness during walking. At 

pre and post-training, physiological data, health-

related physical fitness and blood sample were 

collected.

 Results After 12 weeks, the maximal oxygen 

consumption increased and the fasting blood 

glucose level decreased significantly in both groups 

(p<.05). There were no significant differences in 

body weight, body mass index, resting heart rate, 

body composition, leg strength, HbA1c and lipid 

profile in both TW and WM groups. However, the 

WM group had significant decreased in systolic      

and diastolic blood pressure (p<.05) and the 

magnitude of reduction was greater than the TW 

group. There were no significant differences in    

stress score in both exercise groups. The WM    

group had significant increased in the standard 

deviation of NN intervals (p<.05) and the magnitude 

of improvement was greater than the TW group.

 Conclusion Traditional walking and walking-

meditation exercise have favorable effects on 

improving physical fitness and reducing blood 

glucose level. However, walking-meditation exercise 

can effectively reduce stress which should be a 

useful exercise for patients with type 2 diabetes.

Key Words: Type 2 diabetes / Walking-meditation 

exercise / Glycemic control / Stress reduction
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อท่ีส่งผลกระทบต่อ

คณุภาพชวีติและทำาใหต้อ้งสญูเสยีคา่ใชจ่้ายในการดแูล

จัดการโรคนี้เป็นอย่างมาก	นอกจากนี้		เบาหวานและ

โรคแทรกซ้อนของการเป็นเบาหวานยังเป็นหน่ึงในสิบ

สาเหตกุารเสยีชวีติของประชากรโลก	การเกดิเบาหวาน

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 จากรายงานขององค์การ

อนามัยโลก	(Wild	et	al.,	2004)	มีการคาดการณ์ไว้ว่า	

จากป ีพ.ศ. 2553	จะมีประชากรเป็นโรคเบาหวานเพิ่ม

ขึ้นเป็นจำานวน	285	ล้านคนในประชากรอายุ	20-79	ปี

ทัว่โลก	จาก	การสำารวจความชุกของโรคเบาหวานและ

ภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวานในประชากรไทย	 ภายใต้

โครงการสำารวจสุขภาพประชาชนไทย	 ครั้งที่	 4	 พ.ศ. 

2551-2552	พบวา่	ความชกุของเบาหวานในประชากร

อายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 กล่าวคือ	 ใน									

เพศชายมีความชุกเพิ่มจากร้อยละ	2.0	ใน พ.ศ. 2534	

เปน็รอ้ยละ	6.0	ใน พ.ศ. 2552	สว่นเพศหญงิมีความชกุ

เพิ่มจากร้อยละ	 2.8	 เป็นร้อยละ	 7.7	 ในช่วงเวลา

เดียวกัน	 (สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2553)

	 เบาหวานเปน็โรคเรือ้รงัทีร่กัษาไมห่ายขาด	ผูเ้ปน็

เบาหวานต้องปฏิบัติตัวอย่างสมำ่าเสมอในการควบคุม

โรคทั้งด้านการรับประทานยา	 ควบคุมอาหาร	 และ			

ออกกำาลังกาย	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำาให้ผู้เป็นเบาหวานต้อง

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนไปจากเดิม	 นอกจากนี้								

ผู้เป็นเบาหวานยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต	

เนื่องจากไม่ทราบว่าอาการของเบาหวานจะกำาเริบ					

ขึ้นเมื่อใด	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย								

ในการรักษาพยาบาลเปน็จำานวนมาก	รวมทัง้ไมม่อีสิระ

ในการร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  ได้	 ส่งผล												

ให้ผู้ ป่ วยเ กิดภาวะเครียด	 (Heebkaew	 and	

Laohasiriwong,	2011)	จากบทความของสหพันธ์สุขภาพ	

จติโลก		(World	Federation	of	Mental	Health)	กลา่ว

ยืนยันไว้ว่าผู้ป่วยเบาหวานจะมีภาวะความวิตกกังวล

เพิ่มสูงขึ้นเกือบ	3	 เท่า	และเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น	

3-4	 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรปกติ	 ผลกระทบจาก

ภาวะทัง้สองทำาใหก้ารควบคมุระดบันำา้ตาลในเลอืดเปน็

ไปได้ยากข้ึน	 เน่ืองจากผู้ป่วยเบาหวานจะรับประทาน

อาหารมากขึ้น	 โดยเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพน้อย	 ออกกำาลังกายน้อยลง	 และอาจมีการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากขึ้น	 (World	

Federation	of	Mental	Health,	2010)	วิถีชีวิตที่ต้อง

เปล่ียนแปลงไปและความวิตกกังวลที่เพิ่มข้ึนทำาให้

องค์การอนามัยโลก	 (World	Health	Organization)	

และสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ	 (International	

Diabetes	 Federation)	 จึงให้ความสำาคัญกับสุขภาพ

จิตของผู้ป่วยเบาหวานมากข้ึน	 นอกจากนี้ในผู้ป่วย				

เบาหวานประเภทที่	 2	 ยังพบว่ามีความแปรปรวน					

ของอัตราการเต้นของหัวใจ	 (Heart	 rate	variability;	

HRV)	ตำ่า	(Liao	et	al.,	1998,	Singh	et	al.,	2000)	

ซึ่งความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ตำ่า						

ลงนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้น	(Antila	

et	 al.,	 2005)	 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตของ							

ผู้ป่วยเบาหวานจึงถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายหลักในการ

ควบคมุโรคเบาหวาน	เพือ่ลดและปอ้งกนัโรคแทรกซอ้น

ที่เกิดจากโรคเบาหวาน	

	 จากการเห็นความสำาคัญของการดูแลทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	 2					

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการที่สามารถส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน	 โดยใช้การบำาบัดแบบใช้

กายและจิต	(Mind-body	medicine)	การบำาบัดแบบ

ใช้กายและจิตถือเป็นการบำาบัดด้านการแพทย์ทาง			

เลือก	ซึ่งถูกจัดเป็น	1	ใน	5	กลุ่มตามการจำาแนกของ

ศนูย์การแพทยผ์สมผสานและการแพทยท์างเลอืกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (National	Center	of	Com-

plementary	and	Alternative	Medicine:	NCCAM)	
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และให้คำาจำากัดความว่าเป็นกลุ่มของวิธีการที่มีการใช้

เทคนิคหลากหลาย	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางจิตใจ

ให้เกิดผลในทางบวกต่อการทำางานของร่างกายหรือ

อาการของโรค	 โดยเป็นวิธีบำาบัดที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสมอง	 จิตใจ	 ร่างกาย	 และพฤติกรรม	 และ

ศักยภาพหรือความสามารถของอารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	

จิตวิญญาณและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

สุขภาพ	(Jiamjarasrangsi,	2006)	รูปแบบการบำาบัด

แบบใชก้ายและจติท่ีผสมรปูแบบของการออกกำาลังกาย

เข้าไปด้วย	ได้แก่	โยคะ	(Yoga)	ไทชิ	(Tai	chi)	และ				

ชี่กง	(Qigong)	เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในประชาชน

ทัว่ไป	นอกจากนีย้งัมกีารใชก้ารทำาสมาธ	ิ(Meditation)	

เทคนิคการผ่อนคลาย	(Relaxation	technique)	การ

สะกดจิต	 (Hypnosis)	 จินตภาพ	 ภายใต้การชี้นำา	

(Guided	 imagery)	 ศรัทธาและการสวดภาวนา					

(Faith	 and	 prayer)	 เป็นต้น	 (Jiamjarasrangsi,					

2006)	 จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้สรุปผลว่า	 การบำาบัด

แบบใช้กายและจิตมีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึม

เศร้า	ความวิตกกังวล	ความเครียดที่เกิดหลังการบาด

เจ็บ	 ระบบการขับถ่ายผิดปกติ	 ความเจ็บปวด	 และ

สามารถควบคุมเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้	

นอกจากน้ียังสามารถปรับปรุงการทำางานของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด	 ลดระดับนำ้าตาลและไขมันใน

เลือด	 และปรับเปลี่ยนการทำางานของระบบต่อมไร้ท่อ	

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 และระบบควบคุมการ

อักเสบ	(Taylor	et	al.,	2010)	

	 การออกกำาลังกายแบบแอโรบิกสามารถช่วย

ควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด	 (Suh	 et	 al.,	 2007,	

Winnick	et	al.,	2008)	ลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน	และ

ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้	

(Colberg		et	al.,	2010)	ซึง่ตามคำาแนะนำาของวทิยาลยั

เวชศาสตรก์ารกฬีาของประเทศสหรฐัอเมริกา	(ACSM)	

กล่าวว่าการเดินเป็นการออกกำาลังกายที่ ง่ายท่ีสุด					

และปลอดภัย	 (Colberg	 	et	al.,	2010)	 เมื่อไม่นาน				

มานี้สุสารี	 ประคินกิจและคณะ	 (Prakhinkit	 et	 al.,	

2014)	 ได้ทำาการศึกษารูปแบบของการออกกำาลังกาย				

ที่ ใช้กายและจิตโดยการผสมผสานระหว่างการ										

เดินแกว่งแขนและการทำาสมาธิโดยกำาหนดจิตตาม				

การเคลื่อนไหวของแขน	 พบว่าการเดินแกว่งแขน				

สมาธิทำาให้การทำางานของหลอดเลือดดี ข้ึนและ

สามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้	 อย่างไรก็ตาม

การศึกษาดังกล่าวเป็นการเดินบนพื้นราบ	 ซึ่งต้องใช้

พื้นที่ในการออกกำาลังกายมากและควบคุมระดับ					

ความหนักของการออกกำาลังกายให้คงที่ได้ยาก	 ผู้วิจัย

จึงสนใจนำาการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้วิธี

การเดินบนลู่กลควบคู่กับการฝึกจิตด้วยการกำาหนด

สมาธ	ิโดยการมสีตติามอิรยิาบถการเคลือ่นไหวรา่งกาย

ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	 2	 ซึ่งการใช้ลู่กลในการ				

เดินออกกำาลังกายนั้นจะเป็นการลดพ้ืนที่ในการออก

กำาลงักาย	และสามารถควบคมุความหนกัของการออก

กำาลังกายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในขณะที่ต้อง

ทำาการเดินช้าๆ เพื่อให้เกิดสมาธิ	 ผู้วิจัยต้องการที่จะ

ศึกษาว่าการเดินสมาธิบนลู่กลดังกล่าวจะเกิดผลดี					

ต่อการควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดและระดับความ	

เครยีดในผูป้ว่ยเบาหวานประเภทที	่2	ไดห้รอืไมอ่ยา่งไร	

เพือ่จะไดน้ำาผลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาประยกุตใ์ช้ในการ

ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาผลของการฝึกออกกำาลังกายด้วย

การเดินสมาธิต่อการควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด				

และระดับความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	2

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการฝกึออกกำาลงักาย

ด้วยการเดินสมาธิกับการฝึกออกกำาลังกายด้วยการ				

เดินที่มีต่อการควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดและระดับ

ความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	2



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 79

สมมติฐานของการวิจัย

	 การฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิมีผลดี				

ต่อการควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดและช่วยลดความ	

เครียดในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่	2	และให้ผลดีกว่า

การฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดิน

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 (Ex-

perimental	 research	 design)	 และได้ผ่านการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจัิยจากคณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน	 กลุ่มสหสถาบัน	 ชุดที่	 1								

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภทที่	 2	 ทั้งเพศหญิงและชายของโรงพยาบาล					

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบางจาก	 จังหวัดสมุทรปราการ	

อายุระหว่าง	 40-75	 ปี	 จำานวน	 23	 คน	 แบ่งกลุ่ม					

ตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารสุม่ตัวอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratified 

random sampling) ตามเพศ	และระยะเวลาของการ

เป็นโรคเบาหวาน	ออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทดลอง

ที่	1	ออกกำาลังกายด้วยการเดิน	จำานวน	11	คน	และ

กลุ่มทดลองที่	 2	 ออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิ	

จำานวน	12	คน

 เกณฑ์ในการคัดเข้า

 1.	 เป็นผู้ป่วยเบาหวานประเภทท่ี	 2	 อายุ	 40-					

75	ปี	ซึ่งมีค่าไกลโคซีเลทฮีโมโกลบิน	(HbA1c)	7-9%	

(Rosenzweig		et	al.,	2002)

	 2.	 ไม่มีโรคแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวาน	

ได้แก่	โรคแทรกซ้อนทางตา	โรคแทรกซ้อนทางไต	โรค

แทรกซ้อนทางระบบประสาท	โรคหัวใจ	 โรคความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้	และโรคหลอดเลือดสมอง

	 3.	 ไมม่ภีาวะเจ็บปว่ยทางกล้ามเนือ้	กระดูก	และ

ข้อต่อที่จำากัดการเดิน	ได้แก่	ปวดขาจากภาวะเอ็นหรือ

กล้ามเนื้ออักเสบ	 ข้อเข่ายึดติดจนไม่สามารถเดินได้							

ข้อเข่าอักเสบหรือเสื่อมข้ันรุนแรง	 ข้อเท้าอักเสบ								

หรอืไดร้บัการผา่ตดัเอน็ขอ้เขา่หรอืขอ้เทา้ในระยะเวลา	

6	เดือนที่ผ่านมา

	 4.	 มกีารรกัษาโรคเบาหวานดว้ยการรบัประทาน

ยา	แต่ต้องไม่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน

	 5.	 ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำาลังกาย				

ใดๆ เป็นระยะเวลา	6	เดือน

	 6.	 มคีวามสมคัรใจในการเขา้รว่มการวจิยัไดค้รบ

ระยะเวลา	12	สัปดาห์	และยินดีลงนามในใบยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย

 เกณฑ์ในการคัดออก

 1.	 ขาดการออกกำาลังกายมากกว่า	 7	ครั้ง	 จาก

การออกกำาลังกายทั้งหมด	36	ครั้ง

	 2.	 เกิดเหตุสุดวิ สัยที่ทำ า ให้ ไม่สามารถเข้ า											

ร่วมการวิจัยต่อไปได้	 เช่น	 ได้รับบาดเจ็บจากการ									

เกิดอุบัติเหตุ	 หรือมีอาการเจ็บป่วยอ่ืนๆ ในระหว่างที่

ดำาเนินการวิจัย	เป็นต้น

	 3.	 ไม่สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยต่อไป

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ขัน้ตอนที ่1 การสร้างโปรแกรมการฝกึเดินสมาธิ

 1.	 สรา้งโปรแกรมการฝกึเดนิสมาธแิลว้นำาเสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 ท่าน	 ผ่านการพิจารณาความ				

เหมาะสมของรปูแบบการฝกึออกกำาลงักายดว้ยการเดนิ

สมาธิ	โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Item	Objective	

Congruence:	IOC)	เท่ากับ	0.91

	 2.	 ปรบัปรงุรูปแบบการฝกึออกกำาลงักายดว้ยการ

เดินสมาธิตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยได้

โปรแกรมการฝกึเดนิสมาธิและการฝกึเดนิทีส่ามารถนำา

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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	 	 1.1	การฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดินใช้ลู่กล	

(Treadmill)	มี	2	รูปแบบ	ได้แก่	การเดิน	และการเดิน

สมาธิ	 โดยขณะเดินสมาธิให้กำาหนดจิตตั้งใจจับความ

รู้สึกที่เท้าขณะก้าวเดิน	 โดยให้พูดออกเสียงคำาว่า					

“พุท”	และ	“โธ”	เมื่อก้าวเท้าแต่ละข้างไปข้างหน้า

	 	 1.2	โปรแกรมการฝึกออกกำาลังกายของการ

เดินทั้ง	2	รูปแบบ	มีดังนี้

	 	 	 -	 ชว่งอบอุน่รา่งกาย	(Warm	up)	ใชก้าร

เดินบนลู่กลโดยเพิ่มความเร็วและความชันจนถึงความ

หนักที่ระดับเบา	 (50%	 ของอัตราการเต้นของหัวใจ

สูงสดุ)	เป็นระยะเวลา	5	นาท	ีและยดืเหยยีดกล้ามเนือ้

แบบค้างนิ่ง	เป็นระยะเวลา	5	นาที	

	 	 	 -	 ชว่งออกกำาลงักายปรบัความหนกัใหอ้ยู่

ที่ระดับเบาถึงปานกลาง	(50-60%	ของอัตราการเต้น

ของหัวใจสูงสุด)	ในช่วงระยะเวลา	1-6	สัปดาห์	และ

ปรับเพิ่มจนถึงความหนักที่ระดับปานกลาง	 (61-70%	

ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด)	 ในสัปดาห์ที่	 7-12	

ทำาการออกกำาลังกายเป็นเวลา	30	นาที

	 	 	 -	 ช่วงคลายอุ่น	 (Cool	 down)	 ใช้การ

เดินด้วยความเร็วที่ช้าลงเป็นระยะเวลา	 5	นาที	 และ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างนิ่งเป็นระยะเวลา	5	นาที

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลของการฝึกเดินสมาธิ

เปรียบเทียบกับการเดิน

 1.	 ทำาการรับสมัครอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วย					

เบาหวานประเภทที่	2	เข้าร่วมการวิจัย	โดยผู้เข้าร่วม

การวิจัยได้รับการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย

ตามใบข้อมูลประชากร	 และลงนามในใบยินยอมเข้า

ร่วมการทำาวิจัย	 จากนั้นจึงทำาการแบ่งกลุ่มตามที่ได้

กำาหนดไว้

	 2.	 ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยฝึกตามโปรแกรมการ			

ออกกำาลังกายที่กำาหนด	 3	 วันต่อสัปดาห์	 เป็นระยะ			

เวลา	12	สัปดาห์

	 3.	 ก่อนการฝึกตามโปรแกรมการออกกำาลังกาย

และหลังการฝึกที่	12	สัปดาห์	ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับ

การประเมินตัวแปรด้านต่างๆ โดยใช้เวลา	 2	 วัน	 คือ				

วันที่	 1	 เก็บตัวอย่างเลือดและส่งวิเคราะห์ในวัน

เดียวกัน	 และวันที่	 2	 ทำาการทดสอบตัวแปรด้าน

สรีรวิทยาทั่วไป	 ด้านสุขสมรรถนะ	 ด้านสารชีวเคมี						

ในเลือด	และด้านระดับความเครียด	รายละเอียดมีดัง			

ต่อไปนี้

	 	 3.1	ตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไป

	 	 	 3.1.1	อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก	

ด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ	(Polar	USA)	

	 	 	 3.1.2	ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว

และคลายตัว	 วัดในท่าน่ัง	 โดยใช้เครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบดิจิตอล	(GE	Carescape,	Diamap,	V100,	

USA.)

