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SOCIO-CULTURAL IMPACTS AND ECOTOURISM POLICY 
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Abstract

 Ecotourism is criticised as unclear and 

may not lead to sustainability. There is high 

tendency that ecotourism may be an early 

life-cycle stage that finally develop to mass 

tourism. Therefore, the development will affect 

directly on environmental and socio-cultural 

factors. The evaluation of ecotourism develop-

ment begins basically with the host and guest 

relationship which leads to estimate the impacts 

on local communities. The measurement of 

impacts depends on government policies, the 

degree of local involvement, and the perceptions 

of hosts towards guests and towards ecotourism 

development. Ecotourism policies demand the 

local involvements follow the sustainability 

approach. In addition, Thai ecotourism develop-

ment is in the beginning stage and is needed 

to focus more on local empowerment. This 

paper intends to explore the ecotourism policy 

in Thailand by focusing on socio-cultural  

perspective.

Key Words: Socio-cultural impacts / Tourism 

development / Ecotourism / Thai policy
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Introduction

 Ecotourism is known as an alternative 

form of tourism that follows the concept of 

sustainable development (Cater, 2006). Even 

though, ecotourism is viewed as a buzz word, 

there are many attempts to develop ecotourism 

plans in many countries. Basically, ecotourism 

is a better way to solve the negative impacts 

of natural degradation while preserve socio-

cultural integrity of the host communities (Blamey, 

2001). However, the adoption of ecotourism 

principles and practices are varies in many 

places where implemented. Controversially, 

ecotourism is questioned in its sustainability, 

environmental friendly, preservative and conser-

vative (Buckley, 2005). Ecotourism can possibly 

become one form of mass tourism for short 

term economic benefits. It is necessary to 

understand the stage of ecotourism development 

in tourism destination; therefore, the governments 

and local communities will be able to apply 

new strategy to maintain the position of eco-

tourism in the right stage (Ospina, 2006). 

 Tourism became a phenomenon source of 

national income of Thailand. Thailand formally 

established ecotourism in 1997. The national 

ecotourism policies and plans aim to develop 

a sustainable tourism industry, to maintain a 

healthy natural and social environment and  

to foster self-reliance of local communities 

(Dowling, 2000). Nevertheless, ecotourism  

development may only successful in economic 

and marketing term because there are many 

critiques from Western scholars (Cooper et al., 

2008; Diamantis, 1999; Donohoe and Needham, 

2006; Hanna and Del, 2003; Leeja and Buchan, 

2002; Mathieson and Wall, 2006; Page and 

Dowling, 2002; Page et al., 2009; Theobald, 

2011; Urry, 2012; Wearing and Neil, 1999; 

Zeppel, 2006). Therefore, the balance between 

economic benefits and natural and socio-

cultural conservations need to be compromised.

 Ecotourism in Thailand impacts directly 

to local lives to experiment with small-scale, 

locally controlled and sustainable tourism 

(Kontogeorgopoulos, 2004a). The interaction 

between host and guest has increased. Socio-

cultural impacts need to be taken into account. 

At the national level, ecotourism policies demand 

the local involvements follow the sustainability 

approach (Urry, 2012; Weaver, 2002). As the 

grass-roots levels, many communities despair 

to manage and lack of knowledge about 

ecotourism. At present position, Thai ecotourism 

development is needed to focus more on  

local empowerment (Kontogeorgopoulos, 2005). 

This paper intends to explore the ecotourism 

policy in Thailand by focusing on socio-cultural 

perspectives. It will help to point out the current 

situation and implementation problems of 

ecotourism development. 

Ecotourism

 Since the end of the Second World War, 

many countries have focused on economic 

growth. They motivated the free use of natural 
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resources which has finally let to exploitation 

(Sharpley, 2006). Tourism as an activity is the 

result of increasing amounts of leisure time 

combined with surplus income and motivation. 

Tourism industry has been used as a develop-

ment tool to help with economic prosperity and 

development in many countries (Shepherd, 2002). 

Increasing infrastructures and superstructures 

have given rise to new environmental issues 

(Southgate, 2006). Tourism and environment 

are related as a symbiotic relationship (Page 

et al., 2009). This infers that tourism cannot 

process well if the environment is devastated. 

Alternatively, it may imply that environmental 

conservation could be in danger without tourism. 

 Tourism can cause environmental degra-

dation by activities such as tourist related 

transportations and wastes (Beeton, 2000; 

Brandon, 1996; Buckley, 2004; Tisdell and 

Wilson, 2005). The impacts of tourism can be 

grouped in to three areas: economic, environ-

mental and social-cultural impacts (Cater and 

Lowman, 1995; Cooper et al., 2008). Positively, 

it generates income and employment within 

local communities. However, negative impacts 

from tourism occur when the levels of visitor 

use is greater than the environment’s ability to 

cope with this use within the acceptable limits 

of change (Blangy and Mehta, 2006; Mathieson 

and Wall, 2006; Weaver, 2005). Uncontrolled 

conventional tourism poses potential threats 

to many natural areas around the world. It can 

put enormous pressure on an area and leads 

to impacts such as soil erosion; increased 

pollution; loss of natural habitat; increased 

pressure on endangered species; and heightened 

vulnerability to forest fires. It often puts a 

strain on water resources and can force local 

populations to compete for the use of critical 

resources (Page et al., 2009; Urry, 2012).

 Many scholars (Cleaver and Muller, 2002; 

Lumsdon and Swift, 1998; Mathieson and Wall, 

2006; Novelli et al., 2006; Price, 2003; Urry, 

2012; Wight, 2001) conclude that very little 

tourist use leads to disproportionately large 

increases in impacts. The relationships between 

tourist use and impacts can be laid out as 

follows; impacts will appear whenever use is 

permitted - thus, degradation occurs and can 

be prevented only if no tourists are allowed; 

for areas with already high levels of visit, 

reductions in use would have to be particularly 

dramatic before impacts would be expected 

to be attenuated and finally once impacts are 

severe, amelioration may be difficult and time-

consuming to achieve (Higham and Luck, 2002; 

Honey, 1999; Johnson, 2006). As a response to 

these negative effects of tourism, ‘sustainable’ 

approaches to tourism have arisen. 

 In order to meet the criteria for sustainable 

development, consumption of natural resources 

and industrial production should be controlled 

(Boo; 1999; Cater, 2006; Lumsdon and Swift, 

1998). The ‘alternative’ forms of tourism have 

emerged as a new trend to solve the negative 

impacts of environmental degradation (Buckley, 
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2003; Burton, 1998; Che, 2006). One such 

‘alternative’ form of tourism is ‘Ecotourism’ – 

the attributes of ecological and socio-cultural 

integrity, responsibility and sustainability are 

qualities which may, or unfortunately may not, 

pertain to ecotourism as a product (Cater, 

2006). The concept of sustainable development 

means that tourism planning is managed to 

control the carrying capacity in host destina-

tions. Mathieson and Wall (2006) state that 

sustainable carrying capacity is the maximum 

number of people who could use a site without 

unacceptable alteration in the physical environ-

ment and without an unacceptable decline in 

the quality of the experience gained by visitors. 

By means of mass tourism however volume 

is driven by the economic advantage of  

consumerism. Therefore, natural resources have 

been used freely with poor planning which is 

reflected by environmental degradation. 

 The question remains though that is 

ecotourism really environmental and socio-

cultural friendly, preservative and protective? 

Additionally is it even sustainable? There is a 

possibility that ecotourism can transform into 

a kind of mass tourism to destroy environments 

culture and society and protect the economic 

advantages. Diamantis (1999) supports this 

theory and claims that although ecotourism 

generates a large volume of demand both 

from consumers and stakeholders; it was in 

fact a new form of mass tourism. Theobald 

(2011) also stated that zero environmental and 

socio-cultural impacts occur particularly in  

the very early stages of tourism development 

lifecycle in all centric and explorer typology. 

The focus now is on how governments will 

manage their natural and socio-cultural  

resources in a more effective manner in the 

long term by adopting the sustainability  

approach. This approach will help to minimise 

the negative impacts on the host community. 

 Even though ecotourism was introduced 

as an alternative form of tourism since the 

1980s, there is no clear definition for it 

(Weaver, 2002). For some ecotourism is a kind 

of nature-based tourism; for others it is a 

‘niche’ market which based on nature (Wearing 

and Neil, 1999; Wunder, 2000). Diamantis (1999) 

and Stewart and Sekartjakrarini (1994) believe 

that the definition of ecotourism is based  

on two approaches: (1) the activity-based 

perspective of ecotourism; and (2) the definition 

regarding ecotourism as an industry. The first 

focuses on activities that create less impact 

on the environment as well as socio-cultural 

resources - this can refer to niche market. 

The second involves conservation and local 

community’s participations in tourism. On the 

other hand, Cater (2006) critiques that eco- 

tourism can be viewed as a market segment 

with ecological based tourism which is eco-

nomically driven in order to sell the authentic 

ecological systems and cultural attractions  

to the international market. Many scholars 

(Wearing and Neil, 1999; Weaver, 2002; Wunder, 
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2000) point out the term ecotourism was the 

‘buzz word’ of the late 90’s and the terms 

eco-tour, eco-travel, eco-vacation, eco-adven-

tures, eco-cruise, eco-safari and so on are 

merely environmental opportunism for sales. 

Furthermore, Diamantis (1999, p.93) states that 

“the definitional perspective of the concept is 

lacking both in terms of scope and criteria 

used, as well as in aspects of its planning 

and operationalisation”. Blamey (2001) and 

Weaver (2002) also mention that the core of 

ecotourism is nature-based ecosystem learning 

– focused on involving tourist and the natural 

tourism destinations. Cleaver and Muller (2002) 

and Honey (1999) add that ecotourism takes 

into account all the complexities of the natural, 

cultural and human capital of the destination, 

including financial rewards to support the host 

community and to further environmental con-

servation in the destination. 

 In principle, ecotourism is the interaction 

between tourist, nature, local community which 

are surrounded by government policy, eco-

nomic activity and socio-cultural differences. 

The key characteristics of ecotourism given 

by The World Conservation Union (IUCN) are 

environmentally responsible travel and visit to 

relatively undisturbed natural areas, in order 

to enjoy and appreciate nature (and any  

accompanying cultural features – both past and 

present) that promotes conservation, has low 

visitor impact and provides for beneficially 

active socio-economic involvement of local 

populations (Brandon, 1996; Jones, 2005; Kiss, 

2004; Scheyvens, 1999; Stem et al., 2003; 

Stone and Wall, 2005; Yaman and Mohd, 2004). 

In addition, UNEP (2001) has published a 

guideline for ecotourism. It indicates the general 

characteristics of ecotourism are as follows: 

(1) interested in observing and appreciating 

nature and traditional cultures in natural areas; 

(2) contributes to biodiversity conservation;  

(3) supports the well-being of local people; 

(4) involves responsible action by both tourists 

and local people to minimize negative environ-

mental and socio-cultural impacts; (5) requires 

the lowest possible consumption of non-renew-

able resources; (6) stresses local ownership, 

as well as business opportunities for local 

(especially rural) people. 

 In a more practical way, the World Tourism 

Organisation (2001, p.19) indicates ecotourism 

as a form of special interests and adventure 

tourism – “It is a controlled form of nature 

tourism that involves tourist hiking or boating 

in natural areas, with local guides to explain 

about the flora, fauna and ecology. Ecotourism 

may also include visits to local villages and 

farms. This type of tourism is currently receiving 

much attention because of its emphasis on 

environmental conservation and learning about 

nature”. This definition implies that there is a 

need for significant local knowledge regarding 

ecology and conservation. However, the quali-

fications of the locals and tour operators are 

still below what is needed. 
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 Stem et al. (2003) highlight that one 

problem of ecotourism is that tour operators are 

lack of the environmental and socio-cultural 

responsibility needed (Cusack and Dixon, 2006; 

Honey, 1999; Stem et al., 2003; Silva and 

McDill, 2004; Wight, 2001). They further separate 

ecotourism in to two types: deep and shallow 

ecotourism. Deep ecotourism emphasises nature’s 

intrinsic value, the importance of community 

self-determination and participation, and a 

preference for small-scale operations. Shallow 

ecotourism, on the other hand, involves manage-

ment decisions based primarily on utilitarian 

values. However, only deep ecotourism offers 

possibilities for long-term sustainability (Stem 

et al., 2003). The conflict between short term 

profit and long term sustainability often happens 

in ecotourism. A focus on meeting demands 

of tourism and making profits can supersede 

the conservation of resources (Black and 

Crabtree, 2007; Dickey and Higham, 2005). 

Commercial operators often use ecotourism 

as a marketing ploy to enlarge their market 

share (Dickey and Higham, 2005; Weaver, 2002; 

Wight, 2001).

Impacts of Ecotourism

 The environmental impacts of ecotourism 

have been published by a number of scholars 

(Butcher, 2005; Charnley, 2005; Chin et al., 

2000; Dodds and Joppe, 2003; Fennell and 

Weaver, 2005; Li, 2004). Some have focused 

on tourism in natural areas (Buckley 2004; 

Chin et al, 2000; Edmonds and Leposky, 2000; 

Lindsey, 2003; Mathieson and Wall, 2006; 

Minca and Linda, 2000; Svoronou and Holden, 

2005; Weaver, 2001), while others have taken 

a specifically ecotourism approach (Syntov, 

2005; Twidale and Bourne, 2003; Zografos and 

Oglethorpe, 2004).

 Chin et al. (2000) explain many benefits 

of ecotourism such as enhancing appreciation 

of natural environments. Ecotourists exhibit a 

higher level of interests and involvement in 

conservation than other tourist types (Cleaver 

and Muller, 2002; Hvenegaard and Deardon, 

1998). Ecotourism is beneficially advantageous 

to the local economy whilst maintaining the 

ecological stability with its potentially non-

consumptive nature and its financial promise 

(Stem et al., 2003; Theobald, 2011). It is also 

provides more financial returns than agricultural 

land uses (Stem et al., 2003; Urry, 2012). Stem 

et al. (2003) conclude that ecotourism serves 

as a spin-off for other businesses because it 

brings the opportunity to local market directly. 

Furthermore, it helps to distribute the budget 

to protected areas and constitutes the conser-

vation ideology (Brandon, 1996; Stem et al, 

2003). For example, the benefits of tourism on 

conservation in Thailand do not only happen 

to wild animals in ecosystem but also help 

some domesticated animals in trouble such 

as the elephants. The unemployed elephants 

from logging business can be used in tourism 

businesses to attract many tourists (Urry, 2012).
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 Stem et al. (2003, p.324) point out  

“successful ecotourism initiatives may draw 

increasing interests and a correspondingly 

higher number of tourists, thus increasing 

negative impacts such as solid waste generation, 

habitat disturbance and forest degradation 

resulting from trail erosion”. For instance, 

Galapagos has faced environmental degradation 

due to the overuse of tourism activities (Brandon, 

1996; Stem et al, 2003). The increasing size 

of the ecotourism market is also stated by 

Diamantis (1999) as a new form of mass 

tourism. Economically, ecotourism fails to 

generate equal distribution to local community 

(Mathieson and Wall, 2006; Theobald, 2011; 

Urry, 2012). Many scholars question ecotourism’s 

contribution to local development, asserting 

that little or no ecotourism revenue reaches 

local people (Theobald, 2011; Stem et al, 2003). 

Moreover, ecotourism crates few jobs (Lai and 

Nepal, 2006; Stem et al, 2003) and the jobs 

give unstable income due to the limited in 

seasonal, economic and political changes 

(Medina, 2005; Stem et al, 2003). Socially, 

three negative impacts of ecotourism are:  

(1) the disintegration of local communities’ 

social and cultural structures (Stem et al, 2003); 

(2) the ‘commodification’ of culture (Brandon, 

1996), wherein people and their cultures become 

marketable commodities; and (3) the bringing 

about of changes that erode community cohe-

sion (Honey, 1999; Stem et al, 2003).

Ecotourism Policy

 In developing nations, protected area 

systems account for a substantial share of 

the overall revenue accumulated from tourism 

(Medina, 2005; Morais et al,., 2006; Weaver, 

2001). Development of ecotourism in the region 

thus depends in part on the condition of 

national protected area systems. Where the 

public sector is too financially constrained to 

effectively manage protected areas, sustainable 

tourism can be a direct way to generate a 

revenue base that can financially support 

management of protected area systems (Fennell 

and Dowling, 2003). Stem et al (2003) states 

that many less developed countries (LCDs) 

have aimed at upmarket cliental to maximize 

their tourist incomes and minimised the envi-

ronmental and socio-cultural effects. For instance 

Bhutan has policy called ‘disguised class 

prejudice’ (Duffy, 2006; Fennell and Dowling, 

2003) which allow only expensive package 

tour into the country (Butcher, 2006; Fennell 

and Dowling, 2003). 

 As tourism is an important economic 

activity that increases national incomes to  

the country, the government has to plan and 

manage its limited resources effectively and 

usefully. Public policy is an instrument of the 

government to manage by preventing and 

protecting the use of its resources. Zeppel 

(2006) highlights that ecotourism requires  

planning or a managed approach which  

balances economic, social cultural and envi-
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ronmental goals. Diamantis (1999) suggests 

that for ecotourism to reveal its benefits, it 

requires effective planning strategies, so that 

conservation of resources could address the 

sustainable management of such resources. 

However, he mentions that the benefits of 

ecotourism to the destination largely depend 

on the scale of tourism, the country size and 

the interconnected parts of their economies. 

In addition, benefits can be increased if visitors 

extend their vacation due to the natural aspects 

of the destination, thus the so-called ‘add-on’ 

feature to visitors through ecotourism could 

be applied (Diamantis, 1999).

 A significant factor constraining policy 

development for the industry is the lack of 

agreement on how to define the concept and 

identify a process in which to classify eco 

tourism product (Dowling, 2000). Diamantis 

(1999) suggests three levels of stakeholders’ 

involvement in order to preserve natural-based 

component of ecotourism including (1) at the 

ecotourism enterprises level, the emphasis  

is on the change of perceptions; (2) at the 

organisational field level, the focus is on  

collaboration; and (3) at the industry level, the 

emphasis is on management and marketing 

issues.

Socio-cultural Impacts

 In the socio-cultural perspective, tourism 

can positively bring economic development and 

change the social structure of the destination. 

Sharpley (2006) points out the benefits of 

change are general, social-wide improvements 

in income, education, health care, employment 

opportunities and local infrastructure and  

services. On the other hand, unwelcome 

changes can happen such as the challenge 

of modernity to traditional social values, change 

in cultural practices to attract tourists or 

emergence of a new economically powerful 

group (Sharpley, 2006). Methieson and Wall 

(2006) has also stated the unique nature of 

tourism as an export industry in which the 

consumers travel to collect the goods. This 

situation creates the interaction between host 

and guest who have cultural differences; 

therefore, cultural exchange and cultural  

destruction can occur. Many scholars realise 

that the socio-cultural impacts can happen to 

both local community and visitors. Cooper et 

al. (2008) suggest that the differences between 

social and cultural impacts are hard to be 

distinguished. The true socio-cultural impacts 

of tourism are far reaching and encompass 

direct and indirect effects in a manner similar 

to the economic impact (Cooper et al, 2008). 

However, Sharpley (2006) clarifies that social 

impact has a more immediate effect on both 

tourists and host communities and their quality 

of life, whereas cultural impact will lead to  

a long term, gradual change in a society’s 

values, beliefs, and cultural practices (Sharpley, 

2006; Theobald, 2011). Specifically, social impact 

involves health, moral behaviour, the structure 
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of family, gender roles, crime and religion 

whilst cultural impact involves behavioural and 

attitude changes such as dress, food and 

social relationship, changes in production of 

cultural practice and artefacts (Sharpley, 2006; 

Theobald, 2011).

 Cooper et al (2008) explain that the 

sociological basis of tourism development can 

be sub-divide into the social phenomenon of 

tourism and the socio-economic basis under-

lying tourism development. The important 

factors include population growth; increasing 

urbanisation, and overwhelming pressures of 

urban life which create the desire to escape 

(push factor); growth in communications and 

information technology, creating awareness 

and stimulating interest; changes in mobility 

and accessibility, brought about largely by the 

growth of air transport and private motor car 

ownership; increased leisure time and longer 

periods of vacation, together with rising real 

incomes in the wake of sustained economic 

growth; and increases in world trade for busi-

ness tourism (Cooper et al., 2008). The degree 

of socio-cultural impacts can be determined 

from these following factors (Sharpley, 2006; 

Urry, 2012):

 ■ Types/ numbers of tourists: Explorer-

type independent traveller is small in number 

and more willing to experience and understand 

local culture. Therefore they have less impact 

than large number mass tourists who demand 

facilities and amenities. However, in some 

circumstances, an independent traveller who 

interacts directly to unexposed and isolated 

communities may cause more impact than the 

well organized mass tourists in specific areas. 

 ■ Importance of tourism industry: The 

more destinations depend economically on 

tourism, the more socio-cultural impacts are 

likely to be.

 ■ Size and development of the tourism 

industry: The size and the stage of tourism 

development will determine the impacts. The 

big industry in a small local community will 

have a greater impact on local residents than 

in a larger community. An established resort 

will face less change than a newer destination.

 ■ The pace of tourism development: The 

rapid and uncontrolled tourism development 

will have a greater impact than a slow and 

controlled tourism development. 

Ecotourism Policy in Thailand

 Thailand has targeted thousands of villages 

for new ecotourism development projects 

which aim to help local communities recover 

from the crisis. This comprehensive commu-

nity development programme, initiated by His 

Majesty the King in the midst of economic 

woes, aims to develop ecotourism along with 

other economic activities such as farm produce 

processing, medicinal herb planting and  

traditional Thai medicine – in 15,223 villages, 

involving more than 300,000 families and a 

population of more than 700,000 (Pleumarom, 
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1999; 2002). However, Pleumarom has also 

questioned of the oversupplying as many case 

studies show that the economic benefits from 

ecotourism have been highly overrated, and 

there is simply not enough money for the 

conservation of natural and cultural heritage and 

the improvement of public services (Pleumarom, 

1999; 2002).

 Tourism Authority of Thailand (TAT) pro-

nounces that the ecotourism development  

in Thailand has started from the guideline 

development project for ecotourism management 

in the South, North and Northeast of Thailand 

(1987-1990) (TAT, 2001). In 1999, the national 

ecotourism policy was created with a five years 

action plan (2002-2006). The Tourism Authority 

of Thailand (TAT) allocated a budget of 66 

million baht for the plan and also conducted 

the operational study project for ecotourism 

policy. There are many international ecotourism 

conferences, supported by TAT, that have been 

held in Thailand such as ecotourism conference 

in Bangkok in 1995 and 1996, and the New 

Zealand-Thailand ecotourism forum in 1997 

(Dowling, 2000). Furthermore, TAT established 

an ecotourism network in Thailand to provide 

knowledge and service information for interested 

parties (TAT, 2001). TAT also plays a significant 

role in pushing ecotourism into action such 

as assisting with hotel design to minimise the 

environmental impact, electrifying Tuk-Tuks 

(Motorcycle Taxis) and installing water purifi-

cation in Pattaya beaches (Dowling, 2000). 

Ecotourism in Thailand is marketed in three 

distinct regions: mountains in the north, culture 

in the centre, and beaches in the south (Dowling, 

2000; Sriphnomya, 2002). 

 After their study project, TAT (1997) came 

out with a definition and concept of eco- 

tourism –“Ecotourism is responsible travel in 

areas containing natural resources that possess 

endemic characteristics and cultural or historical 

resources that are integrated into the area’s 

ecological system. Its purpose is to create 

awareness among all concerned parties of the 

need for and the measures used to conserve 

ecosystems and as such are oriented towards 

community participation as well as the provision 

of a joint learning experience in sustainable 

tourism and environmental management”. The 

main components of ecotourism are: (1) physical 

component: ecological resources; (2) Activity 

components: environmental, education activities; 

(3) Management: sustainable tourism manage-

ment; and (4) Organization: local communities 

participate in local tourism administration (TAT, 

1997).

 In 1997, the National Ecotourism Council 

was established to create the goal, principles 

and policies of Thai ecotourism. It can be 

conclude that overall goals of ecotourism 

development are to develop a sustainable 

tourism industry – to maintain a healthy nature, 

society and environment; and to foster self-

reliance of local communities. The specific goals 

of ecotourism development are (TAT, 2001):
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 ■ Ensure that endemic natural resources 

and unique cultural resources and their  

surrounding ecological system have an  

appropriate management system that empha-

sises conservation, rehabilitation and ecosystem 

maintenance. Carrying capacity and instituting 

a proper zoning scheme should do this.

 ■ Promote people’s awareness of how 

tourism can contribute to ecological sustain-

ability. This would foster the comprehensive 

conservation the natural and social environments. 

 ■ Establish a management system that 

facilitates cooperation among all related sectors. 

This should include local participatory manage-

ment in tourism development. 

 ■ Establish tourism facilities and services 

that help protect the environment and are thus 

compatible with tourism resources. Environ-

mental management should aim to maintain the 

natural and social characteristics of the areas 

and reassure the tourists’ feelings of security. 

 ■ Attract quality foreign eco-tourists to 

visit Thailand. Attempts also be made to promote 

ecotourism to a broader market segment of 

Thai tourists, particularly Thai youth. Disperse 

of tourists from main tourist attractions to 

other tourism destinations throughout the 

country should be emphasised.

 TAT (2001) indicated in the action plan 

that the top goal is sustainable development. 

That is to maintain the well being of natural 

resources and society. Local communities must 

be self-supporting. Due to the nature of tourism, 

social condition and seasonality are important 

factors which influence tourists’ demands. If 

local people can support themselves by tourism 

revenues, those factors will affect directly to 

their employments and incomes. 

Socio-cultural Impacts and Ecotourism Policy 

in Thailand

 The goals of Thai ecotourism are envi-

ronmental protection, broadening the tourists’ 

markets and encouraging local participations in 

tourism management. The national ecotourism 

policies and plans correspond with the UNEP’s 

characteristics of ecotourism. The ecotourism 

management guideline from TAT reveals that 

a cultural issue has been addressed as much 

as environmental conservation, education, local 

participation and economic benefits. This can 

be of benefit to local communities in preventing 

the negative impacts on culture. According to 

Diamantis’s ecotourism definition critiques 

(1999), Thai ecotourism definition agrees with 

the majority of Diamantis’s examined definitions 

which are situated between a passive and more 

active stance, focus on the characteristics of 

the destination and trip, few concerns on 

motivations of participations. Three elements 

of ecotourism; natural based, educational, and 

sustainable management with economics and 

socio-cultural issues have been adopted in 

the action and management plans by TAT.  

In addition, Thai ecotourism is managed to be 

an initiate form of sustainable tourism than 
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can inspire the other forms of tourism such 

as agricultural tourism, cultural tourism etc. to 

take the sustainability approach to account. 

This agrees with Fennell and Dowling (2003) 

comments on sustainable tourism. 

 ASEAN has high potential for ecotourism 

(Li, 2004; Weaver, 2002). There is competition 

among the established ecotourism areas and 

the new potential ecotourism places that will be 

expanded. Thailand needs to improve its ability 

to compete with its neighbours especially 

Malaysia and Indonesia. To restructure and 

develop ecotourism in Thailand, the strengths 

and weaknesses need to be addressed. 

Natural resources and unique culture are the 

strengths of Thailand. There are nearly 320 units 

of natural parks and protected areas, 1060 

historical and cultural sites, and a countless 

number of urban and rural tourist destinations 

across the country (Chettamart, 2003). It is also 

stated in TAT report (2001) that ecotourism 

in Thailand will represent not only the beauty 

of natural products but also the unique of 

Thai culture as well.

 The weaknesses of ecotourism lie on the 

skills of management and local participation 

issue. Sriphnomya (2002) stated that the  

standard of ecotourism services is still low. 

The quality of ecotourism operators does not 

reach the standard and it is needed to be 

support by the government. Moreover, the 

main projects focus on adventure travel and 

nature appreciation rather than educational 

aspect of travel in natural and cultural based. 

Without the knowledge, local communities 

cannot control and manage their recourses, 

therefore; the government needs to direct and 

order from the top. The government solution is 

to send more specialists to train local people 

about ecotourism cooperating with the local 

governments and the national park officials. 

The next step is to encourage local people 

to participate in ecotourism development by 

pointing out the equal economic distribution. 

 Thai Constitution in 1997 has followed 

the principle in Agenda 21 of Rio summit 1992 

about public participation in environmental 

protection and local wisdom. In section 79 of 

the constitution indicates that: “Every person 

shall have a duty to defend the country, serve 

in armed forces, pay taxes and duties, render 

assistance to the official service, receive  

education and training, protect and pass on 

to conserve and the national arts and culture 

and local knowledge and conserve natural 

resources and the environment, as provided 

by law”. The restructuring of government in 

2002 has affected to the effectiveness of the 

tourism policies. As the establishment of the 

Ministry of Tourism and Sport, TAT has been 

distributed its authority in dealing with tourism 

and remain only responsibility on marketing. 

This leads to questioning about the effective-

ness of the new official, the Department of 

Tourism under the Ministry of Tourism and 

Sport. 
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 In addition, the management in the local 

administration levels is ineffective. This problem 

has been recognised not only in the ecotourism 

but also in overall sustainable tourism principle 

(Kontogeorgopoulos, 2004a; b). As the report on 

sustainable development stated that “Regular 

monitoring of tourism development and sustain-

ability is undertaken by the regional offices of 

Tourism Authority of Thailand in the tourist 

attractions and the Regional Offices of Office 

of Environmental Policy and Planning on resource 

and environment conditions in their respective 

responsible areas. In addition, there are regular 

patrols of the conserved forests where many 

tourist attractions located; monitoring and 

management by the Provincial authority and 

local administration organisation; and local 

community participation in monitoring and 

management tourist attractions in their respective 

vicinities. Problems are encountered, however, 

due to lack of efficient coordination between 

the concerned agencies and lack of sufficient 

integration plans between interrelated resources 

and environment” (United Nation, 2000).

 The sustainable tourism report presented 

tourism impacts on other issues related to 

sustainable development, as following (United 

Nation, 2000): 1) Deterioration of tourist  

destinations and environment; 2) Encroachment 

on public land; 3) Improper development of 

infrastructure and facilities in the environmental 

fragile areas; 4) Commercial sex; 5) Manipulation 

of culture; 6) Conflicts between local inhabitants 

and tourism operators; and 7)Trampling of 

vegetation by tourists in the national parks, 

compacted soil and erosion and habitat loss 

due to pollution. Furthermore, it also reports on 

the constraints the government facing including: 

1) Lack of environmental awareness; and  

2) Lack of proper knowledge, understanding 

and management technology on ecotourism 

(United Nation, 2000). 

 Local empowerment is a component of 

ecotourism initiatives. To achieve the sustain-

able tourism development, local community  

as a key actor needs to be empowered in  

4 areas: economic empowerment, psychological 

empowerment, social empowerment and political 

empowerment (Scheyvens, 1999). Economic 

empowerment or disempowerment can refer 

to the local community’s access to productive 

resources in an area now targeted by ecotourism. 

In Thailand, ecotourism regulations in wildlife 

and natural preservation may reduce local 

community’s access to hunting and agricultural 

lands. For example, the elephant preservation 

rule has protected a wild elephant that destroyed 

the pineapple fields of locals in Petchaburi 

province in Thailand. In addition, tourism  

activities often disrupt other work in the village. 

When visitors arrive, farmers simply don’t have 

enough time to take care of their fields and 

orchards, and fisherfolks neglect their traditional 

activities and instead use their boats to take 

tourists out (Pleumarom 2002).
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 Psychological empowerment can derive 

from the traditional and cultural preservation 

of local communities. Ecotourism in a positive 

way can support and empower the cultural 

norms as a pride of local communities. On 

the other hand, ecotourism interferes with 

customs by relocating the local residents or 

changing locals way of life to depend more on 

selling their culture to tourists. The empower-

ment project that promoted by Thai government 

is raising the value of local wisdom. However, 

the discourse that presents the disempowerment 

has appeared in Hill tribe communities in the 

Mae Chan Watershed, Chiang Rai Province. 

The case study investigated by Leeja and 

Buchan (2002) indicate that the hill tribes 

become a show for tourists who come and 

leave without a true understanding of their lives.

 Social empowerment is the most clearly 

result of ecotourism when the benefit from 

tourism activities is invested in local develop-

ment projects. On the other hand, social 

disempowerment may occur if tourist activity 

results in crime, begging, perceptions of  

crowding, displacement from traditional lands, 

loss of authenticity or prostitution (Cooper et al., 

2008; Mathieson and Wall, 2006; Scheyvens, 

1999; Theobald, 2011; Urry, 2012). The eco-

nomic disempowerment that happens from 

unequal distribution and ill-will can cause 

social disempowerment. For example, the 

disharmony in local organisations between 

Tambon Administration and the National Parks 

or the conflicts between local communities in 

the south of Thailand can harm community 

spirit. 

 Political empowerment refers to the situation 

that all interest groups in local communities 

have power in decision making process from 

the feasibility study until the implementation 

of ecotourism project. A Community-based 

ecotourism (CBET) has been critiqued by 

Pleumarom (2002, p.6) who monitors causes 

and benefits of the project that “..for a few 

community members, CBET provides successful 

avenues for income generation, while the  

majority of residents do not participate in 

projects, and, thus, barely benefit… CBET 

projects tend to cater to and create new elites. 

Even if the original plan was that all tourism 

activities be jointly run by the villagers to 

ensure an equal sharing of the revenue,  

experience shows that advantaged community 

members start to build private guesthouses 

and other facilities. There is also the observation 

that more and more community members and 

even local NGO workers are setting up their 

own tour companies and turn to consultants 

and marketing specialists from outside to sell 

their ecotourism products in an increasingly 

competitive market”.

 Community-based ecotourism is introduced 

as an alternative choice to mass tourism in 

Thailand. Even though, there is an argument 

that the inequality in production and benefits 

of local ecotourism products (Jone, 2005; Kiss, 
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2004; Scheyvens, 1999), the local empowerment 

for ecotourism should be encouraged from 

the national government. The long term interests 

of local communities as cultural and natural 

conservation will help to empower local  

communities. 

Conclusion

 The socio-cultural impacts of government 

policies on ecotourism in Thailand were analysed 

by reviewing the research previously carried 

out in Thailand. Generally, ecotourism develop-

ment in Thailand aims to develop a sustainable 

tourism industry, to maintain a healthy natural 

and social environment and to foster self-reliance. 

Sustainability should be achieved in the areas 

of natural conservation, local participation, 

education, and importantly in socio-cultural 

preservation. The social and cultural sustain-

ability can be defined as ‘social sustainability 

refers to the ability of community, whether 

local or national, to absorb inputs, such as 

extra people, for short or long period of time, 

and to continue functioning either without the 

creation of social disharmony, as a results of 

these inputs or by adapting its functions and 

relationships so that the disharmony created, 

can be alleviated or migrated. Cultural sustain-

ability refers to the ability of people or people 

to retain or adapt elements of their culture 

which distinguish them from other people’ 

(Cooper et al., 2008; Theobald, 2011). 

 The definition of ecotourism in Thailand 

is based mostly on the ‘activity-based per-

spective of ecotourism’ (Diamantis, 1999; 

Kontogeorgopoulos, 2004a). TAT targeted on 

the large tourists’ group with high spending 

power to boost the economical benefits.  

Conversely, the theoretical concept of ecotourism 

paid attention on limited number of tourists in 

the tourism destination to protect the environ-

ment and preserve socio-cultural components 

of the host society. It can be argue in this 

point that Thai ecotourism aims to achieve 

wealthy tourists with high quality and leave 

minimal damages to the host community. This 

is a controversial issue that needs to be  

concerned whether these types of tourists do 

exist or whether they posses cultural and 

social sustainability. Otherwise, the negative 

impacts may happen as Stem et al (2003) 

state on over limited tourist number from  

successful ecotourism initiatives may cause 

the negative impacts naturally and socio-

culturally.

 In addition, Thai ecotourism can be 

analysed by its strengths and weaknesses. 

The strengths and complexity of natural resource 

cooperate with the uniqueness of cultural 

resources. The weaknesses are found in the 

management skills and uncooperative actions 

between local communities and government 

agencies. Responsively, the national and local 

government agencies should find some solutions 
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to the uncooperativeness that boosts the 
power of local communities in decision making 
and managing their local resources. The initiative 
has been written in the present constitution law 
of the Kingdom of Thailand which corresponds 
with sustainable principle and ecotourism 
policies and plans. In principle, Thai government 
needs to bring more environmental awareness 
and gives local communities the proper  
knowledge, understanding, and management 
skills on ecotourism as stated by UN. 
 The empowerment model of Scheyvens 
(1999) presents four areas of empowerment 
that Thais should overcome. Especially social 
empowerment is suggested to be a funda-
mental for community based ecotourism project. 
Apart from socio-cultural sustainability, the 
model of sustainability and the role envisaged 
for indicators can be the guide for public and 
government/business to achieve other sustain-
ability such as economic welfare, quality of life, 
and environmental limits (Cooper et al., 2008). 
The case studies in Thailand present that the 
sustainable ecotourism development can not 
be achieved without local empowerment  
especially social empowerment. Thai ecotourism 
is an alternative from mass tourism for envi-
ronmental conservation. Nevertheless, the 
socio-cultural impacts remain as a result in 
both forms of tourism development (Cooper 
et al., 2008; Theobald, 2011; Urry, 2012). The 
holistic views may help to reduce the impacts 
by developing ecotourism in cooperate with 
other sustainable policies such as education, 

empowerment, local wisdom etc. 
 According to Diamantis (1999), ecotourism 
needs effective planning strategies with con-
sideration of the scale of tourism, the country 
size and the interconnected parts of their 
economies. Cooper et al. (2008) state the 
importance of stakeholders involvement in three 
levels; ecotourism enterprises, organisation, 
and industry level. In Thai case, the government 
does not limit tourism as the small scale due 
to the short term economic benefits. However, 
the local participation initiative can be the 
important force to drive the change to eco-
tourism. Thailand has a high potential in eco-
tourism resources but lacks the management 
skills. Thailand is now in a transition period 
which needs more time and money to improve 
its quality ecotourism product. 
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ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำาในกีฬาเปตอง

เดชะ พุมานนท์ และศิลปชัย สุวรรณธาดา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาผลของการฝกึจนิตภาพ

ที่มีต่อความแม่นยำาในกีฬาเปตอง และเปรียบเทียบ

ความแม่นยำาในกีฬาเปตองระหว่างการโยนลูกเลียด 

การโยนลูกโด่ง การโยนลูกกระทบ ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คือนกัเรยีนชายอายุเฉลีย่ 10-12 ป ีจากโรงเรียนเคหะ

ทุ่งสองห้องวิทยา 1 ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง จำานวน 34 คน ทุกคนเคยมปีระสบการณ์

การฝกึทกัษะกีฬาเปตองเบือ้งต้นนำามาแบ่งเป็น 2 กลุม่ 

ได้แก่ กลุ่มทดลองฝึกจินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะ

ในการโยนลูกเปตอง และกลุ่มควบคุมฝึกทักษะกีฬาเปตอง

เพียงอย่างเดียว อาสาสมัครทำาการทดสอบความแม่นยำา

ในการโยนลูกเปตอง และแบบประเมินจินตภาพก่อน

การฝกึหลงัการฝึกสปัดาห์ที ่4 และหลงัการฝกึสปัดาห์

ที่ 8 นำาผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นยำาในการ

โยนลูกเปตอง และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน

จินตภาพก่อน โดยทดสอบค่าที และความแปรปรวน

ทางเดียวแบบวัดซ้ำา ทดสอบความมนียัสำาคญัทางสถิติ

ที่ระดับ0.05

 ผลการวจิยั ความสามารถในการโยนลกูโด่งของ

กลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสามารถในการโยนลูกเลียด

ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม หลังจากการฝึก  

8 สัปดาห์ ส่วนลูกกระทบไม่มีความแตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย ผลของการฝึกจินตภาพควบคู่

กับการฝึกทักษะกีฬาเปตองในกลุ่มทดลองมีผลต่อการ

พัฒนาการโยนลูกเลียดหลังสัปดาห์ที่ 8 และมีผลต่อ

ลูกโด่งหลังสัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ ท่ี 8 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลูกกระทบไม่แตกต่างกัน

ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงว่าการฝึกจินตภาพควบคู่กับการฝึก

ทกัษะกีฬาเปตองมสีว่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่า

การฝึกทักษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว

คำาสำาคัญ: การฝึกจินตภาพ/กีฬาเปตอง/ความแม่นยำา

Corresponding Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย สุวรรณธาดา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 10330. E-mail : silpachai.s@chula.ac.th



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 23

EFFECTS OF IMAGERY TRAINING ON THE ACCURACY IN PETANQUE

Decha Pumanonta and Silpachai Suwantada
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 

 Purpose The purpose of this research 

was to study the effects of imagery training 

on the accuracy in petanque and compare 

accuracy in petanque between la roulette,  

laportee and le tir.

 Methods Thirty- four 10-12 years old 

boys from Kehatungsonghongwitaya1 School 

who had experience in basic petanque were 

purposively selected to participate in this study. 

The experimental group was trained with the 

petanque skills combined with imagery training 

and the control group was trained with the 

petanque skills only. The subjects were tested 

before, at 4 weeks and at 8 weeks training 

by petanque skills and imagery questionaire. 

The obtained data were presented as means 

and standard deviation, Independent t-test was 

used to test for the differences of the mean 

between groups and one-way analysis of  

variance with repeated measures was used to 

test for the differences of the mean within 

groups. The level of significance was set at 

0.05 

 Results The laportee skills of the  

experiment group and the control group were 

significantly different . The la routette skills of 

the experiment group were significantly better 

than the control group after eight weeks of 

the study. But le tir skills of both groups were 

comparable.

 Conclusion The effects of imagery training 

on the accuracy in petanque in the experiment 

group, the la roulette skills were better after  

8 weeks, the laportee skills were better after 

4 and 8 weeks but the le tir skills of both 

groups were no significantly different. The 

conclusion is petanque skills with imagery 

training can develop greater petanque skills. 

Key Words: Imagery training / Petanque / 

Accuracy
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ความสำาคัญและความเป็นมาของปัญหา

 “เปตอง” (Pe’tanque) เป็นกีฬาทีเ่ลน่กลางแจง้

ประเภทหนึ่งเริ่มแพร่หลายดังเช่นปัจจุบัน 

 เมื่อราว ค.ศ. 1910 โดยกลุ่มโปรวังซาล 

(Provencal) ซ่ึงเดมิทเีปน็การโยนลกูทรงกลม ทำาดว้ย

ไม้ลังตอกย้ำาด้วยหมุดหัวตะปู และปรับแต่งโดยช่างฝีมือ 

และมีการว่ิงโยนลูกดังกล่าว ต่อมาผู้เป็นแชมป์โปรวังซาล

เกิดพิการ ต้องน่ังรถเข็นแต่ยังมีความสามารถในการโยน

ลกูบูลแต่อยู่กับที ่ดังนัน้ลกูโปรวงัซาลจงึถูกดดัแปลงให้

เล็กลง และโยนโดยไม่ต้องว่ิง คำาว่า “เปตอง” น้ี ในภาษา

ฝร่ังเศสหมายถึง สองเท้าคู่อยู่กับท่ี (Trirathpadungpol 

and Trakoonsaeng-usa, 1988)

 การเล่นกีฬาเปตองให้ได้ดีจะต้องมีองค์ประกอบ

ที่สำาคัญดังต่อไปนี้สมรรถภาพทางกาย ต้องประกอบ

ด้วยร่างกายที่แข็งแรง มีความทนทานพอสมควร 

เพราะการเล่นกีฬาเปตอง6เกมต่อ1 วัน ผู้เล่นจะต้อง

ออกกำาลังโยนลูกบูลที่มีน้ำาหนักประมาณ 700 กรัม 

ประมาณ 200 คร้ัง เดินกว่า 3 กิโลเมตร การประสาน

งานระหว่างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ โดยเฉพาะมือ เท้า 

สายตา ก็เป็นสมรรถภาพทักษะที่สำาคัญในกีฬาเปตอง 

(Trirathpadungpol and Trakoonsaeng-usa, 1988)

และจากการท่ีนำาการฝึกทักษะการโยนลูกเลียด(La 

Roulette) ทักษะการโยนลูกโด่ง (La Portee) ทักษะ

การโยนลกูกระทบ (Le Tir) มาใช้ในการฝึกกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม เพราะท้ัง 3 ทักษะ เป็นทักษะพ้ืนฐาน

ทีส่ำาคญัในการดำาเนนิกลยุทธการเลน่เปตองให้ใด้ดีและ

มปีระสทิธภิาพ เช่น การเข้าเกาะ ตอ้งมคีวามสามารถ

ในการโยนลูกเลียดและลูกโด่ง หรือการเข้าตี (ทักษะ

การโยนลูกกระทบ) ซ่ึงบางคร้ังต้องการแก้ไขสถานการณ์ 

ผูเ้ลน่ตอ้งเลอืกการตกีระทบลกูเปตองเมือ่ฝา่ยตรงข้าม

ทำาการวางหรือเกาะได้ชิดลูกเป้ามากกว่า ในขณะที่ 

ฝ่ายเรามีโอกาสท่ีจะเกาะได้ยากกว่าหรือน้อยกว่า ดังน้ัน

การตีกระทบจึงเกิดขึ้น (Sky Sport Team, 2009) 

จะเห็นว่าในการเล่นกีฬาเปตอง ท้ัง 3 ทักษะล้วนมี

บทบาทสำาคัญ จะขาดทักษะใดทักษะหน่ึงไม่ใด้ และอีก

สมรรถภาพหนึง่ท่ีสำาคัญกับกีฬาเปตองก็คือ สมรรถภาพ

ทางจติ เนือ่งจากกีฬาเปตองเป็นกีฬาทีม่คีวามเก่ียวข้อง

กับความแม่นยำาค่อนข้างสูงมาก จำาเป็นท่ีจะต้องสามารถ

รวบรวมสมาธิจิตใจให้แน่วแน่ในการเล่นให้ได้เพ่ือจะได้

โยนลูกเปตองได้เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำา ซ่ึงในปัจจุบัน

เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาได้เข้ามามีบทบาททั้ง 

ในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีการยอมรับ

และถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การฝึกสมาธิ  

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อการจัดการกับความเครียด 

การตั้งเป้าหมายและการจินตภาพ

 เทคนิคทางจิตเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนเข้ามาช่วย 

ในเร่ืองกีฬาทีต่อ้งใช้องคป์ระกอบทางดา้นการประสาน

งานกันระหว่างกล้ามเนื้อ ประสาท และสายตา ให้

ประสบความสำาเรจ็อย่างสงูก็คือ เทคนคิ การจนิตภาพ

ทางการกีฬา (Weinberg and Gould, 2007)

 การจินตภาพ (Imagery) หรือการนึกภาพ  

(Visualization) เป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาท่ีใช้

ในการฝกึเพือ่เพิม่ความสามารถในการเลน่กีฬาหรือใช้

เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย การจินตภาพช่วยให้

นักกีฬานึกถึงภาพตัวเองในสถานการณ์หนึ่ง หรือการ

ปฏิบัติกิจกรรมใด กิจกรรมหน่ึง การนึกภาพควรให้

นักกีฬานึกถึงภาพความสามารถที่ทำาได้ดีมาก และ

ประสบความสำาเร็จ ควรเป็นภาพท่ีเห็นตนเองกำาลัง

เพลิดเพลินกับการทำากิจกรรมนั้น และพึงพอใจกับ

ความสามารถของตนเอง การจินตภาพควรพยายามที่

จะเตมิความรูส้กึตา่งๆ ลงไปในภาพ เช่น การมองเห็น 

ได้ยินเสียง ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว การสัมผัส  

ได้กลิน่ การรู้รส และการปฏบัิตนิัน้เหมอืนกับไดป้ฏบัิติ

ในชีวิตจริง ดังนั้น การจินตภาพจึงหมายถึง การมอง

เห็นภาพด้วยตาของใจ โดยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังหมด

ในการสรา้งหรอืรวบรวมข้อมลูเพือ่สรา้งประสบการณ์
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ให้เกิดขึ้นในใจ (Julwanichpong, 2011)

 นั ก กีฬาที่ ใ ช้ เทคนิคการจินตภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพเช่นแจ๊คนิคลอสนักกอล์ฟที่มีช่ือเสียง 

โด่งดัง 1 ใน 5 แชมป์แกรนสแลมของโลก ได้ใช้การ

จินตภาพส่งเสริมมีความสามารถในการเล่นกอล์ฟ 

ของเขา เขากลา่วว่าการท่ีเขาสามารถตีลกูกอลฟ์ไปยัง

เป้าหมายได้อย่างแม่นยำา การจินตภาพมีส่วนช่วยใน

ความสำาเร็จถึง 50% นอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีชื่อเสียง

อีกหลายคน ได้แก่ เดฟ สตอกตัน  ไทเกอร์ วูดส์  

ลีเจนเสน  พอล เอซิงเกอร์ และคนอื่นๆ ก็ใช้เทคนิค

การจินตภาพในการเล่นกอล์ฟ ท้ังการตีและการพัต 

เช่นเดียวกัน (Suwantada, 2003) เพราะฉะน้ันในการ

แข่งขันกีฬาความสามารถทางร่างกายอย่างเดียวจะ 

ไม่เพียงพอ จะต้องมีความสามารถทางใจเข้ามาช่วย

ส่งเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนช่วยดึง

ศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลา่วได้ว่าเทคนคิจนิตภาพเป็นเทคนคิทางจติวิทยาการ

กีฬาที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้และทักษะการ

เคลือ่นไหวโดยตรงในการช่วยให้การแสดงทกัษะสงูข้ึน

ในการใช้จินตภาพผู้เรียนต้องฝึกหัดจนเกิดเป็นทักษะ

เพื่อสามารถนำามาใช้และควบคุมสถานะการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Jumnongnean, 1993)

 จากคุณค่าและประโยชน์จากการจินตภาพที่ได้

กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาการ

จินตภาพศึกษาผลของการฝึกจินตภาพจะมีส่วนช่วย 

ในการฝึกทักษะกีฬาเปตอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการฝึกจินตภาพท่ีมีต่อความ

แมน่ยำาในทกัษะการโยนลกูเลยีด ลกูโด่งและลกูกระทบ

ในกีฬาเปตอง

สมมติฐานการวิจัย

 การฝกึจนิตภาพควบคูกั่บโปรแกรมการฝกึเปตอง

จะให้ผลความแม่นยำาในการโยนลูกเปตองมากกว่า 

การฝึกที่ใช้โปรแกรมการฝึกเปตองเพียงอย่างเดียว

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้ผ่าน 

การพิจารณาจริยธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยไดร้บัการอนมุตัจิริยธรรม

