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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลของ

กรมพลศึกษา

 วิธีการดำาเนินการวิจัย ใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบ 

เดลฟาย ทำาการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเป็น

ผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลในประเทศไทย จำานวน 20 ท่าน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำานวน 3 รอบ 

โดยรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบ 

สอบถามปลายปิดในรอบที่ 2 และ 3 โดยการหาค่า

มัธยฐาน (Median: Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

(Interquartile range: IR) และค่าสัมบูรณ์ความแตกต่าง

ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) ซ่ึงมีการ
กำาหนดว่าข้อความท่ีนำาไปใช้ต้องมค่ีามธัยฐานมากกวา่

หรือเท่ากับ 3.50 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 1.50 และมีค่าสัมบูรณ์ความแตกต่าง

ระหว่างค่ามธัยฐานกับค่าฐานนยิมนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

1.00

 ผลการวจิยั พบว่า การพฒันามาตรฐานวิชาชีพ

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาประกอบด้วย

มาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้

 1. มาตรฐานด้านความรู้ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

ท่ีสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md = 4.86, 

|Md-Mo| = 0.32, IR = 1.02) โดยข้อที่มีมัธยฐาน
สูงท่ีสุด 4 อันดับแรก คือ รู้เร่ืองกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี 

รู้เร่ืองกติกาฟุตบอลเป็นอย่างดี รู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาเบื้องต้น รู้เรื่องหลักการฝึกกีฬาหลักการสอน

กีฬา

 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Md = 4.81, 

|Md-Mo| = 0.19, IR = 0.73) โดยข้อที่มีมัธยฐาน
สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ดำาเนินการฝึกเทคนิคขั้น 

พืน้ฐานกีฬาฟตุบอลผา่นการอบรมฟตุบอล ที-ไลเซนส ์

(T-Licence) ดำาเนินการฝึกแท็คติคแบบกลุ่มได้

 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ผู้เช่ียวชาญมีความ

คิดเห็นท่ีสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Md = 4.89, 

|Md-Mo| = 0.11, IR = 0.60) โดยข้อที่มีมัธยฐาน
สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ เป็นแบบอย่างที่ดี ควรมี

น้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 สรุปผลการวิจัย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา ประกอบด้วย 

3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติงานและมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ในการนำา

ผลการวิจัยไปใช้มาตรฐานวิชาชีพนั้นจำาเป็นต้องผ่าน

กระบวนการประชาพิจารณ์จากสมาชิกในวิชาชีพ 

นักบริหารจัดการกีฬาเพ่ือให้เกิดการยอมรับและสามารถ

นำาไปใช้กับนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา 

ในอนาคตต่อไป

คำาสำาคัญ : การพัฒนา / ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล / 

มาตรฐานวิชาชีพ / เทคนิคเดลฟาย
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A DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS OF FOOTBALL 
COACHES FOR DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
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Faculty of Sport Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purpose of this research 
was to develop professional standards of 
football coaches for Department of Physical 
Education
 Methods Research tool was Delphi  
technique to gather opinions from 20 experts 
who had knowledge and experience in the 
field of football coaching in Thailand. The data 
were collected by open-ended questionnaires 
in the round and the five point scale rating 
close-ended questionnaires in the second and 
the third round. Subsequently, the opinion were 
calculated to find median (Md), interquartile 
range (IR) and absolute value of the difference 
between median and mode (|Md-Mo|) in order 
to conclude the experts’ consensus. The  
statement criteria employed as a development 
of professional standards of football coaches 
for Department of Physical Education were 
the median value was equal to or greater than 
3.50 in value; the interquartile range was equal 
or less than 1.00 in value.
 Results It was found that the details of 
the development of professional standards of 
football coaches of the Department of Physical 
Education could be divided into three standards 
which were; 
 1. Standard of knowledge, the experts had 
highest level of mutual agreement (Md = 4.86, 

|Md-Mo| = 0.32, IR = 1.02). The highest median 
items were rules, knowledge in football, rules 
of football, sport sciences and principle of 
sport training.
 2. Standard of performance, the experts 
had highest level of mutual agreement (Md = 
4.81, |Md-Mo| = 0.19, IR = 0.73). The highest 
median items were rules, basic technical training, 
certified and licensed in for football in T license 
and tactical training in group
 3. Standard of conduct, the experts had 
highest level of mutual agreement (Md = 4.89, 
|Md-Mo| = 0.11, IR = 0.60). The highest median 
items were rules, included providing a good 
role model, fairness and sporting spirit.
 Conclusion The development of profes-
sional standards of football coaches for De-
partment of Physical Education in three stan-
dards which were; Standard of knowledge, 
Standard of performance, and Standard of 
conduct. Before applying the results of the 
research to the professional standards, con-
sensus was the application to be necessarily 
used by collecting from football coaches of 
committee in order to become widely ac-
cepted and universally applied.

Key Words: Development / Football coaches 
/ Professional standard / Delphi technique



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 3

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาระดับโลกท่ีได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายท้ังในการชมและการออกกำาลังกาย

ดังจะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยในเกมการแข่งขัน

แต่ละคร้ังผู้เล่นแต่ละคนได้แสดงทักษะและความสามารถ

ทางด้านกีฬาฟุตบอลท่ีแตกต่างกันออกไป ความสามารถ

ทางด้านกีฬาฟุตบอลเฉพาะบุคคลดังกล่าวนี้แสดงถึง

คุณภาพในการเล่นกีฬาของตัวผู้เล่นเอง โดยผู้ฝึกสอน

ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนส่งเสริม พัฒนาและผลักดัน

ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้เล่นกีฬาฟุตบอลแต่ละคน 

นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่าการจะพัฒนากีฬาฟุตบอล 

ในประเทศไทยให้ทดัเทียมกับนานาชาต ิจำาเป็นตอ้งเริม่

จากการพัฒนามาตรฐานของผู้ฝึกสอนก่อนเป็นอันดับต้น

 ลักษณะผู้ฝึกสอนที่นำาไปสู่การพัฒนาตัวผู้เล่น

และกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องมี

ทัง้ความรูพ้ืน้ฐาน ทักษะเฉพาะตัวด้านกีฬาฟตุบอลของ

ผู้ฝึกสอนกีฬาเอง และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีส่งเสริม

คุณลักษณะดังกล่าว โดย อนันต์ อัตชู (Attachoo, 

1995) ได้กล่าวว่า การฝึกกีฬาเป็นศาสตร์และศิลปะ

ทีพ่ยายามทำาให้ทมีดีข้ึน จะเห็นได้ว่าผูฝ้กึสอนกีฬาเป็น

บุคคลที่สำาคัญมาก ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬาควรจะเป็นผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถและควรมีทักษะดังนี้

 1. ความรู้และทักษะเฉพาะกีฬา (Technical 

skills)

 2. ความคิดดีในการนำาทมี (Conceptual skills)

 3. ทักษะในเชิงบริหาร (Administrative or 

management skills)

 4. ทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal 

of human skills)

 คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อกำาหนด

พ้ืนฐานซ่ึงไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นมาตรฐานวิชาชีพท่ีชัดเจน

และประยุกตใ์ช้ได้จรงิ ทำาให้การพฒันาท้ังตัวผู้เลน่และ

กีฬาฟุตบอลไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร การพัฒนา

แนวทางมาตรฐานวิชาชีพตัง้แต่ระดับพืน้ฐานต่อเนือ่ง

ไปจนถึงระดับสูง จึงเป็นส่ิงจำาเป็นเพ่ือนำาไปสู่การพัฒนา

กีฬาฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ในปัจจุบันการแข่งขันกีฬาข้ันพ้ืนฐานหรือในระดับ

โรงเรียน และการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ของกีฬา

ฟุตบอลล้วนอยู่ในการดูแลของกรมพลศึกษา โดยกรม

พลศึกษามีหน้าท่ีจัดการแข่งขันและให้การสนับสนุน

การแข่งขันเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้กรมพลศึกษา

ยังทำาหน้าที่ผลิตและดูแลผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลภายใต้

การให้ความรู้จากการจดัอบรมเพือ่เปน็แนวทางในการ

ประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โดยแนวทาง

การประกอบวิชาชีพดังกล่าวเป็นเพียงข้อกำาหนดเบ้ืองต้น

เท่านัน้ การพฒันามาตรฐานวิชาชีพของผูฝ้กึสอนกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษาที่มีหลักเกณฑ์ที่ได้รับการ

พัฒนาและยอมรับอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็น

 มาตรฐานวิชาชีพคือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการประกอบ

วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการมีองค์ความรู้ 

ในวิชาชีพ อนัเป็นสิง่จำาเป็น สำาหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพ

ในแต่ละสาขา (Hurd, 2005) ตามบทบัญญัติแห่งองค์กร

วิชาชีพนัน้ๆ ซ่ึงบทบัญญัติของแตล่ะองคก์รวิชาชีพนัน้ 

จะมีระเบียบ ข้อกำาหนด และข้อปฏิบัติท่ีมีลักษณะ 

พื้นฐานเก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีคล้ายคลึงกัน 

อันได้แก่ การกำาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้

ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ

ดำาเนินงาน ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีการกำาหนดมาตรฐานด้านความรู้ดังกล่าว 

ยังใช้เพ่ือเป็นข้อกำาหนดข้ันพ้ืนฐานในการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาหลักเกณฑ์พื้นฐานทั้งหมดที่จำาเป็นสำาหรับเป็น

สว่นหนึง่ในการกำาหนดมาตรฐาน เพือ่นำาไปสูม่าตรฐาน
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วิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อใช้รับรองวิชาชีพ 

ผู้ฝึกสอนต่อไป (Trakoonhirunpradoong, 2011)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษา

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความ

สามารถและมีประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย การคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ

เปน็การคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญจำานวน 

ทั้งสิ้น 20 คน ให้มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังน้ี 1) นักวิชาการท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวกับกีฬา

ฟตุบอลและมช่ืีอเสยีงท่ีเป็นประจกัษ ์2) ผูฝ้กึสอนกีฬา

ฟตุบอลทีผ่า่นการอบรมต้ังแต่ บี-ไลเซนต์ (B-Licence) 

เป็นต้นไป ของสหพนัธฟ์ตุบอลแห่งเอเชีย 3) ผูฝึ้กสอน

กีฬาฟุตบอลท่ีมีประสบการณ์ มีผลงานการเป็นผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลท่ีประสบความสำาเร็จของกรมพลศึกษา

เป็นท่ีประจักษ์ 4) ผู้สื่อข่าวหรือผู้บรรยายเกมกีฬา

ฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจักษ์ ท้ังทางส่ือหนังสือพิมพ์ 

วิทยุและโทรทัศน์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลของ

กรมพลศึกษา

 2. แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

scale) ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 

โดยพัฒนาขึ้นจากคำาตอบของแบบสอบถามรอบที่ 1

 3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

scale) ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 

ซึ่งคล้ายกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แตกต่างกันในรอบ

ที ่3 มกีารระบคุ่ามธัยฐาน (Median) ค่าพสิยัระหว่าง

ควอไทล์ (Interquartile Range) และคำาตอบเดิมของ

ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมา

 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร 

ตำารา อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และนำามา 

สรา้งเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 1 ภายใต้การแนะนำาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเครื่องมือไปตรวจสอบหาค่า

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน 

แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

 2. ติดต่อผู้เช่ียวชาญทางโทรศัพท์ เพ่ือแนะนำาตัว

และสอบถามความสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม

จากนั้นดำาเนินการจัดทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

นำาส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน

 3. นำาแบบสอบถามรอบท่ี 1 ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว 

ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 20 ทา่นตอบแบบสอบถามซ่ึงต้อง

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 19 วัน จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวม

ความคิดเห็นท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นำามาปรับปรุง

พัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2

 4. ผูวิ้จยัสรา้งแบบสอบถามรอบที ่2 ภายใตก้าร

แนะนำาของอาจารย์ทีป่รึกษาและนำาไปให้ผูท้รงคุณวุฒ ิ

ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว 

นำามาแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยการนำาประเด็นต่างๆ ท่ีได้

จากแบบสอบถามรอบที่ 1 มาทำาเป็นแบบสอบถาม

ปลายปดิแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 

5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale)
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 5. นำาแบบสอบถามรอบที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำานวน 20 ท่าน ตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้ระยะเวลา

ท้ังส้ิน 11 วัน จากน้ันผู้วิจัยจะนำาคำาตอบท่ีได้แต่ละข้อ

มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

(Interquartile Range) เพื่อนำามาสร้างแบบสอบถาม

รอบที่ 3

 6. นำาแบบสอบถามรอบที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ทัง้ 20 ทา่นตอบแบบสอบถามโดยใช้ข้อคำาถามเหมอืน

แบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่มีการแสดงค่ามัธยฐาน 

(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ที่คำานวณได้และคำาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านนั้นๆ ในรอบที่แล้ว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

คำาตอบของตนเองอีกครั้งว่า จะยืนยันคำาตอบเดิมหรือ

เปล่ียนแปลงคำาตอบ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 13 วัน

 7. ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

รอบที่ 3 เพื่อสรุปเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จากคำาตอบของคำาถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยนำามาจัด

เปน็ข้อย่อยและตัดข้อมลูทีซ้่ำาซ้อนออก เพือ่นำาไปสร้าง

เป็นข้อคำาถามในแบบสอบถามรอบที่ 2

 2. แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนมาจาก 

ผู้เช่ียวชาญโดยคำานวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ โดยกำาหนดให้เป็นเกณฑ์ในการสรุป

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แล้วนำาค่าที่ได้ไปแสดง

ในแบบสอบถามรอบที่ 3 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง

 3. แบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จากค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และค่าสัมบูรณ์

ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม ซ่ึงมี

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความที่ได้รับฉันทามติ คือ 

ต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต่ำากว่า 3.50 มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และมี

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 (Srisongmuamg, 

2008) อีกท้ังคำาตอบจากรอบน้ี จะต้องมีการเปล่ียนแปลง

คำาตอบจากรอบท่ีแล้วไม่เกินร้อยละ 15 จึงจะถือว่าเป็น

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Lavanasakol, 2009) แล้งจึงนำา

ผลท่ีได้มาสรุปเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อคิดเห็นจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญท่ีมคีวามเห็นสอดคลอ้งกัน มจีำานวนทัง้สิน้ 

49 ข้อ และเม่ือพิจารณาคำาตอบท่ีสอดคล้องกันในระดับ

ความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด พบว่ามีจำานวน 41 ข้อ 

ท่ีสามารถนำาไปสรุปข้อของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาแต่ละ

มาตรฐานในภาพรวมของ 3 มาตรฐาน โดยมาตรฐาน

ด้านความรู้ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.68 

ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า

ฐานนิยม (|Md-Mo|) = 0.32 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (IR) = 1.02 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกันอยู่ในระดบัมาก 

มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.81 ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่าง

ระหว่างคา่มธัยฐานกับค่าฐานนยิม (|Md-Mo|) = 0.19 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) = 0.73 และมาตรฐาน

ด้านการปฏบิติัตน ผูเ้ช่ียวชาญมคีวามคิดเห็นสอดคลอ้ง

กันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.89 

ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า

ฐานนิยม (|Md-Mo|) = 0.11 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (IR) = 0.60 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล ์ของการพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลของกรมพลศกึษาในภาพรวม 

3 มาตรฐาน

มาตรฐานวิชาชีพกีฬาฟุตบอล Md Mo Md-Mo IR
ระดับความ

เหมาะสม

ความสอดคล้องของ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มาตรฐานด้านความรู้

มาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน

มาตรฐานด้านปฎิบัติตน

4.68

4.81

4.89

5.00

5.00

5.00

0.32

0.19

0.11

1.02

0.73

0.60

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาจากการทำาวิจยัโดยครัง้นีใ้ช้เทคนคิวธิกีารวิจยั

แบบเดลฟาย มีรายละเอียดดังนี้

 1. มาตรฐานด้านความรู้

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ในด้านน้ีรวมจำานวน 17 ข้อ มีรายละเอียดคือ มีความรู้

เรื่องกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี ความรู้เรื่องกติกา สรีร

ทางร่างกายกลไกการทำางานของร่างกาย ความรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์การกีฬาเบ้ืองต้น โภชนาการการกีฬา 

จิตวิทยาการกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้

เร่ืองหลกัการฝกึกีฬาหลกัการสอนกีฬา การเสริมสรา้ง

สมรรถภาพทางกาย หลักการบริหารจัดการการกีฬา 

หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย กายภาพบำาบัดเบ้ืองต้น 

ความรู้เร่ืองการวางแผน การเขียนแผนการฝึกซ้อม 

ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมทางการกีฬาของฟุตบอล จำานวน

ของผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา 

21-30 คน จึงจะเหมาะสมและจำานวนไม่เกิน 20 คน 

ก็อยู่ในระดับมากที่สุดของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ  

อีกท้ังระยะเวลา 7 วันเหมาะสมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาและระยะเวลา 14 วัน 

ก็อยู่ในระดับมากที่สุดของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

เหมาะสำาหรับจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษา

 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ในดา้นนีร้วมจำานวน 9 ข้อ มรีายละเอยีด คือ สามารถ

ดำาเนินการฝึกเทคนิคข้ันพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล ฝึกเทคนิค

และแท็คติกของแต่ละบุคคลและแต่ละตำาแหน่งได้  

ฝึกแท็คติกแบบกลุ่มได้ สาธิตทักษะที่ถูกต้องในการฝึก 

ฝึกเกมรุก-เกมรับได้ เขียนแผนการฝึก ระยะสั้นและ

ระยะยาว ควรผา่นการอบรม ท-ีไลเซนส ์(T-Licence) 

ควรผา่นการอบรมทีม่เีนือ้หาการปฏบิตักิารฝกึฟตุบอล 

บี-ไลเซนส์ (B-Licence) การประเมินและเกณฑ์การ

ผ่านการปฏิบัติ ภาคปฏิบัติต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา 80% 

ภาคทฤษฎีต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา 70%

 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ในด้านนี้รวมจำานวน 15 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้  

เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม มีความเป็นผู้นำา  

มีวินัย มีความรับผิดชอบที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

นักกีฬา มีน้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความ

เสยีสละ ทุ่มเท ยึดถือจรรยาบรรณครูในการปฏบัิตติน 

มีบุคลิกภาพที่ดี ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีการพูดจาที่ดี 

มีความกตัญญูรู้คุณ ควรมีการหาความรู้ใหม่เสมอ
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อภิปรายผลจากการวิจัย

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการ

อภิปรายผลออกเป็น 3 มาตรฐาน ตามการศึกษาเพื่อ

การพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลของ

กรมพลศึกษา ดังนี้

 มาตรฐานด้านความรู้

 1. มคีวามรู้เรือ่งกีฬาฟตุบอลเป็นอย่างดี จากการ

ศกึษาข้อมลูหลกัสตูรการฝกึอบรม ฟตุบอล บ-ีไลเซนส ์

และ หลกัสตูรฟตุบอลแห่งสหรฐัอเมริกา (US soccer 

curriculum) การทีม่คีวามรู้โดยเฉพาะเก่ียวกับฟตุบอล

ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  

ซึ่งสอดคล้องกับ แลนกิน (Rankin, 1993) ได้กล่าว 

มีความรู้เก่ียวกับกีฬาท่ีตัวเองฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ  

มีความสนใจ ความชอบในกีฬานั้นๆ มีประสบการณ์

ในเกมนัน้ๆ บ้างพอควร มทัีกษะสว่นบุคคลในการนัน้ๆ

พอสมควรและสามารถแสดงหรือทำาตัวอย่างให้ดูได้

เป็นอย่างดี

 2. มีความรู้เร่ืองกติกากีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี  

ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับ

มากทีส่ดุ เนือ่งจากผู้ฝกึสอนกีฬาฟตุบอลเป็นผูถ่้ายทอด

องค์ความรู้สำาคัญให้แก่นักกีฬา ซ่ึงการแข่งขันถือว่า 

กฎกติกาเป็นส่ิงสำาคัญท่ีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาควรปฏิบัติ

ตามอย่างเครง่ครดั หากผูฝ้กึสอนขาดความรู้เร่ืองกติกา

ฟุตบอลอาจทำาให้เกิดปัญหาในขณะแข่ง หรือหลังการ

แข่งขัน

 3. มคีวามรูเ้รือ่งสรรีทางรา่งกายของกีฬาฟตุบอล 

กลไกการทำางานของร่างกายในกีฬาฟุตบอล ผู้เช่ียวชาญ

ได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 

ควรรู้หลักการทำางานของร่างกายเพื่อท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพทางร่างกาย ทางทักษะกีฬาฟุตบอลของนักกีฬา 

ซ่ึงมาจากกลไกของร่างกาย ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลต้องมี

ความรู้เพือ่ทีจ่ะสามารถปรบัปรงุแก้ไขและพฒันากลไก

การทำางานของร่างกายที่ส่งผลต่อการแสดงศักยภาพ

และแสดงทักษะของนักกีฬา ซ่ึงสอดคล้องกับเลอฮูน

และเนชั่น (LeUnes and Nation, 2002) กล่าวใน

บทบาทของผูฝ้กึสอนกีฬา คือเป็นนกัสรรีวิทยาทีร่อบรู้ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่กำาหนดแผนการฝึกซ้อมให้แก่

นักกีฬา การฝึกซ้อมท่ีหนักและต่อเน่ืองเป็นระบบเท่าน้ัน 

คือ หนทางท่ีจะนำานักกีฬาไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ไม่ว่า

จะเป็นทางด้านของเทคนิค ทักษะหรือความแข็งแรง 

ความเร็ว ความอดทน การประสานงานของระบบ

ประสาทกล้ามเน้ือและความอ่อนตัว อันเป็นองค์ประกอบ

ของสมรรถภาพทางกายที่สำาคัญของนักกีฬา

 4. ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาเบ้ืองต้น 

จากความเห็นโดยสรุปของผู้เช่ียวชาญผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลในปัจจุบัน ควรมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การกีฬาเพือ่เป็นการช่วยพฒันาศักยภาพให้กับนกักีฬา 

ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นนักเรียน โดยองค์ความรู้เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ

นักกีฬาและทีมเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

 5. มีความรู้เร่ืองโภชนาการการกีฬา จากความเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลควรมคีวามรู้เรือ่ง

โภชนาการของนักกีฬา ซ่ึงนกักีฬาสว่นมากเป็นเยาวชน

ที่ยังต้องการสารอาหารเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ของร่างกาย นอกจากนั้นผู้ฝึกสอนควรมีความรู้เรื่อง

สารอาหารที่มีผลช่วยเพิ่มพลังก่อนการแข่งขัน และ

ช่วยทดแทนการสูญเสียพลังงานจากการฝึกซ้อมและ

แข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวิมล ทรัพย์วโรบล และคณะ 

(Sapwarobol et al., 2012) ที่กล่าวว่าสารอาหารที่

จำาเป็นสำาหรบันกักีฬาหรอืผูท้ีอ่อกกำาลงักายเป็นประจำา 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 60-65 โปรตีนร้อยละ 

10-15 และไขมัน ร้อยละ 20-25 ของพลังงานที่

ร่างกายต้องการต่อวัน ส่วนวิตามินและเกลือแร่นั้น  

ถึงแม้ว่าจะให้พลังงานกับร่างกาย แต่ก็มีความจำาเป็น

ต่อกระบวนการสร้างพลังงาน
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 6. มีความรู้เร่ืองจิตวิทยาการกีฬา ซ่ึงความคิดเห็น

โดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ควรมีความรู้เรื่องจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งจิตวิทยาในเด็ก

ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ฝึกสอนควรเข้าใจความคิดและ

ความรู้สึกของนักกีฬาซ่ึงในทีม ซ่ึงนักกีฬาส่วนมากมักมี

ภูมิลำาเนาจากท่ีแตกต่างกัน ทำาให้อาจมีความคิดเห็น 

ท่ีแตกต่างกันออกไป อีกทั้งผู้ฝึกสอนควรใช้จิตวิทยา

ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังแข่งขัน เพ่ือใช้

แก้ปัญหาในท้ังก่อน ขณะ และหลังการแข่งขัน ซ่ึงนักกีฬา

เป็นเยาวชน ผู้ฝึกสอนควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เลอฮูน

และเนชั่น (LeUnes and Nation, 2002) กล่าวใน 

บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬา คือ เป็นนักจิตวิทยาที่เข้าใจ

อารมณค์วามรูส้กึของนกักีฬา ผูฝ้กึสอนกีฬาทุกคนควร

ทำาตัวเป็นนกัจติวิทยาทีด่ ีเพราะการทำาหนา้ท่ีผูฝ้กึสอน

กีฬาเป็นการทำางานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคน  

ผู้ฝึกสอนกีฬาควรเป็นผู้ท่ีสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง

กับนักกีฬาของตนและผู้ร่วมงาน ตลอดจนสร้างความ

มีชีวิตชีวาและความรู้สึกท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในทีมกีฬา 

ท่ีมปีระสทิธภิาพมคีวามเข้าใจในนสิยัใจคอของนกักีฬา

ทุกคนเป็นการส่วนตัว ขณะเดียวกันสามารถปรับวิธี

การสอนให้เข้ากับบุคลิกของตนเอง

 7. มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ

ได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 

เนือ่งจากการปฐมพยาบาลข้ันต้นเปน็สิง่จำาเป็นสำาหรบั

นักกีฬา ซ่ึงนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ผู้ฝึกสอน 

จงึควรมคีวามรูเ้ก่ียวกับการปฐมพยาบาล หากเกิดการ

บาดเจบ็ระหว่างฝกึซ้อมและระหว่างแข่งขัน ผูฝ้กึสอน

กีฬาฟุตบอลก็สามารถดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

แก่นักกีฬาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 8. มีความรู้เร่ืองหลักการฝึกกีฬา หลักการสอนกีฬา 

ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับ

มากที่สุด ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลควรทราบหลักการฝึก

ต่างๆ เพ่ือฝึกนักกีฬาแต่ละคน แต่ละช่วง ให้เหมาะสม

กับการฝึกของนักกีฬา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ัง

หลักการสอนยังเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีมีให้กับนักกีฬาได้เป็น

อย่างดี เข้าใจ นักกีฬาสามารถนำาไปใช้ได้

 9. มีความรู้เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับ

มากท่ีสุด ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลควรมีความรู้ในการเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายให้กับนักกีฬาเพ่ือให้นักกีฬาสามารถนำาศักยภาพ

ทางกายไปใช้ในการแข่งขัน อกีท้ังยังเป็นการไดเ้ปรยีบ

และเหนือกว่าผู้แข่งขัน

 10. มคีวามรูเ้ร่ืองหลกัการบรหิารจดัการการกีฬา

เบ้ืองต้น ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความคดิเห็นทีส่อดคลอ้งกัน

ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 

ในระดับน้ีจะดูแลนักกีฬาซ่ึงเป็นนักเรียนเป็นส่วนมาก 

ดังน้ัน การจัดการการเรียนของนักกีฬาเพ่ือให้สอดคล้อง

กับโปรแกรมการฝึกและการซ้อมแข่งขัน อีกท้ังการเตรียม

การแข่งขันซ่ึงผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลต้องดูแลต้ังแต่ 

การเดินทาง อาหาร การแข่งขัน และหลังการแข่งขัน 

ซ่ึงหากขาดหลักการบริหารและจัดการการกีฬาท่ีถูกต้อง 

อาจทำาให้ทีมไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย  

โดยสอดคล้องกับ อนันต์ อัตชู (Attachoo, 1995) 

กล่าวถึงทักษะของผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีทักษะในเชิง

บริหาร ผู้ฝึกจะต้องเป็นครูที่ดีด้วย เป็นนักจัดการที่ดี

เก่ียวกับตารางการฝึกหัด วิธีฝึกหัด จัดกลุ่มในการฝึกหัด

ให้นักกีฬาและผู้ร่วมงานมีความสุขที่ได้ฝึกหัด เต็มใจ 

และมีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ ทำาอะไรที่พร้อม

เพรยีงกัน มจีติใจทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะนำาทีมไปสูชั่ยชนะร่วมกัน 

มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี

 11. มีความรู้เร่ืองหลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย 

กายภาพบำาบัดเบ้ืองต้น ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในระดับมากที่สุด การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางกายและกายภาพบำาบัดเบ้ืองต้นจากการบาดเจ็บ
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ของนักกีฬาระหว่างฝึกซ้อม แข่งขัน และหลังการแข่งขัน 

ทำาให้นักกีฬาสามารถกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมหรือดีข้ึน 

เนื่องจากการสร้างนักกีฬาแต่ละคนใช้งบประมาณ

จำานวนมาก

 12. มีความรู้เร่ืองการวางแผน การเขียนแผนการ

ฝึกซ้อมเป็น ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

ในระดับมากท่ีสุด หัวใจของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  

เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก การวางแผนการฝึกท่ีดีและเหมาะ

กับนักกีฬาฟุตบอลเท่ากับสร้างทีมสำาเร็จ นอกจากนั้น

แผนการฝึกซ้อมยังต้องมีความเหมาะสมและจำาเพาะ

ในนักกีฬาแต่ละคนและแต่ละตำาแหน่ง อีกทั้งการ

วางแผนยังช่วยให้ทราบถึงเป้าหมายและดำาเนินไปถึง

เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

 13. มีความรู้เร่ืองวัฒนธรรมทางการกีฬาของ

ฟุตบอลไทย ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน

ในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางกีฬาฟุตบอล 

ซ่ึงผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเป็นคนสำาคัญท่ีจะถ่ายทอด 

ธรรมเนียมปฎิบัติซึ่งกระทำาสืบต่อกันมา ซึ่งสอดคล้อง

กับคำากล่าวของคิวเบอร์ (Cuber, 1967) ที่กล่าวว่า 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนพฤติกรรมและผลผลิตของ

พฤติกรรมทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาซ่ึงจะเปลีย่นแปลงไป

เร่ืองๆ รวมถึงทัศนคติ ค่านิยม และวัตถุต่างๆ ท่ีสมาชิก

ในสังคมมีร่วมกัน และถ่ายทอดให้กันและกัน

 มาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน

 1. สามารถดำาเนนิการฝกึเทคนคิข้ันพืน้ฐานของ

กีฬาฟุตบอลได้ ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกัน

ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงสำาคัญของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลในการฝึกนักกีฬาคือการฝึกเทคนิคข้ันพื้นฐาน 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานเฉพาะของผู้ฝึกสอนท่ีจะต้องใช้ฝึกนักกีฬา

ให้มีพื้นฐานทางเทคนิคในกีฬาฟุตบอลอย่างดี โดยจะ

ทำาให้มีพัฒนาทักษะของนักกีฬาและนำามาสู่การเป็น

นักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับสถาบัน

พฒันาบุคลากร (Personnel Development Institute, 

2010) ผู้ฝึกสอนต้องสามารถฝึกผู้เล่นในเทคนิคข้ันพ้ืนฐาน

ของฟตุบอล ประกอบดว้ย การสง่ลกูบอล การควบคุม

ลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู การป้องกัน 

การรุก และการรักษาประตู

 2. สามารถดำาเนินการฝึก เทคนิคและแท็คติก

ของแต่ละบุคคล และแต่ละตำาแหน่งได้ ผู้เชี่ยวชาญ 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด การฝึก

ท่ีสำาคัญอีกอย่างคือการฝึกด้านเทคนิคเฉพาะของนักกีฬา

แต่ละบุคคลในแต่ละตำาแหน่ง ซ่ึงมีแท็คติกในเทคนิคของ

แตล่ะบุคคลในแต่ละตำาแหนง่ เป็นการฝกึอกีอย่างทีจ่ะ

ทำาให้นักกีฬาแต่ละคนนั้นมีแท็คติกในการแข่งขัน

เฉพาะตัวเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในขณะแข่งขัน

 3. สามารถดำาเนินการฝึกแท็คติกแบบกลุ่มได้  

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด 

การแข่งขันเป็นทีมต้องประกอบด้วยนักกีฬาหลายคน 

ท่ีลงไปแข่งขันพร้อมๆกัน การท่ีจะชนะคู่ต่อสู้ ทีมต้องมี 

แท็คติกแบบกลุ่มที่จะชนะคู่ต่อสู้ ดังนั้นผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลควรสามารถฝึกแท็คติกแบบกลุ่มให้กับทีมได้ 

เพือ่ให้นกักีฬาสามารถนำาแทค็ติกไปใช้ในการแข่งขันได้

 4. สามารถดำาเนินการสาธิตทักษะท่ีถูกต้องในการ

ฝกึได ้ผูเ้ช่ียวชาญมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกันในระดับ

มากที่สุด นอกจากการสอนที่ดีผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ยังต้องสามารถสาธิตความสามารถทางด้านทักษะท่ีเป็น

แบบอย่างทีด่ใีห้กับนกักีฬาปฎบัิติตามได้ เพือ่ให้นกักีฬา

สามารถมองเห็นภาพและปฎิบัติตามได้

 5. สามารถทำาการฝกึ เกมรุก-เกมรบั ผูเ้ช่ียวชาญ

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุดว่า การเป็น

ผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลทีจ่ะทำาให้ทมีประสบความสำาเรจ็

ซ่ึงการฝึกที่สำาคัญคือเกมรุก ซ่ึงจะทำาให้ทีมชนะ 

นอกจากน้ันความสำาคัญของเกมรับก็เป็นส่ิงสำาคัญท่ีช่วย

ให้ทมีประสบความสำาเรจ็ ดังนัน้ผูฝ้กึสอนควรสามารถ

ทำาการปฎิบัติการฝึกรูปแบบดังกล่าวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
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ชาญวิทย์ ผลชีวิน (Phalajivin, 1991) กล่าวว่า การ

เรยีนรู้ถึงหลกัการรุกและหลกัการป้องกันนัน้ ผู้ฝกึสอน

กีฬาฟตุบอลสามารถท่ีจะแยกออกเป็นข้ันตอนตา่งๆ ได้

อย่างดีในการฝึก โดยอาศัยการฝึกซ้อมที่มีหลักการรุก

และหลักการป้องกันเป็นพื้นฐานทางกลยุทธ์ท่ีต้อง 

สร้างข้ึนด้วยความระมัดระวัง แต่ส่ิงท่ีสำาคัญในการฝึกน้ี

จะไดผ้ลและประสบความสำาเร็จ ตอ้งเนน้เรือ่งของการ

ทำาประตูเป็นหลักใหญ่

 6. สามารถเขียนแผนการฝึกระยะสั้นและระยะ

ยาวได้ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับ

มากทีส่ดุ การเขียนแผนการฝกึเปน็การวางแผนเพือ่ให้

มีประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมแต่ละวันเกิดประโยชน์

สงูสดุ อกีทัง้ยังสามารถปรบัปรงุแผนหรอืแก้ไขให้ดข้ึีน

ก่อนการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนการ

ฝึกซ้อมระยะสั้นและระยะยาวเป็นแผนท่ีวางไว้เพื่อ

ความเหมาะสมและพฒันาศักยภาพในแต่ละช่วงให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

 7. ควรผ่านการอบรม ที-ไลเซนส์ (T-Licence) 

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด

ว่า ผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลควรผ่านการอบรม ที-ไลเซนส ์

ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของผู้ฝึกกีฬาฟุตบอลท่ัวประเทศทุกคน

เพื่อพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น

 8. ควรผ่านการอบรมท่ีมีเนื้อหาการปฏิบัติการ 

ฝึกฟุตบอล บี-ไลเซนส์ (B-Licence) ผู้เชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคลอ้งกันในระดับมากท่ีสดุ การอบรม

มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

ควรมเีนือ้หาการอบรม ซ่ึงควรดำาเนนิการให้คลา้ยคลงึ

และสอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมฟุตบอลบี-ไลเซนส์ 

อีกท้ังหลักสูตรการอบรมควรมีวิทยากรหรือผู้ให้ความรู้

เก่ียวกับประสบการณ์การเป็นผู้เล่นและผู้ฝึกสอนที่

ประสบความสำาเร็จทั้งในและต่างประเทศ

 3. มาตรฐานด้านการปฎิบัติตน

 ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

ในระดับมากท่ีสุดว่าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลควรมีคุณธรรม

จริยธรรมกับนักกีฬาทุกคน อันได้แก่ ความยุติธรรม 

การมีความรับผิดชอบอย่างสูง อีกทั้งต้องเป็นบุคคลที่

พูดจาท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับวรศักด์ิ เพียรชอบ (Pienchob, 