	 	 3.2	ตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ

	 	 	 3.2.1	องค์ประกอบของร่างกาย	 ได้แก่	

นำ้าหนัก	ส่วนสูง	เปอร์เซ็นต์ไขมัน	มวลกล้ามเนื้อ	และ

ไขมันในช่องท้อง	วัดโดยใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของ

ร่างกาย	(ioi	353,	Jawon	Medical	Korea)

	 	 	 3.2.2	ความอดทนของระบบหัวใจและ

หายใจ	 วัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด	 โดยใช้

เครื่องวิเคราะห์แก๊ส	 (Encore	 Vmax™	 29	 system,	

Canada)

	 	 	 3.2.3	ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา	

โดยใช้เคร่ืองวัดความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหลังและ

ขา	(Takei,	Japan)

	 	 3.3	ตัวแปรด้านสารชีวเคมีในเลือด

	 	 	 ทำาการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคการแพทย์ของบริษัทกรุงเทพ	 อาร์ไอเอแล็บ	

กรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	 ระดับนำ้าตาลในเลือดหลัง							

อดอาหาร	 เป็นเวลา	 8	 ชั่วโมง	 (Fasting	 blood	

glucose)	 ค่าไกลโคซีเลทฮีโมโกลบิน	 (HbA1c)	 และ

ระดับไขมันในเลือด	(Lipid	profile)	ได้แก่	ผลรวมระดับ
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คอเลสเตอรอล	 (Total	 cholesterol)	 แอลดีแอล	

(LDL-C)	 เอชดีแอล	 (HDL-C)	 และไตรกลีเซอไรด์	

(Triglyceride)

  3.4	ตัวแปรด้านระดับความเครียด

	 	 	 3.4.1	ความแปรปรวนของอตัราการเตน้

ของหัวใจ	 (Heart	 rate	 variability;	 HRV)	 โดยการ					

วัดค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

(SDNN)	ดว้ยเครือ่งประเมนิความแปรปรวนของอตัรา

การเต้นของหัวใจ	(SA-3000P,	Medicore	Korea)

	 	 	 3.4.2	คะแนนระดับความเครียดโดยใช้

แบบวัดความเครียดสวนปรุง	จำานวน	20	ข้อ	(สุวัฒน์	

มหัตนิรันดร์กุล	และคณะ,	2545)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.	 นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ	 โดยหา								

ค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 2.	 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรระหว่าง					

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำาลังกาย	

12	 สัปดาห์	 ด้วยสถิติการทดสอบค่าทีแบบรายคู่	

(Paired	t-test)	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

	 3.	 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรระหว่าง					

กลุ่มทดลองที่	 1	 และกลุ่มทดลองที่	 2	 ด้วยสถิติการ

ทดสอบค่าที	(Independent	t-test)	ที่ระดับนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่	.05

ผลการวิจัย

 1.	 เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไป	

ภายหลัง	 12	 สัปดาห์พบว่าไม่มีความแตกต่างของ								

ค่าเฉลี่ยนำ้าหนักตัว	 ส่วนสูง	 ดัชนีมวลกาย	 และอัตรา

การเต้นของหัวใจขณะพักของกลุ่มเดินและกลุ่มเดิน

สมาธิระหว่างก่อนและหลังการฝึก	 แต่พบว่ากลุ่ม						

เดินสมาธิมีค่าเฉล่ียความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว	

และความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวัลดลงอยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมีค่าตำ่ากว่ากลุ่มเดิน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นอกจากน้ียัง					

พบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต

ขณะหัวใจบีบตัว	 และความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย

ตัวของกลุ่มเดินสมาธิ	 มีค่าตำ่ากว่ากลุ่มเดินอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่ 1	 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรด้านสรีรวิทยาทั่วไปของกลุ่มเดินและเดินสมาธิ	 ระหว่างก่อนและ									

หลังการฝึก	และระหว่างกลุ่ม	

   กลุ่มเดิน   กลุ่มเดินสมาธิ

   (n=11)   (n=12) 

 
ตัวแปรด้านสรีรวิทยา

 ก่อน หลัง % การ ก่อน หลัง % การ

  การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง

 เพศ	(หญิง/ชาย)	 9/2	 	 	 10/2	 	

	 อายุ	(ปี)	 63.1±±±±	± 5.3	 -	 -	 57.8±±±	± 9.7	 -	 -

	 นำ้าหนักตัว	(กก.)	 61.1±±±	± 11.3	 61.1±±	± ±11.7	 0.05	 65.8±±±	± 9.3	 65.9±±±	± 9.0	 0.15

	 ส่วนสูง	(ซม.)	 151.7±±±±	± 8.3	 152.4±±	± ±8.5	 0.48	 156.4±±±	± 5.2	 156.6±±	± ±4.9	 0.14

	 ดัชนีมวลกาย	(กก./ม.2)	 26.6±±±±	± 4.6	 26.3±±±	± 4.4	 -0.81	 27.1±±±	± 4.8	 27.0±±±	± 4.6	 -0.15

	 อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก	 78.7±±	± 13.6	 74.1±±	± ±11.4	 -5.11	 75.3±±±	± 11.5	 71.5±±±	± 10.0	 -4.09
	 (ครั้ง/นาที)

	 ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว	 146.7±±±	± 19.3	 142.7±±±	± 14.3	 -1.70	 145.2±±±	± 16.8	 127.8±±±	± 16.9*†	 -11.83††

	 (มม.ปรอท)

	 ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว	 86.7±±	± ±7.2	 86.0±±±	± 7.8	 -0.31	 85.1±±	± ±7.3	 77.7±±±	± 6.8*†	 -8.63†† †
	 (มม.ปรอท)

ข้อมูลนำาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย±±±±	±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* †† ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากก่อนการฝึกภายในกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

††† ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มเดินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

	 2.	 เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ	

ภายหลัง	 12	 สัปดาห์พบว่าไม่มีความแตกต่างของ							

ค่าเฉลี่ยด้านองค์ประกอบของร่างกาย	 ความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือขาของกลุ่มเดินและกลุ่มเดินสมาธิ

ระหว่างก่อนและหลังการฝึก	 แต่พบว่าทั้งกลุ่มเดิน				

และกลุ่มเดินสมาธิมีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 แต่ไม่พบเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของ

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดระหว่างกลุ่มเดิน			

และกลุ่มเดินสมาธิ	ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่ 2	 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรด้านสุขสมรรถนะของกลุ่มเดินและเดินสมาธิ	 ระหว่างก่อนและ											

หลังการฝึก	และระหว่างกลุ่ม	

   กลุ่มเดิน   กลุ่มเดินสมาธิ

   (n=11)   (n=12) 

 
ตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ

 ก่อน หลัง % การ ก่อน หลัง % การ

  การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง

 องค์ประกอบของร่างกาย

	 เปอร์เซ็นต์ไขมัน	(%)	 31.9±±±	± ±9.8	 32.6±±±±	± 8.0	 11.64	 34.2±±±	± ±6.9	 34.6±±±	± ±6.0	 1.73

	 มวลกล้ามเนื้อ	(กก.)	 37.9±±±±	± 7.9	 37.5±±±	± ±7.3	 -0.73	 39.3±±±±	± 5.0	 39.2±±±±	± 4.5	 -0.05

	 ไขมันในช่องท้อง	(ซม.2)	 107.5±±±±	± 44.4	 110.2±±±±	± 35.9	 9.12	 127.4±±±	± ±62.8	 126.6±±±	± ±54.5	 3.38

 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา	 1.0±±±	± ±0.3	 0.9±±±±	± 0.4	 -5.71	 1.0±±±±	± 0.3	 1.0±±±±	± 0.4	 -8.19
 (กก./นำ้าหนักตัว) 

 ความทนทานของระบบหัวใจและ
 หายใจ      

	 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน	สูงสุด	 15.6±±±±	± 4.4	 18.0±±±±	± 4.0*	 20.80	 18.0±±±±	± 7.5	 23.1±±±±	± 12.0*	 33.93
	 (มล./กก./นาที)	

ข้อมูลนำาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย±±±±	±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากก่อนการฝึกภายในกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

	 3.	 เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรด้านการสารชีวเคมี							

ในเลือด	ภายหลัง	12	สัปดาห์พบว่าไม่มีความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยไกลโคซีเลทฮีโมโกลบิน	 คอเลสเตอรอล	

ไตรกลีเซอไรด์	 เอชดีแอล	 และแอลดีแอลของกลุ่ม					

เดินและกลุ่มเดินสมาธิระหว่างก่อนและหลังการฝึก								

แต่พบว่าท้ังกลุ่มเดินและกลุ่มเดินสมาธิมีค่าเฉลี่ย								

ระดับนำ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารเป็นเวลา	8	ชั่วโมง

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่ไม่พบ

เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของระดับนำ้าตาลในเลือด

หลงัอดอาหารเปน็เวลา	8	ชัว่โมงระหวา่งกลุม่เดนิและ

กลุ่มเดินสมาธิ	ดังแสดงในตารางที่	3
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ตารางที่ 3	 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรด้านสารชีวเคมีในเลือดของกลุ่มเดินและเดินสมาธิ	 ระหว่างก่อนและ

หลังการฝึก	และระหว่างกลุ่ม	

   กลุ่มเดิน   กลุ่มเดินสมาธิ

   (n=11)   (n=12) 

 
ตัวแปรด้านสารชีวเคมีในเลือด

 ก่อน หลัง % การ ก่อน หลัง % การ

  การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง การฝึก การฝึก เปลี่ยนแปลง

 ระดับนำ้าตาลในเลือด	 119.5±±±±	± ±27.5	 104.5±±±±	± ±20.7*	 -10.25	 133.6±±±±	± ±48.9	 117.5±±±±	± ±40.3*	 -10.76

	 หลังอดอาหาร	เป็นเวลา	

	 8	ชั่วโมง	(มก./ดล.)	

	 ไกลโคซีเลทฮีโมโกลบิน	(%)	 7.6±±±	± ±±1.5	 7.7±±±±	± ±1.5	 1.47	 7.7±±±±	± ±1.3	 7.2±±±±	± ±1.0	 -5.83

	 คอเลสเตอรอล	(มก./ดล.)	 203.9±±±±	± ±39.3	 203.3±±±±	± ±30.5	 0.90	 202.4±±±	± ±±27.4	 198.8±±±	± ±±30.8	 -1.63

	 ไตรกลีเซอไรด์	(มก./ดล.)	 183.9±±±±	± ±109.2	 143.8±±±	± ±±49.1	 -14.45	 141.3±±±	± ±±61.6	 143.3±±±±	± ±74.6	 2.86

	 เอชดีแอล	(มก./ดล.)	 48.3±±±±	± ±11.4	 48.3±±±±	± ±11.3	 0.42	 48.1±±±±	± ±8.8	 51.4±±±±	± ±7.4	 8.33

	 แอลดีแอล	(มก./ดล.)	 119.5±±±±	± ±36.4	 108.5±±±±	± ±25.6	 -6.96	 123.0±±±±	± ±25.7	 117.5±±±±	± ±31.7	 -4.77

ข้อมูลนำาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย±±±±	±  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากก่อนการฝึกภายในกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

	 4.	 เม่ือเปรียบเทียบตัวแปรด้านระดับความ	

เครียด	ภายหลัง	12	สัปดาห์	พบว่า	ไม่มีความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความเครียดของกลุ่มเดิน				

และกลุ่มเดินสมาธิระหว่างก่อนและหลังการฝึก									

ดังแสดงในรูปที่	1	และพบว่า	กลุ่มเดินสมาธิมีค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 (SDNN)	

สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และมี								

คา่สงูกวา่กลุม่เดนิอย่างมนียัสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	

ดังแสดงในรูปที่	2
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รูปที่ 1	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความเครียดระหว่างก่อนและหลังการฝึกในกลุ่มเดินและ															

เดินสมาธิ

	 ข้อมูลนำาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รูปที่ 2	 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 ระหว่างก่อนและหลังการฝึก												

ในกลุ่มเดินและเดินสมาธิ

	 ข้อมูลนำาเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
 *	ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากก่อนการฝึกภายในกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05

 †  ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มเดินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการศึกษาวิจัยนี้	 บ่งชี้ว่า	 โปรแกรมการ							

ออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิมีผลทำาให้ความดัน

โลหิตขณะหัวใจบีบตัว	 และความดันโลหิตขณะหัวใจ							

คลายตัวลดลง	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคลื่น

ไฟฟ้าหัวใจ	(SDNN)	เพิ่มขึ้น	แต่ไม่พบความแตกต่าง

ของนำ้าหนักตัว	ดัชนีมวลกาย	อัตราการเต้นของหัวใจ

ขณะพัก	องค์ประกอบของร่างกาย	ความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือขา	 ไกลโคซีเลทฮีโมโกลบิน	 ระดับไขมันใน

เลอืด	และคะแนนระดับความเครียด	ทั้งโปรแกรมการ

ฝึกเดินและการฝึกเดินสมาธิ	 มีผลเพิ่มสมรรถภาพ					

การใชอ้อกซเิจนสูงสดุขึน้	และลดระดบันำา้ตาลในเลือด

หลังอดอาหารเป็นเวลา	8	ชั่วโมงได้

	 การฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิ	 ทำาให้

ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว	 และความดันโลหิต

ขณะหัวใจคลายตัวลดลงได้น้ัน	 อาจเน่ืองจากการฝึก

เดินสมาธิเป็นรูปแบบหน่ึงของการบำาบัดแบบใช้กาย

และจิต	 (Mind-body	medicine)	 ซึ่งเป็นการทำางาน

ปฏิสัมพันธ์แบบ	 2	 ทางระหว่างจิตใจและร่างกาย					

กล่าวคือ	 การเปลี่ยนแปลงของจิตใจใดๆ สามารถส่ง

ผลกระทบตอ่รา่งกายหรอืระบบการทำางานของอวยัวะ

ต่างๆ ได้	และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือระบบ

การทำางานของอวัยวะต่างๆ สามารถส่งผลกระทบต่อ

สภาวะจติใจไดเ้ชน่เดยีวกนั	(Jiamjarasrangsi,	2006)	

การบำาบัดแบบใช้กายและจิตเป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้

จิตทำางานเชื่อมโยงกับสมอง	 เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ฟื้นฟู	 (Spencer	 และ	 Jacobs,	 2003)	 หรือการใช้					

วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความสามารถของจิต

เพื่อควบคุมการทำางานหรืออาการแสดงของร่างกาย	

(Astin,	 Shapiro,	 Eisenberg	 และ	 Forys,	 2003)					

จากกลไกการทำางานดังกล่าวทำาให้การบำาบัดแบบใช้

กายและจติสามารถสง่ผลในการควบคมุระบบประสาท

อัตโนมตั	ิโดยเฉพาะการเพิม่ระดบัการทำางานของระบบ

ประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก	 (Taylor	 et	 al.,	

2010)	 จากการศึกษาของลีและคณะ	 (Lee	 et	 al.,	

2003)	 ที่ รายงานผลของการฝึกชี่ กงเป็นเวลา																			

10	 สัปดาห์	 สามารถทำาให้ความดันโลหิตขณะหัวใจ					

บีบตัว	 และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลง

อย่างมีนัยสำาคัญในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 อันเป็น					

ผลของการลดลงของสารแคทีโคลามีน	 ซึ่งช่วย				

ควบคุมระดับการทำางานของระบบประสาทอัตโนมัติ		

ซิมพาเทติก	 นอกจากน้ียังมีการศึกษาผลของการ								

นั่งสมาธิในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ	 เป็นเวลา									

16	สัปดาห์	พบว่าทำาให้ความดันโลหิตและระดับความ

ดื้อของอินซูลินลดลง	(Paul-Labrador	et	al.,	2006)	

และยังมีรายงานว่าการฝึกโยคะเป็นเวลา	 40	 วัน	

สามารถช่วยควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด	 และลด

ความดันโลหิตได้อย่างมีนัยสำาคัญในผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภทที่	 2	 (Singh	 et	 al.,	 2004)	 นอกจากน้ีการ			

สวดมนต์ยังส่งผลให้คลื่นสมองอัลฟ่าสูงข้ึนและค่อน

ข้างเป็นระเบียบ	มีผลทำาให้ระดับความเครียดลดลงได้	

(Chanpo	and	Kritpet,	2014)

	 โปรแกรมการฝึกเดินและการฝึกเดินสมาธิอยู่				

ภายใต้หลักการของการออกกำาลังกายแบบแอโรบิก						

ซึ่งทำาให้กล้ามเน้ือที่ทำางานเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน

จากนำ้าตาลในเลือด	 ลดการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อ	

และเพิ่มการสะสมนำ้าตาลเข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อ			

ภายหลังจากการออกกำาลังกาย	 (Turcotte	 et	 al.,			

2008)	นำ้าตาลสามารถสะสมเข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อ

ได้ถึง	 20	 เท่าจากการออกกำาลังกายแบบแอโรบิก						

ด้วยกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนล่าง	 (Wahren	 et	 al.,	

1971)	 นอกจากน้ียังสามารถควบคุมการเกิดโรค

แทรกซอ้นจากการเปน็เบาหวานดว้ยการลดการสญูเสยี

การทำางานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด	 (Zoppini			

et	al.,	2006)

	 ผลของการฝึกเดินสมาธิ	เป็นเวลา	12	สัปดาห์ที่
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มีผลทำาให้ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ	

(Heart	rate	variability;	HRV)	เพิ่มขึ้น	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของเมลวินและคณะ	 (2011)	 ที่พบว่า							

ภายหลังการฝึกผ่อนคลายแบบโยคะ	 ทำาให้ความ

แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมีค่าเพิ่มสูงข้ึน	

เช่นเดียวกับการฝึกสมาธิแบบเซนของซีซาร์และคณะ	

(2005)	ซึ่งเห็นผลในลักษณะเดียวกัน	ความแปรปรวน

ของอัตราการเต้นของหัวใจสามารถบ่งบอกถึงการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นสรรีวทิยาของรา่งกาย	และการที่

มีความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจตำ่าบ่งชี้	

ถึงความเสี่ยงของการเกิดความเครียดและการเกิด				

โรคเรื้อรังต่างๆ	(Wheat	และ	Larkin,	2010)	ในผู้ป่วย

เบาหวานประเภทที่	2	ยังพบว่ามีความแปรปรวนของ

อตัราการเตน้ของหวัใจ	(Heart	rate	variability;	HRV)	

ตำ่า	(Liao	et	al.,	1998;	J.	P.	Singh	et	al.,	2000)					

ซึ่งความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ตำ่านี้

เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้น	 (Antila,	

2005)	 จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าความเครียดเป็น				

อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเบาหวานประเภท									

ที่	 2	 และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด	 (Lloyd	 et	 al.,	 2005)	 การบำาบัดแบบ							

ใช้กายและจิตยังสามารถช่วยลดการทำางานของ									

ไฮโปทาลามิก-พิทูอิทารี-อะดรีนอล	 แอ็กซิส	 (Hypo-

thalamic-pituitary-adrenal	 axis)	 ซึ่งเป็นผลทำาให้

ระดับฮอร์โมนกลโูคคอตซิอล	และระดบัแคททโิคลามนี

ลดลงได้	(Lowenstein.,	2002)	

 สรุปผลการวิจัย

	 ทั้งโปรแกรมการฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดิน

และการฝึกออกกำาลังกายด้วยการเดินสมาธิมีผล						

ช่วยให้มีการเพิ่มสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด	

และลดระดับนำ้าตาลในเลือด	 แต่การฝึกเดินสมาธิ

สามารถลดความดันโลหิต	 และระดับความเครียดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังน้ันการเดินสมาธิจึงน่าจะ

เป็นการออกกำาลังกายที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

สำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน	ประเภทที่	2

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณอาสาสมัครและผู้มีส่วนร่วมใน						

งานวิจัยทุกท่าน	 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำา

วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและทุน	 90	 ปี	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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ความสัมพันธ์ของ ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐพงษ์ แพงไธสง และสุจิตรา สุคนธทรัพย์
				คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิม	
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของ
นสิติ	นกัศกึษา	เช่น	การแสดงความสนทิสนมกับเพ่ือนตา่ง
เพศอย่างเปิดเผย	 การศึกษาข้อมูลความรู้	 ค่านิยม	 และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจึงมีความสำาคัญในการส่งเสริม			
สุขภาพทางเพศให้แก่นิสิต	นักศึกษา
 วัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง				
ความรู้	 กับค่านิยม	 และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ						
นิสิต	 นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
เปรียบเทียบ	ความรู้	ค่านิยม	และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ตามตัวแปร	เพศ	และกลุ่มคณะ
 วิธีดำาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต	
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพศชาย	และเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร	จำานวน	480	คน	เป็นเพศชาย	และเพศ
หญิงเท่ากัน	 ร้อยละ	 50	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่			
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำานวน	3	ทา่น	ไดค้า่ความสอดคลอ้งทัง้ฉบบั	(IOC)	เทา่กบั	
0.83	และได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(Reliability)	เท่ากับ	
0.79วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	
และทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่า	 “ที”	
(t-test)	และ	ค่า	“เอฟ”	(F-test)	ในกรณีที่พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 จึง
ทำาการทดสอบเป็นรายคู่	 โดยวิธีของเชฟเฟ่และทำาการ
วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ด้วย	 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัย	มีดังนี้
	 1.	 นิสิต	นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู้	
ทางเพศในภาพรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 13.78)				
มีค่านิยมทางเพศในภาพรวมอยู่ในระดับเป็นกลาง	 (X	 =	
3.53)	 และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในภาพรวมอยู่ใน			
ระดับเสี่ยงปานกลาง	(X	=	3.65)
	 2.	 ความรูท้างเพศ	กบัคา่นยิมทางเพศ	และคา่นยิม
ทางเพศ	 กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แต่พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทางเพศอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 3.	 นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง							
เพศชาย	 และเพศหญิงมีความรู้	 ค่านิยม	 และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ								
ที่ระดับ	0.05
	 4.		นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เรียน				
ต่างกลุ่มคณะมีความรู้	 ค่านิยม	 และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
 สรุปผลการวิจัย นิสิต	 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา					
มีความรู้ทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่านิยมทางเพศ
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RELATIONSHIPS OF KNOWLEDGE, VALUE AND SEXUAL RISK 

BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS

Nuttapong Paengtaisong and Suchitra Sukhonthasab
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Nowadays, Thai society has been abundantly 
changed.	Foreign	culture	has	influenced	university	
student	lifestyle,	for	example,	public	expression	of	
love.	 Therefore,	 it	 is	 important	 to	 study	 sexual	
knowledge,	sexual	value,	and	sexual	risk	behaviors	
for	promoting	sexual	health	to	university	students.
 Purpose The purposes of this study were to 
study	 relationships	 between	 sexual	 knowledge,	
sexual	value,	and	sexual	risk	behaviors	of	university	
students	 in	 Bangkok	 and	 to	 compare	 sexual	
knowledge,	sexual	value,	and	sexual	risk	behaviors	
by	sex	and	faculty.
 Methods The research method was survey 
research;	a	multi-stage	random	sampling	method	
was	used	in	this	study.	There	were	480	subjects	
in	this	study	which	50	percent	of	the	subjects	were	
male	and	another	50	percent	were	female.	The	data	
were collected by using questionnaire which was 
created by the researcher. The questionnaire was 
tested	for	content	validity	by	3	expert	panel	judges	
and was found that item of objective congruent 
(IOC)	was	0.83	and	 reliability	was	0.79.The	data	
were analyzed by using average, standard devia-
tion,	 t-test,	and	F-test.	The	statistically	significant	
difference was found by using the Schaffe’ method 
and Pearson product-moment correlation 
Coefffieicient	(P	<	0.05).
 Results
	 1.	Overall,	sexual	knowledge	and	sexual	value	

of university students in Bangkok was in moderate 
level	(X	=	13.78,	X	=	3.53,	respectively)	but	sexual	
risk behavior of university students in Bangkok was 
in	moderate-to-risk	level	(X	=	3.65).
	 2.	 There	were	significant	difference	between	
relationships	of	sexual	knowledge	and	sexual	value	
and	between	sexual	value	and	sexual	risk	behavior	
at	 .05	 level.	 However,	 there	 were	 no	 significant	
differences	 in	 relationships	 between	 sexual	
knowledge	and	sexual	risk	behavior	at	.05	level.
	 3.	 There	 were	 no	 significant	 differences	 in	
sexual	 knowledge,	 sexual	 value,	 and	 sexual	 risk	
behaviors between male and female University 
students	in	Bangkok	at	.05	level.
	 4.	 There	 were	 no	 significant	 differences	 in	
sexual	 knowledge,	 sexual	 value,	 and	 sexual	 risk	
behaviors in male and female University students 
in	Bangkok	between	schools	at	.05	level.	
 Conclusion University students in Bangkok 
had	sexual	knowledge,	sexual	value,	and	sexual	
risk behavior in moderate level. Consequently, it is 
very	 important	 to	 teach	 sexual	 knowledge	 and	
promote	correct	sexual	value	to	university	students	
in Bangkok. Self-control training program should 
be	arranged	 for	protecting	sexual	 risk	behaviors	
that might be occurred.