โครงการวิจัยที่ 141.1/56 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชายอายุเฉลีย่ 10-12 ปี จากโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง

วิทยา 1 ภาคปลายปีการศึกษา 2556 ซึ่งใด้จากการ

เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

ทุกคนเคยมีประสบการณ์การฝึกทักษะกีฬาเปตอง 

เบื้องต้นจำานวน 34 คน 

 จากนั้นทำาการทดสอบก่อนการฝึกโดยใช้ 

แบบทดสอบทักษะการโยนลูกเปตอง ของ สำาราญ 

จันทร์มาลี (Junmalee, 2003) ซึ่งมีแบบทดสอบ 3 

 ทกัษะในการโยนลกูเปตอง ดังตอ่ไปนี ้1 แบบทดสอบ

ทักษะการโยนลูกเลียด 2 แบบทดสอบทักษะการโยน

ลูกโด่ง 3 แบบทดสอบทักษะการโยนลูกกระทบ  

หลังจากนั้นนำาคะแนนการโยนทั้ง 3 ลูก มารวมกัน 

เรียงตามลำาดับ 1-34 ข้ันต่อไปทำาการแบ่งกลุ่มออกเป็น 

2 กลุ่ม มีดังต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ใด้รับการฝึก

จินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะในการโยนลูกเปตอง

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มฝึกทักษะในการ

โยนลูกเปตองอย่างเดียว
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ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. ศกึษาเอกสาร บทความ งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียว
กับการฝึกจินตภาพและกีฬาเปตอง
 2. ศึกษาและปฎิบัติการฝึกจินตภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
(ผศ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา)
 3. นำาแบบวัดจินตภาพท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปให้ 
ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ตรวจสอบหาค่าความตรง
เชิงเนื้อหาได้ค่า I.O.C.=1.00
 4. ศึกษารายละเอียด วิธีการ สถานท่ี และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
 5. ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการฝึก และการ
ทดสอบแก่ กลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง
 6. ทดสอบความแม่นยำาในการโยนลูกเปตอง 
ก่อนการฝึก (Pre Test) และนำานักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการโยนลูกเปตองไม่แตกต่างกันมาจัดเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
 7. ดำาเนินการฝึกโดย
  7.1 กลุ่มที่ 1 ฝึกจินตภาพ ควบคู่กับการฝึก
ทักษะในการโยนลูกเปตอง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยเร่ิมฝึกต้ังแต่ 15.00-16.30 น. 
ตัวอย่างเช่น 
   7.1.1 สร้างภาพในใจของลูกเปตอง
   7.1.2 สร้างภาพในใจของเป้าหมาย
   7.1.3 สร้างภาพในใจของลูกเปตองอยู่
ตรงกลางเป้าหมาย
   7.1.4 สร้างภาพในใจของการลอยของ
ลูกเปตองกลับมาหาตนเอง
   7.1.5 สร้างภาพในใจของตนเองกำาลัง
โยนลูกเปตอง และมีความรู้สึกในขณะเดียวกัน
   7.1.6 ปฎิบัติต้ังแต่ข้อ 1-5 จำานวน 5 คร้ัง 
(Suwantada, 2005)
  7.2 กลุ่มท่ี 2 ฝึกทักษะการโยนลูกเปตอง 
อย่างเดียว ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์  
แบบสอบถามประเมินจินตภาพของตนเอง เป็นเวลา 

10 นาที
 8. ทำาการทดสอบความแม่นยำาก่อนการฝึก  
ภายหลังการฝึก 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์
 9. แผนการฝึกกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ฝึกทักษะกีฬา
เปตองเพียงอย่างเดียว
  9.1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด และ วิธี
การฝึกทักษะ กีฬาเปตองอย่างละเอียดในช่วงวันแรก
ของการฝึก
  9.2 จดัแถว ตรวจสอบรายช่ือ อบอุน่ร่างกาย 
10 นาที 
  9.3 สอนและทบทวนทักษะกีฬาเปตองที่จะ
ใช้ฝึกในแต่ละคร้ัง เป็นเวลา 20 นาที ก่อนมีการฝึกโยน
แต่ละทักษะนั้นเป็นเวลารวม45 นาที
  9.4 หลังการฝึกเสร็จมีการสรุปผล ยืดกล้ามเน้ือ 
และ Cool Down เป็นเวลา 15 นาที
  9.5 ก่อนการฝึก หลังจากเสร็จสิ้นการฝึก  
4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ ให้ผู้รับการทดลองตอบ
แบบสอบถามประเมินจินตภาพของตนเอง เป็นเวลา 
10 นาที
  9.6 ทำาการทดสอบความแม่นยำาก่อนการฝึก 
ภายหลังการฝึก 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ โดยใช้ 
แบบทดสอบการโยนลูกเปตองของสำาราญ จันทร์มาลี 
(Junmalee, 2003) (เป็นแบบทดสอบสำาหรับนักกีฬา
ระดับประถมศึกษาจากวิทยานิพนธ์เร่ืองการสร้าง 
แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองสำาหรับนักกีฬาระดับประถม
ศึกษาในจังหวัดนนทบุรีปีพ.ศ.2546 โดยแบบทดสอบ
โยนลูกเลียดมีค่าความตรง 0.94 ค่าความเที่ยง 0.94 
ค่าความเป็นปรนัย 0.97 แบบทดสอบโยนลูกโด่งมีค่า
ความตรง 0.94 คา่ความเทีย่ง 0.94 คา่ความเป็นปรนยั 
0.99 แบบทดสอบโยนลูกกระทบมีค่าความตรง 0.94 
ค่าความเที่ยง 0.93 ค่าความเป็นปรนัย 0.97)
 10. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ
 11. สรุปผลการวิจัย
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ

ความสามารถในการโยนลูกเปตอง ของกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง

 2. ทดสอบความแตกต่างของความสามารถ 

ในการโยนลูกเปตองก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และ

หลังการฝึก ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้

สถติิ t-test (independent) ทดสอบความมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3. ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุมในการโยนลูกเปตอง โดย

เปรยีบเทยีบการทดสอบก่อน ทดสอบระหว่างฝกึ และ

ทดสอบหลังการฝึก โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา (one-way ANOVA with 

repeated measures) ท้ังกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Fishers’ 

Least Significant Difference (LSD)

 4. ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุมของคะแนนการประเมินการฝึก

จินตภาพก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึก 

โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

แบบวัดซ้ำา (one-way ANOVA with repeated 

measures) ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมและ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของLSD

 5. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมิน

จินตภาพก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึก 

ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ t-test 

(independent) ทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการทดลอง

ครั้งนี้เป็นเพศชาย 34 คนซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 

10-12 ปี โดยได้ทำาการทดสอบการโยน 3 แบบ คือ

การโยนลกูเลยีด ลกูโดง่ และลกูกระทบก่อนทำาการฝกึ

เพื่อจะได้จัดแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

  1.1 การโยนลูกเปตองลูกเลียดของกลุ่มทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยการโยนลูกเลียดก่อนการฝึก = 3.35 

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 4 สัปดาห์ = 3.76 คะแนน

เฉลี่ยหลังการฝึก 8 สัปดาห์ = 4.12 และการโยนลูก

เปตองลูกเลียดของกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยในการ

โยนลูกก่อนการฝึก = 3.59 คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 

4 สัปดาห์ = 3.82 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ = 4.00 ส่วนการทดสอบความแตกต่างของ

ความสามารถในการโยนลกูเปตองลกูเลยีดก่อนการฝกึ 

ระหว่างการฝึก และหลังการฝึกของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมพบว่า การโยนลูกเลียดของกลุ่มทดลอง 

ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม

  1.2 การโยนลูกเปตองของกลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยในการโยนลูกโด่งก่อนการฝึก = 2.76 

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 4 สัปดาห์ = 4.65 คะแนน

เฉลี่ยหลังการฝึก 8 สัปดาห์ = 5.94 และการโยนลูก

เปตองของกลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ในการโยนลกูโด่ง

ก่อนการฝึก = 2.59 คะแนนเฉล่ียหลังการฝึก 4 สัปดาห์ 

= 4.00 และคะแนนเฉล่ียหลังการฝึก 8 สัปดาห์ = 4.18 

ส่วนการทดสอบความแตกต่างของความสามารถ 

ในการโยนลกูเปตองลกูโดง่ก่อนการฝกึ ระหว่างการฝกึ 

และหลังการฝึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 

การโยนลกูโด่งของกลุม่ทดลองแตกตา่งกับกลุม่ควบคุม 

หลงัฝกึซ้อมแลว้อย่างมนียัสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

ส่วนด้านอื่นๆไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

  1.3 การโยนลูกเปตองของกลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยในการโยนลูกกระทบก่อนการฝึก = 1.24 

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 4 สัปดาห์ = 1.12 คะแนน

เฉลี่ยหลังการฝึก 8 สัปดาห์ = 1.41 และการโยนลูก
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เปตองของกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยในการโยนลูก

กระทบก่อนการฝึก = 1.18 คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 

4 สัปดาห์ = 1.18 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ = 1.29 ส่วนการทดสอบความแตกต่างของ

ความสามารถในการโยนลูกเปตองลูกกระทบก่อนการฝึก 

ระหว่างการฝึก และหลังการฝึกของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม พบว่าการโยนลูกกระทบของกลุ่มทดลอง

ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความแตกต่างของคะแนนความแม่นยำาในการโยนลูกเปตองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 

การโยนลูก
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

t p
x SD  x SD

ลูกเลียด

ลูกโด่ง

ลูกกระทบ

Pre

Mid

Post

Pre

Mid

Post

Pre

Mid

Post

3.35

3.76

4.12

2.76

4.65

5.94

1.24

1.12

1.41

1.97

1.48

1.32

1.48

1.22

1.14

0.75

0.70

0.51

3.59

3.82

4.00

2.59

4.00

4.18

1.18

1.18

1.29

1.87

1.19

1.46

1.28

1.41

1.13

0.81

0.73

0.59

-0.357

-0.128

0.247

0.372

1.428

4.523

0.22

-0.241

0.625

.723

.899

.807

.712

.163

.000*

.828

.811

.537

*p<0.05

 2. การทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการโยนลูกเปตอง 

โดยเปรียบเทียบการทดสอบก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก 

และหลังการฝึก

  2.1 กลุ่มทดลอง

   2.1.1 การโยนลูกเลียด มีค่าเฉลี่ยก่อน

การฝึก แตกต่างกับหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ที่ระดับ 

นัยสำาคัญ 0.05 นอกนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกัน

   2.1.2 การโยนลูกโด่ง มีค่าเฉลี่ยก่อน 

การฝึก ระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ แตกต่างกันทั้งหมดที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 

   2.1.3 การโยนลกูกระทบ มค่ีาเฉลีย่ก่อน

การฝึก ระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญ 0.05 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของคะแนนความแม่นยำาเป็นรายคู่ของกลุ่มทดลองในการโยน 

ลูกเลียด ลูกโด่ง และลูกกระทบ

การโยนลูก
 Pre Mid Post

x 3.35 3.76 4.12

ลูกเลียด

 

Pre

Mid

Post

3.35

3.76

4.12

 - 0.41

 -

 

0.77*

0.35

 -

การโยนลูก
 Pre Mid Post

x 2.76 4.65 5.94

ลูกโด่ง Pre

Mid

Post

2.76

4.65

5.94

- 

 

1.89*

 -

 

3.18*

1.29*

 -

การโยนลูก
 Pre Mid Post

x 1.24 1.12 1.41

ลูกกระทบ

 

Pre

Mid

Post

1.24

1.12

1.41

- 

 

0.12

 -

 

0.18

0.29

 -

*p<0.05

  2.2 กลุ่มควบคุม

   2.2.1 การโยนลูกเลียด มีค่าเฉลี่ยก่อน

การฝึก ระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

   2.2.2 การโยนลูกโด่ง มีค่าเฉลี่ยก่อน 

การฝึกกับระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ และก่อนการฝึก

กับหลงัการฝกึ 8 สปัดาห์ แตกต่างกันทีร่ะดบันยัสำาคัญ 

0.05

   2.2.3 การโยนลกูกระทบ มค่ีาเฉลีย่ก่อน

การฝึก ระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก  

8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของคะแนนความแม่นยำาเป็นรายคู่ของกลุ่มควบคุมในการโยน 

ลูกเลียด ลูกโด่ง และลูกกระทบ

กลุ่มควบคุม
 Pre Mid Post

x 3.59 3.82 4.00

ลูกเลียด Pre

Mid

Post

3.59

3.82

4.00

 - 0.24

- 

0.41

0.18

 -

กลุ่มควบคุม
 Pre Mid Post

x 2.59 4.00 4.18

ลูกโด่ง Pre

Mid

Post

2.59

4.00

4.18

 - 1.41*

 -

1.59*

0.18

- 

กลุ่มควบคุม
 Pre Mid Post

x 1.18 1.18 1.29

ลูกกระทบ

 

Pre

Mid

Post

1.18

1.18

1.29

- 

 

0.00

 -

 

0.12

0.12

 -

*p<0.05

 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ 

เป็นรายคูข่องกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมด้านคะแนน

ประเมินการจินตภาพ 

  3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยในการจินตภาพของ 

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมท้ังก่อนการฝกึกับระหว่าง

การฝึก 4 สัปดาห์ระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์และหลัง

การฝึก 8 สัปดาห์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของคะแนนแบบประเมินจินตภาพเป็นรายคู่ของกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุมด้านการจินตภาพ

กลุ่มทดลอง
 Pre Mid Post

x 9.82 32.71 35.59

Pre

Mid

Post

9.82

32.71

35.59

 - 22.88*

-

25.77*

2.88*

 -

กลุ่มควบคุม
 Pre Mid Post

x 6.82 14.29 18.88

Pre

Mid

Post

6.82

14.29

18.88

-

 

7.47*

 -

 

12.06*

4.59*

-

*p<0.05

 4. การเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิ

จินตภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

  4.1 คะแนนการประเมนิจนิตภาพก่อนการฝกึ

สรุปได้ว่าคะแนนประเมินจินตภาพของกลุ่มทดลอง 

ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม

  4.2 คะแนนการประเมินจินตภาพระหว่าง 

การฝึก 4 สัปดาห์ สรุปได้ว่าคะแนนการประเมิน

จินตภาพระหว่างการฝึก 4 สัปดาห์ของกลุ่มทดลอง 

แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

  4.3 คะแนนการประเมนิจนิตภาพหลงัการฝกึ 

8 สัปดาห์ สรุปได้ว่าคะแนนการประเมินจินตภาพ 

หลังการฝึก 8 สัปดาห์ของกลุ่มทดลอง แตกต่างจาก

กลุ่มควบคุมที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินจินตภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

การทดลอง
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

t p
x SD x SD

Pre

Mid

Post

9.82

32.70

35.58

3.30

7.62

7.12

6.82

14.29

18.88

7.56

4.17

3.65

1.498

8.73

8.60

.144

.000*

.000*

*p<0.05
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผลของการฝกึจนิตภาพ

ที่มีต่อความแม่นยำาในกีฬาเปตอง โดยใช้แบบทดสอบ

ความแม่นยำาในการโยนลูกเปตอง และแบบสอบถาม

การประเมนิจนิตภาพของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 นำาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการ

ศึกษาพบว่า การโยนลูกเลียด ลูกโด่ง ลูกกระทบ มีการ

พัฒนาข้ึนทั้ง 2 กลุ่ม แต่ทักษะการโยนลูกโด่งของ 

กลุ่มทดลองมีการพัฒนาการแตกต่างจากกลุ่มควบคุม

หลังการฝึกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สว่นลกูเลยีด และลกูกระทบของกลุม่ทดลอง และกลุม่

ควบคุม มีการพัฒนาข้ึน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

จะเห็นได้ว่านักกีฬามีทักษะที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

จากผูหั้ดใหมจ่นมคีวามสามารถสงูข้ึน จะตอ้งมข้ัีนตอน

การเรียนรู้ทักษะ ซ่ึงประกอบด้วย 3 ข้ันตอนคือ  

1. ขั้นหาความรู้ 2. ขั้นการเชื่อมโยง 3. ขั้นอัตโนมัติ 

(Suwantada, 2005) และหลังจากผ่านการฝึกไปแล้ว

จะเห็นได้ว่านักกีฬาเข้าสู่ข้ันอัตโนมัติ คือนักกีฬาสามารถ

แสดงทักษะได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้ความพยายาม

น้อยลง ตั้งใจต่อส่วนยากและซับซ้อนได้ดีขึ้น และจะ

เห็นได้ว่าทักษะการโยนลูกโด่งของกลุ่มทดลองจะมี 

การพัฒนาแตกต่างจากกลุ่มควบคุมหลังผ่านการฝึก  

8 สัปดาห์ไปแล้ว ก็เพราะการฝึกจินตภาพจะต้องใช้

เวลาในการฝึก และต้องฝึกให้มีชีวิตชีวาและสามารถ

ควบคุมได้ จึงจะส่งผลไปพัฒนาทางด้านการฝึกทาง

กายภาพ (Rodger, Hall and Buckholtz, 1991; 

cite in Weinberg and Gould, 2007) ซึ่งทฤษฎี 

จิตประสาทกล้ามเน้ือ (Psychoneuromuscular Theory) 

ได้อธบิายว่า เมือ่นกักีฬาสรา้งภาพการเคลือ่นไหวในใจ 

สมองจะสง่กระแสประสาทไปยังกลา้มเนือ้เชน่เดียวกัน 

ดังน้ันไม่ว่าจะแสดงการเคล่ือนไหวจริงหรือการจินตภาพ

การเคล่ือนไหวท่ีชัดเจนและมีชีวิตชีวา ได้ใช้เส้นทางเดิน

ของกระแสประสาทไปยังกล้ามเนื้อเส้นทางเดียวกัน 

ถึงแมว่้ากิจกรรมของกลา้มเนือ้จะเกิดข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย

ในขณะสร้างภาพในใจเมื่อเปรียบเทียบกับการ

เคล่ือนไหวจริง ดังน้ันการจินตภาพจะทำาให้เส้นทางเดิน

ของกระแสประสาทในการเคล่ือนไหวทักษะกีฬาแข็งแรง

มากข้ึน เม่ือนักกีฬาฝึกซ้อมทักษะกีฬาหน่ึงอย่างต่อเน่ือง

ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก (Carpenter;cited in Weinberg and 

Gould, 2007) ส่วนลูกเลียดมีการพัฒนาข้ึนท้ังสองกลุ่ม

แต่ไม่แตกต่างทางสถิติอาจมีผลเนื่องจากสภาพ 

ของสนามเปตอง ซึ่งจะเป็นสภาพพื้นดินลูกรัง พื้นดิน

เรียบ ขรุขระ หรือพื้นดินท่ีมีหินเป็นส่วนประกอบ 

(Trirathpadungpol and Trakoonsaeng-usa, 1988) 

ในกรณีน้ีสถานท่ีท่ีใช้ฝึกเป็นพ้ืนดินท่ีมีหินเป็นส่วนประกอบ 

อาจมผีลต่อการโยนลกูเลยีดของผูถู้กทดลอง เนือ่งจาก

ลูกเลียดเป็นลูกที่ต้องมีการสัมผัสกับพื้นผิวสนามเป็น

อย่างมาก ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคจากหินท่ีทำาให้เบ่ียงเบน

เส้นทางวิถีของลูกเลียดได้ ถึงแม้กลุ่มจินตภาพจะใช้

เทคนิคการจินตภาพท่ีถูกต้องก็ตาม สังเกตได้จากคะแนน

การจินตภาพหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึก

สปัดาห์ที ่8 ทีก่ลุม่ทดลองมกีารพฒันาการเรียนรู้อย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลูกกระทบ 

เนือ่งจากเปน็ทกัษะทีต้่องใช้กำาลงัและความแมน่ยำาสงู 

เพ่ือจะโยนลูกเปตองไปกระทบลูกเปตองท่ีเป็นเป้าหมาย

ในระยะ 7 เมตร ซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก

สำาหรับเด็กอายุ 10-12 ปี ซ่ึงมีผลทำาให้การโยนลูก

กระทบของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมไมแ่ตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (Suwantada, 

2005) กลา่วถึงองคป์ระกอบท่ีมอีทิธพิลตอ่การถ่ายโยง

การเรยีนรูจ้ากทกัษะหนึง่ไปสูอ่กีทกัษะหนึง่ในทางบวก

หรอืทางลบมากหรอืนอ้ยเพยีงใดนัน้ ม ี4 องคป์ระกอบ

สำาคัญ คือ 1. ความคล้ายคลึงกันของทักษะ 2. ความ

ซับซ้อนและการจัดระเบียบของทักษะ 3. ระดับทักษะ

ที่เรียนมาก่อน 4. ความตั้งใจที่จะให้เกิดความถ่ายโยง 
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และเนื่องจากทักษะการโยนลูกกระทบเป็นทักษะที่มี

ความซับซ้อน และต้องมีการจัดระเบียบของทักษะ 

คอ่นข้างสงูมาก ประกอบกับวันท่ีทำาการทดสอบทกัษะ

การโยนลกูกระทบ จะถูกทำาการทดสอบเป็นลกูสดุทา้ย 

ตอ่จากการทดสอบลกูเลยีด ลกูโด่ง (ซ่ึงทำาการทดสอบ

ในวันเดียวกันทั้ง 3 ทักษะ) ก็อาจส่งผลต่อความ 

เหนื่อยล้าสำาหรับเด็กอายุ 10-12 ปี ก็เป็นได้ จึงส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการโยนลูกกระทบของกลุ่มทดลอง  

ถึงแม้จะมีคะแนนการจินตภาพตามแบบประเมิน

จินตภาพได้ดีก็ตาม 

 ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมจะเห็นได้ว่า 

 - ลูกเลียดของกลุ่มทดลองมีการพัฒนาหลัง 

การฝกึสปัดาห์ท่ี 8 ไปแลว้ สว่นกลุม่ควบคมุไมม่คีวาม

แตกต่างกัน

 - ลูกโด่งของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างก่อน

การฝึกกับหลังการฝึก 4 สัปดาห์ ก่อนการฝึกกับหลัง

การฝึก 8 สัปดาห์ และหลังการฝึก 4 สัปดาห์กับ  

8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมแตกต่างก่อนการฝึกกับ

หลงัการฝกึสปัดาห์ที ่4 และก่อนการฝกึกับหลงัการฝกึ

สัปดาห์ที่ 8 

 - ลูกกระทบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ไม่แตกต่างกัน

 จากการที่กลุ่มทดลองมีการพัฒนาในการโยน 

ลูกเลียดลูกโด่งได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากผ่านสัปดาห์

ที ่4 และสปัดาห์ท่ี8 อาจเป็นเพราะวา่การฝกึจนิตภาพ

จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควร และต้องทำาเร่ือยๆ 

อย่างสม่ำาเสมอ และนอกจากนั้นเทคนิคการจินตภาพ

จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพสมาธิความม่ันใจการวางแผน

กลยุทธ์ และสามารถช่วยรักษาสมรรถภาพทางกาย 

ในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บได้ (Orlick and 

Partington, 1988) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ไกรสิทธ์ เพ็ชรมณี (Petmanee,1999) พบว่าการฝึกฝน

จินตภาพทำาให้ความแม่นยำาในการเสิร์ฟวอลเลย์บอล

เพิม่ข้ึนมากกว่าการฝกึเสริฟ์เพยีงอย่างเดยีวตลอดการ

ทดลอง และความแมน่ยำาในการเสร์ิฟของกลุม่ทดลอง

ในช่วงก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 และ 8 สัปดาห์ 

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนความ

แม่นยำาในการเสิร์ฟของกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  

จะเห็นได้ว่าการเสิร์ฟวอลเลย์บอลและทักษะการโยน

ลูกเปตองแบบลูกเลียด ลูกโด่ง ลูกกระทบ เป็นการ

แสดงทักษะแบบปิด หมายถึงทักษะท่ีแสดงในขณะท่ี

สิง่แวดลอ้มคงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงไมม่อีทิธิพลต่อผูก้ระทำา

สามารถทำานายได้ ผู้กระทำามีความพร้อมเม่ือใดก็สามารถ

ลงมือกระทำาได้ เช่น กีฬายิงธนู เป้าธนูตั้งอยู่กับที่ไม่

เคล่ือนไหว นักกีฬาพร้อมเม่ือใดก็เร่ิมยิงใด้ (Suwantada, 

2005) ส่วนคะแนนการประเมินจินตภาพของกลุ่มทดลอง

หลัง 4 สัปดาห์ และหลัง 8 สัปดาห์ มีความแตกต่าง

จากกลุม่ควบคุมอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05

(ตารางที ่5 หนา้ 16) ซ่ึงก็สง่ผลต่อการพฒันาการโยน

ลูกเลียดและลูกโด่งของกลุ่มทดลอง ซ่ึงไปสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เวอร์รักษา (Veraksa, 2011) ได้ศึกษา

การใช้จินตภาพในนักกีฬาฟุตบอลรุ่นใหม่ โดยใช้

แบบสอบถาม The Sport Imagery Questionnaire 

(SIQ) กับนักฟุตบอลอายุ 8,10 และ 14 ปี ข้อมูล

แสดงว่าผู้ถูกทดลองท่ีมีระดับจินตนาการสูงสามารถ

เพิ่มการจินตภาพได้ดีขึ้นในการฝึกของพวกเขา อายุที่

แตกต่างก็มผีลต่อการจนิตภาพเหมอืนกัน ผลแสดงออก

มาว่าการฝึกจินตภาพสามารถส่งผลต่อการเล่นที่ดีข้ึน

ของนักฟุตบอลรุ่นใหม่ และ เมอร์ฟี (Murphy; 1990; 

cited in Weinberg and Gould, 2007) กล่าวว่า 

94% ของโค้ชโอลิมปิก ใช้จินตภาพในการฝึกนักกีฬา

ระหว่างฤดูกาลแข่งขันและอีก 20% ใช้กับการฝึก

นักกีฬาทุกครั้ง
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 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการฝึกจินตภาพ

ควบคู่กับการฝึกทักษะกีฬาเปตองมีผลต่อการเรียนรู้ 

สูงกว่าและเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถในการ

โยนลูกเลียดลูกโด่งลูกกระทบได้เร็วกว่าการฝึกทักษะ

กีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. สามารถนำาจนิตภาพไปใช้ในการฝึกทักษะกีฬา

เปตอง ให้เห็นภาพมีสมาธิในการเล็งเป้าการโยน ส่งผล

ต่อการโยนลูกเปตองให้แม่นยำาขึ้น

 2. เนือ่งจากลำาดบัการฝกึในการโยนตอนฝกึซ้อม

หรือทดสอบ โดยเรียงลำาดับการโยนลูกกระทบมาใว้ 

ในทักษะสุดทา้ยนั้นจะทำาใหก้ารฝึกไม่ใดผ้ลดีเท่าที่ควร 

เนื่องจากเด็กนักเรียนเพลีย อ่อนล้า มาจากการฝึก

ทักษะอื่นมาก่อนแล้ว ทำาให้ขาดสมาธิและความตั้งใจ 

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรนำา

ทักษะการฝึกโยนลูกกระทบมาฝึกก่อนเป็นครั้งคราว
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การเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่างการออกแรง 

กับแบบประเพณีนิยมที่มีต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขา
 

เสกข์ศักย์ ธิติศักดิ์ และชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยแรงต้าน

แบบมีการพักระหว่างการออกแรง กับวิธีการฝึกด้วยแรงต้าน

แบบประเพณีนิยม ที่มีต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อชนิด 

ใช้งานอย่างเปน็วงจร และพลงักลา้มเนือ้ชนดิใช้งานอย่าง

ไม่เป็นวงจร 

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตเพศชาย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 

50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากน้ันแบ่งเป็น 

2 กลุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก กลุ่มละ 25 คน 

กลุ่มทดลองที่ 1 ทำาการฝึกด้วยน้ำาหนัก 85% ของน้ำาหนัก

ที่ทำาได้สูงสุด โดยการออกแรงติดต่อกันจำานวน 5 คร้ัง 

กลุ่มทดลองที่ 2 ทำาการฝึกด้วยน้ำาหนัก 85% ของน้ำาหนัก

ที่ทำาได้สูงสุด โดยการออกแรง 1 ครั้ง พักระหว่างการ

ออกแรง 20 วินาท ีจำานวน 5 ครัง้ ฝกึเป็นเวลา 6 สปัดาห์ 

ทำาการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลก่อน และหลังการฝึก

ด้วยการทดสอบการกระโดดแบบมีการพักระหว่างการ 

กระโดด 20 วินาที และการกระโดดแบบต่อเน่ือง นำาค่าพลัง

สูงสุดต่อน้ำาหนักตัว แรงปฏิกิริยาจากพ้ืนสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว 

และความเร็วคานสูงสุด เฉลี่ยตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 

มาทำาการทดสอบค่า “ที” ที่ตัวอย่างสองชุดเกี่ยวข้องกัน 

(Pair samples t-test) ภายในกลุ่ม และนำาค่าหลังการฝึก 

ของท้ังสองรูปแบบมาเปรียบกันระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบ

คา่ “ท”ี ทีต่วัอย่างเปน็อสิระกัน (Independent samples 

t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 

ในการทดสอบระหว่างกลุม่หากค่าเฉลีย่ก่อนการฝกึมคีวาม

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย 

 1. การเปรียบเทยีบก่อนและหลงัการฝกึภายในกลุม่

พบว่า กลุ่มท่ีฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยมมีการ

พฒันาพลงักลา้มเนือ้ขาชนดิใช้งานอย่างเปน็วงจรมากกว่า

ก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พลัง

กลา้มเนือ้ชนดิใช้งานอย่างไมเ่ป็นวงจรไมพ่บความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ฝึกด้วยแรงต้าน 

แบบมกีารพกัระหว่างการออกแรง พบว่ามกีารพฒันาพลงั

กล้ามเน้ือท้ังสองรูปแบบมากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2. การเปรียบเทยีบระหว่างกลุม่พบว่า ค่าเฉลีย่พลงั

สูงสุดต่อน้ำาหนักตัว แรงปฏิกิริยาจากพ้ืนสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว 

และความเรว็คานสงูสดุ หลงัการฝกึระหว่างกลุม่ทีฝ่กึดว้ย

แรงตา้นแบบมกีารพกัระหว่างการออกแรง กับกลุม่ฝกึดว้ย

แรงต้านแบบประเพณีนิยม ไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย การฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพัก

ระหว่างการออกแรง และการฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณี

นิยมมีผลการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาไม่แตกต่างกัน แต่

การฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่างการออกแรง 

มแีนวโนม้ในการพฒันาองคป์ระกอบของพลงักลา้มเนือ้ขา

ได้หลากหลายรูปแบบมากกว่า

คำาสำาคัญ: พลังกล้ามเนื้อขา / การฝึกด้วยแรงต้านแบบมี

การพักระหว่างการออกแรง / การฝึกด้วยแรงต้านแบบ

ประเพณีนิยม
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A COMPARISON OF EFFECTS OF CLUSTER AND TRADITIONAL 

RESISTANCE TRAINING ON LEG MUSCULAR POWER DEVELOPMENT

Sagsak Thitisak and Chaninchai Intiraporn
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 
 Purpose The purpose of this research 
was to compare the effects of cluster and 
traditional resistance training on development 
of the cyclic type muscular power and the 
acyclic type muscular power.
 Methods Purposively selected subject  
50 male students from Faculty of Sports  
Science, Chulalongkorn University were equally 
divided into 2 groups. First group was assigned 
to cluster training program with 85 % of 1RM, 
with 20 seconds rest interval between repetitions. 
Second group was assigned to traditional 
training program with 85% of 1 RM, for  
5 repetitions continuously. After the 6 weeks 
training, performance evaluated by counter 
movement jump test was performed post-
training. Differences in the mean values of 
peak power output, peak ground reaction force 
and peak bar velocity from repetition 1 to 
repetition 5 within group and between groups 
were assessed by pair t-test and independent 
t-test, respectively. ANCOVA was used when 
the pre-test values between groups were  
different.

 Results 
 1. A comparison of pre-test and post-test 
result in each group show that, after training, 
the traditional resistance training group has 
developed cyclic type legs muscular power 
from before training. But no difference was 
found in acyclic type legs muscular power. 
On the other hand, the cluster resistance 
training group showed improvement of both 
muscular powers.
 2. There was no difference in peak power 
output, peak GRF, and peak bar velocity  
between cluster and traditional resistance 
training groups after finishing the training 
program.
 Conclusion The cluster resistance training 
is an effective conditioning method for improving 
muscular power similar to the traditional  
resistance training. In addition, cluster resistance 
training might be able to develop leg muscular 
power components that traditional resistance 
training could not improve.

Key Words: Leg muscular power / Cluster 
resistance training / Traditional resistance 
training
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 มนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีการพัฒนาพลังของ

กล้ามเนื้อเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกีฬา  

เบเกอร์ (Baker, 2001) ได้นิยามความหมายพลังของ

กล้ามเนื้อว่า “พลังคือความสามารถในการออกแรง

จำานวนมากด้วยความเร็วสูง” ลอว์ตัน โครนิน และ

ลินด์เซล (Lawton, Cronin and Lindsell, 2006) 

กลา่วว่า “พลงักลา้มเนือ้เป็นองคป์ระกอบท่ีสำาคญัทีส่ดุ

ในสมรรถภาพทางการกีฬาของกีฬาส่วนมาก” การฝึก

พลงักลา้มเนือ้ไมเ่พยีงแตจ่ะเพิม่สมรรถนะทางการกีฬา

เพียงอย่างเดียว การฝึกกล้ามเนื้อให้ทำางานด้วย

ความเร็วสูงยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ของกล้ามเน้ือตามหน้าท่ี (Muscle function) ซ่ึงส่งผล

ให้สามารถปฎิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวันได้ดีข้ึน 

(Connelly, Rice, Roos and Vandervoort, 1999) 

ดังนัน้ อาจกลา่วได้ว่าการฝกึพลงัของกลา้มเนือ้มคีวาม

สำาคัญอย่างมากกับคนทุกกลุ่ม พลังกล้ามเน้ือขานับเป็น

หนึง่ในองค์ประกอบท่ีสำาคัญมากทางการกีฬา เนือ่งจาก

เป็นองคป์ระกอบหลกัในการออกตวั การเปลีย่นทิศทาง 

การลดความเร็ว การเร่งความเร็ว และการลงสู่พื้น 

(Bompa, 1999) โดยความสามารถด้านการใช้พลัง

ของกลา้มเนือ้ขานยิมทดสอบด้วยการกระโดดตา้นการ

เคล่ือนไหว (Counter movement jump) บนเคร่ืองมือ

ทดสอบชนิดต่างๆ โรดาโน สควอโดรน และมินกริโน 

(Rodano, Squadrone and Mingrino, 1996)  

ได้นิยามความหมายของการกระโดดว่า การกระโดด 

คือ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทำางานของข้อต่อ

หลายข้อต่อร่วมกันอย่างซับซ้อนโดยกลุ่มกล้ามเนื้อขา 

ซ่ึงประกอบด้วยกล้ามเน้ือรอบข้อเท้า ข้อเข่า และสะโพก 

จะทำางานร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว 

ในแนวด่ิง โดยการฝึกพลังกล้ามเน้ือขานิยมใช้ท่าสควอท 

เนื่องจากเป็นท่าฝึกชนิดโคลสไคเนติคเชน (Closed 

kinetic chain) ที่ฝ่าเท้ายึดติดกับพื้น ท่าสควอทจึง

สามารถพัฒนาทักษะทางการกีฬาในกีฬาท่ีมีการยืน 

บนพื้นได้ดี (Bompa, 1999) (Boullosa, Abreu, 

Beltrame and Behm, 2013) จากการศึกษางานวิจยั

ของ มัวร์ เมอร์กี้ วิทเมอร์ และดาวิส (Moir, Mergy, 

Witmer and Davis, 2011) พบว่ามุมที่เหมาะในการ

ฝึกพลังกล้ามเน้ือขาในท่าสควอท คือ มุมประมาณ  

90 องศาหรอือาจกลา่วไดว่้า ท่าฝกึฮาลฟ์สควอท (Half 

squat) เหมาะสมในการใช้ฝึกพลังกล้ามเนื้อขา

 เป็นทีท่ราบกันดีจากสมการทางฟสิกิสว่์าพลงัเป็น

ผลคูณของแรงกับความเร็วหรือ(Power = Force × 

Velocity) และเมือ่นำาตวัแปรทางฟสิกิสม์าเปรยีบเทยีบ

กับสมรรถนะทางกายจะพบว่าพลังกล้ามเน้ือ (Muscular 

power) เกิดจากผลคูณของแรงกล้ามเนื้อ (Muscular 

strength) กับความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนื้อ 

(Velocity of muscle contraction) พลังจึงอาจเรียก

ไดว่้าเปน็รปูแบบการใช้แรงในชนดิระเบิดหรือ (Explo-

sive strength) ได้เช่นกัน การสร้างพลังมักจะพบว่า

มีความเก่ียวข้องกับวงจรการยืด และหดตัวของกล้ามเน้ือ

หรือ Stretch-shortening cycle เข้ามาร่วมด้วย 

เนื่องจากเป็นระบบสร้างพลังที่มีประสิทธิภาพสูง 

เพราะมีการใช้พลังงานจากระบบรีเฟล็กเข้ามาช่วย 

การทำางานของกล้ามเน้ือ โดยระบบน้ีจำาเป็นต้องกระตุ้น

การทำางานกลา้มเนือ้กระสวย (Muscle spindle) ดว้ย

การทำางานของกล้ามเนื้อแบบยืดตัวออก (Eccentric) 

อย่างรวดเร็วต่อเนือ่งกับการทำางานของกลา้มเนือ้แบบ

หดตัวสั้น (Concentric) ทันที

 พลังกล้ามเนื้อขา (Leg muscular power)  

นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำาคัญมากทางการกีฬา 

เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบหลักในการออกตัว การเปล่ียน

ทิศทาง การลดความเร็ว การเร่งความเร็ว และการ

ลงสู่พื้น (Bompa, 1999) ความสามารถด้านการใช้

พลังของกล้ามเนื้อขานิยมทดสอบด้วยการกระโดด 

ในเคร่ืองมือท่ีประกอบด้วย แผ่นวัดพลัง (Force plate) 
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และ เคร่ืองวัดตำาแหน่งคาน (Bar position transducer) 

ซ่ึงจะนำาค่าท่ีได้มาช้ีวัดความสามารถด้านต่างๆ ของ

กล้ามเนื้อขา ดังนี้ 

 ค่าพลัง (Power output) ชี้วัดถึงความสามารถ

ในการสร้างพลังของกล้ามเนื้อขา

 ค่าแรงปฏิกิริยาจากพ้ืน (Ground reaction force) 

ช้ีวัดถึงความสามารถในการสร้างแรงของกลา้มเนือ้ขา

 ค่าความเร็วคาน (Bar velocity) ชี้วัดถึงความ

สามารถด้านการสร้างความเร็วในการออกแรงของ

กล้ามเนื้อขา

 โดยรูปแบบการกระโดดนั้นจะแตกต่างกันไป 

ตามความต้องการของผู้ทดสอบ เช่น การทดสอบ 

ความสามารถด้านพลังอดทน (Power endurance) 

ด้วยการกระโดดต่อเน่ืองกันหลายคร้ัง และ การทดสอบ

พลังการลงสู่พื้น (Landing power) ด้วยการให้

กระโดดลงจากกล่องที่สูงกว่าพื้น เป็นต้น 

  การฝึกพลังกล้ามเนื้อแต่เดิมนิยมฝึกด้วยวิธี 

แบบประเพณนิียม (Traditional resistance training) 

ที่ออกแรงต่อเนื่องกัน แต่ก็มีรูปแบบการฝึกอีกวิธีหนึ่ง

ทีน่ำารูปแบบการฝึกแบบประเพณนียิม มาประยุกต์โดย

การเพิม่การพกัสัน้ๆ ระหว่างการออกแรงในแตล่ะครัง้ 

การฝึกน้ีมีช่ือเรียกว่า “การฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพัก

ระหว่างการออกแรง”(Cluster resistance training) 

วิธกีารฝกึนีเ้ริม่นำามาใช้โดย Miller โคช้กีฬายกน้ำาหนกั

ชาวสหรัฐอเมริกา (Poliquin, 2001) ด้วยแนวคิดว่า 

การเพิ่มการพักระหว่างการออกแรงจะทำาให้นักกีฬา

สามารถออกแรงในแต่ละครั้งได้อย่างมีคุณภาพหรือ

สามารถรักษาเทคนิคและพลังสูงสุดได้ตลอดการฝึก 

โดยจะเพ่ิมเวลาพักส้ันๆ ระหว่างการออกแรงในแต่ละคร้ัง 

พบว่าการฝึกด้วยวิธีดังกล่าวมีความเมื่อยล้าน้อยกว่า

วิธีการฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยม เนื่องจาก 

ในช่วงพัก 10-30 วินาที มีการสังเคราะห์พลังงาน 

ชนิดฟอสโฟครีเอทีน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชนิดไม่ใช้

ออกซิเจนและไม่สร้างกรดแลคติก โดยกรดแลคติกน้ีเอง

ท่ีส่งผลโดยตรงต่อความเม่ือยล้า เม่ือทำาการเปรียบเทียบ

พบว่าวิธีการฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่าง 

การออกแรงมีพลังโดยรวมในแต่ละเซทมากกว่าวิธีฝึก

ด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยม (Haff, et al., 2003) 

(Hardee, Lawrence, Utter, Triplett, Zwetsloot 

and Mcbride, 2013) 

 บีซูล และ เอิร์ล (Baechle and Earle, 2000) 

ได้แบ่งพลังกล้ามเนื้อออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. พลังกล้ามเนื้อชนิดใช้ความพยายามเพียง 

ครั้งเดียว (Single-effort) พลังกล้ามเนื้อชนิดนี้จะพบ

ในกีฬาที่ต้องการใช้พลังมากเพียงครั้งเดียว เช่นกีฬา

ทุ่ม พุ่ง ขว้าง และกีฬายกน้ำาหนัก 

 2. พลงักลา้มเนือ้ชนดิใช้ความพยายามหลายครัง้ 

(Multiple-effort) จะพบในกีฬาท่ีมีการใช้พลังหลายคร้ัง 

เช่น การกระโดดในกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเก็ตบอล 

การเร่งความเร็วในกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้บีซูล และ

เอิร์ล (Baechle and Earle, 2000) ยังจำาแนกพลัง

กล้ามเน้ือชนิดท่ีใช้ความพยายามหลายคร้ังย่อยออกเป็น

อกีสองรปูแบบ คอื พลงักลา้มเนือ้ชนดิใช้งานอย่างเป็น

วงจร (Cyclic muscle power) พลังกล้ามเน้ือชนิดน้ี

จะถูกใช้อย่างตอ่เนือ่ง โดยผา่นวงจรการยืดและหดตวั

ของกล้ามเนื้อ (Stretch-shortening cycle) เช่น  

การวิ่ง การปั่นจักรยาน การกระโดดติดต่อกัน เป็นต้น 

และ พลังกล้ามเน้ือชนิดใช้งานอย่างไม่เป็นวงจร (Acyclic 

muscle power) พลังกล้ามเนื้อชนิดนี้ วงจรการยืด

และหดตัวของกล้ามเน้ือของการเคล่ือนไหวคร้ังก่อนหน้า

จะถูกขัดขวางด้วยช่วงเวลาพัก จึงทำาให้ต้องทำาการสร้าง

วงจรการยืดและหดตัวของกลา้มเนือ้ข้ึนมาใหมด่ว้ยการ

ทำางานแบบเหยียดตัวออกอย่างรวดเร็ว (Fast eccentric) 

ยกตัวอย่างเช่นการย่อตัวก่อนกระโดดรับลูกวอลเลย์บอล

โต้ตอบกันในเกมการแข่งขัน เป็นต้น
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 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ถ้าพิจารณา

ตามหลกัการดา้นความเฉพาะเจาะจง จะพบวา่การฝกึ

ด้วยวิธีการฝึกด้วยแรงต้านแบบที่มีการพักระหว่าง 

การออกแรง มคีวามคลา้ยคลงึกับการใช้พลงักลา้มเนือ้

อย่างไม่เป็นวงจร จึงอาจจะเหมาะสมกับทักษะกีฬา 

ที่ต้องการพลังกล้ามเนื้อชนิดใช้งานไม่ต่อเนื่อง เช่น 

การกระโดดในกีฬาวอลเลย์บอล และแบดมินตัน  

ส่วนการฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยม (Traditional 

resistance training) อาจจะเหมาะกับกีฬาที่ต้องการ

พลังกล้ามเนื้อชนิดใช้งานต่อเนื่อง เช่น ว่ิง ว่ายน้ำา  

ป่ันจกัรยาน โดยข้อมลูข้างต้นนียั้งเป็นเพยีงสมมติุฐาน

วิจัยท่ีผู้วิจัยต้องการจะทดสอบเน่ืองจากต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุปัน (ปี2013) ยังไม่มีการทดลองเก่ียวกับการพัฒนา

ชนดิของพลงักลา้มเนือ้เปรียบเทียบระหวา่งการฝกึดว้ย

วิธีการฝึกด้วยแรงต้านในรูปแบบท่ีมีการพักระหว่าง

การออกแรง และรูปแบบประเพณีนิยม จากเหตุผล 

ดงักลา่วผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีศึกษาผลของฝกึท้ังสองรปูแบบ 

ว่ามีผลในการพัฒนาพลังกล้ามเน้ือชนิดใช้งานอย่างเป็น

วงจร และ พลงักลา้มเนือ้ชนดิใช้งานอย่างไมเ่ป็นวงจร 

ไปในแนวทางใด โดยเลือกท่ีจะศึกษาในกลุ่มเพศชาย 

อายุ 18-22 ปี เนื่องจากเพศชายมีความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือโดยธรรมชาติท่ีมากกว่าเพศหญิงทำาให้สามารถ

ฝึกพลังกล้ามเนื้อความหนักสูงได้อย่างปลอดภัย และ 

ช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่ร่างกายเจริญเติบโต 

เต็มที่แล้ว การทดลองนี้จึงไม่ขัดขวางการเจริญเติบโต

ของร่างกาย (Mashland, 1983) (American Academy 

of Pediatrics Council on Sports Medicine  

Fitness, 2008) โดยผูวิ้จยัจะใช้เครือ่งมอืสรา้งแรงตา้น

ด้วยแรงอัดอากาศ (Pneumatic resistance) มาใช้

ในการทดลองในท่าฝึกฮาล์ฟสควอท (Half squat)  

ท้ังสองรูปแบบ เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีสำาคัญของเคร่ืองมือ

ชนดินีคื้อ ไมม่แีรงเฉือ่ยเข้ามาเก่ียวข้องทำาให้ผูท้ดลอง

สามารถใช้แรงและความเร็วได้เต็มที่ตลอดช่วงการ

เคลื่อนไหว (Frost, Cronin and Newton, 2008) 

จงึอาจจะเหมาะสมกับการใช้ฝกึพลงักลา้มเนือ้ มคีวาม

ละเอยีดสงูเนือ่งจากควบคุมแรงตา้นดว้ยระบบดิจติอล 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยช้ินนี้ไม่ใช่นักกีฬา

ระดับสูง เครื่องมือชนิดนี้ใช้ทักษะในการฝึกที่ต่ำากว่า

และมีผลกระทบด้านโมเมนตัมขณะเร่ิมต้นน้อยเมื่อ

เปรียบเทียบกับการสควอทด้วยน้ำาหนักอิสระ (Dale, 

2010) นอกจากน้ี จุดรับแรงต้านจากเคร่ืองมือเป็นเบาะ

ที่มีความยืดหยุ่นทำาให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ 

บาดเจบ็ระหว่างการฝกึจากการกระแทกในจงัหวะต้าน

แรงหลังจากทำาท่าฝึกสำาเร็จ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่เปรียบเทยีบผลการฝกึพลงักลา้มเนือ้ขาดว้ย

การฝกึด้วยแรงตา้นแบบมกีารพกัระหว่างการออกแรง 

กับการฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยมที่มีต่อการ

พัฒนาพลังกล้ามเนื้อขา

สมมติฐานของการวิจัย 

 การฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่างการ

ออกแรงกับแบบประเพณีนิยมมีผลต่อการพัฒนาพลัง

กล้ามเนื้อขาแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

research design) ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรม 

โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กลุม่สหสถาบัน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมือ่วนัที ่17 

ธันวาคม 2556
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  กลุ่มตัวอย่าง

 งานวิจัยช้ินนี้เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. อายุระหว่าง 18-22 ปี 

 2. เพศชาย 

 3. มีความแข  เนื่องจากเป็นความแข็งแรงที่

เหมาะสมในการฝึกกระโดด (Bompa, 1999) โดย

เลือกกลุ่มแบบเจาะจง กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางของโคเฮน (Cohen, 1988) เมื่อกำาหนด

ค่าแอลฟาที่ .05 ขนาดของผลกระทบ (Effect size) 

.80 และอำานาจการทดสอบ .80 พบว่าขนาดของ 

กลุม่ตัวอย่างทีเ่หมาะสมคอืกลุม่ละ 20 คน เพือ่ป้องกัน

การสูญเสียของกลุ่มตัวอย่างจึงกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มละ 25 คน จากนั้นทำาการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) โดยการจับฉลากเขา้กลุ่มทดลอง

ทั้งสองกลุ่มประกอบด้วย

  1. กลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านแบบที่

มีการพักระหว่างการออกแรง 

  2. กลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านแบบ

ประเพณีนิยม 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตเพศชาย คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียน

ในวิชาหลกัการสรา้งสมรรถภาพทางกาย อายุระหว่าง 

18-22 ปี

 2. กลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติ 

การเจ็บป่วย ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกด้วยแรงต้าน 

โดยใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองอาการเจ็บป่วยที่เป็น

อุปสรรคต่อการฝึกด้วยแรงต้าน 

 3. กลุ่มตัวอย่างมีความแข็งแรงสัมพัทธ์ในท่า 

สควอทอยู่ในระดับ 1.5-2.5 เท่าของน้ำาหนักตัว 

 4. กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยอื่นๆ 

ที่มีการออกกำาลังกาย

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำาการ

วิจัย

 2. กลุ่มตัวอย่างขาดการฝึกในช่วงการฝึกพลัง

กล้ามเนื้อติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง

 3. ประเมนิจากแบบสอบถามพบว่ากลุม่ตัวอย่าง

มอีาการเจบ็ป่วยทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การฝกึดว้ยแรงต้าน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษาค้นคว้าวิธีการฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วย 