1984) ได้กล่าวถึงในคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอล

 นอกจากนี้ ผู้ เ ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุดว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ควรเป็นผู้นำาท่ีดี ยึดถือจรรยาบรรณครู มีความเสียสละ 

มีความเป็นผู้นำาท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับประโยค สุทธิสง่า 

(Sudthisa-nga, 1998) ซ่ึงได้กลา่วถึงไว้ในคุณลกัษณะ

ที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

 นอกจากนี้ ผู้ เ ช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุดว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ควรมีความซ่ือสัตย์ มีบุคลิกภาพท่ีดี อุทิศตนให้แก่การเป็น

ผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอล ซ่ึงสอดคลอ้งกับเจษฎา เจยีระไน 

(Jearranai, 1987) ซึ่งได้กล่าวไว้ในคุณลักษณะและ

จริยธรรมที่ดีของผู้ฝึกสอนกีฬา

 คุณลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะ 

ข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน

ในระดับมากท่ีสุดว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลยังต้องมี

ความไม่เห็นแก่ตัว รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย มีความกตัญญู 

ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าวเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของ 

ผู้ฝึกสอนเองที่ควรปฎิบัติเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรม 

ของตัวเอง ทำาให้ผู้ฝึกสอนเห็นคุณค่าของการแข่งขัน

นอกเหนือไปจากเห็นคุณค่าของชัยชนะท่ีได้จากการ

แข่งขัน นอกจากนี้นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทำาให้

ควรมีจริยธรรม เพื่อให้คุณลักษณะท่ีดีต่างๆ เหล่านี้

กลายเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งผลให้ผู้เล่นกีฬาฟุตบอล
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ปฏบัิตติาม และนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ทัง้จากการฝกึสอน

และการแข่งขันในกีฬาฟุตบอล

 สรุปผลการวิจัย

 มาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาควรมี 3 มาตรฐาน ดังนี้

 1. มาตรฐานดา้นความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความ

คิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลควรต้องมีความรู้ ดังนี้ มีความรู้เรื่องกีฬา

ฟุตบอลเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องกติกากีฬาฟุตบอล

เป็นอย่างดี มีความรู้เร่ืองสรีรทางร่างกายของกีฬา

ฟุตบอล กลไกการทำางานของร่างกายในกีฬาฟุตบอล 

มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น มีความรู้

เรื่องหลักการฝึกกีฬาหลักการสอนกีฬา มีความรู้เรื่อง

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย มีความรู้เรื่อง

หลักการบรหิารจัดการการกฬีาเบื้องตน้ มีความรูเ้รือ่ง

การวางแผน การเขียนแผนการฝึกซ้อมเป็น มีความรู้

เรื่องวัฒนธรรมทางการกีฬาฟุตบอลไทย

 ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาในแต่ละครั้งควรมีจำานวน 21-30 คน

 ระยะเวลาที่ เหมาะสมที่ใช้ในการจัดอบรม 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา ควรมีจำานวน 

7 วัน

 2. มาตรฐานด้านการปฎิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญได้ให้

ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลควรสามารถปฎิบัติงานได้ดังนี้ สามารถ

ดำาเนินการฝึกเทคนิคข้ันพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลได้ 

สามารถดำาเนินการฝึกเทคนิคและแท็คติกของแต่ละ

บุคคลและแต่ละตำาแหน่ง สามารถดำาเนินการฝึกแท็คติก

แบบกลุ่มได้ สามารถดำาเนินการสาธิตทักษะที่ถูกต้อง

ในการฝึก สามารถทำาการฝึก เกมรุก-เกมรับ สามารถ

เขียนแผนการฝึก ระยะสั้นและระยะยาวได้

 เกณฑ์การประเมินและผ่านการทดสอบ ภาคปฏิบัติ

ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา 80% และภาคทฤษฎีต้องผ่าน

เกณฑ์ขั้นต่ำา 70%

 3. มาตรฐานด้านการปฎิบัติตน ผู้เช่ียวชาญได้

ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้

ฝกึสอนกีฬาฟตุบอลควรปฎบัิตติน ดังนี ้เป็นแบบอย่าง

ที่ดี มีความยุติธรรม มีความเป็นผู้นำา มีวินัย มีความ

รับผิดชอบท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักกีฬา ควรมี

น้ำาใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รู้อภยั เสยีสละ ทุม่เท ยึดถือ

จรรยาบรรณครูในการปฎิบัติตน มีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ือสัตย์ 

ตรงต่อเวลา มีการพูดจาท่ีดี มีความกตัญญูรู้คุณ ควรมี

การหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรศึกษาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอน

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาในกีฬาอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ควรมกีารทำาการวิจยัเก่ียวกับประสทิธผิลของ

การพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝ้กึสอนกีฬาฟตุบอลของ

กรมพลศึกษา
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มหาวิทยาลัย ท่ีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาที่มีความ

สามารถด้านกีฬาและกรมพลศกึษา คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาท่ีได้มอบทุนอุดหนุนในการทำาวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผูเ้ช่ียวชาญทกุทา่นท่ีเสยีสละเวลาให้ข้อเสนอแนะ 

ตรวจแก้ไขข้อมูล และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้
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ผลของการฝึกกุศโลบาย ห้าขั้นตอนที่มีต่อคะแนนในการยิงธนู

พงษ์ศักดิ์ ศรีสมทรัพย์ และวันชัย บุญรอด
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 ความสำาคัญของการใช้จิตวิทยาการกีฬาช่วย 

ในการฝกึซ้อม จะช่วยให้เกิดการเรยีนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

และสามารถพัฒนาทักษะในกีฬาได้ เทคนิคหนึ่งที่นำา

มาใช้คือการใช้กุศโลบายห้าข้ันตอน ซ่ึงประกอบด้วย

กุศโลบายย่อยอกีห้ากุศโลบาย ไดแ้ก่ การเตรียมพรอ้ม 

การสร้างจนิตภาพ การสรา้งสมาธ ิการปฎบัิตแิละการ

ประเมินผล

 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั การวิจยัครัง้นีม้วีตัถุ- 

ประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอน

ที่มีต่อคะแนนในการยิงธนูระยะ 18 เมตร และเพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬายิงธนู 

ประเภทคันธนูโค้งกลับ เพศชายอายุระหว่าง 18-50 ปี 

ที่มาซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาอาเชอร์รี่ไทย จำานวน 30 คน 

ทดสอบความสามารถในการยิงธนูก่อนการทดลอง 

(Pre-test) ระยะ 18 เมตร จำานวน 30 ลูก แล้วแบ่ง

ออกเป็นสองกลุ่ม ด้วยวิธีแมชช่ิงกรุ๊ป (Matching group 

method) โดยกลุ่มทดลองทำาการฝึกทักษะกีฬายิงธนู

ควบคูกั่บกุศโลบายห้าข้ันตอน สว่นกลุม่ควบคุมทำาการ

ฝกึยิงธนเูพยีงอย่างเดียว จากนัน้ทดสอบความสามารถ

ในการยิงธนูหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 (Post-test) นำาข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์โดย หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วเิคราะห์ค่า “ท”ี (Paired samples t-test) 

และวิเคราะห์ค่า “ที” (Independent t-test)

 ผลการวิจัย

 1. ผลของการฝกึยิงธนูควบคู่กับการฝกึกุศโลบาย

ห้าข้ันตอนมีผลต่อการเพิ่มคะแนนในการยิงธนูระยะ 

18 เมตร ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8  

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. คะแนนในการยิงธนรูะยะ 18 เมตร ระหว่าง

กลุ่มที่ฝึกยงิธนูควบคูก่บักศุโลบายหา้ขัน้ตอน กบั กลุ่ม

ฝกึยิงธนเูพยีงอย่างเดียวก่อนการฝกึ และ หลงัการฝกึ

สัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอนมีผลต่อการเพิ่ม

คะแนนในการยิงธนูระยะ 18 เมตร และการทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนในการยิงธนูก่อนการฝึก 

และหลังการฝึกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : กุศโลบายห้าขั้นตอน / กีฬายิงธนู

Corresponding Author : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด, คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรงุเทพฯ 
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THE EFFECTS OF THE FIVE STEP STRATEGY TRAINING 

ON THE SCORES IN ARCHERY

Pongsak Srisomsup and Wanchai Boonrod
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 The importance of Sport Psychology  

in training can enhance fast learning and  

developing on sport skill. One of Sport  

Psychology technique is The Five Step Strategy 

training. This strategy had 5 steps. While include 

Readying Imagining Focusing Executing and 

Evaluating.

 The purpose

 The purpose of this study was to inves-

tigate the effects of five-steps strategy training 

on the scores in Archery at 18 meters distance 

and to compare the score between those of 

the experimental group and the control group.

 Methods

 The subjects were 30 males who were 

18-50 years old and a member of Thailand 

Outdoor Archery club. Each subject did pre-test 

on shooting 30 arrows from 18 meters distance. 

There were divided into 2 groups of 15 as the 

experimental group and the control group by 

use Matching group method. The experimental 

group were practiced only Archery skills. All of 

them were tested at the end of eight week. 

The obtained data were analyzed into means, 

standard deviation, Paired samples t-test and 

Independent t-test.

 Results

 1. The Pre-test and Post-test scores of 

experimental group has significantly difference 

at the .05 level.

 2. The Pre-test and Post-test scores in 

Archery between experimental group and 

control group were not significantly different.

 Conclusion The five step strategy is  

effective to enhance the score of 18 meters 

shooting. There were not difference of shooting 

scores between pre-test and post-test in  

experimental and control group.

Key Words: The five steps strategy training / 

Archery
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ความเป็นมาและความสำาคัญ

 จติวิทยาการกีฬาเป็นศาสตร์ท่ีนำาหลกัการ ทฤษฎี

ต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์มา

ปรับใช้ในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

นักกีฬาทั้งร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยศึกษาทำาความเข้าใจพฤติกรรม ท่ีเกิดข้ึนสัมพันธ์

กับการเล่นกีฬาท้ังท่ีไม่เป็นการแข่งขัน จนกระท่ัง

เปน็การแข่งขันในระดับสงู นบัตัง้แต่การเตรียมนกักีฬา 

การพฒันาทกัษะขีดความสามารถทัง้หมดของรา่งกาย

ทักษะ และสมรรถภาพทางจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา สังคม ภาวะทางกายที่ส่งผล

ต่อจิตใจ ภาวะจิตใจที่ส่งผลต่อร่างกาย (Ministry of 

Tourism and sport, 2005)

 จิตวิทยาการกีฬายังเป็นสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) 

โดยเอาความรู้ทางจติวิทยาหลายๆ ศาสตรม์าประยุกต์ 

เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา 

การศึกษา เป็นต้น ใช้เพ่ือพัฒนากีฬาในระดับจุลภาคและ

มหภาค เช่น การพัฒนาจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือแสดงออก

ความสามารถของนกักีฬาให้สงูสดุเท่าท่ีพงึจะกระทำาได้ 

และการนำาทักษะกุศโลบายทางจิตวิทยา (Karnchanakit 

and Chantaruthai, 1999)

 การพัฒนาความสามารถในการเล่น ทุกคนมี

ประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าจิตใจมีอิทธิพลต่อความ

สามารถในการเล่นอย่างมาก นักกีฬาระดับสูง เช่น แจ็ค 

นกิคลอส ได้กลา่วว่า ในการแข่งขันรอบสดุท้ายนกักีฬา

มีความสามารถทางกายใกล้เคียงกัน แต่ผู้ชนะเลิศคือ

ผูท่ี้มสีมรรถภาพทางจติทีดี่กว่า เพราะเป็นผูที้ส่ามารถ

ทนต่อความกดดันของสถานการณไ์ด้ดกีวา่ จงึสามารถ

แข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตนมี (Boonwerabuth, 

1998) 

 ทักษะทางจิตวิทยา ได้แก่ ทักษะการจินตภาพ 

ทักษะการควบคุมความเครียด ทักษะการควบคุมพลังจิต 

ทักษะความมุ่งมั่น ทักษะการต้ังเป้าหมาย ล้วนแต่มี

บทบาทสำาคัญที่ช่วยสร้างความพร้อมทางจิตใจที่จะ 

สง่ผลต่อการแสดงความสามารถสงูสดุและช่วยพฒันา

ทักษะทางกีฬา ซ่ึงทักษะการจินตภาพเป็นทักษะท่ีได้รับ

ความสนใจเพิ่มข้ึนในปัจจุบันในการนำามาช่วยส่งเสริม

ความสามารถและพัฒนาทักษะของนักกีฬา (Sport 

Authority of Thailand, 1992)

 คิสิก ลี เป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในอาชีพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู ชาวเกาหลีใต้ ผู้ที่เคยเป็นนักกีฬา 

โอลิมปิคและเคยเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬายิงธนูประเทศ

เกาหลีใต้และประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงความสำาคัญ

ของรา่งกายในการยิงธนเูชิงเปรยีบเปรยว่า ลอ้ทัง้สีข่อง

รถลว้นมคีวามสำาคัญต่อกันมากจะขาดไมไ่ด ้การยิงธนู

ก็เช่นกันองค์ประกอบสำาคัญสี่ประการ ได้แก่ เทคนิค

การยิงธนู ทักษะทางกาย (ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ) 

ทักษะด้านจิตใจ และ ด้านอุปกรณ์ (Lee, 2010)

 กุศโลบายห้าข้ันตอน เป็นวิธีหน่ึงของการใช้จิตวิทยา

การกีฬา เป็นกุศโลบายชุดทีป่ระกอบด้วยกุศโลบายย่อย

อีก 5 กุศโลบาย อันจะช่วยควบคุมและส่งเสริมความ

สามารถทางการกีฬา ตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงสิ้นสุด

การแสดงทักษะ สามารถนำาไปใช้ในการเล่นกีฬาประเภท

ต่างๆ ท่ีจำาแนกเป็นทักษะปิด (Close Skill) ซ่ึงหมายถึง

ทักษะกีฬาท่ีแสดงในขณะท่ีส่ิงแวดล้อมน่ิง ไม่มีอิทธิพลต่อ

ผูเ้รียน จะเริม่แสดงทักษะเมือ่ไหร่ก็ได ้(Suwanthada, 

2005) 

 จากความสำาคัญของการใช้จติวิทยาการกีฬาช่วย

ในการฝึกทักษะท่ีได้กล่าวมาข้างต้น และมีงานวิจัย

เก่ียวกับการใช้กุศโลบายห้าข้ันตอนกับกีฬาต่างๆ แต่ยัง

ไมม่งีานวิจยัใดทีศ่กึษาเก่ียวกับการฝกึยิงธนเูลย ผูวิ้จยั

จงึมแีนวคดิและความสนใจทีจ่ะศกึษาวิธกีารฝกึทักษะ

การยิงธนู โดยใช้กุศโลบายห้าข้ันตอน เพราะเมื่อมี

ทักษะการยิงธนูดีแล้วย่อมทำาให้คะแนนในการยิงธนู 

ดีขึ้นด้วย งานวิจัยนี้จะช่วยให้เป็นแนวทางหนึ่งในการ
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ฝึกทักษะกีฬายิงธนู ให้พัฒนาท้ังทางด้านจิตใจและ 

เทคนิคการยิงธนูต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการฝึกการยิงธนูควบคู่กับ

กุศโลบายห้าข้ันตอนที่มีต่อคะแนนในการยิงธนูระยะ 

18 เมตร และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่ม

ควบคมุและกลุม่ทดลองก่อนการฝกึและหลงัฝกึสปัดาห์

ที่ 8

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัย

ได้นำาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แล้วได้รับความเห็นชอบให้ดำาเนินการวิจัย

ตามใบรับรองเลขที ่COA No.162/2554 เมือ่วันที ่11 

พฤศจิกายน 2554

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นนักยิงธนู

อาสาสมัคร ประเภทโค้งกลับ เพศชาย อายุ 18-50 ปี 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมในการออก 

กำาลังกาย สมัครใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการงานวิจัย การแบ่ง

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของโคเฮน (Cohen, 1977) ค่าแอลฟาท่ีระดับความมี

นัยสำาคัญ .05 กำาหนดค่าขนาดของผลกระทบ (Effect 

size) ท่ี 1.00 และค่าอำานาจของการทดสอบ (Power 

of test) ที่ .75 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 15 คน  

รวมทั้งหมด 30 คน

 กลุม่ตัวอย่างจะต้องทำาการทดสอบความสามารถ

ในการยิงธนูก่อนการฝึก (Pre-test) ระยะ 18 เมตร 

จำานวน 30 ลูก ตามวิธีการแข่งขันยิงธนูในร่ม ระยะ 

18 เมตร ของ ฟีต้า นำาผลคะแนนท่ีได้จากการยิง 

มาเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย แล้วแบ่งออกเป็น 

สองกลุ่ม ด้วยวิธี แมชชิ่ง กรุ๊ป (Matching group 

method) เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มมีความสามารถทางการ

ยิงธนใูกลเ้คียงกันมากทีส่ดุ จากนัน้ทำาการจบัฉลากเพือ่

ให้เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 นักกีฬายิงธนูเพศชายอายุ 18-50 ปี ยิงธนูประเภท

โค้งกลับ สามารถเข้าร่วมวิจัยได้ ตลอด 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 วันวันละ 90 นาที มีเวลาเข้าฝึกซ้อม

ร้อยละ 70 ของระยะการฝึกทั้งหมด และต้องไม่ได้ฝึก

ใดๆ เพิ่ม นอกเหนือไปจากโปรแกรมวิจัย ในกรณีที่

กลุม่ตัวอย่างพลาดการฝกึในคร้ังใด ให้ทำาการนดัหมาย

กับคณะผู้วิจัยในเวลาพิเศษตามความเหมาะสม เพ่ือทำา 

การฝึกตามโปรแกรมในกลุ่มทดลองนั้น ในคร้ังที่ขาด

เพื่อให้มีเวลาฝึกซ้อมมากกว่า ร้อยละ 70

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย

 ไมป่ฏบัิติตามข้อตกลงของการวิจยั หรือ เข้าร่วม

การฝึกตามโปรแกรมน้อยกว่า ร้อยละ 70

 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

 ผูวิ้จยัไดแ้บ่งข้ันตอนการวิจยัออกเป็น 2 ข้ันตอน

ดังนี้

 1. ขั้นเตรียม

  1.1 สร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมยิงธนู ระยะ

เวลา 8 สัปดาห์ ทำาการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิ

จำานวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 

Objective Congruence, IOC)

  1.2 ปรับปรุงโปรแกรมฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอน

เพื่อใช้ในกีฬายิงธนู โดย ศิลปชัย สุวรรณธาดา  

โดยห้าขั้นตอนได้แก่
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   1.2.1 ข้ันเตรียม เป็นการเตรียมพร้อม

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ควบคุมความวิตกกังวล 

นึกถึงความรู้สึกในการยิงธนูครั้งที่ลูกวิ่งสู่กลางเป้า

   1.2.2 ข้ันจินตภาพสร้างภาพลูกธนูอยู่

กลางเป้า แลว้จนิตภาพลกูธนว่ิูงจากกลางเป้าย้อนกลบั

เข้าหาผู้ยิง ซ้อมข้ันตอนการยิงธนูในใจเร่ิมตั้งแต่ยก 

คันธนู น้าวสาย เล็ง และปล่อยสายธนู ห้าครั้ง

   1.2.3 ข้ันสมาธิเพ่งสมาธิไปที่กลางเป้า 

ไมต้่องนกึถึงอะไร เมือ่รู้สกึว่าสงบดแีลว้ ให้ดำาเนนิการ

ขั้นต่อไป

   1.2.4 ข้ันปฏิบัติ ไม่ต้องถึงข้ันตอนการยิงอีก 

ยกคันธนู น้าวสาย เล็ง แล้วปล่อยลูกธนูทันที

   1.2.5 ข้ันประเมินผลเมื่อลูกธนูปักที่เป้า

แล้วให้ประเมินตนเองว่าผิดพลาดอะไรบ้างหรือเปล่า 

เพื่อแก้ไขการใช้กุศโลบายในการยิงธนูลูกต่อไป

 2. ข้ันการศึกษาผลของการฝึกยิงธนูตามโปรแกรม

การฝกึยิงธน ูและการฝกึกุศโลบายห้าข้ันตอนควบคูกั่บ

การฝึกยิงธนูตามโปรแกรมการฝึกยิงธนู ก่อนการฝึก 

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคน 

จะต้องลงนามในหนังสือสัญญาให้คำายินยอม และพยาน

ก่อนการฝกึ จากนัน้ทำาการทดสอบความสามารถในการ

ยิงธนูระยะ 18 เมตร จำานวน 30 ลูก ตามระเบียบ

การแข่งขันยิงธนูในร่ม (Pre-test) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

แบบ Matching group จับฉลากเพื่อระบุกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมให้ทำาการฝึกการยิงธนู

ตามปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 90 นาที ส่วนกลุ่ม

ทดลองให้ทำาการฝกึยิงธนคูวบคูกั่บกุศโลบายห้าข้ันตอน 

สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 90 นาที การฝึกทุกครั้งใช้

สถานท่ี และเวลาเดียวกัน ผูค้มุการฝกึประกอบไปด้วย 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 1 ท่าน ควบคุมดูแลการฝึกตาม

โปรแกรม และทำาการทดสอบความสามารถในการยิงธนู

อีกครั้งหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังนี้

 1. วิเคราะห์คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนในการยิงธนู

ระหว่าง ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของ

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยวิเคราะห์ค่า “ที” 

(Independent t-test)

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1  แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานคะแนนในการยิงธนขูองกลุม่ควบคุมท่ีฝกึ

ทักษะการยิงธนูเพียงอย่างเดียว และกลุ่มทดลองที่ฝึกทักษะการยิงธนูควบคู่กับกุศโลบายห้าขั้นตอน 

ระหว่าง ก่อนการฝึก และ หลังการฝึก เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

คะแนนการยิงธนู

กลุ่มที่ใช้ในการวิจัย

ก่อนการฝึก (คะแนน) หลังการฝึก (คะแนน)
t p

SD SD

กลุ่มควบคุม (n=15)

กลุ่มทดลอง (n=15)

244.80

250.93

31.08

23.99

258.00

259.80

28.97

18.66

-3.72

-3.72

.002*

.002*

*p<.05
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 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนในการยิงธนูของ

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการฝึก 8 สัปดาห์  

มีค่ามากกว่า ก่อนการทดลอง โดยคะแนนในการยิงธนู

ก่อนการฝึกของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 244.80 

คะแนน และคะแนนในการยิงธนูก่อนการฝึกของกลุ่ม

ทดลองมค่ีาเฉลีย่ เทา่กับ 250.93 คะแนน สว่นคะแนน

หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

258.00 คะแนน และ ของกลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่เทา่กับ 

259.80 คะแนน

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในการยิงธนู ระหว่างกลุ่ม

ควบคุม ท่ีฝึกทักษะการยิงธนูเพียงอย่างเดียว และกลุ่มทดลอง ท่ีฝึกทักษะการยิงธนูควบคู่กับกุศโลบาย

ห้าขั้นตอน ก่อนการฝึกและหลังการฝึก เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

กลุ่มที่ใช้ในการวิจัย

ระยะเวลา

กลุ่มควบคุม (คะแนน) กลุ่มทดลอง (คะแนน)
t p

SD SD

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

244.80

258.00

31.08

28.99

250.90

259.80

23.90

18.66

-0.61

-0.20

.550

.846

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนในการยิงธนูของ

กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองมค่ีาไมต่า่งกันโดยคะแนน

ในการยิงธนูก่อนการฝึกของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย

เทา่กับ 244.80 คะแนน และของกลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่

เท่ากับ 250.90 คะแนน ส่วนคะแนนในการยิงธนู 

หลงัการฝกึ 8 สปัดาห์ของกลุม่ควบคุมมคีา่เฉลีย่เท่ากับ 

258 คะแนน และของกลุม่ทดลองมค่ีาเทา่กับ 259.80 

คะแนน

อภิปรายผลการวิจัย

 โปรแกรมการฝึกยิงธนูระยะเวลา 8 สัปดาห์พบว่า

มีความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในระดับสูง (IOC = 1) 

แสดงว่าโปรแกรมการฝึกยิงธนูระยะเวลา 8 สัปดาห์

ทีผู่วิ้จยัสร้างข้ึนมคีวามตรงตามหลกัวิชาอยู่ในระดบัสงู 

มคีวามเหมาะสมและสามารถนำาไปใช้ในการฝกึจริงได้

 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง ที่ทำาการฝึก

ทักษะกีฬายิงธนูควบคู่กับการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอน 

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกเท่ากับ 250.93 คะแนน 

และคะแนนเฉลีย่หลงัการฝกึ 8 สปัดาห์เทา่กับ 259.80 

คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมที่ทำาการฝึกทักษะกีฬายิงธนู

เพียงอย่างเดียว มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกเท่ากับ 

244.80 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลังการฝึก 8 สัปดาห์

เทา่กับ 258.00 คะแนน ทัง้สองกลุม่มกีารพฒันาทักษะ

การยิงธนูดีข้ึน โดยสามารถทำาคะแนนเพ่ิมข้ึนหลังการฝึก

สปัดาห์ท่ี 8 จงึสรุปได้ว่าการฝกึของผูเ้ข้ารับการทดลอง

ทั้งสองกลุ่ม มีผลต่อคะแนนในการยิงธนูเหมือนกัน 

เป็นไปตามคำากล่าวของ เลเกน อ้างถึงใน วรดิส จงใจ 

(Lengren cite in Chongchai, 1990) การเรียนรู้ 

ในความหมายทางจิตวิทยา คือ การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม อันเป็นผลมาจากการฝึกหัด (Practice) 

หรอืการไดร้บัประสบการณ ์หรือการปะทะสงัสรรค์กับ

สิ่งแวดล้อม (Environment) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมก็เรยีกได้ว่ามกีารเรยีนรูเ้กิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับคำากลา่วของ ศลิปชัย สวุรรณธาดา (Suwanthada, 

2005) ว่าการเรียนรู้ หมายถึง ขบวนการท่ีทำาให้พฤติกรรม
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เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะค่อนข้างถาวร ซ่ึงเป็นผล 

มาจากการฝกึหัดและประสบการณ ์และสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของ วรดิศ จงใจ (Chongchai, 1990) เรื่อง

ผลของการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอนท่ีมีต่อการเรียนรู้

ทักษะกีฬาเทนนิส ท่ีพบว่า คะแนนของการเรียนรู้ทักษะ

กีฬาเทนนิส 12 สัปดาห์ ของกลุ่มควบคุมที่ฝึกทักษะ

เทนนิสเพียงอย่างเดียว 90 นาที และกลุ่มทดลองท่ี 1 

ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส 70 นาที ฝึกกุศโลบาย 20 นาที 

ไมต่า่งกันอย่างมนียัสำาคญัทีร่ะดับ .05 และเมือ่เปรยีบ

เทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ ก็พบว่า 

คะแนนการทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาเทนนิส 

ของกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกทักษะกีฬาเทนนิส 90 นาที

ควบคู่กับการฝึกกุศโลบาย 20 นาที กับกลุ่มควบคุม 

และกลุ่มทดลองที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทีร่ะดับ .05 สรปุไดว่้า การฝกึทกัษะกีฬาเทนนสิควบคู่

กับการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอนในเวลาทีเ่พิม่พเิศษมผีล

การแสดงออกในการเรียนรู้ทักษะดีกว่าฝึกทักษะเทนนิส

อย่างเดียวและการฝึกทักษะกีฬาเทนนิสควบคู่กับการฝึก

กุศโลบายห้าขั้นตอนในเวลาเรียนปกติ 

 กลุม่ควบคุมท่ีฝกึทักษะกีฬายิงธนเูพยีงอย่างเดียว 

นอกจากจะได้รบัการสอนจากผูฝ้กึสอนและเวลาในการ

ฝึกซ้อมที่เท่ากันแล้วนั้น กลุ่มควบคุมจะยิงได้จำานวน

มากกว่า กลุ่มทดลอง เนื่องจากไม่ต้องทำาการฝึกซ้อม

จินตภาพก่อนการยิง 5 ครั้ง อนันต์ อัตชู (Attachoo, 

1995) ได้กล่าวว่า การฝึกหัดทำาให้เกิดทักษะการเรียนรู้

และการจำาได้เป็นอย่างดี ย่ิงซ้อมบ่อยย่ิงทำาให้การเรียนรู้

และการจำาทกัษะไดด้มีากโดยเฉพาะขอ้ผดิพลาดตา่งๆ 

โดยผู้ฝึกจะต้องบอกสิ่งท่ีผิดและสิ่งท่ีต้องแก้ไขให้ 

ถูกต้องและนักกีฬาทราบ ในขณะเดียวกัน ศิลปชัย 

สุวรรณธาดา อ้างถึงใน ปิยภูมิ กลมเกลียวและวันชัย 

บุญรอด (Suwanthada cited in KlomKlew and 

Boonrod, 2011) ได้กล่าวว่า การสร้างจินตภาพจะช่วย

ให้เรียนรู้ทักษะได้เร็ว จำาทักษะได้เร็วและนำาไปใช้กับ

สถานการณ์อื่นๆ ได้ เนื่องจากจินตภาพเป็นลักษณะ

ธรรมชาติของการบันทึกความจำาด้วยภาพ เสียง รวมถึง

ความรู้สึกการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือ การฝึกกุศโลบาย

ห้าข้ันตอนในการยิงธนู ข้ันจนิตภาพก็มสีว่นช่วยให้ผูร้บั

การฝกึไดรั้บการทบทวนทักษะการเคลือ่นไหวในใจของ

การยิงธนูก่อนการแสดงทักษะจริง ทำาให้จดจำาลำาดับ

ข้ันตอนในการแสดงทักษะได้ดีและส่งผลในการแสดง

ทักษะได้ดีด้วย

 สรุปผลการวิจัย

 วิธีการฝึกยิงธนูควบคู่กับกุศโลบายห้าข้ันตอน

และกลุ่มที่ฝึกการยิงธนูเพียงอย่างเดียวมีผลการเพิ่ม

คะแนนในการยิงธนูระยะ 18 เมตร และเม่ือเปรียบเทียบ

กับคะแนนในการยิงธนูระยะ 18 เมตร ระหว่างกลุ่ม

ที่ฝึกการยิงธนูควบคู่กับการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอน  

กับกลุ่มที่ฝึกการยิงธนูเพียงอย่างเดียวหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การทำาการฝึกกุศโลบายห้าข้ันตอนไปใช้ให้มี

ประสิทธิภาพในนักกีฬายิงธนูนี้ควรทำาการฝึกทักษะ 

ยิงธนูให้เกิดความชำานาญก่อนแล้วจึงฝึกกุศโลบาย

ควบคู่กับการฝึกทักษะยิงธนูภายหลัง

 2. ในการทดสอบความสามารถในการยิงธนู 

ก่อนการฝึก และ หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่ควรทำาเพียง

ครั้งเดียวควรทำาการทดสอบ 2-3 ครั้งในระยะเวลาที่

ห่างกัน และเลือกครั้งที่ดีที่สุด

  3. ควรมีการใช้แบบประเมินการสร้างจินตภาพ 

เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการฝึกกุศโลบาย

 4. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกให้นานขึ้น
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การเปรียบเทียบการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กลและวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง

ที่มีผลต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา

วรีรัตน์ เกตุเต็ง และดรุณวรรณ สุขสม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถปุระสงค ์เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทียบผลของ

การฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิง ท่ีมีต่อ

ตัวแปรทางสรีรวิทยาในเยาวชนชาย

 วิธีดำาเนินงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพศชาย อายุระหว่าง 19-23 ปี แบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ 

กลุ่มที่ฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล จำานวน 15 คน และ 

กลุ่มท่ีฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิงจำานวน 15 คน ท้ังสองกลุ่ม

ทำาการฝึกสลับช่วงจำานวน 3 รอบ โดยมีอัตราการเต้น

ของหัวใจท่ี 75-85 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจ

สูงสุด และคา่อัตราการเตน้หวัใจที ่55-65 เปอรเ์ซน็ต์

ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด โดยในสัปดาห์ที่ 1-6 

ทำาการฝึกสลับช่วงในอัตราส่วน 1:1 (4 นาที: 4 นาที) 

และสัปดาห์ที่ 7-12 ทำาการฝึกสลับช่วงที่อัตราส่วน 

1.5:1 (6 นาที: 4 นาที) ทำาการทดสอบตัวแปรทาง

สรรีวทิยาก่อนการฝกึ หลงัฝกึสปัดาห์ท่ี 6 และหลงัฝกึ

สัปดาห์ท่ี 12 ได้แก่ น้ำาหนักตัว ปริมาณไขมันในร่างกาย 

อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสงูสดุ ปรมิาตรเลอืดท่ีออก

จากหัวใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในท่า

เหยียดเข่าและท่างอเข่า นำาผลที่ได้จากการทดสอบ 

มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

 ผลการวิจัย 

 1. หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 ทั้งกลุ่มที่ฝึกว่ิง 

สลับช่วงบนลู่กลและกลุ่มที่ฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิงมีค่า

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือขาท่ีมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการฝึก

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ค่าเฉลี่ยน้ำาหนักตัว ปริมาณไขมันในร่างกาย 

อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 

ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ และสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุดมีค่าไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มที่ฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและกลุ่มที่ฝึกว่ิง

สลับช่วงในลู่ว่ิง แต่พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อขาในท่าเหยียดเข่าและท่างอเข่าของกลุ่มที่

ฝึกว่ิงในลู่ว่ิงมีมากกว่ากลุ่มที่ฝึกว่ิงบนลู่กลอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปผลการวิจยั การฝึกวิง่สลับชว่งบนลู่กลและ

ในลูว่ิ่งมผีลดตีอ่การพฒันาสมรรถภาพของระบบหัวใจ

และหายใจได้ไม่แตกต่างกัน แต่การฝึกว่ิงสลับช่วง 

ในลู่วิ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้

มากกว่ากลุ่มที่ฝึกวิ่งบนลู่กล

คำาสำาคัญ : การฝึกวิ่งสลับช่วง / สมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุด / ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
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COMPARING THE EFFECTS OF INTERVAL RUNNING ON TREADMILL 

AND ON TRACK UPON PHYSIOLOGICAL VARIABLES

Wareerat Ketteng and Daroonwan Suksom 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose To compare the effects of  

interval running on treadmill and on track upon 

physiological variables in male youths.

 Methods Male students of Faculty of 

Sports Science, Chulalongkorn University, aged 

19-23 years were recruited. They were divided 

into 2 groups which were treadmill interval 

(n=15) and track interval (n=15) training groups. 

Both groups performed training assigned program 

that consisted of three intervals of high-intensity 

work (75-85% MaxHR)/low-intensity work  

(55-65% MaxHR). In weeks 1-6, the interval 

training programs were performed at the ratio 

of 1:1 (4 minutes: 4 minutes) and weeks 7-12 

at the ratio of 1.5:1 (6 minutes: 4 minutes.). 

Physiological variables including body weight, 

body fat, resting heart rate, maximum heart rate, 

maximum oxygen consumption, cardiac output, 

and leg muscle strength at the positions of 

knee extension and knee flexion were measured 

at before the training, after week 6 training, 

and after week 12 training and then analyzed 

statistically.

 Results 

 1. After week 12 training, both treadmill 

and track interval training groups showed 

significant increase in maximal oxygen consump-

tion and leg muscle strength (p<.05).

 2. There were no significant difference  

in body weight, body fat, heart rate at rest, 

maximal heart rate, cardiac output and maximal 

oxygen consumption between treadmill and 

track interval training groups. However, track 

interval training group had significantly higher 

in leg muscle strength at the knee extension 

and knee flexion position than treadmill interval 

training group (p<.05).

 Conclusion Treadmill and track interval 

training do not provide different results in terms 

of development in cardio-respiratory system 

but track interval training provides greater 

improvement in leg strength than treadmill 

interval training. 