Key Words : Sexual	knowledge	/	Sexual	value	/	

Sexual	risk	behavior
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ปัจจุบันสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป	 วัฒนธรรม			

ต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของวัยรุ่น			

เช่น	 ค่านิยมการมีคู่รักขณะอยู่ในวัยเรียน	 หรือการ

แสดงความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศอย่างเปิดเผย	

สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในห้างสรรพสินค้า	 ใน

มหาวิทยาลัย	โรงเรียน	จะพบวัยรุ่นเดินจับมือถือแขน	

หรือโอบกันเป็นคู่	 (Pleankham,	1999)	แสดงให้เห็น

ว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ	 ซึ่งต่างจาก

อดีตที่หนุ่ม	 สาว	 จับมือถือแขนกันจะเป็นเรื่องที่ไม่

สมควรและเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนในสังคมไม่ยอมรับ	

การคบเพื่อนต่างเพศ	 และการให้ความสนิทสนมกัน				

ดังกล่าว	 อาจนำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	

เนื่องจากวัยรุ่นยังขาดประสบการณ์	 ขาดการควบคุม

ตนเอง	ขาดความรู	้และความเขา้ใจ	หากมีเพศสัมพนัธ์

ในเวลาที่ไม่เหมาะสมจะทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา	

เช่น	 การต้ังครรภ์ในขณะเรียนจนทำาให้ต้องออกจาก		

การศึกษา	 การทำาแท้งผิดกฎหมาย	 รวมไปถึงปัญหา

เกีย่วกบัโรคทางเพศสมัพนัธ์ตา่งๆ	(Pleankham,	1999)	

จากผลสำารวจขององค์การอนามัยโลก	 มีการนำาเสนอ

สถิติค่าเฉลี่ยของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุตำ่ากว่า	 20	 ปี					

ทัว่โลกอยูท่ี	่65	คนตอ่	1,000	คน	ในทวปีเอเชยีคา่เฉลีย่

ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตำ่ากว่า	 20	 ปี	 อยู่ที่	 56	 คน			

ต่อ	 1,000	 คน	 ในประเทศไทยค่าเฉล่ียของหญิงตั้ง						

ครรภ์ที่มีอายุตำ่ากว่า	20	ปีอยู่ที่	70	คนต่อ	1,000	คน	

ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดของประเทศในทวีปเอเชีย																					

(Health Information System Development      

Office; HISO,	2012)	สาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาเหล่านี้

อาจเกิดจากวัยรุ่นไทยยังขาดความรู้	 ความเข้าใจ					

เกี่ยวกับเรื่องเพศ	 มีค่านิยม	 และพฤติกรรมเกี่ยวกับ

เรื่องเพศเปลี่ยนไป

	 ปัญหาทางเพศของวัยรุ่นมักเกิดจากพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ	 เช่น	 การดูภาพ	 หรือวีดีโอโป๊	 การ								

แต่งกายล่อแหลม	 การเที่ยวสถานบันเทิง	 หรือการมี

ความเชือ่ผดิๆ ในการมเีพศสมัพนัธก์บัคูร่กัของตนในวนั

วาเลนไทน์	(Aungpra,	2012)	สำานักวิจัยเอแบคโพลล์

ไดท้ำาการสำารวจวจิยัเรือ่ง	“คา่นิยม	และพฤตกิรรมเสีย่ง

ในวันวาเลนไทน์	 :	กรณีศึกษาเยาวชนอายุ	15-24	ปี	

ในเขตกรุงเทพมหานคร”	ในปี พ.ศ. 2548	ผลการวิจัย

พบว่า	วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร	ที่มีอายุ	15-24	ปี	

ให้ความสำาคัญกับวันวาเลนไทน์	และมีวัยรุ่นส่วนหนึ่ง

ตั้งใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์	 โดยบุคคลที่	

วัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย	ได้แก่	แฟน	หรือคนรักของ

ตนเอง	เพื่อนต่างสถาบันการศึกษา	เพื่อนร่วมชั้นเรียน	

และบุคคลที่พบตามสถานบันเทิง	 วัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมี	

เพศสัมพันธ์กับคู่นอนมาแล้วเฉลี่ย	2	คน	และวัยรุ่นที่

เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว	 จะใช้เวลาสานความสัมพันธ์					

กันไม่เกิน	1	วัน	ก็จะตกลงที่จะมีเพศสัมพันธ์กันทันที	

นอกจากนี้ยังสำารวจพบอีกว่า	 มีวัยรุ่นที่เคยมีเพศ

สัมพันธ์แล้ว	 เคยมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์กับคู่นอน	

2	 คนข้ึนไป	 หรือเรียกได้ว่าเป็นเซ็กซ์หมู่	 และยังพบ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ของวัยรุ่น	 คือ	 การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของตน						

โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 เพราะไว้ใจคู่นอนของตนเอง	

(Aungpra,	 2012)	 ปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีความ

รุนแรงมากขึ้น	หากวัยรุ่นมีความรู้	ความเข้าใจในเรื่อง

เพศ	 และมีค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ดีขึ้นก็จะ

สามารถลดปัญหา	 และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้							

(Thonggon,	1999)

	 ตามที่	ศรี	จากผา	และสุจิตรา	สุคนธทรัพย์	ได้

กลา่ววา่	พฤตกิรรมการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของวยัรุน่ใน

กรุงเทพมหานครด้านเพศศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด	

(Chakpha	and	Sukhonthasab,	2013)	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษา	ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องเพศ	

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	 ด้าน				

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	และจิตใจ	ด้านเรื่องโรค
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ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และด้านพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ	 นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องค่านิยมทางเพศในเรื่อง

เพศของด้านต่างๆ	หมายถงึความคดิและความเชือ่ของ

เพศในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี	 ด้านพฤติกรรมทางเพศ	

ด้านการมีเพศสัมพันธ์	 ด้านการมีคู่ รัก	 ด้านการ

แสดงออกทางเพศ	 ด้านการดื่มเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอล์	 หรือใช้สารเสพติด	 และยังสนใจถึง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์	 ไม่ว่าจะเป็น

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนพฤติกรรมการดื่มสุรา			

หรอืเครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์	พฤตกิรรมการดส่ืูอลามก	

และพฤติกรรมการแสดงความรักกับคู่รัก	 โดยผู้วิจัย

เลอืกศกึษาในกลุม่นิสตินกัศึกษาในมหาวทิยาลัยภาครฐั	

และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูล							

กับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในการหาแนวทางจัดกิจกรรม

ปลูกฝังความรู้ค่านิยม	 และการหลีกเล่ียงพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศที่ถูกต้องให้กับ	นิสิต	นักศึกษา	และเป็น

ขอ้มลูใหก้บัหนว่ยงานภาครฐั	หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	

ในการนำาข้อมูลไปใช้จัดการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิด

จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 							

กับค่านิยม	 และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ	 นิสิต	

นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ 	 ค่านิยม	 และ

พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	ตามตวัแปรเพศ	และกลุ่มคณะ

ของนสิติ	นกัศกึษามหาวทิยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน	 กลุ่ม							

สหสถาบันชุดที่	1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สามารถ

ดำาเนินการวิจัยได้	ณ	วันที่	10พฤษภาคม	2556

 ประชากร 

 ประชากรเป็น	 นิสิต	 นักศึกษาที่ศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาของภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ประจำาปี							

การศึกษา	 2554	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	

460,241	 คน	 ที่ มีคณะวิชาตามกลุ่ม	 ดังนี้	 กลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ	กลุ่ม

มนุษยศาสตร์	และกลุ่มสังคมศาสตร์

 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุม่ตวัอยา่งเปน็นิสติ	นกัศกึษาทัง้เพศชาย	และ

หญงิในระดบัอดุมศกึษาตามกลุม่	วทิยาศาสตรส์ขุภาพ	

วทิยาศาสตรก์ายภาพ	มนษุยศาสตร	์และสงัคมศาสตร	์

ประจำาปีการศึกษา	 2554	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	

คำานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่	 (Yamane)	 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำานวน	 400	 คน	 ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง			

เป็น	 480	 คน	 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	

โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	

Sampling)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 เลือกสถาบันอุดมศึกษา	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ทั้งหมด	 47	 แห่ง	 ทำาการสุ่มแบบ

เจาะจงเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 และสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน	 ที่มีคณะวิชาตามกลุ่มดังกล่าว	 ได้

จำานวน	10	สถาบัน	 ได้แก่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

มหาวิทยาลยัรามคำาแหง	มหาวิทยาลยัสยาม	มหาวิทยาลยั	

อัสสัมชัญ	และวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 ข้ันตอนที่	 2	 การสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย	จากสถาบันอุดมศึกษา	10	สถาบัน	

โดยการสุ่มแบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	

กำาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างสถาบันละ	 48	 คน			

แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย	 จำานวน	 24	 คน	 และ			
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง	 จำานวน	 24	 คน	 รวมจำานวน

ทั้งหมด	480	คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

	 1.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบทดสอบ

ความรู้	แบบสอบถามค่านิยม	และพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศของ	 นิสิต	 นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนที่	 2	 แบบ

ทดสอบความรูท้างเพศ	สว่นที	่3	แบบสอบถามคา่นยิม

ทางเพศ	 และส่วนที่	 4	 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ	 จากนั้นนำาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	

จำานวน	3	ท่าน	พิจารณาได้ค่าความสอดคล้อง	(Index	

of	 Item	 Objective	 Congruence;	 IOC)	 ทั้งฉบับ		

เท่ากับ	 0.83	หลังจากแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบและ

แบบสอบถามแล้วนำาไปทำาการทดสอบกับกลุ่มคน				ที่

มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 30	 คน	

เพ่ือหาความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบทดสอบ				

ความรูท้างเพศโดยใชว้ธิกีารของคเูดอร	์รชิาดรด์สนั	20	

ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.72	 และแบบสอบถาม							

ค่านิยม	 และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 หาค่าความ						

เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้อง

ภายใน	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (Alpha)	 ของ						

ครอนบาค	(Cronbach)	ไดค้า่ความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.72	

และ	0.95	ตามลำาดับ

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยทำาการเก็บ

ขอ้มลูดว้ยตนเอง	โดยการแจกแบบสอบถามใหแ้ก	่นสิติ	

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครตอบและขอรับคืน

ทันทีเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ	 ได้ข้อมูลคิดเป็น											

ร้อยละ	100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต	 (Mean)	 และส่วน						

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ความรู	้คา่

นิยม	และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

	 เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนความรู้ทางเพศ	

พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม	 (Bloom,	 et	 al.,	 1956	

อ้างถึงในมธุรส	จิรสิริสุนทร	และ	สุจิตรา	สุคนธทรัพย์	

(Jirasirisunthorn	 and	 Sukhonthasab,	 2011)								

ดังนี้

	 คะแนนมากกว่าร้อยละ	 80	 หมายถึง	 มีความรู้

ทางเพศในระดับดีมาก

	 คะแนนระหว่างร้อยละ	60-79		 หมายถึ ง 	 มี 				

ความรู้ทางเพศในระดับปานกลาง

	 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ	59	หมายถึง	มีความรู้

ทางเพศในระดับควรปรับปรุง

	 การแปลผลคะแนนคา่นยิมทางเพศโดยใชเ้กณฑ์

การแปลผลแบบอิงเกณฑ์	 (Criterion	 Reference)				

แบ่งคะแนนแปลผลค่านิยม	ได้ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-2.33	หมายถึง	มีค่านิยมทาง

เพศในทางลบ

	 คะแนนเฉลี่ย	2.34-3.67	หมายถึง	มีค่านิยมทาง

เพศเป็นกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	3.68-5.00	หมายถึง	มีค่านิยมทาง

เพศในทางบวก

	 และการแปลผลคะแนนพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ	

แบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลแบบอิง

เกณฑ์	 (Criterion	 Reference)	 แบ่งคะแนนแปลผล

พฤติกรรมเสี่ยงได้ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-2.33	หมายถึง	มีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศในระดับเสี่ยงน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	2.34-3.67	หมายถึง	มีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศในระดับเสี่ยงปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	3.68-5.00	หมายถึง	มีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศอยู่ระดับเสี่ยงมาก

	 2.	 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางเพศ

กับค่านิยมทางเพศ	ความรู้ทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ	 และค่านิยมทางเพศกับพฤติกรรมเส่ียงทาง
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เพศ	โดยวิเคราะห์หาคา่ความสมัพนัธด์ว้ย	สมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั	(Pearson	Product	Moment	

Correlations Coeffifeicient)

	 โดยการแปลผลคะแนนคา่ความสัมพนัธแ์บง่เปน็	

3	 ระดับ	 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลแบบอิงเกณฑ์	

(Criterion	Reference)	แบ่งคะแนนแปลผลค่าความ

สัมพันธ์ได้	ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.10-0.29	 หมายถึง	 มีค่าความ

สัมพันธ์ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.30-0.49	 หมายถึง	 มีค่าความ

สัมพันธ์ในระดับปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.50-1.00	 หมายถึง	 มีค่าความ

สัมพันธ์ในระดับมาก

	 3.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 ความรู้	 ค่านิยม	 และ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	ตามตัวแปรเพศ	และประเภท

ของกลุ่มคณะ	โดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่า	“ที”	

(t-test)	และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวคา่	

“เอฟ”	 (F-test)	 ในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงทำาการ

ทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’s)

 

ผลการวิจัย

	 1.	 นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 มี

ความรู้ทางเพศ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง																

(X	=	13.78,	SD	=	2.47)มีค่านิยมทางเพศในภาพรวม

อยู่ในระดับเป็นกลาง	(X	=	3.53,	SD	=	1.04)	และมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในภาพรวมอยู่ในระดับเสี่ยง

ปานกลาง	(X	=	3.65,	SD	=	1.17)	ดังแสดงในตาราง					

ที่	1

ตารางที่ 1		ค่าเฉล่ีย	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ความรู	้คา่นยิม	และพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของ	นสิติ	นกัศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร	

  ข้อรายการ ระดับคะแนน X SD การแปลผล

	 ความรู้ทางเพศ	 12-15	 13.78	 2.47	 ระดับปานกลาง

	 ค่านิยมทางเพศ	 2.34-3.67	 3.53	 1.04	 ระดับเป็นกลาง

	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 2.34-3.67	 3.65	 1.17	 เสี่ยงปานกลาง

	 2.	 ความรู้ทางเพศกับค่านิยมทางเพศมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัความสมัพนัธน์อ้ย	(r=0.11)	

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.05	และคา่นยิมทาง

เพศกบัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศมคีวามสมัพนัธท์างบวก

อยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง	 (r=0.44)	 อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 แต่พฤติกรรมเสี่ยง				

ทางเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทางเพศอย่างมี				

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ค่านิยม	 และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ	 นิสิต	 นักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร

  
ปัจจัยด้านเพศสัมพันธ์

 ความรู้ทางเพศ ค่านิยมทางเพศ พฤติกรมเสี่ยงทางเพศ

   r r r

	 ความรู้ทางเพศ	 	 0.11*	 0.04

	 ค่านิยมทางเพศ	 	 	 0.44*

	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 	 	 	 	

				*p ≤ 0.05 

 

 3.	 นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง				

เพศชาย	และเพศหญงิมคีวามรู	้คา่นยิม	และพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ		

ที่ระดับ	0.05	ดังแสดงในตารางที่	3

ตารางที่ 3	 ค่าเฉล่ีย	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ความรู	้คา่นยิม	และพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของ	นสิติ	นกัศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ตามตัวแปรเพศ	

	 	 ตัวแปร X   SD t df p-value

 ความรู้ทางเพศ     

	 	 ชาย	 13.73	 2.34	 -0.42	 471.86	 0.67

	 	 หญิง	 13.82	 2.63	 	 	

 ค่านิยมทางเพศ     

	 	 ชาย	 3.52	 .450	 -0.18	 477.10	 0.40

	 	 หญิง	 3.53	 .470	 	 	

 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ     

	 	 ชาย	 3.66	 .727	 0.12	 477.93	 0.85

	 	 หญิง	 3.65	 .735

	 4.	 นิสิต	นกัศึกษาในเขตกรงุเทพมหานครท่ีเรยีน

ตา่งกลุม่คณะมคีวามรู	้คา่นยิม	และพฤตกิรรมเสีย่งทาง

เพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	ดังแสดงในตารางที่	4
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าเอฟ	ความรู้	ค่านิยม	และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ	นิสิต	

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	ตามตัวแปรประเภทของกลุ่มคณะ

 
ตัวแปร

 ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n = 480)

   จำานวน (คน) X   SD F P การเปรียบเทียบรายคู่

 ความรู้ทางเพศ      

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 120	 13.92	 2.36	 1.22	 0.30	 -

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ	 120	 13.65	 2.51	 	 	

	 กลุ่มมนุษยศาสตร์	 120	 13.50	 2.64	 	 	

	 กลุ่มสังคมศาสตร์	 120	 14.05	 2.41	 	 	

 ค่านิยมทางเพศ      

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 120	 3.53	 .481	 0.78	 0.50	 -

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ	 120	 3.48	 .450	 	 	

	 กลุ่มมนุษยศาสตร์	 120	 3.53	 .450	 	 	

	 กลุ่มสังคมศาสตร์	 120	 3.57	 .458	 	 	

 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ      

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 120	 3.61	 .734	 0.24	 0.86	 -

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ	 120	 3.68	 .684	 	 	

	 กลุ่มมนุษยศาสตร์	 120	 3.65	 .771	 	 	

	 กลุ่มสังคมศาสตร์	 120	 3.68	 .736

   

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ความรู้ทางเพศ

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 นิสิต	 นักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครตอบแบบสอบถามความรู้ทางเพศ				

ถูกมากที่สุด	คือ	ข้อที่	 20	การปฏิบัติตัวที่ดีของวัยรุ่น

เพศชายต่อวัยรุ่นเพศหญิงในข้อใดเหมาะสมท่ีสุด					

ร้อยละ	91.88	และรองลงมาคือ	ข้อที่	6	ข้อใดเป็นการ

คบเพือ่นต่างเพศทีเ่หมาะสมท่ีสดุ	รอ้ยละ	90.21	ทีเ่ปน็

เช่นนี้อาจเป็นเพราะเด็ก	 และเยาวชนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

จะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเพศ	 อย่างถูกต้อง	 จากการ					

อบรมสั่งสอนของครู	 อาจารย์ที่เหมาะสมกับวัย	 เช่น													

การให้ความรู้	 ความเข้าใจใน	 การคบเพื่อนต่างเพศ	

(District	Health	Office Sahassaknan,	2008)	และ

ข้อคำาถามที่	 นิสิต	 นักศึกษาตอบผิดมากท่ีสุด	 คือข้อ					

ที่	 13	 โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อได้โดยวิธีใด

มากทีสุ่ดโดยนสิติ	นกัศกึษาตอบถกูเพยีง	รอ้ยละ	35.83	

อาจเป็นเพราะนิสิต	 นักศึกษาไม่มีความรู้ในเรื่องการ

ติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบี	 ซึ่งคล้องกับทนุพงษ์	
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ปริญญาพัตนบุตร	 (Parinyapatthanaboot,	 2013)	