แรงต้านแบบที่มีการพักระหว่างการออกแรง และ วิธี

การฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยม 

ทำาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และสร้างแบบฝึก

 2. ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการฝึกโดย 

ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้

เท่ากับ 0.85

 3. ติดประกาศรับผู้เข้าร่วมวิจัย โดยกำาหนด

คุณสมบัติตามข้อกำาหนดของกลุ่มตัวอย่าง

 4. คัดกรองผู้ท่ีมีอาการเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการฝึกด้วยแรงต้านออกจากการทดลองด้วย

แบบสอบถาม ให้คำาแนะนำาเรื่องการเข้ารับคำาปรึกษา

จากแพทย์สำาหรับผู้ที่เจ็บป่วยและไม่สามารถเข้าร่วม

การทดลองได้

 5. ทำาการทดสอบความแข็งแรงสัมพัทธ์ในท่า 

สควอทโดยกำาหนดเกณฑ์ความแข็งแรงสัมพัทธ์ในท่า 

สควอทอยู่ในระดับ 1.5-2.5 เท่าของน้ำาหนักตัวเพื่อ 

คัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยจำานวน 50 คน 

 6. แนะนำาวิธีการปฏิบัติท่าฝึกที่ ถูกต้องและ

ปลอดภัยสำาหรับกลุ่มที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรง
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สัมพัทธ์ในท่าสควอท และแนะนำาวิธีฝึกกล้ามเนื้อขา
เบื้องต้นสำาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ
 7. เร่ิมทำาการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่
โปรแกรมการฝึก โดยฝึกความแข็งแรงสูงสุด (Maximum 
strength) ความถ่ี 3 วันตอ่สปัดาห์ คือวันจนัทร,์พธุ,ศุกร ์
ช่วงเวลา 16:00-18:00 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้เวลา
วันละ 30 นาที
  7.1 โดยโปรแกรมฝึกความแข็งแรงสูงสุด  
จะใช้น้ำาหนักที่ออกแรงได้ประมาณ 5 ครั้ง 
   ฝกึท้ังหมด 3 เซท โดยใช้เครือ่งให้จงัหวะ 
กำาหนดจังหวะ ลง 2 วินาที ขึ้น 1 วินาที (Bean, 
2008)
   ฝึกจำานวน 5 ครั้งต่อ 1 เซท หลังจาก
จบเซทให้พักระหว่างเซท 3นาที 
 8. ทำาการทดสอบก่อนการฝึก (Pre-test) ด้วย
เคร่ืองมือ FT 700 Power System (Fittech,  
Australia) วิเคราะห์ด้วยซอฟแวร์ Ballistic measure-
ment System เพื่อเก็บข้อมูล ค่าพลังสูงสุด ค่าแรง
ปฏิกิริยาจากพ้ืนสูงสุด และค่าความเร็วคานสูงสุด โดยจัด
ทา่ทางให้คลา้ยทา่ฝกึ และ กระโดดในทา่ฮาลฟ์สควอท 
หลังจากนั้นทดสอบความแข็งแรงสูงสุดด้วยเคร่ืองมือ
ฝึกท่าสควอทด้วยเครื่องมือ Keiser’s Air 300 Squat 
(Keiser corporation, USA) ซึ่งเป็นเครื่องมือฝึกท่า
สควอทด้วยแรงต้านด้วยแรงอัดอากาศ
  8.1 การทดสอบวันจันทร์ ช่วงเวลา 16:00-
18:00 กระโดดต่อเนื่อง 6 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลเฉพาะ  
การกระโดดครั้งที่ 2-6 
  8.2 การทดสอบวันพุธ ช่วงเวลา 16:00-18:00 
กระโดดต่อเนื่อง 2 ครั้ง พัก 20 วินาที ทำาซ้ำาจำานวน 
5 เที่ยว โดยเก็บข้อมูลเฉพาะการกระโดดครั้งที่ 2 
  8.3 การทดสอบวันศุกร์ ช่วงเวลา 16:00-
18:00 ทำาการทดสอบ % 1RM ด้วยเครื่องมือฝึกท่า  
สควอทดว้ยแรงตา้นด้วยแรงอดัอากาศ โดยให้ผู้ทดลอง
ทำาการอบอุน่ร่างกาย และ ให้เลอืกแรงต้านทีจ่ะใช้เอง

ในแต่ละเซทการฝึกจนกว่าจะพบน้ำาหนักสูงสุดท่ีปฎิบัติได้ 
โดยพักระหว่างเซท 3 นาที (Barroso et al., 2013)
 9. จับฉลากสุ่มเข้ากลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม  
กลุ่มละเท่าๆ กัน 
 10. ทำาการฝึกพลังกล้ามเนื้อท้ังสองรูปแบบ 
ด้วยโปรแกรมการฝึกที่ผ่านการตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหาแล้ว ด้วยความถ่ี 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คือ 
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเวลา 16:00-18:00 เป็นเวลา 
6 สัปดาห์ 
  10.1 กลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้าน
แบบท่ีมีการพักระหว่างการออกแรงทำาการฝึกด้วย
ความพยายามสงูสดุ ด้วยน้ำาหนกั 85% 1RM จำานวน 
5 ครั้งต่อ1 เซท โดยเพิ่มการพักระหว่างการออกแรง  
20 วินาที โดยในช่วงพักระหว่างการออกแรงจะใช้ 
แท่งเหล็กค้ำาเคร่ืองให้อยู่ในตำาแหน่งสูงระดับหัวไหล่
ของผูฝ้กึ เพือ่ลดภาระการแบกน้ำาหนกัอยู่กับท่ีหลงัจาก
จบเซทให้พักระหว่างเซท 3นาที ความถ่ี 3 วันต่อสัปดาห์ 
คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลา 16:00-18:00 โดยทำา 
การฝึกครั้งละ 1ชั่วโมง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
  10.2 กลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้าน
แบบประเพณีนิยม.ทำาการฝึกด้วยความพยายามสูงสุด  
ด้วยน้ำาหนัก 85% 1RM ทำาติดต่อกันจำานวน 5 ครั้ง 
หลังจากจบเซทให้พักระหว่างเซท 3นาที ความถ่ี 3 วัน
ตอ่สปัดาห์ คอืวนัจนัทร ์พธุ ศุกร์ ในเวลา 16:00-18:00 
โดยทำาการฝึกครั้งละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 11. ทดสอบหลังการฝึก (Post-test) ด้วยวิธี
เดียวกันกับการทดสอบก่อนการฝึก (Pre-test)

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ของน้ำาหนัก อายุ 
สว่นสงู และ พลงัเฉลีย่ตอ่น้ำาหนกัตวั (Mean relative 
power)



42 Journal of Sports Science and Health Vol.16 No.1, (January-April 2015)

 2. เปรยีบเทียบพลงัเฉลีย่ตอ่น้ำาหนกัตัว แรงเฉลีย่

ต่อน้ำาหนักตัว และ ความเร็ว ก่อน และ หลังการฝึก 

ภายในกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าทีชนิดจับคู่ (Pair t-test)

 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของ พลังสูงสุดเฉลี่ย

ต่อน้ำาหนักตัว แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดเฉลี่ยต่อ 

น้ำาหนักตัว และความเร็วคานสูงสุดเฉลี่ย ก่อนการฝึก 

ดว้ยการทดสอบคา่ทแีบบกลุม่ตวัอย่างเป็นอสิระต่อกัน 

(Independent t-test)

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียหลังการฝึก

ระหวา่งกลุม่ก่อนการฝกึไมแ่ตกตา่งกันด้วยการทดสอบ

ค่าทแีบบกลุม่ตัวอย่างเป็นอสิระต่อกัน (Independent 

t-test)

 5. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียหลังการฝึก

ระหว่างกลุ่มก่อนการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติด้วยการทดสอบความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 

โดยใช้คะแนนก่อนการฝึกเป็นตัวแปรร่วม

ผลการวิจัย

 1. เนื่องจากมีผู้ขอถอนตัว และผู้ถูกคัดออกจาก

การวิจยั 10 คน จงึเหลอืผูเ้ข้ารว่มวิจยัท้ังหมด 40 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มละ 20 คน ในแต่ละกลุ่มทดลองมี อายุเฉล่ีย 

20.25 และ 20.71 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 และ 

0.59 ส่วนสูงเฉลี่ย 172.64 และ 173.32 เซ็นติเมตร 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.87 และ 7.55 น้ำาหนักตัว

เฉลี่ย 69.36 และ 70.40 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 12.25 และ 10.82 ความแข็งแรงสัมพัทธ์

เฉล่ีย 1.76 และ 1.98 กิโลกรัมต่อน้ำาหนักตัวหน่ึงกิโลกรัม 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 และ 0.33 เมื่อทำาการ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบค่า “ที”  

ที่ตัวอย่างเป็นอิสระกัน (Independent samples  

t-test) พบว่าความแข็งแรงไม่แตกต่างกัน ดังแสดง 

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของอายุ ส่วนสูง น้ำาหนักตัว และ การเปรียบเทียบความแข็งแรง

สัมพัทธ์ระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบค่า “ที” ท่ีตัวอย่างเป็นอิสระกัน (Independent samples t-test) 

ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพศชาย

ข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มทดลอง

t p
กลุ่มฝึกด้วยแรงต้านแบบ

ประเพณีนิยม

กลุ่มฝึกด้วยแรงต้านแบบ

มีการพักระหว่างการออกแรง
x SD x SD

อายุ (ปี)

ส่วนสูง (เซ็นติเมตร)

น้ำาหนักตัว (กิโลกรัม)

ความแข็งแรงสัมพัทธ์ 

20.25

172.64

69.36

1.76

0.87

5.87

12.25

0.29

20.71

173.32

70.40

1.98

0.59

7.55

10.82

0.33 -.399 .542

p > .05

ความแข็งแรงสัมพัทธ์ในท่าสควอทระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน
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 2. การเปรียบเทียบค่าก่อนและหลังของการฝึก

ภายในกลุม่ พบว่ากลุม่ทีฝ่กึดว้ยแรงต้านแบบประเพณี

นิยมมีพลังและความเร็วของกล้ามเนื้อขาชนิดใช้งาน

อย่างเป็นวงจรมากกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มฝึกด้วยแรงต้านแบบมี

การพกัระหว่างการออกแรงม ีพลงั แรง และความเรว็ 

ของกล้ามเนื้อขาชนิดใช้งานอย่างเป็นวงจรมากกว่า

ก่อนการฝกึอย่างมนียัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 และ

ยังมีการพัฒนาพลัง และความเร็วของกล้ามเนื้อขา

ชนิดใช้งานอย่างไม่เป็นวงจรมากกว่าก่อนการฝึก 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน  

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกภายในกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่า “ที” ที่ตัวอย่างสองชุด

เกี่ยวข้องกัน (Pair samples t-test) ในกลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อขาด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยม

องค์ประกอบของพลังกล้ามเนื้อขา

ก่อนการฝึก
หลังการฝึก 

6 สัปดาห์ 
t p

N=20 N=20

x SD x SD

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบเป็นวงจร 

(วัตต์/กิโลกรัม)

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบไม่เป็นวงจร 

(วัตต์/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบ

เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบ

ไม่เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบเป็นวงจร

(เมตร/วินาที)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร

(เมตร/วินาที)

60.15

62.80

38.47

35.35

2.74

2.84

7.59

7.87

6.99

7.94

.24

.29

64.58

63.96

41.26

37.37

2.83

2.86

8.28

7.36

9.66

7.65

.24

.20

-9.484

-1.663

-1.641

-1.277

-3.133

-.611

.000*

.113

.117

.217

.005*

.549

*p ≤ .05

กลุม่ฝกึพลงักลา้มเนือ้ขาด้วยแรงตา้นแบบประเพณนียิมมกีารพฒันาค่าพลงัทีอ่อกมาสงูสดุต่อน้ำาหนกัตวัในรูปแบบ

เป็นวงจร และความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบเป็นวงจร 6.86 และ 3.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ
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 3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าก่อน

การฝึกด้วยการทดสอบค่า “ที” ท่ีตัวอย่างเป็นอิสระกัน 

(Independent samples t-test) พบว่าความเร็วคาน

สูงสุดเฉลี่ยชนิดใช้งานเป็นวงจร มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงนำาค่านี้แยก

ทดสอบด้วยสถิติชนดิการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่ม 

(ANCOVA) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกภายในกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่า “ที” ที่ตัวอย่างสองชุด

เกี่ยวข้องกัน (Pair samples t-test) ในกลุ่มฝึกพลังกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่าง

การออกแรง

องค์ประกอบของพลังกล้ามเนื้อขา

ก่อนการฝึก
หลังการฝึก 

6 สัปดาห์ 
t p

N=20 N=20

x SD x SD

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบเป็นวงจร 

(วัตต์/กิโลกรัม)

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบไม่เป็นวงจร 

(วัตต์/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบ

เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบ

ไม่เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบเป็นวงจร

(เมตร/วินาที)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร

(เมตร/วินาที)

58.85

59.79

39.14

37.69

2.52

2.66

7.64

5.78

8.59

10.45

.25

.28

65.32

64.63

44.16

40.21

2.75

2.79

7.25

7.76

9.37

7.90

.34

.34

-4.602

-3.737

-4.144

-1.597

-3.638

-2.772

.000*

.001*

.001*

.127

.002*

.012*

*p ≤ .05

กลุ่มฝึกพลังกล้ามเน้ือด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่างการออกแรงมีการพัฒนา พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบ

เป็นวงจร พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบไม่เป็นวงจร 9.91 และ 7.49 เปอร์เซ็นต์ แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุด

ต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบเป็นวงจร 11.37 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบเป็นวงจร และความเร็วคาน

สูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร 2.75 และ 4.66 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ
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 4. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าหลังการฝึก

ระหว่างกลุ่ม ท่ีความแตกต่างก่อนการฝึกไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติด้วยยการทดสอบค่า “ที”  

ท่ีตัวอย่างเป็นอิสระกัน (Independent samples t-test) 

พบว่าคา่พลงัสงูสดุต่อน้ำาหนกัตวั แรงปฏกิิรยิาจากพืน้

สูงสุดต่อน้ำาหนักตัว และ ความเร็วคานสูงสุด ทั้งสอง

รูปแบบไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าก่อนการฝึกด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระ 

ต่อกัน (Independent t-test)

องค์ประกอบของพลังกล้ามเนื้อขา

กลุ่มฝึกด้วยแรงต้าน

แบบออกแรงต่อเนื่อง 

กลุ่มฝึกด้วยแรงต้าน

แบบมีการพักระหว่าง

การออกแรง t p

N=20 N=20

x SD x SD

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบเป็น

วงจร (วัตต์/กิโลกรัม)

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบไม่เป็น

วงจร (วัตต์/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว

ในรูปแบบเป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว

ในรูปแบบไม่เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร 

(เมตร/วินาที)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร 

(เมตร/วินาที)

60.15

62.80

38.47

35.35

2.74

2.84

7.59

7.87

6.99

7.94

.24

.29

58.85

59.78

39.14

37.69

2.52

2.66

7.64

5.78

8.59

10.45

.25

.28

.543

1.383

-.269

-.798

2.776

2.010

.590

.175

.789

.430

.008*

.052

*p ≤ .05

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าก่อนการฝึกพบว่าความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจรมีความแตกต่างกัน 

8.73 เปอร์เซ็นต์จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ของความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบเป็นวงจร หลังการฝึก

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F P-Value

ระหว่างกลุ่ม 

ความคลาดเคลื่อน

.080

1.705

1

37

.080

.046

1.735 .196

ผลรวม 3.294 39

p > .05

 5. ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าหลังการฝึก

ระหว่างกลุ่ม ที่ความแตกต่างก่อนการฝึกแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนรว่ม (ANCOVA) พบว่าความเรว็คานสงูสดุ

ชนิดใช้งานเป็นวงจรไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง

ที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าหลังการฝึกระหว่างกลุ่ม ที่ความแตกต่างก่อนการฝึกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติด้วยการทดสอบค่า “ที” ที่ตัวอย่างเป็นอิสระกัน (Independent samples t-test)

องค์ประกอบของพลังกล้ามเนื้อขา

กลุ่มฝึกด้วยแรงต้าน

แบบประเพณีนิยม 

กลุ่มฝึกด้วยแรงต้าน

แบบมีการพักระหว่าง

การออกแรง t p

N=20 N=20

x SD x SD

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบเป็น

วงจร (วัตต์/กิโลกรัม)

พลังสูงสุดต่อน้ำาหนักตัวในรูปแบบไม่เป็น

วงจร (วัตต์/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว

ในรูปแบบเป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

แรงปฏิกิริยาจากพื้นสูงสุดต่อน้ำาหนักตัว

ในรูปแบบไม่เป็นวงจร (นิวตัน/กิโลกรัม)

ความเร็วคานสูงสุดในรูปแบบไม่เป็นวงจร

(เมตร/วินาที)

64.58

63.96

41.26

37.37

2.86

8.28

7.36

9.66

7.65

.20

65.32

64.63

44.16

40.21

2.79

7.25

7.76

9.37

7.90

.34

-.300

-.280

-.964

-1.158

.831

.766

.781

.669

.300

.054

p > .05 

การเปรียบเทียบค่าองค์ประกอบของพลังกล้ามเนื้อขาหลังการฝึกระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
 กลุ่มฝึกด้วยแรงต้านแบบประเพณีนิยมมีการ
พฒันาความเรว็คานสงูสดุในรปูแบบเปน็วงจรไดเ้พยีง
ค่าเดียว สนันษิฐานวา่การพฒันาท่ีเกิดข้ึนคาดว่านา่จะ
ได้รับผลจากการพัฒนาทางระบบประสาท สอดคล้องกับ 
เคนนย์ี วิลมอร์ และคอสตลิ (Kenney, Wilmore and 
Costill, 2012) ท่ีกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ 
อย่างรวดเร็วดว้ยความถ่ีสงูตดิต่อกันทีจ่ะทำาให้เกิดการ
ระดมหนว่ยยนต์มาทำางานมากข้ึน สง่ผลให้การทำางาน
ของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นด้วยความเร็วสูง 
 ในกลุ่มฝึกด้วยแรงต้านแบบมีการพักระหว่าง 
การออกแรงพบว่ามีการพัฒนาองค์ประกอบของพลัง
กล้ามเนื้อได้อย่างหลากหลายเนื่องจากการเติมกลับ
ของพลังงานประเภทฟอสโฟครีเอทีนส่งผลให้การฝึก 
ในหนึ่งเซทเกิดความหนักในการฝึกได้สูงกว่าการฝึก
แบบประเพณีนิยม เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกแบบ
ประเพณีนิยมที่พลังกล้ามเนิ้อจะลดลงไปเรื่อยๆ จาก
การใช้พลังงานเอทีพี-พีซี หมดไปส่งผลให้เกิดการกระ
ตุ้นของระบบพลังงานไกลโคไลซิส ส่วนผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายท่ีเกิดจากการฝึกด้วยวิธีที่มี
การพักระหว่างการออกแรงยังคงต้องการงานวิจัย 
เพ่ิมเติมเน่ืองจากงานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีการทดสอบ
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อมากกว่าผลกระทบด้านอื่นๆ 
ที่เกิดข้ึนต่อร่างกาย เช่นระบบประสาท และระบบ 
ต่อมไร้ท่อ
 นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบค่าก่อนและหลัง
การฝกึในแตล่ะกลุม่พบว่าทัง้สองรปูแบบให้การพฒันา
ความเร็วคานได้ดี ซ่ึงตรงกับคุณสมบัติของเครื่องมือ
สร้างแรงต้านด้วยแรงดันอากาศท่ีสามารถฝึกได้ด้วย
ความเร็วสงูตลอดช่วงการเคลือ่นไหว สง่ผลให้ร่างกาย
มีการพัฒนาความเร็วในการกระโดด
 จากทีผู้่วิจยัต้ังสมมตุฐิานการวิจยัว่า การฝกึพลงั
กล้ามเนื้อขาด้วยวิธีการแบบมีการพักระหว่างการ
ออกแรง และ วิธีการฝกึพลงักลา้มเนือ้ขาด้วยแรงต้าน

แบบประเพณีนิยม มีผลต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อ
ขาชนิดใช้งานอย่างเป็นวงจร และพลังกล้ามเนื้อขา
ชนิดใช้งานอย่างไม่เป็นวงจร แตกต่างกัน พบว่าผล
การเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทัง้สองกลุม่ไมม่คีวามแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจ
จะเกิดข้ึนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬา
จึงอาจจะมีการฝึกฝนพลังกล้ามเนื้อขาทั้งสองรูปแบบ
ในระดับที่ดีอยู่แล้ว จึงส่งผลให้การพัฒนาเกิดขึ้นน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกในกลุ่มบุคคลธรรมดา 

 สรุปผลการวิจัย
 การฝึกทั้งสองรูปแบบให้ผลในการพัฒนาพลัง
กล้ามเน้ือไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาจากการทดสอบ
ความสมัฤทธิผ์ลของโปรแกรมการฝกึ ท่ีทำาการทดสอบ
เปรียบเทียบค่าองค์ประกอบของพลังก่อน และหลัง 
การฝึกภายในกลุ่มพบว่า กลุ่มฝึกด้วยการพักระหว่าง
การออกแรงมีรูปแบบการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อที่ 
หลากหลายมากกว่าโดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าฝึกรูปแบบน้ี
มีการกระตุ้นการทำางานของระบบพลังงานเอทีพี-พีซี 
ซึง่ส่งผลในการปรับตัวทางร่างกายได้เหนือกว่าการฝึก
แบบประเพณีนิยมที่ ใช้ระบบพลังงานเอทีพี-พีซี 
และระบบพลังงานไกลโคไลซิส นอกจากนี้ยังพบว่า 
ค่าความเร็วคานสูงสุดในการฝึกทั้งสองรูปแบบมีการ
พฒันาไดเ้หมอืนกัน นา่จะเกิดจากการทีท่ัง้สองรปูแบบ
สามารถฝึกได้ด้วยความเร็วสูง จากคุณสมบัติเฉพาะ
ของเครื่องมือฝึกที่ใช้แรงต้านจากแรงดันอากาศ

 ข้อจำากัดในการทำาวิจัย
 ความแข็งแรงของนักกีฬาอาจเปลี่ยนแปลงไป 
ในแต่ละวันท่ีทำาการฝึกจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น 
การพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาพอากาศ แรงบันดาลใจ 
เป็นต้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะทดสอบความแข็งแรง
สงูสดุก่อนทำาการฝกึทุกครัง้ เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกิด
การบาดเจ็บระหว่างการฝึก
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 เมือ่ผูวิ้จยัทำาการฝกึดว้ยน้ำาหนกัมากเบาะรองบ่า

ของเคร่ืองมือฝึกจะกดบ่าเป็นรอยช้ำา ควรแนะนำาให้ผู้ใช้

เครื่องมือนำาผ้าขนหนูหนาๆ มารองบ่าเมื่อทำาการฝึก

ด้วยน้ำาหนักมาก
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การพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจูงใจ

ในการเล่นกีฬาฉบับภาษาไทย

ฉัตรกมล สิงห์น้อย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และประทีป ปุณวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

 การศึกษาบรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬา 

มีความจำาเป็นอย่างย่ิงต่อการเข้าใจเรื่องแรงจูงใจของ

นักกีฬาโดยเฉพาะเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดเป็นภาษา

อังกฤษจึงต้องพัฒนาแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย

 วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจูงใจ ในการ

เล่นกีฬาฉบับภาษาไทย

 วธีิดำาเนินการวจิยั กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นนักกีฬาจำานวน 797 คน (ชาย 552 คน 

และหญิง 245 คน) ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีที่เรียน

ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2553-2554  

การพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจูงใจ

ในการเล่นกีฬาฉบับภาษาไทย (The Perceived  

Motivational Climate in Sport Questionnaire) 

ใช้ศึกษาข้ามวัฒนธรรมและกระบวนการแปลกลับ 

โดยมีข้อคำาถามจำานวน 21 ข้อ นอกจากนั้นการสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวกถูกนำามาใช้ในการศึกษานี ้การเก็บ

ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ถูกนำา

มาวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวจิยั พบว่าข้อมลูเชิงประจกัษข์องการวดั

การรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬามีข้อที่ 17 

ไมม่นียัสำาคญัทางสถิติจงึถูกตดัออกก่อนนำาไปวิเคราะห์

ในโมเดลปรับแก้ที่มี 20 ข้อคำาถาม ซ่ึงพบว่าโมเดล 

การวัดการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬา 

มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (X2 (169) = 

1073.08; p-value = 0.00; RMSEA = 0.82) และ

มีค่าทีมากกว่า 1.96 ทุกตัวแปรสังเกตได้ 

 สรุปผลการวิจัย ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปรสังเกต

ได้ในแบบสอบถามฉบับภาษาไทยนั้นมีมาตรฐานที่ดี

เทียบเท่ากับแบบสอบการรับรู้บรรยากาศ การจูงใจ 

ในการเล่นกีฬาต้นฉบับ การวิจัยน้ีพบว่ามีผลการวิเคราะห์ 

ที่ไม่สอดคล้องกันกับต้นฉบับ เนื่องจากการพัฒนา

แบบสอบถามในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันย่อมเกิด

การเคลื่อนทางทฤษฎี (Theoretical slides) เมื่อนำา

ไปใช้ในภาษาอืน่ๆ แมจ้ะมกีระบวนการเก็บข้อมลูและ

กระบวนการวิจยัทีถู่กตอ้งแลว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

อภิปรายผลนั้นอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์การศึกษา 

ข้ามวัฒนธรรม การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการนำาไป

ศึกษากับกลุ่มประชากรท่ีมีความแตกต่างในกลุ่มอายุ

และกลุ่มวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างกัน

คำาสำาคญั: การรบัรูบ้รรยากาศการจงูใจในการเลน่กีฬา 

/ การพัฒนาแบบวัด / การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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DEVELOPMENT OF A THAI VERSION OF THE PERCEIVED 

MOTIVATIONAL CLIMATE IN SPORT QUESTIONAIRE; PMCSQt

Chatkamon Singnoy , Naruepon Vongjaturapat and Prathip Boonwatana 
Faculty of Sport Science, Burapha University 

Abstract  

 This study of motivational climate in sport 

is necessary to understand the athlete’s  

motivation; specifically, measurement tools in 

the English version must be translated into 

the Thai language.

 Purpose The purpose of this research 

was to develop a Thai language version of 

the Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire.

 Methods The sample consisted of 797 

student athletes (552 male and 245 female), 

aged between 18-25 years who had studied 

in the Faculty of Sport Science and the  

Department of Physical Education of Burapha 

University in academic year 2012-2013. Cross 

cultural research and back translations were 

used in the translation process of the Perceived 

Motivational Climate in Sport Questionnaire 

that included 21 items. Moreover, convenient 

sampling was chosen in this research. The data 

collected were analysis in term of completed 

and Confirmatory Factors Analysis (CFA).

 Results the result found that the empirical 

data was not significant on item 17, Therefore 

this item was deleted before again analyzing 

the edited version containing 20 items. At this 

point, the CFA of motivational climate in sport 

model showed an acceptable fit (X2 (169) = 

1073.08; p-value = 0.00; RMSEA = 0.82) and 

t value more than 1.96 in all of the observable 

variables.

 Conclusion The 20 observable variables 

of the Thai language version produced equally 

good results for the Perceived Motivational 

Climate in Sport Questionnaire. This result was 

inconsistent with the original version because 

the cross cultural study found theoretical slides 

when applied in the other language, although 

data collection and research methodology were 

accurate. Furthermore, the discussion explains 

the cross cultural phenomena. Future research 

should also study different age and cultural 

groups.

Key Words: Perceived Motivational Climate 

in Sport / Psychometric development / 

Confirmatory factor analysis
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 แรงจงูใจกลายมาเป็นประเด็นสำาคญัในจติวิทยา

การกีฬา ในความเป็นจริงของการศึกษาเร่ืองจูงใจ  

ถูกทำาการศึกษาถึง 1 ใน 3 ของการศึกษาทั้งหมด  

การสำารวจว่าทำาไมนักกีฬาจึงเข้าร่วมกิจกรรมและ

ปัจจยัใด ท่ีกระตุน้พฤตกิรรมให้นกักีฬาทำา ซ่ึงเป้าหมาย

ใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement goal) มีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อการเล่นกีฬาโดยอธิบายถึงแรงจูงใจ เป้าหมาย 

ความเช่ือและความสำาเร็จของตัวบุคคล นอกจากนั้น 

บรรยากาศการจูงใจ (Motivational climate) ยังเป็น

ประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัอนัท่ีหมายถึงการรบัเอาสภาวะ 

หรือบรรยากาศแรงจูงใจโดยรวมของทีมหรือส่ิงแวดล้อม 

น้ันๆ มาสร้างเป็นแรงจูงใจ ซ่ึงผลการศึกษาของ Vazou, 

Ntoumanis, and Duda (2005) ยืนยันปัจจัยที่เกี่ยว

กับการสร้างบรรยากาศการจูงใจในทีม ประกอบด้วย

ความร่วมมือ ความพยายามพัฒนาความสามารถ 

ความผิดพลาด การแข่งขันภายในทีม ความขัดแย้ง

ภายในทีม ความเสมอภาค ความสามารถในการปรับตัว 

ความเป็นอิสระทางความคิด การประเมินความสามารถ

และความพร้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุน

ให้เกิดบรรยากาศในทมีกีฬา นอกจากนัน้บ่อยครัง้ท่ีครู 

ผู้ฝึกสอน หรือผู้ปกครองกระตุ้นให้นักกีฬาคิดถึงเรื่อง

เป้าหมายโดยว่า “วันนีก้ารแข่งขันเป็นอย่างไร?” และ 

“วันน้ีชนะหรือเปล่า?” ซ่ึงเป็นการถามกระตุ้นความคิด

พวกเขา/เธอ ให้รับรู้ถึงชัยชนะหรือรางวัลและบอกถึง

นัยที่เน้นถึงการหล่อหลอมให้มีเป้าหมายและสร้าง

บรรยากาศให้เกิดขึ้นแล้ว

 การศกึษาของ Ntoumanis and Biddle (1999) 

พบความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างการรับรู ้บรรยากาศ

การจูงใจโดยมุ่งเน้นท่ีความชำานาญ และผลด้านบวก

ของแรงจูงใจ เช่น ความพึงพอใจ ทัศนคติทางบวก 

ในช้ันเรียน และแรงจูงใจภายใน ในทางตรงกันข้าม

การรับรู้บรรยากาศการจูงใจ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผล 

มีความสัมพันธ์น้อยถึงปานกลาง และมีทิศทางความ

สัมพันธ์ตรงกันข้ามกับแรงจูงใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ  

Kavusanu et al. (1996) ท่ีพบว่าบรรยากาศการจงูใจ 

และแรงจูงใจภายในมีที่สัมพันธ์กัน อันที่เกี่ยวข้องกับ 

การรบัรูเ้ก่ียวกับความสนกุสนาน (Enjoyment) ความ

พยายาม (Effort) สภาวะการเอาจริงเอาจงั (Tension) 

และการรับรู้ความสามารถ (Perceived competence) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศกึษาของ Theeboom, de Knop, 

and Weiss (1995) และอนุสรณ์ มนตรีและนฤพนธ์ 

วงศ์จตุรภัทร (2551) ชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศการจูงใจ 

โดยมุ่งเน้นท่ีความชำานาญทำาให้มีกระบวนการเรียนรู้

เร็วกว่าและมคีวามสนกุสนานในกลุม่ของนกักีฬาวัยรุน่

มากกว่า ในทางตรงข้ามสิ่งแวดล้อมการเรียนที่เน้น 

การแข่งขัน และการเปรียบเทียบในสังคมระหว่าง

สมาชิก ในกลุ่มเอื้อให้เกิดการพัฒนาการหล่อหลอม 

ให้มีเป้าหมายโดยมุ่งท่ีงานและส่งผลต่อความสนุกสนาน

และความสามารถโดยนักเรียนรับรู้ว่าตนเองใช้ความ

สามารถลดนอ้ยลง (Liukkonen, 1999) และรูส้กึกลวั 

ความล้มเหลว (Dweck, 1999) การศึกษาบนบริบท

ของการเล่นกีฬามีการสนับสนุนการกล่าวอ้าง ในทฤษฎี

การรับรู้เป้าหมายและผลที่ตามมาของบรรยากาศ 

การจูงใจที่มีต่อแรงจูงใจ ความสนุกสนาน และความ

พึงพอใจของนักกีฬา (Balaguer, Duda, Atienza, and 

Mayo, 2002; Duda and Hall, 2001; Sarrazin, 

Guillet, and Cury, 2001; Ebbeck and Becker, 

1994; Kavussanu and Robert, 1996; Weigand 

and Burton, 2002)

 แบบสอบถามการรับรูบ้รรยากาศการจงูใจในการ

เล่นกีฬาถูกใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง  

การรับรู้บรรยากาศการจูงใจ การรับรู้ตนเอง ทัศนคติ 

ความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรมในการเล่นกีฬา 

(Balaguer et al., 2002; Boyd, Yin, Ellis, and 

French, 1995; Ebbeck and Becker, 1994;  
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Ommundsen, Roberts, and Kavussanu, 1998) 

การศกึษาเหลา่นีพ้บว่าบรรยากาศการจงูใจโดยมุง่เนน้

ทีค่วามชำานาญมนียัสำาคญัและมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กับระดับความสนุกสนาน ความพึงพอใจ ความสนใจ

ในการเล่นกีฬา แรงจูงใจภายใน และการหล่อหลอม

ให้มีเป้าหมายโดยมุ่งท่ีงาน กล่าวคือบรรยากาศท่ีมุ่งเน้น

ให้เกิดความชำานาญ ย่ิงเกิดข้ึนมากเท่าใดจะย่ิงทำาให้

ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในทาง

ตรงกันข้าม บรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นท่ีประสิทธิผล

ปรากฏว่ามีผลทางบวกกับการรับรู้ด้านความจริงจัง 

รู้สึกถึงความกดดัน และทำาให้ความวิตกกังวลในการ

แสดงความสามารถเพิ่มมากขึ้น

 Seifriz, Duda and Chi (1992) พัฒนาเคร่ืองวัด

ลกัษณะของบรรยากาศการฝึกสอนระหว่างการฝึกซ้อม 

และการแข่งขัน แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ 

การจูงใจในการเล่นกีฬา (The Perceived Motiva-

tional Climate in Sport Questionnaire; PMCSQ-1) 

เป็นแบบสอบถามแรกในการสร้างข้ึนเพื่อวัดการรับรู้

บรรยากาศแรงจูงใจ ในการเล่นกีฬาของนักกีฬา

บาสเกตบอลสหรฐัอเมริกาชายโดยมข้ีอคำาถาม จำานวน 

106 ข้อ ซ่ึงภายหลัง ลดลงเหลือ 40 ข้อ และมี 

การประเมินเป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า 8 ระดับ 

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำารวจ 

(Exploratory factor analysis) พบว่าควรตัดข้อคำาถาม

ออกเหลือ 9 และ 12 ข้อแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ บรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นท่ีความชำานาญ 

(Mastery Climate) ซึ่งมีข้อคำาถามที่ระบุถึง การฝึก

อย่างหนัก การพัฒนาทักษะ และมองความผิดพลาด

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และบรรยากาศการจูงใจ

โดยมุ่งเน้นท่ีประสิทธิผล (Performance Climate) 

ซ่ึงระบุถึงความสามารถเหนือบุคคล อื่นๆ ในทีม  

การลงโทษสำาหรับการกระทำาผิดและการเป็นดาวเด่น

ของทีมซ่ึงแบบสอบถามดังกล่าว มีความเท่ียงตรงภายใน

อยู่ในระดับสูง (α = 0.80) อย่างไรก็ตามแม้ว่า

แบบสอบถาม จะมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและ

การทำานายก็ตามแต่ทำาการศึกษาเฉพาะในกลุ่มของ

นักกีฬาบาสเกตบอลเท่านั้น ซึ่ง Walling, Duda, and 

Chi (1993) พยายามทำาการศึกษาเพื่อทดสอบความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถาม ในนักกีฬากีฬาประเภทอ่ืนๆ 

โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและเชิง

สำารวจ ผลการศึกษาพบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบ

อันที่แบ่งบรรยากาศออกเป็น 2 ปัจจัย (บรรยากาศ

การจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ความชำานาญ และบรรยากาศ

การจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผล) แต่ค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ของตัวแปรอยู่ในระดับต่ำา ซ่ึงมีนัยว่า 

อาจจะมคีวามเช่ือมโยงประเดน็อืน่ๆ ทีไ่มไ่ดถู้กหยิบยก

ในแบบสอบถามนี้ 

 Newton and Duda (1993) ทำาการพัฒนา

แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่น

กีฬา (PMCSQ-2) จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและการกีฬา ซ่ึงได้พัฒนา 

ข้อคำาถามจำานวน 300 ข้อ จากน้ันข้อคำาถามถูกพิจารณา

โดยผู้เช่ียวชาญและเหลือข้อคำาถามเพียง 48 ข้อ นำาไป

สอบถามนักกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลหญิง

จำานวน 225 คน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ

และตัดข้อคำาถามเหลือเพียง 30 ข้อใน 2 ปัจจัยใหญ่

ซ่ึงแต่ละปัจจัยประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ บรรยากาศ

การจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ความชำานาญ (ความพยายาม 

บทบาทที่สำาคัญและการเรียนรู้ ความชำานาญ) และ

บรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผล (การให้

รางวัล การลงโทษหรอืสำาหรบัความผดิพลาด และการ

ประเมินผลความสามารถ) อย่างไรก็ตามการทดสอบ

โมเดลแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจงูใจในการ

เล่นกีฬา (PMCSQ-2) มีความเหมาะสมและเข้ากันได้

ของข้อมูลดีกว่าโมเดลของแบบสอบถาม PMCSQ-1 

ซึ่ง Ntoumanis and Biddle (1999, p. 653) กล่าว
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ต่อไปว่า แบบสอบถาม PMCSQ-2 มีความเหมาะสม 
ในการพยากรณ์ บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬา
มากกว่า PMCSQ-1 แต่ในการศึกษานี้ทำาการพัฒนา
แบบสอบถาม PMCSQ-1 เพื่อสร้างเป็นฐานของ 
ความเข้าใจในบรรยากาศการจูงใจในทีมก่อนพัฒนา 
จะนำาไปพฒันาเปรียบเทียบแบบสอบ ถาม PMCSQ-2 
ตามทฤษฏีต่อไป แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ 
การจูงใจในการเล่นกีฬาประกอบ ด้วยข้อคำาถามจำานวน 
21 ข้อ แบ่งออกเป็นบรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นที่
ความชำานาญจำานวน 9 ข้อ และบรรยากาศการจูงใจ
โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลจำานวน 12 ข้อ การประเมิน
เป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ (1) ไม่
เห็นด้วยเลย (5) เห็นดว้ย และมคีวามเท่ียวตรงภายใน
สำาหรับบรรยากาศการจงูใจ โดยมุง่เนน้ท่ีความชำานาญ 
เท่ากับ 0.85 และบรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นที่
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.91
 การศึกษาแบบวัดทางกีฬาส่วนใหญ่มาจากการ
ศึกษาและพัฒนาแบบสอบถาม/วัดในวัฒนธรรมของ 
ตะวันตกมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร 
ขณะเดียวกันก็มีการแปลหรือปรับมาใช้ โดยนักวิจัย 
ในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร 
(Butcher and Garcia, 1978) ดังเช่นปรากฏการณ์
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยท่ีแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย เช่น การพฒันาแบบสอบถามการหลอ่หลอม
ให้มีเป้าหมายในการกีฬา (The task and ego  
orientation in sport questionnaire) (Li, Harmer, 
Chi, and Vongjajurapat, 1996) แบบสอบถาม 
การรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬาในนักกีฬา 
(The athlete burnout questionnaire) (Singnoy 
and Vongjaturapat, 2008) แบบสอบถามการกลัว
การล้มเหลว (Fear of failure questionnaire)  
ความมุง่มัน่ในการเลน่กีฬา (The sport commitment 
questionnaire) (Choosakul, Vongjaturapat, Li, 
and Harmer, 2009) ซ่ึงการศึกษาข้ามวัฒนธรรม

เป็นการทดสอบ ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมท่ีมี
อิทธพิลตอ่ความคดิ อารมณ์ และพฤติกรรมทีเ่กีย่วกบั
การรับรู้ของบุคคล ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ฉัตรกมล 
สงิห์นอ้ยและนฤพนธ ์วงศ์จตรุภทัร (2550) เสนอแนะ
ถึงการศกึษาวิจยัในวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกันจำาเป็นตอ้ง
ให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ โครงสร้างของสังคม 
และกระบวนการแปลเพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของ
ทฤษฎด้ีวยการพจิารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบ ทีเ่กิด
จากวัฒนธรรมร่วมกับหลักการทฤษฎี ตามแนวทาง 
การพัฒนาระบบจากล่างสู่บน หรือความเป็นจริงที่ 
เกิดขึ้นในสังคมเข้าไปหาหลักการทฤษฎี (Bottom-up 
approach) และจากบนสู่ล่าง หลักการแนวคิดทฤษฎี
ลงไปสูค่วามเป็นจรงิในสงัคม (Bottom-up and top-
down approach) เพ่ือให้เกิดอันเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของ
การศึกษาและการนำาหลักการทฤษฎีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแบบสอบถาม 
การรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬาเพ่ือนำาไปใช้
ในการศึกษาบรรยากาศในการเลน่กีฬาของนกักีฬาไทย
เพื่อเข้าใจและนำาไปใช้พัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬา 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ 
การจูงใจในการเล่นกีฬาฉบับภาษาไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษา
ระดับอุดมศึกษา จำานวน 797 คน (ชายจำานวน  
552 คนและนักกีฬาหญิงจำานวน 245 คน) ที่มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ท่ีเป็นนักกีฬาระดับอุดมศึกษาท่ีเรียน
ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพาการเลือกกลุ่มนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ 
มีประสบการณ์การเล่นกีฬาและออกกำาลังกายอย่าง 
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ต่อเน่ือง ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผู้วิจัย

ทำาการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน คำานวณหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเบื้องต้น

 เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามการรับรู้

บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬา (PMCSQ-2) 

ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 21 ข้อ แบ่งออกเป็น

บรรยากาศการจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ความชำานาญจำานวน 

9 ข้อ และบรรยากาศการจงูใจโดยมุง่เนน้ท่ีการแข่งขัน

จำานวน 12 ข้อ การประเมินเป็นแบบอัตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ (1) ไม่เห็นด้วยเลย (5) เห็นด้วย  

ซ่ึงค่าสมัประสทิธิค์วามเทีย่ง alpha ของแบบสอบถาม

เทา่กับ 0.76 (คา่สมัประสทิธิค์วามเท่ียงของบรรยากาศ

การจูงใจโดยมุ่งเน้นที่ความชำานาญเท่ากับ 0.70 และ

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของบรรยากาศการจูงใจ 

โดยมุ่งเน้นที่การแข่งขัน 0.77)

 การพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ 

การจูงใจในการเล่นกีฬา (The Perceived Motiva-

tional Climate in Sport Questionnaire-2) ได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของแบบสอบถามเป็นทางการแล้ว

ดำาเนินการตามวิธีการพัฒนาแบบสอบถามทางจิตวิทยา 

การกีฬา (Singnoy, 2012) โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญ

แปลแบบวัดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำานวน  

1 ฉบับ (ผู้วิจัย 1 ฉบับและผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน  

ท่านละ 1 ฉบับ จากนั้นรวบรวมและปรับภาษาของ

แบบวัดให้เป็น 1 ฉบับ) ก่อนนำาไปทดสอบความเข้าใจ

เชิงเนื้อหาในบริบทของภาษาไทยกับนักกีฬาจำานวน  

10 คนแล้วส่งแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศการจูงใจ

ในการเล่นกีฬาฉบับภาษาไทยให้กับผู้เช่ียวชาญด้าน

ภาษา องักฤษจำานวน 1 ท่าน เพือ่แปลแบบวัดดงักลา่ว

กลับเป็นภาษาอังกฤษ จากน้ันส่งแบบวัดให้กับผู้เช่ียวชาญ

ภาษาองักฤษ (เจา้ของภาษา) พจิารณาความสอดคลอ้ง

ของเนื้อหาของแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษท่ีแปลกลับ

จากภาษาไทยกับแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) 

นำาแบบวัดท่ีได้ไปหาความเช่ือมัน่ภายในก่อนทำาการเก็บ

ข้อมูลและนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 การดำาเนินการจริยธรรมโดยการขออนุญาต 

กลุ่มตัวอย่างและลงลายมือช่ือเป็นลายลักษณ์อักษร

จากน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ทำาการติดต่อประสานงานเพ่ือนัดหมาย

เวลา และขอเก็บข้อมูลนอกจากนั้นแจ้งวัตถุประสงค์

ของการทำาวิจัย พร้อมท้ังให้นักกีฬาลงลายมือช่ือเพื่อ

แสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัย

กลา่วขอบคุณกลุม่ตัวอย่างทุกคน ใช้เวลาตอบประมาณ

คนละ 10-15 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูวิ้จยันำาข้อมลูทีไ่ดม้าวิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ฐาน 

คำานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ข้อมูลเบ้ืองต้น วิเคราะห์ความเท่ียงเชิงสอดคล้องภายใน 

(Internal Consistency) โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ

แบบสอบถามสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equa-

tion Model: SEM) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) 

ในโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัย

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสร้าง (Construct validity) ตัวแปรแฝง  

การรับรูบ้รรยากาศการจงูใจในการเลน่กีฬา โดยผูวิ้จยั

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อยืนยันความตรง

เชิงโครงสรา้งตวัแปรแฝงการรบัรู้บรรยากาศ การจงูใจ

ในการเลน่กีฬา วิธกีารดังกลา่วจะนำาไปสูก่ารไดม้าของ

ความตรงเชิงโครงสรา้งของการวัด ทีม่คีวามเหมาะสม

กับวัฒนธรรมและการนำาไปใช้ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

เป็นการพิสูจน์หรือยืนยันทฤษฎีท่ีผู้อื่นค้นพบ ซ่ึงถูก

ออกแบบมาเพือ่ตรวจสอบความสมัพนัธภ์ายในระหว่าง

ตัวแปรสังเกตได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ดังกล่าว

ถูกพัฒนามาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ

เพื่อลด ข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีมีจำานวนมากและผลท่ีได้

อาจจะนำาไปสู่ GIGO model (Garbage In and 

Garbage Out model) อันเนื่องมาจากองค์ประกอบ

ต่างๆ ของตัวแปรน่าจะเป็นองค์ประกอบร่วมกัน  

และสามารถนำาไปใช้ในการวัดความตรงของแบบวัด

ทางดา้นจติวิทยาไดเ้ป็นอย่างดี ผูวิ้จยันำาตัวแปรจำานวน 

21 ข้อเข้าทำาการวเิคราะห์ซ่ึงเป็นการทดสอบโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ที่เป็นไปตามแนวคิดของ Newton 

and Duda (1993) ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยวัตถุประสงค์

ของการทดสอบโมเดลสองแบบเพื่อทดสอบและ 

เปรียบเทียบ การเข้ากันได้ดีของแบบสอบถามในอันท่ีจะ

นำาไปสู่แบบสอบถาม ที่มีความตรง ดังแสดงในตาราง

ที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ข้อที่ คำาถาม

บรรยากาศการจูงใจโดย

มุ่งเน้นที่ความชำานาญ มุ่งเน้นที่การแข่งขัน

Λ SE R2 Λ SE R2

2
4
5
10
13
15
16
17
19
1
3
6
7
8
9
11
12
14
18
20
21

ความพยายามอย่างหนักคือรางวัล
เชื่อว่าโค้ชทำาให้นักกีฬาพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้นได้
เป้าหมายคือปรับปรุงการเล่นแต่ละเกม
นักกีฬาฝึกหนักเพราะเขาต้องการเรียนรู้มากขึ้น
นักกีฬาถูกกระตุ้นให้ฝึกที่จุดอ่อนของตนเอง
ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทที่สำาคัญในทีม
โค้ชต้องการให้เราฝึกทักษะใหม่ๆ
นักกีฬาอยากเล่นกับทีมที่คนในทีมมีฝีมือเท่าๆกัน
ผู้เล่นส่วนใหญ่มีโอกาสได้ลงเล่น
นักกีฬารู้สึกดีเมื่อเล่นได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีม
นักกีฬาถูกลงโทษเมื่อทำาผิดพลาด
นักกีฬาจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมเมื่อทำาผิดพลาด
ความสำาคัญในการเล่นคือการเล่นได้ดีกว่าคนอื่นๆ 
โค้ชให้ความสนใจกับดาราของทีมเท่านั้น
การได้ดีกว่าคนอื่นคือสิ่งที่สำาคัญที่สุด
โค้ชเอาใจใส่กับนักกีฬาบางคนมากกว่าคนอื่นๆ
นกักีฬาบางคนถูกกระตุ้นให้ฝกึให้มากกว่าเพือ่นรว่มทีมคนอืน่ๆ
ทุกคนต้องการที่จะเป็นผู้ทำาคะแนนสูงสุด
เฉพาะผู้ล่นชั้นนำาเท่านั้นที่ได้รับความสนใจจากโค้ช
นักกีฬากลัวการทำาผิดพลาด
ผู้เล่นบางคนเท่านั้นที่เป็นดาราของทีม

0.36
0.45
0.39
0.41
0.55
0.49
0.57
0.07
0.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.05
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.16
0.32
0.23
0.26
0.40
0.31
0.50
0.00
0.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.13
0.09
0.32
0.47
0.98
0.66
0.92
0.37
0.29
0.88
0.24
0.80

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.01
0.00
0.09
0.18
0.65
0.32
0.57
0.13
0.07
0.54
0.05
0.40



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 57

 ผลการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลการวัดการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการ

เล่นกีฬาในการวิเคราะห์ลำาดับที่ 1 (First-order  

measurement model analysis) ของโมเดลปรับแก้ 

(Alternative model) ค่าไค-สแคร์ (X2) เท่ากับ 

1206.45 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 188 มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ 0.87 และค่า 