Key Words : Interval running / Maximum 

oxygen consumption/ Leg muscle strength
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การออกกำาลังกายเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ

สำาหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ช่วยให้ร่างกายพัฒนาระบบ

กลไกการทำางานต่างๆ ของร่างกายให้มีความแข็งแรง

มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ 

การออกกำาลงักายเพือ่ให้ไดส้มรรถภาพทีด่ ีควรจะตอ้ง

มีการพัฒนาการเสริมสร้างความสามารถด้านความ

อดทนของร่างกายควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความ

สามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกาย การว่ิงเป็น

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นการออกกำาลังกาย

ซ่ึงไมต่อ้งอาศยัทกัษะมาก เนือ่งจากเป็นการเคลือ่นไหว

ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย์ อีกท้ังเป็นพื้นฐาน 

ในการเล่นหรือการออกกำาลังกายในกีฬาชนิดต่างๆ ด้วย 

ทั้งนี้ การว่ิงในรูปแบบแอโรบิกหรือว่ิงอย่างต่อเนื่อง

ดว้ยความเร็วระดับปานกลางในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 

10 นาที ก่อให้เกิดสมรรถภาพทางกายที่ดี สามารถ

เพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและระบบไหลเวียน

โลหิตซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ร่างกายทำางานได้

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่เหนื่อยง่าย 

(Kritpet, 2011)

 การว่ิงระยะไกลเป็นการออกกำาลังกายท่ีใช้ระยะทาง

มากกว่า 1,500 เมตร โดยมีรูปแบบของการแข่งขัน 

ท้ังในมหกรรมกีฬาระดับชาติ และการแข่งขันเพ่ือสุขภาพ

ที่จะจัดการแข่งขันข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดของ

สัปดาห์ ซ่ึงได้รับความนิยมจากผู้ท่ีช่ืนชอบการออก

กำาลังกายจนมีการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน  

โดยการว่ิงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นการ

ออกกำาลงักายซ่ึงไมต่อ้งอาศัยทกัษะมาก เนือ่งจากเปน็ 

การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย์ อีกท้ัง

เป็นพื้นฐานในการเล่นหรือการออกกำาลังกายในกีฬา

ชนดิต่างๆ ด้วย ผูอ้อกกำาลงักายทีต้่องการว่ิงระยะไกล

หรือต้องการเข้าร่วมการว่ิงระยะไกลในการแข่งขันบนถนน

ได้แก่ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน 

(21 กิโลเมตร) และมาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 

(Srisangnam, 2000) จำาเป็นต้องมรีปูแบบการฝกึเพือ่

เพิม่ประสทิธิภาพในการออกกำาลงักายหรอืการแข่งขัน

ให้ดีย่ิงข้ึน หลักสำาคัญของการฝึกซ้อมว่ิงระยะไกล  

คือ การฝึกพื้นฐานด้านความอดทน โดยการฝึกซ้อม

การว่ิงระยะไกลจะตอ้งใช้ระยะเวลาและระยะทางมาก 

(Krabuanrat, 2002) ดังน้ัน หากสามารถคิดค้นรูปแบบ

การฝกึสมรรถภาพรา่งกายแบบอดทนให้มปีระสทิธิภาพ

โดยใช้ระยะเวลาและระยะทางท่ีลดลงก็จะมปีระโยชน์

ตอ่ผูอ้อกกำาลงักาย หรือผูท้ีต่อ้งการเข้ารว่มการแข่งขัน

วิ่งระยะไกลอย่างมาก

 การฝึกสมรรถภาพร่างกายแบบอดทน (Endurance 

training) เป็นวิธีการฝึกท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพ

การใช้ออกซิเจนของร่างกายได้ดีข้ึน การมีค่าสมรรถภาพ

การใช้ออกซิเจนสูงสุดจำานวนมากจะเป็นส่วนหน่ึงสำาหรับ

ช่วยให้บุคคลนัน้ประสบความสำาเร็จในกีฬาทีต่อ้งอาศยั

ความอดทนเป็นหลัก ซึ่งในระหว่างการออกกำาลังกาย

แบบแอโรบิกร่างกายต้องทำางานในระดับท่ีสามารถใช้

ออกซิเจนได้อย่างเพียงพอ (Krabuanrat, 2002)  

โดยในปี ค.ศ. 2005 เดรปเปอร์และวูด (Draper and 

Wood, 2005) ได้เปรยีบเทยีบการทดสอบสมรรถภาพ

การใชอ้อกซิเจนสงูสดุของนกัว่ิงระยะสัน้และระยะไกล 

โดยเพ่ิมความเร็ว 0.1 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในทุก 5 วินาที 

พบว่ากลุ่มนักว่ิงระยะไกลมีสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจน

สูงสุดได้ดีกว่ากลุ่มนักว่ิงระยะสั้น ต่อมาแมคนิโคล 

และคณะ (Mcnicol et al., 2009) ได้ศึกษาผลของ

การฝึกแบบเพิ่มความหนักในการฝึกว่ิงที่ต้องใช้ความ

อดทน มีรูปแบบการเพิ่มความหนักของการวิ่งบนลู่กล 

20 นาที โดยกลุ่มควบคุมว่ิงแบบต่อเนื่องระยะเวลา 

20 นาที วิ่งที่ความเร็วที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของความเร็ว

ท่ีเกิดจุดหักเหของกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

กรดแลคตกิและเวลาทีเ่กิดการเปลีย่นแปลงของระดบั
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กรดแลคติกขณะออกกำาลงักาย และกลุม่ท่ีฝกึแบบเพิม่

ความหนักวิ่งแบบต่อเนื่องบนลู่กลระยะเวลา 20 นาที 

ว่ิงท่ีความเร็ว 80 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วท่ีเกิดจุดหักเห

ของกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรดแลคติก

และเวลาทีเ่กิดการเปลีย่นแปลงของระดบักรดแลคติก

ขณะออกกำาลังกาย และเพ่ิมความเร็วในการว่ิงคร้ังต่อไป

ที่ 0.1 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พบว่ากลุ่มฝึกแบบเพิ่ม 

ความหนกัมกีารเปลีย่นแปลงของสมรรถภาพในการใช้

ออกซิเจนสูงสุด ความเร็วท่ีเกิดค่าแลคเตท อัตราในการ

ใช้ออกซิเจนท่ีเกิดค่าแลคเตท ความเร็วสูงสุด และ

ระยะเวลาในการวิ่ง 5,000 เมตร ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการ

เพิ่มความหนักในการฝึก 

 การฝึกสลับช่วง (Interval Training) เป็นอีก 

รูปแบบการฝกึทีส่ามารถเพิม่สมรรถภาพทางดา้นความ

อดทน โดยการฝึกสลับช่วงมีส่วนช่วยในการพัฒนา

เสริมสรา้งกำาลงั ความอดทน และความเร็วให้คงสภาพ

หรือมีความต่อเน่ืองได้นานกว่าปกติ (Krabuanrat, 2002) 

จากการศึกษาของฟาฮิมเหม็ดและพอล (Fahimeh 

and Paul, 2007) ที่ศึกษาผลของการฝึกวิ่งสลับช่วง

บนลูก่ลของนกัว่ิง 3,000 เมตร พบว่ากลุม่ฝกึสลบัช่วง

มสีมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสงูสดุทีด่กีว่ากลุม่ควบคมุ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับเจอร์รารด์ และคณะ (Gerrald et al., 

1998) ได้ศึกษาผลของการฝึกแบบสลับช่วงในสนามกีฬา 

ซ่ึงกำาหนดระยะเวลาพกัทีม่ต่ีอระบบพลงังานในการว่ิง 

โดยใช้แบบฝึกวิ่ง 400 เมตร จำานวน 10 รอบ กำาหนด

ระยะเวลาในการพักที่ 40 วินาที 120 วินาที และ 

180 วินาที พบว่ากลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่มมีการเปล่ียนแปลง

ของอัตราการเต้นของหัวใจ และสมรรถภาพในการใช้

ออกซิเจนสูงสุดที่ดี นอกจากนี้ เบรนเด็น และคณะ 

(Brendan et al., 2008) ได้ศึกษาการว่ิงสลับช่วง

เปรียบเทียบกับการว่ิงแบบต่อเนื่องบนลู่กล พบว่า

สมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในการว่ิงแบบ 

สลับช่วงมีมากกว่าการฝึกวิ่งแบบต่อเนื่อง

 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่า การฝึกสลับช่วง

สามารถพัฒนาสมรรถภาพด้านความอดทนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่การศึกษาท่ีเก่ียวกับการฝึกว่ิงสลับช่วง

ส่วนใหญ่เป็นการฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล โดยมีผู้ทำา 

การศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่ว่ิง

น้อยมาก ซ่ึงการฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิงเป็นการเลียนแบบ

สถานการณ์จริงในการออกกำาลังกายและการแข่งขัน 

หากสามารถพัฒนารูปแบบการฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่ว่ิง

ให้มีประสิทธิภาพได้เทียบเท่าหรือมากกว่าการฝึกว่ิง

สลบัช่วงบนลูก่ลได ้ก็จะนำาไปใช้ให้เกิดประโยชนใ์นการ

ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขันว่ิง 

ระยะไกลที่ต้องใช้ความอดทนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กล

และว่ิงสลับช่วงในลู่วิ่งที่มีต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา 

ในเยาวชนชาย

สมมุติฐานของการวิจัย

  การฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและการฝึกว่ิง 

สลับช่วงในลู่วิ่ งมีผลดี ต่อตัวแปรทางสรีรวิทยา 

ในเยาวชนชายไม่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental research design) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เปรียบเทียบผลของการฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและว่ิง

สลับช่วงในลู่ว่ิงท่ีมีต่อตัวแปรทางสรีรวิทยาในเยาวชนชาย 

โดยข้ันตอนการศึกษาวิจัยได้ผ่านการพิจารณาโดย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน กลุม่สหสถาบัน 

ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยเป็นนิสิตชาย  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อายุระหว่าง 19-23 ปี จำานวน 26 คน โดยการกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของโคเฮน 1988 (Cohen, 
J, 1988) ซ่ึงมีการกำาหนดระดับความเช่ือม่ันเท่ากับ 95% 
อำานาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ .70  
และค่าขนาดของผลกระทบ (Effect size) เทา่กับ .50 
ทำาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 13 คน และเพื่อ
ป้องกันการขาดหาย (Drop out) จึงเพิ่มเป็นกลุ่มละ 
15 คน ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างจะมีท้ังหมด 30 คน ซ่ึงมี
สมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดไม่แตกต่างกัน และ
ทำาการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (จับฉลาก) 
ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มที่ฝึกวิ่ง
สลับช่วงบนลู่กล จำานวน 15 คน กลุ่มทดลองที่ 2 
กลุ่มที่ฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง จำานวน 15 คน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย
 1. เป็นนิสิตชาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 19-23 ปี  
โดยมีสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดอยู่ที่ระดับ 
ปานกลางซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 38-47 มล./กก./นาที 
(Sport Authority of Thailand, 2002)
 2. ไม่มีโรคประจำาตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหอบหืด 
และโรคความดันโลหิตสูง
 3. ไม่ได้รับการฝึกออกกำาลังกายหรือกีฬาอย่าง
เป็นระบบ นอกเหนือจากการออกกำาลังกายตามปกติ
ในช่วง 3 เดือนก่อนทำาการวิจัย
 4. มีความสมัครใจในการเข้าร่วมในการวิจัย 
และยินดีลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าวิจัยออกจากการวิจัย
 1. เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำาให้ไม่สามารถเข้าร่วม 
การวิจัยต่อได้ เช่น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือมี

อาการเจ็บป่วย เป็นต้น
 2. เข้าร่วมการฝึกน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อย
กว่า 30 ครั้ง
 3. ไม่สมัครใจในการเข้าร่วมการทดลองต่อ 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 
 1. ดำาเนนิการหากลุม่ตวัอย่าง โดยประชาสมัพนัธ์
ด้วยการเชิญชวนในห้องเรียน และหลังเลิกช้ันเรียน
ของแต่ละวิชาและช่วงพักกลางวัน และอาสาสมัคร 
ทกุคนไดร้บัการทดสอบสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจน
สูงสุดโดยการวิเคราะห์แก๊ส (Cortex Metamax 3B, 
Germany) ใช้วิธีของบรู๊ซ (Bruce Protocol) เพื่อ 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า 
 2. สร้างโปรแกรมฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและใน
ลู่ว่ิงเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของโปรแกรมท่ีใช้ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งค่าที่คำานวณได้
ต้องมากกว่า 0.50 (Cox and Vargas, 1996) และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องในการตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือวิจัยและโปรแกรมที่ใช้ได้เท่ากับ 0.86 
 3. ผูเ้ข้าร่วมการวิจยัทำาการทดสอบหาค่าตัวแปร
ทางสรีรวิทยาก่อนทำาการฝึกว่ิงสลับช่วง (Pre-training) 
ดังนี้ 
  3.1 น้ำาหนกัตัว (Body weight) และปริมาณ
ไขมันในร่างกาย (%Body fat) ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ถอดรองเท้า และถุงเท้าก่อนทำาการช่ังน้ำาหนัก (กิโลกรัม) 
และวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายโดยใช้เคร่ืองไบโอ
อิเลคติเคิล อิมพีดเดินซ แอนนะไลเซอร์ (Bioelectrical 
Impedance analyzer, BIA)
  3.2 อตัราการเตน้หัวใจขณะพกั ให้ผูเ้ข้ารว่ม
การวิจัยนั่งพักเป็นระยะเวลา 5 นาที แล้วจึงจับชีพจร
ด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจมีหน่วยเป็นครั้ง
ต่อนาที
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  3.3 อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (Maximal heart 

rate) ให้ผูเ้ข้ารว่มการวิจยัติดเครือ่งแสดงอตัราการเตน้

ของหัวใจไว้ทีบ่ริเวณหนา้อกขณะออกกำาลงักายมหีนว่ย

เป็นครั้งต่อนาที

  3.4 สมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(Maximal oxygen consumption, VO2max) ให้ผู้

เข้าร่วมการวิจัยทำาการทดสอบว่ิงจนเหน่ือยและหมดแรง

ตามวิธีของบรู๊ซ (Bruce Protocol) วัดคา่โดยใช้เคร่ือง

วิเคราะห์แก๊สมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที

  3.5 ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ (Cardiac 

output) ให้ผูเ้ข้ารว่มการวิจยัติดอเิลค็โทรด (Skintact 

FS-50) บริเวณที่ลำาคอ 2 จุด และหน้าอก 4 จุด  

โดยใช้เคร่ืองวัดปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจต่อนาที 

ซ่ึงทำาการวัดขณะทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

สูงสุดมีหน่วยเป็นลิตรต่อนาที

  3.6 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Leg 

muscular strength) ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทำาการทดสอบ 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเฉพาะข้างที่ถนัดได้แก่ 

กล้ามเน้ือต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) ในท่าเหยียดเข่า 

(Knee extension) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 

(Hamstring) ในท่างอเข่า (Knee flexion) จำานวน

ท่าละ 3 ครั้ง ท่ีความเร็วเชิงมุม 60 องศา/วินาที  

โดยใช้เคร่ืองวัดความแข็งแรงกล้ามเน้ือแบบไอโซคิเนติก 

(Isokenetic machine) มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรต่อ

กิโลกรัมน้ำาหนักตัว

 4. ท้ังกลุ่มท่ีฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กล และกลุ่มท่ีฝึก

ว่ิงสลบัช่วงในลูว่ิ่ง ทำาการฝกึซ้อมตามโปรแกรมการฝกึ

วิ่งสลับช่วง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน 

โดยในสปัดาห์ที ่1-6 กำาหนดค่าอตัราการเต้นของหัวใจ

สงูสดุท่ี 75-85 เปอรเ์ซ็นต์ของอตัราการเตน้ของหัวใจ

สูงสุด และค่าอัตราการเต้นของหัวใจต่ำาสุดที่ 55-65 

เปอร์เซ็นต์ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ ทำาการฝกึ

สลับช่วงในอัตราส่วน 1:1 (4 นาที: 4 นาที) จำานวน 

3 รอบ และในสัปดาห์ท่ี 7-12 กำาหนดค่าอัตราการเต้น

ของหัวใจสงูสดุที ่75-85 เปอรเ์ซ็นต์ของอตัราการเตน้

ของหัวใจสูงสุด และค่าอัตราการเต้นของหัวใจต่ำาสุด 

ที ่55-65 เปอรเ์ซ็นตข์องอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ 

ทำาการฝกึสลบัช่วงทีอ่ตัราสว่น 1.5:1 (6 นาที: 4 นาท)ี 

จำานวน 3 รอบ 

 5. เม่ือส้ินสุดการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 และสัปดาห์ท่ี 12 

ทำาการทดสอบตัวแปรทางสรีรวิทยาดังใน ข้อ 3 และ

ทดสอบสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด แล้วนำา

ผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำาค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ  

โดยหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรก่อนการ

ทดลอง และหลังการทดลองภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ 

Paired t-test ทีร่ะดับความมนียัสำาคัญทางสถิติที ่.05 

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรก่อนการ

ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 12 

ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สถิติ (One way analysis of 

variance with repeated Measures) ท่ีระดับความมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

 1. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อน

การฝกึ หลงัการฝกึสปัดาห์ที ่6 และหลงัการฝกึสปัดาห์

ที่ 12 ของกลุ่มฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล พบว่า ค่าเฉลี่ย

ตัวแปรทางสรีรวิทยามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ 

น้ำาหนกัตวั และปรมิาณไขมนัในรา่งกายทีล่ดลง อตัรา

การเต้นหัวใจสูงสุด สมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในท่าเหยียดเข่า

และทา่งอเข่าท่ีเพิม่ข้ึนอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติทีร่ะดบั 

.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทางสรีรวิทยาระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 12 ของกลุ่มฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล

ตัวแปรทางสรีรวิทยา

 กลุ่มที่ฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล (n=15)

ก่อนฝึก หลังฝึกสัปดาห์ที่ 6 หลังฝึกสัปดาห์ที่ 12

x–  SD x– SD x– SD

น้ำาหนักตัว 

(กิโลกรัม)

ปริมาณไขมันในร่างกาย 

(เปอร์เซ็นต์)

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 

(ครั้ง/นาที)

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 

(ครั้ง/นาที)

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)

ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ 

(ลิตร/นาที)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 

- ท่าเหยียดเข่า (นิวตันเมตร/กก.)

- ท่างอเข่า (นิวตันเมตร/กก.)

66.29

18.96

69.29

180.71

45.64

18.36

2.25

1.46

7.70

4.39

9.70

8.05

4.63

3.25

0.36

0.20

65.91

18.60

69.79

184.29

45.57

19.86

2.31

1.57

8.04

4.59

9.44

10.46

5.49

4.00

2.54

1.64

65.49

17.86

67.29

187.29

47.79

20.39

2.54

1.64

7.85*

4.29*

 8.61

6.31*

 4.44*,t

 3.38

0.38*,t

 0.21*,t

*p< .05 แตกต่างกับก่อนฝึก, t p< .05 แตกต่างกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 6

 2. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อน

การฝกึ หลงัการฝกึสปัดาห์ท่ี 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์

ที่ 12 ของกลุ่มฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง พบว่า ค่าเฉลี่ย

ตัวแปรทางสรีรวิทยามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ได้แก่ 

อัตราการเต้นหวัใจขณะพักที่ลดลง สมรรถภาพในการ

ใช้ออกซิเจนสูงสุดท่ีเพิ่มข้ึน และความแข็งแรงของ 

กล้ามเน้ือขาในท่าเหยียดเข่าและท่างอเข่าท่ีเพ่ิมมากข้ึน

อย่างมีนัยสำาคัญท่ีทางสถิติระดับ .05 ดังแสดงในตาราง

ที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรทางสรีรวิทยาก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่ 12 ของกลุ่มฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง

ตัวแปรทางสรีรวิทยา

 กลุ่มที่ฝึกวิ่งสลับช่วงบนในลู่วิ่ง (n=15)

ก่อนฝึก หลังฝึกสัปดาห์ที่ 6 หลังฝึกสัปดาห์ที่ 12

 x– SD x–  SD x– SD

น้ำาหนักตัว 

(กิโลกรัม)

ปริมาณไขมันในร่างกาย 

(เปอร์เซ็นต์)

อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 

(ครั้ง/นาที)

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 

(ครั้ง/นาที)

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)

ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ 

(ลิตร/นาที)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 

- ท่าเหยียดเข่า (นิวตันเมตร/กก.)

- ท่างอเข่า (นิวตันเมตร/กก.)

71.06

20.15

75.27

184.27

44.33

20.40

2.22

1.45

11.21

4.67

8.32

7.62

7.17

3.80

0.32

0.24

70.38

19.78

76.40

188.33

43.33

21.20

2.69

1.59

11.06

4.62

6.40

7.99

7.60

4.23

0.21

0.22

70.24

19.17

70.53

187.87

46.60

21.51

3.32

2.21

10.88

 

 5.24

 9.37*,t

 6.11

 

 6.27*,t

 4.30

 0.46*,t

 0.47*,t

*p< .05 แตกต่างกับก่อนฝึก, t p< .05 แตกต่างกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 6

 3. ไมพ่บความแตกตา่งอย่างมนียัสำาคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ของค่าเฉลี่ยตัวแปรทางสรีรวิทยา ได้แก่ 

น้ำาหนกัตวั ปรมิาณไขมนัในรา่งกาย อตัราการเต้นหัวใจ

ขณะพกั อตัราการเต้นหัวใจสงูสดุ ปริมาตรเลอืดท่ีออก

จากหัวใจ และสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด

ระหว่างกลุ่มที่ฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและกลุ่มที่ฝึกว่ิง

สลบัช่วงในลูว่ิ่ง แต่พบว่า ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้

ขาทั้งในท่าเหยียดเข่าและท่างอเข่าของกลุ่มท่ีฝึกว่ิง 

ในลู่ว่ิงมีค่ามากกว่ากลุ่มท่ีฝึกว่ิงบนลู่กลอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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อภิปรายผลการวิจัย

 ข้อค้นพบที่สำาคัญของการศึกษานี้ คือ การฝึก 

ว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและในลู่วิ่งมีผลดีต่อการพัฒนา

สมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจได้ไมแ่ตกตา่งกัน 

แต่การฝกึวิง่สลบัช่วงในลูว่ิ่งสามารถเพิม่ความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อขาได้มากกว่ากลุ่มที่ฝึกวิ่งบนลู่กล

 สำาหรับการฝึกสลับช่วงท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

ใช้การฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลเปรียบเทียบกับในลู่ว่ิง 

โดยในสัปดาห์ที่ 1-6 ใช้อัตราส่วน 1:1 (ระยะเวลา 

4:4 นาที) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีได้

ทำาการศึกษาการวิ่งสลับช่วงบนลู่กลของแจน เฮลจิรัด 

และคณะ (Hellgerud, et al., 2006) จากนั้น  

มีความกา้วหนา้ของการฝกึโดยการเพิ่มความหนักของ

การออกกำาลังกายในสัปดาห์ท่ี 7-12 ด้วยการเพิ่ม

อัตราส่วนเป็น 1.5:1 (ระยะเวลา 6:4 นาที) จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับการฝึกสลับช่วง พบว่า 

ส่วนใหญ่การเพ่ิมความก้าวหน้าของการฝึกแบบสลับช่วง

จะใช้วิธีลดระยะเวลาพักและ/หรือเพิ่มความหนักของ

การฝึกโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจ

สูงสุด สำาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้าง

นวัตกรรมรูปแบบการฝึกท่ีมีแนวคิดมาจากการฝึก 

สลับช่วง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความอดทน

ในผู้ท่ีต้องการเข้าร่วมแข่งขันว่ิงระยะไกลเพื่อสุขภาพ 

ซ่ึงทำาการศึกษาในนิสิตชายท่ีมีสมรรถภาพการใช้

ออกซิเจนสูงสุดระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ

รูปแบบการฝึกโดยการเพิ่มระยะเวลาของการฝึกจาก 

อัตราส่วน 1:1 (4 นาทีต่อ 4 นาที) เป็นอัตราส่วน 

1.5:1 (6 นาทีต่อ 4 นาที) เป็นการปรับเพิ่มความ

ก้าวหน้าในการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึก 

ให้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปมิใช่นักกีฬา และการท่ีใช้

ระยะเวลา 4 นาทีสำาหรับช่วงความหนักสูงและช่วง

ความหนักเบา ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่มีผลต่อ

การเพิ่มสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดได้ดี ทั้งนี้

การศึกษาที่ผ่านมาได้ทราบว่าการใช้ระยะเวลาของ

แต่ละรอบในการฝึกสลับช่วงให้นานข้ึนจะย่ิงทำาให้มี 

ผลดีต่อระบบหัวใจและหายใจมากข้ึน โดยเบรนเด็น 

และคณะ (Brendan. et al., 200) ได้ศึกษาการวิ่ง

สลับช่วงท่ีมีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดบนลู่กล 

ในช่วงระยะเวลา 2 นาที ที่ความเร็วสูงสุดขณะใช้

ออกซิเจนสูงสุด สลับช่วงระยะเวลา 2 นาที ที่ 50 

เปอร์เซ็นต์ของความเร็วสูงสุดขณะใช้ออกซิเจนสูงสุด 

(อัตราส่วน 1:1) และช่วงระยะเวลา 1 นาที ท่ีความเร็ว

สูงสุดขณะใช้ออกซิเจนสูงสุด สลับช่วงระยะเวลา 1 นาที 

ที ่50 เปอรเ์ซน็ตข์องความเร็วสงูสุดขณะใชอ้อกซเิจน

สูงสุด (อัตราส่วน 1:1) พบว่าการวิ่งสลับช่วงที่ใช้ 

ระยะเวลา 2 นาที มีสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด

ที่มากกว่าการวิ่งสลับช่วงที่ใช้ระยะเวลา 1 นาที และ

ในการศึกษาของเจสัน อาร์ (Jason R. K., 2000) ได้

เสนอแนะความหนักของการออกกำาลังกายแบบสลับ

ช่วงท่ีเหมาะสม สำาหรับผู้ฝึกท่ีมีสมรรถภาพทางกายใน

ระดับปานกลาง โดยใช้ความหนักท่ี 75-85 ของอัตรา

การเต้นของหัวใจ สลบัช่วงกับความหนกัที ่55-65 ของ

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ซ่ึงในการฝึกคร้ังน้ีมีความหนัก

ช่วงสูงที่ 75-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด สลับ

กับความหนักช่วงเบาที่ 55-65% ของอัตราการเต้น

หัวใจสงูสดุ จงึเป็นการกำาหนดระดบัความหนกัของการ

ฝึกที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อร่างกาย

 ภายหลังจากการฝึกว่ิงสลับช่วงเป็นระยะเวลา 

12 สัปดาห์ พบว่า การฝึกวิ่งสลับช่วงบนลู่กล มีผล

ทำาให้ค่าเฉลี่ยน้ำาหนักตัว และปริมาณไขมันในร่างกาย

ลดลง ซึ่งการลดลงของน้ำาหนักตัว และปริมาณไขมัน

ในรา่งกายดงักลา่ว สอดคลอ้งกับการศกึษาของปารสิา 

และเดวาล (Parisa, 2011) ที่พบว่าการฝึกสลับช่วง 

มีผลทำาให้น้ำาหนักตัว ดัชนีมวลกาย และระดับไขมัน 

ในเลือดลดลงหลังการฝึก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการฝึก

สลบัช่วงเป็นการออกกำาลงักายแบบแอโรบิก ซ่ึงการฝกึ
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ออกกำาลงักายแบบแอโรบิกต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานาน

จะช่วยลดเปอรเ์ซ็นต์ไขมนั จากการเพิม่การเผาผลาญ

พลังงานจากไขมันท่ีสะสมในร่างกาย ขณะท่ีการฝึก

ออกกำาลังกายแบบใช้แรงต้านช่วยลดมวลไขมัน 

ในร่างกายและเพิ่มมวลที่ปราศจากไขมัน (Despres, 

1994) แต่การฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง ไม่ทำาให้น้ำาหนัก

ของร่างกายลดลงอาจเป็นไปได้ว่าการฝึกว่ิงสลับช่วง

บนพื้นราบทำาให้เกิดการเพิ่มน้ำาหนักของกล้ามเนื้อ 

เนื่องจากการออกกำาลังกายทำาให้เส้นใยของกล้ามเนื้อ

มีความหนาและแข็งแรงข้ึน (Priest, 1983) เห็นได้จาก

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและต้นขา

ด้านหลังของกลุ่มท่ีฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิงท่ีมีมากกว่า

กลุ่มท่ีฝึกว่ิงบนลู่กลดังแสดงในผลการทดลองของการ

วิจัยน้ี จึงส่งผลให้น้ำาหนักโดยรวมไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม

การวิจัยในคร้ังน้ีไม่สามารถควบคุมได้ในกิจวัตรประจำาวัน 

รวมไปถึงการรับประทานอาหารของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้

จึงอาจเป็นข้อจำากัดท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงน้ำาหนักตัว

และปริมาณไขมันในร่างกายของผู้เข้าร่วมวิจัยได้

 ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจเป็นตัวช้ีวัด

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่สำาคัญ สำาหรับการ

ศึกษาครั้งนี้ได้ทำาการวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

สูงสุดเพ่ือบ่งบอกความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ 

พบว่ากลุ่มฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและกลุ่มฝึกว่ิงสลับช่วง

ในลู่ว่ิง มีค่าสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกับก่อนการฝึก สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา

ที่ได้ศึกษาผลการฝึกว่ิงสลับช่วงบนลู่กลของนักวิ่ง 

ระยะไกล (Gerald. et al., 1998; Fahimeh and 

Paul, 2007) การมีสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุด

เพิ่มข้ึนหลังการฝึกแบบสลับช่วง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การออกกำาลงักายแบบสลบัช่วง เป็นการออกกำาลงักาย

ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายของระบบหัวใจ

และไหลเวียน โดยผลการฝึกโดยรวมของการฝึกแบบ

สลับชว่ง และแตล่ะชว่งของการเปลี่ยนกลับไปมาของ

ความหนักที่สูงและความหนักท่ีต่ำาเก่ียวพันถึงการใช้

พลังงานแบบแอโรบิก ซึ่งมีผลช่วยให้การใช้ออกซิเจน

ในไมโทคอนเดรียมีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่งผลต่อ 

ในการพัฒนาระบบพลังงานแบบแอโรบิกของร่างกาย 

ทำาให้มีความอดทนของระบบหัวใจและหายใจเพิ่มข้ึน 

(Barnest, 2008) สำาหรับการฝึกสลับช่วงท่ีมีผลทำาให้เกิด

การใช้ออกซิเจนในไมโทคอนเดรียอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน 

เกิดข้ึนเน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึนของพีจีซีวันแอลฟา (PGC1 

alpha) ซ่ึงพบว่าพีจีซีวันแอลฟา มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับสมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสูงสุดภายหลังการ

ออกกำาลังกายแบบสลับช่วง (Wisloff et al., 2007)

 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาจะช่วยทำาให้การ

เคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการทรงตัว และ

เพ่ิมความม่ันคงระหว่างการเคล่ือนไหว สำาหรับการวิจัย

คร้ังน้ีพบว่าหลังการฝึก 12 สัปดาห์ กลุ่มท่ีฝึกว่ิงสลับช่วง

บนลู่กลและกลุ่มท่ีฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิง มีความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขา 

ด้านหลังเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนการฝึก แสดงให้เห็นว่า 

การฝึกว่ิงสลับช่วงให้ผลในการพัฒนาความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการฝึก

สลับช่วงนี้ เป็นการวิ่งที่ลงน้ำาหนัก ซึ่งเปรียบเสมือน 

มีน้ำาหนักของร่างกายตัวเองเป็นแรงต้าน เมื่อเกิดการ

ใช้แรงต้านจึงเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ให้เพิ่มมากขึ้นได้ (Clarke, H.H, 1986) (Rungaroon 

and Suksom, 2012) ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ขา

ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันเป็นผลมาจากการพัฒนาปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน 

(Coordination) ของกลุม่กลา้มเนือ้ (Muscle groups) 

ที่สนองตอบต่อการเคลื่อนไหวต้านกับขนาดของใย

กล้ามเน้ือ (Fiber size) (Whiting and Zernich, 1988) 

โดยการวิ่งจะใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นอะโกนิส 

(Agonist) และใช้กลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็น

แอนตะโกนิส (Anagonist) จากการศึกษาของเพียลเซล 

(Pearsell, 2000) ทำาการศึกษาการเคลื่อนไหวในการ
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ฝึกวิ่งสลับช่วง พบว่า ความเร็วมีผลอย่างมีนัยสำาคัญ

กับมุมขา และระยะเวลาก้าว โดยการฝึกวิ่งสลับช่วง

ทำาให้มีประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหวท่ีมากข้ึน ซ่ึงใน

กลุ่มที่ได้รับการฝึกแบบสลับช่วง จะมีความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อขาต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขา

ด้านหลังมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง 

 จากผลของการวิจัย พบว่าไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ของการเปล่ียนแปลง

ของค่าเฉลี่ยตัวแปรทางสรีรวิทยา ได้แก่ น้ำาหนักตัว 

ปริมาณไขมันในร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 

อตัราการเตน้หัวใจสงูสดุ ปรมิาตรเลอืดท่ีออกจากหัวใจ 

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดระหว่างการฝึกว่ิง

สลับช่วงบนลู่กลและการฝึกว่ิงสลับช่วงบนพื้นราบ  

บ่งชี้ว่า โปรแกรมฝึกวิ่งสลับช่วงในลู่วิ่ง ที่ผู้วิจัยสร้าง

ข้ึนนี้มีผลดีต่อสมรรถภาพด้านความอดทนของระบบ

หัวใจและการหายใจได้เทียบเท่ากับการฝึกว่ิงสลับช่วง

บนลู่กล อย่างไรก็ตาม พบว่า การฝึกว่ิงสลับช่วงในลู่ว่ิง

มีสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเน้ือต้นขาท่ีสูงกว่า

กลุม่ฝกึว่ิงสลบัช่วงบนลูก่ล ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาพ

พ้ืนผิวของพ้ืนราบและลู่กลท่ีมีความแตกต่างกัน การว่ิง

ในสนามจะทำาให้มีจังหวะ  ก้าวและมีความยาวก้าวเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงการว่ิงบนลู่กลจะมีความเร็วของนักกีฬาท่ีไม่ได้เป็นจริง 

และมีการลดลงของความพยายามในการว่ิงบนลู่กล 

เม่ือเปรียบเทียบกับการว่ิงในลู่ว่ิงแม้ว่าระยะทางจะเท่ากัน 

(Rayan, 2012) นอกจากนี้ยังพบว่า การวิ่งบนลู่กล

และในลู่ว่ิงมีความแตกต่างของความเร็ว มุมของขา 

ข้อเท้า การวางเท้าและรองเท้าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

โดยการว่ิงในลู่ว่ิงมีมุมท่ีกระทำาต่อมุมของขา ข้อเท้า 

ตลอดการวางเท้าสัมผัสพื้นที่สูงกว่าการว่ิงบนลู่กล 

(Benno and Rudd, 1944)

 สรุปผลการวิจัย

 การฝกึว่ิงสลบัช่วงบนลูก่ลและการฝกึว่ิงสลบัช่วง

ในลูว่ิ่ง มผีลทำาให้ตวัแปรทางสรีรวิทยาในเยาวชนชาย

ไม่แตกต่างกัน อันได้แก่ น้ำาหนักตัว ปริมาณไขมัน 

ในร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก อัตราการเต้น

หัวใจสงูสดุ สมรรถภาพในการใช้ออกซิเจนสงูสดุ และ

ปริมาตรเลือดท่ีออกจากหัวใจ แต่กลุ่มท่ีมีการฝึกว่ิง 

สลับช่วงบนในลู่ว่ิง จะมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา

ที่มากกว่าการวิ่งสลับช่วงบนลู่กล

ข้อเสนอแนะจากการทำาวิจัยในครั้งนี้

 การฝกึว่ิงสลบัช่วงบนลูก่ลและการฝกึว่ิงสลบัช่วง

ในลู่วิ่ง สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยทั้ง 2 รูปแบบ

สามารถช่วยพฒันาสมรรถภาพของหัวใจและหายใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกสลับช่วงในลู่วิ่งจึงเหมาะ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน 

ว่ิงระยะกลางและระยะไกลของผู้ออกกำาลังกายและ

นกักีฬา ทัง้นีก้ารฝกึว่ิงสลบัช่วงในลูว่ิ่ง ทำาให้เกิดความ

สะดวกในการฝึก เนื่องจากสามารถทำาการฝึกที่ใดก็ได้

ไม่จำาเป็นต้องไปฝึกที่ศูนย์ออกกำาลังกาย (Fitness 

Center) อีกท้ังยังเป็นการฝึกซ้อมท่ีเลียนแบบสถานการณ์

เทียบเคียงกับการแข่งขันจริง และน่าจะช่วยลดการ

บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่จะต้องใช้ระยะเวลา และ

ระยะทางที่มากจากการฝึกแบบดั้งเดิมบนลู่กลได้

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึก 

ว่ิงสลับช่วงบนลู่กลและการว่ิงฝึกสลับช่วงในลู่วิ่ง  

ที่อัตราส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

 2. ควรศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการฝึกแบบสลับช่วง

ในรูปแบบอื่น เช่น การว่ายน้ำา การเดิน และการปั่น

จักรยาน เป็นต้น

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการฝึกแบบ 

สลบัช่วงในนกักีฬาในแต่ละชนดิกีฬาเพือ่คิดคน้รูปแบบ

การฝึกให้เหมาะสมกับกีฬานั้นๆ
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การเปรียบเทียบผลของการฝึกแรงต้านสองรูปแบบที่มีต่อความเร็วและ

แรงของการเตะเหยียบลงในนักกีฬาเทควันโดหญิง

วีนัส ดอกจันทร์ และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปรียบเทียบผลของการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและ 

การฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระท่ีมีต่อความเร็ว

และแรงของการเตะเหยียบลงในนกักีฬาเทควันโดหญิง

 วิธีการดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น

นกักีฬาเทควันโดเพศหญิง ชมรมเทควันโดจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-24 ปี จำานวน 20 คน

แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การทรงตัวและความอ่อนตัว 

ในท่างอสะโพก แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ทำาการฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืด 10 คนด้วยความหนักที่สามารถทำาได้

จำานวน 12 ครั้งในแต่ละท่าฝึก (12 Multiple RM)

และกลุ่มที่ 2 ทำาการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ 

10 คน ด้วยความหนัก 70 เปอร์เซ็นต์ของความแข็งแรง

สงูสดุ (1 RM) ทัง้สองกลุม่ทำาการฝกึ 3 วันตอ่สปัดาห์ 

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ทำาการทดสอบความเร็วและแรง

ของการเตะเหยียบลงก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง

สัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 และวิเคราะห์ผลการวิจัย

โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียภายในกลุ่มด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวด้วยการวัดซ้ำา และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี วิเคราะห์

ความแตกต่างของคา่เฉลีย่ระหว่างกลุม่โดยการทดสอบ

ค่าที ทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย พบว่าหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 

และสัปดาห์ท่ี 8 กลุ่มฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและกลุ่มฝึก

แรงตา้นดว้ยระบบรอกอสิระมกีารพฒันาความเรว็และ

แรงของการเตะเหยียบลงมากกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 เมือ่เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่าหลังการทดลอง

สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มฝึกแรงต้านด้วย 

ยางยืดมีการพัฒนาความเร็วและแรงของการเตะ

เหยียบลงมากกว่ากลุม่ฝกึแรงต้านดว้ยระบบรอกอสิระ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรปุผลการวจิยั การฝกึแรงตา้นด้วยยางยืดและ

การฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระสามารถพัฒนา

ความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในนักกีฬา 

เทควันโดหญิงได้ โดยท่ีการฝึกแรงต้านด้วยยางยืด

สามารถพฒันาความเรว็และแรงของการเตะเหยียบลง

ได้ดีกว่าการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ

คำาสำาคัญ แรงต้าน / ความเร็ว / แรง / เตะเหยียบลง 

/ เทควันโด
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A COMPARISON OF TWO DIFFERENT RESISTANCE TRAININGS

ON VELOCITY AND FORCE OF AXE KICK IN 

FEMALE TAEKWONDO ATHLETES

Venus Dokchan and Chaipat Lawsirirat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purpose of this research 

was to compare the effects between elastic 

resistance training with free-form cable resis-

tance training on velocity and force of axe 

kick in female taekwondo players.