กล่าวไว้ว่าผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีส่วนใหญ่

ไม่ทราบว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อได้

อย่างไร	และรองลงมาคือเรื่องการคุมกำาเนิด	โดยเห็น

ได้จากการตอบคำาถาม	ข้อที่	17	การรับประทานยาคุม

กำาเนิดที่ถูกต้องควรรับประทานเม็ดแรกเมื่อใดจึงจะ					

ได้ผลการคุมกำาเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยนิสิต

นักศึกษาเพศชายตอบถูกเพียง	 ร้อยละ	 45.80	 และ				

เพศหญิงตอบถูกเพียง	ร้อยละ	47.10		อาจเป็นเพราะ

ในปัจจุบันมีการคุมกำาเนิดนั้นมีให้เลือกหลายวิธี	 โดย

เลือกวิธีการคมุกำาเนิดชนิดใดให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 อายุระดับการศึกษา	 เป็นต้น	 และ

ปัญหาที่พบ	คือ	การรับประทานยาไม่ถูกต้อง	ทานยา

ไม่สมำ่าเสมอ	 ลืมทานยา	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา				

ของ	 กาญจนา	 วงษ์สวัสดิ์	 (Wongsawat,	 1997)								

พบว่า	 นักศึกษาราชภัฎสกลนครมีความรู้ในเรื่องการ

คุมกำาเนิดอยู่ในระดับน้อย

	 เมือ่เปรยีบเทยีบความรูท้างเพศ	ตามตวัแปรเพศ	

พบว่า	 นิสิตนักศึกษาเพศชาย	 และนิสิต	 นักศึกษา						

เพศหญิง	มีความรู้ทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง	และ

ความรู้ทางเพศระหว่างเพศชายและหญิงไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 มธุรส	 จิรสิริสุนทร						

และสุจิตรา	 สุคนธทรัพย์	 (Jirasirisunthorn	 and	

Sukhonthasab,	 2011)	 ที่ได้ศึกษา	 ความรู้	 และ

ทัศนคติเก่ียวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในกรุงเทพ-

มหานคร	พบวา่	นกัศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพี

ชัน้สงูมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพทางเพศแตกตา่ง

กนั	โดยพบวา่เพศหญิงมคีะแนนความรูเ้กีย่วกับสขุภาพ

ทางเพศดีกว่าเพศชาย	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน

เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี	จึงทำาให้นิสิต	นักศึกษา	ไม่ว่าจะ

เป็นเพศชาย	 หรือหญิง	 มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารที่			

เกี่ยวกับเรื่องเพศได้เหมือนๆ กันและจากช่องทาง

เดียวกัน	 เช่น	 โทรทัศน์	อินเตอร์เน็ต	 เป็นต้น	ซึ่งจาก

ข้อมูลทั่วไปที่พบว่า	 นิสิต	 นักศึกษา	 ได้รับความรู้ทาง

เพศจากทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด	 ร้อยละ	 46.25	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 มธุรส	 จิรสิริสุนทร					

และสุจิตรา	 สุคนธทรัพย์	 (Jirasirisunthorn	 and	

Sukhonthasab,	2011)	ที่พบว่านักศึกษาได้รับความรู้

เรื่องเพศจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต	ร้อยละ	31.10	อาจ

เป็นเพราะว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่นำาเสนอทั้งภาพ			

และเสียงทำาให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ	 และทำาให้				

ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาเพศชาย	 หรือเพศหญิงจะ				

ได้รับความรู้ได้เหมือนกัน	 และสามารถค้นหาความรู้	

ได้ด้วยตนเอง

	 เมื่อเปรียบเทียบความรู้ทางเพศกับประเภท				

ของคณะ	พบวา่	นสิิต	นกัศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร	

จำาแนกตามประเภทของคณะ	 มีความรู้ทางเพศ	 ไม่			

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05				

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากปจัจบุนัหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ของแต่ละคณะน้ันได้มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่อง				

เพศ	 จะเห็นได้จากหลักสูตรการเรียนการสอนของ				

คณะต่างๆ	 ได้แก่	 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 กลุ่ม

วิทยาศาสตร์กายภาพ	 กลุ่มมนุษยศาสตร์	 และกลุ่ม

สังคมศาสตร์	 มีการเรียนการสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับ

เรื่องเพศ	 เช่น	 หลักสูตรของภาควิชาสุขศึกษา	 คณะ

พลศึกษา	(Faculty	of	Physical	Education,	2011)	

คณะมนุษยศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์	์และคณะสงัคมศาสตร	์(Narasuan	

University,	2012)	มีรายวิชาเพศศึกษา	วิชาชีวิต	และ

สุขภาพ	 อยู่ในหมวด	 วิชาบังคับ	 และวิชาศึกษาทั่วไป	

ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนโดยวิชาเพศศึกษา				

วิชาชีวิต	 และสุขภาพนั้นมีเนื้อหาที่ทำาให้เกิดความรู้	

ความเข้าใจในเรื่องเพศ	 และชีวิตตลอดจนพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ	 ทำาให้นิสิต	 นักศึกษา							

ไม่ว่าจะอยู่ในคณะใดจะมีความรู้ใกล้เคียงกัน



100 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.3, (September-December 2014)

 2. ค่านิยมทางเพศ

	 ค่า นิยมทางเพศของนิสิตนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับเป็นกลาง	แสดง

ให้เห็นว่าความคิดหรือความเชื่อในเรื่องเพศด้าน					

ต่างๆ	นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมทางเพศ	ด้านการ

มีเพศสัมพันธ์	 ด้านการมีคู่รัก	 ด้านการแสดงออกทาง

เพศ	และด้านการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์	 นิสิต

นักศึกษามีความรู้สึกปกติ	 เฉยๆ	 ไม่คิดว่าถูกต้องแต่ก็		

ไม่ได้มองว่าผิด	 โดยพบว่า	 ค่านิยมทางเพศในทิศทาง

ลบที่อยู่ในระดับเป็นกลาง	 ได้แก่	 ข้อที่	 2	 การดื่ม						

เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในสังคมเพื่อนเป็นการ			

สร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน	 ข้อที่	 3	 การดื่ม					

เคร่ืองดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ช่วยคลายความเครียด			

จากปัญหาต่างๆ ได	้และขอ้ท่ี	9	การกอดจูบกนัของคูร่กั

ในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ	 เฉยๆ	 การท่ีเป็นเช่นนี้				

อาจเป็นเพราะปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงใน

หลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการสื่อสารท่ีทำาให้สังคม			

ไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติ	 รวมถึงค่านิยมต่างๆ	 และ

เมื่อพิจารณาค่านิยมทางเพศในภาพรวมนั้น	 พบว่า					

ข้อที่	 12	 การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิงถือเป็น				

เรือ่งทีมี่ความสำาคัญ	เปน็คา่นยิมทางเพศในทางบวกใน

เป็นอันดับแรก	 สอดคล้องกับสิริวรรณ	 ธัญญาผล	

(Thanyaphon,	 2005)	 ได้พูดถึงค่านิยมทางเพศไว้							

5	ด้าน	ได้แก่	การรักนวลสงวนตัว	การพูดคุยเรื่องเพศ	

การแสดงออกทางเพศ	 การมีคู่รัก	 และการมีเพศ

สัมพันธ์	 หรือการอยู่ก่อนแต่ง	 การรักนวลสงวนตัวนี้			

เป็นค่านิยมที่ถ่ายทอดกันมาในสังคมไทยที่ให้คุณค่า			

ของเร่ืองพรหมจรรย์ของผู้หญิง	 และนิสิตนักศึกษา	

ปัจจุบันยังคงให้ความสำาคัญอยู่

	 เม่ือเปรียบเทียบคา่นยิมทางเพศ	ตามตวัแปรเพศ	

ประเภทของคณะ	พบว่า	นิสิต	นักศึกษาเพศชาย	และ

นสิติ	นักศกึษาเพศหญงิ	ทีเ่รยีนตา่งกลุ่มคณะ	มคีา่นยิม

ทางเพศ	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ									

ที่ระดับ	 0.05	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิต	 นักศึกษา							

ได้รับการอบรมส่ังสอน	 จากบิดามารดา	 ครู	 อาจารย์	

จึงทำาให้นิสิต	 นักศึกษามีค่านิยมทางเพศที่แสดงออก		

ถึงความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดี	ซึ่งยังคงเป็นบรรทัดฐาน

ของสงัคมไทย	เห็นไดจ้ากคา่นยิมที	่นสิติ	นกัศกึษาเพศ

ชาย	 และเพศหญิง	 เห็นด้วยมากที่สุด	 คือ	 ข้อที่	 12					

การรกันวลสงวนตวัของเพศหญงิถอืเปน็เรือ่งทีม่คีวาม

สำาคัญ	 แสดงให้เห็นถึงการรักษาวัฒนธรรมของวัยรุ่น

หญิงในการรักนวลสงวนตัว	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสำานักงานวิจัย	 และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

(สพช.)	 (Office of Community Based Health     

Care	Research	and	Development,	2012)	ที่พบว่า

ชุมชนยังคงมีค่านิยมที่ส่งเสริมให้เพศหญิงรักนวล		

สงวนตัวและสอดคล้องกับการศึกษาของอนงค์									

ประสาธน์วนกิจ	 (Prasartwanakit	 A.et	 al,	 2009)				

พบว่า	 เพศหญิงควรรักษาความบริสุทธิ์ไว้ก่อนการ

แต่งงาน	และผู้หญิงไม่ควรมีประสบการณ์ทางเพศ

 3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

	 จากผลการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ	

นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 นิสิต	

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในภาพรวมอยู่ในระดับเสี่ยง

ปานกลาง	 โดยพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่	 นิสิต

นักศึกษา	 ปฏิบัติอยู่ในระดับเสี่ยงมากคือ	 การเที่ยว

สถานเริงรมย์เพียงลำาพัง	 ทั้งน้ีอาจเกิดจากที่นิสิต	

นักศึกษาพักอาศัยอยู่หอพักเพียงลำาพัง	 ซึ่งลักษณะ

หอพักนั้นมีความเป็นอิสระจากการควบคุมกำากับจาก			

ผู้ปกครอง	 และนิสิต	 นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ

เพื่อน	 จึงง่ายต่อการชักชวนของกลุ่มเพื่อนในเรื่อง					

การเที่ยวสถานเริงรมย์	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	อภิวรรต	มลาสานต์	 (Malasant,	 2006)	พบว่า	

นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักมีพฤติกรรมการ			



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 101

เที่ยวสถานเริงรมย์	ร้อยละ	40.4	รองลงมาคือ	การไป

อ่านหนังสือ	 หรือทำางานตามลำาพังในห้องพักของ						

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กบัเพือ่นตา่งเพศ	และการนอนหนนุตกั

กนัและกนั	กบัเพือ่นตา่งเพศ	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ	ศักดา	สามูล	(Samoon,	2002)	พบว่านักศึกษา

เคยกอดจูบกับคู่รัก	 หรือเพศตรงข้าม	 ร้อยละ	 76.0	

เนื่องจากปัจจุบันนิสิต	 นักศึกษาพักอาศัยอยู่หอพัก	

เพียงลำาพังจึงง่ายต่อการทำากิจกรรมต่างๆ หรือจะ

ชักชวนเพื่อนเข้ามาในห้องก็ได้	 หรือจะพาคู่รัก	 หรือ

เพื่อนต่างเพศเข้ามาในห้อง	และเมื่อได้อยู่ด้วยกันตาม

ลำาพัง	 ง่ายต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยการ			

กอดจูบ	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำาไปสู่การมีเพศ

สัมพันธ์ได้

	 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 ตาม

ตัวแปรเพศ	ประเภทของคณะ	พบว่า	นิสิต	นักศึกษา

เพศชาย	 และนิสิต	 นักศึกษาเพศหญิง	 มีพฤติกรรม			

เสี่ยงทางเพศ	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05	ทั้งนี้อาจเกิดจากที่นิสิต	นักศึกษาทั้งเพศ

ชาย	และเพศหญิงมีค่านิยมทางเพศในทิศทางลบที่อยู่

ในระดบัปานกลางไดแ้ก่	ขอ้ท่ี	9	การกอดจูบกนัของคูร่กั

ในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ	 ข้อที่	 14	 การทดลอง							

อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานช่วยให้ปรับตัวเข้ากันได้ดี	 ซึ่ง

เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวโดย

สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่	 พบว่า	 นิสิต	 นักศึกษามี

พฤติกรรมทางเพศที่อยู่ในระดับเสี่ยงมาก	คือ	ข้อที่	13	

ท่านอ่านหนังสือ	 หรือทำางานตามลำาพังในห้องพักของ

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	 กับเพื่อนต่างเพศ	 และสำาหรับการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับประเภทของ

คณะ	 พบว่า	 นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	

จำาแนกตามประเภทของคณะ	 มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง			

เพศ	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	 ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเลือกคบเพื่อนของนิสิต

นักศึกษา	นั้นเพื่อนค่อนข้างมีอิทธิพลมาก	เพราะนิสิต	

นักศึกษาต้องการการยอมรับจากเพื่อน	ซึ่งถ้าคบเพื่อน

ดีชวนทำากิจกรรมที่เหมาะสมก็จะเป็นผลดีต่อนิสิต	

นักศึกษา	 แต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีชวนทำากิจกรรมที่ไม่	

เหมาะสมก็จะทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 และ

อาจนำาไปสูพ่ฤตกิรรมเสีย่งทางเพศได	้ซึง่สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของศักดา	สามูล	(Samoon,	2002)	พบว่า	

นักศึกษาส่วนใหญ่เคยดื่มสุรา	 หรือเครื่องดื่มที่ผสม

แอลกอฮอล์	มีสาเหตุมาจากการชักชวนจากเพื่อน

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับค่านิยม 

และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

	 จากผลการวิจัยพบว่าความรู้ทางเพศมีความ

สมัพนัธท์างบวกกบัคา่นยิมทางเพศของ	นสิตินกัศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานครกล่าวคือ	 ถ้านิสิตนักศึกษาที่มี

ความรูท้างเพศดจีะมคีา่นิยมทางเพศทีถู่กตอ้ง	อาจเปน็

เพราะนิสตินกัศกึษาไดร้บัการอบรมสัง่สอนใหม้คีวามรู้

ทางเพศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	 การ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จิตใจ	เรื่องโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	 และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ	 จึงส่งผลให้					

นิสิตนักศึกษามีการแสดงออกทางเพศถูกต้อง	และถูก

กาลเทศะ	 สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอบรม					

สั่งสอนเก่ียวกับความรู้ทางเพศจะส่งผลให้มีค่านิยม		

ทางเพศที่ไม่ถูกต้อง	สอดคล้องกับนิภา	มนุญปิจุ	 อ้าง

ใน	 สุมณฑา	 สร้อยนำ้า	 และสุมาลี	 วงศ์สุรเศรษฐ์	

(Sroynamand	 Wongsurasate,	 2007)	 พบว่า							

ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ	 และทำาให้เกิด							

การปฏิบัติตามมา

	 ค่านิยมทางเพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของนิสิต นักศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร	 กล่าวคือถ้านิสิตนักศึกษามีค่านิยม

ทางเพศที่เหมาะสมจะไม่พบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	

เห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่าค่านิยมทางเพศในทิศ			

ทางบวก	 ข้อที่	 12	 การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง			
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ถือเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ	และข้อที่	6	การใช้ถุงยาง

อนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำาเป็น	 เป็น				

ค่านิยมทางเพศในทิศทางบวก	ซึ่งเป็นค่านิยมทางเพศ

ที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ทำาให้ไม่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง					

ได	้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	ศกัดา	สามลู	(2545)	

พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมทางเพศในทางบวก	

ร้อยละ	 86.60	 ทั้งนี้ทำาให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาส่วน				

ใหญ่มีค่านิยมทางเพศที่แสดงออกมาในทางที่ถูกต้อง	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตนักศึกษาได้รับการอบรม								

ส่ังสอนให้มีค่านิยมทางเพศในทางที่ถูกต้องจากครู

อาจารย์หรือบิดามารดา

	 ความรู้ทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นิสิต	 นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความ			

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05					

ทัง้นีอ้าจเปน็ไปไดว้า่นสิติ	นกัศกึษาไดร้บัความรูใ้นการ

ปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ	 แต่นิสิต	 นักศึกษาอาจ				

มองว่าไมม่คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติวัตามความรูท้ี่

ได้รับมาอาจเป็นเพราะว่า	 นิสิต	 นักศึกษา	 มองว่า

พฤติกรรมต่างๆ ที่ตนเองปฏิบัติอยู่เป็นเรื่องที่ปกติ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของศักดา	สามูล	 (2545)	พบ

ว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยด่ืมสุรา	 หรือเครื่องดื่มที่ผสม

แอลกอฮอล์	 ซึ่งพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีผสม

แอลกอฮอล์นั้นเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศ

สมัพนัธ	์จงึสรุปได้วา่	นสิตินกัศกึษาไดร้บัความรูใ้นการ

ปฏิบัติตัว	 แต่ไม่ปฏิบัติตาม	 จึงทำาให้ความรู้ไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยง

 สรุปผลการวิจัย

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 นิสิต	 นักศึกษาระดับ

อุดมศึกษามีความรู้ทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่า

นิยมทางเพศระดับเป็นกลาง	 และพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศในระดับเส่ียงปานกลาง	 โดยความรู้ทางเพศ	 กับ				

ค่านิยมทางเพศ	 และค่านิยมทางเพศ	 กับพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศมีความสัมพันธ์กัน	 ดังน้ันการให้ความรู้	

ความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง	 และเสริมสร้าง			

ค่านิยมทางเพศให้กับ	นิสิต	นักศึกษาจึงมีความสำาคัญ	

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

	 1.	 มหาวิทยาลัย	ควรส่งเสริม	และควรให้ความ

สำาคัญในการมุ่งเน้นอบรมสั่งสอนให้นิสิต	 นักศึกษามี

ความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง	 เช่น	 เรื่อง				

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และวิธีการคุมกำาเนิดด้วย			

วิธีต่างๆ	 เพื่อให้นิสิต	 นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจ			

ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

	 2.	 มหาวทิยาลยั	ควรปลกูจติสำานกึดา้นคณุธรรม	

จริยธรรม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต	 นักศึกษามี							

ค่านิยมทางเพศในทางที่ถูกต้อง	 เช่น	 การจัดกิจกรรม

เสริมในหลักสูตรต่างๆ	 หรือการจัดตั้งชมรมสร้าง					

เสริมคุณธรรม	 จริยธรรมในด้านต่างๆ	 หรือโครงการ

ต่างๆ ที่เน้นในการเสริมสร้างคุณธรรม	 เพื่อให้นิสิต	

นักศึกษา	 ได้รับการขัดเกลาคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้				

ถูกต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำาต่างๆ ในเร่ือง

เพศ

	 3.	 หน่วยงานภาครัฐ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ควรมีการจัดกิจกรรม	 หรือโครงการส่งเสริมให้ความรู้

แก่	นิสิต	นักศึกษา	ในเรื่องความรู้ทางเพศโดยเฉพาะ

เรื่อง	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และวิธีการคุมกำาเนิด

ด้วยวิธีต่างๆ	 และมีการจัดตั้งศูนย์รับให้คำาปรึกษา				

เรื่องเพศแก่วัยรุ่น	 โดยมีแพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเป็นผู้ให้คำาปรึกษา

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1.	 ควรศึกษาเชิงคุณภาพ	เกี่ยวกับค่านิยม	และ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิต	นักศึกษาเพื่อที่จะได้

รับข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับค่านิยม	 และพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศ	โดยใช้รูปแบบของการสัมภาษณ์	รายบุคคล
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	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ	ความรู้	

คา่นยิม	และพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนสิติ	นกัศกึษา

	 3.	 ควรทำาการศึกษาความสัมพันธ์ความรู้ 									

คา่นิยม	และพฤตกิรรมสีย่งทางเพศของนสิติ	นกัศกึษา

ในจังหวัดอื่นๆ	นอกเหนือจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ	 คณะวิทยาศาสตร์								

การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบทุนสนับสนุน

วิทยานิพนธ์ในการวิจัยครั้งนี้	 และขอขอบคุณผู้ทรง

คุณวุฒิทั้ง	 3	 ท่าน	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ

เครื่องมือในการวิจัย	 และขอขอบคุณประชาชนทั่วไป

นิสิต	นักศึกษา	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
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การพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษา

อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความ

สามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับ

นักศึกษาตามแนวคิดของบราฟฟร์อดและเบ็ค	 (Braf-

ford	and	Beck)	ที่นำามาแปลเป็นภาษาไทย	และเพื่อ

หาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษา

 วิธีดำาเนินการวิจัย แบบวัดการรับรู้ความ		

สามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยถูกนำามา

แปลโดยวิธีการแปลกลับแบบไม่ทราบต้นฉบับ	

(Backward	 translation)	 แล้วนำามาวิเคราะห์ค่า

อำานาจจำาแนก	ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	 (Exploratory	

Factor	Analysis)	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนั	(Confirmatory	Factor	Analysis)		การตรวจสอบ	

ความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	 ครอนบาค	

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	

นักศึกษา	ในกรุงเทพมหานคร	จำานวน	600	คน

 ผลการวจิยั พบว่า แบบวดัการรบัรู้ความสามารถ

ของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษา						

มีจำานวนข้อคำาถาม	 21	 ข้อ มี	 3	 องค์ประกอบ	 คือ						

ความมึนเมา	 (Intoxicant)	จำานวน	9	ข้อ	การเจรจา

และกลไก(Negotiation	 and	Mechanics)	 จำานวน					

9	ข้อ	และการจัดสรร	(Appropriation)	จำานวน	3	ข้อ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	

โมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 พิจารณาได้จาก	 ค่าไค-สแควร์	 (c2)	 มีค่า

เท่ากับ	184.	042	ที่องศาอิสระ	(df)	มีค่าเท่ากับ	148	

ไค-สแควร์สัมพัทธ์	(c2/df)	มีค่าเท่ากับ	1.244	ดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	.972	ดัชนีวัด

ระดบัความกลมกลนืทีป่รบัคา่แลว้	(AGFI)	มคีา่เทา่กบั	

.956	ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ	(CFI)	

มคีา่เทา่กบั	.995	คา่ความคลาดเคลือ่นในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 .020	 มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	เท่ากับ	0.967

 สรุปผลการวิจัย แบบวัดการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษา	 มี

จำานวน	3	องค์ประกอบ	คือ	ความมึนเมา	(Intoxicant)	

การเจรจาและกลไก	(Negotiation	and	Mechanics)	

และการจัดสรร	(Appropriation)	จำานวน	21	ข้อ	

คำาสำาคัญ	 :	แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในการใช้ถุงยางอนามัย	/	ถุงยางอนามัย
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DEVELOPMENT OF CONDOM USE SELF-EFFICACY SCALE 

FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 

Akua Kulprasutidilok
Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University

Abstract

 Purpose: The purpose of this study was 

to	develop	the	Condom	Use	Self-Efficacy	Scale	

for undergraduate students in the concept of 

Bradford and Beck to be translated in Thai 

language and to determine the quality of the 

Condom	Use	Self-Efficacy	Scale	for	undergraduate	

students.