NNFI เท่ากับ 0.85 ถือว่ามีความกลมกลืนอยู่ในระดับ

ท่ียอมรับได้ ส่วนค่า CFI เท่ากับ 0.87 และค่า RMSEA 

เท่ากับ 0.08 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ ในตารางที่ 1 จะพบว่ามีข้อที่ 17 มีค่า

สัมประสิทธ์ิน้ำาหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธ์

ของการตดัสนิใจต่ำามากซ่ึงสอดคลอ้งกับรปูที ่1 ทีแ่สดง

ให้เป็นค่าทีที่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (1.53) 

X2 (169) = 1073.08; p-value = 0.00; RMSEA = .82

รูปที่ 1 ค่าทีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬาของโมเดลปรับแก้
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 ดังนั้นจึงทำาการตัดออกและนำาไปวิเคราะห์ 

ในโมเดลปรับแก้ที่มีจำานวนตัวแปร 20 ตัวพบว่า  

มคีวามสอดคลอ้งของโมเดลการวัดการรบัรู้บรรยากาศ

การจูงใจในการเล่นกีฬามีค่าไค-สแคร์ (X2) เท่ากับ 

1073.08 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 169 มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value < 0.01) ค่า GFI 

เท่ากับ 0.87 และค่า NNFI เท่ากับ 0.85 ถือว่ามี

ความกลมกลืนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนค่า CFI 

เท่ากับ 0.87 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.82 ถือว่า 

มีความสอดคล้องอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ดังรูปท่ี 1 

นอกจากนั้นแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีที่ดีของ

ตัวแปรแฝง โดยมีค่า t-value มากกว่า 1.96 ทุกตัวแปร

สงัเกตได้ จากเกณฑ์ การประมาณความพอเหมาะพอดี

ของการเข้าได้กับข้อมูล (Goodness of fit) ด้วยวิธี 

Maximum Likelihood ที่พิจารณาดัชนีการเข้าได้ดี

สัมบูรณ์ (Absolute fit index) ความกลมกลืนของ

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (X2) 

ซ่ึงการมนียัสำาคัญทางสถิตขิองคา่ไคสแควร์ช้ีให้เห็นว่า

ยังเป็นรูปแบบที่ยังไม่สอดคล้องของโมเดลกับของมูล

เชิงประจักษ์ ไคสแควร์มีความอ่อนไหวต่อขนาดและ

อ่อนไหวมากเมื่อมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่และ

ตัวแปรสงัเกตไดจ้ำานวนมากจะทำาให้ค่าไคสแควรส์งูข้ึน

จนมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งจะมีผลต่อ การเข้ากันได้ดี

ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ทำาให้ต้องใช้มกีารใช้ดชันตีวัอืน่ๆ เข้ามาพจิารณาความ

สอดคลอ้งของดัชนวัีดระดับความกลมกลนื (GFI) เปน็

ดชันหีนึง่ทีใ่ช้วัดความกลมกลนืของข้อมลูเชิงประจกัษ์

กับโมเดล การวัดความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 

(Poor fit) ถึง 1(Perfect fit) ซ่ึงท่ีใกล้เคียง 0.90 และ

ดชันคีวามคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่พารามเิตอร ์

(RMSEA) เป็นดัชนีท่ีช้ีวัดโมเดลที่ใช้ค่าเฉลี่ยของ

เศษสว่นเหลอืของข้อมลูเพือ่ประมาณความเข้ากันได้ดี

ของกลุม่ตัวอย่างกับประชากร ค่า RMSEA อยู่ระหว่าง 

0.08 และ 0.10 แสดงว่ายังไม่ค่อยดี (Mediocre fit) 

การประมาณค่าดัชนีในกลุ่มดัชนีเปรียบเทียบ (Com-

parative fit index) ใช้ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index; CFI) และ 

ดัชนี NNFI เกี่ยวข้องกับการเข้าได้เชิงสัมพัทธ์ที่ชี้ให้

เห็นว่าโมเดลสามารถเข้าได้กับข้อมูลได้ดีมากเพียงใด

โดยใช้การเปรียบเทียบกับกับโมเดลที่ เป็นฐาน  

การประมาณค่าของดัชนีเหล่าน้ีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 

อย่างไรก็ตามค่าที่ได้ควรใกล้เคียง 0.90 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า

โมเดลมีความเหมาะสมดี ซ่ึงค่าที่ได้จาการวิเคราะห์

ลว้นแลว้แต่มคีา่ใกลเ้คียง 0.90 จงึทำาให้พจิารณาได้ว่า

ข้อมูลที่ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

อภิปรายผลการวิจัย

 กระบวนการพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้

บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬาจากแบบสอบถาม 

การรับรู้บรรยากาศการจงูใจในการเลน่กีฬาของนกักีฬา

ท่ีเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการแปลกลับก่อนนำาไป

ทดสอบเชิงเนื้อหาในบริบทของภาษาไทยกับนักกีฬา

จำานวน 10 คน หลังจากนั้นทำาการแปลแบบวัดกลับ

เป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

และพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัดฉบับภาษาไทย

กับแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) โดยผู้เช่ียวชาญ 

และนำาแบบวัดท่ีได้ไปหาความเท่ียงเชิงสอดคล้องภายใน

แล้ววิเคราะห์ต่อด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

โดยวิธีไลด์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum Likelihood Method) 

ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะนำาไปสู่การได้มาความตรงเชิง

โครงสร้างของการวัดทีม่คีวามเหมาะสมกับวัฒนธรรม

และการนำาไปใช้ จากการวิเคราะห์พบว่าการทดสอบ

ในการวิจยันีไ้มส่อดคลอ้งกันกับต้นฉบับ ซ่ึงมข้ีอคำาถาม

ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบน้อยกว่าเกณฑ์ซ่ึงถือเป็น 

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดีของตัวแปรแฝงควรตัดจำานวน ข้อ 1 ข้อ 

จากน้ันนำาการวิเคราะห์แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 59

การจูงใจในการเล่นกีฬาฉบับปรับแก้ ท่ีมีจำานวน 20 ข้อ

แล้วพบว่ามีความกลมกลืนและความสอดคล้องอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ และมีความเหมาะสมกับการนำาไป

ใช้ได้เป็นอย่างด ีมคีวามกลมกลนืและความสอดคลอ้ง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงถือได้ว่าแบบสอบการรับรู้

บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬามีความสอดคล้อง

อยู่ในระดับท่ียอมรบัไดแ้ละมคีวามเหมาะสมกับการนำา

ไปใช้ได้เป็นอย่างดี

 การศกึษาบนวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันจำาเป็นตอ้ง

นำาไปใช้ทดสอบความมีเหตุผลและการตอบสนอง 

ที่อ ยู่บนหลักของความเป็นจริงในวัฒนธรรมนั้น  

โดยเฉพาะการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ  

ในการออกกำาลังกายและการกีฬาควรให้ความสำาคัญ

กับปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง เช่น วัฒนธรรม ระดบัการแข่งขัน 

และเชื้อชาติ (Duda and Allison, 1990) ตามข้อ

เสนอแนะของ Duda and Allison (1990 cited in 

Li et al., 1996) ซ่ึงการศึกษาการรับรู้บรรยากาศ 

การจูงใจในการเล่นกีฬา น้ันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

แรงจูงใจ ในอันที่ส่งผลต่อการเลิกเล่นของนักกีฬา  

ดังนั้นการดัดแปลงและหาคุณภาพจากแบบสอบถาม

การรับรู้บรรยากาศการจงูใจ ในการเลน่กีฬาท่ีผู้วิจยันำา

แบบวัดของ Newton and Duda (1993) มาดัดแปลง

เป็นฉบับภาษาไทย ซ่ึงแบบวัดที่ได้ถือว่ามีคุณภาพ  

มคีวามเหมาะสมและสามารถนำาไปใช้เป็นเครือ่งมอืใน

การวัดการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬา  

ได้เป็นอย่างดี จากการดำาเนินการวิจัยและผลการวิจัย

จะเห็นได้ว่าแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น แบบวัดที่มี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการแปล

จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ในด้านของภาษาและ

จติวิทยาการกีฬา นอกจากนัน้แลว้ผู้วิจยัยังตระหนกัถึง

ความสำาคัญของโครงสร้างแบบวัดเพราะแบบวัด 

ดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นในต่างประเทศซึ่งอาจจะมีความ

แตกต่างของวฒันธรรมและสง่ผลโดยตรงกับโครงสร้าง

ของแบบวัดที่นำาไปใช้ ดังนั้นจึงนำาการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงสำารวจและเชิงยืนยันมาใช้เพื่อยืนยัน

โครงสร้าง ท่ีมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศ

นั้นๆ (Smith, Smoll, Cumming and Grossbard, 

2006; Conroy, Molt and Hall, 2000; Dunn, Dunn, 

Wilson, and Syrotuik, 2000; Betancout and Lopez 

cited in Singnoy and Vongjaturapat, 2008) 

แม้ว่าแบบวัดการหมดไฟต้นฉบับที่มีจำานวน 21 ข้อ 

จะใช้ได้ดีในสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ข้อมูลที่ได้จาก 

การศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ผ่านมามากนัก 

แบบวัดที่ถูกพัฒนาจำานวน 20 ข้อมีความเหมาะสม

มากกว่า และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim and 

Gill (1997) ท่ีทำาการศึกษาเร่ืองการศึกษาข้ามวัฒนธรรม

ของทฤษฎีการมีเป้าหมายในนักกีฬาเยาวชนเกาหลี 

(Cross-cultural of goal perspective theory to 

Korea youth sport) พบว่าแบบวัด TEOSQ ที่ได้ 

การยอมรับว่ามมีาตรฐาน และได้รับความนยิมในยุโรป

และอเมริกาเหนือจำานวน 13 ข้อ เมื่อนำามาทดสอบ

ในวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสำารวจและเชิงยืนยันแล้วเหลือเพียง 

10 ข้อ ซ่ึงการวิเคราะห์องค์ประกอบช้ี ให้เห็นว่า 

แบบวัดที่ใช้ได้ดีในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะไม่สามารถ 

นำาไปใช้กับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แตกต่าง ดังนั้นภาษา 

ที่ใช้ในแบบสอบถามคงไม่ใช่ต้นเหตุที่สำาคัญของ

ความคลาดเคลื่อนดังกล่าว แต่อาจมีสาเหตุมาจาก

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคม  

ซ่ึงโดยนัยสำาคัญแล้วการตีความจากภาษาต้นฉบับกับ

วัฒนธรรมอาจจะไม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะวัฒนธรรม 

ตะวันตก (West cultural) เช่น อเมริกาเหนือ กับ

วัฒนธรรมตะวันออก (East cultural) เช่น เอเชีย 

เป็นต้น

 การดัดแปลงแบบวัดในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

(Cross cultural) อาจจะมีผลต่อการนำาไปใช้ และ 
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การแปลความหมายท่ีแตกตา่งกันออกไปในอนัท่ีมาจาก

ความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษา ผลกระทบ 

ดังกล่าวอาจจะทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างทฤษฎีหรือ

แนวคิดท่ีมาจากความไม่สม่ำาเสมอ ของผลการศึกษา 

ปัญหาในการทดสอบท่ีมกัจะเป็นประเด็นในการเคลือ่น

ของทฤษฎ ี(Theoretical slides) เมือ่นำาไปใช้ในภาษา

อ่ืนๆ แม้จะมีข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่ีมาท้ังความเอนเอียง 

กลยุทธ์ และเทคนิคของการทดสอบเพื่อปรับปรุงให้

แบบสอบถามมีมาตรฐานมีความทัดเทียมกับต้นฉบับ

มากที่สุด แบบทดสอบจำานวนมากรายงานถึงความ 

แตกต่างของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ค่าระดับ

คะแนนในแต่ละข้อท่ีนา่จะเป็นประเดน็ท่ีสำาคญัท่ีอยู่บน

พ้ืนฐานของการคิดซ่ึงมีการศึกษาอย่างยาวนานท่ีค้นพบ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอภิปรายเก่ียวกับ 

วิธีการแตกต่างเหล่านี้ สามารถตีความได้ ข้อถกเถียง

เหล่านี้สามารถอธิบายในเชิงจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

โดยย้อนกลับไปยัง ทฤษฎีความแตกต่างของพื้นฐาน

การหล่อหลอมที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักวิจัยบางคนจึง

อาจจะอา้งว่ามคีวามแตกต่างเกิดข้ึนจากรปูแบบต่างๆ 

ที่ความสามารถในการก่อให้เกิดความแตกต่างในกลุ่ม 

ในขณะเดียวกันคนอืน่กลา่วว่ากระบวนการทางปัญญา 

(ความคิด) สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดผลผลติของบริบท

ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นวัฒนธรรมของ

กลุ่มจะมีรูปแบบแตกต่างกันท่ีฝังลึกในความต้องการ

ของคนและสิง่แวดลอ้ม เช่นเดยีวกับรูปแบบทางสงัคม

วัฒนธรรมซ่ึงนัยว่าความแตกต่างทางสติปัญญา  

(ตามที่กำาหนดโดยสังคมตะวันตก) จะเกิดขึ้นระหว่าง

วัฒนธรรมของกลุ่ม ในทางตรงกันข้ามพ้ืนฐานการทำางาน 

ของการกระบวนการคดิเป็นสิง่ธรรมดาท่ีเกิดข้ึนสำาหรับ

มนษุย์ ความสามารถทางกระบวนการคิดอาจจะมาจาก

โครงสรา้งท่ัวๆ ไปแตส่ามารถมผีลต่อความหลากหลาย

ของความสามารถที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและ

บรรทดัฐาน ทางวัฒนธรรมและสถานการณท์างสงัคม 

การอธิบายเร่ืองการศึกษาความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม 

ทีชั่ดเจนพบในการศกึษาเรือ่งกระบวนการคดิ ทีอ่ธิบาย

ความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์มีผลต่อคะแนน  

การทดสอบความสามารถทางปัญญา พวกเขาพบว่ามี

ความแตกต่างคะแนนระหว่างกลุ่มชนชาติในประเทศ

ต่างๆ ท่ัวโลก ขณะเดียวกันในกลุ่มกลุ่มเดียวกันอาจจะ

มปีระสทิธิภาพต่ำาก็ได ้แตโ่ดยท่ัวไปกลุม่ทีม่สีถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมต่ำาและด้อยโอกาสทางการศึกษา

จะแสดงคะแนนการทดสอบที่ลดลงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

ลักษณะของกลุ่มเหล่านี้มักจะได้รับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมตะวันตกที่สร้าง พัฒนา และขยาย 

องค์ความรู้ทางด้านการทดสอบความสามารถ ดังนั้น

การพัฒนาแบบสอบถามข้ามวัฒนธรรมที่ดีจะต้องมี

ความเทีย่งตรงของการวัดสำาหรับทำานายความสามารถ 

พฤติกรรม หรือแรงจูงใจได้ เช่นเดียวกับการศึกษาน้ีท่ีพบ

ว่ามบีางข้อ ไมเ่ป็นไปตามลกัษณะการคิดในนกักีฬาไทย

แต่ภาพรวม ของแบบสอบถามนี้สามารถนำาไปใช้ใน

การศึกษาการรับรู้บรรยากาศการจูงใจในการเล่นกีฬาได้

 ขอ้จำากดัของการวจิัยนี้คอื การเกบ็ตวัอยา่งแบบ

สะดวกทำาให้ขาดความน่าเช่ือถือ และการศึกษาน้ีไม่ทำา 

การดัดแปลงโมเดลตามที่ดัชนีการดัดแปลงโมเดล 

(Model Modification Indices: MI) กำาหนดให้เพราะ

การปรับเปลี่ยนโมเดลจะทำาได้เมื่อสามารถตีความ 

ได้อย่างชัดเจนและมีพื้นฐานเชิงทฤษฏีท่ีแน่นหนา  

มิฉะน้ันแล้วการปรับเปลี่ยนโมเดลที่ทำาไปตามสภาพ

ของข้อมูล (Data driven model modification)  

จะเป็นการฉวยโอกาสทางข้อมลูทำาให้ลกัษะเฉพาะของ

กลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อการเข้าได้ดีกับตัวอย่างนั้น 

แต่ไม่สามารถนำาข้อค้นพบไปใช้ได้กับประชากรอื่นๆ  

ซ่ึงยังไม่มีทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการปรับโมเดล (การปรับ

ค่า Error ของตัวแปรต่างๆ) ดังนั้นการปรับเปลี่ยน

โมเดลควรกระทำาอย่างรัดกุมและมั่นใจว่าโมเดลที่ได้มี

ความหมายในด้านเน้ือหา อย่างไรก็ตามในการศึกษาน้ี
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ไมท่ำาการปรบัคา่ความคลาดเคลือ่น (error) ตามท่ีดชันี

พัฒนาโมเดลแนะนำาเพราะไม่มีหลักฐานทางทฤษฎี 

ที่ยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัว 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไปควรทำาการสุ่ม

แบบความนา่จะเป็นและจำานวนกลุม่ตัวอย่างทีม่ากข้ึน

เพือ่ให้เกิดความนา่เช่ือถือทีม่ากข้ึน ท้ังนีอ้าจจะพฒันา

ข้อที่ 17 ข้ึนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่

ผ่านมา 

 สรุปผลการวิจัย

 แบบสอบถามการรับรูบ้รรยากาศการจงูใจในการ

เล่นกีฬาฉบับภาษาไทยที่มี 20 ข้อมีความเหมาะสม

สามารถการนำาไปใชใ้นวัดการรับรูบ้รรยากาศการจงูใจ

ในการเล่นกีฬาของนักกีฬาไทยได้
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แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร

รดมยศ มาตเจือ และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ
แข่งขันวา่ยน้ำาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 
25 เมตร
 วธีิดำาเนินการวจิยั ผูวิ้จยัไดก้ำาหนดวิธดีำาเนนิการ
วิจัยเป็น 2 ข้ันตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
มีจำานวน 143 คน การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมาได้ 
จากการดำาเนินการหลายข้ันตอน ท้ังโดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย การดำาเนินการวิจัยในข้ันตอนที่ 1 ใช้
แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 และข้ันตอนที ่2 ใช้แบบสอบถาม
ชุดที่ 2 แบบสอบถามชุดที่ 1 ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการแนวทางพัฒนาการจัดการ
การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
สระวา่ยน้ำา 25 เมตร เพือ่นำาผลการวิจยัไปพฒันาเป็น
แนวทางที่เป็นผลผลิตของการวิจัยคร้ังนี้ในการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 2 ต่อไป ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการ
ดำาเนินการวิจยัทัง้ 2 ข้ันตอน นำาไปวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ”ที”
 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางพัฒนาการจัดการ
การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
สระว่ายน้ำา 25 เมตร ประกอบด้วย 1) ควรจัดให้มี
การฝกึอบรมคณะกรรมการจดัการแข่งขันทกุตำาแหนง่
ให้เข้าใจถึงกฎกติกาของ FINA โดยเปิดการอบรมให้กับ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม 2) ควรจัดจำานวนบุคลากร
ให้ครบทุกตำาแหน่งหน้าท่ีตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้ำา 
(FINA) 3) สมาคมว่ายน้ำาฯ ควรจัดหาผู้สนับสนุน 
ในการจัดการแข่งขันเพื่อให้การจัดการแข่งขันดำาเนิน
ไปได้อย่างสะดวก 4) ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการดำาเนินงานโดยการหาผู้สนับสนุนงบประมาณ
และควรใช้งบประมาณตามที่ได้กำาหนดไว้ในโครงการ 
5) ควรจัดสนามแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และตามกติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) 6) ควร
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตามสื่อต่างๆอย่าง
หลากหลาย และ 7) ควรกำาหนดวันและเวลาทีท่ำาการ
แข่งขันให้ชัดเจน รวมถึง ควรจัดการแข่งขันเป็นไปตาม
วันเวลาที่ได้ระบุไว้ในสูจิบัตร
 สรุปผลการวิจัย แนวทางพัฒนาการจัดการ 
การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
สระว่ายน้ำา 25 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร 
ดา้นงบประมาณ ด้านสถานที ่อปุกรณ ์และวสัดุ และ
ดา้นการจดัการ เป็นแนวทางทีไ่ด้ดำาเนนิการพฒันาข้ึน
ตามหลักกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้ ดังนั้น แนวทาง
ดังกล่าวจึงสามารถช่วยให้การจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย/สระว่ายน้ำา 25 เมตร  
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำาสำาคญั: แนวทางพฒันา / การจดัการ / การแข่งขัน
ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย/สระว่ายน้ำา 25 เมตร
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GUIDELINES FOR DEVELOPING MANAGEMENT OF THAILAND 

SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25 M)

Radomyos Matjiur and Prapat Laxanaphis uth
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose To develop guidelines for  
developing the management of Thailand  
swimming championships (25 m). 
 Methods This research composed of  
2 stages. The samples, 143, were used in this 
study. They were sampled by multi-stage 
sampling methods, Purposive Sampling and 
Simple Random Sampling. The research tools 
were two sets of questionnaires. The first set, 
finding problems and needs for developing the 
management of Thailand swimming champion-
ships (25 m), was used in the first stage; and 
the second set, using results from the first 
stage as guidelines for developing the final 
guidelines the was the output of this research, 
was used in the second stage. The data  
were then statistically analyzed in terms of 
frequency, percentage, mean, standard deviation 
and t-test.
 Results The guidelines for developing the 
management of Thailand swimming champion-
ships (25 m) consisted of: All positions of the 
committee should have training for under- 
standing of the FINA Rules and Regulations, 

and should be open for those who interested 
in. 2) All positions of officiating committee 
under the rules of FINA should be organized. 
3) Sponsorship should be requested from the 
entrepreneurs for making the events ran more 
efficiently. 4) Budgets should be sufficiently 
provided and be controlled using budgets as 
determined. 5) Competition pools should be 
set according to the rules and regulations of 
FINA. 6) Public relations should be used to 
various medias. And 7) Date and time of the 
event should be clearly set and should be 
performed with the specified program.
 Conclusion The guidelines for developing 
the management of Thailand swimming cham-
pionships (25 m) of 4 areas: Man, Money, 
Materials, and Management was constructed 
by reliable research methodology. Its outcomes 
would allow Thailand swimming championships 
(25 m) in a very effective and efficient way. 

Key Words: Guideline / Management / 
Competitive Swimming of Thailand / 
Swimming pool 25 meters
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงแชมป์โลก สระว่ายน้ำา 

25 เมตรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสหพันธ์ว่ายน้ำา

นานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1991 และได้จัดการแข่งขันขึ้น

ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1993 ณ ประเทศสเปน โดยการ

จัดการแข่งขันว่ายน้ำาสระว่ายน้ำา 25 เมตรจะจัดข้ึน 

ในระหว่างช่วงฤดูใบไม้ร่วงจนถึงฤดูหนาว ในปีนี้มี

จำานวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 313 คน 

จาก 46 ประเทศ การแข่งขันว่ายน้ำาชิงแชมป์โลก 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปี

ถัดๆมามีนักกีฬาเข้าแข่งขันมากขึ้นในทุก 2 ปี จนถึง

ปัจจุบัน ล่าสุดในปี ค.ศ. 2010 การแข่งขันว่ายน้ำา 

ชิงแชมป์โลกสระว่ายน้ำา 25 เมตร ท่ีประเทศดูไบ  

มนีกักีฬาเข้าร่วมถึง 780 คน จาก153 ประเทศ (FINA 

Office, 2009 : Online)

 การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตรได้จดัข้ึนคร้ังแรกเมือ่ปี พ.ศ. 2548 

โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เปน็การคัดเลอืกตัวแทนว่ายน้ำา

ทีมชาติไทย เนื่องจากในปีนั้นประเทศไทยได้รับเป็น 

เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเช่ียนอินดอร์เกมส์  

คร้ังท่ี 1 หลังจากน้ันต่อมาก็ได้จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร เร่ือยมา โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิก

ของสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการ

จดัอนัดับของนกักีฬาในแตล่ะรุ่นอายุ นอกเหนอืจากว่า

ในปีนั้นๆ จะมีการส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในระดับนานาชาติ

 การแข่งขันว่ายน้ำารายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มี

ความสำาคัญต่อการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำาของไทยไปสู่

ระดับนานาชาติได้เช่นกัน เพราะนักกีฬาว่ายน้ำา 

ส่วนใหญ่ของประเทศฝึกซ้อมว่ายน้ำากันในสระว่ายน้ำา

ขนาด 25 เมตร เพราะสระว่ายน้ำาขนาด 50 เมตร 

จะมเีฉพาะศูนย์กีฬา สนามกีฬากลางของแตล่ะจงัหวัด

เท่าน้ัน อีกท้ัง ในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร น้ันยังไม่ได้รับ

ความสนใจจากสโมสรสมาชิก หรือจากชมรมว่ายน้ำา

ต่างๆ ของประเทศไทยเท่าที่ควร อันอาจเนื่องมาจาก

การจัดการแข่งขันรายการนี้ มีการจัดแค่ปีละ 1 ครั้ง 

เวลาที่ใช้ในการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการกำาหนดไว้ จำานวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันยังมี

จำานวนน้อยและย่ิงในรุ่นอายุท่ัวไป ไม่มีนักกีฬาเข้าแข่งขัน 

ยกเว้นเพียงแต่ว่าในปีนั้นจะมีการคัดเลือกนักกีฬา 

ทีมชาติไทยเพ่ือส่งแข่งขันไปต่างประเทศ รวมถึงสถานท่ี

ในการจดัการแข่งขันสามารถบรรจผุูเ้ข้าชมการแข่งขัน

ได้น้อยไม่เพียงพอกับผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน 

 จากปัญหาที่กล่าวมาทำาให้ผู้ วิจัยได้มองเห็น 

ความสำาคัญและความจำาเป็นในการศึกษาและพัฒนา

แนวทางการจัดการแข่งขันฯ โดยจะทำาการศึกษาใน

ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการการแข่งขันฯ ในดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ

อปุกรณแ์ละสถานที ่ด้านงบประมาณ และดา้นวิธกีาร

จัดการการแข่งขัน ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าการศึกษาในคร้ังนี้ 

น่าจะเป็นนำาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

การจดัการแข่งขันของสมาคมว่ายน้ำาให้มปีระสทิธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำา 

ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการแข่งขัน 

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการการแข่งขัน 

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งขัน
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ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

จากข้อมูลทางสถิติของสมาคมแห่งประเทศไทยประจำาปี 

พุทธศักราช 2553 ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน จำานวน 

48 คน จากสโมสรท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ท้ังหมด 48 สโมสร นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จำานวน 

395 คน ผู้ปกครอง จำานวน 395 คน ตามจำานวน

นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันวา่ยน้ำาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 

25 เมตร ฝา่ยต่างๆ ของสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย 

ทั้งหมด 6 ฝ่าย จำานวน 86 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 

924 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากรกลุ่มต่างๆ มีวิธี

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ กลุ่มผู้ฝึกสอน ใช้วิธี

การเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Selection Sampling Method) ทีมละ 1 คน  

รวมจำานวนทั้งสิ้น 19 คน กลุ่มนักกีฬา โดยใช้วิธีการ

สุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling Method) 

ดว้ยวิธกีารจบัสลาก ตามจำานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีคำานวณ

สัดส่วนของจำานวนนักกีฬาในแต่ละสโมสรไว้ จากสโมสร

ที่ส่งแข่งขัน สโมสรละ 4 คน เป็น ชาย 2 คน  

เป็นหญิง 2 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling Method) ด้วยวิธีการ

จับฉลาก จากสโมสรท่ีส่งแข่งขัน หากสโมสรใดมีนักกีฬา

เพศชายและเพศหญิงมากกว่า 2 คน ให้จับสลาก 

เพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน แต่หากสโมสรใด 

มีนักกีฬาเพศชายหรือเพศหญิง มีจำานวนน้อยกว่า 

เพศละ 2 คน ให้เลือกเพศตรงข้ามแทนให้ครบ 4 คน 

รวมจำานวนทั้งสิ้น 76 คน กลุ่มผู้ปกครอง ใช้วิธีการ

สุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection 

Sampling Method) จากผู้ปกครองของนักกีฬาที่ 

จับสลากได้ รวมท้ังสิ้นจำานวน 76 คน และกลุ่ม 

คณะกรรมการการจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร ของสมาคม

ว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย โดยผู้วิจัย

ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเลือกประธานและ/หรือ

เลขานุการแต่ละฝ่าย จำานวนทั้งสิ้น 8 คน รวมเป็น 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 179 คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ในการดำาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ

จัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเป็น  

2 ขั้นตอน

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ

พัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร เพื่อจะได้นำา

ผลการวิจัยไปพัฒนาแนวทางในข้ันตอนท่ี 2 รายละเอียด

ในการดำาเนินการวิจัยมีดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

จากเอกสาร วารสารสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย 

บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. สร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกับแนวทางพัฒนา 

การจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ

ดำาเนินการวิจัย

 3. ดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 โดยผู้วิจัยได้

ร่างแบบสอบถามแล้วนำาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และนำากลับมาแก้ไข ปรับปรุง ตามที่ 

ได้รับคำาแนะนำา

 4. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามชุดที่ 1 ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 5 ทา่น ทำาการตรวจสอบความตรง
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เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ประเมิน

ความสอดคล้องระหว่างคำาถามปัญหาและความต้องการ

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากน้ันนำามาวิเคราะห์

หาค่าดัชน ี(Index of Item-Objective Congruence: 

IIOC) โดยผู้วิจัยได้กำาหนดค่าดัชนีความสอดคล้องไว้

ต้ังแต่ .50 ข้ึนไป ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

มีค่าดัชนีได้เท่ากับ 0.98 หลังจากนั้นนำาแบบสอบถาม

ไปปรับปรุง และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบใหม่จนเกิด

ความสมบูรณ์ก่อนทดลองใช้

 5. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามชุดที่ 1 ไปทดลองใช้ 

(Try out) เพื่อหาคุณภาพกับสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน 

กับกลุ่มผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ปกครอง ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างจริง จำานวน 30 คน เพือ่ตรวจสอบความเท่ียง 

(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า

ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.934

 6. นำาแบบสอบถามท่ีได้ทดลองแล้วมาปรับปรุง

ด้านสำานวนภาษาให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตลอดจน 

รปูแบบการจดัพมิพแ์บบสอบถาม แลว้นำาแบบสอบถาม

ไปใช้ในการวิจัยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและความต้องการพัฒนา 

การจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร

 7. ดำาเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่าง

ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครอง

 8. นำาข้อมลูทีไ่ดม้าทำาการวิเคราะห์ และแปลผล

ข้อมูลเพื่อร่างเป็นแบบสอบถามชุดที่ 2 ซ่ึงจะศึกษา

ความเป็นไปได้ของร่างแนวทางพัฒนาการจัดการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

 ข้ันตอนท่ี 2 พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีนำาแนวทาง

ไปพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร ให้ประสบ- 

ความสำาเร็จ รายละเอียดในการดำาเนินการวิจัยมีดังนี้

 1. นำาแบบสอบถามชุดที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม

 2. นำาแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงด้านสำานวนภาษา

ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์

แบบสอบถาม แล้วนำาแบบสอบถามไปใช้ในการวิจัย

เพือ่ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร แสดงความ

คดิเหน็เกีย่วกบัความเปน็ไปได้ทีจ่ะนำาแนวทางทีผู่้วจิัย

พฒันาข้ึนไปใช้ในการจดัการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร ให้ประสบ- 

ความสำาเร็จ

 3. ดำาเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่าง

คณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

 4. นำาข้อมลูท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์ และสรปุเปน็

แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 : ผู้วิจัย 

นำาข้อมูลที่ได้มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป และนำาเสนอผลการ

วิเคราะห์ดังนี ้ตอนที ่1 เก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม นำามาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้นำาเสนอในรปูตารางประกอบความ

เรียงตอนท่ี 2 เก่ียวกับปัญหาการจัดการการแข่งขันว่าย

น้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

นำามาวิเคราะห์เพือ่หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่า “ที” ตอนท่ี 3 เก่ียวกับความต้องการ

พัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร นำามาวิเคราะห์

เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
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ค่า “ที” ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

เก่ียวกับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร เป็นแบบสอบถาม

ชนิดปลายเปิดมาสรุปข้อเสนอแนะแล้วนำาเสนอเป็น

ประเด็น

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 2 : ข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป  

และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นำามาแจกแจง

ความถ่ี หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำาเสนอ 

ในรูปตารางประกอบความเรียง ตอนที่ 2 เก่ียวกับ

ความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาการจัดการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

นำามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

เก่ียวกับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร เป็นแบบสอบถาม

ชนิดปลายเปิดมาสรุปข้อเสนอแนะแล้วนำาเสนอเป็น

ประเด็น

ผลการวิจัย

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีอายุต่ำากว่า  

20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.66 มีระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.78 จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วม

การแข่งขันมากกว่า 2 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 45.93 และ

มีประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำาอยู่ระหว่าง 5-8 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 26.67

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับปัญหาการจดัการ

การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

สระว่ายน้ำา 25 เมตร ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน

สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ และด้านการจัดการแข่งขัน

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา 

การจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร รวมทุกด้าน

ปัญหาการจัดการ

การแข่งขันว่ายน้ำา

N = 135
ระดับปัญหา

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ

4. ด้านการจัดการแข่งขัน

2.31

2.72

2.52

2.29

0.55

0.80

0.59

0.58

น้อย

มาก

มาก

น้อย

ค่าเฉลี่ยรวม 2.46 0.63 น้อย

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการจัดการการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร

โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
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ได้แก่ ด้านงบประมาณและด้านสถานที่ อุปกรณ์และ

วัสดุ ส่วน 2 ด้านที่เหลือมีปัญหาระดับน้อยเท่ากัน

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ

พัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร ของกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน 

งบประมาณ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ และด้าน

การจัดการแข่งขันดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการ

พัฒนาการจัดการการแขง่ขนัว่ายน้ำาชงิชนะเลิศแหง่ประเทศไทย สระวา่ยน้ำา 25 เมตร รวมทุกด้าน

ความต้องการพัฒนาการจัดการ

การแข่งขันว่ายน้ำารวมทุกด้าน

N = 135
ระดับความต้องการ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ

4. ด้านการจัดการแข่งขัน

2.89

2.96

3.02

3.02

0.59

0.73

0.64

0.62

มาก

มาก

มาก

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 2.97 0.66 มาก

 จากตารางที ่2 จะเห็นไดว่้า ผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพฒันาการจดัการ

การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

สระว่ายน้ำา 25 เมตร โดยทั้งภาพรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก 

 ผลวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ข้อมูลทั่วไปของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชายคดิเป็นร้อยละ 87.5 มอีายุ 50 ปีข้ึนไปคดิเป็น

ร้อยละ 62.5 และระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 62.5

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นไปได้

ของแนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และ

วัสดุ และด้านการจัดการแข่งขันดังแสดงในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำา 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 

25 เมตร รวมทุกด้าน

แนวทางการพัฒนาการจัดการ

การแข่งขันว่ายน้ำาฯ

N = 8
ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ด้านบุคลากร

2. ด้านงบประมาณ

3. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ

4. ด้านการจัดการแข่งขัน

3.65

3.62

3.70

3.53

0.25

0.27

0.25

0.45

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 0.22 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันว่ายน้ำามีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง

พัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร โดยทั้งภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ของ

แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร ท้ังหมด 4 ด้าน 

พบว่ามีความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการ

จัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

สระว่ายน้ำา 25 เมตร อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน 

โดยเรยีงจากคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ยดงันี ้ดา้นสถานท่ี 

อุปกรณ์ และวัสดุ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  

และด้านการจัดการแข่งขัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำาเสนอ

ความเป็นไปได้ท่ีจะนำาแนวทางไปพัฒนาการจัดการ

การแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

สระว่ายน้ำา 25 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ และ

ด้านการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการ

จดัการการแข่งขันชิงชนะเลศิแห่งประเทศ สระว่ายน้ำา 

25 เมตร ต่อไป

 ในด้านบคุลากร จากผลการวิจยั ความเป็นไปได้

ของแนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร  

ที่จะทำาให้การจัดการแข่งขันประสบความสำาเร็จ ดังนี้ 

จากการศึกษาเอกสารเร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระวา่ยน้ำา 25 เมตร บคุลากรผูรั้บผดิชอบหนา้ทีต่า่งๆ

ในการแข่งขันประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ

จดัการแข่งขันและประธานดำาเนนิงาน คณะกรรมการ

ฝ่ายกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

จัดการแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเหรียญรางวัล และสุดท้าย

คณะกรรมการฝา่ยการเงิน พบว่าบคุลากรมไีมเ่พยีงพอ

ต่อการจัดการแข่งขัน เนื่องจากในบุคลากรบางท่าน

ต้องรับผิดชอบตำาแหน่งหน้าที่อย่างน้อย 2 ตำาแหน่ง 

ได้แก่ ตำาแหน่งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเหรียญ

รางวัล และตำาแหนง่คณะกรรมการฝา่ยการเงิน ผูวิ้จยั

เห็นว่าความเป็นไปได้ท่ีจะนำาแนวทางไปพัฒนาการ

จัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
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สระว่ายน้ำา 25 เมตร ด้านบุคลากรคือ ควรจัดให้มี

การฝกึอบรมคณะกรรมการจดัการแข่งขันทกุตำาแหนง่

ให้เข้าใจถึงกฎกติกาของ FINA และข้ันตอนการดำาเนนิ

การจัดการแข่งขัน โดยเปิดการอบรมให้กับผู้ที่สนใจ 

เข้าร่วมฝึกอบรม เช่น นิสิต นักศึกษา อดีตนักกีฬา

ว่ายน้ำาเป็นต้น ซ่ึงจะทำาให้การจัดการแข่งขันเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ กูลิค และ

เออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973) กล่าวว่า  

การจดัองค์การนัน้ จำาเป็นต้องพจิารณาจดัหาตัวบคุคล

และเจา้หนา้ทีม่าปฏบัิตงิานให้สอดคลอ้งกับการจดัแบง่

หน่วยงานที่กำาหนดไว้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการ

เก่ียวกับการบริหารบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ และเหมาะสมมาปฏบัิตงิานนัน้ การจดั

คนเข้าทำางานเป็นงานท่ีต่อเน่ือง มิใช่จะทำาคร้ังเดียวเสร็จ 

เพราะคนทำางานย่อมตอ้งมคีนลาออก ถูกปลด เกษยีณ

หรือตาย ดังนั้นในการสรรหา แต่งต้ังหรือดำารงไว้  

ซ่ึงการบริหารบุคคลเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ความรอบคอบ

และมีข้ันตอนในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

ควรจดัคนเข้าทำางานโดยพจิารณาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร และจัดให้เหมาะสมกับงาน

 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีข้อเสนอ

แนะแนวทางเพิม่เตมิด้านบุคลากร คือ ควรจดัจำานวน

บุคลากรให้ครบทุกตำาแหน่งหน้าที่ตามกฎของสหพันธ์

ว่ายน้ำา (FINA) โดยกฎข้อบังคับกติกาว่ายน้ำาฟีน่า  

ปี 2009-2013 ได้ระบุการไว้ว่าในการจัดการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิก และการแข่งขันว่ายน้ำาชิงแชมป์โลก 

คณะกรรมการสหพันธ์ว่ายน้ำานานาชาติจะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตัง้กรรมการและเจา้หนา้ทีเ่พือ่ควบคมุการแข่งขัน

อย่างน้อยท่ีสุด ดังต่อไปน้ี ผู้ตัดสินช้ีขาด 1 คน ผู้ควบคุม

อุปกรณ์อัตโนมัติ 1 คน กรรมการดูฟาวล์ 4 คน  

ผู้ปล่อยตัว 2 คน หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว 2 คน 

(อยู่คนละด้านของสระ) กรรมการดูการกลับตัว 16 คน 

(อยู่ด้านละ 1 คน ของแต่ละลู่) หัวหน้าผู้บันทึก 1 คน 

ผู้รับรายงานตัว 2 คน กรรมการเชือกฟาวล์ 1 คน  

ผู้ประกาศ 1 คน 

 ในด้านงบประมาณ จากผลการวิจัย ความเป็น

ไปไดข้องแนวทางพฒันาการจดัการการแข่งขันว่ายน้ำา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร  

ที่จะทำาให้การจัดการแข่งขันประสบความสำาเร็จ ดังนี้ 

สมาคมว่ายน้ำาฯ ควรจัดหาผู้สนับสนุนในการจัดการ

แข่งขันเพื่อให้การจัดการแข่งขันดำาเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน่ืองจากปัจจุบันทางสมาคมว่ายน้ำาฯ 

มีผลงานในการบริหารงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

จึงทำาให้ผู้สนับสนุนไม่ใ ห้ความสำาคัญเท่าที่ควร  

เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาของสมาคมกีฬาอื่นๆ 

อย่างมาก ทำาให้ผูส้นบัสนนุต้องการให้การสนบัสนนุกับ

สมาคมกีฬาทีม่ผีลงาน ทีแ่สดงออกให้เห็นเปน็รปูธรรม 

สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงศ์ (Santiwong, 2002) 

กล่าวว่า เงินทุน (Money) เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการ

สนับสนุนจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและอำานวย

ความสะดวกให้กิจการขององค์การดำาเนินไปได้อย่าง 

ไม่ติดขัด 

 ในด้านสถานท่ี วัสดุ และอุปกรณ์ จากผลการวิจัย 

ความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

ที่จะทำาให้การจัดการแข่งขันประสบความสำาเร็จ ดังนี้ 

ควรจัดสนามแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาและมีมาตรฐาน

สากล เช่น แท่นกระโดด สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA)  

ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะของแท่นกระโดด ตั้งแต่ปี  

คศ. 2011 แต่ปัจจบัุน สมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย

ยังไม่ได้ทำาการเปล่ียนแปลงแท่นกระโดดให้ไปตามลักษณะ

สากล เนื่องจากสระว่ายน้ำาส่วนใหญ่เป็นของเอกชน 

สมาคมฯ จึงได้สามารถดำาเนินการเปลี่ยนแปลงได้  

ทั้งนี้ สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) ได้กำาหนดรูปแบบ 

ของแท่นกระโดดในลักษณะคล้ายกับจุดออกตัวของ 

นักกรีฑา โดยกำาหนดความสูงของแท่นกระโดดควรมี



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 73

ความสูงจากผิวน้ำาอยู่ระหว่าง 0.5-0.75 เมตร และมี

ความลาดชันได้สูงสุดไม่เกิน 10 องศา พื้นผิวด้านบน

ของแท่นกระโดดต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 0.5×0.5 เมตร 

และวัสดุที่ใช้ทำาพื้นผิวต้องไม่ลื่น 

 ท้ังน้ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีข้อเสนอแนะ 

แนวทางเพิ่มเติมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุ คือ 

สถานที่จัดการแข่งขันต้องมีความพร้อมเป็นมาตรฐาน

ตามที่สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) กำาหนด แต่จากการ

สัมภาษณ์เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำาฯ และประธาน

จัดการแข่งขันว่ายน้ำาพบว่า สมาคมว่ายน้ำาฯ ไม่มีสถานท่ี 

อุปกรณ์ และวัสดุ เป็นของทางสมาคมว่ายน้ำาฯ เอง 

ทำาให้ต้องขอเช่าสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ จากทาง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา เนื่องจากอธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กีฬาว่ายน้ำาเป็นประจำาทุกปี จึงทำาให้สมาคมว่ายน้ำาฯ 

สามารถติดต่อขอเช่าสถานท่ีได้ง่ายไม่มีข้ันตอนในการ

ดำาเนินการที่ยุ่งยาก ดังนั้นสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุ 

จงึอยู่ในสภาพเดิม ไมไ่ดป้รบัปรงุ เปลีย่นแปลง ให้เปน็

ไปตามมาตรฐานท่ีสหพนัธว่์ายน้ำาฯ FINA กำาหนด เช่น 

แท่นกระโดด ลู่ว่าย ซึ่งขัดกับกฏของสหพันธ์ว่ายน้ำาฯ 

FINA ที่ได้กำาหนดไว้ว่าภายในสนามแข่งขันต้องมี 

แสงสว่างให้เพียงพอ เพราะตามกติกากำาหนดความเข้ม

ของแสงสว่างท่ีใช้สำาหรับการแข่งขัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

แข่งขันต้องตรงตามมาตรฐานสากล เช่น สีของลู่ว่าย 

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของทุ่นลู่ว่าย ซ่ึง กฎ ข้อบังคับ

กติกาว่ายน้ำาฟีน่า ปี 2009-2013 ท่ีระบุไว้ว่า ขนาดของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของทุ่นลู่ว่ายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่ต่ำากว่า 0.10 เมตร แต่ไม่เกิน 0.15 เพื่อช่วยไม่ให้

เกิดคลื่นน้ำามากระทบกับตัวนักกีฬาเนื่องจากผลการ 

ต่อการว่ายและทำาสถิติของนักกีฬา โดยสีของลู่ว่าย 

ในช่องว่ายที่ 1 และช่องว่ายที่ 8 เป็นสีเขียว ช่องว่าย

ที่ 2 3 6 และ 7 เป็นสีน้ำาเงิน ช่องว่ายที่ 4 และ 5 

เป็นสีเหลือง นอกจากนี้ในระยะ 5 เมตร สุดท้ายของ

ทั้ง 2 ฝั่งขอบสระ ช่องว่ายทุกช่องจะใช้ทุ่นลู่ว่าย  

เป็นสีแดง ณ ระยะทาง 15 เมตร ของทั้ง 2 ฝั่ง  

ขอบสระจะใช้สทีีแ่ตกตา่งกันออกไปของทุ่นลูว่า่ยนัน้ๆ 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัย สีของลู่ว่ายสามารถช่วย

บอกระยะทางให้กับตัวนกักีฬาได้เป็นจดุสงัเกตทีส่ำาคัญ

ในการว่ายของนักกีฬาว่า ณ ขณะนั้นเรากำาลังว่ายอยู่

ในระยะทางเทา่ใดของสระว่ายน้ำาซ่ึงจะช่วยให้นกักีฬา

สามารถพัฒนาสถิติของตนได้ ถึงกระน้ันสมาคมว่ายน้ำาฯ 

ก็ยังไดท้ำาการตดิต่อ สระวา่ยน้ำาของโรงเรียนนานาชาติ

กรุงเทพ (ISB) ซ่ึงเป็นสระว่ายน้ำาท่ีได้มาตรฐานตามท่ี

สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ FINA กำาหนด แต่มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก 

รวมถึงการติดต่อขอเช่าสถานที่มีข้ันตอนที่ ยุ่งยาก  

ทำาให้สมาคมว่ายน้ำาฯ ตัดสินใจเลือกสระว่ายน้ำาของ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ทำาการแข่งขันเป็น

ประจำาทุกปี

 ในด้านการจัดการแข่งขัน จากผลการวิจัย  

ความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขัน

ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

ที่จะทำาให้การจัดการแข่งขันประสบความสำาเร็จ ดังนี้ 

ควรประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตามสื่อต่างๆ

อย่างหลากหลาย เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

มีเพียงในเว็บไซด์ของสมาคมว่ายน้ำาฯ เท่าน้ันทำาให้มี 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำานวนน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ กฤตยา ช่างประดับ และประพฒัน ์ลกัษณพสิทุธิ ์

(Changpradup and Laxanaphisuth, 2013) ที่ว่า 

การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ท่ีดี และทั่วถึง 

จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการและ

ยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์กีฬา และยัง

สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุมนา อยู่โพธ์ิ (Youpol, 

1982) ที่ว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาสำาหรับ

การแข่งขันกีฬานัดสำาคัญให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ได้เข้า

แข่งขันหรือเข้าชม และมีเอกสาร ข่าวสารปรากฏใน

หนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมกีฬา
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 ท้ังน้ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีข้อเสนอแนะ 

แนวทางเพิ่มเติมด้านการจัดการแข่งขัน คือ ระบบ 

การจัดการแข่งขันควรใช้โปรแกรมจัดตามมาตรฐาน

ของสหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) กำาหนด ผู้วิจัยใคร่ขอ 

นำาเสนอความเป็นไปได้ท่ีจะนำาแนวทางไปพัฒนาการ

จัดการการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร ดังนี้ ควรกำาหนดวันที่ทำาการ

แข่งขันให้ชัดเจนและระบุเวลาในการแข่งขัน รวมถึง

จัดการแข่งขันในตรงตามเวลาท่ีได้ระบุไว้ในสูจิบัตร 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักกีฬาที่ทำาการแข่งขันจะได้

สามารถคำานวณเวลาในการอบอุ่นเพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนที่จะทำาการแข่งขัน ทั้งนี้สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) 

ในระเบียบการจัดการแข่งขันว่ายน้ำาชิงแชมป์โลก 

สระว่ายน้ำา 25 เมตร ได้กำาหนดจำานวนวันและเวลา

การแข่งขันทั้งหมด 5 วัน รวมทั้งระบุรายการแข่งขัน

และเวลาในการแข่งขันในแต่ละวันอย่างชัดเจน

 สรุปผลการวิจัย

 แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

ประกอบด้วยแนวทาง 4 ด้าน คือ

  ด้านบุคลากร ควรฝึกอบรมคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันทุกตำาแหน่งให้เข้าใจถึงกฎกติกาของ 

FINA และควรจัดจำานวนบุคลากรให้ครบทุกตำาแหน่ง

หน้าที่ตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้ำา (FINA) 

 ด้านงบประมาณ สมาคมว่ายน้ำาฯ ควรจัดหา 

ผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันเพื่อให้การจัดการ

แข่งขันดำาเนินไปได้อย่างสะดวก ควรจัดงบประมาณ

ให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานโดยการหาผู้สนับสนุน 

งบประมาณ และควรใช้งบประมาณตามท่ีโครงการ

กำาหนดไว้ 

 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุ ควรจัดสนาม

แข่งขันให้เปน็ไปตามกติกาและมมีาตรฐานสากล และ

สถานที่จัดการแข่งขันต้องมีความพร้อมเป็นมาตรฐาน

ตามที่สหพันธ์ว่ายน้ำาฯ (FINA) กำาหนด

 ด้านการจัดการ ควรประชาสัมพันธ์การจัดการ

แข่งขันตามส่ือต่างๆ อย่างหลากหลาย และควรกำาหนด

วันท่ีทำาการแข่งขันให้ชัดเจนและระบุเวลาในการแข่งขัน 

รวมถึงจัดการแข่งขันให้ตรงตามเวลาท่ีได้ระบุไว้ในสูจิบัตร 

แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 25 เมตร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ

พัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำา ควรทำาอย่าง 

ต่อเนื่อง และนำาผลที่ได้นั้นมาวางแผนการดำาเนินงาน

เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานของสมาคมฯ ต่อไป

 2. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการ

จัดการแข่งขันกีฬา ควรเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือนำาผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติจริง และมีกระบวนการ

ติดตามประเมินผลการนำาไปใช้นั้นเพราะจะทำาให้ 

งานวิจัยนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันวา่ยน้ำาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำา 

25 เมตร รวมทั้งผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครอง

นักกีฬาว่ายน้ำาทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัย 

ครั้งนี้
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การศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัย “กรณีศึกษาโครงการพัฒนากีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส”

อุษณี ทวีสัตย์1 ชโยดม สรรพศรี2 และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์1 
1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและกระบวนการ

จัดการที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยกรณีศึกษาโครงการพัฒนากีฬาชาติ  

ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ถูกเลอืกอย่างเฉพาะเจาะจงโดยเป็นกลุม่นกักีฬาเทเบิล

โครงการพัฒนากีฬาชาติจำานวน 19 คน กลุ่มหัวหน้า

โครงการพัฒนากีฬาชาติ 2 คน หัวหน้ากิจกรรมนิสิต 

ฝ่ายกีฬา 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเทเบิลเทนนิส 

1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามซ่ึงตอบโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬา 

และแบบสัมภาษณ์ซ่ึงตอบโดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนยกเว้น

กลุ่มนักกีฬา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีค่าความตรงตาม

เนื้อหา เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 

จากนัน้นำาผลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ กับปัจจัยท่ีนำาไปสู่

ความลม้เหลว ไดแ้ก่ เพศของนกักีฬา คณะท่ีเข้าศึกษา 

ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสก่อนเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาเทเบิล- 

เทนนิสในรายการต่างๆ จำานวนวันในการฝึกซ้อม 

ต่อสัปดาห์ จำานวนชั่วโมงในการฝึกซ้อมต่อวัน และ 

ผู้ฝึกสอน 

 2. ผลการวิจยักระบวนการจดัการทีน่ำาไปสูค่วาม

สำาเร็จตามหลักทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า จากแบบสอบถาม

ที่เก็บข้อมูลจากนิสิตในโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.28 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการแข่งขัน 

และระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการเตรียมทีม

ของโครงการพัฒนากีฬาชาติ ด้านการเตรียมทีมก่อนการ

แข่งขัน ด้านการติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษา 

 สรุปผลการวิจัย

 ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ กับปัจจัยที่นำาไปสู่

ความลม้เหลว ไดแ้ก่ เพศของนกักีฬา คณะทีเ่ข้าศกึษา 

ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสก่อนเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาเทเบิล- 

เทนนิสในรายการต่างๆ จำานวนวันในการฝึกซ้อม 

ต่อสัปดาห์ จำานวนชั่วโมงในการฝึกซ้อมต่อวัน และ 

ผู้ฝึกสอน 
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A STUDY OF NECESSARY FACTORS AND PROCESSES LEADING 

TO SUSTAINED SPORT ACHIEVEMENT AT THE THAILAND 

UNIVERSITY GAME: A CASE STUDY OF TABLE TENNIS

Usanee Taveesat1, Chayodom Sabhasri2 and Chaipat Lawsirirat1 
1Faculty of Sport Science, Chulalongkorn University

2Faculty of Economics, Chulalongkorn University 

Abstract
 Purpose This research studied factors and 
process leading to the success of University 
athletes: a case study of table tennis teams.
 Methods: Nineteen Chulalongkorn Univer-
sity table tennis players, two heads of Sport 
Development Project, two heads of student 
activities sport department, one advisor of  
the table tennis club, and two coaches were 
purposively selected. Questionnaire and interview 
were used in the study. The face validity was 
1.00 and the reliability of the questionnaire 
was 0.80. The questionnaire was used only by 
the athletes, but the interview was conducted 
to every subject but the 19 table tennis players. 
The results obtained from the questionnaire were 
statistically analyzed in terms of frequencies, 
percentages, means, and standard deviation.
 Results 
 1. Factors leading to sustained success 
were the followings: athletes’ gender, athletes’ 
faculties, experience of playing table tennis 
prior to the university, experience in table tennis 
competitions, training duration (how many days 
a week, and how many hours a day), and 
coaches

 2. Process leading to sustained success 
following “value chain” was as follows: following 
the questionnaires from athletes, the overall 
process had an average of 3.28 which was 
considered as good. When considered in de-
tailed, the competition was considered as 
excellent, and three dimensions were considered 
as good. The three dimensions were team 
preparation of the Sport Development Project, 
team preparation prior to the competition, and 
the follow up when the athletes graduated. 
 Conclusions
 Factors leading to sustained success 
were the followings: athletes’ gender, athletes’ 
faculties, experience of playing table tennis 
prior to the university, experience in table tennis 
competitions, training duration (how many days 
a week, and how many hours a day), and 
coaches The inputs were considered as a main 
factor leading to sustained success. 
 