 Method Twenty female taekwondo players 

from Chulalongkorn University Taekwondo Club 

between 18-24 years of age were divided into 

two groups using balance ability and flexibility 

of hip flexion : First group (n=10) were trained 

by elastic resistance training with 12 multiple 

RM, while the second group (n=10) were trained 

by free-form cable resistance training. Both 

groups had trained for 3 day a week for  

8 weeks. The velocity and force of axekickwere 

takenbefore, after 4th and 8th weeks of the 

training. Mean and standard deviation were 

presented, One-way analysis of variance with 

repeated measures was used to test for the 

differences of the mean within groups. If their 

existed differences, LSD was used. The level 

of significance was set at .05 throughout the 

study.

 Results After 4th and 8th week of the study, 

both groups had significantly improved the 

velocity and force of axe kick when compared 

with thepretest (p < .05). After 4th and 8th week 

of the training, the elastic resistance training 

group had significantlyhigher velocity and force 

of axe kick than the free-form cable resistance 

training group (p < .05).

 Conclusion The elastic resistance training 

and free-from cable resistance training can 

increase speed and force of axe kick in female 

taekwondo athletes. In addition, the elastic 

resistance training improve speed and force 

of axe kick better than the free-from cable 

resistance training.

Key Words : Resistance / Velocity / Force/ 

Axe kick / Taekwondo
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ซ่ึงมีต้นกำาเนิดจากประเทศเกาหลีและแพร่หลายกว่า 

200 ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน (World Taekwondo 

Federation, 2011) ในปี 2011 สมาพันธ์เทควันโดโลก

ไดท้ำาการเปลีย่นกตกิาการให้คะแนนโดยการทำาคะแนน

ที่ศีรษะของคู่ต่อสู้จะได้รับ 3 คะแนนจากกติกาเดิม

นักกีฬาจะได้เพียง 2 คะแนนเท่านั้น ทำาให้นักกีฬา 

มุ่งเน้นการทำาคะแนนบริเวณศีรษะ เนื่องจากได้รับ

คะแนนที่สูงข้ึนมากกว่าการทำาคะแนนที่ลำาตัว (Koh, 

Watkinson, and Yoon, 2004) ดังนั้นงานวิจัยนี้ 

จึงเลือกศึกษาท่าเตะเหยียบลง (Axe-kick) เนื่องจาก

เป็นท่าเตะหนึง่ในทักษะหลกัท่ีนกักีฬานยิมใช้ในการทำา

คะแนนบริเวณศีรษะ ซึ่งทำาให้นักกีฬาได้รับคะแนนที่

มีค่าสูงและเป็นท่าเตะท่ีทำาคะแนนได้มากที่สุดในการ

แข่งขัน (Woo et.al., 2012) โดยท่าเตะเหยียบลงมีลำาดับ

การเคลื่อนไหวเริ่มจากช่วงแทงเข่า (Knee raising) 

โดยทำาการแทงเข่าข้ึนด้านบนให้ชิดหน้าอก จากน้ันตาม

ด้วยช่วงเตะข้ึนซ่ึงเป็นช่วงท่ีเหยียดปลายเท้าข้ึนเหนือ

เป้าหมาย (Leg straight up) โดยทำาอย่างต่อเนื่อง 

จากการแทงเข่าข้ึนด้านบน และช่วงเตะเหยียบลง (Leg 

straight pull down)เป็นช่วงที่ออกแรงเตะเหยียบลง

ในลกัษณะเข่าเหยียดตรง (Aggeloussis et.al., 2007)

 ดังนั้นนักกีฬาจึงจำาเป็นที่จะต้องเน้นให้การเตะ 

มีความรวดเร็ว รุนแรงและแม่นยำา เพ่ือให้เกิดการโจมตี

ท่ีมีประสิทธิภาพและต้องมีการเคล่ือนท่ีเพ่ือเปล่ียนทิศทาง

หลบหลีกหรือตอบโต้คู่ต่อสู้อยู่เสมอ ซ่ึงประสิทธิภาพ

ของการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากพลังกล้ามเนื้อขา 

(Power) ซ่ึงเกิดจากความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท่ีสามารถ

เอาชนะแรงต้านได้โดยใช้ความเร็ว เมื่อความเร็วและ

ความแข็งแรงผสมผสานกันจะทำาให้เกิดพลงักลา้มเนือ้ 

(Baechle and Earle, 2000) ดงันัน้การฝกึเพือ่ให้เกิด

พลังกล้ามเน้ือต้องพิจารณาแบบแผนการระดมการทำางาน

ของมอเตอร์ยูนิตและระบบพลังงานท่ีสอดคล้องกับ 

เป้าหมายของการฝึกด้วย โดยจะต้องเน้นการฝึกกล้ามเน้ือ

ให้เกิดการระดมเส้นใยกล้ามเน้ือชนิดหดตัวเร็ว (FT IIb) 

ซ่ึงจะต้องใช้แรงต้านท่ีมีความหนักต้ังแต่ 70% ของความ

แข็งแรงของการฝึกขึ้นไป (Abernethy et.al., 2005) 

โดยรูปแบบการฝึกแรงต้านเพื่อพัฒนาพลังกล้ามเนื้อ

ส่วนใหญ่เป็นการฝึกที่อาศัยแรงต้านจากแรงโน้มถ่วง

เป็นหลัก จึงทำาให้การฝึกด้วยท่าทางที่มีการออกแรง 

ในแนวต้ังฉากกับแรงโน้มถ่วงของโลกไมม่ปีระสทิธิภาพ 

เพราะไม่มีแรงต้านในการเคลื่อนที่ จึงมีการออกแบบ

การฝึกแรงต้านด้วยยางยืด (Elastic resistance training) 

และการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ (Free-form 

cable resistance training)เพื่อลดข้อจำากัดนี้ลง

 การฝึกแรงต้านด้วยยางยืดสร้างแรงต้านโดยอาศัย

ความหนืด (Viscosity) โดยการเกิดแรงต้านของยางยืด

จะใช้คุณสมบัติการต้านทานการเสียรูปภายใต้แรงกระทำา

ในช่วงยืดหยุ่นของยางยืด (Stiffness Properties) ซ่ึงเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (stress-

strain relationship) ของวัสดุต่างๆ ซ่ึงอุปกรณ์ยางยืด

มีคุณสมบัติการคืนรูป (Elastic Property) โดยยางยืด

สามารถคืนกลับมาสู่ความยาวเดิมเม่ือปลดแรงกระทำาออก 

เม่ือนักกีฬาฝึกโดยการยืดยางยืดออก ยางยืดจะพยายาม

ดึงให้กลับเข้าสู่ความยาวเดิม ทำาให้เกิดแรงต้านท่ีนักกีฬา

ต้องพยายามเอาชนะแรงน้ัน จะเกิดการพัฒนาสมรรถภาพ

ของกล้ามเนื้อ (McMaster et.al., 2010) ซึ่งแรงต้าน

จะเพ่ิมข้ึนเม่ือยางถูกยืดออก นอกจากน้ีการฝึกด้วยยางยืด

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ยังสามารถเพิ่มความเร็วของท่า

หมุนตัวเตะเฉียง (Turning round kick) ในเทควันโด

ได้ถึง 7% โดยยางยืดทำาให้เกิดจากการปรับตัวของระบบ

ประสาทกล้ามเนื้อมากกว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ของกล้ามเนื้อ (Jakubiakand Saunders, 2008)  

และพบว่าการฝึกด้วยยางยืดสามารถฝึกได้ทุกมุม 

การเคลื่อนไหวและฝึกได้ตามลักษณะการเคลื่อนไหว
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ธรรมชาติของมนุษย์ (Makaya, 2007) 

 นอกจากการฝกึแรงต้านด้วยยางยืด ยังมกีารฝกึ

แรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ (Free-form cable 

resistance training) ซ่ึงเป็นเครือ่งออกกำาลงักายทีใ่ช้

ระบบรอกในการทำางานร่วมกับแผ่นน้ำาหนักเพื่อสร้าง

แรงต้านของการเคลื่อนไหวได้ทุกระนาบ นอกจากนี้

แขนอิสระ (Free Arm) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

เคร่ืองออกกำาลังกายนี้ (free-form cable device)  

ยังช่วยในการปรับระดบัความกว้างของมมุข้อตอ่ ทำาให้

สามารถออกแบบท่าฝึกที่มีลักษณะคล้ายกับการ

เคลื่อนไหวจริงแต่อย่างไรก็ตามการฝึกแรงต้านด้วย

ระบบรอกอิสระสามารถสร้างแรงต้านท่ีสูงในช่วงเร่ิมต้น

ของการเคล่ือนไหวเท่าน้ัน แต่เม่ือมุมของการเคล่ือนไหว

เพิม่ข้ึนแรงตา้นจะลดลง (Freemotion fitness, 2008) 

สเป็นเนียน (Spennewyn, 2008) ได้ทำาการเปรียบเทียบ

ผลของการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกตายตัว (Fixed 

resistance device) และการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอก

อสิระท่ีสง่ผลต่อความแข็งแรงและการทรงตัวในบุคคล

ทั่วไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าการฝึกแรงต้านด้วย

ระบบรอกอิสระสามารถเพิ่มความแข็งแรงและการ

ทรงตัวไดม้ากกว่าการฝกึแรงตา้นด้วยระบบรอกตายตัว

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและเหตุผล

ดังกลา่วข้างต้นทำาให้เห็นว่า ท่าเตะเหยียบลงเป็นทักษะ

ที่ทำาให้นักกีฬาได้รับคะแนนที่สูงในการแข่งขัน อีกทั้ง

รูปแบบการฝกึแรงตา้นด้วยยางยืดและระบบรอกอสิระ

สามารถสร้างแรงต้านได้ในทุกระนาบและทุกมุมของ

การเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกัน แต่แรงต้านที่เกิดข้ึน

ขณะทำาการฝึกมีความแตกต่างกนัซึง่ในปจัจุบนัยงัไม่มี

งานวิจัยท่ีทำาการศึกษารูปแบบการฝึกแรงต้านด้วยระบบ

รอกอิสระท่ีมีผลต่อนักกีฬาเทควันโดหญิงด้วยเหตุนี้ 

ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะทำาการศึกษาเพือ่เปรยีบเทียบ

ผลของการฝึกแรงตา้นดว้ยยางยืดและการฝกึแรงต้าน

ด้วยระบบรอกอิสระโดยจะส่งผลต่อความเร็วและแรง

ของการเตะเหยียบลงในนักกีฬาเทควันโดหญิงเป็น

อย่างไร ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกรูปแบบการฝึกกล้ามเน้ือ

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา

อย่างเต็มประสทิธภิาพและเป็นแนวทางในการทำาวิจยั

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกแรงต้านด้วย 

ยางยืดและการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระท่ีมีต่อ

ความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในนักกีฬา 

เทควันโดหญิง

สมมติฐานของการวิจัย

 การฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและการฝึกแรงต้าน

ด้วยระบบรอกอิสระมีผลต่อการพัฒนาความเร็วและ

แรงของการเตะเหยียบลงของนักกีฬาเทควันโดหญิง 

ไม่แตกต่างกัน 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและได้

ผา่นการพจิารณาจริยธรรมโดยคณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาเทควันโดเพศหญิง 

ชมรมเทควนัโดจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั อายุระหว่าง 

18-24 ป ีทำาการแบ่งกลุม่โดยใช้เกณฑ์การทรงตัวและ

ความอ่อนตัวในท่างอสะโพก โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มให้ 

2 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการทรงตัวและความอ่อนตัว

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Montgomery 

and Runger, 1999) กำาหนดระดบัความเชือ่มัน่เทา่กับ 

95% (α = .05) ค่าอำานาจการทดสอบที่ 0.95 และ 
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ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ที่ 1.20 โดยทดสอบ

สมมติฐานแบบทางเดียว (One-tailed) ทำาให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มละ 8 คน รวมทั้งหมด 16 คน ซึ่งผู้วิจัย

จัดให้มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 คน เพื่อป้องกัน 

การถอนตัวกลางคัน (Dropout) ระหว่างการทดลอง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม จึงได้กลุ่มฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืดจำานวน 10 คนและกลุ่มฝึกแรงต้านด้วย

ระบบรอกอิสระจำานวน 10 คน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาเทควันโด ชมรม 

เทควันโดจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เพศหญิง ซ่ึงมอีายุ

ระหว่าง 18-24 ปี

 2. มีประสบการณ์ในการแขง่ขนัภายในประเทศ

ไม่ต่ำากว่า 2 ปี

 3. กลุ่มตัวอย่างไม่มีการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับขา

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย 

 1. เกิดเหตุสุดวิสัยจนทำาให้ไม่สามารถเข้าร่วม

การวิจัยต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ 

 2. เข้าร่วมการฝึกไม่ถึง 17 คร้ัง จากการฝึก

ทั้งหมด 24 ครั้ง

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม  

กลุม่ละ 10 คนโดยทำาการทดสอบการทรงตวัและความ

อ่อนตัวท่างอสะโพก ก่อนการทดลองโดยการทดสอบน้ี

ให้นักกีฬาเป็นผู้กำาหนดขาข้างท่ีถนัดและขาข้างท่ีไม่ถนัด

ด้วยตัวนักกีฬาเอง มีขั้นตอนดังนี้

  1.1 การทดสอบการทรงตัวท่างอสะโพก 

(Abrams, 2010) ผู้ทดสอบนำาแขนไขว้กันและประสาน

กันไว้ที่หน้าอก แตะหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง งอเข่ายกขา 

อกีข้างหนึง่ข้ึน เขย่งปลายเทา้ข้ึนค้างไว้ให้ไดน้านทีส่ดุ 

ทำาการทดสอบทั้ง 2 ข้าง ทดสอบข้างละ 3 ครั้ง

  1.2 การทดสอบความอ่อนตัวท่างอสะโพก

(Luttgen and Hamilton, 1997) ทดสอบด้วยอปุกรณ์

วัดมุมการเคลื่อนไหว (Goniometer) ย่ีห้อเจมาร์ 

(JAMAR) รุ่นอซีี-รดี (E-Z read) ประเทศสหรฐัอเมริกา

โดยให้ผู้ทดสอบนอนยกขาข้ึนให้ชิดหน้าอกมากที่สุด 

โดยไม่ยกสะโพกขึ้น ขาที่ยกขึ้นเหยียดตรง ทดสอบทั้ง 

2 ข้าง ทำาการทดสอบข้างละ 3 ครั้ง

 2. ทำาการทดสอบและเก็บข้อมลูก่อนการทดลอง

ของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่

  2.1 ทดสอบความเร็วของการเตะเหยียบลง

ด้วยชุดอุปกรณ์วิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Motion 

analysis) ประกอบด้วยกล้องตรวจจับความเร็วสูง 

200 เฮิร์ต จำานวน 3 ตัว และโปรแกรมวิเคราะห์ 

การเคล่ือนไหวดีแมสเซเว่น (DMAS 7 Program) ย่ีห้อ

ดแีมส (DMAS) ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยตดิอปุกรณ์

ระบุตำาแหน่งการเคลื่อนไหว (Reflexive marker) ที่

ข้อต่อ 4 ตำาแหน่ง ได้แก่ สะโพก (greater trochanter) 

เข่า (Lateral patella) ข้อเท้า (เหนือกระดูก Lateral 

malleolus) และปลายเท้า (Metatarsal ด้านนิ้วก้อย) 

ทดสอบในขาข้างที่ถนัดและขาข้างที่ไม่ถนัด ทำาการ

ทดสอบข้างละ 3 ครั้ง 

  การต้ังค่าอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธี 

3D dynamic calibration เนื่องจากเป็นวิธีที่อุปกรณ์

มีการบรรจุค่าของแบบจำาลองเชิงกายภาพ (Physical 

Model) ซ่ึงตัวเคร่ืองกำาหนดข้ึนมาเพ่ือให้สามารถใช้ได้กับ

ทุกระยะของการติดอุปกรณ์ระบุตำาแหน่งการเคล่ือนไหว

โดยไม่ต้องคำานึงถึงความสูงของผู้ทดสอบและใช้ได้กับ

การทดสอบแบบ 2 มิติ ทำาให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อน

ของการตั้งค่าอุปกรณ์เท่ากับ 1.15 มิลลิเมตรและค่า

ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการต้ังค่าอุปกรณ์เท่ากับ 
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0.98 - 1.25 มิลลิเมตร (Motion imaging Corpora-

tion, 2006)

  การกรองข้อมลูโดยใช้บัตเตอรเ์วอรท์ ฟลิเตอร ์

(Butterworth filter) โดยต้ังค่าท่ีความถ่ีระดับ 300 เฮิร์ต

และคัดตอ์อฟ (Cutoff) เท่ากับ 30 โดยศึกษาความเรว็

ออกเป็นความเร็วสงูสดุช่วงเตะข้ึนเริม่ตน้เมือ่เท้าอยู่ที่

พืน้ไปสูจ่ดุทีค่วามเรว็มคีา่เท่ากับศูนย์เปน็ความเรว็ช่วง

แทงเข่าและช่วงเตะข้ึน ส่วนความเร็วช่วงเตะลงทำาการ

หาความเร็วเฉลี่ยซ่ึงเป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงของ

การเคลื่อนท่ีของปลายเท้าจากจุดสูงสุดไปจนถึงจุดท่ี

ปลายเท้ากระทบเป้าหมาย

  2.2 ทดสอบแรงของการเตะเหยียบลงในขา

ข้างที่ถนัดและขาข้างที่ไม่ถนัด ข้างละ 3 ครั้ง โดยใช้

กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน “F = ma” จากน้ันใช้หลักการ

รวมแรง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

   ก. ค่าความเร่ง ได้จากขั้นตอนดังนี้

    1. คา่มวลของขาในแตล่ะสว่นคำานวณ

โดยใช้สดัสว่นของระยางคแ์ตล่ะสว่นคณูกับน้ำาหนกัตัว

ของผู้ทดสอบ (Richards, 2008)

     มวลของต้นขา = น้ำาหนักตัว × 

สัดส่วนมวลของต้นขา (มีค่า 0.096)

     มวลของแข้ง = น้ำาหนักตัว × 

สัดส่วนมวลของแข้ง (มีค่า 0.045)

     มวลของเท้า = น้ำาหนักตัว × 

สัดส่วนมวลของเท้า (มีค่า 0.014)

     มวลรวมของขา = น้ำาหนักตัว × 

สัดส่วนมวลของขาหนึ่งข้าง (มีค่า 0.155)

    2. ค่าจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity ; 

CG) ของแต่ละส่วนของขาได้แก่ ช่วงต้นขา (Thigh 

segment) ช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า (Shank segment) 

และข้อเท้าถึงปลายเท้า (Foot segment) ซึ่งได้ค่า

ศนูยถ์ว่งจากอปุกรณวิ์เคราะห์การเคลือ่นไหวโดยเลอืก

ช่วงภาพ (frame) ก่อนที่เท้าจะกระทบเป้าจากนั้นนำา

ค่าจุดศูนย์ถ่วงคูณกับมวลของแต่ละส่วนดังนี้

CGx = 
มวลxต้นขา + มวลxแข้ง + มวลxเท้า

มวลรวมของขา

CGy = 
มวลyต้นขา + มวลyแข้ง + มวลyเท้า

มวลรวมของขา

   ข. ทำาการหาความเรง่โดยกำาหนดให้จดุที่

ปลายเท้าสูงสุด(ความเร็วเท่ากับศูนย์)เป็นจุดอ้างอิงที่ 

1 (CGx1, CGy1) และจุดก่อนเท้ากระทบเป้าเป็นจุด

อ้างอิงที่ 2 (CGX2, CGy2) ซึ่งจะได้ความเร่งในแต่ละ

แกน ดังแสดงในสูตร

ax = 
CG2 - CG1

Dt2
................ได้ความเร่งในแนวแกน x

ay = 
CG2 - CG1

Dt2
................ได้ความเร่งในแนวแกน y

   ค. ทำาการคำานวณแรงลัพธ์ จากแรงใน

แนวแกน x และแกน y ดังแสดงในสูตร

 ∑Fx = max ......................... ได้แรงในแนวแกน x

 ∑Fy = may + mg ........... ได้แรงในแนวแกน y

 

∑FR =   Fx
2 + Fy

2

 3. กลุ่มทดลอง 2 กลุ่มทำาการฝึกเป็นระยะเวลา 

8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยใช้โปรแกรมการฝึกเดิม

ตลอดระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์ ใช้ท่าฝึกเดียวกัน 

3 ท่า ได้แก่ ท่า Knee raise ท่า High kick  

ท่า Downward kick ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ท่าฝึกที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 การฝึกแรงต้านด้วยยางยืดใช้ยางยืด 

ชนิดแผ่น ยี่ห้อ Sanctband ประเทศมาเลเซีย 

  โปรแกรมการฝึกประกอบด้วย การอบอุ่น

ร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ทำาการฝึกท้ังหมด 3 ชุด 

กำาหนดความหนกัโดยเลอืกสขีองยางยืดท่ีสามารถทำาได้

จำานวน 12 ครั้ง (12 Multiple RM) ในแต่ละท่าฝึก

ซ่ึงตอ้งทำาการวัดระยะห่างระหว่างจดุทีต่ดิตัง้ยางยืดกับ

จุดที่ผูกยางยืดกับขาของผู้ฝึกทุกคร้ังก่อนเริ่มการฝึก

และใช้ความยาวเดิมในทุกครัง้ของการฝกึตามด้วยการ

คลายอุ่นและยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนักของยางยืด ขนาดและค่านิจของยางยืดแต่ละสีที่ใช้ในงานวิจัย

สี

ยางยืด

ความหนักเมื่อถูกยืดออก 

(กิโลกรัม)
ขนาด

[กว้าง(ซม.) x ยาว(ม.) x หนา(มม.)]

ค่านิจ

(นิวตัน/เมตร)
100 % 300 %

สีเขียว

สีฟ้า

สีม่วง

สีเทา

2.6

3.2

4.2

5.2

4.5

5.5

7.7

9.2

15 × 1.5 × 0.25

15 × 1.5 × 0.30

15 × 1.5 × 0.40

15 × 1.5 × 0.45

50.0

65.4

72.3

78.4
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  3.2 การฝึกแรงตา้นด้วยระบบรอกอสิระ ย่ีห้อ

ฟรีโมชั่น (Freemotion) รุ่นฟรีโมชั่น อีเอ็กซ์ทีดูเอิล 

เคเบิ้ลครอส (Freemotion EXTDual Cable Cross) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยการอบอุน่ร่างกาย

และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และฝึกโดยใช้เครื่องออก 

กำาลังกายระบบรอกอิสระฝึกทั้งหมด 3 ชุด กำาหนด

ความหนักท่ี 70% ของความแข็งแรงสูงสุดในแต่ละท่า 

ตามด้วยการคลายอุ่นและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

 ผู้วิจัยกำาหนดความหนักของการฝึกแรงต้าน 

ทั้งสองรูปแบบโดยใช้ความหนักของการฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืดที่สามารถทำาได้ 12 คร้ังในแต่ละท่าฝึก 

ซ่ึงเทียบเท่าได้กับความหนักของการฝึกแรงต้านด้วย

ระบบรอกอิสระท่ีระดับ 70 เปอร์เซ็นต์ของความแข็งแรง

สงูสดุในแต่ละทา่ฝกึ (Page and Ellenbecker, 2003) 

อีกทั้งการฝึกด้วยความหนัก 70 เปอร์เซ็นต์ของความ

แข็งแรงสูงสุดเป็นระดบัของแรงต้านทีท่ำาใหก้ล้ามเนื้อ

เกิดการระดมเส้นใยชนิดหดตัวเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนา

ของพลังกล้ามเน้ือได้ดี (Abernethy et.al., 2005) ผู้วิจัย

จึงเลือกระดับความหนักน้ีมาใช้ในการฝึกเพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของการฝึกทั้งสองรูปแบบ

 4. ทดสอบหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ

สัปดาห์ที่ 8 โดยทดสอบตัวแปรเดียวกับการทดสอบ

ก่อนการทดลองจากนัน้เก็บรวบรวบข้อมลูทีไ่ดจ้ากการ

ทดสอบและนำามาทำาการวิเคราะห์ทางสถิต ิเพือ่เปรียบ

เทียบผลการทดลองก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์

 5. เมือ่สิน้สดุการทดลองมผีูถ้อนตวัจากงานวิจยั 

(Drop out) จำานวน 2 คน เน่ืองจากป่วยโดยไม่สามารถ

เข้าร่วมงานวิจัยต่อ 1 คนและขาดการฝึกซ้อมติดต่อกัน

เกิน 2 สัปดาห์ 1 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจะเหลือ

ทั้งหมด 18 คน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายใน

กลุม่ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาห์ที ่4 และ

สัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียวด้วยการวัดซ้ำา (Oneway analysis of 

variance with repeatedmeasures) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีของ LSD

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง

กลุม่ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาห์ที ่4 และ

สัปดาห์ท่ี 8 โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test) 

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยในขาข้างที่ถนัด

 1. หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืดมีความเร็วช่วงแทงเข่าเพ่ิมข้ึนดังแสดงในรูป

ท่ี 2ก ความเร็วช่วงเตะข้ึน ช่วงเตะลงและแรงของการ

เตะเหยียบลง ดังแสดงในรูปที่ 2 ข, ค, ง ไม่แตกต่าง

กับก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และกลุ่มฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระมีความเร็ว

ช่วงแทงเข่า ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลง และแรงของการ

เตะเหยียบลงไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการวิจัยหลังการ

ทดลองสปัดาห์ท่ี 8 ทัง้สองกลุม่มคีวามเร็วช่วงแทงเข่า 

ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลงและแรงของการเตะเหยียบลง 

ดังแสดงในรูปที่ 2 ก, ข, ค, ง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2. เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มพบว่าหลังการ

ทดลองสัปดาห์ท่ี 4 กลุ่มฝึกแรงต้านด้วยยางยืดมีความเร็ว

ช่วงแทงเข่าดังแสดงในรูปท่ี 2 ก มากกว่ากลุ่มฝึก 

แรงตา้นดว้ยระบบรอกอิสระส่วนความเร็วช่วงเตะขึน้ 
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ช่วงเตะลงและแรงของการเตะเหยียบลงไมแ่ตกตา่งกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และหลังการทดลอง

สปัดาห์ท่ี 8 กลุม่ฝกึแรงต้านดว้ยยางยืดมคีวามเรว็ช่วง

แทงเข่า ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลง และแรงของการเตะ

มากกว่ากลุม่ฝกึแรงตา้นด้วยระบบรอกอสิระ ดังแสดง

ในรปูที ่2 ก, ข, ค, ง อย่างมนียัสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 

.05

รูปที่ 2 ผลการวิจัยความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในขาข้างที่ถนัด

 ผลการวิจัยในขาข้างที่ไม่ถนัด

 1. หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืดมคีวามเร็วช่วงแทงเข่าช่วงเตะข้ึน และช่วง

เตะลงเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3 ก, ข, ค แต่แรงของ

การเตะดังแสดงในรูปที่ 3ง ไม่แตกต่างกับก่อนการ

ทดลอง และกลุ่มฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ 

มีความเร็วช่วงแทงเข่า ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลง และ

แรงของการเตะไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการวิจัยหลังการ

ทดลองสปัดาห์ท่ี 8 ทัง้สองกลุม่มคีวามเร็วช่วงแทงเข่า 

ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลงและแรงของการเตะเหยียบลง 

ดังแสดงในรูปที่ 3 ก, ข, ค, ง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มพบว่าหลัง

การทดลองสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มฝึกแรงต้านด้วยยางยืด 

มีความเร็วช่วงแทงเข่าดังแสดงในรูปที่ 3ก มากกว่า

กลุ่มฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระส่วนความเร็ว 

ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลงและแรงของการเตะเหยียบลง

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มฝึกแรงต้านด้วย

ยางยืดมีความเร็วช่วงแทงเข่า ช่วงเตะขึ้น ช่วงเตะลง 

และแรงของการเตะมากกว่ากลุม่ฝกึแรงต้านด้วยระบบ

รอกอสิระ ดังแสดงในรูปที ่3 ก,ข,ค,ง อย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05
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รูปที่ 3 ผลการวิจัยความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลงในขาข้างที่ไม่ถนัด

+ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลองในกลุ่มเดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

# มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหลังทดลองสัปดาห์ที่4 ในกลุ่มเดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

* มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มฝึกแรงต้านด้วยระบบรอกอิสระอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลของการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและการฝึก

แรงตา้นดว้ยระบบรอกอิสระทีมี่ตอ่ความเรว็และแรง

ของการเตะเหยียบลง จากผลการวิจัยในข้อ 1 และ

ข้อ 2 แสดงว่าการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดที่กำาหนด

ความหนัก 12 Multiple RM และการฝึกแรงต้าน 

ด้วยระบบรอกอิสระท่ีความหนัก 70% ของความ 

แข็งแรงสูงสุด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 

สามารถพฒันาความเรว็และแรงของการเตะเหยียบลง

ในนักกีฬาเทควันโดหญิงได้ เนื่องจากการฝึกแรงต้าน

ทัง้สองรูปแบบทำาให้เกิดการปรบัตวัของระบบประสาท

กล้ามเน้ือ เซลล์ (Sale, 1988) กล่าวว่าการฝึกแรงต้าน

ทำาให้เกิดการปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อได้ 

เนื่องจากกล้ามเนื้อมีการประสานการทำางานภายใน

กล้ามเน้ือมัดเดียวกันได้ดีข้ึน โดยเพ่ิมการระดมการทำางาน

ของมอเตอร์ยูนิต ซึ่งหลักการทำางานของมอเตอร์ยูนิต

จะใช้หลักของขนาด (Size principle) กล่าวคือในเส้นใย

ชนิดหดตัวช้า มอเตอร์ยูนิตจะมีขนาดเล็ก และมีขีดจำากัด

ต่อการถูกกระตุ้น (Threshold) ต่ำาจึงทำาให้มอเตอร์ยูนิต

ถูกกระตุ้นได้ง่าย โดยส่ังการให้กล้ามเน้ือมัดน้ันเร่ิมมี

การหดตัวอย่างช้าๆ ซ่ึงในการหดตัวอย่างช้าๆ ของ

เส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้านี้จะใช้ระบบพลังงาน

แบบใช้ออกซิเจนเป็นหลักและนอกจากนี้แรงท่ีเกิดข้ึน

ในการหดตัวจะต่ำาส่วนในเส้นกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็ว 
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มอเตอร์ยูนิตจะมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีขีดจำากัดต่อการถูก

กระตุ้นท่ีสูงทำาให้มอเตอร์ยูนิตถูกกระตุ้นได้ยาก โดยเฉพาะ

มอเตอร์ยูนิตในเส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดตัวเร็ว FT IIb 

จะถูกกระตุ้นยากที่สุด แต่จะทำาให้กล้ามเนื้อเกิดการ

หดตัวได้เร็วและแรง จากหลักการของขนาดดังกล่าว

การฝึกจะต้องพิจารณาแบบแผนการระดมการทำางาน

ของมอเตอร์ยูนิตและระบบพลังงานท่ีสอดคล้องกับ 

เป้าหมายของการฝกึโดยการไดม้าซ่ึงพลงักลา้มเนือ้นัน้

จะต้องเน้นการฝึกกล้ามเนื้อให้เกิดการระดมเส้นใย

กล้ามเน้ือชนิดหดตัวเร็ว (FT IIb) โดยเน้นให้ใช้แรงต้าน

ที่มีความหนักต้ังแต่ 70% ของความแข็งแรงสูงสุด 

ขึ้นไป (Abernethy et.al, 2005) ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อ

ได้รบัการฝกึดว้ยแรงต้านในระดับสงูและฝึกในลกัษณะ

แรงระเบิด ซ่ึงเป็นลักษณะการฝึกท่ีออกแรงเพ่ือเอาชนะ

แรงต้านท่ีมีความหนักสูงด้วยจังหวะการปฏิบัติท่ีรวดเร็ว 

จึงทำาให้การหดตัวของกล้ามเนื้อโดยใช้มอเตอร์ยูนิต

ขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงต้านจากยางยืด

และระบบรอกอิสระ เซลล์ประสาทส่ังการจึงมีการระดม

มอเตอร์ยูนิตขนาดใหญ่ออกมาเพื่อช่วยในการหดตัว

และเอาชนะแรงต้านนั้น ทำาให้กล้ามเนื้อของนักกีฬา

เทควันโดทีไ่ด้รับการฝกึในรปูแบบดังกลา่วมกีารพฒันา

ความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลงที่ดีข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกับจาคูเบียก และซอนเดอร ์(Jakubiakand 