 Methods:	The	Condom	Use	Self-Efficacy	

Scale was translated by backward translation 

then analyzed the discrimination and inspected 

the	construct	 validity	with	Exploratory	Factor	

Analysis and Confirmatory Factor Analysis. 

Reliability was inspected by Cronbach’s Alpha 

Coefficient.	 The	 sample	 consisted	 of	 600	

undergraduate students in Bangkok metropolis.

 Results:	 The	 Condom	 Use	 Self-Efficacy	

Scale	for	Undergraduate	students	had	21	items	

in	three	dimensions	with	9	items	of	intoxicant,	

9	 items	of	negotiation	and	mechanics	and	3	

items of appropriation. The result of the second 

confirmatory	factor	analysis	of	the	Condom	Use	

Self-Efficacy	model	had	construct	 validity	and	

showed that the model was consistent with the 

empirical data, considering from the statistic 

used in testing the validity of the model c2	=	

184.	042,	df	=	148,	c2/df	=	1.244,	GFI	=	0.972,	

AGFI	 =	 0.956,	 CFI	 =	 0.995.	 RMSEA	 =	 0.020.					

The	reliability	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	was	

at	0.967.

 Conclusion:	The	Condom	Use	Self-Efficacy	

Scale for undergraduate students composed of 

3	 elements:	 Intoxicant,	 Negotiation	 and	

Mechanics	and	Appropriation	for	21	items.

Key Words:	Condom	Use	Self-Efficacy	Scale	/	

Condom
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 จากสถานการณข์องการตัง้ครรภท่ี์ไมพ่งึประสงค	์

โรคเอดส	์และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธใ์นประเทศไทย	

พบว่าวัยรุ่นในปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอัน

สมควร	และมีแนวโน้มว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อย

ลงเร่ือยๆ	 โดยพบว่าอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธ์				

ครั้งแรกของนักเรียนอยู่ในช่วง	 14-17.4	 ปี	 (Bureau	

of	Epidemiology,	2007:	Online)	การมีเพศสัมพันธ์

ก่อนเวลาอันสมควรส่งผลต่อการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม

ของวัยรุ่น	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	 กล่าวว่า	 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น								

นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	

โดยในประเทศไทยมีอัตราเฉล่ียการคลอดบุตรของ

มารดาทีม่อีายตุำา่กวา่	20	ปบีรบิรูณส์งูเปน็อันดบัทีส่อง

ของโลก	 และเป็นอันดับหน่ึงของทวีปเอเชีย	 คือ								

ร้อยละ	 13.55	 ในปี พ.ศ. 2552	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีอ่งคก์ารอนามยัโลก	(WHO)	โดยไดก้ำาหนด

เกณฑม์าตรฐานเฝา้ระวงัสถานการณต์ัง้ครรภใ์นวยัรุน่	

คือ	จำานวนหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่มีอายุตำ่ากว่า	

20	ปีบริบูรณ์	จะต้องไม่เกินร้อยละ	10	และจากสถิติ

การคลอดบุตรของมารดาที่มีอายุตำ่ากว่า	20	ปีบริบูรณ์	

ในระดับจังหวัด	 จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์

เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 สำานักงานปลัดกระทรวง				

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 พบว่า

จังหวัดที่มีอัตราเฉล่ียการคลอดบุตรของมารดาที่มี							

อายุตำ่ากว่า	 20	 ปีบริบูรณ์	 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีองค์การ

อนามัยโลกกำาหนด	 มีจำานวนมากถึง	 71	 จังหวัด	

นอกจากน้ีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย			

อาจนำาไปสู่ปัญหาการเจ็บป่วยท่ีสำาคัญคือ	 โรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 จากสรุปรายงานการ

เฝ้าระวังโรคของสำานักระบาดวิทยา	 กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข	ได้ระบุว่า	สถานการณ์โรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยมี					

แนวโน้มอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2549-

2552	 กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด	 คือ	 กลุ่มอายุ								

15-24	 ปี	 ซึ่งแนวโน้มการป่วยด้วยโรคเอดส์และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มน้ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	

(Bureau	 of	 Epidemiology,	 2010:	 Online)	 และ						

จากการรายงานสถานการณ์เอดส์ทั่วโลกล่าสุดในปี	

ค.ศ. 2009	 คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดย				

คาดว่าจะมีเด็กวัยรุ่นที่อายุ	 15-24	 ปี	 มีการติดเชื้อ					

ร้อยละ	40	(Bureau	of	AIDS,TB	and	STSS,	2010:	

Online)	

	 การใช้ถุงยางอนามัยถือว่าเป็นพฤติกรรมการ

ป้องกันโรค	 ซึ่งการที่จะใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน		

โรคได้นั้น	 ต้องมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ	

บุคคลจึงจะแสดงออกถึงความสามารถนั้น	 บุคคลที่				

เชือ่วา่ตนเองมีความสามารถ	จะมคีวามอดทน	อตุสาหะ	

ไม่ท้อถอยง่าย	 และจะประสบความสำาเร็จในที่สุด							

ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	(Self-Efficacy)	ของแบนดรูา	(Bandura,	1986)	

และมีความเชื่อว่า	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง

นั้น	มีผลต่อการกระทำาของบุคคล	บุคคล	2	คน	อาจมี

ความสามารถไม่ต่างกัน	 แต่อาจแสดงออกในคุณภาพ

ที่แตกต่างกันได้	 ถ้าพบว่าคน	 2	 คนนี้มีการรับรู้ความ

สามารถของตนเองแตกตา่งกนั	ในคนคนเดยีวก็เชน่กนั	

ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์

แตกตา่งกนั	กอ็าจจะแสดงพฤตกิรรมออกมาไดแ้ตกตา่ง

กันเช่นกัน	 ซึ่งถ้าหากบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความ

สามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมก็จะนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ	 โดยผ่านกระบวนการ

พัฒนามาจากปัจจัยหลัก	4	ประการ	คือ	 	1)	การใช้				

คำาพูดชักชวน	2)	การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์

ของผู้อื่น	 3)	 ประสบการณ์ที่กระทำาสำาเร็จด้วยตัวเอง	

4)	สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์		

	 การรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างจาก
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ความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลทั่วไปที่อาจจะรู้วิธีการใช้ถุงยาง

อนามัยแต่เขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ถุงยาง

อนามยั		บุคคลทีม่กีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน

การใช้ถุงยางอนามัยสูงก็จะรู้สึกสบายใจในการซื้อ						

ถงุยางอนามยั	รู้วิธกีารใชถ้งุยางอนามยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

และรู้สึกม่ันใจในความสามารถของตนเองที่จะพูดคุย

กับคู่นอนเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย	(Coffman	et	al.,	

2011)	 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้						

ถุงยางอนามัยเป็นหนึ่งในตัวทำานายที่มีความสำาคัญ				

มากที่สุดต่อความตั้งใจที่จะใช้ถุงยางอนามัยและการ		

ใช้ถุงยางอนามัยตามจริง	 มีการศึกษาที่สนับสนุน

สมมุติฐานทีว่่าการรบัรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ			

ใช้ถุงยางอนามัยและการใช้ถุงยางอนามัย	 (Baele,	

Dusseldorp	and	Maes,	2001)	มีความสัมพันธ์กับ

ความถีใ่นการใชถุ้งยางอนามยั	(Svenson	et	al.,	2002)	

และความสมำ่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย	 (Baele,	

Dusseldorp	 and	Maes,	 2001;	 Pallonen	 et	 al.,	

2009)	 และจากการศึกษาส่วนใหญ่กล่าวถึง	 เทคนิค		

วิธีการ	 	 ทักษะในการใช้ถุงยางอนามัย	 การซ้ือและ					

พกพาถุงยางอนามัย	 การเสนอและชักชวนให้คู่เพศ

สัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัย	 ซึ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะที่

เก่ียวขอ้งกบัการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการใช้

ถุงยางอนามัย	 (Baele,	 Dusseldorp	 and	 Maes,	

2001)	นอกจากนี้การใช้ถุงยางอนามัยอย่างสมำ่าเสมอ	

มีการเชื่อมโยงถึงระดับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองที่สูงด้วย	และระดับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองสะท้อนให้เห็นถึงระดับความมั่นใจของบุคคลท่ี

จะสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมหรืออิทธิพลสิ่งเร้า				

ต่างๆ ได้	 ถุงยางอนามัยนอกจากจะใช้ป้องกันโรค						

เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว	 ยังใช้ในการ

ป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	 จากการศึกษา			

แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้					

ถุงยางอนามัย	 ในประเทศไทยพบว่ามี	 จำานวนน้อย				

และผู้วิจัยยังไม่พบแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับกลุ่มนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งถือว่าเป็นกำาลังหรือทรัพยากร

บคุคลสำาคญัในการพฒันาสังคมและประเทศในอนาคต	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาคุณภาพ

ของแบบวดัการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการใช้

ถุงยางอนามัยตามแนวคิดของบราฟฟร์อดและเบ็ค	

(Brafford	and	Beck,	1991)	เพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับ

นักศึกษาในประเทศไทย	 ซึ่งจะทำาให้ได้เครื่องมือที่มี

มาตรฐาน	 สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของ			

สงัคมไทย	และสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการปอ้งกนั

โรคเอดส์	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และการป้องกัน

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.	 เพ่ือพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถ				

ของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษา		

ตามแนวคิดของบราฟฟร์อดและเบ็ค	 (Brafford	 and	

Beck)	ที่นำามาแปลเป็นภาษาไทย

	 2.	 เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความ

สามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับ

นักศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรของการทำาวจิยัครัง้น้ี		ไดแ้ก	่	นกัศกึษา

ที่กำาลังศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ปริญญาตรี	 ภาคปกติ						

ปีการศึกษา	 2556	 ในกรุงเทพมหานคร สำาหรับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง

ต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง

ไม่ตำ่ากว่า	 10-20	 เท่าของข้อคำาถาม	 (Tiraganon,	

2007)	 และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบ	จำานวน	300	คน	ถือว่าดี	และ

จำานวน	 500	 คน	 ถือว่าดีมาก	 (Tabachnick	 and				

Fidell,	 1983)	 ดังนั้นจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน									

600	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน	

(Two-stage	sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ

วัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง

อนามัย	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	 เพศ	

อายุ	และชั้นปีที่ศึกษา

	 ส่วนที่	 2	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั	จำานวน	28	ขอ้	ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า	5	ระดับ	จาก	0-4	

ให้เลือกตอบโดยพิจารณาข้อความในแต่ละข้อที่ตรง			

กับความรู้สึกของตน	 โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนใน

แต่ละข้อดังนี้

	 	 4	 หมายถึง		เห็นด้วยอย่างยิ่ง

	 	 3	 หมายถึง		เห็นด้วย

	 	 2	 หมายถึง		ไม่แน่ใจ

	 	 1	 หมายถึง		ไม่เห็นด้วย

	 	 0	 หมายถึง		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

 ขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัย

	 การพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	 มีการดำาเนินการวิจัย

ดังนี้

	 1.	 นำาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในการใช้ถุงยางอนามัยของบราฟฟร์อดและเบ็ค	

(Brafford	 and	Beck,	 1991)	มาแปลเป็นภาษาไทย	

คร้ังที	่1	ให้ตรงกบัแนวคดิในขอ้คำาถาม	โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านภาษาศาสตร์	จำานวน	1	ท่าน	

	 2.	 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฉบับแปลโดยผู้

เช่ียวชาญ	 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

ของภาษาที่ใช้	 ความตรงตามเนื้อหา	 (Content	

Validity)	 และความเหมาะสมของเนื้อหากับบริบท				

ทางสังคม	วัฒนธรรมของคนไทย	เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จบ

การศึกษาจากต่างประเทศ	 ที่มีความชำานาญทั้งสอง

ภาษา	 จำานวน	 1	 ท่าน	 และผู้เชี่ยวชาญด้านทางการ

แพทย์	ด้านการพยาบาล	จำานวน	2	ท่าน	

	 3.	 การแปลย้อนกลับ	(Backward	translation)	

โดยไม่ได้ดูเน้ือหาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ	 นำาแบบ				

วัดที่เป็นภาษาไทยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์					

คนที่	2	แปลกลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	เพื่อ

นำาไปตรวจสอบเนื้อหาและความสอดคล้องตรงกัน				

กับต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ

	 4.	 การเปรียบเทียบเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับ					

กับชุดแปลที่ย้อนกลับ	(Comparison	of	the	original	

version	 and	 the	 back-translated	 version)	 เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมทั้งภาษาและวัฒนธรรม	 ให้						

ผู้เชี่ยวชาญด้านทางการแพทย์	 ด้านการพยาบาล	 ที่มี

ความเช่ียวชาญทั้งสองภาษา	 จำานวน	 3	 ท่าน	 เพ่ือ			

ตรวจสอบเนื้อหาและความสอดคล้องตรงกันกับ

ต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษของใจความสำาคัญของ

ข้อคำาถามคัดเลือกข้อคำาถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา	

(ค่า	 IOC	 มากกว่า	 0.50)	 เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อ

คำาถามที่เป็นภาษาไทย	

	 จากน้ันนำาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม

ประชากรที่ศึกษา	จำานวน	50	คน	แล้วนำาแบบวัดการ

รับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย

มาหาคา่ดชันอีำานาจจำาแนก	ดว้ยการหาคา่สมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม	

(Corrected	 Item-Total	 Correlation)	 โดยใช้เกณฑ์			

ค่า	 r	 ต้องมีค่าไม่ตำ่ากว่า	 0.20	 คัดเลือกข้อคำาถามที่มี			

ค่าอำานาจจำาแนกระดับปานกลางข้ึนไป	 คือต้ังแต่	 .20	
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ขึ้นไป	พบว่า	มีข้อคำาถามที่ผ่านเกณฑ์	จำานวน	21	ข้อ	

นำาข้อคำาถามที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าอำานาจจำาแนก	 ไป

ใช้กับนักศึกษา	จำานวน	600	คน	เพื่อหาความตรงเชิง

โครงสร้าง	 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ

และองค์ประกอบเชิงยืนยัน

	 5.	 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	 ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	 (Exploratory	

Factor	 Analysis:	 EFA)	 เพื่อสำารวจและระบุ													

องค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	

และการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยนืยนั	(Confirmatory	

Factor	Analysis:	CFA)	เพือ่หาความตรงเชิงโครงสร้าง	

ขององค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบของการ

รับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	

โดยได้ทำาการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ	 วิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง	และอันดับสอง	

	 6.	 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดการ					

รับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	

โดยการหาค่าความสอดคล้องภายใน	 โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา	(α - Coefficient)	ของครอนบาค

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา	 ด้วย

สถิติ	ความถี่	ร้อยละ

	 2.	 การวิเคราะหค์า่อำานาจจำาแนก	(Discrimina-

tion)	 ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวม	 (Corrected	 Item-

Total	Correlation)	

	 3.	 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสำารวจ	(Explo-

ratory	Factor	Analysis)

	 4.	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confir-

matory	Factor	Analysis)

	 5.	 การวเิคราะหค์วามเทีย่ง	(Reliability)	ดว้ยการ	

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	

(Exploratory	Factor	Analysis)	ในการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงสำารวจมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สำาคัญ	 คือ	

ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า	 KMO	

and	 Bartlett’s	 test	 พบว่าผลการตรวจสอบ	 KMO	

เท่ากับ .962	 ซึ่งเข้าใกล้	 1	 แสดงถึงความเหมาะสม				

ของข้อมูลทั้งหมดในการที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	

Factor Analysis ได้ในระดับดีมาก	 เพราะค่า	KMO	

สงู	และจากการทดสอบ	Bartlett’s	Test	of	Sphericity	

พบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ 

(Chi-Square = 6911.875, df=210,	P-value	<	0.05) 

แสดงว่า	matrix	สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ	มีความ

สัมพันธ์กัน	 มีความเหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์							

องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัย	 โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นคือ	ค่าไอเกน

มากกว่า	 1	 และถือเอาค่านำ้าหนักปัจจัยองค์ประกอบ

น้ันมีค่าตั้งแต่	 0.3	 ข้ึนไป	 และประกอบด้วยตัวแปร

ตั้งแต่	3	ตัวขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์	(Kiser)	โดยการ

สกัดปัจจัย	 (factor	 extraction)	 ด้วยวิธี	 principle	

component	analysis	และการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์	

(Varimax	with	with	Kiser	normalization)	พบว่า	

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง

อนามัย	สามารถจัดได้	3	องค์ประกอบ ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(Factor	Loading)	ในแต่ละองค์ประกอบของแบบวัดการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย

   
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย

  องค์ประกอบ

    1 2 3

	 a24.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าจะไม่ลืมที่จะใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนหน้านี้ก็ตาม	 .739	 	

	 a26.	หากคู่นอนของข้าพเจ้าไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์มันง่ายสำาหรับ	 .719
	 	 ข้าพเจ้าที่จะโน้มน้าวให้เขาหรือเธอเห็นความจำาเป็นที่จะต้องใช้   

	 a25.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ลืมที่จะใช้ถุงยางอนามัยถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเมายาก็ตาม	 .717	 	

	 a23.	ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะสามารถใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่เป็นการลด	 .688
	 	 ความรู้สึกทางเพศลงเลย	 	 	 	

	 a22.	ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสามารถสวมถุงยางให้ตัวเองหรือคู่นอนของข้าพเจ้าได้อย่างรวดเร็ว	 .663	 	

	 a28.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าสามารถหยุดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะใส่ถุงยางอนามัยให้ตัวเอง		 .658
	 	 หรือให้คู่นอนถึงแม้ขณะนั้นจะอยู่ในช่วงขีดสูงสุดของความต้องการทางเพศ	 	 	

	 a27.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างราบรื่น	 .637	 	

	 a21.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการ		 .626	 	

	 	 “เสียอารมณ์”	 	 	 	

	 a20.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะสวมถุงยางอนามัยให้ตัวเองหรือคู่นอนได้ใน	 .551
	 	 ระหว่างการเล้าโลม	 	 	 	

	 a13	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะโน้มน้าวให้คู่นอนของข้าพเจ้ายอมรับการใช้	 	 .750
	 	 ถุงยางอนามัยในเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์กัน		 	 	

	 a12	 ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจที่จะคุยเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยกับคนที่มีแนวโน้มว่าจะมาเป็นคู่นอน	 	 .740
	 	 ก่อนที่เราจะมีการสัมผัสทางเพศ	(เช่น	การกอด	การจูบ	การลูบคลำาและอื่นๆ)   

	 a6.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถโน้มน้าวให้คู่นอนของข้าพเจ้าใช้ถุงยางอนามัยได้โดยที่	เขา/เธอ		 	 .654
	 	 ไม่รู้สึกขยะแขยง(รังเกียจ)	 	 	 	

	 a4	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะพูดคุยเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน	หากต้องใช้	 	 .643	

	 a11.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้อง	 	 .640	

	 a19.	ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยกับคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคู่นอน	 	 .587
	 	 ของข้าพเจ้าก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กัน	 	 	 	

	 a7.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในตัวเองหรือคู่นอนของข้าพเจ้าว่าสามารถคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ	 	 .569
	 	 ในขณะใช้ถุงยางอนามัยได้	 	 	 	

	 a5.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะแนะนำาการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนคนใหม่	 	 .525	

	 a14.	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าสามารถถอดและทิ้งถุงยางอนามัยได้อย่างถูกวิธีเวลามีเพศสัมพันธ์	 	 .447	

	 a2.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าข้าพเจ้าสามารถซื้อถุงยางอนามัยได้โดยไม่รู้สึกเขินอาย	 	 	 .793

	 a3.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่า	ข้าพเจ้าจะไม่ลืมพกถุงยางอนามัยติดตัวทุกครั้งเมื่อต้องการใช้	 	 	 .786

	 a1.	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเองในการใส่ถุงยางอนามัยให้ตัวข้าพเจ้าเองหรือ	 	 	 .610
	 	 คู่นอนของข้าพเจ้า	 	 	 	
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 จากตารางที่	1	พบว่า	การจำาแนกองค์ประกอบ