Key Words: Value chain / Sustained success 
/ Table tennis / University game
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันการออกกำาลังกายได้รับความนิยมมากข้ึน

ในกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการให้บรรลุถึงความ

เป็นเลิศ โดยมีองค์ประกอบทั้งการศึกษา การบริการ

สังคม และกิจกรรมของนิสิต ระหว่างการเรียน เพ่ือทำาให้

นิสิตน้ันมีความพร้อมเม่ือจบการศึกษา ทางด้านช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัยนั้นนอกจากจะข้ึนอยู่กับความสำาเร็จ

ด้านวิชาการ ความสำาเร็จทางด้านกิจกรรมก็ต้องถูก 

นำามาประเมินด้วย ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีหลากหลาย 

เช่น เปิดโลกกิจกรรม จฬุาฯวิชาการ CU BAND ฯลฯ 

แต่กิจกรรมหนึ่งท่ีสำาคัญก็คือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 

การกีฬา ซ่ึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬานัน้สามารถ

แบ่งได้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อการแข่งขัน  

ในส่วนของกีฬาเพื่อการแข่งขันจุฬาฯเองก็มีโครงการ

พัฒนากีฬาชาติ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษหลากหลายระดับทางด้านกีฬา 

ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยโครงการ 

มีการเริ่มรับครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน

และในโครงการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต 

ในโครงการได้มีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน

กีฬาให้สูงข้ึน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทัง้ในและตา่งประเทศ แตท่ี่สำาคญัท่ีสดุก็คอืการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเน่ืองจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยเป็นมหกรรมกีฬาหนึ่งของนิสิตศึกษา

ท่ีมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก ท่ีจะ

ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน และพยายามพัฒนานักกีฬา

ของตนให้มีศักยภาพมากที่สุด ซ่ึงเป็นความภูมิใจ

สำาหรับตัวนักกีฬา และสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการแสดงออกทางสมรรถภาพด้านกีฬา

 การเตรียมพร้อมโดยการเตรียมทีมจึงมีความ

สำาคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะทีมท่ีมีการวางแผนในการ 

เตรียมทีมท่ีดีจะมีโอกาสท่ีจะประสบความสำาเร็จมากกว่า 

ดังนั้น การเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันจึงจำาเป็นต้องมี

การวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาว ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่

ทำาให้นกักีฬาประสบความสำาเร็จประกอบดว้ย บุคลากร 

การจดัโปรแกรมการฝกึซ้อม และสถานที ่อปุกรณแ์ละ

เครือ่งอำานวยความสะดวก (Gulthawatvichai, 1995)

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ

องค์กรและการจัดการกลยุทธ์ต่างๆ พบว่า ทฤษฎี 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 

เป็นทฤษฎีที่สามารถวิเคราะห์ระบบการทำางานของ

องค์กรต่างๆ รวมไปถึงองค์กรทางการกีฬา เพื่อศึกษา

ว่ากระบวนการทัง้หมดในการผลติสนิคา้จนถึงสง่ถึงมอื

ผู้บริโภคมีข้ันตอนหรือมีกระบวนการใดบ้างที่ไม่ได้ 

เพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวสินค้า เพราะถ้ามีข้ันตอนหรือ

กระบวนการใดก็ตามที่ไม่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัว

สินค้าได้ ขั้นตอนหรือกระบวนการนั้นก็ไม่จำาเป็นที่จะ

ต้องมีอีกต่อไป ดังนั้นการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจึง

เปน็การจดัการให้ทุกกระบวนการหรอืข้ันตอนการผลติ

สินค้ามีความสำาคัญทั้งหมด โดยเอกวินิต พรหมรักษา 

(Promruksa, 2012: Online) กล่าวว่า การวิเคราะห์

ห่วงโซ่แห่งคุณค่าเป็นการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างงาน

ภายในองค์กรเพื่อการกำาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของ

องค์กร คือ

 1. กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) 

  1.1 การขนส่งขาเข้า (Inbound Logistics)

  1.2 การปฏิบัติการ (Operations)

  1.3 การขนส่งขาออก (Outbound Logistics)

  1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and 

Sales)

  1.5 การบริการ (Services) 

 เอกวินิต พรหมรักษา (Promruksa, 2012: 

Online) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการการแข่งขัน 

ในองค์กีฬา จะต้องมีจุดแข็งจุดอ่อน และมีกลยุทธ์ในการ

จัดการของแต่ละองค์กร โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ 
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จุดแข็งจุดอ่อน หรือ SWOT ANALYSIS เพ่ือวิเคราะห์
สภาพโดยท่ัวไปขององคก์ร ไมว่่าจะเป็นในด้านจดุแข็ง 
จุดอ่อน สำาหรับการวางแผนการดำาเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต หลักการของ SWOT 
ANALYSIS ย่อมากจากคำาที่มีความหมาย 4 คำา  
ดังต่อไปนี้
 1. จดุแข็ง จดุเด่น ขององค์กร : (S) Strengths 
 2. จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร : (W) 
Weaknesses
 3. โอกาสในการดำาเนินงานตามแผนงาน : (O) 
Opportunities
 4. อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงาน : (T) Threats
 ในฐานะท่ีผูท้ำาวิจยัเป็นนกักีฬาเทเบิลเทนนสิและ
อยู่ในโครงการพัฒนากีฬาชาติซ่ึงจะทราบถึงผลงาน
ตา่งๆของทมีเทเบิลเทนนสิ ทำาให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจ
ที่จะหาปัจจัยและกระบวนการจัดการว่าควรไปใน
ทศิทางใดเพือ่ให้มคีวามประสบความสำาเรจ็อย่างย่ังยืน 
โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เนื่องจาก
กระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมพ้ืนฐานของทฤษฎีห่วงโซ่
คุณค่า สามารถเทียบเคียงได้กับข้ันตอนหรือกระบวนการ
ต่างๆ ของโครงการพัฒนากีฬาชาติได้ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติการ (Operations) สามารถเทียบ
ไดกั้บ กระบวนการการเตรียมทีมของนกักีฬาโครงการฯ
 2. การขนส่งขาออก (Outbound Logistics 
สามารถเทียบได้กับ การส่งนักกีฬาไปแข่งรายการ 
แข่งขันอืน่ๆ ขณะศกึษาต่อท่ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 3. การตลาดและการขาย (Marketing and 
Sales) สามารถเทียบได้กับ ผลงานการแข่งขันของ
นักกีฬาโครงการฯในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 4. การบริการ (Services) สามารถเทียบได้กับ
การติดตามผลงานนักกีฬาหลังจากสำาเร็จการศึกษา
 จากกรอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่า และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทำาให้

การวิเคราะห์ข้ันตอนและกระบวนการต่างๆ ของโครงการ
พัฒนากีฬาชาติเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าปัจจัยและกระบวนการใดที่สำาคัญและนำาไปสู่
ความสำาเร็จของนักกีฬาโครงการฯ อย่างยั่งยืน นำามา
ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงสุด 
ในการแข่งขันพร้อมทัง้เป็นแนวทางในการศกึษาให้เกิด
ความสำาเรจ็อย่างย่ังยืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั 
สำาหรบัโครงการพฒันากีฬาชาติ สำาหรบัชนดิกีฬาอืน่ๆ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำา
ไปสูค่วามสำาเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยักรณี
ศกึษาโครงการพฒันากีฬาชาต ิชนดิกีฬาเทเบิลเทนนสิ

สมมติฐานของการวิจัย
 ปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีทำาให้ประสบ- 
ความสำาเร็จ กับปัจจัยและกระบวนการจัดการที่ทำาให้
ล้มเหลวแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ และได้
ผ่านการพิจรณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดท่ี 1 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยไดร้บัการอนมุตัจิริยธรรม
โครงการวิจยัที ่175.1/56 ลงวันที ่3 กุมภาพนัธ ์2557
 กลุ่มตวัอย่าง คอืผูท่ี้เก่ียวข้องในโครงการพฒันา
กีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส ของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มมีโครงการพัฒนากีฬาชาติ
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ หัวหน้าโครงการพัฒนากีฬาชาติ 
2 คน หัวหน้ากิจกรรมนิสิต ฝ่ายกีฬา 2 คน อาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมเทเบิลเทนนิส 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน 
และนักกีฬา 19 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จำานวนทั้งสิ้น 26 คน
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

1 ชุด และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 1 ชุด ซ่ึงผู้วิจัย

สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของ

เครื่องมือมีดังนี้

 1. แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบ มลีกัษณะเปน็แบบสำารวจรายการ (Check 

List) และแบบปลายเปิด (Open Ended)

  ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของปัจจยั

กระบวนการจัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขัน

กีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงมลีกัษณะเป็นแบบสำารวจ

รายการ (Check List)

  1. การเตรียมทีม (Operations) ประกอบด้วย

   1.1 การฝึกซ้อม 

   1.2 การศึกษา 

   1.3 การรับเข้าศึกษา

  2. การเตรยีมทมีก่อนการแข่งขัน (Outbound 

Logistics) ประกอบด้วย

   2.1 กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

  3. การแข่งขัน (Marketing and Sales)

   3.1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

   3.2 กีฬาซีเกมส์

  4. การติดตามนิสิตเม่ือจบการศึกษา (Services)

   4.1 การติดตามผลงานของนักกีฬาเทเบิล

เทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษา 

หมายถึง การติดตามสอบถามข้อมลูของนกักีฬาเทเบิล

เทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วว่าได้มีหน้าที่การงาน

อย่างไรบ้าง

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ

สำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการจัดการ

ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬา

มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า 

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale)

  1. การเตรียมทีม (Operations) ประกอบด้วย

   1.1 การฝึกซ้อม 

   1.2 การศึกษา 

   1.3 การรับเข้าศึกษา

  2. การเตรยีมทมีก่อนการแข่งขัน (Outbound 

Logistics) ประกอบด้วย

   2.1 กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

  3. การแข่งขัน (Marketing and Sales)

   3.1 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

   3.2 กีฬาซีเกมส์

  4. การติดตามนิสิตเม่ือจบการศึกษา (Services)

   4.1 การติดตามผลงานของนักกีฬาเทเบิล

เทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษา 

หมายถึง การติดตามสอบถามข้อมลูของนกักีฬาเทเบิล

เทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วว่าได้มีหน้าที่การงาน

อย่างไรบ้าง

  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็น

คำาถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)

 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย  

2 ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ ์เวลา 

สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ในการสัมภาษณ์

  ตอนที่ 2 ปัจจัยและกระบวนการจัดการที่นำา

ไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ว่ามี

อุปสรรค หรือไม่มีอุปสรรคในการดำาเนินการจัดการ 

ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
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  1. จุดแข็ง (Strengths)
  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
  3. โอกาส (Opportunities) 
  4. อุปสรรค (Threats)

 ข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการ
วิจัย ดังนี้
 1. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตำารา และงานวิจัย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับปัจจยักระบวนการท่ีมผีลตอ่ความสำาเร็จ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
 2. ทดลองสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา ปรับปรุงตามคำาแนะนำา จากน้ัน
นำาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 ทา่นพจิารณาตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) และนำามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Con-
gruence : IOC) ได้เท่ากับ 1 
 3. ปรับปรุงแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ตามคำาแนะนำาของผูท้รงคุณวุฒ ิและนำาแบบสอบถาม
ทีแ่ก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนกักีฬาทีอ่ยู่ใน
โครงการพฒันากีฬาชาต ิของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
จำานวน 20 ฉบับเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80
 4. นำาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่าน
การทดลองใช้แล้ว มาปรับปรุงด้านภาษาและรูปแบบ
การพิมพ์ให้ถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. นำาโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบสอบและแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงร่างเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
กลุ่มสหสถาบันชุดท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลังผ่านการพิจารณาจึงนำาแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงร่างมาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจำานวน 1 คน ทำาการเก็บข้อมูล
โดยดำาเนินการนำาแบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 15-30 นาท ีและสง่ทางอเีมลลใ์ช้ระยะเวลา
ตอบกลับ 1 สัปดาห์ และผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยนำาบท
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 30-60 นาที

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ 
(Check List) และแบบปลายเปิด (Open Ended) 
ข้อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของปัจจัยกระบวนการจัดการ
ท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬามหาวิทยาลยั ซ่ึงมลีกัษณะเป็นแบบสำารวจรายการ 
(Check List) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และการหาค่าร้อยละ (Percentage) แยกตามความ
สำาเร็จ (การได้รับเหรียญทองของนักกีฬา) หรือไม่ประสบ
ความสำาเรจ็ (ไมไ่ด้รบัเหรยีญทอง) นำาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง 
 2. แบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อสำารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกระบวนการจัดการท่ีนำาไปสู่
ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
 3. การสัมภาษณ์ถึงปัจจัยกระบวนการจัดการท่ีจะ
นำาไปสู่ความสำาเร็จของการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬามหาวิทยาลัย นำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอด
ใจความสำาคัญและสรุปตามประเด็นเน้ือหา และนำาเสนอ
ในลักษณะความเรียง
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 ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่ องการศึกษาปัจจัยและ

กระบวนการจัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “กรณีศึกษาโครงการพัฒนา

กีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส” ผู้วิจัยได้สรุปผล 

การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1 ปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีทำาให้ประสบความสำาเร็จและปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีไม่ประสบ- 

ความสำาเร็จ

ปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ที่ประสบความสำาเร็จ
 จำานวน  ร้อยละ

ปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ที่ไม่ประสบความสำาเร็จ
 จำานวน  ร้อยละ

เพศ

 ชาย

 หญิง

คณะ

 ครุศาสตร์

 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 เภสัชศาสตร์

 อักษรศาสตร์

 รัฐศาสตร์

 วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประสบการณ์ก่อนเข้าศึกษา

 4-5 ปี

 มากกว่า 5 ปี

ก่อนศึกษาเคยเข้าร่วมกีฬา

 เขตการศึกษา

 เยาวชนแห่งชาติ

 แห่งชาติ

 เยาวชนอาเซียน

 ซีเกมส์

 อื่นๆ

1

9

1

2

1

1

1

4

-

10

7

9

8

6

3

-

10

90

10

20

10

10

10

40

-

100

70

90

80

60

30

-

เพศ

 ชาย

 หญิง

คณะ

 ครุศาสตร์

 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 เภสัชศาสตร์

 วิศวกรรมศาสตร์

 นิติศาสตร์

 วิทยาศาสตร์การกีฬา

ประสบการณ์ก่อนเข้าศึกษา

 4-5 ปี

 มากกว่า 5 ปี

ก่อนศึกษาเคยเข้าร่วมกีฬา

 เขตการศึกษา

 เยาวชนแห่งชาติ

 แห่งชาติ

 เยาวชนอาเซียน

 เกมส์

 อื่นๆ

7

2

2

3

1

1

1

1

1

8

7

6

4

5

1

3

77.8

22.2

22.2

33.3

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

88.9

77.8

66.6

44.4

55.6

11.1

33.3
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ตารางที่ 1 ปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีทำาให้ประสบความสำาเร็จและปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีไม่ประสบ- 

ความสำาเร็จ (ต่อ)

ปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ที่ประสบความสำาเร็จ
 จำานวน  ร้อยละ

ปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ที่ไม่ประสบความสำาเร็จ
 จำานวน  ร้อยละ

ระยะเวลาฝึกซ้อมต่อสัปดาห์

 ทุกวัน

 5-6 วัน

 3-4 วัน

 1-2 วัน

 ไม่มีการฝึกซ้อมเลย

ระยะเวลาฝึกซ้อมต่อวัน

 30-60 นาที

 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมง 30 นาที

 1 ชั่วโมง 30 นาที - 2 ชั่วโมง

 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ผู้ควบคุมในการฝึกซ้อม

 ผูฝ้กึสอนจากทางมหาวิทยาลยั

 ผู้ฝึกสอนส่วนตัว

 อื่นๆ

-

2

5

3

-

-

4

3

3

3

6

1

-

20

50

30

-

-

40

30

30

30

60

10

ระยะเวลาฝึกซ้อมต่อสัปดาห์

 ทุกวัน

 5-6 วัน

 3-4 วัน

 1-2 วัน

 ไม่มีการฝึกซ้อมเลย

ระยะเวลาฝึกซ้อมต่อวัน

 30-60 นาที

 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมง 30 นาที

 1 ชั่วโมง 30 นาที - 2 ชั่วโมง

 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ผู้ควบคุมในการฝึกซ้อม

 ผูฝ้กึสอนจากทางมหาวิทยาลยั

 ผู้ฝึกสอนส่วนตัว

 อื่นๆ

2

1

2

3

1

1

2

1

5

3

1

5

22.2

11.1

22.2

33.3

11.1

11.1

22.2

11.1

55.6

33.3

11.1

55.6

 จากตารางท่ี 1 แสดงจำานวนและร้อยละของ

ปัจจัยและกระบวนการจัดการ ได้แก่ เพศ คณะที่ 

เข้าศึกษา ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการ 

เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ จำานวนวันที่ฝึกซ้อม

ตอ่สปัดาห์ จำานวนช่ัวโมงทีฝ่กึซ้อมตอ่วัน และผูฝ้กึสอน 

ตามความสำาเร็จของนักกีฬา
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย (x–) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความสำาคัญของปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ทางด้านหลักการเตรียมทีม

ของโครงการพัฒนากีฬาชาติ

ความสำาคัญของปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำาไปสู่

ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย 

ด้านหลักการเตรียมทีม

x– SD ระดับความสำาคัญ

ด้านการรับเข้า

ด้านการศึกษา

ด้านการฝึกซ้อม

3.38

3.43

3.45

0.698

0.598

0.650

มาก

มาก

มาก

รวม 3.42 0.649 มาก

 จากตารางที ่2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คิดเห็นเก่ียวกับความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการ

จัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

กีฬามหาวิทยาลัยด้านหลักการเตรียมทีมส่วนใหญ่อยู่

ในระดับความสำาคัญมาก (3.42) เมือ่พจิารณาดา้นย่อย

อยู่ในระดับความสำาคัญมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ 

รับเข้า (3.38) ด้านการศึกษา (3.43) และด้านการ 

ฝึกซ้อม (3.45)

ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ (x–) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการจดัการ

ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ทางด้านการเตรียมทีมก่อน

การแข่งขัน

ความสำาคัญของปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำาไปสู่

ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย 

ด้านการเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน

x– SD ระดับความสำาคัญ

กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 3.00 1.054 มาก

รวม 3.00 1.054 มาก

 จากตารางที ่3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คิดเห็นเก่ียวกับความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการ

จัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

กีฬามหาวิทยาลัยด้านการเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสำาคัญมาก (3.00) เม่ือพิจารณา

ด้านย่อยด้านกีฬาชิงแชมปแ์ห่งประเทศไทยอยู่ในระดบั

ความสำาคัญมาก (3.00)
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ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่ (x–) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการจดัการ

ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ทางด้านการแข่งขัน

ความสำาคัญของปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำาไปสู่

ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย

ด้านการแข่งขัน

x– SD ระดับความสำาคัญ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาซีเกมส์

3.46

3.54

0.709

0.575

มาก

มากที่สุด

รวม 3.50 0.642 มากที่สุด

 จากตารางที ่4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเห็นเก่ียวกับความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการ

จัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

กีฬามหาวิทยาลยัด้านการแข่งขันสว่นใหญ่อยู่ในระดับ

ความสำาคัญมากที่สุด (3.50) เมื่อพิจารณาด้านย่อย

ด้านกีฬาซีเกมส์อยู่ในระดับความสำาคัญมากท่ีสุด (3.54) 

และด้านกีฬามหาวิทยาลยัอยู่ในระดับความสำาคญัมาก 

(3.46)

ตารางที่ 5 คา่เฉลีย่ (x–) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการจดัการ

ท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ทางด้านการติดตามนิสิตเม่ือจบ

การศึกษา

ความสำาคัญของปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำาไปสู่

ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย

ด้านการติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษา

x– SD ระดับความสำาคัญ

การติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษา 3.21 0.708 มาก

รวม 3.21 0.708 มาก

 จากตารางที ่5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเห็นเก่ียวกับความสำาคัญของปัจจยัและกระบวนการ

จัดการท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

กีฬามหาวิทยาลยัดา้นการติดตามนสิติเมือ่จบการศึกษา

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสำาคัญมาก (3.21) เม่ือพิจารณา

ด้านย่อยด้านการติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก (3.21)
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 อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ทีน่ำาไปสูค่วามสำาเร็จ กับปัจจยัและกระบวนการจดัการ

ที่นำาไปสู่ความล้มเหลว มีประเด็นที่นำามาอภิปรายได้

ตามกระบวนการของทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้

 1. ปัจจัยและกระบวนการจัดการที่นำาไปสู่ความ

สำาเร็จ

  1.1 ด้านการเตรียมทีม

   จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้

ประสบความสำาเร็จ พบว่า ในด้านการคัดเลอืกนกักีฬา

เพ่ือเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ

พฒันากีฬาชาตมิกีารคัดกรองนกักีฬา โดยมกีารกำาหนด

เกณฑ์คัดเลือก และกำาหนดคุณสมบัติของนักกีฬา คือ 

จะต้องเป็นนักกีฬาท่ีอยู่ในระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ 

หรือเยาวชนแห่งชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องเป็น

นักกีฬาท่ีมีความพร้อมทางสมรรถภาพ รวมทั้งต้องมี

ผลงานทางด้านวิชาการอยู่ในระดับที่ดี ซ่ึงนักกีฬาที่

สามารถผ่านเข้ามาศึกษาได้ก็ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ และความสามารถ

ทางด้านกีฬาอย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ของ จุฑา ติงศภัทิย์ (Tingsapat, Interview, 2014) 

ที่กล่าวไว้ว่า ในด้านการรับเข้า ได้มีโอกาสให้นักกีฬา

ได้เข้าเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคต์ัง้แต่แรกเริม่

ท่ีมีโครงการพัฒนากีฬาชาติ โดยท่ีนักกีฬาระดับเยาวชน

ทีมชาติ หรือทีมชาติ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ต้องเลิกเล่นกีฬา 

   ดา้นของการศึกษา นกักีฬาท่ีได้เข้าศึกษา

ไม่ค่อยประสบกับปัญหาทางด้านการศึกษามากนัก 

เนื่องจากในตัวนักกีฬาเองมีทั้งความรับผิดชอบ และ

ความพยายาม ทำาให้นักกีฬาสามารถเรียนจบได้ตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย อีกท้ังทางมหาวิทยาลัยยังมี

การสนับสนุนช่วยเหลือ ในเรื่องการสอนเสริม การให้

คำาปรกึษากับนกักีฬา เนือ่งจากนกักีฬาบางคนเลอืกเข้า

ศกึษาในคณะทีย่าก เมือ่ได้รบัคำาปรกึษาก็ทำาให้นกักีฬา

สามารถแบ่งเวลาในการเรียน การฝึกซ้อม และการแข่ง

กีฬาได ้และการสอนเสริมของทางมหาวิทยาลยันัน้เป็น

สิง่ทีท่ำาให้นกักีฬาทีข่าดเรยีน เนือ่งจากต้องเข้าฝกึซ้อม 

หรือแข่งขันนั้นได้เรียนให้ทันกับเพื่อนคนอื่นในคณะ

ตนเอง จงึทำาให้นกักีฬามปีระสทิธิภาพในด้านการเรียน 

และยังไมล่ะทิง้หนา้ทีข่องนกักีฬาอกีดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับบทสัมภาษณ์ของ สุธนะ ติงศภัทิย์ (Tingsapat, 

Interview, 2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อได้รับคัดเลือก

นกักีฬาเข้ามาแลว้ก็จะไดน้กักีฬาทีเ่ก่ง ท้ังทางดา้นกีฬา 

และทางดา้นวิชาการควบคูกั่นไป และหากนกักีฬาเอง

มีความพยายาม และความรับผิดชอบต่อการศึกษา 

ของตนก็จะทำาให้ในเรื่องการเรียนการศึกษาดำาเนินไป

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถจบการศกึษาตาม

หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยได้

  1.2 ด้านการเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน

   ก่อนท่ีจะมีการแข่งกีฬามหาวิทยาลัย 

กีฬาเทเบิลเทนนิสจะมีรายการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงนกักีฬาในโครงการพฒันากีฬาชาติ

ทุกคนได้เข้าร่วมในการแข่งขันรายการน้ี ดังน้ัน นักกีฬา

ทุกคนจะต้องมีการวางแผนอย่างดี ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมของร่างกาย และมีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ 

เพื่อทำาให้ในการแข่งขันนักกีฬาได้แสดงศักยภาพ 

ออกมาอย่างเต็มท่ีมี และได้ประสบการณ์ในการแข่งขัน

เพ่ือท่ีจะไม่เกิดความต่ืนเต้นในรายการแข่งขันคร้ังต่อไป 

เมื่อจบการแข่งขันจะทำาให้นักกีฬาทราบว่าตนเองมี

ศกัยภาพมากนอ้ยเพยีงใดหรอืตนเองมจีดุไหนท่ีควรจะ

พัฒนา ฝึกฝนให้มากกว่านี้ เมื่อนักกีฬาทราบแล้วก็จะ

ต้องมีการวางแผนในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะให้ตนเองมี

ความพร้อมทั้งร่างกาย และฝึกฝนตนให้ดีขึ้น โดยการ

เอาสิ่งที่ตนเองพบเห็นว่าเป็นจุดด้อยในการแข่งขัน 

ชิงแชมป์ประเทศไทยมาพัฒนาให้เกิดความพร้อม 

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
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บทสัมภาษณ์ของ สุธนะ ติงศภัทิย์ (Tingsapat,  
Interview, 2014) ท่ีไดก้ลา่วไว้ว่า นกักีฬาเด๋ียวนีไ้มใ่ช่
แค่ฝึกซ้อมและแข่งขันเท่านั้น แต่ควรมีการส่งแข่งขัน 
ควรมีโปรแกรมการแข่งขันเพ่ือสร้างประสบการณ์ น่ีคือ
สิ่งที่ต้องวางแผน ถ้ามีโค้ชดีจะต้องวางแผนว่าควรจะ
ลงแข่งขันรายการไหน ดังน้ันควรจะมีแผนในการฝึกซ้อม
และแข่งขันอย่างเหมาะสมเพื่อตัวนักกีฬา 
  1.3 ด้านการแข่งขัน
   กีฬามหาวิทยาลัยเป็นการแข่งขันอย่างหน่ึง
ทีท่างมหาวิทยาลยัให้ความสำาคญั และมคีวามคาดหวัง
ในการเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ และมี
จุดมุ่งหมายให้นักกีฬาจะต้องรับใช้และเป็นตัวแทน 
เพื่อทำาช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัย 
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง และจะตอ้งประพฤตติน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการกีฬาแก่นิสิตอื่นๆ  
ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจหลักของนิสิตโครงการพัฒนา
กีฬาชาติ สำาหรับกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาเทเบิลเทนนิส
จะมีการแข่งขันท้ังหมด 7 ประเภท คือ ประเภททีมชาย 
ทีมหญิง ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และ
คู่ผสม ซ่ึงทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีความคาดหวัง
ในการคว้าเหรียญทองเช่นกัน เม่ือถึงเวลาแข่งขันนักกีฬา
มคีวามต้ังใจและจริงจงักับการแข่งขันเพือ่หวังท่ีจะคว้า
เหรียญทองมาให้กับมหาวิทยาลยัให้ได้ และนกักีฬาก็ได้
แสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองในสนามแข่งขันนี้  
จนทำาให้ได้รับเหรียญทอง ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
เหรียญทอง จากประเภททีมหญิง หญิงเด่ียว และ 
หญิงคู่ เมื่อผลของการแข่งขันออกมาทำาให้เห็นว่า  
เราสามารถทำาตามความคาดหวังได้ และจากการท่ีได้รับ
เหรยีญทองในการแข่งขันมหาวิทยาลยัสามารถเปน็สิง่
ทีก่ารันตีได้ว่า กระบวนการจดัการของโครงการพฒันา
กีฬาชาติต้ังแต่กระบวนการการรับเข้า กระบวนการ 
คัดเลือกนักกีฬา กระบวนการศึกษา กระบวนการฝึกซ้อม 
กระบวนการเตรยีมก่อนการแข่งขัน จนถึงกระบวนการ
แข่งขันน้ัน มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของนักกีฬาท่ีเข้ามาศึกษาต่อให้มีคุณภาพทั้งทางด้าน
วิชาการ และด้านกีฬา เมื่อจบการศึกษาไปก็จะเป็น
นักกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูง
 2. ปัจจัยและกระบวนการจัดการที่นำาไปสู่ความ
ล้มเหลว
  2.1 ด้านการเตรียมทีม
   จากผลการวิเคราะห์ปจัจยัท่ีนำาไปสูค่วาม
ล้มเหลว พบว่า ในการรับเข้าของนักกีฬาโครงการนั้น 
ยังมีช่องว่างท่ีทำาให้นักกีฬาที่เข้ามาศึกษานั้นไม่ได้เป็น
นักกีฬาอย่างแท้จริงแต่ใช้ช่องทางพิเศษของโครงการ
เพื่อเข้ามาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงทำาให้ 
พบว่า นักกีฬาบางส่วนได้ละท้ิงเร่ืองการกีฬา เพราะใช้
การเป็นนักกีฬาเพี่อเข้าศึกษาเท่านั้น แต่เป็นส่วนท่ี
น้อยมาก และนักกีฬาที่คัดเลือกเข้ามาเป็นนักกีฬา
ระดบัเยาวชนทีมชาติก็จรงิ แต่ยังไมใ่ช่นกักีฬาแถวหน้า 
และเปิดรับให้เข้าศึกษาน้อย 
   เมื่อนักกีฬาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สิ่งที่มุ่งมั่น คือ การศึกษาจึงส่งผลให้เรื่องของการกีฬา
ลดลง อาจเกิดจากการทีน่กักีฬาเลอืกเข้าศกึษาในคณะ
ที่ยากเกินไปทำาให้ต้องลดในเรื่องของการซ้อมกีฬา  
ฝึกซ้อมน้อยลง หรืออาจจะไม่มีการฝึกซ้อม และนักกีฬา
บางคนเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วอาจจะยังไม่สามารถ 
ปรับสภาพในการศึกษาได้จนทำาให้มีปัญหาทางด้าน 
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ดร.สุชิน 
อรุณสวัสด์ิวงศ์ (Arunsawatwong, Interviews, 2014) 
ที่กล่าวไว้ว่า นักกีฬาที่เข้ามาโดยส่วนมากมีปัญหาทาง
ด้านการศึกษา เนื่องจากดูแลตัวเองไม่ดีพอ หรือไม่มี
ระเบยีบในการดูแลตัวเอง เพราะว่าสว่นหนึง่นา่จะเกิด
จากตัวนักกีฬาเอง และนักกีฬาที่เข้ามาหลายๆ กีฬา
หลายๆ ประเภทไม่มีการฝึกซ้อม ซึ่งปัญหาส่วนนี้มัน
ข้ึนอยู่กับการจัดการส่วนตัวนักกีฬาเองเมื่อเข้ามาแล้ว
ก็ขาดระเบียบวินัย เพราะเมื่อนักกีฬาเข้ามาแล้วต้อง
พัฒนาทางด้านกีฬาและทางการศึกษาไปพร้อมๆ กัน
  2.2 ด้านการเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน
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   การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
เป็นรายการหนึ่งที่มีการจัดข้ึนก่อนการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย จะเป็นรายการแข่งท่ีทำาให้นักกีฬาได้
ฝกึฝนและพฒันาฝมีอืของตนเองและเป็นรายการแข่ง
ที่นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนต้องเข้าร่วม แต่เมื่อการ
แข่งขันรายการน้ีเสร็จส้ิน รายการต่อไปท่ีจะต้องเข้าร่วม 
คือ กีฬามหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากนักกีฬาบางคน
ไม่สามารถลงทำาการแข่งขันได้จึงทำาให้นักกีฬาไม่มา
ทำาการฝึกซ้อม และหันไปใส่ใจในเรื่องของการเรียน
มากขึ้น จึงทำาให้นักกีฬาที่มาฝึกซ้อมน้อย ไม่ครบทีม 
กีฬาเทเบิลเทนนสิเป็นกีฬาท่ีไมส่ามารถฝึกซ้อมได้เพยีง
คนเดียวต้องอาศัยคู่ฝึกซ้อมให้ เม่ือไม่มีคู่ฝึกซ้อมก็จะทำาให้
ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ เมื่อไม่มีการฝึกซ้อมท่ีเพียงพอ 
ประกอบกับไม่มีแรงจูงใจในการแข่งขัน จึงส่งผลให้ 
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยน้ันไม่ประสบความสำาเร็จ 
หรอืไดเ้พยีงแค่เหรยีญเงิน หรอืเหรยีญทองแดงเท่านัน้ 
ซ่ึงทำาให้เห็นว่าการเตรียมทีมนั้นควรมีการวางแผน  
มคีวามพร้อมทัง้สถานที ่อปุกรณ ์หรอืแมก้ระทัง่บุคคล
ในทีม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการเตรียมทีมของ เทพประสิทธ์ิ 
กุลธวัชวิชัย (Gultawatvichai, 1995) ที่กล่าวไว้ว่า 
การเตรียมทมีเข้ารว่มแข่งขันกีฬานัน้ จำาเป็นต้องมกีาร
วางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่
ทำาให้นักกีฬาประสบผลสำาเร็จ ประกอบด้วย บุคลากร 
การจดัโปรแกรมการฝึกซ้อม และสถานท่ี อปุกรณแ์ละ
เครื่องอำานวยความสะดวก การฝึกฝนหรือการเตรียม
นกักีฬาเพือ่ทำาการแข่งขันจำาเปน็ตอ้งมกีารจดัหรอืการ
วางแผนการฝึกตลอดจนการเตรียมการด้านต่างๆ
  2.3 ด้านการแข่งขัน
   เมื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมาถึง 
นักกีฬาขาดการฝึกซ้อม หรือมีการฝึกซ้อมท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เม่ือขาดการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมน้อยจะส่งผล
ให้ประสิทธิภาพ หรือความสามารถด้านกีฬาลดต่ำาลง 
เน่ืองจากนักกีฬาควรจะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เม่ือขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน

แล้วจึงส่งผลให้เมื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
นักกีฬาลงทำาการแข่งขันโดยความไม่เต็มใจ แข่งขัน
เพ่ือให้ผ่านๆ ไป ไม่มีประสิทธิภาพในการเล่น ไม่มีสมาธิ 
และยังไม่มีวิธีการวางแผนการแข่งขัน เม่ือเจอคู่แข่งขัน
ก็จะทำาให้นักกีฬาแพ้ และไม่ประสบความสำาเร็จ เม่ือผล
การแข่งขันออกมาจะเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่า กระบวนการ
จัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ยังมีในบางด้าน 
ทียั่งเป็นจดุออ่น ซ่ึงจดุออ่นนีก็้จะสง่ผลให้ดา้นตอ่ๆ ไป
อ่อนตามไปด้วย สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ สุชิน 
อรุณสวัสดิว์งศ ์(Arunsawatwong, Interview, 2014) 
ทีก่ลา่วไว้ว่า ในตวันกักีฬาเองไมม่วิีนยั และไมใ่ห้ความ
ร่วมมือ ซึ่งไปเกิดอยู่ช่วงหนึ่ง คือ มีการฝึกซ้อมแต่ก็
ไม่มาซ้อม โค้ชส่ังให้มาซ้อมก็ไม่มาซ้อม ภาพลักษณ์ คือ 
สั่งแล้วก็ไม่ทำาตามโค้ช ไม่ให้ความร่วมมือ และเมื่อมี
การแข่งขันก็ไปทำาภาพพจน์ท่ีไม่ดีให้กับทางมหาวิทยาลัย
  2.4 ด้านการติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษา
   การติดตามนิสิต เมื่ อจบการศึกษา 
เป็นการติดตามนิสิตว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนิสิต
สามารถนำาความรู้ความสามารถออกไปใช้ในชีวิต 
ในการทำางานได้หรือไม่ มีการเป็นอยู่ที่ดี หรือเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้วนิสิตได้ไปแข่งขันกีฬาแล้วประสบ- 
ความสำาเร็จ มีผลงานในการแข่งขันอย่างไร เพื่อนำา 
สิ่งที่ได้จากการติดตามนิสิตนั้น มารวบรวมข้อมูลเป็น
ประวตัใิห้กับทางชมรมเทเบิลเทนนสิ และยังนำาข้อมลู
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาชมรม หรือเป็นแนวทางในการ
ประเมินว่า โครงการพัฒนากีฬาชาติน้ันยังมีจุดใดท่ี 
ควรได้รับการพัฒนา หรือยังมีจุดใดที่ดีและคงไว้ต่อไป 
เม่ือมีกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรม
เปิดโลกกิจกรรม จะได้นำาผลงานหรือประวัติของนักกีฬา
ทั้งปัจจุบัน และท่ีจบการศึกษาไปแล้วมาแสดงให้กับ
รุน่นอ้งไดร้บัชมผลงาน เพือ่เป็นแรงจงูใจให้กับรุน่นอ้ง
ต่อๆ ไป พร้อมทั้งเมื่อมีการเปิดรับสมัครนักกีฬาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้ามาศึกษา ผลงานน้ี

ก็จะสามารถเป็นแรงจูงใจ หรือตัวดึงดูดให้นักกีฬาที่มี
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ความสามารถเข้ามาสมัคร ซึ่งจะทำาให้นักกีฬารุ่นใหม่

ไม่กลัวท่ีจะเข้ามาศึกษาแล้วจะมีปัญหาทางด้าน 

การศึกษา เพราะมตัีวอย่างจากรุน่พีท่ีเ่ป็นนกักีฬาและ

ยังสามารถจบการศกึษาได้ สอดคลอ้งกับบทสมัภาษณ์

ของ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (Gulthawatvichai, 

Interview, 2014) และ จุฑา ติงศภัทิย์ (Tingsapat,  

Interview, 2014)

 สรุปผลการวิจัย

 ปัจจัยและกระบวนการจัดการท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความสำาคัญมาก  

ในด้านหลกัการเตรยีมทมีของโครงการพฒันากีฬาชาติ 

ทางด้านการติดตามนิสิตเม่ือจบการศึกษา และทางด้าน

การเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน ยกเว้นด้านด้านการแข่งขัน

อยู่ในระดบัความสำาคญัมากทีส่ดุ ปจัจยัทีน่ำาไปสูค่วาม

สำาเร็จ กับปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความล้มเหลว ได้แก่ เพศของ

นกักีฬา คณะท่ีเข้าศึกษา ประสบการณใ์นการเลน่กีฬา

เทเบิลเทนนิสก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในรายการต่างๆ จำานวนวัน

ในการฝึกซ้อมตอ่สปัดาห์ จำานวนช่ัวโมงในการฝกึซ้อม

ต่อวัน และผู้ฝึกสอน จากปัจจัยและกระบวนการจัดการ

ทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็นัน้ ในด้านการรับเข้าของนกักีฬา

จะพบได้ว่านักกีฬาส่วนใหญ่อยู่ในระดับทีมชาติ เยาวชน

ทีมชาติและในช่วงท่ีประสบความสำาเร็จน้ันมีการเปิดรับ

นกักีฬาเพิม่มากข้ึนและสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย คณะทีเ่ลอืกเข้าศึกษาก็เป็นคณะท่ีเรียนไมย่าก

เกินไปทำาให้มีเวลาในการฝึกซ้อมที่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ด้านการเตรียมทีม

   1.1 ทุกคณะควรมีโควตาเปิดรับนักกีฬาเข้า

ศึกษาต่อ

  1.2 ควรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับ

พื้นฐานให้กับนักกีฬาก่อนเข้าศึกษา

  1.3 ควรมีการจัดระบบในการฝึกซ้อมเพื่อให้

มีการฝึกซ้อมเป็นทีมมากขึ้น

 2. ด้านการเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน

   2.1 ควรมีการจัดตารางแข่งขันประจำาปีเพ่ือให้

นกักีฬาได้มกีารเตรยีมตัวอยู่ตลอดเวลา และสง่แข่งขัน

อย่างน้อย 5 รายการต่อปี ไม่รวมกีฬามหาวิทยาลัย 

เพ่ือนักกีฬาจะได้มีประสบการณ์เจอคู่แข่งขันท่ีหลากหลาย 

เมือ่ถึงเวลาแข่งขันจรงิก็จะทำาให้นกักีฬาไมต่ืน่เตน้มาก

   2.2 ควรมีการแข่งขันจัดอันดับฝีมือของ

นกักีฬาเพือ่จะได้นกักีฬาทีม่คีวามพร้อมในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

 3. ด้านการแข่งขัน

   3.1 ควรมีการจัดการแข่งขันทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 4. ด้านการติดตามนิสิตเมื่อจบการศึกษา

   4.1 เมื่อนิสิตจบการศึกษาควรมีการติดตาม

ผลงานของนิสิตหรือความเป็นอยู่ของนิสิตให้มากขึ้น

   4.2 ควรมปีระชาสมัพนัธ์หรือมข่ีาวสารต่างๆ

ของทางชมรมเทเบิลเทนนสิเพือ่ให้รุ่นพีท่ี่จบการศกึษา

แล้วมาให้คำาแนะนำากับน้องๆในเร่ืองของการเรียน 

และการกีฬาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเม่ือศึกษา

อยู่ในระดับอุดมศึกษาอย่างไม่มีปัญหา

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยคร้ังนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอ

ขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์และเพื่อนๆ 

ที่คอยสนับสนุนช้ีแนะ ให้กำาลังใจผู้วิจัย ขอขอบคุณ

กลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยเป็น

อย่างดี และขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำาหรับนิสิต

ในการวิจัยครั้งนี้
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ผลของการออกกำาลังกายต่อภาวะการต้านอนุมูลอิสระและระดับการเกิด

ออกซิเดชั่นของไขมันในเลือดในผู้เป็นพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
 

กรณิการ์ สวนคล้าย1, ดรุณวรรณ สุขสม2, อรรถกร ปาละสุวรรณ1

1คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 ฮีโมโกลบินอี เป็นฮีโมโกลบินท่ีไม่เสถียรซ่ึงมี

ความไวต่อการเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสได้ง่าย  

การออกกำาลังกายอย่างหนักแบบเฉียบพลันจะเพิ่ม

ความต้องการใช้ออกซิเจนและรบกวนระบบสมดุลของ

การต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายได้

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการต้านอนุมูลอิสระ 

และการเกิดออกซิเดช่ันของไขมัน ภายหลังจากการ

ออกกำาลังกายอย่างหนักแบบเอกเซนทริกเฉียบพลัน 

ในผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและคนปกติ

  วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

พาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีจำานวน 11 คน และกลุ่ม

คนปกติจำานวน 15 คน ให้กลุ่มตัวอย่างออกกำาลังกาย 

2 คร้ังได้แก่การออกกำาลังกายท่ีความหนักระดับสูง 

ด้วยวิธีการของบรูซเพื่อประเมินสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุด และการออกกำาลังกายโดยการวิ่งบน

ลู่ว่ิงท่ีมีความลาดเอียง -10% ท่ีความหนักร้อยละ 70-75 

ของปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดเป็นระยะเวลา 45 นาที

จากน้ันทำาการวิเคราะห์ตัวแปรทางสรีรวิทยา ระดับสาร

ต้านอนุมูลอิสระ และตัวบ่งช้ีภาวะการเกิดออกซิเดช่ัน 

ของไขมันของอาสาสมัคร

 ผลการวิจัย ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ตัวแปรทางสรีรวิทยาระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่

พบความแตกต่างของระดับการทำางานของเอนไซม์

ตา้นอนมุลูอสิระไดแ้ก่ ซุปเปอรอ์อกไซดดิ์สมวิเทสและ

กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส ในกลุ่มพาหะธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอีทุกช่วงเวลามีค่าสูงเมื่อเทียบกับคนปกติ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P = 0.011, P = 0.000) 

แต่ไม่พบความแตกต่างของการเกิดออกซิเดช่ันของ 

ไขมันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

 สรุปผลการวิจัย ผู้ที่ เป็นพาหะธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอีมีสมรรถภาพทางร่างกายไม่แตกต่างจาก

คนปกต ิแต่พบว่าพาหะธาลสัซีเมยีฮีโมโกลบินอมีรีะดบั

เอนไซมต์า้นอนมุลูอสิระในเซลลเ์มด็เลอืดระดบัสงูทัง้นี้

จงึเปน็กลไกในการป้องกันและควบคมุสมดลุเมือ่เผชิญ

กับภาวะออกซิเดชั่นภายหลังจากการออกกำาลังกาย
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EFFECT OF EXERCISE ON ANTIOXIDANT STATUS AND 

LIPID PEROXIDATION IN HEMOGLOBIN E TRAITS
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2Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 

 Hemoglobin E (HbE) is unstable hemo-

globin that is highly susceptible to oxidative 

stress. Strenuous exercise can increase oxygen 

consumption and perturb antioxidant balance

 Purpose The purpose of this study was 

to investigate the antioxidant status and lipid 

peroxidation after an acute eccentric exercise 

in Hemoglobin E traits and normal subjects

 Methods Eleven HbE trait and fifteen 

normal subjects were assigned to perform the 

strenuous exercise by using Modified Bruce 

protocol until exhaustion in order to measure 

maximum oxygen uptake (VO2max) and  

performed a single bout of downhill treadmill 

running (-10% gradients) at 70-75% of their 

maximum oxygen uptake for 45 minutes. 