Saunders, 2008) ซึ่งทำาการทดลองการฝึกแรงต้าน

ด้วยยางยืดเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซ่ึงสามารถเพ่ิมความเร็ว

ในท่าหมุนตัวเตะเฉียง (Turning round kick) ของ

นักกีฬาเทควันโดได้ถึง 7%

 2. การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึก 

แรงต้านด้วยยางยืดและการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอก

อิสระที่มีต่อความเร็วและแรงของการเตะเหยียบลง 

จากผลการวิจัย ในข้อ 3 และข้อ 4 เมื่อทำาการ 

เปรยีบเทียบผลของการฝกึแรงตา้นระหว่างการฝึกดว้ย

ยางยืดและการฝกึด้วยระบบรอกอสิระจากผลการวิจยั 

ในข้อ 3 และข้อ 4 สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการ

ของยางยืดและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ดังนี้

  1. จากสมการ “F = kx” เมื่อ F คือ แรงที่

เกิดข้ึนภายในยางยืดที่พยายามดึงกลับไปสู่ความยาว

ตั้งต้น k คือค่านิจของยางยืดที่เป็นค่าคงที่ และ x คือ

ระยะท่ียืดออกจากความยาวต้ังต้นของยางยืด จากสมการ

ดังกล่าวสามารถอธิบายกลไกการสร้างแรงต้านของ 

ยางยืดได้ว่ายางยืดจะมีแรงต้านเพิ่มข้ึนเมื่อถูกยืดออก 

(McMaster et.al., 2010) จากหลักการดังกล่าวการฝึก

ด้วยยางยืดจึงสามารถนำามาใช้ในการฝึกเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของท่าเตะเหยียบลงได้ เนื่องจากท่าเตะ

เหยียบลงเป็นท่าเตะท่ีมีมุมการเคล่ือนไหวท่ีกว้าง ซ่ึงทำาให้

กลา้มเนือ้ตน้ขาด้านหลงั (Hamstring) และกลา้มเนือ้

เหยียดสะโพก (Glutuesmaximus) มีการทำางานแบบ

ความยาวเพิ่มขึ้น (Eccentric contraction) จากการ

เหยียดออกของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิด 

รีเฟล็กซ์ยืด (Stretch Reflex) เมื่อรีเฟล็กซ์นี้ทำางาน

จะมีผลไปกระตุ้นส่วนประกอบยืดหยุ่นที่ติดกับเส้นใย

กล้ามเนื้อ (Series elastic component) ให้มีการ 

ยืดตัวออกเป็นผลให้เกิดการสร้างพลังงานของเส้นใย

กล้ามเนื้อและเก็บสะสมไว้ในรูปพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 

จากนัน้พลงังานน้ีจะถูกปลดปลอ่ยออกมาเมือ่กลา้มเน้ือ

มีการหดตัวแบบหดสั้น (Concentric contraction)

อย่างรวดเร็ว ดังนัน้การฝกึดว้ยยางยืดนอกจากช่วยให้

กลา้มเนือ้มกีารทำางานแบบเหยียดออกทีร่วดเร็วยางยืด

ยังมีแรงกระชากกลับที่พยายามจะดึงยางยืดคืนรูป 

สู่ความยาวเดิม ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีการเหยียดออก

และตามด้วยการหดส้ันได้อย่างรวดเร็วจึงทำาให้ความเร็ว

และแรงของการเตะเหยียบลงพัฒนาข้ึน (Bompa and 

Carrera, 2005); (Stevenson, 2010)

  ในขณะทีก่ารฝกึแรงตา้นด้วยระบบรอกอสิระ 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองที่ใช้ระบบรอกในการทำางานเพื่อยกแผ่น

น้ำาหนักในการฝึก ทำาให้การสร้างแรงต้านของการฝึก
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รูปแบบน้ีมีความคงท่ี และมีความหนักมากในช่วงเร่ิมต้น
ของการออกแรงเพือ่เคลือ่นที ่ทำาให้กลา้มเนือ้ออกแรง
ได้ไม่เท่ากันในแต่ละมุมการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
ตำาแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวท่ีหยุดนิ่งซ่ึงเป็น 
จุดท่ีกล้ามเน้ือมีความอ่อนแอมากท่ีสุดดังน้ันการฝึกด้วย
ระบบรอกอิสระสามารถทำาให้กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึก
มีการทำางานแบบเหยียดออกและตามด้วยการหดตัว
แบบสั้นลง ทำาให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว (Tension)
เพิ่มข้ึน เป็นผลทำาให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงท่ีดีข้ึน 
ทำาให้นกักีฬามคีวามเร็วและแรงของการเตะเหยียบลง
ที่ดีขึ้น (Scott and Edward, 2009); (Page and 
Ellenbecker, 2003)
  2. จากกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน “F = ma”  
เมื่อ F คือแรง m คือมวลของขาท่ีติดกับยางยืด 
และมวลของขาที่ติดกับสายพานของรอก และ a คือ
ความเร่งขาที่ติดกับยางยืดและมวลของขาที่ติดกับ
สายพานของรอกอิสระสามารถอธิบายถึงการเร่งความเร็ว
ในขณะทำาการฝกึด้วยยางยืดและการฝึกดว้ยระบบรอก
อสิระ โดยในเครือ่งออกกำาลงักายระบบรอกอสิระจะมี
การติดต้ังสายพานที่คล้องกับรอกภายในตัวเครื่อง 
ทำาให้เกิดความหนืดหรือแรงเสียดทาน (Friction ; f) 
ในขณะท่ีทำาการฝึก ซ่ึงอุปกรณ์พวกเคร่ืองกล (Machine) 
จำาเป็นต้องมีเพื่อช่วยในการรักษาความมั่นคงของการ
เคลื่อนที่เมื่อมีการลากสายพานผ่านรอกและทำาให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ตัวผู้ฝึก (Freemotion fitness,  2008) 
แต่การฝึกด้วยยางยืดจะไม่เกิดแรงเสียดทาน เพราะ
ยางยืดเป็นอุปกรณ์อิสระท่ีไม่ต้องติดต้ังกับเคร่ืองมือ
ใดๆ นอกจากน้ียางยืดยังมีมวลน้อยกว่าสายพานท่ี
เช่ือมกับระบบรอกจึงทำาให้การฝึกแรงต้านด้วยระบบ
รอกอิสระไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เท่าความเร็วท่ีเกิดข้ึน
ตามการเตะจริง สง่ผลให้การฝกึด้วยยางยืดมคีวามเร่ง
ท่ีมากกว่าการฝึกด้วยระบบรอกอิสระ ดังแสดงในสมการ 
(Makaya, 2007); (Petterson et.al., 2001); (Stoppani, 
2009)

 F = ma ........... การฝึกด้วยยางยืด
 F - f = ma ........... การฝกึด้วยระบบรอกอสิระ

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการฝึก 
แรงต้านด้วยยางยืดและการฝึกแรงต้านด้วยระบบ 
รอกอสิระทำาให้กลา้มเนือ้มกีารทำางานแบบเหยียดออก
และตามด้วยการทำางานแบบหดสั้นได้เช่นเดียวกัน  
แต่ยางยืดมมีวลทีน่อ้ยกว่ามวลของสายพานทีเ่ชือ่มกับ
ระบบรอก อีกทั้งยางยืดยังทำาให้เกิดแรงกระชากกลับ
ท่ีมากกว่าแรงกระชากกลับของระบบรอกอิสระเน่ืองจาก
มีแรงดึงกลับสู่ความยาวต้ังต้นภายในตัวยางทำาให้นักกีฬา
สามารถเร่งความเรว็ในการฝกึเตะได้ดีกว่าการฝกึด้วย
ระบบรอกอิสระ ซ่ึงเป็นผลทำาให้เกิดรีเฟล๊กซ์ยืด (Stretch 
reflex) ภายในกล้ามเนื้อ ดังนั้นการฝึกแรงต้านด้วย
ยางยืดจะทำาให้กลา้มเนือ้ไดร้บัการฝกึปฏบัิตทิีซ้่ำาๆ ดว้ย
ความเร็ว ส่งผลให้กล้ามเน้ือมีการปรับตัวและเปล่ียนทาง
ระบบประสาทกล้ามเน้ือท่ีมากกว่า ดังน้ันการฝึกแรงต้าน
ด้วยยางยืดสามารถพัฒนาความเร็วและแรงของการ
เตะเหยียบลงได้ดีกว่าการฝึกแรงต้านด้วยระบบรอก
อิสระ

 สรุปผลการวิจัย
 การฝึกแรงต้านด้วยยางยืดและการฝึกแรงต้าน
ด้วยระบบรอกอิสระสามารถพัฒนาความเร็วและแรง
ของการเตะเหยียบลงในนกักีฬาเทควันโดหญิงได้ โดยท่ี
การฝึกแรงต้านด้วยยางยืดสามารถพัฒนาให้นักกีฬา 
มีการแทงเข่าข้ึนและตามด้วยการเหยียบปลายเท้าข้ึน
เหนือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีผลพัฒนาให้
ช่วงเตะเหยียบลงมีความเร็วและแรงที่ดีกว่าการฝึก
แรงต้านด้วยระบบรอกอิสระ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. โปรแกรมการฝึกท่ีสร้างข้ึนมีความเป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาเทควันโด โดยสามารถนำาไป
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ประยุกต์ใช้ในการฝึกได้จริง 

 2. โปรแกรมการฝึกแรงต้านทั้ง 2 รูปแบบต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทักษะซ่ึงไม่เหมาะ

กับนักกีฬาที่ไม่เคยได้รับการฝึกความแข็งแรงมาก่อน 

จึงควรมีผู้ควบคุมขณะฝึกเพื่อความปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณนักกีฬาเทควันโดหญิงทุกท่าน 
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การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร

กฤตยา ช่างประดับ และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีส่งเสริม

และพัฒนาการจัดดำาเนินงานกิจกรรมกีฬา เพื่อให้

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ดังนั้น การ

พัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาจึงมีความสำาคัญ 

ต่อศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครที่จะดำาเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้บริการ 

จำานวน 45 คน และผู้ใช้บริการ จำานวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม นำาข้อมูล

มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการสรุป แจกแจงความถ่ี 

หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบค่า “ที” นำาผลการวิเคราะห์เสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง และรายข้อพร้อมความถ่ี 

หลังจากนั้น นำามาพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการ 

ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร รวม 5 ด้าน โดยให้ผู้เช่ียวชาญ

จำานวน 11 คน พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำา

แนวทางไปพฒันาการจดัการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

ให้ประสบความสำาเร็จ

 ผลการวิจัย 

 การจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครมีแนวทาง

พฒันารวม 5 ดา้น โดยภาพรวม มคีา่เฉลีย่อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน แต่ละด้านท่ีมีแนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ดังนี้ ด้านการให้บริการ ควรจะประกาศกฎระเบียบ/

วิธีการใช้บริการในส่วนต่างๆ ของศูนย์กีฬาให้ชัดเจน 

ดา้นการเงิน ควรจะระบอุตัราคา่ใช้บรกิารในสว่นทีต้่อง

เสียค่าใช้บริการอย่างชัดเจน ด้านบุคลากร ควรจะ

เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือปรับตำาแหน่งผู้ให้บริการอย่าง

ยุติธรรม ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวย

ความสะดวก ควรจะดูแลห้องน้ำา ห้องส้วม และห้อง

เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มีความสะอาดตลอดเวลา 

ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ควรจะปรับปรุง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์กีฬาให้เป็นปัจจุบัน 

และปรับปรุงเนื้อหาของสื่อต่างๆ ให้ชัดเจน 

 สรุปผลการวิจัย การนำาแนวทางการจัดการ 

ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครไปประยุกต์ในการบริหาร

จัดการศูนย์กีฬาต้องมีการปรับให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมของแต่ละศูนย์กีฬา อันจะเป็นการเพ่ิมจำานวน 

ผู้มารับบริการให้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อสุขภาพกายและใจ และการเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ

ของชาติต่อไป

คำาสำาคัญ: การพัฒนา / แนวทางการจัดการ / ศูนย์กีฬา

ของกรุงเทพมหานคร
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THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT GUIDELINES 

OF BANGKOK METROPOLIS SPORT CENTERS

Kittaya Changpradub and Prapat Laxanaphisuth
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 Bangkok Metropolis Sport Centers have 
missions to promote and to develop sport 
activities for improving good physical and 
mental health of their service users. Therefore, 
the development of management guideline is 
necessary for the Bangkok Metropolis Sport 
Centers to accomplish their stated objectives.
 Purposes The purpose of this research 
was to develop of the management guidelines 
of Bangkok Metropolis Sport Centers.
 Methods The samples consisted of  
45 service providers and 400 service users. 
Questionnaires were this research instrument. 
The data were then statistically analyzed in 
terms of conclusion, frequency distribution, 
percentage, mean and standard deviation. The 
independent t-test was also employed. The 
results were presented in tables with essay, 
and in items with frequencies. And then, the 
managing guidelines of the 5 areas of Bangkok 
Metropolis Sport Centers were developed by 
11 experts to consider the possibility of bringing 
the development of Bangkok Metropolis Sport 
Centers to be successful.

 Results
 There are 5 areas of Bangkok Metropolis 
Sport Centers management guidelines. The 
means of each area are in high level. The 
highest means of each area are follows. Service 
area: Regulation and using direction should be 
announced. Financial area: Usage service fee 
should be mentioned. Human resource area: 
Promotion and staff’s career path are unbiased. 
Building & Facility area: Locker area must be 
clean at all times. Advertisement and public 
relations: Placard should be updated, and news 
and information should be clear. 
 Conclusions In application, management 
guidelines of Bangkok Metropolis Sport Centers 
need to be adjusted subject to each sport 
center. This can continually increase the number 
of participants, be good impact for physical 
and mental health, and improve quality of life 
of our national populace.

Key Words: Development / Management 
Guidelines / Bangkok Metropolis Sports 
Center

Corresponding Author : Assoc. Prof. Dr.Prapat Laxanaphisuth, Faculty of Sports Science, Chulalongkorn  
University, Bangkok 10330 Thailand, E-mail: lprapat@yahoo.com



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 51

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

 การพัฒนาประเทศไทย ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) จนถึง 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีเป้าหมายสำาคัญคือ

การพัฒนาคุณภาพคน เพราะคนเป็นปัจจัยสำาคัญในการ

พัฒนาประเทศ และการพัฒนาคนให้มีความพร้อม 

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ได้นั้น กีฬาถือเป็นตัวช่วยสำาคัญในการพัฒนาให้คน 

มีความพร้อมทุกด้าน รวมทั้งความสมบูรณ์แข็งแรง

ของร่างกาย ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตอนหนึ่งที่ว่า 

“การรักษาความสมบูรณแ์ข็งแรงของรา่งกายเป็นปัจจยั

ของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่

แข็งแรงน้ัน โดยปกติจะอำานวยผลให้สุขภาพจิตสมบูรณ์

ด้วย และเมือ่มสีขุภาพสมบรูณด์พีรอ้มทัง้ร่างกายและ

จติใจแลว้ ย่อมมกีำาลงัทำาประโยชนส์รา้งสรรค์เศรษฐกิจ

และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่

สังคมด้วย คือ เป็นแต่ผู้สร้าง มิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ” 

(Office of the Royal Development Projects 

Board, 2009)

 จากพระบรมราโชวาทข้างต้น จะเห็นว่าการท่ีจะ

รักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เราจำาเป็น

ต้องเล่นกีฬา การกีฬาจึงมีความสำาคัญต่อประชาชน

และประเทศ อีกทั้งรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญ

ของการพฒันาด้านการกีฬา ท่ีมตีอ่การพฒันาคณุภาพ

ของทรัพยากรบุคคลของประเทศโดยการทำาแผนพัฒนา 

การกีฬาแห่งชาติข้ึนมา 5 ฉบับ (Ministry of Tourism 

and Sports, 2011) การกีฬาจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญ

อย่างย่ิงในการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในทุกด้าน 

โดยเฉพาะดา้นร่างกายและจติใจ จงึเป็นภารกิจสำาคัญ

ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

ศูนย์กลางความเจริญ และศูนย์รวมของทรัพยากร 

ในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้วางนโยบาย

ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่เข้มแข็ง 

ด้วยนโยบายสุขภาพที่จะทำาให้ทุกคนแข็งแรงในด้าน

กีฬา แต่จากการสำารวจพื้นที่ลานกีฬา ในปี 2552  

พบว่า ลานกีฬามีปัญหาในด้านการจัดการ เช่น การไม่มี

มาตรฐานและไมม่คีวามปลอดภยั (Bangkok Metro-

politan Administration, 2012) ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

เข้าใช้บริการของประชาชน เพราะถ้ามีระบบการจัดการ

ท่ีดี ลานกีฬาจะเป็นท่ีดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการมากข้ึน

 นอกจากนี ้กรุงเทพมหานครยังจดัให้มกีารจดัต้ัง

ศูนย์กีฬา รวม 10 ศูนย์ ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า 

ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครมีปัญหาในการดำาเนิน

กิจกรรมการออกกำาลังกายและกีฬาในด้านบุคลากร 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการดำาเนนิการ ดา้นสถานท่ี และ

ดา้นอปุกรณแ์ละสิง่อำานวยความสะดวก (Phromphui, 

2002) และจากการศึกษาในปี 2553 พบว่าศูนย์กีฬา

ควรดำาเนินการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ

ศูนย์กีฬา โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ รวมทั้งสนามกีฬาและอุปกรณ์ต้อง

มีมาตรฐานและปลอดภัย (Phopanyasak, 2010)

 จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศูนย์กีฬาของ

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และยังคง

มปัีญหาการจดัการศนูย์กีฬาเดิมดงัทีไ่ดก้ลา่วไว้หรอืไม ่

อีกท้ัง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการจัดการศูนย์กีฬา

ของกรุงเทพมหานครหรือไม่เพียงใด เพื่อที่จะได้นำาผล

การศึกษามาพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬา

กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของ

กรุงเทพมหานคร
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง
 1. กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ให้บริการของศูนย์กีฬา 
จำานวน 264 คน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection Sampling Method) จาก 
ผู้ให้บริการที่ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ  
ทั้ง 9 ศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬาละ 5 คนรวมทั้งสิ้น 45 คน
 2. กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาท่ีคำานวณ
ตามสดัสว่นของประชาชนในกรงุเทพมหานครทีเ่ข้ามา
ใช้บริการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง จำานวน 
4,280,898 คน ผูวิ้จยัใชส้ตูรการคำานวณขนาดของกลุม่
ตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 400 คน
 3. กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection Sampling 
Method) คือ ผู้อำานวยการกองการกีฬา จำานวน 1 คน 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา จำานวน 1 คน และ
หัวหน้าศูนย์กีฬาทั้ง 9 ศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬาละ 1 คน 
รวม 11 คน
 
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันพัฒนาแนวทางการจัดการ 
ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
และปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
ชุดที่ 1 และแบบสอบถามชุดที่ 2 
 2. นำาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 6 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา (Content Validity) ด้วยวิธกีารหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนี
เท่ากับ 0.94
 3. นำาแบบสอบถามชุดที่ 1 และแบบสอบถาม
ชุดที่ 2 ไปทดลองใช้ (Try out) จำานวน 30 คน เพื่อ

หาคณุภาพของแบบสอบถาม เพือ่ตรวจสอบความเทีย่ง 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ได้ค่าเท่ากับ 0.92 และ 0.89 ตามลำาดับ
 4. นำาแบบสอบถามชุดที่ 1 และแบบสอบถาม
ชุดที่ 2 ที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงด้านสำานวนภาษา
ให้ชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์แบบสอบถาม
เพ่ือให้ถูกรูปแบบตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ แล้วนำา
แบบสอบถามนี้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป
 5. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยนำา
แบบสอบถามไปให้กลุม่ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการของ
ศูนย์กีฬา และผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาทั้ง 9 แห่งในสังกัด
กรุงเทพมหานครตอบแบบสอบถาม
 6. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้มาจดักระทำา 
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
ลงรหัสข้อมูล และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพิจารณาคุณภาพของแนวทาง
พัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร 
 1. เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามท่ีได้จากการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 
และ ชุดที ่2 โดยผูว้จิยันำามาพฒันาให้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาศูนย์กีฬาของ
กรุงเทพมหานคร แลว้นำาไปให้แก่ผูอ้ำานวยการกองการ
กีฬา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา และหัวหน้าศูนย์กีฬา
ทั้ง 9 แห่ง พิจารณาแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ความเป็นไปได้ที่จะนำาแนวทางการจัดการไปพัฒนา
ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร 
 2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยนำา
แบบสอบถามไปให้ผู้อำานวยการกองการกีฬา หัวหน้า
กลุม่งานสง่เสรมิกีฬา และหัวหนา้ศนูย์กีฬาทัง้ 9 แห่ง
ตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิ้จยัรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดม้าจดั กระทำา 
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ลงรหัสข้อมูล และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันพัฒนาแนวทางการจัดการ 
ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร 
 นำาข้อมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 และแบบสอบถาม
ชุดท่ี 2 มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่า “ท”ี นำาผลการวิเคราะห์เสนอในรปูตารางประกอบ
ความเรียง และสรุปผลความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ปลายเปิดเป็นรายข้อพร้อมความถี่

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพิจารณาคุณภาพของแนวทาง
พัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร 
 นำาข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 3 มาวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นำาผลการวิเคราะห์เสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง และสรุปผลความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะปลายเปิดเปน็รายข้อพร้อมความถ่ี นำาผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  
เรียบเรียงเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬา
กรุงเทพมหานคร นำาเสนอ 5 ด้าน ในแต่ละด้าน 
จะแสดงรายละเอียดเป็นข้อย่อย ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากข้ึนไป นำาเสนอเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ไปหาน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 จำานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำา
แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำาเร็จ ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการ

แนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (11 คน)
ระดับ

ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. ขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์กีฬาตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์กีฬา
2. ปรับเปลี่ยนบัตรสมาชิกเป็นบัตรแข็งอิเล็กทรอนิกส์
3. ประกาศกฎระเบียบ/วิธีการใช้บริการในส่วนต่างๆ ให้ชัดเจน
4. ประกาศข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเตรียมรถพยาบาลที่สามารถส่ง

ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที
5. การจองสนามกีฬาสามารถจองผ่านโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เนตได้
6. จัดบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เครื่องชั่งน้ำาหนัก เครื่องวัดความดัน 
7. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก 
8. จัดการแข่งขันกีฬาภายในสำาหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วม

ได้ทุกคน
9. จัดส่งนักกีฬาของศูนย์กีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
10. เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
11. ทำาการสำารวจผลความต้องการของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬา

2.45
2.27
3.36

2.73
2.09
3.27
2.91

3.27
3.00
3.09
3.09

0.82
0.90
0.67

1.35
1.14
0.65
0.70

0.47
0.89
0.94
0.70

น้อย
น้อย
มาก

มาก
น้อย
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 2.87 0.56 มาก
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 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการจัดการ

ศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ของผู้

เช่ียวชาญ ดา้นการให้บรกิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายข้อพบว่า ทุกข้อมคีวาม

คดิเห็นอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นข้อทีว่่า ขยายเวลาเปิด-

ปิดศูนย์กีฬาตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์กีฬา 

ปรับเปลี่ยนบัตรสมาชิกเป็นบัตรแข็งอิเล็กทรอนิกส์ 

และการจองสนามกีฬาสามารถจองผ่านโทรศัพท์หรือ

ทางอินเตอร์เนตได้ที่อยู่ในระดับน้อย 

ตารางที่ 2 จำานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำา

แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำาเร็จ ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน

แนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (11 คน)
ระดับ

ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. กำาหนดช่วงเวลาการเก็บค่าสมาชิกในหลายรูปแบบ เช่น รายวัน 
2. ประกันอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้บริการ

ภายในศูนย์กีฬา โดยเก็บค่าบริการเพิ่มจากค่าสมาชิกเล็กน้อย
3. ตั้งกล่องรับบริจาคค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาตามความสมัครใจของผู้ใช้

บริการ
4. ระบุอัตราค่าใช้บริการในส่วนที่ต้องเสียค่าใช้บริการอย่างชัดเจน 
5. ปรับรายได้หรือค่าตอบแทนของผู้ให้บริการให้เป็นไปตามที่รัฐกำาหนด
6. ตั้งงบประมาณสำาหรับการทำาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
7. เปิดเผยรายรับ-รายจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับรู้

1.64

1.82

2.00
3.82
3.36
3.18
2.18

0.67

1.08

0.45
0.41
1.03
0.87
1.08

น้อย

น้อย

น้อย
มากที่สุด
มาก
มาก
น้อย

รวม 2.57 0.46 มาก

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการจัดการ

ศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ของผู้

เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมคีวามคดิเห็น

อยู่ในระดับน้อยมี 4 ข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมากมี 2 ขอ้ และขอ้ที่มีความคิดเหน็อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุด คือข้อท่ีว่า ระบุอัตราค่าใช้บริการในส่วนท่ีต้อง

เสียค่าใช้บริการอย่างชัดเจน เช่น ค่าใช้บริการสนาม 
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ตารางที่ 3 จำานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำา

แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำาเร็จ ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านบุคลากร

แนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (11 คน)
ระดับ

ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามกีฬา
นั้นๆ

2. ปฐมนิเทศหรืออบรมผู้ให้บริการก่อนเข้ารับตำาแหน่งหน้าที่
3. จัดอบรมให้ผู้ให้บริการทุกคนสามารถตอบคำาถาม หรือให้คำาแนะนำา 

เกี่ยวกับสุขภาพ และการออกกำาลังกายได้
4. จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถของผู้ให้บริการ
5. จัดอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีผู้ใช้บริการเกิดอุบัติเหตุ
6. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
8. บำารุงขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ให้บริการ
9. มีสวัสดิการต่างๆแก่ผู้ให้บริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
10. เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือปรับตำาแหน่งผู้ให้บริการอย่างยุติธรรม
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างสม่ำาเสมอ
12. จัดให้ผู้ให้บริการทุกคนมีเครื่องแบบประจำาในการปฏิบัติงาน
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รวม 3.15 0.63 มาก

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการจัดการ

ศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ของผู้

เชี่ยวชาญ ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4 จำานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำา

แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำาเร็จ ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก

แนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (11 คน)
ระดับ

ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. จัดให้มีรถรับส่งเข้า-ออกศูนย์กีฬา
2. จัดทำาป้ายบอกทางเข้าศูนย์กีฬาให้มากขึ้น
3. ทำาป้ายแสดงแผนผัง และป้ายบอกทางไปจุดต่างๆ ภายในศูนย์กีฬา
4. ทำาป้ายบอกวิธีและข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์กีฬา
5. เพิ่มพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
6. เพิ่มที่นั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์กีฬาให้มากขึ้น
7. มีบริการตู้น้ำาดื่มบริการฟรีแก่ผู้ใช้บริการ
8. จัดให้มีร้านค้าจำาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มภายในศูนย์กีฬา
9. จัดตั้งห้องพยาบาล หรือตู้ยาสำาหรับผู้เข้ามาใช้บริการ
10. ดูแลห้องน้ำา ห้องส้วม และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มีความสะอาด

ตลอดเวลา
11. ปรับพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาให้มีความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ
12. ปรับทัศนียภาพภายในศูนย์กีฬาให้ร่มรื่น เช่น ปลูกต้นไม้ 
13. ตกแต่งภายในศูนย์กีฬาด้วยการทำาบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการออกกำาลังกาย

และเล่นกีฬา หรือประวัติของแต่ละชนิดกีฬา
14. ดูแลอาคารให้มีความปลอดภัย และซ่อมแซมส่วนที่ชำารุด
15. ปรับสนามกีฬาให้มีมาตรฐานทุกสนามกีฬา
16. ปรับสนามกีฬาให้มีแสงสว่างเข้าถึง และอากาศถ่ายเทสะดวก
17. เพิ่มสนามกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
18. บำารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
19. เพิ่มอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการ
20. จัดให้มีตู้ล็อคเกอร์พร้อมทั้งกุญแจให้เช่า
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รวม 2.94 0.58 มาก

 จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการจัดการ

ศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ของผู้

เชี่ยวชาญ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวย

ความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ยกเว้นข้อท่ีว่า จัดให้มีรถรับส่งเข้า-ออก 

ศนูย์กีฬา เพิม่พืน้ทีจ่อดรถให้เพยีงพอต่อความต้องการ

ของผู้มาใช้บริการ จัดใหม้ีร้านค้าจำาหน่ายอาหาร และ

เครื่องดื่มภายในศูนย์กีฬา และข้อที่ว่าเพิ่มสนามกีฬา

ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ี

อยู่ในระดับน้อย



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 57

ตารางที่ 5 จำานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำา

แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครให้ประสบความสำาเร็จ ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

แนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (11 คน)
ระดับ

ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. จัดทำาโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์กีฬาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ ฯลฯ

2. จัดทำาเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละศูนย์กีฬา
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์กีฬาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  

แผ่นพับ โปสเตอร์ บิลบอร์ด ฯลฯ
4. จัดกิจกรรมเพื่อกระจายข้อมูลและข่าวสารของศูนย์กีฬาตามจุดต่างๆ  

ที่สำาคัญของชุมชน 
5. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์กีฬาให้เป็นปัจจุบัน
6. ปรับปรุงเนื้อหาของสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
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 จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางการจัดการ

ศูนย์กีฬาไปพัฒนาศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ของผู้

เช่ียวชาญ ด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาการพฒันาแนวทางการจดัการ

ศนูย์กีฬาของกรงุเทพมหานคร สามารถนำามาอภปิราย

ผลได้ดังนี้

 แนวทางพัฒนาการจัดการศูน ย์ กีฬาของ

กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการ มีดังนี้ 

 1. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรจะมีการประกาศ

กฎระเบียบ/วิธกีารใช้บรกิารในสว่นตา่งๆ ของศูนย์กีฬา

อย่างชัดเจน รวมถึงการประกาศข้อปฏิบัติในกรณีเกิด

อุบัติเหตุ และเตรียมรถพยาบาลท่ีสามารถส่งผู้ป่วย 

ไปโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า อบัุตเิหตุสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

การเผยแพรก่ฎระเบียบ/วิธกีารใชบ้รกิาร และข้อปฏบัิติ

ต่างๆ จึงเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุได้ทางหนึ่ง 

สอดคลอ้งกับความคดิของนภพร ทศันยันา (Tasnaina, 

2005) ที่ว่า อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอโดยที่เราคาด

ไม่ถึง ดังน้ันผู้เล่นกีฬาหรือผู้ท่ีร่วมกิจกรรมออกกำาลังกาย

จึงควรรู้จักหลักการวิธีป้องกันและแก้ไขการบาดเจ็บ

จากการเล่นกีฬา เพื่อจะได้ป้องกันมิให้เกิดข้ึน และ 

ในกรณีที่เกิดข้ึนแล้วจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ดี

ขึ้นได้ 

 2. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรจัดบริการเก่ียวกับ

สุขภาพ เช่น เคร่ืองช่ังน้ำาหนัก ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

การทราบถึงสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการจะทำาให้

สามารถทราบถึงสุขภาพของผู้ใช้บริการในเบ้ืองต้นได้ 

ซ่ึงจะเป็นการช่วยในการให้คำาแนะนำาการออกกำาลังกาย

แก่สมาชิก และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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ในขณะออกกำาลังกาย สอดคล้องกับความคิดของ  

นภพร ทัศนัยนา (Tasnaina, 2005) ท่ีว่า ความสมบูรณ์

ของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย เป็นปัจจัยสำาคัญมาก

ที่จะส่งเสริมการแสดงออกในทักษะกีฬาและควบคุม 

ไม่ให้ร่างกายเกิดความผิดพลาดหรือแก้ไขเหตุการณ์

เฉพาะหน้าได้ 

 3. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรจะเพิ่มระบบ

รักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  

ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความปลอดภัยในทุกกรณี 

มีความสำาคัญมากในการให้บริการ สอดคล้องกับแนว

ความคดิของ รุง่นภา สงา่แสง (Sangasaeng, 2002) 

ท่ีว่า ควรจัดให้มีหน่วยงาน หรือจัดต้ังองค์กร หรือบุคคล

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยโดยตรง 

เพือ่ดแูล และกำาหนดมาตรการความปลอดภยั รวมทัง้

ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการรายงาน

เมื่อเกิดเหตุความเสียหายขึ้นแก่บุคคลและทรัพย์สิน 

 4. ศนูย์กีฬากรงุเทพมหานครควรจะจดักิจกรรม

เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก  

ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส

พิเศษต่างๆ ให้กับสมาชิก และผู้ใช้บริการ เป็นการสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างศูนย์กีฬากับผู้ใช้บรกิาร และ

กลุ่มผู้ใช้บริการด้วยกันเอง ทั้งยังเป็นการสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการให้มีต่อศูนย์กีฬาอีกทางหน่ึงด้วย 

สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมชาติ กิจยรรยง 

(Kityanyong, 1993) ท่ีว่า ผูใ้ห้บรกิาร ควรมคุีณสมบัติ

ที่จะสามารถอำานวยความสะดวก และทำาตนเพื่อผู้อื่น

อย่างมคีวามรับผดิชอบ และมคีวามสขุ และสอดคลอ้ง

กับแนวความคิดของ สมิต สัชฌุกร (Sutchukorn, 

2000) ท่ีว่าการบริการท่ีดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ

ต่อตัวผู้ให้บริการไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึง

พอใจ และมีความประทับใจที่ดี 

 5. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรจะจัดการแข่งขัน

ภายในท่ีสามารถให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ 

และจดัสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแข่งขันท่ีหนว่ยงานต่างๆ

จดัให้มากย่ิงข้ึน ซ่ึงผูวิ้จยัมคีวามคดิเห็นว่า การแข่งขัน

กีฬาเป็นการวัดทักษะความสามารถทางการกีฬาของ

นักกีฬา เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของตนเอง 

และนำาไปพัฒนาทักษะความสามารถให้สูงย่ิงข้ึน ท้ังยัง

เป็นการสรา้งความสามคัคี ปลกูฝงัความมนี้ำาใจนกักีฬา 

สอดคล้องกับความคิดของ สุมนา อยู่โพธ์ิ (Yupho, 1982) 

ที่ว่า ควรให้มีการแข่งขันกันระหว่างสมาชิกผู้เล่นอื่นๆ

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือประสานความสามัคคี และ

กระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัว ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์

ถึงกิจการ สโมสร สมาคมของผู้จัดการแข่งขันได้อีกด้วย

 6. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรสำารวจผลความ

ต้องการของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬาอย่างสม่ำาเสมอ  

ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การให้บริการจะต้องทราบ

ถึงความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ช้บรกิาร และให้ความ

สำาคัญกับผู้ใช้บริการมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด

ของ วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (Suriyapiwat, 2003) 

ที่ว่า การบริการเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนให้แก่สมาชิก 

ตามความสามารถและหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน  

โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจาก

หน่วยงานเป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการในระยะ

ต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก 

 แนวทางพฒันาการจดัการศนูย์กีฬาของกรงุเทพ- 

มหานคร ด้านการเงิน มีดังนี้

 1. ศนูย์กีฬากรงุเทพมหานครควรตัง้งบประมาณ

สำาหรบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ซ่ึงผูวิ้จยัมคีวาม

คิดเห็นว่า มคีวามจำาเป็นมากต่อการเผยแพร่ข้อมลูและ

ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์กีฬาไปสู่ภายนอก เพื่อให้

ประชาชนได้รับรู้ และเกิดความสนใจท่ีจะเข้ามาใช้บริการ

ของศูนย์กีฬา จากความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ ในด้านการโฆษณา และการประชาสมัพนัธ ์

พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น จึงต้อง

ให้ความสำาคัญ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุมนา อยู่โพธ์ิ (Yupho, 

1982) ที่ว่า ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชน

เป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายจากการให้บริการการกีฬา 

 2. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรจะระบุอัตรา

ค่าใช้บริการอย่างชัดเจน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

การกำาหนดราคา และระบุอัตราค่าใช้บริการที่ชัดเจน

จะช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีความเข้าใจ 

ตรงกัน และมีผลต่อการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับ

แนวความคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (Santiwong, 1996) 