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง

อนามัย	 จำาแนกได้ทั้งหมด	 3	 องค์ประกอบ	 ในแต่ละ

องค์ประกอบมีตัวแปรท่ีมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	

(Factor	 Loading)	 ตั้งแต่ 0.447	 -	 0.793	 โดยองค์

ประกอบที	่1	มจีำานวน	9	ขอ้	องคป์ระกอบท่ี	2	มจีำานวน	

9	 ข้อ	 และองค์ประกอบที่	 3	 มีจำานวน	 3	 ข้อ	 ซึ่งได้

พิจารณาตัง้ชือ่องคป์ระกอบจากขอ้คำาถามในแตล่ะองค์

ประกอบดังนี้

	 องค์ประกอบที่	 1	 จำานวน	 9	 ข้อ	 มีค่านำ้าหนัก					

องคป์ระกอบ	(Factor	Loading)	ระหวา่ง	0.551-0.739	

เมื่อพิจารณารายข้อ	 พบว่า	 ข้อคำาถามแสดงถึงความ

สามารถในการใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อยู่ภายใต้

อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ยาเสพติด	 อารมณ์

ความลุ่มหลง	 โดยไม่ทำาให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	 มี

ความราบร่ืน	 รวดเร็วและความจำาเป็นที่ต้องใช้	 เมื่อ

พิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบแล้ว	 จึงตั้งชื่อ

องค์ประกอบว่า	ด้านความมึนเมา	(Intoxicant)

	 องค์ประกอบที่	 2	 จำานวน	 9	 ข้อ	 มีค่านำ้าหนัก				

องคป์ระกอบ	(Factor	Loading)	ระหวา่ง	0.447-0.750	

เมื่อพิจารณารายข้อ	 พบว่า	 ข้อคำาถามแสดงถึงความ

สามารถที่จะเจรจาหรือพูดชักชวนให้คู่เพศสัมพันธ์						

ใช้ถุงยางอนามัยและวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง	

ถูกวิธี	 เมื่อพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบ								

จึงตั้งชื่อองค์ประกอบว่า	 ด้านการเจรจาและกลไก	

(Negotiation	and	Mechanics)

	 องค์ประกอบที่	 3	 จำานวน	 3	 ข้อ	 มีค่านำ้าหนัก				

องคป์ระกอบ	(Factor	Loading)	ระหวา่ง	0.610-0.793	

เมื่อพิจารณารายข้อ	 พบว่า	 ข้อคำาถามแสดงถึงความ

สามารถที่จะซื้อถุงยางอนามัยมาใช้	 และใช้ถุงยาง

อนามัย	 เมื่อพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบ					

แลว้	จงึตัง้ชือ่องคป์ระกอบว่า	ดา้นการจัดสรร	(Appro-

priation)

	 2.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	Factor	Analysis)

	 ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบ	พบว่า	องค์

ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัย	 มี	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านความมึนเมา							

ด้านการเจรจาและกลไก	 ด้านการจัดสรร	 ในแต่ละ			

องค์ประกอบ	 มีข้อคำาถาม	 มีนำ้าหนักองค์ประกอบ

มากกว่า	0.3	ขึ้นไปทุกข้อ	ทุกองค์ประกอบมีความตรง

เชิงโครงสร้าง

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

หนึ่ง	 พบว่า	 โมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	 มีความตรงเชิง

โครงสร้าง	 แสดงให้เห็นได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พิจารณาจากค่าสถิติ ท่ีใช้							

ตรวจสอบความตรงของโมเดล	 ได้แก่	 ค่าไค-สแควร์			

(c2)	มคีา่เทา่กบั	189.139	ทีอ่งศาอสิระ	(df)	มคีา่เทา่กบั	

151	 ไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (c2/df)	 มีค่าเท่ากับ	 1.253	

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	มีค่าเท่ากับ	 .971	

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว	 (AGFI)	 มี

ค่าเท่ากับ	 .956	 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบ

เทียบ	 (CFI)	 มีค่าเท่ากับ	 .994	 ค่าความคลาดเคลื่อน				

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	 มีค่า					

เท่ากับ	.021	

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สอง	 พบว่า	 โมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย	 มีความตรงเชิง

โครงสร้างแสดงให้เห็นได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้อง					

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจ

สอบความตรงของโมเดล	 ได้แก่	 ค่าไค-สแควร์	 (c2)							

มีค่าเท่ากับ	184.	042	ที่องศาอิสระ	(df)	มีค่าเท่ากับ	

148	 ไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (c2/df)	 มีค่าเท่ากับ	 1.244	

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	มีค่าเท่ากับ	 .972	

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว	 (AGFI)	 มี
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ค่าเท่ากับ	 .956	 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบ

เทียบ	(CFI)	มีค่าเท่ากับ	.995	ค่าความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	

.020	ดังแสดงในตารางที่	2	

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอันดบัสองของแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัย	จำาแนกตามองค์ประกอบ	และรายข้อ

 
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย

 สปส นำ้าหนักองค์ประกอบ R2  
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  
	 ด้านความมึนเมา	(Intoxicant)	 	
	 a20	 .684**	 .468
	 a21	 .735**	 .540
	 a27	 .781**	 .610
	 a28	 .661**	 .437
	 a22	 .726**	 .527
	 a23	 .763**	 .582
	 a25	 .671**	 .450
	 a26	 .704**	 .496
	 a24	 .696**	 .485

	 ด้านการเจรจาและกลไก	(Negotiation	and	Mechanics)	 	
	 a14	 .749**	 .561
	 a5	 .685**	 .469
	 a7	 .690**	 .476
	 a19	 .675**	 .455
	 a11	 .707**	 .500
	 a4	 .677**	 .459
	 a6	 .660**	 .436
	 a12	 .741**	 .549
	 a13	 .722**	 .521

	 ด้านการจัดสรร	(Appropriation)	 	
	 a1	 .773**	 .598
	 a2	 .639**	 .409
	 a3	 .634**	 .402

	 ด้านความมึนเมา	(Intoxicant)	 .899**	 .808
	 ด้านการเจรจาและกลไก(Negotiation	and	Mechanics)	 .989**	 .972
	 ด้านการจัดสรร	(Appropriation)	 .821**	 .674

c2 = 738.812, df = 395, c2/df = 1.244, GFI = .972, AGFI = .956, CFI = .995 RMSEA = .020

**	P	<	.01



114 Journal of Sports Science and Health Vol.15 No.3, (September-December 2014)

 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ตรวจ

สอบความเทีย่งดว้ยคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	 องค์ประกอบด้าน

ความมึนเมา	 (Intoxicant)	 เท่ากับ	 0.935	 ด้านการ

เจรจาและกลไก	 (Negotiation	 and	 Mechanics)	

เท่ากับ	0.954 ด้านการจัดสรร	(Appropriation)	เท่ากับ	

0.733	และทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.967

อภิปรายผลการวิจัย 

	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัยตามแนวคิดของบราฟฟร์อดและ					

เบ็ค(Brafford	and	Beck)	ที่นำามาแปลเป็นภาษาไทย	

นำามาใช้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ในกรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย	 ซ่ึงมีสังคม	 วัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากสังคม

อเมริกา	 ท่ีเป็นต้นกำาเนิดของแบบวัด	 สามารถอภิปราย				

ผล	ดังน้ี

 องค์ประกอบท่ี 1 ความมึนเมา (Intoxicant) 

หมายถึง	 ความสามารถในการใช้ถุงยางอนามัยใน				

ขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์						

ยาเสพตดิ	อารมณค์วามลุม่หลง	โดยไมท่ำาใหค้วามรูส้กึ

ทางเพศลดลง	มคีวามราบรืน่	รวดเรว็และความจำาเปน็

ที่ต้องใช้	 มีจำานวน	 9	 ข้อ	 องค์ประกอบความมึนเมา	

(Intoxicant)	มคีวามสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบสภาวะ

ทางกาย	(Physiological	Arousal)	ของการรับรู้ความ

สามารถของตนเองของแบนดูรา(Bandura,	 1986)							

ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ

c2	=	184.042,	df	=	148,	c2/df	=	1.244,	GFI	=	.972,	AGFI	=	.956,	CFI	=	.995	RMSEA	=	.020

รูปที่ 1 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของโมเดลการวดัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

ในการใช้ถุงยางอนามัย
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ตัดสินความสามารถของบุคคล	การรับรู้ความสามารถ

ของบุคคลจะสูงหรือตำ่า	 ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะทาง

กายของเขาเอง	กล่าวคือ	ในสภาวะที่ร่างกายเกิดการ

ตื่นตัว	เช่น	เครียด	วิตกกังวล	ตื่นเต้น	หรืออยู่ในสภาพ

การณ์ที่ถูกดุ	 ถูกว่ากล่าวตักเตือน	 หรือในสภาวะที่

ร่างกายถูกกระตุ้นมากๆ	 มักจะทำาให้บุคคลกระทำา

พฤติกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลรับรู้

ความสามารถของตนเองตำ่า	องค์ประกอบความมึนเมา

มีความสอดคล้องกับสององค์ประกอบของอะสานเท					

และโดคู	(Asante	and	Doku,	2010)	คอื	องคป์ระกอบ

สขุารมณแ์ละความมึนเมา	(Pleasure	and	Intoxicant)	

เช่น	ขา้พเจา้รูส้กึมัน่ใจวา่จะไมลื่มทีจ่ะใชถ้งุยางอนามัย

แม้ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนหน้านี้ก็ตาม	 ข้าพเจ้า

รู้สึกมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ลืมที่จะใช้ถุงยางอนามัย						

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเมายาก็ตามข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะ

สามารถใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้	

โดยที่ไม่เป็นการลดความรู้สึกทางเพศลงเลย	 และ						

องค์ประกอบการจัดสรร(Appropriation)	เช่น	ข้าพเจ้า

รู้สึกมั่นใจว่าสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างราบรื่น	

ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถใช้ถุงยางอนามัยกับ					

คู่นอนได้	โดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการ	“เสียอารมณ์”	

ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะสวมถุงยาง

อนามัยให้ตัวเองหรือคู่นอนได้ในระหว่างการเล้าโลม	

และสอดคล้องกับสององค์ประกอบของไบรอนัและคณะ	

(Brien	et	al.,	1994)	คือ	องค์ประกอบกลไก	(Mechanics)		

เช่น		ขา้พเจา้มัน่ใจวา่สามารถสวมถงุยางใหต้วัเองหรือ

คู่นอนของข้าพเจ้าได้อย่างรวดเร็ว	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจ

ว่าสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างราบรื่น	 และองค์

ประกอบความมึนเมา	 (Intoxicant)	 เช่น	ข้าพเจ้ารู้สึก

มั่นใจว่าจะไม่ลืมที่จะใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าจะดื่ม

แอลกอฮอล์มาก่อนหน้านี้ก็ตาม	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่า

ข้าพเจ้าจะไม่ลืมที่จะใช้ถุงยางอนามัยถึงแม้ว่าข้าพเจ้า

จะเมายาก็ตาม	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าข้าพเจ้าสามารถ

หยุดการมเีพศสมัพนัธ์เพือ่จะใสถุ่งยางอนามัยให้ตวัเอง	

หรือให้คู่นอนถึงแม้ขณะน้ันจะอยู่ในช่วงขีดสูงสุดของ

ความต้องการทางเพศ

 องค์ประกอบท่ี 2 การเจรจาและกลไก 

(Negotiation and Mechanics)	 หมายถึง	 ความ

สามารถที่จะพูดชักชวน	 โน้มน้าวให้คู่เพศสัมพันธ์ใช้					

ถุงยางอนามัยและการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง									

ถกูวธิ	ีมจีำานวน	9	ขอ้	องค์ประกอบการเจรจาและกลไก	

(Negotiation	 and	Mechanics)	 มีความสอดคล้อง			

กับองค์ประกอบการพูดชักจูงจากผู้อ่ืน	 (Verbal	

Persuasion)	และองคป์ระกอบประสบการณจ์ากความ

สำาเร็จ	 (Performance	Accomplishment)	 ของการ

รบัรูค้วามสามารถของตนเองของแบนดรูา	(Bandura,	

1986)	 การที่ผู้อ่ืนใช้คำาพูดชักจูงให้บุคคลเช่ือว่าเขามี

ความสามารถที่จะกระทำาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้สำาเร็จ	 จะช่วยให้บุคคลมีกำาลังใจ	มีความเชื่อมั่นใน

การกระทำาพฤติกรรมต่างๆ มากข้ึนซึ่งจะทำาให้บุคคล

เกิดความพยายามทีจ่ะกระทำาพฤตกิรรมตา่งๆ ใหส้ำาเรจ็	

ประสบการณจ์ากความสำาเรจ็	เปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่

การรับรู้ความสามารถของบุคคลมากที่สุด	 เน่ืองจาก

ความสำาเร็จจากการกระทำาเป็นประสบการณ์ที่บุคคล

ได้รับโดยตรง	 และเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูง					

การที่บุคคลได้รับความสำาเร็จจากการทำางานซำ้ากัน

หลายๆ ครั้ง	ทำาให้บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง

มากยิ่งขึ้น	 องค์ประกอบการเจรจาและกลไกมีความ

สอดคล้องกับองค์ประกอบของอะสานเทและโดคู

(Asante	and	Doku,	2010)	คือ	องค์ประกอบกล่าว

ยืนยัน	 (Assertive)	 เช่น	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าจะ

สามารถโนม้นา้วใหคู้น่อนของขา้พเจา้ใชถ้งุยางอนามยั

ได้โดยที่	เขา/เธอ	ไม่รู้สึกขยะแขยง(รังเกียจ),	ข้าพเจ้า

รู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะพูดคุยเร่ือง

การใชถ้งุยางอนามยักบัคูน่อนหากตอ้งใช,้	ขา้พเจา้รูส้กึ

มัน่ใจในความสามารถทีจ่ะแนะนำาการใชถุ้งยางอนามยั
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กับคู่นอนคนใหม่และสอดคล้องกับองค์ประกอบของ					

ไบรอันและคณะ(Brien	et	al.,	1994)	คือ	องค์ประกอบ

กลไก	(Mechanics)	เช่น	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าสามารถ

ถอดและทิ้งถุงยางอนามัยได้อย่างถูกวิธีเวลามีเพศ

สัมพันธ์		

 องค์ประกอบท่ี 3 การจัดสรร (Appropriation) 

หมายถึง	 ความสามารถที่จะซื้อถุงยางอนามัยมาใช้	

และใชถ้งุยางอนามยั	มจีำานวน	3	ขอ้	มคีวามสอดคลอ้ง

กับองค์ประกอบประสบการณ์จากความสำาเร็จ	

(Performance	Accomplishment)	ของการรบัรูค้วาม

สามารถของตนเองของแบนดูรา	 (Bandura,1986)	

ความสำาเร็จจากการกระทำาเป็นประสบการณ์ที่บุคคล

ได้รับโดยตรง	 การที่บุคคลได้รับความสำาเร็จจากการ				

ทำางานซำา้กนัหลายๆ ครัง้	ทำาใหบุ้คคลรับรูค้วามสามารถ

ของตนเองมากยิ่งขึ้น	 องค์ประกอบการจัดสรรมีความ

สอดคล้องกับองค์ประกอบของบาคเลย์และเบอร์น	

(Barkley	 and	 Burns,	 2000)	 คือ	 องค์ประกอบการ

จัดสรร	 (Appropriation)	 เช่น	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่า

ขา้พเจา้สามารถซือ้ถงุยางอนามยัได้โดยไมรู่ส้กึเขนิอาย

ข้าพเจา้รูสึ้กมัน่ใจว่าขา้พเจา้จะไมลื่มพกถงุยางอนามยั

ติดตัวทุกคร้ังเมื่อต้องการใช้	 ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจใน			

ความสามารถของตนเองในการใส่ถุงยางอนามัยให้ตัว

ข้าพเจ้าเองหรือคู่นอนของข้าพเจ้า	 และสอดคล้องกับ

องค์ประกอบของไบรอนัและคณะ	(Brien	et	al.,	1994)	

คือ	องค์ประกอบกลไก	(Mechanics)	เช่น	ข้าพเจ้ารู้สึก

มั่นใจในความสามารถของตนเองในการใส่ถุงยาง

อนามัยให้ตัวข้าพเจ้าเองหรือคู่นอนของข้าพเจ้า

	 การที่องค์ประกอบของแบบวัดการรับรู้ความ

สามารถในการใช้ถุงยางอนามัยมีความสอดคล้องเป็น

บางส่วนกับการศึกษาของไบรอันและคณะ	 (Brien							

et	 al.,	 1994)	 บาคเลย์และเบอร์น	 (Barkley	 and	

Burns,	2000)	และอะสานเทและโดคู	(Asante	and	

Doku,	 2010)	 อาจเนื่องจากบริบทของสังคมไทยและ

วัฒนธรรมไทย	 แตกต่างจากสังคมอเมริกา	 การให้				

ความรูเ้รือ่งเพศศกึษายงัไมเ่ปน็ระบบ	ไมม่คีวามชดัเจน

แน่นอน	 ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศ

เปน็เรือ่งทีไ่มค่วรจะพูดถงึหรือไม่กลา้พดูคยุกับลูกและ

มักจะปล่อยให้เป็นการเรียนรู้กันเองในหมู่วัยรุ่น	ทำาให้

ได้รับความรู้ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	เกิดความเชื่อ	และ

ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง	

	 โดยสรุปแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใชถุ้งยางอนามัย	เปน็แบบวัดที่มีคณุภาพ	

ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านความเชื่อมั่น	 ความเที่ยง

ตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	

สามารถวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้

ถุงยางอนามัยได้ชัดเจนแน่นอน	 สอดคล้องกับบริบท

ของสังคมวัฒนธรรม	 และวิถีการดำาเนินชีวิตของ								

คนไทย	ซึง่สามารถนำาไปใชป้ระโยชน์ในการปอ้งกันโรค

เอดส์	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และการป้องกัน						

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อไป

 สรุปผลการวิจัย

 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักศึกษาตามแนวคิดของ			

บราฟฟร์อดและ	เบ็ค(Brafford	and	Beck)	ที่นำามา

แปลเปน็ภาษาไทย	มจีำานวน	3	องคป์ระกอบ	คอื	ความ

มนึเมา	(Intoxicant)	จำานวน	9	ข้อ	การเจรจาและกลไก	

(Negotiation	and	Mechanics)	จำานวน	9	ข้อ	และ

การจดัสรร	(Appropriation)	จำานวน	3	ข้อ	รวมทัง้หมด	

21	ข้อ	โมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในการใช้ถุงยางอนามัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์	พจิารณาไดจ้าก	คา่ไค-สแควร	์(c2)	มคีา่เทา่กับ	

184.042	ที่องศาอิสระ	(df)	มีค่าเท่ากับ	148	ไค-สแคว

รส์มัพทัธ	์(c2/df)	มคีา่เทา่กบั	1.244	ดชันวีดัระดบัความ

กลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	.972	ดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว	(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	.956	ดัชนี
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วดัระดบัความสอดคล้องเปรยีบเทียบ	(CFI)	มคีา่เทา่กบั	

.995	 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า

พารามิเตอร์	 (RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 .020	 มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	ที่สูง	(0.967)

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 สามารถนำาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยไปใช้ในการดำาเนินงาน

สร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และการตั้งครรภ์ที่ ไม่พึง

ประสงค์	ในวัยรุ่น

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรนำาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย ไปเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อสร้างเป็นปกติวิสัยระดับภาค	หรือระดับประเทศ	

 2.	 ควรมกีารสรา้งแบบวดัการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำาหรับนักเรียน
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยว

ของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

สาวิตรี ยอยยิ้ม และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

	 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นรูปแบบการ			

ท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษเพื่อให้รางวัลสำาหรับ

พนักงาน	ลกูค้า	และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทีน่ำาความสำาเรจ็

มาสู่ธุรกิจ	โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณใน

การทอ่งเทีย่วซึง่มบีรษิทันำาเทีย่วจำานวนมากทีม่กีลยทุธ์

ทางการตลาดในการส่งเสริมการขายสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย	

นี้เพื่อให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

 วัตถุประสงค์	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์			

เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเท่ียวของกลุ่มท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล 

 วิธีดำาเนินการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ							

วิจัยเป็นประเภทธุรกิจเอกชน	 10	 ประเภท	 จำานวน						

400	 บริษัทที่มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 และนำา						

ผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ	

 ผลการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล						

ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม					

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีความเห็นอยู่ในระดับมาก	

ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	(X = 4.01)	ด้านราคา	(X = 4.16)	

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	(X = 3.50)	ด้านบุคลากร	

(X = 4.13)	ด้านกระบวนการ	(X = 3.92)	และด้านภาพ

ลักษณ์องค์กร	 (X = 3.77)	 ยกเว้นด้านการส่งเสริม								

การตลาด	(X = 3.40)	เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

 สรุปผลการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเห็นด้วยอยู่ในระดับมากใน			

ดา้นผลติภัณฑ	์ดา้นราคา	ดา้นชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย	

ด้านบุคลากร	 ด้านกระบวนการและด้านภาพลักษณ์

องค์กร	 ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาด	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง	

คำาสำาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด/ธุรกิจนำาเที่ยว/

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	
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MARKETING MIX AFFECTING DECISION MAKING IN THE TRAVEL 

AGENTS FOR INCENTIVE TRAVEL GROUP
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Abstract

 Incentive travel is specialized to a reward 

subset of an incentive which is a business tool 

used	 to	 change	 behavior	 to	 improve	 profit,	

employee and customer. Incentive programs 

create an atmosphere of camaraderie and 

excitement	 leaving	 lasting	 impressions	 far	

beyond any other motivational tool.