Physiological variables, antioxidant status and 

lipid peroxidation were investigated 

 Results There were no significantly  

difference in physiological parameters between 

groups. Superoxide dismutase (SOD) and 

Glutathione peroxidase (GPx) activities in red 

blood cells were significantly increased in HbE 

trait subjects at all-time points compared  

with control subjects (P = 0.011, P = 0.000, 

respectively) and no significantly difference in 

lipid peroxidation marker. 

 Conclusion The anthropometric data and 

physical fitness were not significantly difference 

between Hb E trait and matched control subjects. 

However, enzymatic antioxidants in red blood 

cells were increased in HbE traits compared 

to control So, HbE traits may had an adaptive 

enzymatic antioxidant defense mechanism to 

balance exercise induced oxidative damage.

Key Words : Hemoglobin E trait / Eccentric 

exercise / Antioxidant / Lipid peroxidation
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 พาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบิน อี (Hemoglobin E 
trait) เป็นความผิดปกติของการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน 
ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีพบได้ในเซลล์เม็ดเลือดแดงและทำาหน้าท่ี
ในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 
โดยความชุกของพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีพบได้บ่อย
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยพบว่ามีผู้ที่เป็นพาหะฮีโมโกลบิน อี เป็น
สัดส่วนท่ีมากถึงร้อยละ 13 และพบได้มากถึงร้อยละ 50 
ในผูท้ีม่ถ่ิีนฐานอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของ
ประเทศไทย (Sanchaisuriya et al., 2003) ซึ่งความ
ผิดปกติดังกล่าวนี้เกิดข้ึนจากการกลายพันธุ์ของยีน
เพียงตำาแหน่งเดียวโดยเกิดข้ึนท่ีตำาแหน่งของกรดอะมิโน
ตัวที่ 26 บนฮีโมโกลบินสายเบต้า (β-globin chain) 
มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเบสจาก G เป็น A ทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนจากกรดกลูตามิก 
เป็นไลซีน (Glu – Lys, GAG – AAG) (Rees  
et al., 1998) ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ที่เป็นพาหะ
ฮีโมโกลบินอีมีลักษณะผิดปกติ โดยจะมีขนาดของ 
เม็ดเลือดแดงเล็กและติดสีจาง (Hypochromic micro-
cytosis) รวมถึงรูปร่างลักษณะที่ผิดปกติ (Poikilocy-
tosis) (Fairbanks et al., 1979) นอกจากนี้ปริมาณ
การสร้างฮโีมโกลบินจะลดต่ำาลงเล็กน้อยเป็นผลให้เกิด
ความไมส่มดุลกันของการสงัเคราะห์สายโปรตีนโกลบนิ 
เนื่องจากฮีโมโกลบินอี ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็น ฮีโม- 
โกลบินท่ีไม่เสถียรสามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายจากสาเหตุ
ของการเกาะจับกันระหว่างสายฮีโมโกลบินที่ไม่เสถียร 
(Frischer and Bowman, 1975) จึงทำาให้มีการแตก
ทำาลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ก่อนระยะเวลาอัน
สมควรและก่อให้เกิดการสรา้งอนมุลูอสิระ (Reactive 
oxygen species) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามผู้ท่ี
เป็นพาหะฮีโมโกลบิน อี จะไม่พบอาการความผิดปกติ
ให้เห็นได้อย่างเด่นชัดเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ นอกจาก
จะมกีารเผชิญกับภาวะออกซิเดทฟีสเตรส (Oxidative 

stress) ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น (Vichinsky, 2007)
 ภาวะออกซิเดทีฟสเตรส เกิดจากความไม่สมดุลกัน
ระหว่างอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย 
โดยมกีารเพิม่ข้ึนของอนมุลูอสิระมากเกินกว่าทีร่า่งกาย
จะกำาจัดได้ หรือมีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระลด 
ต่ำาลง (Finaud et al., 2006) ซึ่งการลดจำานวนลง
ของสารตา้นอนมุลูอสิระ และอนมุลูอสิระทีเ่พิม่จำานวน
มากข้ึนนี้จะก่อให้เกิดการทำาลายโครงสร้างต่างๆของ
ร่างกาย เช่น โปรตีน ไขมัน ตลอดจนโครงสร้างของ
สารพันธุกรรม (Dizdaroglu and Jaruga, 2012)  
ซ่ึงหากเกิดข้ึนในส่วนของอวัยวะที่สำาคัญของร่างกาย 
เช่น หัวใจ ไต สมอง จะก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ความเส่ือมของเซลล์ อาทิเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน (Selvaraju et al., 2012) และความชรา 
(Oliveira et al., 2010) แต่สภาวะร่างกายของคนปกติ
ท่ีมีระบบสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เอนไซม์กลูต้าไธโอน
เปอร์ออกซิเดส (Glutathione peroxidase, GPx) 
เอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเดส (Superoxide 
dismutase (SOD) รีดิวซ์กลูต้าไธโอน (Reduce 
Glutathione, GSH) วิตามิน เอ วิตามิน อี และ
วิตามนิ ซี เป็นต้น ในภาวะปกตทิีเ่พยีงพอในการกำาจดั
สารอนุมูลอิสระก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ร่างกาย  
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือร่างกายมีความผิดปกติของการกำาจัด
อนมุลูอสิระ และมกีารสรา้งอนมุลูอสิระเพิม่มากย่ิงข้ึน
จากสภาวะท่ีร่างกายต้องเผชิญกับการกระตุ้นให้เกิด
ภาวะออกซิเดทีฟสเตรส ตัวอย่างเช่น ภาวะออกซิเด- 
ทีฟสเตรสท่ีเกิดข้ึนจากการออกกำาลังกายอย่างหนัก
แบบเฉยีบพลนั โดยจะสง่ผลให้มกีารสร้างอนมุลูอสิระ 
เพิม่มากย่ิงข้ึนผา่นกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน 
และความต้องการใช้ออกซิเจน (VO2) ที่เพิ่มมากขึ้น 
(Alessio, 1993) ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของการสร้างอนุมูลอิสระ
จะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อออกกำาลังกายที่ระดับความหนัก
ท่ีมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด 
(VO2max) โดยทำาให้มีการขนส่งของอนุมูลอิสระออกมา
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มากข้ึนจากกระบวนการการขนส่งอิเล็กตรอนภายใน 

ไมโตคอนเดรีย (Mitochondrial electron transport 

chain) และการเกิดกระบวนการ Ischemia-reperfusion 

จากภาวะที่เซลล์กล้ามเนื้อขาดออกซิเจน ผ่านทาง

กระบวนการกระตุ้นเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (Xanthine 

oxidase) (Deaton and Marlin, 2003) นอกจากนี้

มีรายงานว่า การออกกำาลังกายแบบเอกเซนทริกด้วยการ

ว่ิงบนลูว่ิ่งในลกัษณะลาดลงเขา (Downhill treadmill) 

ยังเป็นการออกกำาลังกายแบบท่ีมีการยืดและเกร็งตัว

ของกล้ามเนื้อและสามารถกระตุ้นให้มีการเกิดภาวะ

ออกซิเดทีฟสเตรสได้มากเช่นเดียวกัน (Nikolaidis  

et al., 2012) 

  ดงันัน้คณะผูวิ้จยัจงึมุง่เนน้ท่ีจะศึกษาผลของการ

ออกกำาลงักายแบบเอกเซนทริกตอ่ภาวะการต้านอนมุลู

อสิระและระดบัการเกิดออกซิเดช่ันของไขมนัในผู้ท่ีเป็น

พาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี เน่ืองจากผู้วิจัยคาดคิดว่า

ในสภาวะท่ีร่างกายเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจาก

การออกกำาลังกาย โดยมีปริมาณของอนุมูลอิสระเพิ่ม

สูงข้ึนเกินกว่าท่ีร่างกายจะกำาจัดได้ ร่วมกับความผิดปกติ

จากพาหะฮีโมโกลบินอี อาจส่งผลกระตุ้นให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงของระดับการตา้นอนมุลูอสิระ และมกีาร

แสดงออกของระดับการเกิดออกซิเดช่ันของไขมัน 

ที่เพิ่มสูงมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาระดบัสารตา้นอนมุลูอสิระ และระดบั

การเกิดออกซิเดช่ันของไขมันภายหลังจากการออก

กำาลังกายแบบเอกเซนทริกในเลือดของผู้ที่เป็นพาหะ 

ธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีเทียบกับในคนปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษาวจิยัในเชิงทดลอง 

(Experimental design) ได้ผ่านการพิจารณารับรอง

จริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน กลุม่สหสถาบัน ชุดท่ี 1 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

เลขที่ 075.1/55

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ท่ีเป็นพาหะธาลัส 

ซีเมียฮีโมโกลบินอี จำานวน 11 คน (เพศชาย 6 คน 

เพศหญิง 5 คน) และคนปกติจำานวน 15 คน (เพศชาย 

9 คน เพศหญิง 6 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี  

ซ่ึงการทำาการศึกษาในประชากรท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

เน่ืองมาจากความแตกต่างของการตอบสนองของร่างกาย

ที่แตกต่างกัน โดยจะคำานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขนาดกลุม่ตัวอย่าง G*Power 

3.1.5 (Faul et al., 2007) โดยได้กำาหนดค่าขนาดของ

ผลการทดสอบ (Effect size) ที่ 0.40 และ ค่าอำานาจ

การทดสอบ (Power of test) ท่ี 0.80 ได้กลุม่ตวัอย่าง

กลุ่มละ 12 คน แต่ในภายหลังมีผู้ท่ีเป็นพาหะธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี 1 รายขอออกจากการวิจัยและไม่สมัครใจ

เข้าร่วมการทดสอบต่อ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ 

ถูกคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

จากนิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การคัดอาสาสมัคร

เข้าร่วมโครงการวิจัย ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์

กิจกรรมการออกกำาลังกาย ประวัติการเจ็บป่วย และ

เจาะเก็บเลือดเพื่อตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 

 กลุม่ตัวอย่างคนปกต ิต้องเป็นผูท่ี้มสีขุภาพดี ไมม่ี

ประวัติครอบครัวมีความผิดปกติของโรคธาลัสซีเมีย 

เมือ่ทำาการทดสอบระดับและชนดิของฮีโมโกลบินพบว่า

ได้ผลการทดสอบเป็น A2A ส่วนกลุ่มพาหะธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี ต้องเป็นผู้ที่มีความผิดปกติของการสร้าง

โปรตีนในสายของเบต้าโกลบิน โดยความผิดปกติเป็นแบบ
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พาหะท่ีมีผลการทดสอบฮีโมโกลบินเป็น AE นอกจากน้ี

จะต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดสุราเรื้อรัง ไม่มีอาการหอบหืด 

ภมูแิพ ้ไมเ่คยมอีาการเจบ็แนน่หนา้อกหรือมภีาวะหัวใจ

เตน้ผดิปกติ และไมไ่ด้รบัอาหารเสริมท่ีมสีารต้านอนมุลู

อิสระในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการความผิดปกติเกิดข้ึน

จากการเข้ารว่มโครงการวิจยั มเีหตุสดุวิสยัอนัใดทำาให้

ไม่สามารถเข้าร่วมหรือปฏิบัติตามการทดสอบของ

โครงการวิจัยได้อีกต่อไป ไม่สมัครใจที่จะเข้าร่วมและ

ถอดถอนสิทธิ์ เป็นต้น

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ตรวจยืนยันการเป็น/ไมเ่ป็นพาหะธาลสัซีเมยี

ฮีโมโกลบินอี โดยการเจาะเลือดอาสาสมัครบริเวณ 

ข้อพับแขนใส่ในหลอดบรรจุสิ่งตัวอย่าง ปริมาณ 2.5 

มิลลิลิตร เพื่อทำาการตรวจวินิจฉัยและคัดกรองพาหะ 

ธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี โดยการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

  1.1 ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

(Complete Blood Count, CBC) ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์

อัตโนมัติ 

  1.2 ตรวจคัดกรองผู้ป่วยพาหะธาลัสซีเมีย 

ด้วยการทดสอบ Modified dichlorophenolindophenol 

(DCIP) precipitation test โดยชุดน้ำายาตรวจกรอง

ฮีโมโกลบินอี (KKU-DCIP-Clear Reagent kit, for 

HbE screening)

  1.3 ตรวจวิเคราะห์ชนิดของฮีโมโกลบินด้วย

วิธีการ Hemoglobin electrophoresis

 2. ในวันทดสอบสมรรถภาพ ให้อาสาสมัคร 

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทำาการตรวจร่างกายโดยท่ัวไปเพื่อ

เก็บข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำาหนัก (กิโลกรัม) 

วัดส่วนสูง (เซนติเมตร) วิเคราะห์ค่าร้อยละของไขมัน

ใต้ช้ันผิวหนัง (%) และคำานวณค่าดัชนีมวลกาย 

(กิโลกรมั/เมตร2) โดยใชเ้คร่ืองช่ังน้ำาหนกัอตัโนมตัย่ีิห้อ

อินบอด้ี (In body) รุ่น 220 ประเทศเกาหลีใต้ ตรวจวัด

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) และอัตราการเต้นของ

หัวใจขณะพกั (ครัง้/นาท)ี ดว้ยเคร่ืองวัดความดันโลหิต

ดิจิตอลย่ีห้อ ออมรอน (OMRON) รุ่นเอสอีเอ็มวัน

โมเดล (SEM-1 model) ประเทศญี่ปุ่น

 3. ให้อาสาสมคัรทำาการออกกำาลงักายจนเหนือ่ย

หมดแรงเพ่ือวิเคราะห์สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(VO2 max, Maximum oxygen consumption)  

โดยการวิ่งออกกำาลังกายบนสายพานอย่างหนักเป็น

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 15 นาทีดว้ยวิธกีารของบรูซ (The 

Modified Bruce protocol) ซึ่งมีการเพิ่มความเร็ว

และความชันของสายพานเคร่ืองออกกำาลังกายเป็น

ลำาดับขั้นตอนทุกๆ 3 นาที จนผู้เข้าร่วมการทดลอง

เหนื่อยจนหมดแรงและไม่สามารถว่ิงต่อได้ ด้วยลู่ว่ิง

ออกกำาลงักาย เฮชพ ีคอสมอส เมอคิวรี (h/p/cosmos 

mercury running machine, cosmos sport&medical 

ประเทศเยอรมันนี นอกจากนั้นยังมีการใส่สายคาด

หนา้อกเพือ่วัดอตัราการเตน้ของหัวใจตลอดระยะเวลา

ออกกำาลังกาย และเครื่องวิเคราะห์แก๊สยี่ห้อคอร์เทค 

(Cortex) รุ่นเมต้าแมกส์ทรีเอ็กซ์ (Meta-max 3X) 

ประเทศเยอรมันนี

 4. ภายหลังจากการทดสอบสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้อาสาสมัคร

อดอาหารข้ามคืน และทดสอบออกกำาลังกายแบบ 

เอกเซนทริก (Eccentric exercise) โดยจะทำาการทดสอบ

ดว้ยการว่ิงบนลูว่ิ่งทีม่คีวามลาดเอยีงที ่-10% โดยเป็น 

การวิ่งแบบทางลาดลงเนินเขา (Downhill running) 

ซึ่งมีความหนักของการออกกำาลังกายที่ 70-75% ของ

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสงูสดุทีไ่ดจ้ากการคำานวณ

ในข้ันตอนที่ 3 เป็นระยะเวลา 45 นาที จากนั้น 

เจาะเลอืดบรเิวณข้อพบัแขนตามช่วงเวลา 4 ครัง้ดังนี้
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คือ ภายใน 1 ช่ัวโมงก่อนออกกำาลังกาย (T0) ภายหลัง

จากออกกำาลังกายทันที (TEND) ภายหลังจากออก

กำาลังกายเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (T1) และภายหลัง

จากออกกำาลังกายเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (T24) 

จากนั้นนำาตัวอย่างเลือดท่ีได้มาทำาการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการดังนี้

  4.1 ตรวจวิเคราะห์ระดับการเกิดออกซิเดช่ัน 

ของไขมัน (Lipid peroxidation) โดยการตรวจวัด

ระดบัมาลอนไดแอลดีไฮด ์(Malondialdehyde, MDA) 

ในเลือดครบส่วนโดยใช้หลักการการเปลี่ยนสีของ

ผลิตภัณฑ์ (Colorimetric method) ด้วยวิธีการวัดค่า

กรดไทโอบาบิทูริก (Thiobarbituric acid test, TBARS) 

(Nandhini and Anuradha, 2003) ร่วมกับเคร่ืองอ่าน

ค่าการดูดกลืนแสง ELISA reader รุ่นเอนสไปร  

มันติเลเบล เพลด ย่ีห้อเพอร์กินเอลเมอร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

  4.2 ตรวจวเิคราะห์ระดบัสารตา้นอนมุลูอสิระ 

ได้แก่ ระดับการทำาการของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์

ออกซิเดส (Glutathione peroxidase, GPx) (Paglia 

and Valentine, 1967) และระดับการทำางานของ

เอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide 

dismutase, SOD) ด้วยชุดทดสอบสำาเร็จรูปแรนเซล 

(RANSEL) และแรนซอด (RANSOD) จากบริษัท

แรนด็อกซ์ ลาบอราทอรี (RANDOX Laboratories) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใช้หลักการวิเคราะห์แบบ 

enzyme kinetic – colorimetric 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลของการตรวจวิเคราะห์ค่าทางห้องปฏบัิติการ

ที่ได้ภายหลังจากออกกำาลังกายจะถูกนำามาคำานวณค่า

การตรวจอกีครัง้โดยคำานงึถึงการเปลีย่นแปลงปริมาตร

ของพลาสมา (Plasma volume change) โดยใช้สตูร

คำานวณของ Van Beaumont (Van Beaumont  

et al., 1972) และวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม

สำาเร็จรูป SPSS version 13 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แสดงผลข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (S.E.) และใช้สถิติ ANOVA with repeated 

measurement ร่วมกับ Post hoc multiple com-

parison, Fisher least significant difference (LSD) 

โดยคำานึงถึงท้ังปัจจัยหลักและผลกระทบร่วมของตัวแปร

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์สดัสว่นของร่างกายและประเมนิ

สมรรถภาพร่างกายโดยท่ัวไป พบว่า ไม่พบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยตัวแปรทางสรีรวิทยาได้แก่ อายุ น้ำาหนัก 

ส่วนสูง ดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันสะสมใต้ช้ัน

ผิวหนังระหว่างกลุ่มตัวอย่างคนปกติและพาหะธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี เช่นเดียวกับการประเมินสมรรถภาพ 

โดยท่ัวไป ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณ 

การใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) อัตราการเต้นของ

หัวใจสูงสุดและอัตราส่วนการแลกเปล่ียนก๊าซ CO2 และ 

O2 (respiratory exchange ratio, RER) ขณะที่ 

มีการออกกำาลังกายระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หากแต่เมื่อ

ทำาการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ปริมาณการใช้ออกซิเจนสงูสดุ

เปรียบเทียบระหว่างเพศในแต่ละกลุ่มตัวอย่างพบว่า 

อาสาสมคัรเพศหญิงมรีะดบัของค่าเฉลีย่ปรมิาณการใช้

ออกซเิจนสูงสุดในระดับต่ำากว่าเพศชายในทั้งสองกลุ่ม

ตัวอย่าง (P=0.001) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรทางสรีรวิทยาระหว่างกลุ่มพาหะฮีโมโกลบินอีและคนปกติ

ตัวแปร กลุ่มคนปกติ (n=15) กลุ่มพาหะฮีโมโกลบินอี (n=11)

อายุ (ปี)

น้ำาหนักตัว (กก.)

ส่วนสูง (ซม.)

ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%)

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (ครั้ง/นาที)

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (มล./กก./นาที)

อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 และ O2

21.3±0.2

56.4±2.8

164.8±2.4

20.7±0.8

18.6±1.8

176.0±3.2

28.5±2.6

1.4±0.1

21.3±0.3

57.1±3.9

167.7±2.4

20.1±1.1

18.5±2.2

182.4±2.3

31.2±3.1

1.4±0.1

ค่าเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

พบว่า พาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีมีระดับปริมาณ 

ฮีโมโกลบิน (Hb) ค่าเฉลี่ยของปริมาตรเม็ดเลือดแดง 

(MCV) ค่าเฉลี่ยของน้ำาหนักฮีโมโกลบิน (MCH) และ

ค่าเฉล่ียความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง 

(MCHC) ในระดับต่ำากว่าเมื่อเทียบกับคนปกติอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ (Hb, P = 0.032, MCV, P < 0.001, 

MCH, P < 0.001, MCHC P < 0.001) โดยการ

ออกกำาลังกายไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉล่ียความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตัวแปรความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดระหว่างพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

และคนปกติ

ตัวแปร เวลา กลุ่มคนปกติ (n=15) กลุ่มพาหะฮีโมโกลบินอี (n=11)

ฮีโมโกลบิน 

(ก./เดซิลิตร)

ค่าเฉลี่ยปริมาตรเม็ด

เลือดแดง (เฟมโตลิตร)

ก่อนออกกำาลังกาย (T0)

หลังออกกำาลังกายทันที (TEND)

หลังออกกำาลังกาย 1 ชม. (T1)

หลังออกกำาลังกาย 24 ชม. (T24)

ก่อนออกกำาลังกาย (T0)

หลังออกกำาลังกายทันที (TEND)

หลังออกกำาลังกาย 1 ชม. (T1)

หลังออกกำาลังกาย 24 ชม. (T24)

14.4±0.3

14.6±0.31

14.3±0.4

13.9±0.4

88.7±0.7

88.3±0.6

87.9±0.6

87.6±1.3

13.1±0.4#

13.0±0.4#

12.7±0.4#

12.7±0.4#

79.5±2.0#

79.3±2.0#

79.3±2.0#

80.4±2.4##
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตัวแปรความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดระหว่างพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

และคนปกติ (ต่อ)

ตัวแปร เวลา กลุ่มคนปกติ (n=15) กลุ่มพาหะฮีโมโกลบินอี (n=11)

ปริมาณเฉลี่ยของ

ฮีโมโกลบินในเม็ด

เลือดแดง (พิกโตกรัม)

ความเข้มข้นเฉลี่ยของ

ฮีโมโกลบินในเม็ด

เลือดแดง (ก./เดซิลิตร)

ก่อนออกกำาลังกาย (T0)

หลังออกกำาลังกายทันที (TEND)

หลังออกกำาลังกาย 1 ชม. (T1)

หลังออกกำาลังกาย 24 ชม. (T24)

ก่อนออกกำาลังกาย (T0)

หลังออกกำาลังกายทันที (TEND)

หลังออกกำาลังกาย 1 ชม. (T1)

หลังออกกำาลังกาย 24 ชม. (T24)

28.8±0.3

29.1±0.3

28.6±0.2

29.3±0.4

32.7±0.2

32.7±0.2

32.7±0.2

33.1±0.1

25.5±0.7#

25.6±0.8#

25.4±0.7#

25.8±0.8#

32.0±0.2#

31.2±0.1#

32.1±0.2#

31.8±0.1#

ค่าเฉลี่ย ± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
# แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ระดับเวลาเดียวกัน (p < 0.05)

 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเอนไซม์ต้านอนุมูล

อิสระพบว่า ทั้งระดับของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ 

ดสิมวิเทส (SOD) และระดับเอนไซมก์ลตูา้ไธโอนเปอร์

ออกซิเดส (GPx) ในกลุ่มตัวอย่างพาหะธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอีมีระดับสูงกว่าคนปกติในทุกช่วงเวลา 

ของการทดสอบ (P=0.001, P=0.000) และปัจจัยของ

การออกกำาลังกายยังส่งผลให้ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย

มีระดับเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเพิ่มสูงข้ึน

ในระยะพักภายหลังจากการออกกำาลังกายที่ 1 ชั่วโมง

และ 24 ช่ัวโมง (T1,T24) เม่ือเทียบกับก่อนออกกำาลังกาย 

(T0) และภายหลังจากออกกำาลังกายทันที (TEND)  
ในขณะทีไ่มพ่บการเปลีย่นแปลงในคนปกต ินอกจากนี้

เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตัวแปรระดับเอนไซม์ซุปเปอร์

ออกไซด์ดิสมิวเทสระหว่างเพศพบว่า อาสาสมัคร 

เพศหญิงมรีะดับเอนไซมส์งูกว่าเพศชายในท้ังสองกลุม่

ตัวอย่างในเกือบทุกช่วงระยะเวลาของการทดสอบ (T0, 

P = 0.035, TEND, P = 0.009, T24, P = 0.015) 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการเกิดออกซิเดช่ันของไขมัน

โดยการตรวจวัดระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ (Malon- 

dialdehyde, MDA) ในเซลล์เม็ดเลือดแดงพบว่า ระดับ

การเกิดออกซิเดชั่นของไขมันไม่แตกต่างกันระหว่าง

กลุม่ตวัอย่างพาหะธาลสัซีเมยีฮีโมโกลบนิอแีละคนปกติ 

นอกจากนี้ปัจจัยของการออกกำาลังกายไม่ส่งผลให้เกิด

ความแตกต่างของระดับการเกิดออกซิเดช่ันของไขมัน

เมื่อตรวจวัดท่ีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่เมื่อ

วิเคราะห์คา่เฉลีย่ตัวแปรการเกิดออกซิเดช่ันของไขมนั

ระหว่างเพศพบว่า อาสาสมัครเพศหญิงมีระดับการเกิด

ออกซิเดชั่นของไขมันสูงกว่าเพศชายในทั้งสองกลุ่ม

ตัวอย่างในช่วงก่อนออกกำาลังกายและภายหลังจาก

ออกกำาลังกายทันที (T0, P = 0.014, TEND, P = 

0.024)
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รูปที่ 1 การเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ระดับเอนไซมซุ์ปเปอรอ์อกไซดดิ์สมวิเทส (Superoxide dismutase) ก่อนออก

กำาลังกาย (Before, T0) ภายหลังจากออกกำาลังกายทันที (End, TEND) ภายหลังจากออกกำาลังกาย 

1 ช่ัวโมง (1 hr, T1) และภายหลังจากออกกำาลังกาย 24 ช่ัวโมง (24 hr,T24) ในกลุ่มคนปกติ (Control) 

และพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี (HbE trait) 
# แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ระดับเวลาเดียวกัน (p < 0.05)

* แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนออกกำาลังกาย (T0) ภายในกลุ่มทดลองเดียวกัน

** แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับภายหลังจากออกกำาลังกายทันที (TEND) ภายในกลุ่มทดลอง

เดียวกัน

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส (Glutathione peroxidase) ก่อน

ออกกำาลังกาย (Before, T0) ภายหลังจากออกกำาลังกายทันที (End, TEND) ภายหลังจากออกกำาลังกาย 

1 ช่ัวโมง (1 hr, T1) และภายหลังจากออกกำาลังกาย 24 ช่ัวโมง (24 hr,T24) ในกลุ่มคนปกติ (Control) 

และพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี (HbE trait) 
# แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ระดับเวลาเดียวกัน (p < 0.05)
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการเกิดออกซิเดช่ันของไขมันจากการตรวจวัดระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ 

(Malondialdehyde) ก่อนออกกำาลังกาย (Before, T0) ภายหลังจากออกกำาลังกายทันที (End, TEND) 

ภายหลังจากออกกำาลังกาย 1 ช่ัวโมง (1 hr, T1) และภายหลังจากออกกำาลังกาย 24 ช่ัวโมง (24 hr,T24) 

ในกลุ่มคนปกติ (Control) และพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี (HbE trait)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่าพาหะธาลัสซีเมีย 

ฮีโมโกลบินอีมีผลการวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาท้ัง ค่าเฉล่ีย

อายุ น้ำาหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมัน

สะสมใตช้ั้นผวิหนงั รวมไปถึงการประเมนิสมรรถภาพ

ร่างกายจากการตรวจวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

สูงสุด และอัตราการเต้นของหัวใจตลอดระยะเวลา

ออกกำาลังกายไม่แตกต่างจากคนปกติ ซึ่งการตรวจวัด

สมรรถภาพของการใช้ออกซิเจนสูงสุดดังกล่าวนั้น  

มีความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความสามารถ

ของการจับออกซิเจนของโมเลกุลฮีโมโกลบินภายในเซลล์

เม็ดเลือดแดง (Mairbaurl et al., 1986) โดยพบว่า

จากการวิจัยของบัน (Bunn et al., 1972) รายงานว่า 

ฮีโมโกลบินอีมีความสามารถในการจับออกซิเจน 

(Oxygen affinity) โดยดูจากลักษณะการแสดงออกของ

กราฟการจับและปล่อยออกซิเจน (Oxyhemoglobin 

dissociation) ไม่มีความแตกต่างจากฮีโมโกลบินเอ 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงถือว่าไม่พบความ

แตกต่างของสมรรถภาพทางร่างกายระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอาสาสมัครเพศหญิง 

มีระดับของสมรรถภาพของการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับอาสาสมัครเพศชายในทั้งสอง

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงระดับของค่าเฉลี่ยการใช้ออกซิเจน

สูงสุดที่มีค่าสูงในเพศชายเนื่องมาจากเพศชายมีมวล

กล้ามเนื้อในระดับที่สูงกว่า โดยเซลล์กล้ามเน้ือจะมี

องค์ประกอบของไมโตรคอนเดรียซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญ 

ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ (Scalzo et al., 2014)

 การศึกษาระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

พบว่าพาหะธาลสัซีเมยีฮีโมโกลบินอมีภีาวะซีดเลก็นอ้ย

และมีลักษณะการแสดงออกของเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก

และติดสีจางกว่าปกติ (Hypochromic microcytic) 

จากการพบมรีะดับ ฮีโมโกลบิน (Hb) ค่าเฉลีย่ปริมาตร
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เม็ดเลือดแดง (MCV) ค่าเฉลี่ยน้ำาหนักฮีโมโกลบิน 

(MCH) และค่าเฉล่ียความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเซลล์

เม็ดเลือดแดง (MCHC) ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับคน

ปกติ เช่นเดียวกับที่พบในรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้ 

(Rees, et al., 1998; Vichinsky, 2007) ซึ่งสาเหตุ

ที่ทำาให้พบภาวะซีดในพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี 

เกิดข้ึนได้จากการกลายพนัธุข์องยีนเบตา้โกลบิน สง่ผล

ให้มีปริมาณการสังเคราะห์สายเบต้าโกลบินอี (βE globin) 

ต่ำากว่าปกติ สอดคล้องกับปริมาณของ βE mRNA ที่

ลดลงเช่นเดียวกันทำาให้พบภาวะซีดได้ในพาหะธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี (Traeger et al., 1980) โดยการออก

กำาลงัไมส่ง่ผลให้มกีารเปลีย่นของค่าการตรวจวิเคราะห์

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

 ในส่วนของการศึกษาถึงผลกระทบของความ 

ผิดปกติของฮีโมโกลบิน และการออกกำาลังกายแบบ 

เอกเซนทริกต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระ เม่ือพิจารณาถึง

ระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง

ไดแ้ก่ เอนไซมซุ์ปเปอรอ์อกไซด์ดิสมวิเทส (SOD) และ

เอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) พบว่าพาหะ 

ธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีมีระดับการแสดงออกของ

เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระท้ังสองชนิดในระดับสูงกว่า 

คนปกติในทุกช่วงเวลาของการทดสอบ เช่นเดียวกันกับ

รายงานการศึกษาท่ีผ่านมาของคณะผู้วิจัย (Palasuwan 

et al., 2008) โดยระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระท่ีเพ่ิมข้ึน

อาจเกิดข้ึนได้จากการเสริมสร้างกลไกในการป้องกัน

ความผดิปกติทีเ่กิดข้ึนในพาหะธาลสัซีเมยีฮีโมโกลบินอ ี

(Adaptive defense mechanism) เนื่องจากพาหะ 

ธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีมีความผิดปกติหลักเกิดข้ึน 

จากการสังเคราะห์สายโกลบินท่ีผิดปกติและไม่เสถียร

ภายในเซลลเ์มด็เลอืดแดง สง่ผลให้เกิดการสรา้งอนมุลู

อิสระท่ีเพิ่มมากย่ิงข้ึนได้จากการเกิดออกซิเดช่ันของ 

ฮีโมโกลบิน ผ่านทางกระบวนการการเกิดปฏิกิริยา 

เฟนตอน (Fenton reaction) ดังน้ันเซลล์เม็ดเลือดแดง

จงึมกีระบวนการป้องกันโดยการปรบัให้มรีะดบัเอนไซม์

ตา้นอนมุลูอสิระเพิม่มากข้ึนภายในเซลล ์(Chakraborty 

and Bhattacharyya, 2001; Kassab-Chekir et al., 

2003) นอกจากน้ีการศึกษาในระดับโปรตีนจากผนัง

เซลล์เม็ดเลือดแดงและโปรตีนภายในไซโตรพลาสซึม

ของเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ที่เป็นเบต้าธาลัสซีเมีย

เปรียบเทียบกับคนปกติพบว่ามีระดับการแสดงออก 

ของโปรตีน peroxiridioxin6, Cu-Zn superoxide 

dismutase และ thioredoxin ซ่ึงเป็นกลุม่ของโปรตนี

ที่มีความเก่ียวข้องกับการทำาหน้าท่ีในการต้านอนุมูล

อิสระภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงในระดับสูงเมื่อเทียบ

กับคนปกติ (Bhattacharya et al., 2010) นอกจากน้ี

ยังพบว่าปัจจัยของการออกกำาลังกายส่งผลให้มีระดับ

ของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเพิ่มมากข้ึน 

ในระยะพักของการออกกำาลังกาย อาจเกิดได้จากการ

ออกกำาลังกายกระตุ้นให้มีการหลั่งของเอนไซม์ SOD 

ออกมาในกระแสเลือดมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเอนไซม์ 

SOD เป็นสารตา้นอนมุลูอสิระตัวแรกทีเ่ข้าทำาปฏกิิรยิา 

เพื่อเปลี่ยนซุปเปอร์ออกไซด์แรดิเคิล (Superoxide 

radical) ให้กลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen 

peroxide) ซ่ึงมีความเป็นพิษน้อยกว่าอย่างไรก็ตาม

เมื่อพิจารณาถึงระดับการเกิดออกซิเดช่ันของไขมัน 

โดยการตรวจวัดระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ (MDA) 

ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงพบว่า ไม่พบความแตกต่าง

ที่เกิดข้ึนระหว่างพาหะธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและ 

คนปกต ิซ่ึงผลการทดลองท่ีไดใ้นครัง้นีม้คีวามแตกต่าง

กับการศึกษาวิจยัท่ีพบว่าระดับการเกิดออกซิเดช่ันของ

ไขมันที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ที่เป็นพาหะเบต้า

ธาลัสซีเมีย (β-thalassemia trait) เพิ่มสูงข้ึนจาก 

การมีสายแอลฟาโกลบินส่วนเกินภายในเซลล์ และมี

เหล็กเกิน (Vives Corrons et al., 1995) อย่างไรก็ตาม

สาเหตุดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความรุนแรง

ของความผดิปกติทีแ่ตกตา่งกัน โดยพาหะฮีโมโกลบินอี
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มีความรุนแรงของความผิดปกติที่น้อยกว่าพาหะเบต้า

ธาลัสซีเมีย นอกจากนี้จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

พาหะธาลสัซีเมยีฮีโมโกลบินอยัีงมรีะดับสารต้านอนมุลู

อสิระในเซลลท์ีส่งูกว่าปกต ิจงึสามารถป้องกันการเกิด

ออกซิเดช่ันของไขมันได้เช่นเดียวกันทำาให้อาจตรวจ 

ไม่พบความแตกต่างที่เกิดข้ึนได้ นอกจากนี้พบว่าเมื่อ

วิเคราะห์ถึงระดบัการเกิดออกซิเดช่ันของไขมนัระหว่าง

เพศในกลุ่มตัวอย่างพบว่าอาสาสมัครเพศหญงิมีระดับ

ของการเกิดออกซิเดช่ันของไขมันในระดับสูงว่าเพศชาย

ในช่วงก่อนออกกำาลังกายและภายหลังจากการออก

กำาลังกายทันที เช่นเดียวกับระดับของเอนไซม์ต้านอนุมูล

อิสระซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส อย่างไรก็ตามระดับ

ของท้ังเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดช่ัน 

ของไขมันท่ีมีค่าสูงในเพศหญิงยังไม่ทราบกลไกของ 

การเกิดท่ีแนชั่ดและตอ้งอาศยัการศกึษาเพิม่เตมิตอ่ไป 

 สรุปผลการวิจัย

 ดังนัน้ จากผลการทดลองพบว่าภายหลงัจากการ

ออกกำาลังกายพาหะธาลัสซีเมียยังคง มีระดับเอนไซม์

ต้านอนมุลูอสิระในระดับสงูซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพือ่เป็นกลไก

ในการป้องกันและควบคุมสมดุลเมื่อเผชิญกับภาวะ

ออกซิเดทีฟสเตรสที่เกิดข้ึนจากการออกกำาลังกาย 
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ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน

อรรถ ดีพินิจ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 ข้าราชการพลเรือนก่อนการเกษยีณอายุราชการ

เป็นบุคลากรที่สำาคัญต่อระบบราชการ การศึกษาถึง

ความต้องการการตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน 

จึงมีความจำาเป็น เพื่อการเตรียมรับมือปัญหาสุขภาพ

หลังเกษียณได้ดียิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรือน

 วิธีดำาเนินการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการพลเรือน ท่ีสังกัดในสำานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำานวน 420 คน 

โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา (0.75) และหาค่าความเท่ียง (0.95) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบด้วยค่า “ที” และ 

ค่า “เอฟ”

 ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรือน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

 2. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรือน จำาแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเมื่อจำาแนกตามรายได้ 

พบว่า ด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 สรปุผลการวจิยั ข้าราชการพลเรอืนก่อนเกษยีณ

อายุราชการมีความต้องการทุกด้านอยู่ระดับมาก ดังน้ัน 

หน่วยงานข้าราชการควรให้ความสำาคัญและกระตุ้น 

ให้ข้าราชการวัยใกล้เกษียณตระหนักในการเตรียม

ความพร้อมในด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

คำาสำาคัญ: การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ / 

การเกษียณอายุราชการ
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NEEDS FOR HEALTH PREPARATION BEFORE RETIREMENT OF 

CIVIL SERVANTS

Aut Deepnit and Thanomwong Kritpet
Faculty of Sport Science, Chulalongkorn University 

Abstract 

  Civil servants are important for the Civil 

Services. Survey studies of the requirements 

for health preparation are important to help 

civil servants prepare for their retirement.

 Purpose The purposes of the research 

were to study and to compare the preretirement 

health needs of civil servants.

 Methods This study was a descriptive 

research. The subjects case were 420 civil 

servants. The questionnaire developed by  

the researcher. The content validity and the 

reliability were 0.75 and 0.95 respectively. The 

statistical methods used in data analysis  

included percentage, mean,standard deviation, 

independent t-test and F-test.

 Results

 1. The civil servants had highly needed 

in health preparation programme before reached 

to the retirement age. 

 2. The retirement preparation needs of 

the civil servants had no significant all aspects 

according to sex, educational attainment. 

However, with only financial status aspect  

was taken into account, physical needs were 

different significantly (p < .05).

 Conclusion

 The civil officials need for health prepa-

ration before retirement at the high level. 

Therefore the Government needs to urgently 

make civil servants aware of their health needs 

and help them prepare for their retirement.

Key Words: Health preparation/Retirement
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สงัคมไทยขณะนีก้ำาลงัจะก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ

และสำานักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บสำามะโนประชากร

และเคหะทุกๆ 10 ปี พบว่า จำานวนประชากรที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทย 65.5 ล้านคน มีประชากรหญิง  

33.4 ล้านคน และชาย 32.1 ล้านคน (National 

Statistical Office, 2011) และการจำาแนกโครงสร้าง

ประชากรตามอายุและเพศ พ.ศ. 2553 พบว่า โครงสร้าง

ประชากรเปล่ียนเป็นโครงสร้างผู้สูงอายุรวมท่ัวประเทศ

มีจำานวน 7,794,975 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.38 แบ่ง

สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี จำานวน 4,333,791 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.88 ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จำานวน 

2,467,038 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 ผู้สูงอายุ 80-89 ปี 

จำานวน 867,817 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และผู้สูงอายุ

ที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป จำานวน 126,329 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.20 (Ministry of Interior, 2010 : Online) 

โดยสำานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุได้ทำาการสำารวจ

ระหว่าง ปี 2546-2550 พบอัตราผู้สูงอายุเพิ่มทุกปี 

เฉลี่ย 200,000 คนต่อปี จากคำานิยาม ขององค์การ

สหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่า ประเทศใดท่ีมีประชากร

สงูอายุ 60 ปี ข้ึนไป หรอืในสดัสว่นเกิน 10 เปอร์เซ็นต ์

หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ 

ของประชากรทั้งประเทศๆ นั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

และสังคมของประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

ปี พ.ศ. 2548 จากการประมาณจำานวนประชากรของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดว่าจำานวนประชากร

จะเพิ่มขึ้นเป็น 15.7 เปอร์เซ็นต์ (Nation Economic 

and Social Advisory Council, 2011) ภายใน  

ปี พ.ศ. 2573 ดังนั้นการเตรียมตัวให้ยอมรับในด้าน

ต่างๆก่อนการเกษียณอายุราชการจึงมีความจำาเป็น 

โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.1 มีความเห็นว่า

ควรมีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (National 

Statistical Office, 2011) 

 ประเทศไทยได้เร่ิมใช้ระบบเกษียณอายุราชการ

มาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5 โดยมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดเร่ืองของ 

การเกษยีณอายุราชการ ในพระราชบัญญัติเบ้ียบำานาญ 

ร.ศ.120 มาตรา 16 เป็นตัวกำาหนดไว้ว่าข้าราชการ 

คนใดที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปต้องออกจากการรับราชการ 

แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ข้าราชการท่ีมีอายุครบ 

60 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งพน้จากการรบัราชการตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

(มาตรา 19) ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพการทำางานของ

ระบบภายในรา่งกายต่ำาลงตามวัยจงึทำาให้เกิดโรคตา่งๆ

ได้ง่าย โดยจะเห็นว่าผู้สูงอายุน้ันมีอาการเจ็บป่วยเร้ือรัง

มากกว่าวัยผูใ้หญ่ตอนปลายและโรคทีผู่ส้งูอายุมปัีญหา

ทางด้านสุขภาพ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจขาดเลือด โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง 

และโรคหลอดเลือดสมอง โรคเหล่าน้ีส่งผลต่อการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวัน (Ministry of Public Health, 2012) 

โดยผู้ป่วยสะสม ท้ัง 5 โรค ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549-2553 

จำานวนรวม 3,093,546 คน โดยลำาดับความเส่ียงของโรค 

ดังต่อไปนี้ 1) โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราความชุก

สูงสุด พบผู้ป่วยจำานวน 1,725,719 คน พบในกลุ่ม

อายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงสุด 953,701 คน อัตราป่วย 

2,407.29 ต่อ ประชากรแสนคน รองลงมา กลุ่มอายุ 

50-59 ปี จำานวน 431,731 คน อัตราป่วย 1,278.61 

ต่อประชากรแสนคน 2) เป็นโรคเบาหวาน 888,580 คน 

พบในกลุ่มอายุ 60 ปี ข้ึนไปสูงสุด 446,309 คน  

อัตราป่วย 1,060.46 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 

กลุ่มอายุ 50-59 ปี จำานวน 242,928 คน อัตราป่วย 

682.31 ต่อประชากรแสนคน 3) โรคหัวใจขาดเลือด 

พบผู้ป่วยจำานวน 171,353 คน พบในกลุ่มอายุ 60 ปี 

ขึ้นไปสูงสุด 121,625 คน อัตราป่วย 348.73 ต่อ

ประชากรแสนคน รองลงมา กลุ่มอายุ 50-59 ปี จำานวน 

31,006 คน อัตราป่วย 101.35 ต่อประชากรแสนคน 
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4) โรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง 167,651 คน 

พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60 ปี ข้ึนไป 120,587 คน  

อัตราป่วย 356.44 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 

กลุ่มอายุ 50-59 ปี 23,663 คน อัตราป่วย 85.41  

ตอ่ประชากรแสนคน 5) โรคหลอดเลอืดสมอง จำานวน 

140,243 คน พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60 ปี ข้ึนไป 

92,520 คน อัตราป่วย 267.63 ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมากลุ่ม อายุ 50–59 ปี 26,732 คน อัตราป่วย 

88.14 ต่อประชากรแสนคน และข้าราชการพลเรือน

ท่ีก้าวสู่วัยเกษียณ มีระดับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย 

จิตใจ สังคม อารมณ์ มาก (Department of Public 

Welfare, 1987) เมื่อข้าราชการเข้าสู่วัยเกษียณอายุ

ถึงแม้จะมีสถานภาพความเป็นอยู่ท่ีดีแต่มิได้หมายถึง 

การมคีณุภาพชีวิตทีดี่ตามไปด้วย เนือ่งจากผูท้ีเ่ข้าสูวั่ย

เกษียณอายุมีการเปล่ียนแปลงของสถานะในหลายๆด้าน 

ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ เศรษฐกจิ ทำาให้

เกิดปัญหาในการดำารงชีวิตประจำาวันหลังเกษียณอายุ 

ดังนั้นจึงเกิดความต้องการในการเตรียมความพร้อม

ด้านสุขภาพก่อนเกษียณอายุราชการ ตามทฤษฎีของ 

อับราฮัม มาสโลว์ (Maslow, 1970) ที่ว่า บุคคล 

มีความต้องการข้ันพื้นฐานและเพิ่มจากระดับต่ำาไปสู่

ระดับสูงข้ึน เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณอายุมีคุณภาพดี

มากข้ึน โดยผู้ที่มีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

ตามแนวคิดแบบสุขภาพองค์รวม (Holistic Health) 

ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ นั้นต้อง

ให้ความเช่ือมโยงกันอย่างสมดุลและเหมาะสม ประเวศ 

วะสี (Wasi, 2000) กล่าวว่า หากสมบูรณ์อย่างสมดุล

แล้วก็จะเข้าสู่ท่ีเรียกว่า สุขภาวะ และข้าราชการพลเรือน

เป็นหนว่ยงานทีม่คีวามสำาคญัตอ่ระบบของการพฒันา

ประเทศชาติอย่างมาก ควรรักษาภาวะสุขภาพให้ดี  

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในทุกๆ องค์ประกอบในร่างกาย 

วิญญ์ทัญญู บุญทัน,ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ และ 

สุจิตรา สุคนธทรัพย์ (Bunthan, Timsomboon, and 

Sukonthasab, 2011) เมือ่ข้าราชการก่อนเกษยีณอายุ

ดูแลสุขภาพดีก็จะช่วยชะลอเวลาหรือลดจำานวน 

การเจ็บป่วยในวัยเกษียณได้ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ 

สินไชย (Sinchai, 1989) กล่าวว่า ข้าราชการที่มีการ 

เตรียมตัวก่อนสูงอายุอย่างดีไว้ล่วงหน้าจะทำาให้การ

ดำาเนินชีวิตหลังเกษียณเป็นไปอย่างมีความสุข 

  ปราโมทย์ ประสาทกุล (Prasartkul, 2011) 

กล่าวว่า “ผู้สูงอายุมีจำานวนเพิ่มขึ้นเหมือนคลื่นสึนามิ

ลูกใหญ่ท่ีกำาลังถาโถม เข้าสู่สังคมของคนไทยในยุคปัจจุบัน” 

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสามัญจะเตรียมความพร้อม 

ให้กับคนวัยที่จะเกษียณอายุราชการมากกว่าคนท่ียัง 

ไม่เกษียณอายุราชการสำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่มีตำาแหน่งหน้าที่สูงมากสามารถที่จะสั่งลูกน้องได้ 

ในตอนท่ียังไมเ่กษยีณอายุราชการแตเ่มือ่มกีารเกษยีณ

อายุราชการไปแล้วอาจจะไม่มีอำานาจในการสั่งการ 

อีกต่อไป ทำาให้ความม่ันคงของความรู้สึกในการออกคำาส่ัง

ลดน้อยลง และข้าราชการส่วนน้ีควรได้รับการเตรียมตัว

ก่อนการเกษียณอายุราชการท้ัง ทางด้านร่างกาย  

ทางด้านจิตใจ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตวิญญาณ 

และทางด้านเศรษฐกิจ เนือ่งจากการเตรียมตัวก่อนการ

เกษยีณอายุราชการ จะทำาให้ข้าราชการทีถึ่งวัยเกษยีณ

อายุราชการได้มีการเตรียมสภาพจิตใจและเตรียม

สภาพร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนจะถึงวันเกษียณอายุ

ราชการ รวมไปถึงทางด้านเศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข  

เทียนฉาย กีระนันทน์ (Kiranandana, 1995) ได้กล่าวว่า 

กลุ่มท่ีมีฐานะทางการเงินที่ดีสามารถที่จะได้รับการ

รักษาทางด้านสุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วยอย่าง

เต็มความสามารถจากโรงพยาบาล เนือ่งจากข้าราชการ

ของกระทรวงทีม่กีารวางแผนในการใช้จา่ยเงินบำาเหนจ็

บำานาญข้าราชการหลังเกษียณอายุราชการ และการเก็บ

สะสมเงินฝากไว้อย่างเหมาะสมก่อนการเกษียณอายุ

ราชการก็จะทำาให้ไมขั่ดสนทางด้านการเงินในการรกัษา

พยาบาลทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจของ
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ข้าราชการเกษียณอายุก็จะมีสภาพของการรักษาพยาบาล
ที่ดีตามไปด้วย ส่งผลให้ลดความเครียดท่ีเป็นปัญหา
สำาคัญทางด้านสุขภาพเกิดการพัฒนาดีข้ึนตามลำาดับ 
แอชเลย์ (Atchley, 1976) ได้กล่าวว่า ผู้ที่เข้าสู่วัย
เกษยีณอายุราชการตอ้งทำาการปรับตวัเองเก่ียวกับการ
เกษียณอายุราชการอยู่ 2 อย่าง อันได้แก่ การหยุด
การทำางานท่ีทำาเป็นประจำาลง และรายได้ท่ีเกิดจาก 
การทำางานก็จะลดลงตามไปด้วย สอดคล้องกับ เฉก 
ธนะศิริ (Thanasiri, 2004) กล่าวว่า ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการจะต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ให้เป็นผู้รับทันที 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในสังคมของประเทศ
ในปัจจบัุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและสง่ผลตอ่การเกษยีณ
อายุของข้าราชการพลเรือนอย่างชัดเจน
 ดังน้ันการให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญต่อการเกษียณอายุราชการ
เป็นอย่างมาก ตามข้อมลูเบือ้งตน้ทีไ่ด้นำาเสนอ เพือ่ลด
ปัจจัยจากอาการเจ็บป่วยและปัจจัยการเสียชีวิตก่อน
การเกษียณอายุราชการ ต่อการป้องกันการเกิดโรค 
ของผู้สูงอายุหลังจากการเกษียณอายุราชการ ดังนั้น 
ในการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพเป็นเรือ่งท่ียากต่อ
การรับมือ ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
ในระยะเวลาที่ยาวนานก่อนวัยเกษียณอายุราชการ 
ระยะเวลาท่ีสั้นไม่สามารถทำาให้ผู้เกษียณอายุราชการ
มีความพร้อมด้านสุขภาพทันที ทำาให้ผู้วิจัยมีแนวคิด 
ในการศึกษาความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ
พลเรือน ว่ามีความต้องการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านสังคม ด้านจิตวิญญาณ และ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดับมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการการเตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
พลเรือน