ที่ว่า ราคาเป็นกลไกที่สำาคัญสามารถดึงดูดความสนใจ

ให้เกิดข้ึน การกำาหนดราคาให้เหมาะสมที่สุดจึงเป็น 

การผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกไปสู่ท่ีท่ีมีความต้องการ 

โดยวิธีการส่งเสริมการจำาหน่ายที่ดี เหมาะกับตลาด 

เป้าหมาย 

 แนวทางพฒันาการจดัการศูนย์กีฬาของกรงุเทพ- 

มหานคร ด้านบุคลากร มีดังนี้

 1. ศนูย์กีฬากรงุเทพมหานครควรจดัหาผูฝ้กึสอน

ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตาม

กีฬาน้ันๆ ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์จะสามารถให้คำาแนะนำา 

และฝึกสอนนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด  

ทัง้ยังป้องกันการผดิพลาดท่ีเกิดจากการฝกึซ้อมท่ีผดิวิธี 

ซ่ึงอาจนำาไปสูก่ารบาดเจบ็ของนกักีฬาได้ สอดคลอ้งกับ

ความคิดของ นภพร ทัศนัยนา (Tasnaina, 2005) ท่ีว่า 

นักกีฬาจำานวนไม่น้อยท่ีต้องพบกับการบาดเจ็บเรื้อรัง

เน่ืองจากฝึกด้วยวิธีการท่ีผิดจากผู้ฝึกสอน เพราะผู้ฝึกสอน

บางรายไม่ได้คำานึงถึงพัฒนาการของนักกีฬา หรือไม่เคย

ศึกษาในเร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

จึงมักจะสอนหรือฝึกตามความเข้าใจ และความรู้สึก

ของตนเอง นักกีฬาที่ฝึกด้วยจึงมักจะบาดเจ็บ

 2. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรมีการปฐมนิเทศ

หรอือบรมผูใ้ห้บรกิารก่อนเข้ารับตำาแหนง่หนา้ท่ีภายใน

ศูนย์กีฬา จัดอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรณีเกิดอุบัติเหตุ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความ

สามารถของผู้ให้บริการอย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังจัดสัมนา

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในหน่วยงาน และส่งเสริม

ให้ผู้บริการมีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งผู้วิจัย

มีความคิดเห็นว่า บุคลากรคือผู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผูใ้ช้บรกิารโดยตรง ถ้าบคุลากรเป็นผูท้ีผ่า่นการคดัเลอืก 

ว่ามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และได้รับ

การฝึกอบรม มีแรงจูงใจในการทำางาน ก็จะสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้เข้าใช้บริการได้ สอดคล้องกับแนว

ความคดิของ ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์ (Vannavanit, 

2005) ท่ีว่า พนกังานบรกิารเป็นกลุม่คนท่ีจดัหาบรกิาร

ให้กับลูกค้าซ่ึงจะเป็นส่วนสร้างภาพพจน์และช่ือเสียง

ให้กับธุรกิจ องค์กรจึงควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มี

ความเข้าใจในหน้าที่ของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 3. ศนูย์กีฬากรงุเทพมหานครควรกำาหนดให้ผูใ้ห้

บริการมีเครื่องแบบประจำาในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัย

มีความคิดเห็นว่า การที่ผู้ให้บริการทุกคนมีเครื่องแบบ

ประจำาในการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถ

แยกผู้ให้บริการกับบุคคลอื่นภายในศูนย์กีฬาได้ ทำาให้

ง่ายต่อการขอความช่วยเหลือ และรับบริการจากผู้ให้

บริการ และการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อยยังช่วยให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนว

ความคดิของ วีรพงษ ์เฉลมิจริะรตัน ์(Chalermjirarat, 

1996) เก่ียวกับคณุภาพการบริการในข้อหนึง่ทีว่่า ผูใ้ห้

บริการต้องแต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย

 4. ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรมียุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลักคุณธรรมและความ

ยุตธิรรม มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนือ่ง 

รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น การกำาหนด

เส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน การมีสวัสดิการที่

เหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับแนวความคิดเห็นของ ธงชัย สันติวงษ์ 

(Santiwong, 1996) ทีว่า่ การทีจ่ะให้พนกังานมคีวาม
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พงึพอใจในงานทีท่ำาอยู่นัน้ คนแต่ละคนมคีวามต้องการ

แตกต่างกันไป โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพอใจ

ของคน รวมท้ังท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางาน

ของคน เช่น การได้รับค่าตอบแทนที่พอเพียง และ 

สมเหตุผล มีสวัสดิการที่ให้กับคนงาน ทั้งห้องอาหาร 

รถสวัสดกิาร ห้องน้ำา การรกัษาพยาบาล การฝกึอบรม 

การประกันสุขภาพ และอุปกรณ์พักผ่อนต่างๆ ความ

ยุติธรรมในโอกาสเลื่อนขั้น โยกย้าย และการพัฒนา 

และการให้ระบบการตอบแทนแบบจูงใจโดยมีหลักเกณฑ์ 

และมีความเป็นธรรม เป็นต้น 

 แนวทางพฒันาการจดัการศูนย์กีฬาของกรงุเทพ- 

มหานคร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวย

ความสะดวก มีดังนี้ 

 ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครควรมีการดูแล

ความสะอาด และความปลอดภัยของสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 

และส่ิงอำานวยความสะดวก ควรซ่อมแซมส่วนท่ีชำารุด

อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งการบำารุงรักษาอุปกรณ์กีฬา 

ให้พร้อมใช้งาน ปรับทัศนียภาพภายในศูนย์กีฬาให้ร่มร่ืน 

เพ่ิมท่ีน่ังพักผ่อนตามจุดต่างๆ ให้มากข้ึน ปรับสนามกีฬา

ให้มีมาตรฐาน และมีแสงสว่างเข้าถึง และอากาศ 

ถ่ายเทสะดวก รวมทัง้เพิม่อปุกรณกี์ฬาให้เพยีงพอตาม

ความต้องการ จัดทำาป้ายบอกวิธีและข้อควรระวังในการ

ใช้อปุกรณกี์ฬา ตลอดจนจดัให้มสีิง่อำานวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น ตู้ล็อคเกอร์ ห้องพยาบาลหรือตู้ยาสำาหรับ

ผู้ใช้บริการ ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ศูนย์กีฬาสามารถ

สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ในทุกข้ันตอน 

เช่น ความสะอาดของสถานท่ี ความพร้อมของเคร่ืองมือ

และอปุกรณ ์สอดคลอ้งกับแนวความคดิของ ชัยสมพล 

ชาวประเสริฐ (Chawprasert, 2006) กล่าวว่า  

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่ิงประทับใจส่ิงแรกสำาหรับ

ลกูคา้ทีม่าใช้บริการในครัง้แรก นกัการตลาดท่ีดจีะตอ้ง

สร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพในการให้บริการ และสอดคล้องกับความคิดของ 

สุมนา อยู่โพธิ์ (Yupho, 1982) ที่ว่า สถานที่เล่นกีฬา

ต้องตั้งอยู่ในทำาเลท่ีมีบรรยากาศเหมาะสม อากาศ

บริสุทธ์ิ มีอาณาบริเวณกว้างขวางเหมาะสมกับกีฬาน้ันๆ 

และในการให้บริการด้านกีฬา ควรจดัให้มอีปุกรณกี์ฬา

ให้สมาชิกหรอืผูเ้ลน่ได้เช่า หรือยืม มบีริการสิง่อำานวย

ความสะดวกแก่ผู้เล่น 

 แนวทางพฒันาการจดัการศนูย์กีฬาของกรงุเทพ- 

มหานคร ด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์  

มีดังนี้

 ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครควรปรับปรุงบอร์ด

ประชาสมัพนัธภ์ายในศนูย์กีฬาให้เป็นปัจจบัุน และเพิม่

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์กีฬาผ่านสื่อต่างๆ 

เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ 

โดยปรับปรุงเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

กับสถานที่ และสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็น

ว่าการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ท่ีดีและท่ัวถึง

จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความยอมรับ  

และสนใจเข้ารว่มกิจกรรมของศนูย์กีฬา สอดคลอ้งกับ

แนวความคิดของสุมนา อยู่โพธ์ิ (Yupho, 1982) ท่ีว่า 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาสำาหรับการแข่งขัน

กีฬานัดสำาคัญให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ได้เข้าแข่งขันหรือ

เข้าชม และมีเอกสาร ข่าวสารปรากฎในหนังสือพิมพ์

เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมกีฬา และสอดคล้องกับแนวความคิด

ของ นพดล วศินสุนทร (Vasinsunthon, 2010) ท่ีว่า 

การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการสื่อสาร

เพื่อจัดองค์กรให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับสาธารณชน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ

สอดคล้องกับความคิดของ สุดาดวง เรืองรุจิระ  

(Ruangrujira, 2000) ท่ีว่า สื่อโฆษณาที่กำาลังเข้าสู่

ความนิยม และเป็นสื่อที่ทันสมัย พัฒนาตามความ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร คือ การโฆษณาทาง

อนิเตอร์เนต็ผา่นคอมพวิเตอร ์ซ่ึงสามารถใช้แพรห่ลาย

ไปได้กว้างขวางถึงระดับนานาประเทศ
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 สรุปผลการวิจัย

 แนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร 

ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 5 ด้านได้แก่ ด้านการให้บริการ  

ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

และสิ่งอำานวยความสะดวก และด้านการโฆษณาและ

การประชาสัมพันธ์ มีความเป็นไปได้ที่จะนำาไปพัฒนา 

การจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครให้ประสบ- 

ความสำาเร็จได้ในระดับมากทุกด้าน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 ควรนำาแนวทางพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬา

กรงุเทพมหานครไปใช้ในการจดัการศูนย์กีฬาในทุกด้าน

แบบองค์รวม โดยการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆ กัน  

เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการให้บริการ และความพร้อม

ในการพัฒนาองค์กร

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการศูนย์กีฬา

ของกรุงเทพมหานครเฉพาะเจาะจงในแต่ละศูนย์กีฬา 

ในเรื่องการหารายได้มาสนับสนุนการจัดดำาเนินการ 

การใช้ทรัพยากรของศูนย์กีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรศึกษาการจัดการศูนย์กีฬา หรือลานกีฬา

อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐ เช่น องค์กร

ปกครองท้องถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
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ในการดำาเนินการวิจัยทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็น
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แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิธีดำาเนินการวิจัย การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมลู จากเจา้หนา้ท่ีของศูนย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำานวน 20 คน และสมาชิกของศูนย์กีฬา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400 คน และใช้ 
แบบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 2 คน ผู้บริหาร 
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 2 คน 
และผู้จัดการแผนกของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จำานวน 5 คน แล้วนำาผลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำาหนดค่าคะแนนของ
แบบสอบถามเป็นระดับ 4 ระดับ และนำาผลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาตรวจสอบข้อมูลสามเส้า แล้วนำาผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาสรปุเป็นแนวทาง
การพัฒนาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน พิจารณาค่า
ดัชนคีวามสอดคลอ้งระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index Of item Congruence: IOC)
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. จากข้อมูลแบบสอบถาม ชุดที่ 1 พบว่าระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับทรพัยากรในการจดัการศนูย์กีฬา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 2.58 และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ
จัดการวงจร (PDCA) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.76 
 2. จากข้อมูลแบบสอบถาม ชุดที่ 2 พบว่าระดับ
ความพึงพอใจเก่ียวกับผลการดำาเนินการในการรับ
บริการของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์กีฬาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 
2.83 
 3. จากการประเมนิแนวทางการพฒันาศนูย์กีฬา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความคิดเห็นว่าแนวทางการพัฒนาท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
มีความเหมาะสม โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.8 ขึ้นไป
ทุกข้อ
 สรุปผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัทีผู่วิ้จยัสร้างข้ึน 
มีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการจัดการ 
ประกอบด้วย 1. การจัดการมนุษย์หรือบุคคล (Human) 
2. การจัดการการเงินและงบประมาณ (Financial)  
3. การจดัการวตัถุดิบ (Raw materials) 4. การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 
และด้านกระบวนการจัดการ ประกอบด้วย 1. การ
วางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติ (Do) 3. การตรวจสอบ 
(Check) 4. การปรับปรุง (Act) ซึ่งมีความเหมาะสม
สำาหรับนำาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจัดการของ 
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์กีฬา
ที่อื่นๆ ต่อไปได้ 

คำาสำาคัญ : แนวทางการพัฒนา / การจัดการ / 
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GUIDELINES FOR DEVELOPING MANAGEMENT SYSTEM OF 

CHULALONGKORN UNIVERSITY SPORTS CENTER

Sarothon Rengsomboonsuk and Tepprasit Gulthawatvichai
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 
 Purpose To study about the Guidelines for 
developing management system of Chulalongkorn 
University Sports Center.
 Methods The study used 2 research 
methods which were questionnaire and interview. 
The samplings of the survey were composed 
of 20 staffs of Chulalongkorn University’s 
Sports Centre and 400 members of C.U. sports 
centre. For the interview, it was composed of 
2 executives of C.U. sports centre, 2 committees 
of C.U. sports centre’s and 5 administrators of 
C.U. sports centre’s administration. The score 
of the questionnaire was divided into 4 levels. 
The results were analyzed to make the statistics 
figures which were an average of a standard 
deviation. Then, the results of the interview were 
validated the data triangulation. Finally, the 
results of all collecting data were summarized 
for being as a guideline on development, 
proposing to 6 experts to consider an index 
of them congruence: IOC.
 Results
 1. The questionnaire number one shows 
that the overall operation of resources was, 
in general, at a good level. The average is 2.58. 

As for the PDCA cycle management of C.U. 
sports center, its average is 2.76 which was 
considered at a good level.
 2. In terms of the satisfaction of C.U. 
sports centre’s members, the result of the 
questionnaire indicates the satisfaction towards 
C.U. sports center was at a good level with 
an average of 2.83.
 3. According to the information from the 
evaluation of C.U. sports center’s development, 
it appears that the qualified people gave a 
higher IOC score than 0.8 in every question
 Conclusion There were 2 angles for the 
conclusion Guidelines for developing system 
management of Chulalongkorn University Sports, 
Center. First was resources management which 
consists of 1. Human Resource 2. Financial 
3. Raw materials 4. Information Technology. 
And the second is management which consists 
of 1. Plan 2. Do 3. Check 4. Act. These can be 
used to further C.U. sports center’s development.

Key Words: Guidelines for developing system 
/ Management / Chulalongkorn University Sports 
Center.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การกีฬาได้มคีวามเก่ียวข้องกับนสิติ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะต้องอาศัย

ทักษะในการจัดการมาใช้กับการกีฬา ซึ่งศูนย์กีฬาแห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัเป็นองค์กรทีใ่ห้การบรกิารแก่

นิสิต บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียน

โรงเรียนสาธติจฬุาฯ และสมาชิกท้ังแบบรายเดือนและ

รายปี ปัจจุบันศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 9 สนาม คือ 

สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาในร่ม 1 

สนามเทนนิส 1 สระว่ายน้ำา 25 เมตร สนามกีฬา 

ในร่ม 2 สนามเทนนิส 2 สนามฟุตซอล Fitness  

กลางแจง้ และอาคารศนูย์กีฬาและนนัทนาการ (C.U. 

Sports Complex) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา

และนันทนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Sports 

Complex) จดัข้ึนเพือ่ขยายพืน้ท่ีกีฬาให้เพิม่ข้ึน รองรับ

จำานวนนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เพิ่มขึ้น 

รวมถึงใช้เป็นสนามแข่งในการจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2553 

อีกด้วย ซ่ึงมีอาคารด้านกีฬาท่ีทันสมัยให้บริการ ทัดเทียม

มหาวิทยาลัยช้ันนำาระดับโลก ซ่ึงงบประมาณท่ีใช้ใน

การสรา้งอาคารศนูยก์ฬีาและนนัทนาการจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (C.U. Sports Complex) เป็นจำานวน

เงิน 395 ล้านบาท งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (C.U. Sports Complex) เป็นจำานวนเงิน

ที่สูง ซ่ึงศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มี 

การวางแผนการบริหารจัดการแล้วในระดับหนึ่ง และ

ปัจจบัุนศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มผีูเ้ข้า

ใช้บริการเป็นจำานวน 546,779 คน ซึ่งถือว่ามีจำานวน

ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูง แต่หากต้องการจะใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจำาเป็นจะต้องมีแนวทางการพัฒนา 

การจดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัอย่าง

จริงจัง 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทำาวิจัยเรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย” เพื่อศึกษาถึงสภาพและปัญหา ผลการ

ดำาเนนิการ ความพงึพอใจของสมาชิกทีเ่ข้ามาใช้บริการ

ของศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และศึกษา

แนวทางการพัฒนาการจัดการของศูนย์กีฬาแห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพือ่นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำาถามในการวิจัย

 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวทาง

การพัฒนาการจัดการอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 1. เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวิธกีารเลอืกแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling)

  1.1 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จำานวน 20 คน 

  1.2 กลุ่มผู้บริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จำานวน 2 คน 

  1.3 กลุม่คณะกรรมการบรหิารศนูย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 2 คน

  1.4 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จำานวน 5 คน

  1.5 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ทางด้านการบริหารจัดการศูนย์กีฬา ทั้งภายในและ
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ภายนอกจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวุฒภิายใน 

2 คน และภายนอก 4 คน รวมเป็นจำานวน 6 คน

 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling)

 สมาชิกของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

400 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ (Accidental sampling) กำาหนดขนาดของ

กลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรของ ทาโร ยามาเน ่(Yamane, 

1973) มาคำานวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยใช้แบบสำารวจ 2 ชุด 

แบบสอบถาม 2 ชุด แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด และแบบ

ประเมิน 1 ชุด

 แบบสำารวจ ชุดท่ี 1 เพ่ือสำารวจการให้บริการของ

แต่ละสนาม ได้แก่ เวลาเปิด-ปิด มาตรฐานของสนาม 

การใช้ประโยชน์ อุปกรณ์ประจำาสนาม ไฟส่องสว่าง 

สกอร์บอร์ด อปุกรณต์า่งๆ และสิง่อำานวยความสะดวก 

โดยผู้วิจัยทำาการสำารวจด้วยตนเอง 

 แบบสำารวจ ชุดท่ี 2 ผู้วิจัยสำารวจ ผลสัมฤทธ์ิตาม

วัตถุประสงค์และพนัธกิจของศูนย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เช่น ความสำาเร็จของจำานวนผู้มาใช้บริการ 

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัจดัข้ึน เป็นตน้ โดยขอข้อมลูจากศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

การจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ใน 2 ส่วน คือ ทรัพยากรในการจัดการ 

และกระบวนการจดัการ ตามแนวคดิของเจา้หนา้ท่ีของ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้สร้าง

แบบสอบถามนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นการสำารวจเลือกตอบตาม

ช่องที่กำาหนดไว้ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการมนุษย์ 

หรือบุคคล (Human) ด้านการจัดการการเงินและ 

งบประมาณ (Financial) ดา้นการจดัการวัตถุดิบ (Raw 

materials) และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology)

 ตอนท่ี 3 เก่ียวกับกระบวนการจัดการ วงจร 

(PDCA) ซ่ึงมลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 

(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ด้านการ

ตรวจสอบ (Check) และด้านการปรับปรุง (Act)

 ตอนที ่4 เก่ียวกับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ

 แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

ความพึงพอใจในการรับบริการโดยเก็บข้อมูลจากสมาชิก

ท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นการสำารวจเลือกตอบตาม

ช่องที่กำาหนดไว้ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับผลการดำาเนินการของผู้ที่มา

ใช้บริการ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ในส่วนของความพึงพอใจของศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 P’s) แบ่งออกเป็น 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ 

และด้านการส่งเสริมการตลาด

 ตอนที ่3 เก่ียวกับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ
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 แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ

จดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยเก็บ

ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี

ของศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ใน 2 สว่น 

คือ ทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการ 

ตามแนวคิดของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การตอบแนวทางการสัมภาษณ์นี้ เป็นการตอบตาม 

ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจริง ของคณะกรรมการบริหาร  

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี ที่เป็นผู้ตอบแนวทางการ

สัมภาษณ์ มี 4 ตอน

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แนวทางการสัมภาษณ์

 ตอนท่ี 2 เก่ียวกับทรัพยากรในการจัดการ แบ่งออก

เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล 

(Human) ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ 

(Financial) ด้านการจดัการวัตถุดบิ (Raw materials) 

และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

technology)

 ตอนท่ี 3 เก่ียวกับกระบวนการจัดการ วงจร 

(PDCA) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน 

(Plan) ด้านการปฏิบัติ (Do) ด้านการตรวจสอบ (Check) 

และด้านการปรับปรุง (Act)

 ตอนที ่4 เก่ียวกับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ

 แบบประเมิน เพ่ือหาความเหมาะสมของแนวทาง

การพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ผูวิ้จยัได้สร้างแบบประเมนินีโ้ดยใช้ข้อมลู

ท่ีได้จากผลการดำาเนินการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แนวทางการสัมภาษณ์

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมิน เพ่ือหาความเหมาะสม

ของแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตอนที ่3 เก่ียวกับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือ ตำารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทาง 

การจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

 2. สำารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจากสนามกีฬาต่างๆ 

เกี่ยวกับการดำาเนินการทั่วไป การให้บริการ และการ

สังเกตการการดำาเนินการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 3. นำาข้อมูลท่ีได้มาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพื่อสร้างแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์  

โดยให้เนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า คือ 

ทรพัยากรในการจดัการ ของ รชิาร์ด (Richard, 2005) 

ได้แก่ 1. มนุษย์หรือบุคลากร (Human) 2. การเงินและ

งบประมาณ (Financial) 3. วัตถุดบิ (Raw materials) 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 

กระบวนการ คือ กระบวนการจัดการ วงจร (PDCA) 

ของเดมมิ่ง (Deming, 1986) ได้แก่ 1. การวางแผน 

(PLAN) 2. การปฏิบัติ (DO) 3. การตรวจสอบ (CHECK) 

4. การปรับปรุง (ACT) ปัจจัยส่งออก คือ สภาพ 

และปัญหาการจัดการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และ 

พันธกิจของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพือ่นำามาวิเคราะห์เปน็แนวทางการพฒันาการจดัการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 4. ศึกษาทฤษฏี และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ์ 

ให้ครอบคลุมเนื้อหาทางการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 5. นำาแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ 

ทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 5 ทา่น ทำาการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมินคำาถาม

แต่ละข้อโดยใช้คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้งระหวา่งคำาถาม

กับวัตถุประสงค ์(Index Of item Congruence: IOC) 

ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป พวงรัตน ์ทวีรตัน ์(Taveerat, 1997) 

หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขความ 

ถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมในเนื้อหา 

และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบใหมจ่นเกิดความสมบรูณ์

ก่อนทดลองใช้ ซึ่งแบบสอบถาม ชุดที่ 1 มีค่าดัชนี

เท่ากับ 0.88 และแบบสอบถาม ชุดท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.91

 6. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)  

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และผู้เข้ามาใช้บริการ

จำานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือหาคุณภาพ

ของแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบราค (Conbach’s alpha coefficient)  

โดยกำาหนดค่าความเที่ยงต้ังแต่ระดับ 0.7 ข้ึนไป 

บุญธรรม กิจปรีดาบรสิทุธ์ิ (Kitpreedaborisut, 2000) 

ซ่ึงแบบสอบถาม ชุดท่ี 1 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.973 

และแบบสอบถาม ชุดท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.878

 7. นำาแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง

ด้านสำานวนภาษาให้ชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์

แบบสอบถามเพ่ือให้เหมาะสม และจึงใช้แบบสอบถามน้ี

ในการวิจัยต่อไป

 8. นำาแนวทางการสัมภาษณ์ ท่ีสร้าง ข้ึนให้ 

ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องจำานวน 5 ท่าน ทำาการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หลังจากน้ัน

นำาแนวทางการสมัภาษณไ์ปปรบัปรุงแก้ไขความถูกต้อง 

ความชัดเจนและความเหมาะสมในเนื้อหา และให้ 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบใหม่จนเกิดความสมบูรณ์ก่อน

ทดลองสัมภาษณ์

 9. นำาแนวทางการสมัภาษณไ์ปทดลองสมัภาษณ ์

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำานวน 

5 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า

เข้าใจข้อคำาถามชัดเจนหรือไม่ สามารถตอบคำาถาม 

ตรงตามทีผู่วิ้จยัต้องการและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

หรือไม่ ก่อนนำาไปทำาการสัมภาษณ์จริง

 10. ถ้าหากผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคำาถาม

ตรงตามทีผู่วิ้จยัต้องการและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

ก็นำาไปใช้จริง แต่ถ้าคำาตอบท่ีได้จากการทดลองสัมภาษณ์

ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือคำาตอบท่ีผู้วิจัยต้องการ  

ให้นำามาปรับปรุงแก้ไขข้อคำาถามให้มีความถูกต้อง ชัดเจน

และมีความเหมาะสมในเนื้อหาให้ได้คำาตอบตรงตาม

วัตถุประสงค์

 11. นำาเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ทำาการ

รวบรวมข้อมูลโดย

  - แบบสำารวจ ชุดที่ 1 รวบรวมข้อมูลโดย

ผู้วิจัยดำาเนินการด้วยตนเอง

  - แบบสำารวจ ชุดที2่ ขอข้อมลูจากศนูย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - แบบสัมภาษณ์ สำาหรับ คณะกรรมการ

บริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - แบบสอบถาม ชุดที่ 1 สำาหรับ เจ้าหน้าที่

ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - แบบสอบถาม ชุดที่ 2 สำาหรับ สมาชิก

ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - แบบประเมิน สำาหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 12. นำาข้อมูลท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์ และแปลผล

ข้อมูล
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยนำาข้อมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ

ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วนำาไป

ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์

สำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หลังจากน้ันจึงจะนำาเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. แบบสำารวจ ชดุที ่1 ผูวิ้จยัสำารวจการใชส้นาม 

วัสด ุอปุกรณ ์และสิง่อำานวยความสะดวกจาก 9 สนาม 

ซ่ึงเป็นการสำารวจการให้บริการ หลังจากน้ันนำาเสนอด้วย

การสรุปและอธบิายแตล่ะสนามออกมาเป็นความเรยีง

 2. แบบสำารวจ ชดุที ่2 ผูวิ้จยัสำารวจ ผลสมัฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของศูนย์กีฬาแห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั หลงัจากนัน้นำาเสนอด้วยการ

สรุปและอธิบายแต่ละสนามออกมาเป็นตารางและ

ความเรียง

 3. แบบสอบถาม ชุดที่ 1 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และการหา

ค่าร้อยละ นำาเสนอในรูปตารางและความเรียง

 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 

 ตอนท่ี 3 เก่ียวกับกระบวนการจัดการ วงจร 

(PDCA) 

 จากตอนที่ 2 และตอนที่ 3 นำามาวิเคราะห์ 

เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แล้วนำาเสนอในรูปตารางและความเรียง กำาหนดค่า

คะแนนของแบบสอบถามเป็น 4 ระดับ

 ตอนที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็น และข้อ

เสนอแนะ ผู้วิจัยสรุปวิเคราะห์ นำาเสนอในลักษณะ

ความเรียง 

 4. แบบสอบถาม ชุดที่ 2

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ชุดที่ 2 

ผูวิ้จยันำาข้อมลูทีไ่ดม้าทำาการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป และนำาเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ีหาค่า

ร้อยละ แล้วนำาเสนอในรูปตาราง และความเรียง

 ตอนท่ี 2 เก่ียวกับผลการดำาเนินการในการรับ

บริการของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 P’s)

 จากตอนที ่2 นำามาวิเคราะห์เพือ่หาคา่เฉลีย่ (X) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำาเสนอในรูป

ตารางและความเรียง กำาหนดค่าคะแนนของแบบสอบถาม

เป็น 4 ระดับ 

 ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็น และ 

ข้อเสนอแนะ ผูวิ้จยัสรุปวิเคราะห์ นำาเสนอในลกัษณะ

ตารางและความเรียง

 การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น

ในเรื่องแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ซ่ึงใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่รายข้อ

และโดยส่วนรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ีย ดังน้ี 

ประคอง กรรณสูตร (Kannasutr, 1999)

 คะแนน 3.50-4.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ “ดีมาก”

 คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ “ดี”

 คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ “พอใช้”

 คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ “ควรปรับปรุง”
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 5. แบบสัมภาษณ์ 

 ข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์ผูวิ้จยัจะนำามาสรปุ

วิเคราะห์คำาสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพโดยการใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 

และนำาเสนอในลักษณะความเรียง

 6. แบบประเมิน

 นำาแบบสำารวจ แบบสอบถามและแนวทางการ

สมัภาษณ ์มาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการพฒันาการ

จัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอ

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาเสนอ 

ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทำาการประเมนิแนวทางการพฒันาการจดัการศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วผู้วิจัยจะนำามาหา

ค่าดัชนคีวามสอดคลอ้งระหว่างคำาถามกับวัตถุประสงค ์

(Index Of item Congruence: IOC)

ผลการวิจัย

 1. ผลการดำาเนินงานเกีย่วกบัทรพัยากรและการ

จัดการวงจร (PDCA) ในการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุ 31-40 ปี 

จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดับการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำานวน 15 คน  

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ปฏิบัติหน้าที่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ 

จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีประสบการณ์

ในการทำางาน 7 ปีขึ้นไป จำานวน 10 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50.00 

  1.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากร 

ในการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลีย่ 2.58 และเมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับด ี3 ดา้น 

คือ ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล ค่าเฉลี่ย 2.76 

ดา้นการจดัการการเงินและงบประมาณ คา่เฉลีย่ 2.60 

และด้านการจัดการวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ย 2.52 ตามลำาดับ

และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ 1 ข้อ คือ ด้าน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 2.43 ดังแสดง

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรัพยากรในการจัดการ

เจ้าหน้าที่

n = 20 ระดับความคิดเห็น

x SD

ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล

ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ

ด้านการจัดการวัตถุดิบ

ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.76

2.60

2.52

2.43

0.43

0.61

0.47

0.58

ดี

ดี

ดี

พอใช้

รวม 2.58 0.43 ดี



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 71

  1.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการวงจร (PDCA) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.76  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นที่

อยู่ในระดบัดทีกุด้าน คอื ดา้นการปฏบัิติ ค่าเฉลีย่ 2.91 

ดา้นการวางแผน คา่เฉลีย่ 2.81 และดา้นการปรบัปรงุ 

ค่าเฉลี่ย 2.68 ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการวงจร (PDCA) 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดการวงจร (PDCA)

เจ้าหน้าที่

n = 20 ระดับความคิดเห็น

x SD

ด้านการวางแผน

ด้านการปฏิบัติ

ด้านการตรวจสอบ

ด้านการปรับปรุง

2.81

2.91

2.66

2.68

0.59

0.55

0.55

0.58

ดี

ดี

ดี

ดี

รวม 2.76 0.51 ดี

 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำาเนินการ 

ในการรับบริการของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 P’s)

  2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จำานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 อายุ 18-22 ปี 

จำานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 สว่นใหญ่กำาลงั

ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี จำานวน 256 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำากว่า 10,000 บาท 

จำานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 สถานภาพ

ของการเป็นสมาชิกเป็นนิสิต อาจารย์ บุคลากร และ

นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ จำานวน 365 คน คิดเป็น

ร้อยละ 91.00 เข้ามาใช้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ จำานวน 

339 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.17 และใช้บรกิาร Fitness 

center เป็นประจำา จำานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.92

  2.2 ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับผลการ

ดำาเนินการในการรับบริการของสมาชิกท่ีเข้ามาใช้บริการ

ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวม

อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.83 และเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ 

ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 2.98 ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ย 2.97 

และด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 2.86 ตามลำาดับ 

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับผลการดำาเนินการในการรับบริการ

ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจ

สมาชิกผู้ใช้บริการ

n = 400 ระดับความพึงพอใจ

x SD

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านสถานที่

ด้านการส่งเสริมการตลาด

2.51

2.98

2.97

2.86

0.39

0.54

0.48

0.58

ดี

ดี

ดี

ดี

รวม 2.83 0.41 ดี

 3. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์จาก

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. ความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรการจัดการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   1.1 ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล 

(Human)

   เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานภายในศูนย์กีฬา 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจำานวนเพียงพอ แต่มี

ภาระงานที่มากข้ึน ในการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีจะให้

ความสำาคัญกับคุณวุฒิและประสบการณ์ มีสวัสดิการ

ให้กับเจ้าหน้าท่ี มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม ศึกษาดูงาน 

มีการประชุมคณะทำางานเดือนละครั้ง

   1.2 ด้านการจัดการการเ งินและงบ

ประมาณ (Financial)

   งบประมาณหลักที่ได้รับของศูนย์กีฬา คือ 

ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต คิดเป็นรายหัว ปีละประมาณ 

ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากค่าบริการต่างๆ  

ค่าสมัครสมาชิก เป็นต้น รายจ่ายหลัก คือ เงินเดือน 

เงินค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ และค่าสาธารณูปโภค 

มกีารปรับปรุงพฒันาด้านการเงิน โดยการรับเจา้หนา้ที่

บัญชีเข้ามาใหมเ่พือ่ให้เข้ากับระบบบัญชีแบบใหม ่และ

มีการใช้บัตรเงินสด

   1.3 ด้านการจัดการวัตถุดิบ (Raw  

materials)

   อุปกรณ์และสถานท่ีของศูนย์กีฬามีมาตรฐาน

ระดับประเทศ แต่ยังไมถึ่งระดับนานาชาติ รา้นอาหาร-

เคร่ืองด่ืมมีการควบคุมคุณภาพและราคา สถานท่ีจอดรถ

มีเพียงพอแต่อยู่ไกล มีปัญหาในเรื่องอัฒจันทร์ผู้ชม 

ทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน และอาจมปัีญหาในเรือ่งอปุกรณแ์ละ

สถานที่ไม่เพียงพอ

   1.4 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology)

   ไม่มีผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

ทำาให้เว็บไซต์มีข้อมูลไม่ทันสมัย แต่ยังมีการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์กีฬาผ่านเว็บไซต์บ้าง ในอนาคต

จะมกีารจองสนามแบบออนไลน ์ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนศกึษา

ข้อมลูในการนำาไปปฏบิตั ิมกีารประชาสมัพนัธผ์า่นวิทยุ

จุฬา 101.5
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  2. ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัการ

วงจร (PDCA)

   2.1 ด้านการวางแผน (Plan)

   มีการวางแผนเฉพาะระยะสั้น-กลาง 

เนื่องจากผู้บริหารมีวาระการทำางานเพียง 2 ปี  

การวางแผนจะเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้างานเข้ามา 

มีส่วนร่วม

   2.2 ด้านการปฏิบัติ (Do)

   การปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามแผนงานและ

วัตถุประสงค์เดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  

ให้ความสำาคญักับการเรยีน การสอน และงานวิจยัของ

นิสิต เป็นลำาดับแรก

   2.3 ด้านการตรวจสอบ (Check)

   มีการกำาหนดข้ันตอน กำากับดูแล การปฏิบัติ

งานอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม มีการกำาหนดตารางงาน

ประจำาเดือน กำาหนดบทบาทหน้าท่ี มีการประเมินผลงาน

บุคคลปีละครั้งเพื่อปรับข้ันเงินเดือน มีการตรวจสอบ

การทำางานทุกๆเดือน

   2.4 ด้านการปรับปรุง (Act)

   การปรับปรงุสว่นใหญ่จะปฏบัิติเมือ่เกิดเหตุ

เฉพาะหน้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเจ้าหน้าที่

ไปอบรม ศึกษาดูงานเป็นประจำา มีการสำารวจเพื่อ

ซ่อมแซมอุปกรณ์-สถานที่ ที่ชำารุดเสียหาย

 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ด้านทรัพยากรในการจัดการ

  ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล (Human)

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการ

จดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ด้านการ

จัดการมนุษย์หรือบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 

ทกุข้อ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของชนดุร ธรีวฒันอมร 

และเทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (Teerawattana-a-morn 

and Gulthawatwichai, 2011) ที่ศึกษาเรื่อง ความ

ต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ

ทางการกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการส่วนประสมทาง 

การตลาด ด้านบุคลากรในระดับมาก

  ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ 

(Financial) 

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการ

จดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ด้านการ

จัดการการเงินและงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับดี 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามค่ีาดัชน ีIOC มากกว่า 