 Purposes The purposes of this research 

were	to	marketing	mix	affecting	decision	making	

in the travel agents for incentive travel group 

 Methods	 	 The	 samples	 were	 400	

businesses which traveled to foreign for 

incentive travel group and a questionnaire was 

used as a survey tool. Data were analyzed 

statistically. 

 Results The opinion of respondents on 

marketing	mix	affecting	decision	making	in	the	

travel agents for incentive travel group was 

ranked	in	high	level	in	term	of	product	(X = 4.01),	

price	(X = 4.16),	place	(X = 3.50),	people	(X = 4.13),	

process	(X = 3.92),	physical	(X = 3.92)	respectively,	

however,	 promotion	 (X = 3.40)	 was	 ranked	 in	

moderate level.

 Conclusions The opinion of respondents 

on	marketing	mix	affecting	decision	making	in	

the travel agents for incentive travel group was 

ranked in high level in term of product, price, 

place, people, process, physical, however, 

promotion was ranked in moderate level.

Key Words :	 Marketing	mix/	 Travel	 agents/	

Incentive travel group 

Corresponding Author : Asst. Prof. Dr. Suchart Taweepornpathomgul, Faculity of Sports Science, Chulalongkorn 
University,	Bangkok	10300,	E-mail	:	Suchart_ta@hotmail.com



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 121

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ปัจจุบันธุรกิจท่องเท่ียวเป็นส่วนสำาคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 อันจะเห็นได้จากรายได้

ของประเทศที่ได้จากธุรกิจท่องเท่ียวเป็นจำานวนมาก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตามการประกอบ

กิจการธุรกิจทางด้านการท่องเท่ียวต้องเผชิญกับการ

แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 ผู้ประกอบการจึงหันมาให้

ความสำาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เพิ่มขึ้น	 ซึ่งการท่ีผู้ประกอบการจะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการลกูคา้ไดน้ัน้กจ็ำาเปน็ตอ้งคน้หาวา่ลกูคา้มี

ความต้องการและความคาดหวังอย่างไร	 เพื่อจะได้

สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมรวมถึง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

และถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้

	 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นรูปแบบการ			

ท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษ	 โดยเป็นการให้รางวัล

สำาหรบัพนกังาน	ลูกค้า	และผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งท่ีนำาความ

สำาเร็จมาสู่ธุรกิจ	 โดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนงบ

ประมาณในการทอ่งเท่ียวท้ังหมด	การท่องเทีย่วเพือ่เปน็

รางวัลเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทำางานได้ดีกว่าเงินสด

และสนิคา้	(Australian	Tourist	Commission,	1994)	

โดยระบุวา่การใหร้างวลัเป็นเงินสดเหมอืนเป็นสว่นหน่ึง

ของค่าจ้างหรือเงินเดือน	 ในขณะที่ได้รับรางวัลเป็น

ส่ิงของหรือการทอ่งเทีย่วมคีวามตืน่เตน้	ประทบัใจและ

ความทรงจำาที่ดีกว่าและยาวนานกว่า	 (Shinew	 and	

Backman,	1995)

	 การจะไดร้บัรางวลัเป็นการเดนิทางท่องเท่ียวเปน็

เครื่องมือที่ใช้กระตุ้นการทำางานให้ได้ตามเป้าหมายดี

ที่สุด	ซึ่งวัตถุประสงค์มีหลายประการ	เช่น	การกระตุ้น

ยอดขายสินค้าหรือบริการ	การกระตุ้นยอดขายเฉพาะ

สนิคา้บางอยา่ง	การเพิม่สว่นแบ่งตลาด	การสรา้งความ

ตระหนักของสินค้า	การให้รางวัลแก่พนักงานผู้ทำางาน

ได้ผลสำาเร็จ	 การให้การศึกษาหรือความรู้ใหม่	 เป็นต้น	

จากการสำารวจบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า	

บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ	 66	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม					

ยอดขายให้มากข้ึน	 โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ					

เป็นรางวัลในการทำางานโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจ

พยายามฟื้นตัวของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย	หลาย

บริษัทส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในการ

ทำางานเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจในการทำางานมากขึน้

และเหน็ผลเรว็ข้ึน	(Australian	Tourist	Commission,	

1994)	 เมื่อหันกลับมองประเทศไทยไม่อาจละเลย							

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เลยซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมากและ

สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมาก	

	 ในด้านการท่องเที่ยว	ส่วนประสมทางการตลาด	

(Marketing	Mix	7Ps)	มีการนำามาใช้ในหลายบริษัท	

เช่น	 ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ของสตรีญ่ีปุ่นวัยทำางานพบว่า	 ส่วนประสมทางการ

ตลาดมีอิทธิต่อการตัดสินในเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย	 เช่น	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน							

สื่อออนไลน์	และเว็บไซด์ที่มีความน่าสนใจ	และดึงดูด

นักท่องเที่ยว	 (Kanteeranon	 and	 Kanchanakit,	

2013)	 ด้านส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและ

ของที่ระลึกสำาหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร					

พบว่าของที่ระลึกด้านผลิตภัณฑ์มีความหลายหลาย				

ในระดบัมาก	(Sainaratchai	and	Karnjanakit,	2012)	

ส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์ของสถานที่

ท่องเที่ยวถือเป็นจุดแข็งของประทศไทยในจัดงาน

แต่งงานของชาวอินเดีย	 (Chainnabutra	 and	

Taweepornpathomkul,	 2012)	 ผู้วิจัยเกิดความ				

สนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ			

การตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม										

ทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวัล	เน่ืองจากการใหบ้รกิารจดัการ

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจ

มากข้ึน	 มีสัดส่วนการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 และเป็น
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ธุรกิจที่มีความคาดหวังสูงที่ต้องอาศัยความชำานาญ			

ของการเป็นผู้ให้บริการ	 ความละเอียดอ่อน	 ความ

พิถีพิถัน	 ที่จะสร้างงานออกมาให้มีการบริการเป็นท่ี					

น่าประทับใจ	 ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าผลงานวิจัยที่ได้นั้น

สามารถนำาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำาเที่ยวต่างประเทศของ

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไปพัฒนารูปแบบการ

บริการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวแต่ละธุรกิจ	

การวางแผนที่ดีจะทำาให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น							

ช่วยทำาให้การบริการประสบความสำาเร็จและสามารถ

แข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลได้ดียิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล			

ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม				

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากร		ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

		 1.	 บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี			

นโยบายใหพ้นักงาน	ลกูคา้	และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทีเ่คย					

เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ	 โดยคุณสมบัติของ

ประชากรดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทหรือพนักงาน					

ที่ได้รับมอบหมายและมีอำานาจในการจัดการเรื่อง

รางวัลสำาหรับการท่องเที่ยวให้กับทางบริษัท	

	 2.	 บริษัทเอกชนที่มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ทั้งหมด	10	ประเภทธุรกิจที่มีการให้

รางวัลเพื่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 ได้มาจากการ

สัมภาษณ์	10	บริษัทนำาเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน

ปี	2553	ได้สรุปมาเป็น	10	ประเภทธุรกิจ		ดังนี้		

	 	 1)	ประเภทธุรกิจประกันภัย	306	บริษัท

	 	 2)	ประเภทธุรกิจการเกษตร	78	บริษัท		

	 	 3)	ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม							

58	บริษัท		

	 	 4)	ประเภทธุรกิจการแพทย์	378	บริษัท		

	 	 5)	ประเภทธุรกิจรถยนต์	181	บริษัท		

	 	 6)	ประเภทธุรกิจธนาคาร	เงินทนุ	หลกัทรัพย	์	

55	บริษัท		

	 	 7)	ประเภทธุรกิจเครื่องมือและเครื่องจักร	

102	บริษัท

	 	 8)	ประเภทธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน

และสำานักงาน	782	บริษัท		

	 	 9)	ประเภทธุรกิจขายตรง	146	บริษัท		

	 	 10)	ประเภทธุรกิจคอมพิวเตอร์	 เครื่องใช้

ไฟฟ้า	370	บริษัท	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 ในกรณีทราบ

จำานวนประชากรที่แน่นอน	 (Finite	 Population)	 ใช้

สตูรทาโรยามาเน่	ประชากรทีจ่ะศกึษามทีัง้หมดเทา่กบั	

2,452	 บริษัทจาก	 10	 ประเภทธุรกิจ	 โดยกำาหนด										

ค่าความเชื่อมั่นไว้ที่	95%	ความผิดพลาดไม่เกิน	5%		

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 400	 ตัวอย่าง	 เมื่อได้

จำานวนกลุ่มตัวอย่างแล้วทำาการสุ่มตัวอย่างจากบริษัท

เอกชนจาก	 10	 ประเภทธุรกิจที่เคยใช้บริการนำาเที่ยว

ต่างประเทศในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล					

มาแล้วอย่างน้อย	 1	 ครั้ง	 โดยสุ่มตัวอย่างแบบเลือก

เฉพาะเจาะจง	(Purposive		Sampling)	โดยคณุสมบตัิ

ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือ

พนักงานที่ได้รับมอบหมายและมีอำานาจในการจัดการ

เรือ่งการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวัล	ผูว้จิยัไดอ้ธิบายไวใ้น

จดหมายนำาว่าผู้ตอบแบบสอบถามคือกรรมการบริษัท

หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายและมีอำานาจในการ

จดัการเรือ่งการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวัลของทางบริษทั

เท่าน้ันและได้อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้ใน

แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
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 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

	 1.	 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสาร	ตำารา	งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำาเท่ียวต่างประเทศ				

ของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 โดยทำาการศึกษา

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด	 ซึ่งประกอบด้วย						

7	ด้าน		1)	ผลิตภัณฑ์	(Product)		2)	ราคา	(Price)						

3)	การจัดจำาหน่าย	(Place)		4)	การส่งเสริมการตลาด	

(Promotion)		5)	บุคคล	(People)		6)	กระบวนการ	

(Process)	 และ	 7)	 ภาพลักษณ์องค์กร	 (Physical)				

รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ผู้ วิ จัยได้ส ร้างแบบสอบถามขึ้นโดยให้ 							

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องจำานวน											

5	 ท่าน	 พิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามด้วย				

วิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม

กับวัตถุประสงค์	 (IOC,	 Index	 of	 Item	 Objective	

Congruence)	 ได้ค่าเท่ากับ	 0.81	 จากน้ันนำามา

พจิารณาปรับปรุงแกไ้ขความถกูตอ้ง	ความชัดเจน	และ

ความเหมาะสมในเนื้อหา	และนำาไปใช้ต่อไป

	 3.	 นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับ

นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	30	คน	เพื่อ

หาคณุภาพเครือ่งมอื	โดยหาความเทีย่งตรง	(Reliability)	

ตามวิธีการของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	

Coefficient)	ได้ผล	พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ	

0.84	ซึง่มคีณุภาพสงู	สามารถนำาไปใชด้ำาเนินการตอ่ไป

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม	ผูว้จิยัไดน้ำาขอ้มลูที่

ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจเอกชน	 ข้อมูลทั่วไป							

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 และข้อมูลการเดินทางของธุรกิจ

เอกชน	 นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี	

(Frequency)	 และการหาค่าร้อยละ	 (Percen-tage)	

นำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

	 2.	 ข้อมลูความคดิเหน็สว่นประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำาเที่ยว			

ต่างประเทศของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 นำา															

ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และ					

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 โดย

กำาหนดระดับคะแนนเฉลี่ย	ดังนี้

	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	 ระดับความคิดเห็น

	 4.21-5.00	 มากที่สุด

	 3.41-4.20	 มาก

	 2.61-3.40	 ปานกลาง

	 1.81-2.60	 น้อย

	 1.00-1.80	 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

	 จากการศกึษาเรือ่งสว่นประสมทางการตลาดทีม่ี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว	 ผู้วิจัยได้

รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งส้ิน

จำานวน	400	ชุด	ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยนำาเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำาดับดังนี้
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	(n=400)

 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท จำานวน ร้อยละ

ลักษณะความเป็นเจ้าของ	 เจ้าของคนเดียว	 43	 10.8
	 บริษัทจำากัด		 316	 79.0
	 มหาชนจำากัด		 37	 9.2
	 อื่นๆ	 4	 1.0

จำานวนพนักงาน น้อยกว่า	10	คน	 13	 3.2
 10 - 50	คน	 40	 10.0
 51 - 100	คน	 78	 19.5
 101 - 150	คน	 135	 33.8
 มากกว่า	151	คนขึ้นไป		 134	 33.5

ประเภทธุรกิจ กลุ่มประกันภัย	 49	 12.3
 กลุ่มธุรกิจการเกษตร	 26	 6.5
 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม		 64	 16.0
 กลุ่มการแพทย์	 54	 13.3
 กลุ่มรถยนต์	 25	 6.3
 กลุ่มธนาคาร	เงินทุน	หลักทรัพย์		 28	 7.0
 กลุ่มเครื่องมือและเครื่องจักร	 19	 4.8
 กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและสำานักงาน	 26	 6.5
 กลุ่มธุรกิจขายตรง		 92	 23.0
 กลุ่มคอมพิวเตอร์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	 17	 4.3

ระดับทุนจดทะเบียน น้อยกว่า	200,000	บาท	 8	 2.0
 200,001 - 1,000,000	บาท	 17	 4.3
 1,000,001 - 5,000,000	บาท	 89	 22.3
	 5,000,001 - 10,000,000บาท	 39	 9.8
	 10,000,001 - 15,000,000	บาท	 25	 6.1
	 มากกว่า	15,000,000	บาทขึ้นไป	 222	 55.5

	 จากตารางท่ี	1	แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัสว่นใหญ	่		

มีลักษณะความเป็นเจ้าของแบบบริษัทจำากัดจำานวน	

316	 บริษัท	 คิดเป็นร้อยละ	 79.0	 มีจำานวนพนักงาน

จำานวน	101-150	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.8	รองลงมา

คือ	 มากกว่า	 151	 คนขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 33.5	 มี		

ระดับทุนจดทะเบียนมากกว่า	15,000,000	บาทขึ้น	คิด

เป็นร้อยละ	55.5	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง	1,000,001-	

5,000,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.3	บริษัทส่วนใหญ่

กลุ่มธุรกิจประภทขายตรง	 คิดเป็นร้อยละ	 23.0									

รองลงมาคือ	กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	คิดเป็นร้อยละ	

16.0	 กลุ่มการแพทย์	 คิดเป็นร้อยละ	 13.3	 และ									

กลุ่มประกันภัย	คิดเป็นร้อยละ	12.3
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	(n=400)

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ

เพศ	 ชาย	 122	 30.5

	 หญิง		 278	 69.5

อายุ	 ตำ่ากว่า	25	ปี		 7	 1.8

	 25 - 30	ปี	 29	 7.0

 31 - 35	ปี	 45	 11.3

 36 - 40	ปี		 105	 26.3

 41 - 45	ปี	 97	 24.3

 มากกว่า	45	ปี		 117	 29.3

สถานภาพ โสด	 117	 29.3

 สมรส	 282	 70.4

 หย่า/หม้าย		 1	 0.3

ระดับการศึกษา ตำ่ากว่าปริญญาตรี	 4	 1.0

 ปริญญาตรี	 267	 66.8

 ปริญญาโท	 119	 29.7

 สูงกว่าปริญญาโท	 9	 2.2

 อื่นๆ	 1	 0.3

ระดับรายได้ ตำ่ากว่า	10,000	บาท	 1	 0.3

 10,001 - 20,000	บาท	 16	 4.0

 20,001 - 30,000	บาท	 43	 10.8

 30,001 - 40,000	บาท	 70	 17.3

 40,001	–	50,000	บาท	 95	 23.8

 50,001	บาทขึ้นไป	 175	 43.8

ตำาแหน่งงาน พนักงานทั่วไป	 64	 16.0

 ผู้จัดการ	 290	 72.5

 กรรมการผู้จัดการ	 26	 				6.5

 อื่นๆ	 20	 		5.0
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	 จากตารางท่ี	 2	 ผู้ตอบแบบสอบถามบริษัท						

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 69.5	 มีอายุ

มากกว่า	 45	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 29.3	 อายุระหว่าง						

41-45	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 24.3	 มีสถานภาพสมรส								

คิดเป็นร้อยละ	70.4	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	คิด

เป็นร้อยละ	66.8	ระดับรายได้มากกว่า	50,001	บาท

ขึน้ไป	คดิเปน็รอ้ยละ	43.8	ตำาแหนง่งานระดบัผูจ้ดัการ	

คิดเป็นร้อยละ	72.5

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง	(n=400)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง จำานวน ร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง จำานวน ร้อยละ

กิจกรรมในการใช้บริการของบริษัทนำาเที่ยว   เส้นทางท่องเที่ยวที่เคยจัดขึ้นล่าสุด  

ท่องเที่ยว	 121	 30.2	 ทวีปเอเชีย	 292	 73.0

สัมมนา	 19	 4.8	 ทวีปออสเตรเลีย	 44	 11.0

ท่องเที่ยว - สัมมนา	 254	 63.5	 ทวีปยุโรป	 45	 11.3

อื่นๆ	 6	 1.5	 ทวีปแอฟริกา	 7	 1.8

	 	 	 ทวีปอเมริกาเหนือ	 11	 2.6

จำานวนการเดินทางต่อปี	 	 	 ทวีปอเมริกาใต้	 1	 0.3

1	ครั้ง	 244	 61.0	 	 	

2	ครั้ง	 97	 24.3	 ช่วงเวลาของการเดินทาง  

3	ครั้ง	 14	 3.5	 มกราคม - กุมภาพันธ์	 68	 17.0

4	ครั้ง	 9	 2.2	 มีนาคม - เมษายน	 69	 17.2

มากกว่าปีละ	4	ครั้ง	 36	 9.0	 พฤษภาคม - มิถุนายน	 44	 11.0

	 	 	 กรกฎาคม - สิงหาคม	 26	 6.5

จำานวนวันเดินทางแต่ละครั้ง	 	 	 กันยายน - ตุลาคม	 47	 11.8

1 - 3	วัน	 82	 20.5	 พฤศจิกายน - ธันวาคม	 146	 36.5

4 - 5	วัน	 195	 48.8	 	 	

6 - 7	วัน	 83	 20.8	 วิธีคัดเลือกบริษัทนำาเที่ยว  

8 - 9	วัน	 34	 8.4	 คัดเลือกโดยการประมูล		 	

มากกว่า	10	วันขึ้นไป	 6	 1.5	 สอบราคา	 41	 10.3

	 	 	 คัดเลือกบริษัทที่เคย	 	

งบประมาณการเดินทางเฉลี่ยต่อคน	 	 	 ใช้บริการ	 168	 42.0

น้อยกว่า	10,000	บาท	 30	 7.5	 คัดเลือกโดยพิจารณา

10,001	–	20,000	บาท	 71	 17.8	 จากคุณภาพของการจัด

20,001	–	30,000	บาท	 98	 24.5	 โรงแรม	อาหาร	รถรับ-ส่ง	 61	 15.3

30,001	–	40,000	บาท	 58	 14.5	 คัดเลือกจากบริษัทที่มี

40,001	–	50,000	บาท	 30	 7.5	 ชื่อเสียงในด้านการบริการ	 79	 19.6

50,001	–	60,000	บาท	 68	 17.0	 คัดเลือกจากการแนะนำา  

60,001	–	70,000	บาท	 19	 4.8	 ของคนรู้จัก	 46	 11.5

มากกว่า	70,001	บาท	ขึ้นไป	 26	 6.4	 อื่นๆ	 5	 1.3
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	 จากตารางที่	 3	 ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางส่วน

ใหญ่มีการใช้บริการของบริษัทนำาเที่ยวในการทำา

กิจกรรมท่องเที่ยวและสัมมนา	 คิดเป็นร้อยละ	 63.5	

กำาหนดจำานวนการเดินทางต่อปี	1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	