 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการพลเรอืน จำาแนกตามตวัแปรเพศ ระดบั
การศึกษา และรายได้

สมมติฐานของการวิจัย 
 ข้าราชการพลเรือนก่อนการเกษยีณอายุราชการ
มีความต้องการการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ ตาม เพศ 
ระดับการศึกษา และรายได้ ส่งผลให้มีการเตรียม 
ความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการ 
ที่ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยในคร้ังนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ณ วันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2557

 ประชากร
 ประชากร ทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแ้ก่ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญจากทั้งหมด 20 กระทรวง ที่มีอายุ 
50-59 ปี ทั้งหมดจำานวน 79,166 คน ใช้ตารางช่วง
อายุ 51-60ปี กำาลังคนภาครัฐ 2554 (Office of the 
Civil Service Commission, 2011)

 กลุ่มตัวอย่าง
 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบง่ายจากการจับฉลาก ร้อยละ 50 ของจำานวน  
20 กระทรวง ได้ 10 กระทรวง กำาหนดจำานวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 95 % ไดก้ลุม่ตวัอย่างข้าราชการ
พลเรือน จำานวน 420 คน
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 n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 N = ขนาดประชากร

 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

 n = 
N

1 + N(e)2

 n = 
79,166

1 + 79.166(0.05)2

  = 398 คน ≈ 400 คน

  หากจำานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกระทรวง 

โดยวิธีการสุ่มตามสัดส่วนประชากรของแต่ละกระทรวง 

มจีำานวนตัวอย่างนอ้ยกว่า 10 คน ผูวิ้จยัจะทำาการเก็บ

ตัวอย่างเพิ่มเป็น 10 คน ต่อกระทรวง เป็นการสุ่ม

แบบง่ายโดยให้การกระจายการเก็บตัวอย่างทุกกระทรวง 

แบ่งเป็น เพศชายและเพศหญิง จำานวนเท่ากัน จะมี

ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม 20 คน รวมจำานวนประชากร

กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลท้ังส้ิน จำานวน 420 คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. สร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั โดยการศกึษา

ค้นคว้างานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อนำามาสร้างแบบสอบถาม แล้วนำาแบบสอบถามไป

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  

5 ท่าน (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) เท่ากับ 0.75 แล้วนำาแบบสอบถามไปทดสอบ

ความเท่ียง (Reliability) โดยทดลองใช้กับกลุ่มประชากร

ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการ

ศึกษา(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จำานวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม

ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach, 1971) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.95

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ผู้วจิยัทำาหนงัสอืขอความร่วมมอืจากคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูล ส่งถึง หน่วยงานต้นสังกัด

  2.2 ผู้ วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยนำาแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากร

บุคคลของกระทรวงพรอ้มทัง้อธบิายวิธกีารเก็บตัวอย่าง

และการสุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามเพื่อให้

เป็นตัวแทนของข้าราชการพลเรือนก่อนการเกษียณอายุ 

และมกีารกระจายของ เพศชาย-เพศหญิง เทา่กัน และ

กำาหนดระยะเวลาทำาแบบสอบถามภายในเวลา 7 วัน

หลังจากได้รับแบบสอบถาม จากน้ันนำาส่งคืนท่ีเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของกระทรวง ผู้วิจัยขอรับ

แบบสอบถามคืนที่หน่วยงานดังกล่าว 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบและ

นำาแบบสอบถามท่ีมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 

มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป ดังต่อไปนี้

 1. ข้อคำาถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage)

 2. ข้อคำาถามเก่ียวกับความต้องการการเตรียมตวั

ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ  

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน 

โดยการนำาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน 

  2.1 การแปลผลของระดับความต้องการ

การเตรยีมความพรอ้มดา้นสขุภาพก่อนการเกษยีณอายุ

ราชการ ของการเตรียมตัวทางร่างกาย การเตรียมตัว

ทางจิตใจ การเตรียมตัวทางสังคม การเตรียมตัวทาง

จิตวิญญาณ และการเตรียมตัวทางเศรษฐกิจ แต่ละ

ระดบัและการแปลผลโดยภาพรวม มกีารพจิารณาตาม

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้

   คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความ

ต้องการน้อยที่สุด
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   คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความ

ต้องการน้อย

   คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความ

ต้องการปานกลาง

   คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความ

ต้องการมาก

   คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความ

ต้องการมากที่สุด

 3. การเปรียบเทียบความต้องการการเตรียมตัว

เก่ียวกับความต้องการการเตรยีมตัวด้านร่างกาย จติใจ 

สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ ก่อนการเกษียณอายุ

ราชการของข้าราชการพลเรือน จำาแนกตามตัวแปร 

เพศ รายได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ “ที” (Independent 

t-test)

 4. การเปรียบเทียบความต้องการการเตรียมตัว

เก่ียวกับความต้องการการเตรยีมตัวด้านร่างกาย จติใจ 

สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ ก่อนการเกษียณอายุ

ราชการขอข้าราชการพลเรือน จำาแนกตามตัวแปร ของ 

ระดับการศึกษา วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

โดยใช้สถิติ “เอฟ” (F-test) หากพบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffé’s)

ผลการวิจัย

 1. แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 51.4 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 48.6 ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 54.3 รองลงมา

เป็นระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.9 

และระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี น้อยท่ีสุด  

ร้อยละ 13.8 และมีระดับรายได้สูงกว่า 25,000 บาท 

ร้อยละ 78.3 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ รายได้

ลักษณะของกลุ่ม
 จำานวน

 (n=420 คน)
ร้อยละ

1. เพศ

2. ระดับการศึกษา

3. รายได้

ชาย

หญิง

ต่ำากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ต่ำากว่า 25,000

สูงกว่า 25,000

204

216

58

228

134

91

329

48.6

51.4

13.8

54.3

31.9

21.7

78.3
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 2. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ 

พลเรือน พบว่า มีข้าราชการก่อนเกษียณอายุราชการ

มีความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

อยู่ในระดับมากทกุด้าน (X–=3.66, SD=0.68) ดังแสดง

ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความตอ้งการการเตรยีมความพรอ้มดา้นสขุภาพก่อนการเกษยีณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน

ทั้ง 5 ด้าน

ข้อ ความต้องการการเตรียมตัว X– SD แปลความหมาย

1

2

3

4

5

ความต้องการการเตรียมตัวด้านร่างกาย 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตใจ 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านสังคม 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตวิญญาณ

ความต้องการการเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ

4.03

3.80

3.63

3.63

3.67

0.71

0.76

0.78

0.77

0.93

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.66 0.68 มาก

 3. เปรียบเทียบความต้องการการเตรียมความ

พร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของ

ข้าราชการพลเรือน จำาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า  

มีความต้องการการเตรียมความพร้อมโดยรวมท้ัง 5 ด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า “ที” ของความต้องการการเตรียม

ความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนทั้ง 5 ด้าน จำาแนก 

ตามเพศ

 เพศ

ความต้องการการเตรียมตัว 

ชาย หญิง
t p value

X– SD X–  SD

1

2

3

4

5

ความต้องการการเตรียมตัวด้านร่างกาย 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตใจ 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านสังคม 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตวิญญาณ

ความต้องการการเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ

4.04

3.75

3.62

3.15

3.63

0.71

0.80

0.78

0.68

0.93

4.02

3.83

3.65

3.22

3.71

0.70

0.73

0.79

0.67

0.93

0.18

1.11

0.50

1.12

0.87

0.86

0.27

0.62

0.26

0.38

รวม 3.64 0.69 3.69 0.67 0.79 0.43

p<.05
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 4. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ 

พลเรือน จำาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาที่ พบว่า 

มีความต้องการการเตรียมความพร้อมโดยรวมท้ัง 5 ด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่สว่นเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการการเตรยีมความพร้อมดา้นสขุภาพ

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนท้ัง 5 ด้านจำาแนกตามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน

ระดับการศึกษา

ความต้องการการเตรียมตัว 

ต่ำากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
F p value

X– SD X– SD X– SD

1

2

3

4

5

ความต้องการการเตรียมตัวด้านร่างกาย 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตใจ 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านสังคม 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตวิญญาณ

ความต้องการการเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ

3.94

3.78

3.64

3.25

3.62

0.71

0.82 

0.88 

0.76 

0.94 

3.99 

3.76 

3.59 

3.13 

3.62 

0.74

0.77

0.78

0.67

0.92

4.12

3.85

3.71

3.25

3.78

0.63

0.73

0.73

0.65

0.95

2.00

0.53

1.05

1.52

1.24

0.14

0.59

0.35

0.22

0.29

รวม 3.64 0.75 3.62 0.68 3.74 0.64 1.37 0.25

p<.05

 5. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรือน จำาแนกตามตัวแปรรายได้ พบว่า มีความ

ตอ้งการการเตรียมความพรอ้มโดยรวม ไมแ่ตกตา่งกัน 

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการ

การเตรียมตัวดา้นรา่งกาย แตกตา่งกันอย่างมนียัสำาคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยข้าราชการพลเรือนทีม่รีายได้

มากกว่า 25,000 บาท มีความต้องการเตรียมความพร้อม

ความรู้เก่ียวกับร่างกาย มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อยกว่า 

25,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของ

ข้าราชการพลเรือนทั้ง 5 ด้าน ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน

รายได้ 

ความต้องการการเตรียมตัว 

ต่ำากว่า 25,000 บาท สูงกว่า 25,000 บาท
t p value

X– SD X– SD

1

2

3

4

5

ความต้องการการเตรียมตัวด้านร่างกาย 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตใจ 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านสังคม 

ความต้องการการเตรียมตัวด้านจิตวิญญาณ

ความต้องการการเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจ

3.90

3.75

3.75

3.19

3.64

0.78

0.75

0.79

0.64

0.95

4.06

3.80

3.63

3.18

3.68

0.68

0.76

0.78

0.68

0.93

2.00

0.58

0.12

0.15

0.33

0.04*

0.56

0.90

0.88

0.74

รวม 3.62 0.68 3.67 0.68 0.64 0.52

*p<.05
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ข้าราชการก่อนเกษียณอายุราชการมีความ

ตอ้งการการเตรียมความพรอ้มดา้นสขุภาพอยู่ในระดบั

มากทุกด้าน อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการพลเรือน 

ก่อนเกษียณอายุราชการมีความเอาใจใส่ทางด้านสุขภาพ

ของตัวเองและเห็นถึงความสำาคัญในการดำารงชีวิต 

หลังการเกษียณอายุราชการทุกๆด้านมีความสัมพันธ์กัน

ขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้ ซ่ึงเป็นตามองค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization, 1986) 

ได้ให้ความหมายของ สุขภาพ ไว้ว่า ภาวะแห่งความ

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการดำารงชีวิต

อยู่ในสงัคมอย่างปกติสขุ ไมใ่ช่เพยีงแต่ความปราศจาก

โรคหรือทุพพลภาพ แต่สุขภาพยังเน้นความเป็นอยู่ท่ี

สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคม และความต้องการ

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของข้าราชการ 

ก่อนเกษียณยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดแบบสุขภาพ

องค์รวม ของ ประเวศ วะสี (Wasi, 2000) ซ่ึงพิจารณา

ถึงทุกๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ 

สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพองค์รวมถึงด้านเศรษฐกิจ 

มีผลต่อการเลือก รับบริการทางด้านสาธารณสุข  

เทียนฉาย กีระนันทน์ (Kiranandana, 1995)

 2. ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรอืน จำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา และ

รายได้ ดังต่อไปนี้

  2.1 ข้าราชการพลเรือนก่อนเกษียณอายุราชการ 

เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการเตรียม 

ความพร้อม ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพศ ไม่เป็นตัวกำาหนด

ต่อความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน 

เน่ืองจากข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง 

มีลักษณะการทำางานท่ีเหมือนกันท้ังด้านความรู้และ

กิจกรรมภายในหน่วยงาน ทำาให้ข้าราชการพลเรือน

ก่อนเกษียณอายุราชการตระหนักถึงการเตรียมตัว 

ก่อนเกษียณในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษา

วิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับกับการวิจัยของ ราตรี 

เจียมจารุภา (Chimchrupa, 1999) และ อารีรัตน์ เอ่นนู 

(Ennoo, 2009) ซึ่งพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ 

  2.2 ข้าราชการพลเรือนก่อนเกษียณอายุราชการ 

ของผู้ท่ีมีระดับการศึกษา ต่ำากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

และสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการการเตรียม

ความพร้อม ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ระดับการศึกษา 

ไม่เป็นตัวกำาหนดต่อความต้องการการเตรียมความพร้อม

ด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

พลเรือน เน่ืองจากข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีระดับความรู้สูง จึงทำาให้

ข้าราชการพลเรือนก่อนเกษียณมีความต้องการด้าน

ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความ

สอดคล้องกับกับการวิจัยของ ราตรี เจียมจารุภา 

(Chimchrupa, 1999) ธีระ ชัยยานนท์ (Chaiyanont, 

1999) สมฤดี ธัมกิตติคุณ (Tamkittikun, 2007)  

ซ่ึงพบว่า ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไมม่คีวามสมัพนัธ์กันกับการเตรียมตัวก่อนเกษยีณอายุ

ราชการ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิดา  

นริินธนชาต ิ(Nirinthanachart, 1997) ท่ีพบว่า ระดับ

การศกึษา ปรญิญาตร ีและสงูกวา่ปริญญาตร ีมีความ

ต้องการการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ 

สูงกว่าระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี

  2.3 ข้าราชการพลเรือนก่อนเกษียณอายุราชการ

ของผู้ที่มีรายได้ ต่ำากว่า 25,000 บาท และ สูงกว่า 

25,000 บาท มีความต้องการการเตรียมความพร้อม 

ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ารายได้ไม่ได้เป็นตัวกำาหนด

ต่อความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

ก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน 

เน่ืองจากข้าราชการก่อนเกษียณอายุส่วนใหญ่มีฐาน



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 115

เงินเดือนสูงและมีเงินสะสมมากไม่ต้องดิ้นรนหลังการ

เกษียณอายุราชการทำาให้มีความต้องการด้านรายได้  

ไมแ่ตกต่างกัน ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังนีม้คีวามสอดคลอ้ง

กับการวิจยัของ ธีระ ชัยยานนท์ (Chaiyanont, 1999) 

ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ

การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ แต่พบว่ารายได้

ทำาให้ความต้องการการเตรียมตัวความรู้ด้านร่างกาย 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า

ข้าราชการพลเรือน ที่มีรายได้ สูงกว่า 25,000 บาท 

มีความต้องเตรียมตัวความรู้ด้านร่างกายมากกว่าผู้ที่มี

รายได้ ต่ำากว่า 25,000 บาท เพราะว่าผู้ที่มีรายได้สูง

มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการด้านการเงิน

ในการเก็บออมรายได้เพื่อรับมือกับปัญหาทางด้าน

สขุภาพรา่งกายท่ีจะเกิดหลงัการเกษยีณไดด้กีว่า ดังนัน้ 

ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาท มีความต้องการ 

การเตรยีมตวัด้านสขุภาพร่างกายมากกว่า ผูท่ี้มรีายได้

ต่ำากว่า 25,000 บาท สอดคลอ้งกับการวิจยัของ สมฤดี 

ธัมกิตติคุณ (Thamkittikun, 2007) ท่ีพบว่า ผู้ท่ีมี 

รายได้สงูกจ็ะมกีารเตรียมตัวด้านการเงินและทรัพย์สนิ

เงินทองในการรักษาพยาบาลก่อนเกษียณดีกว่าผู้ที่มี

รายได้น้อย

 สรุปผลการวิจัย

 ข้าราชการพลเรือนก่อนเกษียณอายุราชการ 

มีความต้องการทุกด้านอยู่ระดับมาก 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

ของข้าราชการพลเรือน ดังนี้

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

 1. ข้าราชการพลเรือนต้องการการเตรียม 

ความพร้อมด้านสุขภาพมาก ดังนั้นหน่วยงานควรจัด

โครงการอบรมความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันโรคทีเ่กิดกับ

ผู้สูงอายุพร้อมท้ังส่งเสริมโภชนาการให้เหมาะสมกับ

แต่ละบุคคลแก่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงต่างๆ 

ที่อยู่ภายในสังกัดก่อนการเกษียณอายุ และควรจัด

โครงการนี้ให้กับบุคคลก่อนวัยเกษียณอายุราชการ  

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณได้มีเวลามากข้ึน

 2. สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ควรจัดการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการ

เกษียณอายุให้แก่ บุคลากรโดยจัดการอบรมและจัด

กิจกรรมรว่มกันโดยไมต้่องนกึถึง เพศ ระดบัการศกึษา 

หรือรายได้ 

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการการเตรียม

ความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการ

กับประชากรที่เป็นลูกจ้างประจำา พนักงานข้าราชการ 

เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในสังกัดสำานักงาน

ข้าราชการพลเรือน 

 2. ควรมีการศึกษาถึงการส่งเสริมสุขภาพแบบ

องคร์วมเพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม

ทางด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของ

ข้าราชการพลเรือน
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116 Journal of Sports Science and Health Vol.16 No.1, (January-April 2015)

เอกสารอ้างอิง

Atchley, R. C. (1976). The Sociology of  

Retirement. Massachusetts: Schekman 

Publishing.

Bunthan, W., Timsomboon, T., and Sukon-

thasab, S. (2011). Factors Relating to 

Health Behaviors of Professional Nurses 

Under Medical Service Department,  

Bangkok Metropolitan Administration. 

Journal of Sports Science and Health, 

12(3), 93-105. 

Chaiyanont, T. (1999). A Plan Before the 

Retirement Life on Non-Commissoner 

Police in the Methropolitan Police  

Devision 1-9 of the Metropolitan Police 

Bureau. Master’s Thesis, Population 

Education, Faculty of Social Sciences and 

Humanities, Mahidol University.

Chiamcharupa, R. (1999). A Study of Preparation 

Needs for Retirement of Ramkhamhaeng 

University Personel. Master’s Thesis,  

Division of Human Resource, Ramkham-

haeng University. 

Cronbach, L. J. (1971). Essentials of Psycho-

logical Testing. New York: Harper and 

Row.

Department of Public Welfare. (1987). Social 

Welfare for the Elderly in the Social 

Service Centers for the Elderly. Bangkok: 

Local Publishing.

Ennoo, A. (2009). The Preparation Before 

Retirement of Teachers in Schools Under 

the Office of Khon Kaen Educational 

Service Area. Master’s Thesis, Faculty 

of Education, Khon Kaen University. 

Kiranandana, T. (1995). Strategic Financial of 

Economic Public Health and National 

Security. Bangkok: Defence College  

Publishing. 

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality 

(2nd Ed.). New York: Harpers and Row.

Ministry of Interior. (2010). Notice Department 

of Local Administration [Online]. Available 

from : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/ 

y_stat54.html [2014,July 20] 

Ministry of Public Health. (2012). Epidemio-

logical Surveillance Report Weekly. Disease 

Control Bureau of Epidemiology, 43(4), 

17-30. 

National Statistical Office. (2011). Population 

and Housing Census 2011. Statistical 

Forecasting Office for National Statistics. 

Nation Economic and Social Advisory Council. 

(2011). World Population Prospects in 

2010. Population Division, Department of 

Economic and Social Affairs.

Nirinthanachart, S. (1997). A study on the 

Needs for Pre-Retirement Preparation 

of the Pre-Retired Officials at the Units 

Under the Central Office Ministry of 

Education. Master’s Thesis, Department 

of Adult Education, Faculty of Education, 

Srinakharinwirot University. 

Office of the Civil Service Commission. (2011). 

State's Man Power 2011. Bangkok: 

Teeranusorn Publishing.



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 117

Prasartkul, P. (2011). Transitional Point of  

the Thai Population. Nakhon Pathom: 

Population and Society Publishing.

Sinchai, S. (1989). Factors Related to Life 

Satisfaction of the Aged in Homes for 

the Aged Public Welfare Department. 

Master’s Thesis, Department of Nursing, 

Faculty of Nursing, Chulalongkorn Univer-

sity. 

Thamkittikun, S. (2007). Biosocial Factor’s  

Attitude Toward Retirement and Faith 

Religious as Related to Preparation for 

Retirement of Personnel at the Depart-

ment of Nursing, King Chulalongkorn 

Menorial Hospital. Master’ Thesis, Faculty 

of Education, Srinakharinwirot University. 

Thanasiri, C. (2004). How to Disease and 

Aging. Bangkok: Plan Pubphishing.

Wasi, P. (2000). Health Care as a Human 

Ideals. Bangkok: National Health System 

Reform Office.

World Health Organization. (1986). Health 

Promotion. Ottawa Charter, Division of 

Health Promotion. Education and Com-

munication, Health Education and Health 

Promotion Unit : Geneva.

Yamane, T. (1973). Statistice an Introductory 

Analysis. Tokyo: Harper International  

Edition.



118 Journal of Sports Science and Health Vol.16 No.1, (January-April 2015)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร

เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษา 1) พฤติกรรมการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด 

สุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทำางาน 

ในกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง

ของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีเพศ สถานภาพทางครอบครัว อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่ต่างกัน

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ คนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 

20-50 ปีบริบูรณ์ทั้งเพศชายและหญิง ประกอบอาชีพ 

มีรายได้และเคยตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วง 

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองจำานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

ท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีมีค่ารายข้อระหว่าง 0.06-1.00 

และมีความเที่ยงที่ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.96 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างตัวแปร

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเท่ียวมากสามอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(x– = 4.29) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (x– = 4.06) 

และปัจจัยด้านราคา (x– = 4.03) การเปรียบเทียบการ

ตดัสนิใจเก่ียวกับปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่อง พบว่า 

ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ที่ต่างกันของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานครมีปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบ

ตัวแปรสถานภาพทางครอบครัวท่ีต่างกันของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่อง พบว่า

ไม่แตกต่างกัน

 สรปุผลการวจิยั คนวัยทำางานในกรงุเทพมหานคร

ท่องเท่ียวท้ังวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองโดยใช้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

และปัจจัยด้านราคา เป็นลำาดับแรกๆ ในการตัดสินใจ

ท่องเท่ียว ท้ังน้ีคนวัยทำางานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด

ต่อเนื่องแตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: ปัจจัย / การตัดสินใจ / การท่องเที่ยว / 

วันหยุดสุดสัปดาห์/ วันหยุดต่อเนื่อง
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FACTORS AFFECTING THE TRAVEL DECISION MAKING 

ON WORKING AGE PEOPLE DURING WEEKEND 

AND LONG HOLIDAY IN BANGKOK METROPOLIS
 

Chalermkiart Feongkeaw and Suchart Taweepornpathomgul 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract 
 Purpose This research aimed (1) to study 
tourist behavior during weekend and long holiday 
of working age people in Bangkok Metropolis, 
and (2) to study the factors affecting the 
travel decision making of working age people 
in Bangkok Metropolis, (3) to compare the 
demographic data to factors affecting the 
travel decision making of working age people 
in Bangkok Metropolis.
 Methods The samples were 400 Thai 
people working in Bangkok, aged from 21 to 
50 years old, who had once planned to 
travel domestics and/or outbound tour during 
weekend and long holiday. The instrument 
used for data collecting was the questionnaire 
which had IOC range from 0.06-1.00 and  
Alpha Coefficient Reliability value of 0.96. 
Derived data were statistically analyzed for the 
percentages, mean, and standard deviation. 
The test value “t” (t-test) and One-way 
analysis of variance (F-test) were used to 
compare the factors.
 Results Working age people in Bangkok 

Metropolis travelled most during both weekend 
and long holiday. The factors affecting the 
travel decision, three priorities were ranked in 
the product (x– = 4.29) the promotion (x– = 4.06) 
and the price (x– = 4.03). The comparison of 
the importance was classified by gender, age, 
education level, career and income, there were 
significant differences at 0.05 level in the factors 
affecting the travel decision making during 
weekend and long holiday but by family status, 
there was no significant difference at 0.05 
level.
 Conclusion Working age people in  
Bangkok Metropolis travelled most during both 
weekend and long holiday. The factors affected 
on making decisions to travel were numerically 
ranked: product, price and promotion. The 
different gender, age, education level, career 
and income had effects on different making 
decisions to travel during weekend and long 
holiday.

Key Words : Factors / Decision Making / 
Travel / Weekend / Long Holiday
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศท่ีมี 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามาก แต่คนไทยก็

เช่นกันเป็นชนชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวท้ังในประเทศ

และตา่งประเทศเป็นจำานวนมากทุกปีโดยเฉพาะในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองอย่างเช่น วันหยุด

สงกรานต์ วันปีใหม่สากลตลอดจนวันสำาคัญทางศาสนา

ท่ีมีการชดเชยเป็นวันหยุด การท่องเท่ียวจัดเป็นกิจกรรม

ยามว่างท่ีผู้คนเลือกทำามากประเภทหน่ึง โดยการกระทำา 

กิจกรรมประเภทท่องเที่ยวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

เป็นพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการท่องเที่ยวก็ว่าได้ 

ซ่ึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเกิดจากความต้องการท้ัง

ภายในและภายนอกทีป่ระกอบกันข้ึนดว้ยมลูเหตุหลาย

อย่างท่ีมีมาก่อนการเกิดกระบวนการซ้ือบริการท่อง

เท่ียวอนันำาไปสูก่ารท่องเทีย่ว ดังนัน้การทำาความเข้าใจ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวรวมไปถึงข้ันตอนการซ้ือ

นอกจากช่วยให้นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเข้าใจ

ลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยให้นักการตลาด

ท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวได้ตามความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีย่ิงข้ึนซ่ึงในส่วนของการ

ทำาการตลาดนับว่ามีนัยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มากดังท่ี ไซมอน ฮัดสัน (Hudson, 2000) ได้กล่าวถึง

ความสำาคัญของการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวไว้ว่า 

“การทำาความเข้าใจพฤติกรรมการทอ่งเทีย่วเปน็เรือ่งที่

เก่ียวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคทางการท่องเท่ียว

และกระบวนการซ้ือบริการท่องเท่ียวเป็นรากฐานสำาคัญ

ของความสำาเร็จทางด้านการตลาด” นอกจากน้ี วิคเตอร์ 

มลิเดอตันและแจค๊กี คลาก (Middleton and Clarke, 

2001) ยังได้ช้ีให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกันของพฤติกรรม

กับสิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

 ด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นการกระทำาที่

แสดงออกมาให้เห็นอันเกิดจากการตัดสินใจท่ีมีสาเหตุ

ปัจจัยสำาคัญหลากหลาย ทั้งปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ 

ท่องเท่ียวและปัจจัยที่ทำาให้เลือกประเภทหรือลักษณะ

ในการท่องเที่ยว (Akarungkul, 2004)) การตัดสินใจ

จึงมีความซับซ้อนจากองค์ประกอบหลายตัว ดังที่  

วลยัพร ริว้ตระกูลไพบูลย์ (Ruetrakulpaiboon, 2008) 

ได้กล่าวไว้ว่า “การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมีความ

สลับซับซ้อนและมีปัจจัยที่สำาคัญจำานวนหลายปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว” กล่าวคือ  

การเดินทางไปพักผ่อนท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังนักท่องเท่ียว

ต้องใช้เวลากลั่นกรองความคิดโดยก่อนการตัดสินใจ 

นกัทอ่งเทีย่วย่อมต้องใช้ข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้มาประกอบ

การพิจารณาก่อนเลือกเดินทางท่องเที่ยวท่ีมีปัจจัย

สำาคัญจำานวนหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทาง

ไปแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อาลัสแทร์ มอริสัน (Morrison, 

1989) ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นสองประเภท คือ ปัจจัย

ภายใน และปัจจัยภายนอก ซ่ึงในสาระของปัจจัย  

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (Jittangwattana, 2012) ได้ชี้

ให้เห็นถึงความสำาคัญไว้ว่า 

 “...ควรทราบเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวซ่ึงข้ึนอยู่กับ

สภาพของสังคมที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ การคมนาคม 

รสนิยม ค่านิยม รวมถึงปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุม

ไม่ได้ ซ่ึงคนทุกชนช้ันย่อมมีความปรารถนาท่ีจะเดินทาง

ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเมื่อมีโอกาสหรือฐานะทาง

เศรษฐกิจเอื้ออำานวยเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยว 

มคีวามสมบูรณม์ากทีส่ดุก็ควรศึกษาปัจจยัในดา้นต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว”

 นอกจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น วิคเตอร์ มิลเดอตัน อลัน ฟายัล และไมค์ 

มอร์แกน (Middleton et al, 2009) ยังได้กล่าวถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวที่เป็น

ส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
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ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ด้านช่องทางการ

จัดจำาหน่าย ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านกระบวนการ

ให้บริการและด้านกายภาพท่ีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

โดยปัจจัยเหล่านี้จัดว่าเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนักท่องเที่ยว

มกัใช้พจิารณาในการตดัสนิใจทอ่งเท่ียวทีส่อดคลอ้งกับ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของตนเองรวมและปัจจัย

ภายในและภายนอกตลอดจนบริบทอื่นๆ 

 สังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครมีความเจริญ

ทางด้านตา่งๆ อย่างตอ่เนือ่งและยังเป็นศนูย์กลางของ

หน่วยงานสำาคัญมากมายทำาให้มีผู้คนมาอาศัยอยู่และ

ทำางานจำานวนมาก อันส่งผลต่อสภาพการณ์การความ

เป็นอยู่รวมทั้งการแข่งขันท่ีตามมาโดยเฉพาะกับคนที่

เกิดความเครียดได้ง่ายแม้ยามมีเวลาว่างก็อาจใช้เวลา

มาคดิเก่ียวกับภารกิจการงานท่ีประกอบอาชีพอยู่แทนท่ี

จักใช้เวลาว่างทำากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด

ซึ่ง ดารณีย์ ศรีสวัสดิ์กุล (Srisawadkul, 2003) ได้

กลา่วไว้ว่า “คนท่ีอยู่ในวัยนีม้กัจะมคีวามตึงเครียดมาก 

กิจกรรมนันทนาการทีจ่ำาเป็น คอื เรือ่งของการพกัผอ่น

คลายความเครียดจากการทำางาน” โดยท่ีการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ด้วยนันทนาการจะช่วยรักษาสมดุล

ทำาให้บุคคลสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ เนื่องจาก

นันทนาการเป็นกลไกท่ีสำาคัญของชีวิตเป็นกิจกรรมท่ี

กระทำาในยามว่างด้วยความสมคัรใจ เกิดจากแรงจงูใจ

ภายในทำาให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต (Department 

of Physical Education, 2012)

 ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างอย่างวันหยุดสุดสัปดาห์ 

รวมทั้งวันหยุดท่ีมากพอสมควรจากช่วงวันหยุดสำาคัญ

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงมีคนคนวัยทำางานจำานวนมาก

เลือกพักผ่อนคลายเครียดด้วยการทำากิจกรรมนันทนาการ

ประเภทการเดินทางท่องเทีย่ว ทว่าพฤตกิรรมและเหตุ

แห่งการเลอืกไปยังแหลง่ท่องเทีย่วย่อมแตกต่างไปจาก

สภาวะการปกติตรงท่ีทุกคนหรือคนโดยส่วนใหญ่ก็มี

เวลาว่างพร้อมกันด้วยกันทั้งสิ้น จากเหตุผลดังกล่าว

การศึกษาถึงพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วและปัจจยัทีส่ง่ผล

ตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และ

วันหยุดต่อเน่ืองของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร

ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีนำาไปสู่รูปแบบการท่องเท่ียว

และศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ตัดสินใจท่องเท่ียวอันประกอบ

ไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (อัตลักษณ์ของแหล่ง 

ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว ฯ) ปัจจัยด้านราคา 

(ราคาทัวร์ ความคุ้มค่า ฯ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(โปรแกรมส่งเสรมิการขาย การโฆษณา ฯ) ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจดัจำาหนา่ย (การจองทวัร์ การชำาระเงินฯ) 

ปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ (ความสุภาพ จำานวนผู้ให้

บริการฯ) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (ขั้นตอน

การให้บริการ มาตรฐานการบริการฯ) และปัจจัยด้าน

กายภาพท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว (ความสะอาด ส่ิงอำานวย

ความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่วฯ) โดยปัจจยัเหลา่นีเ้ป็น

ตัวแปรสำาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วง 

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดติดต่อกัน ท้ังนี้จักเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว 

ที่จักนำาผลไปใช้วางแผนนโยบายการใช้เวลาว่างทำา

กิจกรรมนันทนาการท่องเท่ียว กำาหนดแนวทางการตลาด

ท่องเท่ียวตลอดจนปรับปรุงแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรม

การท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด 

ตอ่เนือ่งของคนวัยทำางานในกรงุเทพมหานคร 2) ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

และวันหยุดต่อเน่ืองของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร 

3) เปรยีบเทยีบปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีท่ีมีเพศ สถานภาพทาง

ครอบครัว อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่

ต่างกัน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากร
 ประชากรในการวิจัยนี้คือ คนวัยทำางานที่มีอายุ
ระหว่าง 20-50 ปีบริบูรณ์ท้ังเพศชายและหญิงใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพ มีรายได้และเคย
ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
และ/หรือวันหยุดต่อเนื่องซึ่งไม่ทราบจำานวนที่แน่นอน

 กลุ่มตัวอย่าง
 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จำานวน 400 คน 
ที่ได้จากตารางจำานวนกลุ่มตัวอย่างของประชากรท่ี 
ไม่ทราบจำานวนของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
โดยใช้ค่าความเช่ือม่ันท่ีร้อยละ 95 ด้วยข้อตกลงเบ้ืองต้น
ทีต้่องการประชากรท่ีเป็นคนวัยทำางานท่ีมอีายุระหวา่ง 
20-50 ปีบริบูรณ์ทั้งเพศชายและหญิงในกรุงเทพ- 
มหานคร ประกอบอาชีพ มีรายได้และเคยตัดสินใจ 
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และ/หรือ
วันหยุดต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีกำาหนด
จงึทำาการเก็บข้อมลูจากแหลง่ท่ีมกีลุม่ตวัอย่างหนาแนน่ 
เช่น กรมการขนส่งทางบก สำานักงานเขตบางรัก 
อาคารจำาหนา่ยบัตรโดยสารสำานกังานใหญ่การบนิไทย 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามเก้า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัย 
ได้ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านข้อมูลสำาหรับกลุ่มประชากร 
ทีรั่บรองและผ่านการพจิารณาคณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนซ่ึงมีรายละเอียดเกณฑ์คัดเข้า
อันเป็นการคัดกรองคุณสมบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น
 
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม
และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตัดสนิใจทอ่งเทีย่ว ผูวิ้จยันำาข้อมลู
ท่ีได้ศึกษามาสร้างเคร่ืองมือวิจัยคือ แบบสอบถามซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพทางครอบครัว 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 2) พฤติกรรม
การท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด 
ต่อเน่ือง 3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องแบบสอบถาม
ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึง
นำาไปตรวจสอบความตรง (Validity) กับผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 ท่านโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Congruence: IOC) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยจึงนำา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมคุีณสมบัติ
เหมอืนกลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 คน โดยหาคา่จำาแนก
รายข้อคำาถาม และค่าสมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าอัลฟาท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.92 จากนัน้ผูวิ้จยัจงึนำาแบบสอบถามไปทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
สถานภาพทางครอบครัว อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นำาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่า
ร้อยละ (Percentage) นำาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
สดุสปัดาห์และวันหยุดต่อเนือ่งของผูต้อบแบบสอบถาม 
นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและการ
หาค่าร้อยละนำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 3. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองของผู้ตอบ
แบบสอบถาม นำาข้อมลูมาวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และจัดระดับ
ด้วยเกณฑ์การประเมินของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
(2549) คือ 1.00-1.80 ระดับน้อยที่สุด 1.81-2.60 
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ระดับน้อย 2.61-3.40 ระดับปานกลาง 3.41-4.20 

ระดับมาก 4.21-5.00 ระดับมากที่สุด แล้วนำาเสนอ 

ในรูปตารางประกอบความเรียง

 4. การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหว่างปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

และวันหยุดต่อเนื่องของผู้ตอบแบบสอบถามกับเพศท่ี

ต่างกัน ใช้สถิติที (t-test) ส่วนสถานภาพทางครอบครัว 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนท่ีต่างกันโดยใช้การทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ี

มีการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (Least Significant 

Difference) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ผลการวิจัย

 จากการศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจ

ทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง

ของคนวัยทำางานในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สรุปผล

การศึกษาดังนี้

ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำานวน

(n = 400)
ร้อยละ

เพศ ชาย
หญิง

185
215

46.20
53.80

สถานภาพทาง
ครอบครัว

โสด
สมรส
หย่าร้าง

268
122
10

67.00
30.50
2.50

อายุ 21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี

135
161
104

33.80
40.20
26.00

ระดับการศึกษา ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี

42
295
63

10.40
73.80
15.80

อาชีพ ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบอาชีพส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
อื่นๆ

44
65
197
79
12
3

11.00
16.20
49.20
19.80
3.0
.80

รายได้ ต่ำากว่า 10,000 บาท
10,000-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท

10
59
101
148
82

2.50
14.70
25.30
37.00
20.50
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 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คนวัยทำางานที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

53.80 สถานภาพทางครอบครัวโสด คิดเป็นร้อยละ 

67.00 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.20 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 

ร้อยละ 73.80 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 49.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 

 

ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จำานวน

(n = 400)
ร้อยละ

วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยว
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

พักผ่อน
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
ประชุม/สัมมนา
ธุรกิจ
การบันเทิง/กีฬา
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น
ศาสนา
ค้นพบสิ่งใหม่
งานเทศกาล/Event
อื่นๆ

335
90
41
18
61
89
53
79
92
3

83.80
22.50
10.30
4.50
15.30
22.30
13.30
19.80
23.00
.80

ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ตามลำาพังคนเดียว
เพื่อน
ครอบครัวหรือญาติ
คนรักหรือภรรยา

35
203
93
69

8.80
50.80
23.20
17.20

จำานวนครั้งโดย
เฉลี่ยต่อปี

1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
มากกว่า 6 ครั้ง

85
178
96
41

21.30
44.40
24.00
10.30

ช่วงเดือนท่องเที่ยว มีนาคม-มิถุนายน
กรกฎาคม-ตุลาคม
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

127
69
204

31.80
17.15
51.05

พาหนะที่ใช้
เดินทางท่องเที่ยว

รถยนต์ส่วนตัว
เครื่องบิน
รถโดยสาร
รถไฟ
รถเช่า

176
150
60
3
11

44.00
37.40
15.00
.80
2.80
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ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (ต่อ)

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จำานวน

(n = 400)
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ในการท่องเที่ยว

แต่ละครั้ง

น้อยกว่า 3,000 บาท

3,001-6000 บาท

6,001-9000 บาท

9,001-12,000 บาท

12,000 บาทขึ้นไป 

42

85

83

141

49

10.40

21.30

20.70

35.30

12.30

ช่วงเวลา

เดินทางท่องเที่ยว

วันหยุดสุดสัปดาห์ (2 วัน)

วันหยุดต่อเนื่อง (มากกว่า 2 วัน)

ทัง้วันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง

148

91

161

37.00

22.75

40.25

แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทาง

ไปบ่อยที่สุด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา

อื่นๆ

193

87

72

22

23

3

48.10

21.80

18.00

5.50

5.80

.80

ประเภทการเดินทาง

ท่องเที่ยว

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

238

63

99

59.40

15.80

24.80

บุคคลที่มีส่วนในการ

ตัดสินใจ

ตนเอง

คนในครอบครัว

เพื่อน

คนรักหรือภรรยา

195

72

84

49

48.60

18.00

21.00

12.40

แหล่งข้อมูลข่าวสาร

ของการท่องเที่ยว

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

สื่อบุคคล (เพื่อน ครอบครัว คนรัก)

สิ่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯ)

สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 

สื่ออิเล็คโทรนิค (อินเตอร์เน็ต ฯ)

158

59

83

285

39.50

14.80

20.80

71.30

รูปแบบการรับบริการ

ท่องเที่ยว

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

โปรแกรมทัวร์

กำาหนดเอง

บริษัท/ที่ทำางานจัดให้ 

กลุ่มเพื่อนจัดให้

อื่นๆ

72

315

70

154

3

18.00

78.80

17.50

38.50

.80
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คนวัยทำางานที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการ

พกัผอ่น ไปกับเพือ่น ทอ่งเทีย่วโดยเฉลีย่ต่อปี 3-4 ครัง้ 

เดินทางมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 

นยิมใช้รถยนตส์ว่นตวั ใช้จา่ยในการทอ่งเท่ียวถัวเฉลีย่

แต่ละครั้ง 9,001-12,000 บาท ชอบเดินทางไปแหล่ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติ มักเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 

โดยมากเป็นตนเองที่ตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

สุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่อง ท้ังนี้มักค้นหาข้อมูล

ข่าวสารการท่องเที่ยวต่างๆ จากสื่ออิเล็คโทรนิค

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 

สุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ระดับปัจจัย

x– SD ระดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 
ปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจัยด้านกายภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

4.29
4.03
4.06
3.79
4.01
3.94
4.02

0.732
0.847
0.923
1.063
0.762
0.697
0.703

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 4.02 0.818 มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า คนวัยทำางานที่

ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และ 

วันหยุดต่อเน่ืองโดยรวมอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยรายด้าน

ท่ีใช้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเรียงตาม

ลำาดับความสำาคญั คือ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการสง่เสรมิ

การตลาด ด้านราคา ด้านกายภาพท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

ดา้นบุคลากรให้บรกิาร ดา้นกระบวนการให้บรกิารและ

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดต่อเนือ่ง

กับเพศ

ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

x– SD t P

ชาย
หญิง

4.19
4.00

0.411
0.577

3.787 .000*

*p<.05
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 จากตารางที ่4 แสดงให้เห็นว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

สดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่งของคนวัยทำางานท่ีตอบ

แบบสอบถามระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดต่อเนือ่ง

กับสถานภาพทางครอบครัว อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

x– SD F P การเปรียบรายคู่

สถานภาพทางครอบครัว
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
อายุ
1. 20-30 ปี
2. 31-40 ปี
3. 41-50 ปี
ระดับการศึกษา
1. ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
1. ข้าราชการ
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ธุรกิจ/ประกอบอาชีพส่วนตัว
5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน
6. อื่นๆ
รายได้
1. ต่ำากว่า 10,000 บาท
2. 10,000-15,000 บาท 
3. 15,001-20,000 บาท
4. 20,001-25,000 บาท
5. มากกว่า 25,000 บาท

4.12
4.03
3.84

3.92
4.15
4.21

3.60
4.15
4.13

4.08
4.05
4.21
3.85
3.92
3.56

3.43
3.93
3.98
4.18
4.25

0.495
0.519
0.847

0.577
0.466
0.451

0.704
0.440
0.515

0.550
0.561
0.363
0.673
0.476
0.354

0.634
0.571
0.556
0.425
0.435

2.648

11.15

23.06

7.202

10.90

.072

.000*

.000*

.000*

.000*

2-1
3-1

2-1
3-1

1-4
2-4

 3-2,4,5,6

2-1
3-1

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

*p<.05
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 จากตารางที ่5 แสดงให้เห็นว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

สดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่งของคนวัยทำางานท่ีตอบ

แบบสอบถามกับระดับการศึกษา อาชีพและรายได้  

คนวัยทำางานท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

แตกต่างกันมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่พบว่า คนวัยทำางานทีม่อีายุ

ระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจทอ่งเทีย่วแตกต่างจากคนวัยทำางานท่ีมอีายุ

ระหว่าง 20-30 ปี คนวัยทำางานที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่าและสงูกว่าปรญิญาตรมีปัีจจยั

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแตกต่างจากคนวัย

ทำางานท่ีมีการศึกษาต่ำากว่าระดับปริญญาตรี คนวัยทำางาน

ท่ีประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างจาก

คนวัยทำางานทีป่ระกอบอาชีพสว่นตวั สว่นผูท่ี้ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างจากผู้ที่ประกอบอาชีพ

ทุกอาชีพยกเว้นข้าราชการ คนวัยทำางานท่ีมีรายได้ 

ในช่วง 20,001-25,000 บาทและมากกว่า 25,500 บาท

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างจาก

คนวัยทำางานท่ีมีรายได้ต่ำากว่า 10,000 บาท ช่วงรายได้ 

10,000-15,000 บาทและช่วงรายได้ 15,001-20,000 บาท 

นอกจากนี้คนวัยทำางานในกรุงเทพที่มีช่วงรายได้ 

10,000-15,000 บาทและช่วงรายได้ 15,001-20,000 บาท

ก็มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่าง 

จากคนวัยทำางานที่มีรายได้ต่ำากว่า 10,000 บาท  

ส่วนเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคน

วัยทำางานจำาแนกตามสถานภาพทางครอบครัวพบว่า 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยทำางาน 

ในกรงุเทพมหานครจำานวน 400 คน เป็นเพศชายและ

เพศหญิง จำานวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

31-40 ป ีมกีารศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

เป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,001-25,000 บาท ซ่ึงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

เหล่าน้ีไม่ว่าจักเป็นอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ย่อมส่งผลกับการตัดสินใจเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 

(Goeldner and Ritchie, 2006)

 คนวัยทำางานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เดินทาง

ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ไปกับเพื่อน ท่องเที่ยว 

โดยเฉลี่ยต่อปี 3-4 คร้ัง เดินทางมากในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้จ่าย

ในการทอ่งเท่ียวถัวเฉลีย่แต่ละครัง้ 9,001-12,000 บาท 

ชอบเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มักเดินทาง

ทอ่งเท่ียวในประเทศ โดยมากตดัสนิใจท่องเทีย่วในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องด้วยความคิด

ของตัวเอง ทั้งนี้มักค้นหาข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ต่างๆ จากสื่ออิเล็คโทรนิค ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรม 

การทอ่งเทีย่วโดยท่ัวไปนกัท่องเทีย่วตา่งก็มจีดุมุง่หมาย

หรอืวัตถุประสงคข์องการเดินทางไปยังแหลง่ทอ่งเท่ียว 

รวมไปถึง การหาข้อมลูข่าวสาร คา่ใช้ในการทอ่งเทีย่ว 

ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจ (Jittangwattana, 2012)

 คนวัยทำางานทีต่อบแบบสอบถามให้ความคดิเห็น

ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

สุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องโดยรวมอยู่ระดับมาก 

เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านคนวัยทำางานที่ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ รองลงมาสองอันดับท่ีให้ความคิดเห็นในระดับ

มากตามลำาดบั ได้แก่ ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด

และปัจจัยด้านราคา ซ่ึงทำาให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มี 
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่สอดคล้องกับแนวคิดของ  
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (Anuwitchanon, 2011) ท่ีว่า
ผลิตภัณฑ์บริการ การส่งเสริมการตลาดตลอดจนกลยุทธ์
และโปรแกรมด้านราคา เป็นส่ิงท่ีจำาเป็นสำาหรับการตลาด
ท่องเที่ยวและการบริการ
 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง
ของคนวัยทำางานทีต่อบแบบสอบถามระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเน่ืองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นเพราะ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชายและผู้หญิงท่ีต่างกัน อย่างท่ี 
เอ็ดการ์ ไลออนเนล แจ็คสัน (Jackson, 2005) ได้
กลา่วไว้ว่า กิจกรรมประจำาหรอืภารกิจสว่นตวัทีต้่องทำา
ในชีวิตประจำาวันสำาหรับผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิง
มักจะทำางานบ้าน จัดการเร่ืองอาหารให้บุคคลในครอบครัว 
ซ่ึงภารกิจเช่นนีส้ง่ผลให้ผูห้ญิงมเีวลาว่างนอ้ยกว่าผู้ชาย
จึงทำาให้โอกาสของการทำากิจกรรมยามว่างต่างๆ  
รวมไปถึงการทอ่งเท่ียวของผู้หญิงนอ้ยกว่าผู้ชายไปด้วย 
และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง
ของคนวัยทำางานที่ตอบแบบสอบถามกับตัวแปรระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ คนวัยทำางานท่ีมี อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกันมีปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงระดับการศึกษาเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลอย่างหน่ึงท่ีทำาให้บุคคลได้มีโอกาสเลือกอาชีพ
การงานที่ดีและมั่นคงซึ่งส่งผลต่อรายได้ด้วย จึงทำาให้
มีแนวโน้มว่าการศึกษาที่มีมากข้ึนอาจส่งผลต่อการ
พิจารณาและตัดสินใจว่าจะใช้เวลาว่างเพื่อท่องเที่ยว 
มีความรอบคอบและพิถีพิถันมากข้ึนไปด้วยไม่ว่าจักเป็น
รปูแบบการทอ่งเทีย่ว อำานาจการใช้จา่ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของวิคเตอร์ มิลเดอตัน อลัน ฟายัล และ
ไมค์ มอร์แกน (Middleton et al, 2009) ที่กล่าวว่า

ระดับการศึกษามีผลต่อรูปแบบและปริมาณการซ้ือบริการ
การท่องเท่ียว ส่วนอาชีพย่อมเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
เพราะบางอาชีพอาจมช่ีวงเวลาตลอดจนระยะเวลาว่าง
ต่างกัน บางอาชีพอาจต้องทำางานวันเสาร์ ดังนั้นช่วง
เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวตลอดจน การเลือกรูปแบบ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการซ้ือบริการท่องเที่ยวจึง
ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลลิป คอทเลอร์ 
(Kotler, 2003) ที่ว่าอาชีพของแต่ละบุคคลนำาไปสู่
ความจำาเป็นในการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีต่างกัน 
ในแง่ของรายได้ แม้บุคคลมีเวลาว่างจากวันหยุดและ
ต้องการเลือกทำากิจกรรรมประเภทการท่องเที่ยวแต่มี
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่เพียงพอก็ทำาให้
เกิดเป็นข้อจำากัดข้ึนนั่นแสดงว่า รายได้มีผลต่อการ 
ท่องเที่ยวซ่ึงสอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
(Pimolsompong, 2006) ทีก่ลา่วว่า รายได้เปน็ตวัแปร
ที่สำาคัญที่สุดในการกำาหนดอำานาจซ้ือของผู้บริโภค
ทางการท่องเท่ียว ส่วนสถานภาพทางครอบครัวท่ีพบว่า 
ไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะมีสถานภาพโสด
หรือสมรส ทุกคนต่างก็ต้องการใช้เวลาว่างพักผ่อน 
ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำากิจกรรมอื่นที่ตามที่
ตนเองปรารถนา ดังที่ จีโอบี ก็อดบี (Godbey, 2006) 
ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลไม่ว่ามีสถานภาพทางครอบครัว
เป็นเช่นใดต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนทำากิจกรรมท่ี
ตนเองชื่นชอบ

 สรุปผลการวิจัย
 คนวัยทำางานในกรุงเทพมหานครท่องเท่ียวทั้ง 
วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องโดยใช้ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจัยด้านราคา เป็นลำาดับแรกๆ ในการตัดสินใจท่องเท่ียว 
ทั้งนี้คนวัยทำางานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ทอ่งเทีย่วในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดตอ่เนือ่ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวท้ังภาครัฐและ

เอกชน รวมท้ังผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวควรให้

ความสำาคญัและสง่เสรมิการพกัผอ่นด้วยการท่องเท่ียว

ของคนวัยทำางานเพราะกลุ่มคนนี้เป็นกำาลังสำาคัญ 

โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการ 

ท่องเท่ียวสามารถทำาให้ผ่อนคลายจากการทำางาน 

และความเครียดได้ ทั้งนี้ควรมีทางเลือกของรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศ 

สถานภาพทางครอบครัว อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้ต่างก็มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องทั้งนั้น
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ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการลดความเครียด

อุไรวรรณ ขมวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์การวิจยัคร้ังนี ้มวัีตถุประสงคเ์พือ่

ศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการที่มีผล

ต่อการลดความเครียดทางอารมณ์ และเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของระดับความเครียดระหว่างกลุ่ม 

ท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกับกลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม

โปรแกรมนันทนาการ

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือก

อาสาสมัครที่เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับ

ปริญญาบัณฑิต อายุระหว่าง 19-24 ปี จำานวน 32 คน 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) คือ กลุ่มทดลอง 16 คน 

(ชาย 8 คน หญิง 8 คน) เข้ารว่มโปรแกรมนนัทนาการ

เพือ่ลดความเครยีดทางอารมณท์ีผู่วิ้จยัไดส้รา้งข้ึนเป็น

เวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุม 16 คน (ชาย 8 คน 

หญิง 8 คน) ดำาเนินชีวิตปกติและไม่เข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการใดๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยทำาการประเมิน

ตัวแปรด้านระดับความเครียด ได้แก่ อัตราการเต้น

ของหัวใจ (คร้ังต่อนาที) การทำางานของต่อมเหง่ือท่ีผิวหนัง 

(ไมโครซีเมนต์) ด้วยเครื่องวัดสัญญาณตอบสนอง 

ทางชีวภาพ และระดับความเครียด ด้วยแบบประเมิน

ความเครียดสวนปรุง ท้ังก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการ แล้วนำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการ

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองโดยใช้

สถิติทีแบบรายคู่ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติทีแบบอิสระ

 ผลการวิจัย หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของตัวแปรด้านระดับ

ความเครียด พบว่า อัตราการเต้นหัวใจ การทำางาน

ของตอ่มเหง่ือทีผ่วิหนงั และระดับความเครยีดของกลุม่

ที่ดำาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมนันทนาการดีข้ึนกว่า

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรุปผลการวิจัย โปรแกรมนันทนาการ ช่วยให้

อัตราการเตน้หัวใจ การทำางานของตอ่มเหงือ่ทีผ่ิวหนัง 

และระดับความเครียดลดลง ดังน้ันโปรแกรมนันทนาการ 

จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีต้องการลดระดับความเครียด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ: โปรแกรมนันทนาการ / ความเครียด / 

การลดความเครียด
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EFFECTS OF THE RECREATION PROGRAMS PARTICIPATION

ON STRESS REDUCTION

Uraiwan Kamawatana
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purpose of this study was 

to study the effects of the recreation programs 

participation on stress reduction

 Method Thirty two Chulalongkorn Univer-

sity students, 16 males 16 females age 19-24 

were simple randomly selected and divided in 

to 2 groups, the experimental group and control 

group. Sixteen subjects in the experimental 

group (8 males 8 females) participated in 

recreation programs 3 times a week for 8 

weeks whereas 16 subjects in control group 

did not participate in any recreation program 

for 8 weeks. Subjects from both groups were 

measured heart rate (bpm), skin conductance 

(micro-Siemens) and also answer Suanprung 

stress test-20 (SPST-20) prior and after the 

8 weeks of the experiment. The obtained data 

were analyzed in terms of mean, standard 

deviation, pair sample t-test and independent 

t-test. The statistical significance of this study 

was accepted at p<.05.