0.8 ทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นราทิพย์ 

บุญศิริโรจน์ ศิริศักด์ิ จันฤาไชย และรณรุทธ์ บุตรแสนคม 

(Boonsiriroj, Chanruechai and Bootsankhom, 2011) 

ศกึษาเร่ืองแนวทางการบรหิารจดัการศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬา สถาบันการพลศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น

ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา ด้านการเงิน อยู่ใน

ระดับมาก

  ด้านการจัดการวัตถุดิบ (Raw materials) 

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการ

จดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ด้านการ

จดัการวัตถุดิบ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 ทุกข้อ 

สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงศ์ (Santiwong, 2002) 

กลา่วว่า วสัด ุอปุกรณ ์เป็นปจัจยัทีม่ปีริมาณและมลูคา่

ไมต่่างไปจากปจัจยัอืน่ๆ เพราะวัตถุดบิและสิง่เหลา่นัน้ 

จะต้องมีการจัดหามาใช้ในการดำาเนินการผลิตหรือ

พัฒนาตลอดเวลา เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและคุ้มค่า

 ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infor-

mation technology)

 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทรัพยากรในการ

จดัการศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ด้านการ
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จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามค่ีาดัชน ีIOC มากกว่า 

0.8 ทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรรณิการ์ 

โพธิมู (Potimu, 1997) ศึกษาเรื่องความต้องการใช้

สถานบริการออกกำาลังกายของประชาชนในอำาเภอเมือง

เชียงใหม ่พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามตอ้งการให้สถาน

บรกิารออกกำาลงักายมกีารประชาสมัพนัธท่ี์ดี มช่ืีอเสยีง

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในระดับมาก

 2. ด้านการจัดการวงจร (PDCA)

  ด้านการวางแผน (Plan)

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการ

วงจร (PDCA) ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 ทุกข้อ 

สอดคลอ้งกับ วิเชียร วิทยอดุม (Wittayaudom, 2007) 

กล่าวว่า การวางแผนนับว่ามีความสำาคัญหลายอย่าง

ต่อองค์การและการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานเป็นอย่างมาก 

กล่าวคือ การวางแผนนับว่าเป็นกระบวนการข้ันแรก

ของการดำาเนินงานท้ังหมด เพราะว่าการวางแผนจะทำาให้

เราได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของการดำาเนินงาน 

และการวางแผนยังสามารถเป็นเคร่ืองกำาหนดข้อผูกพัน

ในการปฏิบัติงานหรือดำาเนินงานตามโครงการให้

สัมฤทธ์ิผล และประมาณการเวลาท่ีใช้ในการดำาเนินงาน

ไว้ลว่งหนา้ และยังสามารถเตรยีมพร้อมทีจ่ะเผชญิกับ

ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ทำาให้เวลามีคุณค่าและใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

  ด้านการปฏิบัติ (Do) 

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการ

วงจร (PDCA) ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ดา้นการปฏบัิติ โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 ทุกข้อ 

สอดคลอ้งกับ ศลษิา ภมรสถิตย์ (Pamornsatit, 2008) 

กล่าวว่า การนำาแผนไปทดลองปฏิบัติ (DO) ข้ันตอนน้ี

เป็นการนำาแผนซ่ึงกำาหนดไว้ในข้ันตอนแรกไปทดลอง

ปฏิบัติและวัดผลท่ีเกิดข้ึน ในข้ันตอนนี้ควรจะมีการ

ประกาศให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถึงแผนและวิธี

ปฏิบัติ ตลอดจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

ตามแผนที่กำาหนดไว้

  ด้านการตรวจสอบ (Check)

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการ

วงจร (PDCA) ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 

ทุกข้อ สอดคล้องกับ ศลิษา ภมรสถิตย์ (Pamornsatit, 

2008) กล่าวว่า การตรวจสอบ (CHECK) ใน ค.ศ. 1990 

เดมม่ิงได้เปล่ียนมาใช้คำาว่าศึกษา (Study) แทน เน่ืองจาก

ต้องการเน้นว่าเป็นการวิเคราะห์แผนท่ีกำาหนดไว้ท้ังหมด

มากกว่าเป็นการตรวจสอบแบบธรรมดาโดยเป็นการ

วิเคราะห์แผนที่นำาไปทดลองปฏิบัติว่า ประสบความ

สำาเรจ็บรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้มากนอ้ยเพยีงใด 

มีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง และควรจะแก้ไขอย่างไร

  ด้านการปรับปรุง (Act)

  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการ

วงจร (PDCA) ศนูย์กีฬาแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านการปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่ามีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.8 ทุกข้อ 

สอดคลอ้งกับ ศลษิา ภมรสถิตย์ (Pamornsatit, 2008) 

กล่าวว่า การปฏิบัติ (ACTION) ข้ันตอนน้ีเป็นการนำาแผน

ซ่ึงผ่านการทดสอบและแก้ไขแล้วไปปฏิบัติเพื่อก่อให้

เกิดการปรับปรงุคณุภาพ เมือ่ข้ันตอนนีเ้สร็จสิน้ลงและ

มีการประเมินผลของการนำาไปปฏิบัติจนเป็นที่พอใจ 

หลังจากนั้นจะมีการกลับไปยังข้ันตอนแรกของวงจร

เพือ่ระบุปัญหาใหมแ่ละกำาหนดแผนเพือ่ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้สามารถทำาให้เกิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) 

ในการผลิตสินค้าและบริการ
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 สรุปผลการวิจัย

 ผู้วิจยัไดร้วบรวมข้อมลูจากผลการวิจยัและสรา้ง

เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว

พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index Of item Congruence: IOC) 

อยู่ในระดับสูงทุกข้อ บ่งช้ีว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวสามารถ

นำาไปปฏิบัติได้จริง โดยแนวทางการพัฒนาการจัดการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายละเอียด 

ดังนี้

 ด้านทรัพยากรในการจัดการ

 1. การจัดการมนุษย์หรือบุคคล (Human)

  1.1 ควรมีเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่มีความรู้ใน

หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

  1.2 ควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ในการดำาเนินงาน

  1.3 ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  1.4 ควรมีโครงสร้างการทำางานที่ชัดเจน

 2. การจัดการการเงินและงบประมาณ (Financial)

  2.1 ควรมกีารช้ีแจงและแจกแจงรายละเอยีด

ของงบประมาณที่บริหาร

  2.2 ควรมค่ีาสมคัรสมาชิกท่ีมคีวามเหมาะสม

 3. การจัดการวัตถุดิบ (Raw materials)

  3.1 ควรมีการจัดอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำานวย

ความสะดวกอย่างเพียงพอ

  3.2 ควรมสีนามและอปุกรณกี์ฬาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย

  3.3 ควรมีการจัดสนามกีฬากีฬาในร่มและ

กลางแจ้งและสถานที่ต่างๆ ให้บริการอย่าเพียงพอ

  3.4 ควรมีที่จอดรถท่ีเพียงพอและสะดวกต่อ

การเข้าใช้

 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

technology)

  4.1 ควรมีเว็บไซต์มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น

  4.2 ควรมข้ีอมลูในเว็บไซตท์ีทั่นต่อเหตกุารณ์

  4.3 ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรอืระบบงานต่างๆ 

ควรมีความรวดเร็ว

  4.4 ควรมีระบบการจองสนามออนไลน์

  4.5 ควรมีเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเฉพาะ

 ด้านกระบวนการจัดการ

 1. การวางแผน (Plan)

  1.1 ควรมีนโยบายและแผนพัฒนางาน 

สอดคล้องกับแผนนโยบายของจุฬาฯ

  1.2 ควรมกีารกำาหนดแผนระยะสัน้และระยะ

ยาวไว้อย่างเหมาะสม

  1.3 ควรมีแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงคข์ององค์กรและนโยบายของศนูย์กีฬาแห่ง

จุฬาฯ

 2. การปฏิบัติ (Do)

  2.1 ควรให้บรกิารเพือ่ประโยชนด้์านการเรยีน 

การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย

  2.2 ควรมีการให้บริการด้านการออกกำาลังกาย

เพื่อสุขภาพแก่สมาชิกของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และ

ประชาชนทั่วไป

 3. การตรวจสอบ (Check)

  3.1 ควรมีการประเมินผลในการให้บริการ

ด้านกีฬาแก่สมาชิกของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

  3.2 ควรมีการติดตามความคืบหน้าของงาน

เป็นระยะ เพ่ือให้แน่ใจว่างานได้รับการปฏิบัติไปอย่างไร

  3.3 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนและวัตถุประสงค์ขององค์กรและศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาฯ
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 4. การปรับปรุง (Act)

  4.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  4.2 ควรมกีารวางแผนการปรบัปรงุการปฏบัิติ

งาน การจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสถานท่ีและ 

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

  4.3 ควรมกีารวางแผนปรบัปรงุการปฏบัิตงิาน

ที่บกพร่องและนำามาพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและ

การสร้างสรรค์ใหม่

  4.4 ควรมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับยุคสมัย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากผลการวิจัย สามารถนำามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ

ได้ดังนี้

 1. ควรมกีารให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการใชส้ถานท่ี

ออกกำาลังกายและอุปกรณ์กีฬา

 2. อตัราคา่อาหารและเครือ่งด่ืมบริเวณศูนย์กีฬา

แห่งจุฬาฯ ควรมีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า

 3. ควรมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และ

สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ

 4. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

กิจกรรมการให้บริการของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

 5. ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้น

 6. ควรมีการส่งเสริมการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ เช่น นิสิต บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

อย่างทั่วถึง

 7. ควรมกีารให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการใชส้ถานท่ี

ออกกำาลังกายและอุปกรณ์กีฬา

 8. ควรมกีารแก้ไข ปรบัปรุงข้อบกพรอ่งจากการ

ทำางานเป็นประจำาสม่ำาเสมอ

กิตติกรรมประกาศ

 ในการทำาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บัณฑิต

วิทยาลัยท่ีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์

สำาหรับนสิติ และขอขอบพระคณุทกุทา่นทีม่สีว่นทำาให้

งานวิจัยนี้สำาเร็จลงได้ 
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แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิติ จันทร์ศิรินทร และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาแนวทางการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 วิธีดำาเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตโครงการ

พัฒนากีฬาชาติ ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหาร

โครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

รวมทั้งสิ้น 294 คน นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและนำาข้อมลูจากการสมัภาษณม์าถอดความ

และสรุปตามประเด็นที่ศึกษา

 ผลการวิจัย 

 จากการสรุปแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

พบว่าโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควรมีการปรับปรุงในด้านการจัดงบประมาณเป็นลำาดับแรก 

เนือ่งจากข้อจำากัดของจำานวนงบประมาณทีไ่มส่ามารถ

ขอเพิ่มงบประมาณได้ ในขณะกิจกรรมหรือโครงการ

ต่างๆ ได้ดำาเนินการไปแล้ว ดังนั้นแนวทางการพัฒนา 

การจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัจงึควรมกีารวางแผนงบประมาณลว่งหนา้  

ทั้งการประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

เพ่ือสามารถทราบว่าต้องการเงินจำานวนเท่าใดในการ

ทำากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลอย่างน้อย 6 เดือน และ

จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินโครงการในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องใช้

อย่างเร่งด่วน รองลงมาคือด้านการเสนอรายงาน พบว่า 

การนำาเสนอผลการศึกษาและผลการแข่งขันของคณะ

ที่นิสิตโครงการศึกษาอยู่ในแต่ละภาคการศึกษาให้แก่

โครงการพัฒนากีฬาชาติทราบเพ่ือบันทึกไว้เป็นข้อมูลน้ัน

ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จึงทำาให้ข้อมูลของนิสิตขาด

ความสมบูรณ์ จึงสรุปได้ว่า ควรกำาหนดให้ฝ่ายกิจการ

นิสิตของคณะที่นิสิตโครงการศึกษาอยู่เป็นผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบบันทึกผลการศึกษาและผลการแข่งขันของ

นิสิตโครงการ และกำาหนดแบบบันทึกที่ใช้การบันทึก

ข้อมูลของนิสิตโครงการให้ทุกคณะใช้ในการบันทึกผล

เพือ่ให้ไดข้้อมลูทีม่มีาตรฐานเดียวกัน มคีวามครบถ้วน

ของข้อมูล

 สรุปผลการวิจัย 

 การจดัการโครงการพฒันากีฬาชาต ิจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัควรเนน้ไปท่ีด้านการจดังบประมาณ และ

ด้านการเสนอรายงาน 

คำาสำาคัญ : แนวทางการพัฒนา / การพัฒนาการจัดการ 

/ โครงการพฒันากีฬาชาติ / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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GUIDELINES FOR DEVELOPING MANAGEMENT OF ELITE 

ATHELETE’S PROGRAM IN CHULALONGKORN UNIVERSITY

Thiti Chansirinthorn and Chaipat Lorsirirat

Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract

 Purpose The purpose of this research is 

to study how to develop of elite athelete’s 

management program in Chulalongkorn Univer-

sity

 Method Questionnaire respondents  

included students of elite athelete’s program, 

executive and committee of elite athelete’s 

program and participant of elite athelete’s 

program for a total of 294 persons. Data were 

analyzed in form of frequency, percentage, 

means and standard deviations. The interview 

data were transcribed and summarized.

 Results 

 Results The research result shown that elite 

athelete’s program in Chulalongkorn University 

should develop some parts of management 

system, especially reporting and budgeting. 

For reporting, each faculty should assign officer 

or student affair to take a responsibility to 

inform school-record and competition-record 

of participant of athele’s program to athele’s 

program. Athele’s program must set the form 

of records so that every faculties have the same 

record standard which will provide quality 

informations. For budgeting, athelete’s program 

must have future expenditure plan for at least 

6 months. Future expenditure plan would help 

athelete’s program to know its finance position 

and easier to allocate budget for projects.

 Conclusion 

 In conclusion ; Athele’s program of 

Chulalongkorn University should emphasize on 

development of budgeting and reporting. 

Key Words : Guidelines / Developing Manage-

ment / Elite athelete’s Program / Chulalongkorn 

University
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศ ภาระหน้าท่ีหลักของสถาบัน

อดุมศกึษาในประเทศท่ีกำาลงัพฒันาดงัเช่นประเทศไทย 

ก็คือ การผลิตกำาลังคนออกไปพัฒนาประเทศ (Tongtako 

and Tingsabhat, 2009) กิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือพัฒนาการศึกษา โดกีฬาท่ีบุคคลเล่นเพื่อ

สุขภาพหรือการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ถือว่าเป็น

กิจกรรมหนึ่งในรูปแบบทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนาคน

ให้มคุีณภาพ อาพทัธ ์เตยีวตระกูล (Tiaotrakul, 2005) 

กล่าวไว้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการกีฬาในระดับอุดมศึกษา โดยให้การสนับสนุน

กิจกรรมนิสิต นักศึกษา ด้านกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือท่ีจะให้นิสิต นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 

มบุีคลกิภาพดี มจีติใจแจม่ใส มนี้ำาใจนกักีฬา และสรา้ง

ความสามัคคีในหมู่คณะ

 โครงการพัฒนากีฬาชาติ เป็นหนึ่งในโครงการ

พเิศษของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยมวัีตถุประสงค์

เพือ่ให้การสนบัสนนุและสง่เสรมิการกีฬาของชาตไิปสู่

ความเป็นเลิศ เพ่ือให้โอกาสแก่นักกีฬาผู้มีความสามารถ

ดีเด่นระดับชาติ ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญของชาติทั้งใน

ปัจจบัุนและอนาคต ได้มโีอกาสเข้าศึกษาในจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการกีฬา 

อันจะเป็นการกระตุ้นให้ประชากรของประเทศได้เล่น

และสนใจกีฬา กว้างขวางและท่ัวถึง เพื่อสนองรับ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเน้นการส่งเสริม

และสนับสนุนการกีฬาของชาติ อันเป็นหลักการและ

พ้ืนฐานในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ 

(Karnjanakit, 1992) ทัง้จฬุาลงกรณไ์ดเ้ปน็แบบอย่าง

ในการจัดทำาโครงการพัฒนากีฬาชาติ มหาวิทยาลัย

ต่างๆ จึงเกิดการจัดทำาโครงการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน

ตามขึ้นมา และเมื่อมีโครงการอื่นๆ มาร่วมด้วยแล้ว  

จึงทำาให้เกิดผลกระทบขึ้นในวงกว้าง ทำาให้วงการกีฬา

ของชาติน้ันมีความต่ืนตัว เห็นว่าการเล่นกีฬามีประโยชน์

และมีคุณค่า ในการที่จะเล่นกีฬาให้ได้ดีเพื่อที่มีโอกาส

จะรับใช้ชาติ แล้วในขณะที่เล่นกีฬาได้ดีแล้วก็ยังมีผล

ต่ออนาคตทางการศึกษาที่ดีอีกด้วย

 ผูวิ้จยัไดเ้ห็นความสำาคญัของการจดัการโครงการ

ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการ

พัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความ

สำาคัญในด้านการกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษาของเยาวชน 

ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

และจากการศึกษารายงานการวิจัยเรื่องการประเมิน

โครงการพัฒนากีฬาชาติของสมบัติ กาญจนกิจ  

(Karnjanakit, 1992) แล้ว พบว่ายังไม่มีใครได้ทำาการ

ศึกษาต่อเก่ียวกับโครงการพัฒนากีฬาชาติอีกประกอบ

กับตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่า่นมาการดำาเนนิงานของ

โครงการพัฒนากีฬาชาติล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาต่างๆ 

ไม่มากก็น้อย ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นนิสิตในโครงการดังกล่าว 

จึงมีความปรารถนาท่ีจะให้การจัดการโครงการพัฒนา

กีฬาชาติบรรลุประสิทธิผล ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสบปัญหาน้อยที่สุด ตลอดจนให้มีการพัฒนา 

การจดัการทีด่ข้ึีนสบืต่อไป ดังนัน้ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจ

ท่ีจะศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการโครงการพัฒนา

กีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็น

ประโยชน์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่สง่เสริมและช่วยในการพฒันาการกีฬา

ของกีฬาของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการโครงการพัฒนา

กีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปัญหาในการวิจัย

 โครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ควรมีการพัฒนาแนวทางการจัดการเป็นอย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยวิธีการวิจัย  

2 ตอน ในข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

เพ่ือหาข้อมูล ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยใช้สำาหรับการหา

ข้อมูลแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ 

 1. นสิติโครงการทัง้หมด จำานวน 330 คนใช้การ

เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามชุดที่ 1

 2. ผู้บริหารโครงการจำานวน 4 คน คณะกรรมการ

บริหารโครงการจำานวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

ฝ่ายกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 คน และเจ้าหน้าท่ี

ที่ดูแลชมรมกีฬา 1 คน ใช้การเก็บข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามชุดที่ 2 

 ในข้ันตอนที ่2 ของการวิจยั ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธี

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการเน้นการหาข้อมูลเชิงลึก 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค วิธีการบริหารการจัดการ

และการดำาเนินการโครงการพฒันากีฬาชาต ิรวมไปถึง 

แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนากีฬาชาติ สำาหรับ

กลุม่ตวัอย่างในกลุม่นี ้ผูว้จิยัแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ จากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติจำานวน 

330 คน ผู้วิจัยทำาการแยกประเภทของนิสิตโครงการ

พัฒนากีฬาชาติออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นิสิต

ที่เรียนดีและเล่นกีฬาดี กลุ่มที่ 2 นิสิตที่เรียนดีแต่เล่น

กีฬาไม่ดี กลุ่มที่ 3 นิสิตที่เรียนไม่ดีแต่เล่นกีฬาดี และ

กลุ่มที่ 4 นิสิตที่เรียนไม่ดีและเล่นกีฬาไม่ดี โดยผู้วิจัย

ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในนิสิตท้ัง 4 กลุ่ม  

กลุ่มละ 4 คน รวมท้ังหมด 16 คน และผู้วิจัยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูล 

 2. กลุ่มผู้บ ริหารโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการ

บริหารงานด้านการกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวน 3 คน โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการวิจัย 4 ชุด 

โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 

2 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยสร้างข้ึนจากเอกสาร

ต่างๆ จากเครื่องมือในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถาม  

2 ชุด

  ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ เก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ แบ่งแบบสอบถาม 

ออกเป็น 2 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล

ทัว่ไปและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะ

เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist)

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ แบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน (POSDCoRB) 

  ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ผู้มีส่วน

เก่ียวข้องโครงการพฒันากีฬาชาติเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ แบ่งแบบสอบถาม 

ออกเป็น 2 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล

ทัว่ไปและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะ

เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist)
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ แบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน (POSDCoRB) 

 2. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ชุด

  ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์นิสิตโครงการพัฒนา

กีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสภาพ 

ปัญหาและความต้องการของการจัดการโครงการพัฒนา

กีฬาชาติ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์นี้โดยแบ่งออก

เป็น 2 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มี

ต่อสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน 

(POSDCoRB)

  ชดุที ่2 แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นของผู้ทรง

คุณวุฒิเพื่อหาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา 

การจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ ผู้วิจัยได้สร้าง 

แบบสมัภาษณน์ีข้ึ้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากการ

ตอบแบบสอบและแบบสัมภาษณ์ของนิสิตโครงการ

และผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อหาความ

เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการ

พัฒนากีฬาชาติ 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการสร้าง

เครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 2. ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือสร้างแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์เพื่อให้มีความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยให้เนื้อหาครอบคลุมถึงการ

พัฒนาแนวทางการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. นำาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน 5 ท่าน ตรวจแก้ไขและประเมินคำาถามแต่ละข้อ

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำาถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index Objective-Item Congruence: 

IOC) ซ่ึงแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังนีม้คีา่เท่ากับ 

0.80

 4. นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

จำานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบราค (Conbach’s alpha coefficient) ซึ่ง

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.93

 5. นำาแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุง

ด้านสำานวนภาษาให้ชัดเจน ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์

แบบสอบถามเพือ่ให้เหมาะสม และนำาแบบสอบถามนี้

ไปใช้ในการวิจัยต่อไป

 6. นำาแนวทางการสมัภาษณไ์ปทดลองสมัภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จำานวน 

5 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า

เข้าใจข้อคำาถามชัดเจนหรือไม่ สามารถตอบคำาถามได้

ตรงตามทีผู่วิ้จยัต้องการและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

หรือไม่ ก่อนนำาไปทำาการสัมภาษณ์จริง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

  ชุดที่ 1 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
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คอมพิวเตอร์สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ

นำาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Fre-

quency) และการหาร้อยละ (Percentage) นำาเสนอ

ในรูปตารางและความเรียง

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นถามเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน นำาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย 

โดยเทียบเกณฑ์ และนำาเสนอในรูปตารางประกอบ

ความเรียง นำาเสนอในรูปตารางและความเรียง

  ชุดที่ 2 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามของผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการ

บริหารโครงการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องโครงการพัฒนา 

กีฬาชาติมาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

คอมพิวเตอร์สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ

นำาเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Fre-

quency) และการหาร้อยละ (Percentage) นำาเสนอ

ในรูปตารางและความเรียง

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นถามเก่ียวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน นำาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย 

โดยเทียบเกณฑ์ และนำาเสนอในรูปตารางประกอบ

ความเรียง นำาเสนอในรูปตารางและความเรียง

 2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

  ชดุที ่1 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์

ใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป คือรวบรวมข้อมูล 

จากนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เก่ียวกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของการจดัการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มาถอดใจความสำาคัญ และสรุปตามประเด็นเนื้อหา 

และนำาเสนอในลักษณะความเรียง

  ชุดที่ 2 นำาแบบสอบถามและแนวทางการ

สมัภาษณ ์มาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการพฒันาการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพ่ือขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาเสนอ

ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการ

พัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะ

ของคำาถามเป็นแบบเลือกตอบเพียงคำาตอบเดียว (Check 

List) รวมทั้ง แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 4 ระดับ ตามวิธีของเบสท์ (Best, 1963)  

ชนิด 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

 ระดับความคิดเห็นดีมาก ให้คะแนน 4 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นดี ให้คะแนน 3 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นพอใช้ ให้คะแนน 2 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นควรปรับปรุง ให้คะแนน 1 

คะแนน

 เมื่อได้คะแนนรวมแล้วนำามาคิดค่าเฉลี่ยของ 

กลุม่ตวัอย่าง แบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดบั 

สามารถนำามาวิเคราะห์เกณฑ์เทยีบระดบัความคดิเห็น

ด้วยการกำาหนดอันตรภาคชั้น (Gaiwan, 2002) ดังนี้

อันตรภาคชั้น 
=
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำาสุด

จำานวนชั้น(Class Interval)

 = 
4 – 1

4

 = 0.75
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 เมือ่ได้คา่เฉลีย่ (Mean) แลว้จงึนำามาเทียบเกณฑ์

ระดับความคิดเห็นที่กำาหนดไว้ คะแนนเฉลี่ยจะนำามา

แปลความหมายดังนี้

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.26-4.00 แสดงว่า กระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.25 แสดงว่า กระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในเกณฑ์ดี

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.76-2.50 แสดงว่า กระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในเกณฑ์พอใช้

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.75 แสดงว่า กระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง

ผลการวิจัย

 1. ผลจากการวเิคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม 

ชุดที่ 1

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  นิสิตโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง ศึกษาอยู่ใน 11 คณะ ระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทซ่ึงนิสิตโครงการ

ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.00-2.49 ดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 (n = 264)

รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

คณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ครุศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

นิติศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตร์

อักษรศาสตร์

148

116

107

56

24

18

14

13

12

10

4

4

2

56.10

43.90

40.53

21.21

9.09

6.81

5.30

4.92

4.55

3.78

1.52

1.52

0.75

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชั้นปี

1

2

3

4

5

6

ปริญญาโท

เกรดเฉลี่ย

1.51-1.99

2.00-2.49

2.50-2.99

3.00-3.49

3.50-4.00

250

14

60

74

66

36

13

1

14

28

135

60

30

11

94.70

5.30

22.73

28.03

25.00

13.64

4.92

0.38

5.30

10.60

51.14

22.73

11.46

4.17
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  ข้อมูลทางด้านกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำา 

นักกีฬาส่วนใหญ่ทำาการฝึกซ้อม 5-6 วัน ทำาการฝึกซ้อม

ในช่วงเวลา 18.00-19.00 โดยทำาการฝึกซ้อมที่

มหาวิทยาลยัเป็นหลกั นกักีฬาสว่นใหญ่ทำาการฝกึซ้อม

กับผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละข้อมูลทางด้านกีฬาของผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 (n = 264)

รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ

กีฬา วันในการฝึกซ้อมกีฬา (ต่อสัปดาห์)

ว่ายน้ำา 37 14.02 1-2 วัน 55 20.83

รักบี้ฟุตบอล 34 12.89 3-4 วัน 95 35.98

ฮอกกี้ 24 9.09 5-6 วัน 101 38.62

เทควันโด 23 8.71 ทุกวัน 13 4.92

แบดมันตัน 18 6.82 ช่วงเวลาที่ทำาการฝึกซ้อม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

บาสเกตบอล 16 6.06 06.00-07.00 22 3.75

หมากกระดาน 14 5.30 07.00-08.00 17 2.90

กรีฑา 12 4.54 08.00-09.00 3 0.51

ซอฟท์บอล 12 4.54 12.00-13.00 0 0

เทนนิส 10 3.79 16.00-17.00 16 2.73

เทเบิลเทนนิส 9 3.41 17.00-18.00 194 33.10

ยิงปืน 8 3.03 18.00-19.00 210 35.83

วอลเลย์บอล 8 3.03 19.00-20.00 111 18.94

ฟุตบอล 8 3.03 อื่นๆ 13 2.21

ลีลาศ 8 3.03 สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา

คาราเต้-โด 6 2.27 มหาวิทยาลัย 204 77.27

ตะกร้อ 6 2.27 สโมสร 47 17.80

ยูโด 4 1.51 บ้าน 11 4.17

เปตอง 2 0.75 โรงเรียน 2 0.76

โปโลน้ำา 2 0.75 ประสบการณ์ทางด้านกีฬาของผู้ฝึกสอน

ฟันดาบ 2 0.75 ทีมชาติ 187 70.83

กอล์ฟ 1 0.37 เยาวชนทีมชาติ 34 12.88

ระบำาใต้น้ำา 1 0.37 ฝึกซ้อมด้วยตนเอง 22 7.95

กีฬาเขต 21 8.33
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  1.2 ผลการดำาเนนิงานเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ

  จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 2.54 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ดังนี้ ด้านการจัดองค์กร มีค่าเฉลี่ย 2.77 ด้านการ

ประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 2.76 ด้านการจัดบุคลากร  

มีค่าเฉลี่ย 2.75 ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 2.74 

ด้านการอำานวยการ มีค่าเฉลี่ย 2.60 ด้านการเสนอ

รายงาน มีค่าเฉลีย 2.46 ด้านการจัดงบประมาณ  

มีค่าเฉลี่ย 1.69

 2. ผลจากการวเิคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม 

ชุดที่ 2

  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหาร

โครงการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องโครงการพัฒนากีฬาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

ซ่ึงเคยเป็นนักกีฬาและมีประสบการณ์การบริหาร 

การกีฬาในระดับชาติมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 (n = 24)

รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ รายการ จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ การเป็นนักกีฬา

ชาย 17 70.80 เคย 13 54.20

หญิง 7 29.20 ไม่เคย 11 45.80

ตำาแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา 16 66.70 ระดับชาติ 12 50.00

ผู้บริหารโครงการ 4 16.70 ระดับมหาวิทยาลัย 11 45.80

คณะกรรมการบริหารโครงการ 3 12.50 ระดับจังหวัด 1 4.20

เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 1 4.10

  2.2 ผลการดำาเนนิงานเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ

  จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการ

โครงการพัฒนากีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 2.61 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ดังนี้ ด้านการจัดองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.27 ด้านการจัด

บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 2.89 ด้านการอำานวยการ มีค่า

เฉล่ีย 2.71 ด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ีย 2.68 ด้านการ

เสนอรายงาน มีค่าเฉลีย 2.42 ด้านการประสานงาน 

มีค่าเฉล่ีย 2.34 ด้านการจัดงบประมาณ มีค่าเฉล่ีย 1.94

 3. ผลการวเิคราะหข้์อมูลจากการสมัภาษณนิ์สติ

โครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สรุปได้ว่า

  1. ด้านการวางแผนพบว่าการเรียนการสอน

มผีลกระทบตอ่การฝกึซ้อมบ้างสำาหรบันสิติในบางคณะ 

ข้ึนอยู่กับวิชาทีเ่รียนและคณะท่ีศึกษา สามารถสรปุผล

ได้ว่ารายวิชาที่เริ่มเรียนในช่วงเช้า (8.00 น.) ทำาให้

นิสิตที่ทำาการฝึกซ้อมในช่วงเช้าเข้าเรียนไม่ทัน และ

หากวิชาเรียนท่ีเลิกเย็น (17.00 น.) หรือค่ำา (19.00 น.) 