61.0	 จำานวนวันเดินทางแต่ละครั้ง	 4-5	 วัน	 คิดเป็น				

ร้อยละ	48.8	รองลงมาคือ	6-7	วัน	คิดเป็นร้อยละ	20.8	

งบประมาณในการเดินทางเฉลี่ยระหว่าง	 20,001-	

30,000	บาท	คดิเป็นรอ้ยละ	24.5	รองลงมาคอื	ระหวา่ง	

10,001-20,000	 คิดเป็นร้อยละ	 17.8	 และระหว่าง	

50,001-60,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	17.0	ตามลำาดับ	

การเดินทางส่วนใหญ่เลือกเส้นทางท่องเท่ียวทวีป		

เอเชีย	 คิดเป็นร้อยละ	 73.0	 มักเดินทางช่วงวันหยุด				

สุดสัปดาห์	 คิดเป็นร้อยละ	 53.0	 ประมาณเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม	คิดเป็นร้อยละ	36.5	รองลงมา

คือ	เดือนมีนาคม - เมษายน	คิดเป็นร้อยละ	17.2	และ

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์	คิดเป็นร้อยละ	17.0	ตาม

ลำาดับ	 บริษัทส่วนใหญ่มีวิธีการคัดเลือกบริษัทนำาเที่ยว	

โดยเลือกบริษัทที่เคยใช้บริการ	 คิดเป็นร้อยละ	 42.0				

รองลงมาคือบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการบริการ	 คิด					

เป็นร้อยละ	 19.6	 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณภาพ				

การจัดโรงแรม	อาหาร	รถรับส่ง	คิดเป็นร้อยละ	15.3	

จากการแนะนำาของคนรู้จัก	คิดเป็นร้อยละ	11.5	และ

จากการประมูลสอบราคา	คิดเป็นร้อยละ	10.3	

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจ						

นำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	(n=400)

 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก X S.D. ระดับ

 บริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล         ความคิดเห็น

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 	 4.01 0.36 มาก

ปัจจัยด้านราคา	 	 4.16	 0.46	 มาก

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	 	 3.50	 0.49	 มาก

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	 	 3.40	 0.44	 ปานกลาง

ปัจจัยด้านบุคลากร	 	 4.13	 0.53	 มาก

ปัจจัยด้านกระบวนการ	 	 3.92	 0.60	 มาก

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร	 	 3.77	 0.67	 มาก

                        รวม  3.86 0.36 เห็นด้วยมาก

	 จากตารางท่ี	 4	 ส่วนประสมทางการตลาดที่มี				

ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่ม

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรวมทุกด้านเห็นด้วยอยู่ใน

ระดบัมาก	มคีา่เฉล่ียรวมเท่ากบั	3.86	โดยมรีายละเอยีด	

ดังนี้	

 ด้านผลิตภัณฑ์	 เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 มี								

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.01	ได้แก่

		 1.	 ด้านโปรแกรมท่องเที่ยว	 ความยืดหยุ่นใน				

การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดโปรแกรมทัวร์ตามคำาร้อง

ของบริษัทเอกชน	 ความน่าสนใจของโปรแกรม									
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ท่องเที่ยว	 โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ					

เวลา	และโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

	 2.	 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว	 จุดสนใจทางศิลปะ	

วัฒนธรรม	 ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม	 ความง่ายใน

การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว	 ความหลากหลายของ

แหลง่ทอ่งเทีย่ว	และความสวยงามของแหล่งทอ่งเทีย่ว

	 3.	 ด้านอาหาร	รสชาติอร่อย	ความสะอาด	และ

ปริมาณอาหารเพียงพอส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุ	ยกเว้นการจดัรายการอาหารดแีละเหมาะสม

กับนักท่องเที่ยว

	 4.	 ดา้นสถานทีพ่กั	มคีวามปลอดภยั	ทำาเลทีต่ัง้ดี

เหมาะสมสวยงามและมีสิ่งอำานวยความสะดวก	 และ

สินค้าในร้านขายของฝากของที่ระลึกในที่พัก

	 5.	 ด้านยานพาหนะ	 ที่นั่งมีความสะดวกสบาย	

เครื่ องปรับอากาศเย็นสบายมีและสุขภัณฑ์ถูก

สุขลักษณะส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

 ด้านราคา	 เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.16	 ได้แก่	 ด้านราคา	 ความหลากหลาย								

ของราคาโปรแกรมทัวร์ท่ีมีให้เลือก	 ความคุ้มค่าของ

ราคากับการบริการของสถานที่ท่องเที่ยว	 ความคุ้มค่า

ของราคากับการบริการของร้านอาหาร	 และความ

เหมาะสมของราคากับการบริการของธุรกิจนำาเที่ยว

 ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย เห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.50	ได้แก่	ความสะดวก

ในการติดต่อกับบริษัทธุรกิจนำาเที่ยว	 ความสะดวก							

ในช่องทางการชำาระเงินโดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค	 ความ

สะดวกในช่องทางการชำาระเงินโดยการโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคาร	 ความสะดวกในการสำารองเงินก่อนการ							

เดินทางให้กับบริษัทเอกชน	 และความสามารถแบ่ง				

จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบริษัท	 จำานวนสาขาของธุรกิจ

นำาเที่ยวทำาให้ติดต่อได้สะดวก	 ความหลากหลาย							

ช่องทางในการติดต่อกับธุรกิจนำาเที่ยว	 และความ

สะดวกในช่องทางการชำาระเงินโดยเงินสด

 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบั

ปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.40	ได้แก่

	 1.	 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ประชา-

สัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

หนังสือพิมพ์	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือแนะนำา

ท่องเที่ยว	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางญาติพี่น้องและ

ครอบครัว	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางพนักงานบริษัท						

นำาเที่ยว	และประชามสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

	 2.	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 การแจกของแถม	

การท่องเที่ยวฟรีและการเพิ่มระดับการให้บริการ									

ดีกว่าที่ตกลงไว้กับบริษัทเอกชน	 การลดราคาทัวร์							

ให้กับบริษัทเอกชนและการแบ่งยอดการชำาระเงิน

 ดา้นบคุลากร	เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลีย่

เท่ากับ	4.13	ได้แก่

	 1.	 ดา้นมคัคเุทศก์และผูด้แูลระหวา่งการเดนิทาง	

หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	 มีความรู้ความสามารถในการ		

ใหข้้อมลูดา้นการท่องเทีย่วและบรกิารเอาใจใสดู่แลนกั

ทอ่งเทีย่วเปน็อยา่งด	ีมบีคุลกิภาพด	ีนา่เชือ่ถือ	แตง่กาย

สุภาพ	 เรียบร้อย	 นำากิจกรรมระหว่างการเดินทางได้

อย่างสร้างสรรค์และพูดจาด้วยวาจาสุภาพอ่อนโยน	

	 2.	 ด้านพนักงานบริษัท	 ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว				

ถูกตอ้ง	ให้การบรกิารดว้ยความรวดเรว็	เตม็ใจใหบ้รกิาร	

พูดจาด้วยวาจาสุภาพอ่อนน้อมและมีความรู้ความ

สามารถในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

	 3.	 ด้านพนักงานขับรถ	 มีมารยาทในการขับรถ	

ระมัดระวังไม่ประมาท	 พูดจาสุภาพอ่อนน้อม	 และ				

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 ด้านกระบวนการ	 เห็นด้วยอยู่ในระดับมากมี						

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.92	 ได้แก่	 กระบวนการใช้บริการ					

ของพนักงานรับโทรศัพท์	 กระบวนการให้บริการของ

พนักงานขับรถ	 ความสะดวกและความปลอดภัยใน

กระบวนการชำาระเงิน	 กระบวนการบริการของบริษัท

ทัวร์มีระบบชัดเจนและกระบวนการให้บริการของ
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มัคคุเทศก์

 ด้านภาพลักษณ์องค์กร เห็นด้วยอยู่ในระดับ			

มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.77	ได้แก่	ความมีชื่อเสียงและ

ความน่าเชื่อถือของบริษัทธุรกิจนำาเที่ยว	การได้รับการ

รบัรองมาตรฐานจากหนว่ยงานท่องเท่ียว	และการสรา้ง

เครือข่ายโดยการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานด้านการ			

ท่องเที่ยว

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำาเที่ยวต่าง

ประเทศของการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวลั	สามารถสรปุ

ได้ดังนี้

	 1.	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอ่การตดัสินใจเลือกบริษทั

ธรุกจินำาเทีย่วของกลุม่ทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวลัมคีวาม

คิดเห็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก	จากการศึกษาผู้วจัิยเสนอประเดน็ท่ีน่าสนใจ	

ดังนี้

	 ด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเห็น					

ด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด	แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับความสวยงามมาเป็น				

อันดับแรก	 เพราะการได้เดินทางไปยังท่ีท่ีมีความ

สวยงามย่อมนำามาซึ่งความเพลิดเพลินใจ	 สอดคล้อง				

กับผลการวิจัยของ	ณฤทัย		กุลฑา	(Kunta,	2004)	ได้

ศกึษาเร่ืองปัจจยัทีมี่ผลตอ่การท่องเท่ียวภายในประเทศ

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 โดยด้าน				

ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวให้ความสำาคัญที่มี					

ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมีบรรยากาศและความสวยงาม

ของแหล่งท่องเที่ยว	

	 ด้านอาหาร		รสชาติอร่อย		ความสะอาด		เห็น

ด้วยอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากอาหารเป็นปัจจัย			

การดำารงชพีทีส่ำาคญั	ดงันัน้รสชาตอิรอ่ย		ความสะอาด

ย่อมต้องสำาคัญที่สุด	 เพราะหากรับประทานอาหาร

สะอาด	อร่อย	ถูกหลักอนามัยการเดินทางย่อมราบรื่น	

สอดคลอ้งกับผลการวจิยัของพศิมัย		จตัรุตัน	์(Jutturat,	

2003)	ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธรุกจินำาเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับสูงที่รสชาติอาหาร	

อร่อย	มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ			

	 2.	 ด้านราคา	 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทาง				

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำา

เที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีความคิดเห็น

ด้านราคาเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 ความหลากหลาย

ของราคาโปรแกรมทัวร์ที่มีให้เลือก	 ความคุ้มค่าของ

ราคากับการบริการของสถานที่ท่องเที่ยว	 และความ			

คุ้มค่าของราคากับการบริการของร้านอาหารเห็นด้วย

อยู่ในระดับมาก	 ยกเว้นความเหมาะสมของราคากับ			

การบริการของธุรกิจนำาเที่ยวเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	

ทีส่ดุสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวรัญญา	เรืองวรกฤต	

(Reungworakoth,	 2008)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มี				

ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน				

การเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต	 พบว่า	 ปัจจัย

ด้านราคา	คุณภาพเหมาะสมกับราคามีความสำาคัญใน

ระดับมาก	

	 3.	 ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	 ข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล				

มีความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายเห็นด้วย			

อยู่ในระดับมาก	 เพราะการให้ความสะดวกสบายและ

ช่องทางที่หลากหลายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย				

โดยไม่สร้างความลำาบากกับลูกค้า	 ทำาให้ลูกค้าเกิด		

ความรู้สึกดีแล้วเกิดความต้องการใช้บริการบริษัท					

นำาเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของคอตเลอร	์(Kotler,	2000)	ทีไ่ดก้ลา่วไวว้า่	ชอ่งทาง
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และสถานที่จัดจำาหน่ายที่ทำาให้ลูกค้าเกิดความสะดวก

สบายมากที่สุดก็จะทำาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ						

ซึ่งช่องทางการจัดจำาหน่ายนี้มีความสำาคัญมากในการ

ทำาให้กิจการประสบความสำาเร็จ

	 4.	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล		

มีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดเห็นด้วย					

อยู่ในระดับปานกลาง	แบ่งออกเป็น	2	ด้านย่อย	ด้าน

การส่งเสริมการขาย	การแจกของแถม	การท่องเที่ยว

ฟรี	 การสำารองเงินของบริษัททัวร์ให้กับบริษัทเอกชน	

และการเพิ่มระดับการให้บริการดีกว่าที่ตกลงไว้กับ

บริษัทเอกชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 ยกเว้นการลด

ราคาทัวร์ให้กับบริษัทเอกชนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ผ่านทางโทรทัศน์	

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์

ผ่านทางหนังสือแนะนำาท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางญาติพี่น้อง	 ครอบครัวและประชาสัมพันธ์ผ่าน				

ทางพนักงานบริษัทนำาเที่ยวเห็นด้วยอยู่ ในระดับ						

ปานกลาง	 ยกเว้นประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เหน็ดว้ยอยู่ในระดบัมาก	จะเหน็ไดว้า่บรษิทันำาเท่ียวตอ้ง

ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์คุณภาพ			

การบรกิารของบรษิทัใหม้ากขึน้	รวมทัง้การจดัรายการ

ส่งเสริมการขายให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพราะ					

ส่วนใหญ่ให้ความความสำาคัญทางด้านอินเตอร์เน็ต			

มากที่สุด	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สุชาดา													

ธโนภานุวัฒน์	และสมบัติ	กาญจนกิจ	(Tanopanuwat	

and	 Karnjanakit,	 2011)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มี						

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำาเท่ียวของ			

นกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศ	พบวา่	ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้

ความสำาคัญมากเป็นลำาดับแรกคือ	 การโฆษณาผ่าน					

สื่ออินเตอร์เน็ต	

	 5.	 ด้านบุคลาการ	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การตดัสินใจเลอืกบริษทั

ธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	 ด้าน

บุคลากรเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน

ย่อย	 ด้านมัคคุเทศก์และผู้ดูแลระหว่างการเดินทาง	

หนา้ตาย้ิมแย้มแจม่ใส	มคีวามรูค้วามสามารถในการให้

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและบริการเอาใจใส่ดูแล							

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด	

รองลงมาคือมีบุคลิกภาพดี	 น่าเชื่อถือแต่งกายสุภาพ	

เรียบร้อยนำากิจกรรมระหว่างการเดินทางได้อย่าง

สรา้งสรรคแ์ละพดูจาดว้ยวาจาสภุาพออ่นโยนเหน็ดว้ย

อยู่ในระดับมาก	ด้านพนักงานขับรถ	มีมารยาทในการ					

ขับรถ	 ระมัดระวังไม่ประมาท	 พูดจาสุภาพอ่อนน้อม	

และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย	 จะเห็นได้ว่าลักษณะที่ดี

ของพนักงานต้องมีความเป็นมิตร		มีทัศนคติที่ดีและมี

ความกระตือรือร้น	 มีแรงจูงใจในตนเอง	 มีระเบียบ

แบบแผน	 ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวถูกต้องและให้การ

บรกิารด้วยความรวดเรว็จะทำาใหล้กูคา้เกดิความประทบั	

ใจและเลือกใช้บริการบริษัทนำาเที่ยวได้	 ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของพิศมัย	 จัตุรัตน์	 (Jaturat,	 2003)						

ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ				

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธรุกจินำาเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ด้านมัคคุเทศก์	

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับ

สูง	 โดยพอใจระดับสูงที่มัคคุเทศก์มีความรู้ความ

สามารถในการนำาเที่ยว	 มีมารยาทในการพูดจาและ

บริการเอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยว	สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของณฤทัย	กุลฑา	(Kunta,	2004)	ได้ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ด้านพนักงานให้

บริการให้ความสำาคัญที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเรื่องของ

บุคลิกภาพดี	อัธยาศัยดี	มีมนุษยสัมพันธ์	

	 6.	 ด้านกระบวนการ	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ					
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล	

ด้านกระบวนการเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	

กระบวนการใช้บริการของพนักงานรับโทรศัพท์	

กระบวนการให้บริการของพนักงานขับรถ	 และความ

สะดวก	 และความปลอดภัยในกระบวนการชำาระเงิน

เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก	ยกเวน้กระบวนการบรกิารของ

บริษัททัวร์มีระบบชัดเจน	 และกระบวนการให้บริการ

ของมัคคุเทศก์เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด	 ดังนั้น

บริษัทนำาเที่ยวควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ

สามารถและทำาให้ลูกค้าประทับใจมากท่ีสุดซึ่งจะนำา					

มาซึ่งความประทับใจและเลือกใช้บริการ	 สอดคล้อง			

กับผลการวิจัยของณฤทัย	 กุลฑา	 (Kunta,	 2004)	 ที่

ศกึษาเรือ่ง	ปจัจยัท่ีมผีลต่อการท่องเทีย่วภายในประเทศ

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร	 พบว่าปัจจัยย่อยที่

นักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญมากที่สุด	ได้แก่	ให้บริการ

รวดเร็ว	ให้บริการที่สะดวก	ไม่ยุ่งยาก	ซับซ้อน

	 7.	ด้านภาพลักษณ์องค์กร	ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ					

เลือกบริษัทธุรกิจนำาเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ							

เป็นรางวัล	ดา้นภาพลกัษณอ์งคก์รเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบั

มาก	 ได้แก่	 ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ

บรษิทัธรุกจินำาเทีย่วการไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก				

หน่วยงานท่องเที่ยว	 และการสร้างเครือข่ายโดยการ

เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเห็นด้วยอยู่

ในระดับมาก	จะเห็นว่าความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำาคัญที่

บริษัทธุรกิจนำาเที่ยวต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้ลกูคา้สามารถตรวจสอบได้เพือ่ใหเ้กิดความสบายใจ

ในการใช้บริการ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	นวรัตน์	

ตฤติยาศิริ	 (Trintiyasiri,	1988)	ที่ศึกษาเรื่อง	มูลเหตุ

จูงใจของการตัดสินใจเลือกธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ	

พบว่า	 มูลเหตุจูงใจที่สำาคัญที่สุดของลูกค้าของการ

ตัดสินใจเลือกธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ	 คือ	 ด้าน							

ชื่อเสียงและภาพพจน์ของกิจการ

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

	 1.		บรษัิทธุรกิจนำาเทีย่วควรพฒันาปจัจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึนและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการเรียนรู้ถึงความ

ต้องการของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเพื่อให้

สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด

	 2.	 ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว					

จากผลการวิจัยกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้ความ

สำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดกับการท่องเที่ยวที่

เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้นธุรกิจนำาเที่ยวควร

สรา้งสรรคส่ิ์งแปลกใหมโ่ดยเนน้การปรบัปรงุปจัจยัดา้น

ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมาตรฐานสูงข้ึน	 ด้วยการหา	

แหล่งท่องเที่ยวและจัดทำาโปรแกรมใหม่ๆ ให้มีความ

หลากหลายและคุณภาพดีย่ิงข้ึน	เน่ืองจากบริษัทนำาเท่ียว	

ในปัจจุบันมีเป็นจำานวนมากให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือก	

ดังน้ันบริษัทนำาเที่ยวควรใช้ส่วนประสมทางการตลาด

ท่องเที่ยวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ตรงความ

ต้องการกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลอย่างเจาะจง		

เพราะกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีปริมาณการ					

เดินทางค่อนข้างสูงและมีการเดินทางต่อเนื่องทุกๆ	ปี				

	 3.		กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรมีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนผู้ประกอบการนำาเที่ยวโดยการพัฒนา						

ด้านบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถด้าน						
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  กรุณาวงเล็บที่มุมซองว่า “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

สำาหรับเจ้าหน้าที่

 ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ หมายเลขสมาชิก

 ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลวันที่
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ใบสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

เลขที่.........................

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

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

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

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

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

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

 มีความประสงค์ลงโฆษณาในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นจำานวน...................ฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่............................. เดือน...................................... พ.ศ.................. 

ถึงฉบับที่......................................... เดือน....................................... พ.ศ....................

อัตราค่าโฆษณา (1 สี) ขนาด ราคาต่อ 1 ฉบับ ราคาต่อ 2 ฉบับ ราคาต่อ 3 ฉบับ

ปกหลัง ด้านนอก 1 หน้า 5,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 

ปกหลัง ด้านใน 1 หน้า 4,000 บาท  8,000 บาท 10,000 บาท 

ปกหน้า ด้านใน 1 หน้า 4,000 บาท  8,000 บาท 10,000 บาท 

ในเล่ม 1 หน้า 1,000 บาท  2,000 บาท   3,000 บาท 

ในเล่ม ½ หน้า 500 บาท  1,000 บาท 1,500 บาท

ใบแทรก (เท่าขนาดของหนังสือ) 1 แผ่น 3,000 บาท  6,000 บาท 9,000 บาท

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

 ข้อความที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้แนบมากับใบสัญญาแล้วรวมทั้งต้นฉบับ

จำานวน...........................ชิ้น หรือใบแทรกจำานวน.....................................แผ่น

 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำาระเงินค่าโฆษณาทันที ที่ตอบตกลงทำาสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

เรียบร้อยแล้ว

 ลงชื่อ.............................................................................ผู้แจ้งลงโฆษณา

 ลงชือ่.............................................................................ผู้รับแจ้งลงโฆษณา

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โทรศัพท์ 02 218-1030 / โทรสาร 02 218-1030
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