 Result After 8 week of the experiment, 

heart rate, skin conductance and stress level 

of the experimental group was better than the 

control group.

 Conclusion Participating in recreation 

program help to reduce stress, heart rate and 

skin conductance. It is considered as one of 

the best way to reduce stress in human.

Key Words: Recreation Programs / Stress / 

Stress Reduction
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้นยิามความหมาย

ของคำาว่า สุขภาพ ไว้ว่าหมายถึง สภาพความสุขสมบูรณ์

พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Suvanakit, 

1957) แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วตามยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารและ

โลกาภวัิฒน ์ทกุคนตอ้งขวนขวายรบีเรง่และเป็นสงัคม

ผู้บริโภค มุง่เนน้การหารายไดห้รือวัตถุธรรม เพือ่สร้าง

ความเป็นอยู่ท่ีดีกว่า (Karnjanakit, 2014) อิทธิพลของ

กระแสทุนนิยม ทำาให้ผู้คนแสวงหาความสุขจากวัตถุ

มากข้ึน สังคมโลกมีแนวโน้มแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่จำากัด 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมท่ีถูกทำาลายอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ที่ทำาให้เกิดความเครียดได้ (Bureau of Recreation 

Development and Promotion, 2012) สภาวการณ์

ท่ีกล่าวมา หากเกิดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน จะทำาให้

เกิดความเครียดสะสม และหากมีมากเกินท่ีจะจัดการได้ 

อาจสง่ผลต่อปญัหาการฆา่ตัวตายในท่ีสดุ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของอุครานนท์ และคณะ (Ukranan et al, 

2012) ท่ีกล่าวถึงสถิติเมื่อปี 2554 พบว่า คนไทย 

เสยีชีวิตจากการฆา่ตัวตายถึง 3,873 คน คดิเป็นอตัรา 

6.03 ต่อประชากรแสนคน และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัย

ด้านอายุ จะพบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นวัยท่ีมีอัตรา

การฆ่าตัวตายสำาเร็จสูงสุดอยู่ท่ี 3.43 ต่อประชากรแสนคน 

และร้อยละ 51.1 ของวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายสำาเร็จ จะอยู่

ในช่วงกำาลงัศกึษา สำาหรบัวิธกีารทีใ่ช้ในการฆา่ตัวตาย 

พบว่า เป็นวิธีการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ คือ การผูกคอตาย 

มากถึงร้อยละ 75.29 รองลงมา คอื การกินยาฆา่แมลง 

ร้อยละ 16.47 ส่วนรูปแบบของการฆ่าตัวตายจะเป็น

แบบกะทันหันเมื่อต้องประสบภาวะวิกฤติ มากกว่า 

มาจากปัญหาสุขภาพจิตท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ปัญหาการเรียน 

สัมพันธภาพ ดังน้ันจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า วัยรุ่นไทยจัดเป็น 

กลุม่ท่ีต้องได้รับความห่วงใยเปน็พเิศษ เพราะเป็นวัยที่

ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตและต้องปรับตัวหลายด้าน 

และสอดคล้องกับผลสำารวจสุขภาพจิตของคนไทย 

เมื่อปี 2552 จำานวน 35,700 ราย พบว่า เยาวชน 

ที่มีอายุตั้งแต่ 15-24 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหา 

ทางด้านสุขภาพจิตมากท่ีสุด อีกท้ังไม่ม่ันใจว่าจะสามารถ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือ

ร้ายแรงเกิดขึ้น (Tantipiwatanakul, 2009)

 ความเครียด เป็นภาวะที่ร่างกายเตรียมพร้อม

เพ่ือเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมนุษย์รู้สึกไม่ม่ันคง ไม่ปลอดภัย 

เป็นอนัตราย อนัเปน็กลไกในการอยู่รอดตามธรรมชาติ

ของมนุษย์ ซ่ึงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความเครียด 

ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Tapanya, 1983) 

ซ่ึงเม่ือเกิดความเครียดแล้ว จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ข้ึนในร่างกายท่ีมีความสัมพันธ์กัน อาทิเช่น หัวใจ

จะเต้นเร็วขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ร่างกาย

ตอ้งการออกซิเจนเพิม่ข้ึน หายใจเร็วและแรงข้ึน ทำาให้

บางคนอาจเกิดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้ การย่อย

อาหารมกัทำางานนอ้ยลง เนือ่งจากการบีบตวัของลำาไส้

และกระเพาะอาหารลดลง การหลั่งน้ำาลายลดลง  

กล้ามเน้ือมีการหดเกร็งมากข้ึน เกิดการเปล่ียนไกลโคเจน

ให้เป็นกลูโคส เพ่ิมการนำาไขมันหรือคอเรสเตอรอลเข้าสู่

กระแสเลือด เกิดการหล่ังสารอะดรีนาลีน สารคอร์ติซอล 

และกระตุ้นต่อมเหง่ือให้มีการหล่ังเหง่ือท่ีบริเวณผิวหนัง

เพ่ิมข้ึน (Randolfi, 2007) หรือเกิดจากการกระตุ้นระบบ

ประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) 

ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เข้ามากระทบ โดยระบบ 

ประสาทซิมพาเทติค (Sympathetic nervous System) 

จะกระตุ้นการทำางานของต่อมไฮโปทาลามัส (Hypo-

thalamus) ให้รา่งกายเกิดอาการตา่งๆทีส่ำาคัญคือ เพิม่

อัตราการเต้นของหัวใจ และเพ่ิมการทำางานของต่อมเหง่ือ

โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า (Greenberg, 2013) 

จากที่กล่าวมา การรู้เท่าทันความเครียด จึงมีความ

สำาคญัเป็นอย่างย่ิง เพือ่จะยับย้ังการตอบสนองตอ่การ
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เปลีย่นแปลงในร่างกายในขณะเกิดความเครยีดได้อย่าง

ทันถ่วงที โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำาแบบวัดความเครียด

สวนปรุง หรือ Suanprung Stress Test ซึ่งเป็น 

แบบวัดความเครียดท่ีสร้างข้ึนมาให้ผูต้อบสามารถตอบ

ได้ด้วยตนเอง ตามข้อความที่ตรงกับความรู้สึก หรือ

ประสบการณจ์รงิทีเ่กิดข้ึนกับผูต้อบต้องอา่นหนงัสอืได้ 

มี 3 ชุด คือ ชุด 102 ข้อ ชุด 60 ข้อ และชุด 20 ข้อ 

แต่ท่ีนิยมมักใช้ ชุด 20 ข้อ ในการประเมินผลต่อผู้ตอบ

อ่านคำาถามแล้วสำารวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา

มีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดข้ึนกับผู้ตอบบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้

เกิดข้ึนให้ข้ามไปไมต้่องตอบ แต่ถ้ามเีหตกุารณใ์นข้อใด

เกิดข้ึนกับผูต้อบให้ประเมนิว่าผู้ตอบมคีวามรูส้กึอย่างไร

ต่อเหตุการณ์นั้น (Mahatnirankul et al, 2009) 

นอกจากนี้ ปัจจุบันสามารถวัดระดับความเครียดด้วย

เคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีความน่าเช่ือถือสูง โดยใช้

เคร่ืองมือวัดสัญญาณตอบสนองชีวภาพ (Biofeedback) 

ซ่ึงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับปริมาณแรงดันเลือด 

ที่เรียกว่า Blood Volume Pulses (BVP) Sensor 

ใช้หลักการตรวจจับด้วยแสงอินฟาเรด เพื่อวัดแรงดัน

เลือดท่ีไหลในแต่ละคร้ังขณะหัวใจบีบตัว อุปกรณ์ดังกล่าว

มีลักษณะคล้ายปลอกที่สวมบริเวณปลายนิ้วมือ ค่าท่ี

วัดได้จะเป็นช่วงจังหวะการเต้นของหัวใจและการ 

ไหลเวียนเลือดตลอดเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดฝอย 

ค่าสูงสุดที่วัดได้จะสามารถอุปมาเป็นค่าสูงสุดของ 

แรงดันเลอืด และจะมคีวามสมัพนัธ์กับระดบัเสน้เลอืด

หด/ขยายตัว ณ จุดนั้น ซึ่งค่าสูงสุดนี้ก็คือ ค่าอัตรา

การเต้นของหัวใจท่ีวัดด้วย Sensor ดังกล่าว หรือเรียกว่า 

Heart Rate (BVP) นัน่เอง นอกจากนี ้เครือ่งดังกลา่ว 

ยังสามารถวัดด้วย SC/GSR Sensor หรือเรียกว่า 

Skin Conductance/Galvanic Skin Response  

ซ่ึงเป็น Sensor สำาหรับวัดการนำาไฟฟ้าของผิวหนัง 

เพือ่ดูการทำางานของต่อมเหง่ือ เป็นตวับ่งช้ีการกระตุ้น 

ของต่อมเหง่ือ ค่าจะเพ่ิมข้ึนเม่ือระดับการกระตุ้นเพ่ิมข้ึน 

(Mind Media, 2004)

 เป็นทีท่ราบกันดว่ีา กิจกรรมทีช่่วยสร้างความสขุ

และผ่อนคลายความเครียด คือ นันทนาการ ซ่ึงสอดคล้อง

กับท่ี สมบัติ กาญจนกิจ ได้ให้คำานิยามของ “นันทนาการ” 

ไว้ว่า หมายถึง การทำาให้สดชื่น เสริมสร้างพลังงาน

ข้ึนมาใหม่หลังจากการใช้พลังงานแล้วก่อให้เกิดความ

เหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย ทางสมองและทางจิตใจ 

กิจกรรมนันทนาการท่ีบุคคลเข้าร่วมในเวลาว่าง จะ

ช่วยขจดัหรอืผอ่นคลายความเหนือ่ยลา้ทัง้ทางร่างกาย

และจิตใจน้ัน (Karnjanakit, 1999) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดที่จะนำานันทนาการ ซ่ึงน่าจะมีบทบาทสำาคัญ

ตอ่การลดความเครยีดให้กับคนในสงัคมปัจจบุนัได้เป็น

อย่างดี แต่แนวคิดเก่ียวกับนันทนาการท่ีสัมพันธ์กับการ

พัฒนาอารมณ์สุขของมนุษย์นั้น ยังขาดการสนับสนุน

ด้วยงานวิจัยในเชิงประจักษ์ งานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษา 

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการลด

ความเครียด โดยวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

ร่างกายจากเคร่ืองวัดการตอบสนองทางชีวภาพ ร่วมกับ

แบบประเมินความเครียดสวนปรุงของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะทำาให้สามารถเข้าใจถึง 

ผลของโปรแกรมนันทนาการที่เกิดข้ึนกับการพัฒนา

สขุภาพจติ อนัจะเป็นประโยชนใ์นการสนบัสนนุทฤษฎี

ทางนันทนาการศาสตร์และสามารถนำาเอาโปรแกรม 

ที่สร้างข้ึนเป็นต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพจิตของคน

กลุ่มต่างๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลของการเข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการที่มีผลต่อการลดความเครียดทางอารมณ์

 2. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับ

ความเครียดระหว่างกลุ่มท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ

กับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
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สมมุติฐานในการวิจัย

 1. ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ 

จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความเครียด

 2. กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการมีระดับ

ความเครียดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ  

Randomization Pretest - Posttest Control Group 

Design และได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างได้จากการคัดเลอืกอาสาสมคัรทีเ่ป็น

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิต

อายุระหว่าง 19-24 ปี จำานวนตัวอย่างในการศึกษา

คร้ังนี้ กำาหนดอำานาจของการทดสอบ (Power of 

Statistical) อยู่ที่ 0.8 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) 

เท่ากับ 0.5 และระดับนัยสำาคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05 

ผลการเปิดตาราง Cohen (1988) พบว่า ต้องใช้จำานวน

ทั้งสิ้น 17 คนในกลุ่มทดลอง และ 17 คนในกลุ่ม

ควบคุม ดังนั้นจึงต้องใช้จำานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 34 คน 

เพื่อป้องกันผู้เข้าร่วมวิจัยถอนตัว จึงเพิ่มกลุ่มทดลอง 

20 คน และกลุ่ม 20 คน รวมทั้งสิ้นใช้ผู้เข้าร่วมวิจัย

ทัง้สิน้ 40 คน เพือ่ให้เพยีงพอตอ่การพสิจูนส์มมติฐาน 

และยังคดัเลอืกอาสาสมคัรซ่ึงตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า 

การคัดออก และสมัครใจ แล้วพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์

การคัดเข้าท้ังหมด 32 คน และจัดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 

กลุ่มย่อย 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง จำานวน 16 คน ประกอบ

ไปด้วยชาย 8 คน หญิง 8 คน และเข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการเพื่อลดความเครียดทางอารมณ์ท่ีผู้วิจัยได้

สร้างขึ้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม จำานวน 16 คน ประกอบ

ไปด้วยชาย 8 คน หญิง 8 คน ดำาเนินชีวิตปกติ และ

ไม่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการใดๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติปัญหา

ทางจิต

 2. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างจริงจัง

และต่อเนื่องเป็นประจำามาก่อน 

 3. ยินดีและเตม็ใจให้ความรว่มมอืในการทำาวิจยั

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. ไม่ชอบกิจกรรมนันทนาการ หรือไม่ชอบการทำา

กิจกรรมกับคนจำานวนมาก

 2. กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ 

น้อยกว่า 80% หรือ 20 ครั้ง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องวัดสัญญาณตอบสนองทางชีวภาพ 

(Biofeedback) หรือเครื่อง Bio Trace Nexus-10 

ระดับความละเอียดที่ 24 bit เพื่อใช้ในการดูอัตรา 

การเต้นของหัวใจ (Heart Rate; HR) จากอุปกรณ์

ตรวจจบัปริมาณแรงดันเลอืด (Blood Volume Pulse 

Sensor) และใช้ดูการทำางานของต่อมเหง่ือที่ผิวหนัง 

(Skin Conductance; SC) จากอุปกรณ์ตรวจจับ

ปฏกิิรยิาการทำางานของตอ่มเหง่ือทีผ่วิหนงั (Galvanic 

Skin Response Sensor) ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า 

อิเล็กโทรด ชนิด Ag-AgCl ซึ่งจะติดที่นิ้วมือ 2 นิ้ว 

(ในงานวิจยันี ้จะติดบริเวณนิว้ช้ีและนิว้กลาง) สามารถ

ตรวจวัดค่าได้ ตั้งแต่ช่วง 0.1 ถึง 1000 ไมโครโอห์ม

หรือไมโครซีเมนต์ 
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 2. แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung 

Stress Test-20, SPST-20) ของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข (Mahatnirankul et al, 2009) 

เป็นแบบวัดความเครียดท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือวัดความเครียด

ที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย จากกรอบแนวคิดทางด้าน

ชีวภาพ จิตใจ และสังคมของความเครียด โดยมีการ

ตรวจสอบความตรงทางด้านเน้ือหา (Content Validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒินำาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 149 คน 

แล้วปรับปรุงแบบวัดความเครียดได้ แบบวัดความเครียด

จำานวน 102 ข้อ มีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยการหาความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 

ในกลุ่มตัวอย่าง 523 คน เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ คือ 

ค่าความเครียดของกล้ามเนื้อ (Electromyography : 

EMG) ซ่ึงมีความแม่นตรงตามสภาพมากกว่า 0.27 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่ออิงตามค่า EMG ที่ช่วง

ความเชื่อมั่น 95% มีการแบ่งระดับความเครียดของ

แบบวัดค่าที่สร้างขึ้นเป็น 4 ระดับ คือ ต่ำา ปานกลาง 

สูง และรุนแรง โดยใช้คะแนนปกติที (Normalized 

T-Score) ในการแบ่งโดยอิงตามค่า EMG ที่ใช้เป็น

มาตรฐาน และมีการปรับให้เครื่องมือมีขนาดเล็กลง

เหลือ 20 ข้อ พร้อมทั้งหาคุณภาพของแบบวัดท่ีได้ 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ปัจจัย เพื่อสกัดตัวปัจจัยให้เหลือ

ข้อคำาถามน้อยลง ทั้งนี้ ข้อคำาถามที่เหลือจะต้องมีค่า

ความเช่ือม่ันคอร์นบาค (Cronbach’s alpha reliability 

coefficient) มากกว่า 0.7 และยังคงสัมพันธ์กับค่า 

EMG อย่างมีนัยสำาคัญ 

 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราสว่นค่า 5 ระดับ 

ให้คะแนน (1-2-3-4-5) ดังนี้

 ตอบไม่รู้สึกเครียด ให้ 1 คะแนน

 ตอบเครียดเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน

 ตอบเครียดปานกลาง ให้ 3 คะแนน

 ตอบเครียดมาก ให้ 4 คะแนน

 ตอบเครียดมากที่สุด ให้ 5 คะแนน

 ไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน

 ทั้งนี้ แบบวัดความเครียดสวนปรุง จะมีจำานวน 

20 ข้อ คะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน โดยผลรวม

ที่ได้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 คะแนน 0-23 แสดงถึง ความเครียดในระดับต่ำา 

(Mild Stress) เป็นระดับความเครียดขนาดน้อยๆ  

และหายไปในระยะเวลาสัน้ เป็นความเครยีดท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจำาวัน ความเครยีดระดับนีไ้มคุ่กคามต่อการ

ดำาเนนิชีวิต บุคคลมกีารปรับตวัอย่างอตัโนมติั เปน็การ

ปรับตัวด้วยความเคยชินและการปรับตัวต้องการ

พลังงานเพียงเล็กน้อยเป็นภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย

 คะแนน 24-41 แสดงถึง ความเครียดในระดับ

ปานกลาง (Moderate Stress) เป็นระดับความเครยีด

ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันเน่ืองจากมีสิ่งคุกคาม หรือ

พบเหตุการณ์ที่สำาคัญๆในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองออกมาในลกัษณะความวิตกกังวล ความกลวั 

ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ัวไปไม่รุนแรง จนก่อให้เกิด

อันตรายแก่ร่างกาย เป็นระดับความเครียดท่ีทำาให้บุคคล

เกิดความกระตือรือร้น

 คะแนน 46-61 แสดงถึง ความเครียดในระดับ

สูง (Height Stress) เป็นระดับความเครียดที่บุคคล

ได้รับเหตุการณ์ก่อให้เกิดความเครียดสูง ไม่สามารถ

ปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้น ถือว่า  

อยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการบรรเทาจะนำาไปสู่

ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่างๆ ในภายหลังได้

 คะแนน 62 ข้ึนไป แสดงถึง ความเครียดในระดับ

รุนแรง (Severe Stress) เป็นระดับความเครียดที่สูง

ติดต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองจนทำาให้บุคคลมีความล้มเหลว

ในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดแรง 

ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัย

ต่างๆ ตามมาได้ง่าย
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 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโปรแกรมนันทนาการที่มี

ผลต่อการลดความเครียด

 1.1 ผู้วิจยัศึกษาแนวคดิทีใ่ช้กิจกรรมเพือ่การลด

ความเครียดท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน และกิจกรรม

นันทนาการท่ีสามารถจัดได้อย่างสม่ำาเสมอ 10 กิจกรรม 

(Karnjanakit, 1999) ได้แก่ นันทนาการศิลปหัตถกรรม 

นนัทนาการการแสดงและละคร นนัทนาการดนตรแีละ

การร้องเพลง นันทนาการกิจกรรมเข้าจังหวะ นันทนาการ

เกมกีฬา นันทนาการพัฒนาสุขภาพสมรรถภาพ 

นันทนาการพัฒนาจิตใจ นันทนาการท่องเท่ียวทัศนศึกษา 

นันทนาการกลางแจ้ง และนันทนาการวรรณกรรม 

 1.2 ผู้วิจัยนำาความรู้จากการศึกษาและรวบรวม

ได้มาสร้างเป็นโปรแกรมนันทนาการท่ีมีผลต่อการลด

ความเครียด แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในการทำางานที่เก่ียวของกับการใช้

กิจกรรมนันทนาการลักษณะต่างๆ เพื่อการพัฒนา 

ทางอารมณ์ หรือเพ่ือการลดความเครียด จำานวน 5 ท่าน 

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมที่นำามาจัดทำาเป็น

โปรแกรมนันทนาการท่ีมีผลต่อการลดความเครียด โดยมี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: 

IOC) ท้ังน้ี Cox and Vargas (1996) ได้เสนอแนะว่า 

ค่าที่ประเมินได้ควรมากกว่า 0.50 ซ่ึงจากงานวิจัย 

ในครั้งนี้ พบว่า ผลการประเมินในการตรวจสอบค่า

ความตรงเชิงเน้ือหาของคุณภาพเคร่ืองมือ เท่ากับ 0.80 

ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกำาหนด จึงสามารถยอมรับให้นำาโปรแกรม

นันทนาการดังกล่าวมาใช้จริงในขั้นตอนต่อไป

 ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม

นันทนาการที่มีผลต่อการลดความเครียด

 2.1 ทำาการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อคัดเลือก 

เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการชี้แจง

รายละเอียดข้ันตอนการวิจัยตามใบข้อมูลสำาหรับ 

กลุม่ประชากรหรอืผูม้สีว่นรว่มในการวิจยั และลงนาม

ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

 2.2 ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ จะทำาการเก็บ

ข้อมูลพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา ได้แก่ อายุ (ปี) น้ำาหนักตัว 

(กก.) ส่วนสูง (ซม.) ดัชนีมวลกาย (กก.ม.2) ด้วยใบบันทึก

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และอัตรา

การเต้นหัวใจขณะพัก (คร้ังต่อนาที) ด้วยเคร่ืองวัดอัตรา

การเต้นของหัวใจ (Polar USA) ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว 

จะใช้ประกอบการแบ่งกลุ่มในการทดลองต่อไป

 2.3 ก่อนและหลังการทดลอง 1 วัน กลุ่มตัวอย่าง

ท้ัง 2 กลุ่ม จะทำาการเก็บข้อมูลตัวแปรด้านระดับ

ความเครียด ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ (bpm) 

การทำางานของต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง (micro-siemens) 

ด้วยเครื่องวัดสัญญาณตอบสนองทางชีวภาพ (Bio-

feedback) หรือเครื่อง Bio Trace Nexus-10  

และระดับความเครียด (คะแนน) ด้วยแบบประเมิน

ความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, 

SPST-20) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 2.4 ขณะทำาการทดลอง กลุ่มควบคุมจะดำาเนิน

ชีวิตปกติและไม่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการใดๆ  

ส่วนกลุ่มทดลองจะดำาเนินการเข้าร่วมโปรแกรม

นนัทนาการทีผ่า่นการพจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม

จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กำาหนดระยะเวลา 

8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง รวมจำานวนท้ังส้ิน 24 คร้ัง 

มีรายละเอียดของโปรแกรมนันทนาการ ดังต่อไปนี้

  สปัดาห์ท่ี 1 นันทนาการศิลปหัตถกรรม/

นันทนาการการแสดงและละคร

  (ครั้งที่ 1) งานปั้น แกะสลัก ณ ห้องออก

กำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำาโดย 

ผูเ้ช่ียวชาญการสอนศิลปะและผูวิ้จยัเป็นผูช้ว่ย (ระยะ

เวลา 90 นาที ประกอบด้วยการเตรียมอุปกรณ์และ

อธิบายวิธีปฏิบัติ 30 นาที ลงมือปฏิบัติ 45 นาที และ

สรปุ/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิง่ประดิษฐ ์15 นาท)ี
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  (คร้ังท่ี 2) งานประดิษฐ์เคร่ืองใช้จากการสาน

ผักตบชวา ณ ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา จฬุาฯ นำาโดยผูเ้ช่ียวชาญการสอนศลิปะและ

ผูวิ้จยัเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาท ีประกอบไปด้วย

การเตรยีมอปุกรณแ์ละอธบิายวิธีปฏบัิติ 30 นาที ลงมอื

ประดิษฐ์ 45 นาที และสรุป/นำาเสนอผลงานศิลปะ

ทั้งหมดที่ได้ทำามา 15 นาที)

  (ครั้งที่ 3) เล่นเกมที่ใช้ทักษะการแสดง ณ 

ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

นำากิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญการสอนศิลปะการแสดง

และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ

ไปด้วยการอธบิายหลกัของการแสดงและกฎกตกิาของ

การเล่นเกมแต่ละเกม 30 นาที เล่นเกมท่ีใช้ทักษะ 

ในการแสดงบทบาทสมมติ 45 นาที และสรุปผลที่ได้

จากเกมต่างๆพร้อมนัดหมายการเตรียมตัวในสัปดาห์

ต่อไป 15 นาที)

  สัปดาห์ที่ 2 นันทนาการการแสดงและ

ละคร/นันทนาการดนตรีและร้องเพลง

  (ครั้งที่ 4-5) จัดการแสดง ณ ห้องออก 

กำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ ควบคุม

การจดักิจกรรมโดยผูวิ้จยั (ระยะเวลาทีใ่ช้ในแต่ละคร้ัง 

120 นาที ประกอบไปด้วยการเตรียมการแสดง จัดฉาก 

แต่งตัว 45 นาที แสดงละครเวทีให้ผู้อื่นชม 60 นาที 

และสรุปนัดหมายคร้ังต่อไป เก็บอุปกรณ์การแสดงต่างๆ 

15 นาที)

  (คร้ังท่ี 6) เล่นเกมเพ่ือการร้องเพลงท่ีถูกต้อง 

ณ ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

นำากิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญการสอนรอ้งเพลงและผูวิ้จยั

เป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบไปด้วยการ

ฟังดนตรีเสียงธรรมชาติ 5 นาที เรียนรู้การร้องเพลง

ท่ีถูกต้องและกติกาการเล่น 25 นาที เล่นเกมเพ่ือพัฒนา

ทักษะการร้องเพลง 30 นาที และนำาเสนอผลงาน 

การร้องเพลง 30 นาที)

  สัปดาห์ที่ 3 นันทนาการการแสดงและ

ละคร/นันทนาการดนตรีและร้องเพลง

  (คร้ังท่ี 7) ร้องเพลงคาราโอเกะ ณ ร้านใบไม้

รา่เรงิ อาหารและคาราโอเกะ สาขาอโศก นำากิจกรรม

โดยผู้วิจัย (ระยะเวลา 120 นาที ประกอบไปด้วย 

การรวมกลุม่/เตรียมความพรอ้ม 30 นาท ีและเข้ารว่ม

กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ 90 นาที) 

  (ครั้งที่ 8) ระบำาพื้นเมืองและพื้นฐานการ

เคลือ่นไหวในกิจกรรมเข้าจงัหวะ ณ ห้องออกกำาลงักาย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย 

(ระยะเวลา 90 นาท ีประกอบไปด้วยการอบอุน่รา่งกาย

และยืดเหยียดกล้ามเน้ือกับจังหวะดนตรี 30 นาที  

การเคลื่อนไหวทักษะพื้นฐานกับเสียงดนตรี 30 นาที 

และระบำาพื้นเมือง 30 นาที)

  (ครั้งที่ 9) ลีลาศ ณ ห้องออกกำาลังกาย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย 

(ระยะเวลา 90 นาท ีประกอบไปด้วยการอบอุน่รา่งกาย 

และเรียนรู้ท่าพื้นฐาน 20 นาที เต้นลีลาศกับคู่ให้

ชำานาญกับจังหวะดนตรี 60 นาที และระบำาพื้นเมือง 

10 นาที)

  สัปดาห์ท่ี 4 นันทนาการกิจกรรมเข้าจังหวะ/

นันทนาการเกมกีฬา

  (ครั้งที่ 10) การแข่งขันแชร์บอล ณ สนาม

บาสเกตบอล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ  

นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ

ไปด้วยการอบอุน่ร่างกาย และเรยีนรู้กฎกติกา 20 นาท ี

แบ่งทีมเพ่ือทำาการแข่งขัน 60 นาที และคลายกล้ามเน้ือ/

สรุปกิจกรรม 10 นาที)

  (ครั้งที่ 11) การเต้นตามสมัยนิยม ณ ห้อง

ออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ  

นำากิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญการสอนเต้น Cover Dance 

และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ

ไปด้วยการอบอุ่นร่างกายตามจังหวะดนตรี 30 นาที 
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เต้นตามผูน้ำา 45 นาท ีและคลายกลา้มเนือ้ตามจงัหวะ

ดนตรี 15 นาที)

  (ครัง้ที ่12) เข้ารว่มกิจกรรมเกมกลุม่สมัพนัธ์ 

ณ ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

นำากิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญการทำากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ

ไปด้วยการทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างมิตรภาพ

และละลายพฤติกรรม 30 นาที กิจกรรม Walk Rally 

45 นาที และสรุปกิจกรรมต่างๆ 15 นาที)

  สัปดาห์ที่ 5 นันทนาการเกม กีฬา/นันทนาการ

เพื่อพัฒนาสุขภาพสมรรถภาพ

  (คร้ังท่ี 13) เล่นกีฬาแบดมินตัน ณ ศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาฯ นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย (ระยะเวลา 90 นาที 

ประกอบไปด้วยการอบอุ่นร่างกาย 30 นาที จับคู่แข่งกีฬา 

45 นาที และคลายกล้ามเนื้อ/สรุปกิจกรรม 10 นาที)

  (ครั้งที่ 14) เต้นแอโรบิก นำากิจกรรม ณ 

ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

โดยผู้เช่ียวชาญการนำาเต้นแอโรบิก และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย 

(ระยะเวลา 90 นาที ประกอบไปด้วยการเต้นแอโรบิก 

ตามผู้นำาเต้น 60 นาที และวัดชีพจรและสรุปคุณค่า 

ที่ได้ 30 นาที)

  (ครั้งที่ 15) ออกกำาลังกายด้วยยางยืด ณ 

ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

โดยผู้เชี่ยวชาญการนำาออกกำาลังกายด้วยยางยืด และ

ผู้วิจยัเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาท ีประกอบไปด้วย

การอบอุ่นร่างกาย 15 นาที ออกกำาลังกายด้วยยางยืด 

60 นาท ีและคลายกลา้มเนือ้/สรปุคณุคา่ท่ีได้ 15 นาท)ี

  สัปดาห์ท่ี 6 นันทนาการท่องเท่ียวทัศนศึกษา/

นันทนาการกลางแจ้ง

  (คร้ังท่ี 16) ท่องเท่ียวสวนสนุก ณ สวนสยาม 

(ระยะเวลา 1 วัน ประกอบไปด้วยการจัดสลับกับ

กิจกรรมนันทนาการประเภทอ่ืน ควบคุมการจัดกิจกรรม

โดยผู้วิจัย)

  (คร้ังท่ี 17) เท่ียวชมศิลปะ ณ มาดามทุสโซ 

(ระยะเวลา 1 วัน ประกอบไปด้วยการจัดสลับกับกิจกรรม

นันทนาการประเภทอ่ืน ควบคุมการจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัย)

  (ครั้งที่ 18) ปีนหน้าผาจำาลอง ณ ศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาฯ โดยผู้เชี่ยวชาญการปีนหน้าผาจำาลอง และ

ผูวิ้จยัเป็นผูช่้วย (ระยะเวลา 90 นาท ีประกอบไปด้วย

การอบอุ่นร่างกายและทดลองใช้อุปกรณ์ 30 นาที  

ฝึกทักษะการปีนในแนวระนาบ 40 นาที และทดลอง

ปีนแบบ Top Rope 20 นาที)

  สัปดาห์ที่ 7 นั น ท น า ก า ร ก ล า ง แ จ้ ง /

นันทนาการวรรณกรรม

  (ครั้งที่ 19) ล่องแก่ง สัมผัสธรรมชาติ ณ 

จังหวัดนครนายก (ระยะเวลา 1 วัน ประกอบไปด้วย

การจดัสลบักับกิจกรรมนนัทนาการประเภทอืน่ ควบคมุ

การจัดกิจกรรมโดยผู้วิจัย)

  (คร้ังที่ 20) อ่านและศึกษาวรรณคดี ณ 

ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 

นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ

ไปด้วยการอธิบายวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 15 นาที 

อ่านวรรณคดีท่ีกำาหนดให้ 20 นาที อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 40 นาที และสรปุคณุค่าท่ีได้จากกิจกรรม 

15 นาที)

  (ครั้งที่ 21) แต่งบทประพันธ์ ณ ห้องออก

กำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำากิจกรรม

โดยผู้วิจัย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบไปด้วย 

การศึกษาตัวอย่างบทประพันธ์แบบต่างๆ 30 นาที 

ลงมือแต่งบทประพันธ์ด้วยตนเองตามโจทย์ที่กำาหนด 

40 นาที และนำาเสนอบทประพันธ์ของตน 20 นาที)

  สัปดาห์ท่ี 8 นันทนาการวรรณกรรม/

นันทนาการพัฒนาจิตใจ

  (ครั้งที่ 22) โต้วาที ณ ห้องออกกำาลังกาย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำากิจกรรมโดยผู้วิจัย 

(ระยะเวลา 90 นาที ประกอบไปด้วยการจัดเตรียม
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สถานที่และความพร้อม 15 นาที จัดรายการโต้วาที 
60 นาที และสรุปผลการโต้วาที/คุณค่าท่ีได้จากกิจกรรม 
15 นาที)
  (คร้ังท่ี 23) โยคะ/การทำาสมาธิแบบจินตภาพ 
ณ ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญการนำาโยคะ/การทำาสมาธแิบบจนิตภาพ 
และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ
ไปด้วยการอธิบายวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม 15 นาที 
ปฏบัิติโยคะ 60 นาท ีทำาสมาธแิบบจนิตภาพ 15 นาท)ี
  (คร้ังท่ี 24) จีก้ง/การทำาสมาธแิบบจนิตภาพ 
ณ ห้องออกกำาลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญการนำาจีก้ง/การทำาสมาธแิบบจนิตภาพ 
และผู้วิจัยเป็นผู้ช่วย (ระยะเวลา 90 นาที ประกอบ
ไปด้วยการอธิบายวิธกีารและข้อปฏบัิต ิ15 นาที ปฏบัิติ
จี้กง 45 นาที และคลายกล้ามเนื้อ/ทำาสมาธิแบบ
จินตภาพ 15 นาที)

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำาข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาทำาการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 1. หาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation: SD) 
 2. ใช้สถิติทแีบบอสิระ (Independent Samples 
t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของข้อมูล 
พื้นฐานทางสรีรวิทยาระหว่างกลุ่มก่อนการทดลอง 
และข้อมูลตัวแปรด้านระดับความเครียดระหว่างกลุ่ม
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 
 3. ใช้สถิติทีแบบรายคู่ (Paired Samples t-test) 
เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของข้อมูลตัวแปร
ด้านระดับความเครียดทั้งสองกลุ่ม ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลอง 
 4. ทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย
 1. ก่อนการทดลอง ไมพ่บความแตกตา่งของอายุ 
น้ำาหนักตัว ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย และอัตราการเต้น
หัวใจขณะพัก ระหว่างกลุ่มท่ีจะดำาเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมนันทนาการตลอด 8 สัปดาห์ กับกลุ่มที่จะ
ดำาเนินชีวิตตามปกติและไม่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการ
ใดๆตลอด 8 สปัดาห์ อย่างมนียัสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 
.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีของข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา

กลุ่มทดลอง
(n = 16)

กลุ่มควบคุม
(n = 16)  t  p

X SD X SD

1. อายุ (ปี)
2. น้ำาหนักตัว (กก.)
3. ส่วนสูง (ซม.)
4. ดัชนีมวลกาย (กก.ม.2)
5. อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที)

20.06
64.06

164.25
23.58
71.50

0.77
10.81
90.9
2.01
7.44

20.00
64.19

165.50
23.32
71.50

0.73
9.70
7.72
2.06
8.45

0.235
-0.034
-0.419
0.351
0.000

.816

.973

.678

.728
1.000

p > .05
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 2. หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉล่ียของตัวแปรด้านระดับความเครียด 

พบว่า อัตราการเต้นหัวใจ การทำางานของต่อมเหงื่อ 

ที่ผิวหนัง และระดับความเครียดของกลุ่มที่ดำาเนิน

กิจกรรมตามโปรแกรมนนัทนาการดีข้ึนกวา่กลุม่ควบคุม 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตาราง

ที่ 2 และรูปที่ 1-3 ตามลำาดับ

ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทขีองตวัแปรด้านระดับความเครยีด

ทั้งสองกลุ่ม ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์

ตัวแปรด้านระดับความเครียด
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

 t  p
X SD X SD

กลุ่มทดลอง (n = 16)
1. อัตราการเต้นหัวใจ (ครั้งต่อนาที)
2. การทำางานของต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง
 (ไมโครซีเมนต์)
3. ระดับความเครียด (คะแนน)

74.66
4.63

46.50

14.11
3.54

8.91

63.53
2.37

35.63

10.51
1.39

10.74

4.168
3.803

3.594

.001*

.002*

.003*

กลุ่มควบคุม (n = 16)
1. อัตราการเต้นหัวใจ (ครั้งต่อนาที)
2. การทำางานของต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง
 (ไมโครซีเมนต์)
3. ระดับความเครียด (คะแนน)

73.87
4.04

46.13

13.32
3.36

8.91

72.17
4.03

44.75

12.64
3.33

9.23

1.979
0.277

1.063

.067

.785

.305

* p < .05

* p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง และ # p < .05 แตกต่างจากกลุ่มทดลอง

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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* p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการทำางานของต่อมเหง่ือที่ผิวหนัง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

* p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง และ # p < .05 แตกต่างจากกลุ่มทดลอง

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเครียด ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

อภิปรายผลการวิจัย

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทำาการเปรียบเทียบข้อมูล

พื้นฐานทางสรีรวิทยา ได้แก่ อายุ น้ำาหนักตัว ส่วนสูง 

ดัชนมีวลกาย และอตัราการเต้นหัวใจขณะพกั ระหว่าง

กลุ่มท่ีจะดำาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมนันทนาการ

ตลอด 8 สปัดาห์ กับกลุม่ท่ีจะดำาเนนิชีวิตตามปกตแิละ

ไม่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการใดๆตลอด 8 สัปดาห์ 

แล้วพบว่า มีค่าไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้วิจัยเลือก

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองชนิด Randomization 

Pretest-Posttest Control Group Design และเลือก

วิธีการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย หรือ Simple 

Random Sampling ทำาให้สามารถบ่งชี้ได้ถึงสถานะ

เบ้ืองต้นทางด้านสุขภาพก่อนการทดลองจริงของ 

ทั้งสองกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกัน

 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

ข้อแรกที่กล่าวว่า “ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ

ความเครียด” หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบความ
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แตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรด้านระดับความเครียด

ภายในกลุ่มทดลอง ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจ การทำางาน

ของตอ่มเหง่ือทีผ่วิหนงั และระดับความเครยีดของกลุม่

ทดลองมีค่าลดลงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับ

งานวิจยัของเทยีนชัย ชาญณรงคศ์กัด์ิ ได้ศึกษาผลการ

ฝึกจินตภาพเพื่อการผ่อนคลายที่มีต่อความแปรปรวน

ของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอลชาย 

จำานวน 8 สัปดาห์ แล้วพบว่า สามารถช่วยลดการ

ทำางานของระบบประสาทซิมพาเทติก อนัสง่ผลตอ่การ

ลดความเครียด ความวิตกกังวล และเพิ่มสมาธิได้ 

(Channarongsak, 2011) นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับ

รายงานผลการวิจัยของทีลแมนและคณะ (Taelman 

et al., 2008) ทำาการเปรียบเทียบผลของความเครียด

ที่เกิดข้ึนในร่างกายระหว่างอยู่ในสภาวะเครียดกับ

สภาวะปกติ พบว่า เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียด 

อัตราการเต้นหัวใจและความแปรปรวนของอัตรา 

การเต้นหัวใจมคีา่สงูข้ึน แต่หากปราศจากความเครยีด 

หรืออยู่ในสภาวะปกติแล้ว ก็จะส่งผลให้อัตราการเต้น

หัวใจและความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจมีค่า

ลดลงได้เช่นเดียวกัน ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงผลท่ีได้จากงานวิจัย

ในครั้งนี้กับงานวิจัยที่กล่าวมา จะเห็นว่า กลุ่มทดลอง

ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการตลอด 8 สัปดาห์ 

สามารถทำาให้ค่าเฉลี่ยตัวแปรด้านระดับความเครียด 

ลดลงได้จริง ส่วนกลุ่มควบคุมซึ่งไม่พบความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ตวัแปรด้านระดบัความเครียดนัน้ อาจเป็น

เพราะมีการใช้ชีวิตตามปกติหรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

นนัทนาการตลอด 8 สปัดาห์ ดงันัน้กลุม่ควบคมุจงึไมม่ี

สิง่เรา้ท่ีจะช่วยลดระดับความเครยีดลงได้ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของแรกเฮบท่ีศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการกับความรู้สึกเครียดของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย จำานวน 343 คน พบว่า คนที่เข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการ จะมีความรู้สึกเครียดน้อยกว่าผู้ท่ี

ไม่ได้เข้าร่วม (Ragheb, 1993) ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า 

นนัทนาการ มสีว่นสง่เสริมพฒันาอารมณ ์ท้ังความสขุ

สนุกสนาน ความสุขสงบ ลดความเครียดความวิตกกังวล 

และช่วยสง่เสริมให้รู้จกัพฒันาการควบคมุอารมณแ์ละ

บุคลิกภาพที่ดี (Butler, 1959)

 และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อสองที่ 

กล่าวว่า “กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการมีระดับ

ความเครียดลดลงมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม” ขณะก่อน

การทดลอง ไม่พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ด้านระดับความเครียด ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจ  

การทำางานของต่อมเหง่ือท่ีผิวหนัง และระดับความเครียด

ของระหว่างกลุ่ม แต่หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า 

กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของตัวแปรด้านระดับความเครียด 

ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจ และระดับความเครียด 

ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เสาวลักษณ์ ภารชาตรี ทำาการวิจัยเร่ือง ผลของโปรแกรม

ส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียด 

ของนักเรียนท่ีเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย พบว่า 

ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมยืดหยุ่น

ทางอารมณ์และกลุ่มควบคุม มีค่าข้อมูลพ้ืนฐานและระดับ

คะแนนความเครยีดไมแ่ตกตา่งกัน แตห่ลงัการทดลอง 

กลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว มีระดับคะแนน

ความเครยีดลดลงมากกว่ากลุม่ควบคุม (Panchatree, 

2008) แต่ในงานวิจัยในครั้งนี้ กลับพบการทำางานของ

ต่อมเหง่ือท่ีผิวหนังมีค่าลดลงไม่แตกต่างกว่ากลุ่มควบคุม 

หรืออาจกล่าวได้ว่ากลุ่มควบคุมมีโอกาสเกิดความเครียด

โดยรวมที่สูงไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรม

นันทนาการตลอด 8 สัปดาห์ จึงส่งผลให้การทำางานของ

ต่อมเหง่ือที่ผิวหนังของกลุ่มควบคุมมีค่าสูงไม่แตกต่าง

ไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจาค็อบ 

และคณะ ที่กล่าวว่า ขณะเกิดความเครียด จะมีการ

ตอบสนองของผิวหนังด้วยการขับเหง่ือท่ีเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มของปริมาณเหง่ือจากกลไก 

ดังกล่าว ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง ต้องอาศัย
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อปุกรณท่ี์สามารถตรวจวัดการกระตุ้นของกระแสไฟฟา้

บริเวณผวิหนงัทีเ่พิม่ข้ึนแทนนัน่เอง ซ่ึงวิธกีารตรวจจบั

ความสามารถต่อการนำากระแสไฟฟ้าที่ผิวหนังด้วย

อุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้หลักการเดียวกับการนำาไปสร้าง

เครื่องจับเท็จ เพื่อตรวจจับความรู้สึกต่างๆ อาทิเช่น 

ความต่ืนเต้น ความหวาดระแวง ในขณะท่ีพูดความเท็จ

นั่นเอง (Jacobs et al., 1994)

 สรุปผลการวิจัย

 โปรแกรมนันทนาการช่วยให้อัตราการเต้นหัวใจ 

การทำางานของต่อมเหง่ือท่ีผิวหนัง และระดับความเครียด

ลดลง ดังนั้นโปรแกรมนันทนาการ จึงน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลดระดับความเครียดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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กับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยขอให้

สง่ไฟลต้์นฉบับและแบบสง่บทความเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ มาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรก์ารกีฬา
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โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030

 ท้ังน้ีบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 

2 ท่าน ภายหลงัจากไดรั้บการพจิารณาให้ลงตพีมิพแ์ละผูส้ง่บทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุฯิ 

จึงจะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หากบทความไม่ผ่านการ

พิจารณาให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ผู้ส่งบทความสามารถปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ 

ครั้งต่อไปได้ใหม่ สำาหรับต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

ฉบับที่พิมพ์จำานวน 3 เล่ม หากต้องการจะขอเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในราคาเล่มละ 80 บาท

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย

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