ก็จะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมของนิสิตโครงการ 

เพราะเวลาการฝึกซ้อมส่วนใหญ่จะทำาการฝึกซ้อม 
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ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือในบางคร้ังเลิกเรียนเร็วแต่ด้วย
การบ้านที่อาจมีการทำางานกลุ่มท่ีต้องนัดเพิ่มเติม 
ช่วงหลงัเลกิเรียนก็จะทำาให้สง่ผลกระทบตอ่การฝึกซ้อม
เช่นกัน แต่ในบางคณะนิสิตก็สามารถแบ่งเวลาการเรียน
และการฝึกซ้อมได้ดี จะมีผลกระทบก็เฉพาะช่วงใกล้สอบ
ทีอ่าจารย์แต่ละวิชาจะมกีารนดัสอนเพิม่เติมในช่วงค่ำา 
(19.00 น.) ทำาให้ขาดการฝึกซ้อมไป 
  2. ด้านการจัดองค์กรพบว่านิสิตโครงการ 
ส่วนใหญ่เคยใช้บริการท่ีอาคาร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของสระว่ายน้ำา
และห้องฟิตเนต สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และห้องฟิตเนสท่ีอาคารวิทย์กีฬา โดยรวมถือว่าอุปกรณ์
ทางการกีฬาและสิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ มคีวาม
ทันสมัยดี มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเป็นอย่างดี แต่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการเพราะจะมีนิสิตหรือบุคคลภายนอก 
มาใช้บริการเป็นจำานวนมากอยู่แล้ว ทำาให้นิสิตที่เป็น
นักกีฬาไม่สามารถซ้อมได้ หรือซ้อมได้แต่ได้ไม่เต็มที่ 
ส่วนในเร่ืองของสวัสดิการท่ีมีให้แก่นิสิตโครงการนั้น 
ได้รับน้อยและไม่ท่ัวถึง จะมีแค่สวัสดิการให้นักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยในช่วงก่อนแข่งขันและระหว่างแข่งขัน
เท่านั้น
  3. ด้านการจัดบุคลากรส่วนใหญ่อาจารย์ 
ทีป่รกึษาและผูฝ้กึสอนในแตล่ะชนิดกฬีานั้นมีเพยีงพอ
และมีประสบการณ์ แต่ในบางชนิดกีฬานั้นจะขาด 
ในสว่นของนกักายภาพบำาบัด และนกัโภชนาการท่ีคอย
ให้ความรู้เรื่องอาหารหรือจัดเมนูอาหารให้แก่นักกีฬา 
ทียั่งมนีอ้ยและไมเ่พยีงพอตอ่ความต้องการของนกักีฬา 
  4. ด้านการอำานวยการพบว่านิสิตโครงการ 
ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นต่อ 
ผู้บริหารโครงการ จะมีแค่นิสิตบางคนที่เป็นประธาน
ชมรมกีฬาต่างๆ หรือนิสิตท่ีมีปัญหาในด้านการเรียน 
ในแต่ละคณะบางคนก็จะมีโอกาสได้เข้าพบ พูดคุย และ
จะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารโครงการ
ทำาให้ผู้บริหารโครงการอาจเข้าไม่ถึงความต้องการ 

ของนิสิตโครงการ ส่วนนิสิตบางส่วนก็ไม่มีโอกาสที่จะ
ได้พูดคุย หรือร้องเรียนเพราะตนไม่มีเรื่องที่จะทำาการ
ร้องเรียนหรือต้องการคำาปรึกษาและไม่ทราบว่าผู้บริหาร
โครงการคือใคร จะสามารถไปพบได้ที่ไหน 
  5. ด้านการประสานงานพบว่าการประสานงาน
ระหว่างโครงการพัฒนากีฬาชาติและนิสิตโครงการ 
ในด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่ การประชุมโครงการ หรือ
การให้ข้อมูลต่างๆ แก่นิสิตโครงการไม่ค่อยสะดวก 
เนื่องจากนักกีฬาบางคนยังไม่ทราบว่าหากมีคำาถาม 
หรือต้องการคำาแนะนำา จะต้องไปสอบถามหรือติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีท่ีไหน ส่วนมากเจ้าหน้าท่ีจะประสานงานมายัง
หัวหนา้ชมรมของแต่ละกีฬาเองมากกว่าหรือในบางคร้ัง
นสิติจะทราบข้อมลูและไดค้ำาปรกึษาจากรุ่นพีท่ีต่นสนทิ
มากกว่า และจะมีนิสิตส่วนน้อยที่รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ 
แต่จะเป็นการรับรู้ข้อมูลที่ค่อนข้างกระช้ันชิดมาก  
ส่วนนิสิตบางคนมองว่ามีการประชาสัมพันธ์ของตัว
โครงการไม่ทั่วถึงทำาให้ไม่ทราบข้อมูลหลายๆ อย่างที่
สำาคัญ อีกทั้งผู้ที่ให้คำาปรึกษาก็มีจำานวนน้อยมาก 
  6. ด้านการเสนอรายงานพบว่ามีการติดตาม
ผลการเรียนการศึกษาและผลงานด้านกีฬาของนิสิต
โครงการในทุกภาคการเรียนการศึกษาในบางคณะ  
แต่จะมีเฉพาะช่วงก่อนและหลังการแข่งขันกีฬามหาลัย
เท่าน้ัน ส่วนบางคณะน้ันจะไม่มีการติดตามผลการเรียน
การศึกษาและผลงานด้านกีฬาของนิสิต ทำาให้นิสิต 
บางคนจะต้องทำาการรวบรวมผลงานส่งทางเจ้าหน้าท่ี
โครงการเอง ซึ่งก็มีอยู่ในจำานวนที่น้อยมาก
  7. ดา้นการจดังบประมาณพบว่างบประมาณ
ท่ีนิสิตได้รับจากการเก็บตัวฝึกซ้อม การแข่งขัน หรือการ
จัดซ้ืออุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกทางกีฬานั้น
มไีมเ่พยีงพอ เพราะงบประมาณทีไ่ด้รับจากการเก็บตัว
ฝึกซ้อมและการเข้าร่วมแข่งขันน้อยมากในขณะท่ี
นักกีฬาส่วนใหญ่ฝึกซ้อมกันเองทำาให้ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ทีเ่พิม่ข้ึนในด้านการจดัซ้ืออปุกรณแ์ละสิง่อำานวยความ
สะดวกทางกีฬา เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงในขณะที่
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ได้งบประมาณสนับสนุนน้อยทำาให้นิสิตต้องออกค่าใช้จ่าย

ส่วนที่เกินจากงบประมาณเอง ซ่ึงการแก้ไขเบ้ืองต้น

บางชมรมได้ทำาการขอความอนุเคราะห์จากองค์กร

ภายนอกมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม ท้ังเงิน

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคิดเป็นจำานวนเงินที่น้อย

ซ่ึงทำาให้นิสิตบางคนขาดกำาลังใจท่ีจะทำาการฝึกซ้อม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด 

คือ นิสิตโครงการ และผู้บริหาร คณะกรรมการ อาจารย์

ชมรมกีฬาและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ พบว่านิสิต

โครงการและผู้บริหาร คณะกรรมการ อาจารย์ชมรม

กีฬาและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการมีความคิดเห็นในด้าน

ตา่งๆ สว่นมากเป็นไปในทศิทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม

มบีางดา้นทีน่สิติโครงการและผูบ้รหิาร คณะกรรมการ 

อาจารย์ชมรมกีฬาและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการมีความ

คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการ

ประสานงาน และด้านการจดังบประมาณ ดงัแสดงใน

ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างนิสิตและผู้บริหาร คณะกรรมการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
กระบวนการ นิสิต (n = 264) ผู้บริหาร คณะกรรมการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (n = 24)

x SD ระดับ x SD ระดับ

ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร
ด้านการจัดบุคลากร
ด้านการอำานวยการ
ด้านการประสานงาน
ด้านการเสนอรายงาน
ด้านการจัดงบประมาณ

2.74
2.77
2.75
2.60
2.76
2.46
1.69

0.42
0.60
0.47
0.59
0.49
0.54
0.74

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

พอใช้
ควรปรับปรุง

2.68
3.27
2.89
2.71
2.34
2.42
1.94

0.16
0.23
0.46
0.48
0.43
0.36
0.38

ดี
ดีมาก
ดี
ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้

รวม 2.54 0.40 ดี 2.61 0.18 ดี

 จากข้อสังเกตท่ีได้จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่าโครงการพฒันากีฬาชาตคิวรมกีารปรบั

เปลีย่นวิธกีารบริหารงานในดา้นทีไ่ดร้บัผลการประเมนิ

จากระดับความคิดเห็นเรื่องการประเมินกระบวนการ

จัดการ (POSDCoRB) ทั้งหมด 7 ด้านอยู่ในระดับ 

ต่ำากว่าดีให้ดียิ่งขึ้น ส่วนด้านที่ได้รับการประเมินอยู่ใน

ระดับดีอยู่แล้วให้รักษามาตรฐานในการดำาเนินการ 

หรือพัฒนาเพิ่มเติม เมื่อโครงการพัฒนากีฬาชาติมีผล

การบริหารการจัดการที่สามารถรองรับและสนับสนุน

พัฒนาการของนิสิตโครงการได้แล้ว ผลงานด้านกีฬา

และผลการศึกษาของนิสิตโครงการมีแนวโน้มที่จะ

พฒันาไปในทศิทางท่ีด ีซ่ึงจากการศึกษาสามารถนำามา

อภิปรายผลได้ดังนี้

 แนวทางการพฒันาดา้นการวางแผนผลการวิจยั

พบว่าโครงการพัฒนากีฬาชาติควรมีการวางแผนในการ

ฝึกซ้อมล่วงหน้าตลอดปี มีการวางแผนเก็บตัวฝึกซ้อม

ก่อนการแข่งขันกีฬาและยังมีการวางแผนการรับนิสิต

โครงการในปีการศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

สำาคัญของกูลิค (Gulick, cited in boonjitradul, 1986) 

ท่ีกล่าวว่าการวางแผน หมายถึง การเตรียมการล่วงหน้า
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แล้วกำาหนดวัตถุประสงค์ นโยบายโครงการวิธีแก้ปัญหา 

ตลอดจนการแสวงหาวิธีท่ีดท่ีีสดุ ง่ายท่ีสดุ และรวดเร็ว

ที่สุด เพื่อดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดองค์กรผลการวิจัย

พบว่าโครงการพัฒนากีฬาชาติควรมีการจัดโครงสร้าง

การจัดการและหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการ

พัฒนากีฬาชาติให้ชัดเจน และมีสนาม อุปกรณ์กีฬา

และสิง่อำานวยความสะดวกท่ีเพยีงพอและไดม้าตรฐาน 

ซ่ึงสอดคล้องกับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(Ministry of Tourism and Sports, 2010) ที่กล่าว

ไว้ว่า ควรมีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน สถานกีฬา วัสดุ

อุปกรณ์กีฬา และส่ิงอำานวยความสะดวกเพ่ือการส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ได้แก่ อาคารกีฬา สนามกีฬา 

ศูนย์สมรรถภาพทางกาย (Fitness Center) อุปกรณ์

กีฬาท่ีเพียงพอต่อการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬา และ 

สิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำาเป็น

 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดบุคลากร ในปัจจุบัน

โครงการพัฒนากีฬาชาติมีบุคลากรผู้รับผิดชอบหน้าที่

ต่างๆ ในโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาทาง

วิชาการ อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำาบัด นักโภชนาการ ซ่ึงจาก

การวิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่า

โครงการพัฒนากีฬาชาติยังมีบุคลากรด้านกายภาพบำาบัด

และโภชนาการไม่เพียงพอ จึงควรให้มีการขอความร่วมมือ

จากคณะสหเวชศาสตรแ์ละคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โดยให้แต่ละชมรมวางแผนลว่งหนา้ว่าต้องการจำานวน

นักโภชนาการและนักกายภาพบำาบัดจำานวนเท่าใดในแต่ละ

ช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ซ่ึงสุธนะ ติงศภัทิย์ 

(Tingsabhat, 2013) กล่าวว่า ควรนำา “ศาสตร์” ท่ีเรา

มีอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคณะสหเวชศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยนำานิสิตจากทั้ง 2 คณะมาทำาหน้าที่เป็น

บุคลากรทางด้านกีฬา ท้ังนักโภชนาการ และนักกายภาพ 

บำาบดั โดยให้แตล่ะชมรมวางแผนแสดงความจำานงว่า

ต้องการนักโภชนาการและนักกายภาพบำาบัดมากน้อย

แค่ไหน ทางโครงการจะได้มีการวางแผนในการจัดหา

มาให้เพยีงพอต่อความตอ้งการ อกีทัง้ยังเปน็การฝกึฝน

ศาสตรท์ีม่อียู่ให้ดีย่ิงข้ึน และยังทำาให้นกักีฬา และนสิติ

ทีไ่มไ่ดเ้ป็นนกักีฬาเปน็หนึง่เดยีวกันได้อกีดว้ย สว่นธนิต 

ธงทอง (Tongthong, 2013) กล่าวว่า ปัจจุบันมีการ

ขอความร่วมมอืจากคณะสหเวชศาสตร์ดา้นโภชนาการ

และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านกายภาพบำาบัด 

อยู่แล้ว แต่ยังมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างที่จะต้อง

พัฒนาควบคู่กันไป นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรม

หลกัสตูรโภชนาการและกายภาพบำาบัดเบ้ืองต้นแก่นสิติ

โครงการและเจ้าหน้าที่ในโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับ

วิชิต คนึงสุขเกษม (Kanungsukkasem, 2013) ที่ได้

กลา่วว่าคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ

พยาบาลศาสตร ์ควรมกีารจดัอบรม ประชุมรว่มกันว่า

แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดบ้าง เพื่อความ

เข้าใจตรงกันและดำาเนนิงานไปในทศิทางเดียวกัน และ

เพ่ือให้การดำาเนินการด้านโภชนาการและกายภาพบำาบัด

ของนิสิตโครงการมีข้อมูลท่ีครบถ้วนและมีความต่อเน่ือง 

จงึควรมกีารบันทกึเป็นประวัติรายบุคคลไว้โดยละเอยีด

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในอนาคต

 แนวทางการพัฒนาด้านการอำานวยการผลการ

วิจัยพบว่าโครงการพัฒนากีฬาชาติควรมีเจ้าหน้าที่ 

ให้คำาปรึกษาต่อนิสิตโครงการ และให้มีการพบปะพูดคุยกัน

ระหว่างผู้บริหารโครงการกับนิสิตโครงการเพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และโครงการพัฒนากีฬาชาติยังมีการ

ติดตามการทำางานของคณะกรรมการบริหารโครงการ 

เจา้หนา้ทีแ่ละบุคลากร รวมไปถึงการติดตามข้อมลูของ

นิสิตโครงการซ่ึงสอดคล้องกับหลักการสำาคัญของกูลิค 

(Gulick, cited in boonjitradul, 1986) ที่กล่าวว่า 

ผู้บริหารควรจะรู้ขอบเขตแห่งความสามารถของผู้ใต้
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บังคับบัญชาและปริมาณงานที่จะมอบหมายให้เขา 

ทำาเสียก่อน เพื่อประกันความล้มเหลวของการสั่งงาน 

นอกจากน้ี ผู้บริหารจำาเป็นต้องแน่ใจว่า ผู้รับคำาส่ังมีความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากมีข้อสงสัยก็อาจมีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น หรือปรึกษาหารือ

 แนวทางการพฒันาด้านการประสานงานผลการ

วิจัยพบว่าควรให้โครงการพัฒนากีฬาชาติมีการประสาน

งานระหว่างคณะ ชมรมกีฬาและหน่วยงานต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง อาทิเช่น ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ สำานักงาน

กิจการนิสิตจุฬาฯ รวมไปถึงมีการจัดการประชุมชี้แจง

ให้นิสิตโครงการเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมพงศ ์เกษมสนิ (Kasemsin, 1983) 

ท่ีกล่าวว่า การประสานงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวบุคคล

เป็นสำาคัญและสิ่งที่นักบริหาร หรือหวัหน้างานจะต้อง

สร้างสรรค์บรรยากาศความร่วมมือ ร่วมใจเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานประสานสอดคล้อง กลมกลืน ราบรื่น และ

เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำาหนด

 แนวทางการพัฒนาด้านการเสนอรายงาน พบว่า 

การจัดทำารายงาน ควรกำาหนดให้ฝ่ายกิจการนิสิตของ

คณะทีน่สิติโครงการศึกษาอยู่เป็นผู้ท่ีมหีนา้ท่ีรบัผดิชอบ

บันทึกผลการศึกษาและผลการแข่งขันของนิสิตโครงการ 

ทั้งนี้โครงการพัฒนากีฬาชาติควรกำาหนดแบบบันทึก 

ที่ใช้การบันทึกข้อมูลของนิสิตโครงการให้ทุกคณะใช้ 

ในการบันทึกผลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

มีความครบถ้วนของข้อมูล โดยให้เริ่มบันทึกผลตั้งแต่

ต้นภาคการศึกษาและให้คณะส่งผลให้แก่โครงการ

พฒันากีฬาภายในสองอาทิตย์หลงัสิน้สดุภาคการศึกษา 

โดยโครงการพฒันากีฬาชาติต้องมกีระบวนการตดิตาม

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การกำาหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 

มปีระโยชนต์อ่คณะทีน่สิติโครงการกำาลงัศึกษาคือทำาให้

ทราบว่าหน่วยงานมีหน้าที่ต้องบันทึกผลและนำาเสนอ 

เป็นการสร้างแรงจูงใจการบันทึกผลอย่างครบถ้วน 

ประโยชน์ต่อโครงการพัฒนากีฬาคือการได้รับข้อมูล

ของนิสิตโครงการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดย

ผูท้รงคณุวุฒ ิ2 ทา่นได้เสนอแนะให้มกีารนำาเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยจัดสร้างฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกข้อมูล ซ่ึงสุธนะ 

ติงศภัทิย์ (Tingsabhat, 2013) กล่าวว่า ควรมีการ

จัดตั้งระบบเทคโนโลยีเข้ามาในการรายงานผลงาน 

ทางด้านการศึกษาและการกีฬาของนิสิตโครงการ  

โดยจะต้องมีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบประจำาคณะต่างๆ  

ที่จะรวบรวมข้อมูลจากนิสิตโครงการในคณะของตน 

และวิชิต คนึงสุขเกษม (Kanungsukkasem, 2013) 

กลา่วว่า ทางโครงการควรมกีารจดัตัง้ระบบฐานข้อมลู

ของนิสิตโครงการทุกคนที่ระบุถึงผลการเรียน ผลงาน

ด้านกีฬาในแต่ละการแข่งขันว่าผลเป็นยังไง มีการ

พัฒนามากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ควรจะต้องมีการ

ติดตามผลงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือนำามา

เปรียบเทียบกับผลงานด้านการกีฬาของนิสิตโครงการ

ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดงบประมาณ  

พบว่าควรให้มีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า ท้ังการ

ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายเพ่ือสามารถ

ทราบว่าต้องการเงินจำานวนเท่าใดในการทำากิจกรรม

ต่างๆ ให้บรรลุผลอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับ

ธนิต ธงทอง (Tongthong, 2013) กล่าวว่า การวางแผน

งบประมาณของโครงการพัฒนากีฬาชาติจะต้องวางแผน

ในระยะยาวมากๆ และตอ้งใช้จา่ยอย่างรอบคอบให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ ทัง้นีวิ้ชิต คนงึสขุเกษม (Kanung-

sukkasem, 2013) ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าควรมีการวางแผน

รว่มมอืกันของโครงการพฒันากีฬาชาติและชมรมกีฬา

ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีของโครงการ  

โดยชมรมกีฬาจะต้องเป็นผูเ้สนองบประมาณอย่างนอ้ย 

1 ปี และให้ทางโครงการเป็นผู้รวบรวม โดยจะต้องมี

คณะกรรมการดูแลงบประมาณที่คอยตรวจสอบว่า

แต่ละรายการท่ีทางชมรมได้ส่งมาเพ่ือของบประมาณน้ัน 

มีความจำาเป็นมากน้อยแค่ไหน มีเหตุผลอะไรที่จะต้อง
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ทำาการจัดซื้อรายการนี้ เพราะชมรมกีฬาเป็นผู้ใช้จ่าย

งบประมาณ และทางโครงการจะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ 

ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณควรพิจารณาความจำาเป็น

ของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถ้วนถี่ และใช้ในกรณี

ท่ีมีความเหมาะสมเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น การซ้ืออุปกรณ์

กีฬาบางชนิดเช่น ชุดนักกีฬา พบว่ามีการเสนอซ้ือทุกปี 

เนื่องจากการเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนสีของชุดหรือการให้

ชุดใหม่แก่นักกีฬาคนเดิมทุกปีจัดเป็นการใช้จ่ายที่

ฟุ่มเฟือย จึงเสนอให้มีการซื้อชุดกีฬาแก่นิสิตโครงการ

ที่เข้าร่วมโครงการใหม่ และแก่นิสิตที่มีความจำาเป็น

ตอ้งรับชุดใหมเ่ทา่นัน้ หากทราบว่างบประมาณมคีวาม

ไม่เพียงพอล่วงหน้าจะสามารถบรรเทาอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนโดยการหางบประมาณเพิ่มซ่ึงควรใช้วิธีเพิ่ม 

งบประมาณในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน

หรือจำาเป็นเท่านั้น เนื่องจากการหาเงินสนันสนุนอาจ

ไดม้าด้วยวิธกีารทีส่ง่ผลกระทบต่อการฝึกซ้อมของนสิติ

โครงการ เช่น การขายของในกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

หรือ อาจมีการจัดสรรงบประมาณเสียใหม่เพ่ือให้เพียงพอ 

โดยการจัดสรรงบประมาณเรียงตามลำาดับความสำาคัญของ

โครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับสุธนะ ติงศภัทิย์ (Tingsabhat, 

2013) ว่าควรมีการระดมทุนของโครงการพัฒนากีฬาชาติ

ทีน่สิติโครงการท้ังอดีตและปัจจบุนัเสยีสละเวลามาจดั

กิจกรรมระดมทุนเพ่ือนำามาเป็นเงินทุนสนับสนุนแก่นิสิต

โครงการปัจจบัุน เช่น การจดังานเดิน-ว่ิง เป็นต้น และ

สอดคลอ้งกับวิชิต คนงึสขุเกษม (Kanungsukkasem, 

2013) ท่ีกล่าวว่าการหาเงินสนับสนุนชมรมกีฬา ควรมี

การจัดระเบียบในการขอเงินสนับสนุนว่าชมรมกีฬา 

มีสิทธ์ิขอได้เอง หรือต้องให้ทางโครงการเป็นผู้อนุมัติถึงจะ

ขอได้ ซ่ึงทางโครงการและชมรมกีฬาควรจะร่วมมอืกัน 

ชมรมกีฬาไม่ควรจะขอเองโดยไม่ผ่านโครงการ เพราะอาจ

เกิดความขัดแย้งของผู้ให้เงินสนับสนุนจากท้ัง 2 ฝ่ายได้

 สรุปผลการวิจัย

 การจดัการโครงการพฒันากีฬาชาต ิจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัควรเนน้ไปท่ีด้านการจดังบประมาณ และ

ด้านการเสนอรายงาน เป็นลำาดับแรก โดยแต่ละด้าน

มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการ ดังนี้

 1. ด้านการวางแผน ควรมีการวางแผนในการ

ฝึกซ้อมล่วงหน้าตลอดปี มีการวางแผนเก็บตัวฝึกซ้อม

ก่อนการแข่งขันกีฬาและยังมีการวางแผนการรับนิสิต

โครงการในปีการศึกษาใหม่ 

 2. ด้านการจัดองค์กร ควรมีการจัดโครงสร้าง

การจัดการและหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการ

พัฒนากีฬาชาติให้ชัดเจน และมีสนาม อุปกรณ์กีฬา

และสิง่อำานวยความสะดวกทีเ่พยีงพอและไดม้าตรฐาน 

 3. ด้านการจัดบุคลากร ควรให้มีการขอความ 

ร่วมมือจากคณะสหเวชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา โดยให้แต่ละชมรมวางแผนล่วงหน้าว่าต้องการ

จำานวนนักโภชนาการและนักกายภาพบำาบัดจำานวน

เท่าใดในแต่ละช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

 4. ด้านการอำานวยการ ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษา

ตอ่นสิติโครงการ และให้มกีารพบปะพดูคุยกันระหว่าง

ผู้บริหารโครงการกับนิสิตโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น อกีทัง้โครงการพฒันากีฬาชาติควรมกีาร

ติดตามการทำางานของคณะกรรมการบริหารโครงการ 

เจา้หนา้ทีแ่ละบุคลากร รวมไปถึงการติดตามข้อมลูของ

นิสิตโครงการ

 5. ดา้นการประสานงาน ควรให้โครงการพฒันา

กีฬาชาติมีการประสานงานระหว่างคณะ ชมรมกีฬา

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศูนย์กีฬา 

แห่งจฬุาฯ สำานกังานกิจการนสิติจฬุาฯ รวมไปถึงมกีาร

จัดการประชุมช้ีแจงให้นิสิตโครงการเข้าใจถึงบทบาท

และหน้าที่ของตน
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 6. ด้านการเสนอรายงาน ควรมีการกำาหนดให้

ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตโครงการศึกษาอยู่ 

เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกผลการศึกษาและ 

ผลการแข่งขันของนิสิตโครงการ และกำาหนดแบบบันทึก

ที่ใช้การบันทึกข้อมูลของนิสิตโครงการให้ทุกคณะใช้ 

ในการบันทึกผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

 7. ด้านการจัดงบประมาณ ควรมีการวางแผน

งบประมาณล่วงหน้า ทั้งการประมาณการรายได้และ

ประมาณการรายจ่ายในการทำากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผล 

อย่างนอ้ย 6 เดอืนและจดัหางบประมาณเงินสนบัสนนุ

เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรมีการอบรมเรื่องการเรียนการสอนนิสิต

โครงการที่เข้ามาใหม่และทำาการอบรมให้แก่นิสิต

โครงการทุกคนในทุกๆ 1 ภาคการศึกษา และควรจะ

ต้องมีการตรวจสอบและสอบถามว่าสภาพการเรียน

การศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

 2. ควรมกีารจดัประชุมหรือนดัพบปะกันระหวา่ง

นิสิตโครงการกับผู้บริหารโครงการ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส

ออกความคิดเห็นกับผู้บริหารโครงการบ้าง จะทำาให้ 

ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาจ

จะแยกเป็นแต่ละชนิดกีฬา หรือรวมทุกชนิดกีฬาก็ได้

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการ อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอย่างด ีงานวิจยันีไ้ดรั้บทนุสนบัสนนุ

จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ

สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์1 นันทิกา ทวิชาชาติ2 และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์1
1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสกาท่ีมีต่อ

พุทธิปัญญาและผลของการฝึกรำามวยไทยที่มีต่อพุทธิ- 

ปัญญาและความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต

ในผู้สูงอายุ 

 วิธีดำาเนินการวจิยั กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้ารว่มในการ

วิจัยเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-70 ปี 

ทัง้ชายและหญิง อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล อำาเภอเมอืง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำานวน 60 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 20 คน โดยสุ่มเข้ากลุ่มฝึกสกา (ชาย 10, 

หญิง 10) กลุ่มฝึกรำามวยไทย (ชาย 10, หญิง 10) 

และกลุ่มควบคุม (ชาย 10, หญิง 10) ทั้ง 3 กลุ่ม 

ฝึกตามโปรแกรมที่กำาหนดเป็นเวลา 16 สัปดาห์ๆ ละ 

3 วันๆ ละ 50 นาที ก่อนและหลังการทดลอง ผู้สูงอายุ

ในกลุม่ฝกึรำามวยไทยและกลุม่ควบคมุไดร้บัการทดสอบ

พุทธิปัญญาและความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิต แต่กลุ่มฝึกสกาทดสอบเฉพาะพุทธิปัญญา นำาผล

ที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทีระหว่างเพศของกลุ่มฝึกสกาและ

กลุ่มฝึกรำามวยไทย และทดสอบค่าทีระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผู้สูงอายุที่ฝึกสกา มีค่าเฉลี่ยทางพุทธิปัญญา

ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความจำา ด้านสมาธิ และด้านการ

ใช้เหตุผลและการตัดสินใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) 

ยกเว้นปริมาณเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส  

แอคทิวิตี้ อย่างไรก็ตาม หลังการฝึกสกาค่าเฉลี่ยของ

พุทธิปัญญาในทุกตัวแปรระหว่างเพศไม่แตกต่างกัน 

(p>0.05)

 2. ผู้สูงอายทุี่ฝึกรำามวยไทย มีค่าเฉลี่ยของความ

อดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและพุทธิปัญญา 

ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความจำา ด้านสมาธ ิและด้านการ

ใช้เหตุผลและการตัดสินใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) 

ยกเว้นปริมาณเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส  

แอคทวิิต้ี อย่างไรก็ตามหลงัการฝกึรำามวยไทยค่าเฉลีย่

ของความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ 

พุทธิปัญญาในทุกตัวแปรระหว่างเพศ ไม่แตกต่างกัน 

(p>0.05) 

 สรุปผลการวิจัย

 การฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยมีประโยชน์ต่อพุทธิปัญญา

ของผู้สูงอายุในการช่วยเพิ่มด้านความจำา ด้านสมาธิ 

ด้านการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ และรำามวยไทยมีผล

ตอ่การเพิม่ข้ึนของความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิต อย่างไรก็ตาม ปริมาณเอนไซม์อะเซทิลโคลีน 

เอสเทอเรส แอคทิวิตี้ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ยังไม่ชัดเจน 

ดังนั้นจึงควรต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต 

คำาสำาคัญ : พุทธิปัญญา / ผู้สูงอายุ / สกา / รำามวยไทย
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EFFECTS OF THAI WISDOM SPORT TRAINING ON 

COGNITIVE FUNCTION IN THE ELDERLY
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Abstract
 Purpose The purposes were to examine 
the effects of two Thai wisdom sports (Ska 
and Rum Muay Thai) training on cognitive 
function and cardiovascular endurance of the 
older adults. 
 Methods A total number of 60 older adults, 
who lived in municipality area in Phetchabun 
province, volunteered to participate in the study. 
They were randomly divided into 3 intervention 
groups, including Ska, Rum Muay Thai and 
control group. There were 20 subjects (10 males, 
10 females) in each group. They were trained as 
in each program about 50 minutes; 3 sessions 
per week for 16 weeks. Before and after  
experiment, the elderly in the Rum Muay Thai 
group and control group were measured  
cognitive function and cardiovascular endurance 
but the Ska group was measured only cognitive 
function. The independent t-test was used to 
compare the difference between sex in Ska 
and Rum Muay Thai group and between  
intervention groups and the control group. 
 Results indicated that: 
 1. The elderly of Ska group had statisti-
cally significant higher mean scores of cognitive 

function in memory, attention and executive 
function than control group (p < 0.05), except 
Acetylcholinesterase activity. However, there was 
no significant difference in cognitive function 
mean scores between genders in Ska group 
(p > 0.05).
 2. The elderly of Rum Muay Thai group 
had statistically significant higher mean scores 
of cardiovascular endurance and cognitive 
function in memory, attention and executive 
function when compared to those control group 
(p < 0.05), except Acetylcholinesterase activity. 
However, there was no significant difference 
in cardiovascular endurance and cognitive 
function mean scores between genders in  
Rum Muay Thai group (p>0.05).
 Conclusion The effectiveness of the Thai 
wisdom sport training on memory, attention, 
executive function improvement and Rum Muay 
Thai training can improved cardiovascular 
endurance in the older adults. However, the 
change of AChE activity was not clear. Thus, 
future study is needed.

Key Words : Cognitive function / Elderly / 
Ska / Rum Muay Thai
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียว

กับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ผู้สูงอายุเหล่าน้ีมักมีปัญหาด้าน

สุขภาพอันเกดิจากโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสื่อมสภาพ 

(Degenerative diseases) ของรา่งกาย ทัง้โรคทีเ่ก่ียว

กับระบบหัวใจและหลอดเลอืด และโรคท่ีเกิดจากความ

เสื่อมของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากพบว่า มีปริมาตรเนื้อสมอง

ลดลงโดยเฉพาะสมองใหญ่สว่นเปลอืกนอก (Cerebral 

cortex) ท่ีทำาหน้าท่ีควบคุมความคิด รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล และระบบลิมบิก (Limbic system) 

ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับความจำา การเรียนรู้ ซึ่งการทำางาน

ของสมองทัง้ 2 สว่นนีเ้ก่ียวข้องโดยตรงกับพทุธปัิญญา 

นอกจากนียั้งมกีารเปลีย่นแปลงของสารเคมขีองสมอง

โดยเฉพาะอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine; ACh) เปน็

หน่ึงในสารส่ือประสาทท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อการทำาหน้าท่ี

ของระบบประสาทส่วนกลาง โดย ACh เป็นสารสื่อ

ประสาทหลักในระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (Cholinergic 

nervous system) ทีม่สีว่นสำาคญัในสมองตอ่การสร้าง

สมาธิ ความจำา และการเรียนรู้ ความบกพร่องในการ

ทำางานของระบบประสาทโคลิเนอร์จิกเป็นหนึ่งในข้อ 

บ่งช้ีทางระบบเคมีของสารส่ือประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วย

โรคอัลไซเมอร์ (Soodsuang and Singhaniyom, 

2007; Chen et al., 2006) มีงานวิจัยที่พบว่ามีการ

ลดลงของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้ 

(AChE activity) ในสมองสว่นเปลอืกนอกบริเวณขมบั 

ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ของสมองผู้สูงอายุ

ปกตแิละในโรคอลัไซเมอร ์ซ่ึงการลดลงดังกลา่วมคีวาม

สัมพันธ์กับการสูญเสียระดับสติปัญญาในโรคอัลไซเมอร์ 

(Rinne et al., 2003) การลดลงของหน้าที่การทำางาน

ของสมองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง 

 ดงันัน้จงึมกีารคน้คิดวิธีการต่างๆ ท่ีจะชะลอหรือ

ลดอัตราการเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน 

จากการศึกษาพบว่า มกีารใช้โปรแกรมการฟืน้ฟสูภาพ

สมอง ประกอบด้วยการฟื้นฟูในด้านความจำา สมาธิ 

การใช้เหตุผลและการตัดสินใจ และการบริหารสมอง 

(Phanjam, 2006) รวมถึงการศึกษาถึงการทำาหน้าที่

ข้ันสูงของสมองด้วยเคร่ืองสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก 

(MRI) ในการเล่นเกมหมากรุกและหมากล้อม (โกะ) 

(Atherton et al., 2002; Xiangchuan et al., 2002) 

จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมดังกล่าวทำาให้สมอง 

ส่วนด้านหน้า และระบบลิมบิกที่ใช้ในการทำางานด้าน

พุทธิปัญญาดีข้ึน นอกจากน้ีการวิจัยที่ศึกษาการออก

กำาลงักายแบบแอโรบกิพบว่า มผีลทำาให้เกิดการเพิม่ข้ึน

ของพุทธิปัญญาและระบบไหลเวียนโลหิต โคคอมบี 

และคณะ (Colcombe et al., 2006) ได้ทำาการศึกษา

พบว่าการฝึกแบบแอโรบิกจะทำาให้มีการเพิ่มข้ึนของ

ปริมาตรเน้ือสมอง แลม และคณะ (Lam et al., 2011) 

พบว่าการรำาไท้จี๋ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความจำาและ

สมาธิ แม็คอุเล และคณะ (McAuley et al., 2004) 

สรุปให้เห็นว่าการฝึกความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิตมีประโยชน์หลายประการต่อพุทธิปัญญาและ 

การทำางานของระบบประสาทในผูส้งูอายุ โดยการออก

กำาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรเป็นการออก 

กำาลังกายแบบแอโรบิกในระดับปานกลาง ใช้เวลา  

20-60 นาที ความถี่ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ (Fletcher 

et al., 2001) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำากีฬา

ภูมิปัญญาไทย ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจาก

ภูมิปัญญาของคนไทย ประกอบด้วยมวยไทยและสกา 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทำาได้ง่าย มีกติกาไม่ซับซ้อน เพ่ือมาใช้

เป็นทางเลือกในการชะลอหรือลดอัตราการเกิดปัญหา

ทางระบบประสาทในผู้สูงอายุ โดยกีฬาภูมิปัญญาไทย

ที่มีลักษณะเก่ียวกับการใช้ความคิด คือการเล่นสกา 

อันจัดเป็นกีฬาประเภทหมากกระดานชนิดหนึ่งคล้าย

หมากรุกและหมากล้อม วิธีการเล่นมีการใช้กระบวนการ

ทางความคิด โดยขณะเล่นมีการนับแต้มเรียงลำาดับ
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ตัวเลข การเช่ือมโยงความคิดระหว่างตัวเลขและรูปภาพ 

ภาษา ใช้วิธีการคิดวางแผนและการป้องกันคู่ต่อสู้ 

จากการวางตัวสกา สว่นกีฬาภมูปัิญญาไทยท่ีมรีปูแบบ

การออกกำาลังกายแบบแอโรบิกคือ มวยไทย ซ่ึงได้

ประยุกต์การฝึกท่ารำามวยไทยมาจากท่ารำาไหว้ครู

มวยไทยจากหลายสำานักซ่ึงกรมพลศึกษาได้สืบทอดไว้

และปัจจุบันได้สืบทอดมาถึงอาจารย์วิชิต ชี้เชิญ ให้มี

ลักษณะของการฝึกสมาธิพร้อมกับทักษะการเคล่ือนไหว

ของท่ารำามวยไทยท่ีมีการย่อ เหยียดของแขน ขา ลำาตัว

ของข้อต่อที่ต่อเน่ืองช้าๆ เป็นจังหวะให้เป็นการออก

กำาลงักายแบบแอโรบิกสามารถฝึกได้ดว้ยตนเองหรอืฝกึ

เป็นกลุ่ม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการรำาไท้จี๋ (Tai chi) 

(Lam et al., 2011) จากแนวคดิดังกลา่วข้างต้นการนำา

กีฬาภูมิปัญญาไทยท้ังสกาและการรำามวยไทยมาทดลอง

ฝึกอาจจะมีส่วนในการพัฒนาพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ 

ได้ดีข้ึน รวมทัง้รำามวยไทยอาจช่วยพฒันาให้ระบบการ

ไหลเวียนโลหิตทำางานได้ดีขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสกาท่ีมีต่อพุทธิปัญญา

ในผู้สูงอายุ

 2. เพื่อศึกษาผลของการฝึกรำามวยไทยท่ีมีต่อ 

พุทธิปัญญาและความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิตในผู้สูงอายุ

สมมติฐานของการวิจัย

 1. การฝกึสกาทำาให้พทุธปัิญญาของผูส้งูอายุดีข้ึน

 2. การฝกึรำามวยไทยทำาให้พทุธปิญัญาและความ

อดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุดีขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental research design) โดยมีการทดสอบก่อน 

(Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) ขั้นตอน

การศึกษาวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงมีอายุ

ระหว่าง 60-70 ปี ทั้งเพศชายและหญิง อาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาล อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำานวน 

60 คน มีความสมัครใจและยินดีเข้าร่วมในการวิจัย 

ทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

กลุ่มฝึกสกา จำานวน 20 คน (ชาย 10 คน หญิง 10 คน) 

กลุ่มฝึกรำามวยไทย จำานวน 20 คน (ชาย 10 คน  

หญิง 10 คน) และกลุ่มควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมตาม

กำาหนด จำานวน 20 คน (ชาย 10 คน หญิง 10 คน) 

ซ่ึงทกุกลุม่ใช้เวลาในการฝกึ 50 นาที/วัน 3 วัน/สปัดาห์ 

เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย

 1. เป็นผู้ที่มีการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา

ข้ึนไป สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ไม่มีปัญหา

ด้านการได้ยิน การมองเห็นและการพูด สามารถส่ือสาร

ด้วยภาษาไทยได้

 2. เป็นผู้ท่ีไม่มีภาวะสมองเส่ือมโดยทำาการประเมิน

จากแบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้นฉบับภาษาไทย 

(MMSE-Thai 2002) และได้คะแนน ≥ 17 จาก

คะแนนเตม็ 30 คะแนน สำาหรบัผูส้งูอายุซ่ึงเรยีนระดับ

ประถมศึกษา ส่วนผู้สูงอายุซ่ึงเรียนระดับสูงกว่าประถม

ศึกษา ได้คะแนน ≥ 22 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

ในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาโรคซึมเศร้า โดยวัด

จากแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (TGDS)  

ซึ่งได้ระดับคะแนน 0-12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 

คะแนน

 3. ไม่มีประวัติใช้สารเสพติดหรือป่วยเป็นโรค 

พิษสุราเร้ือรัง ไม่ใช้ยาท่ีมีฤทธ์ิต่อจิตประสาท ซ่ึงรวมท้ัง
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ยากล่อมประสาทและยาต้านซึมเศร้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

ก่อนและระหว่างทำาการวิจยั ไมเ่ป็นโรคประจำาตัวหรือ

โรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก 

 4. เป็นผู้ท่ีไมม่กีารออกกำาลงักายอย่างสม่ำาเสมอ 

คือ ออกกำาลังกายไม่เกินสัปดาห์ละ 2 วัน ไม่มี

ประสบการณห์รอืเคยไดรั้บการฝกึเก่ียวกับการเลน่สกา

และรำามวยไทย และการฝึกเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ด้าน

พุทธิปัญญามาก่อน

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกได้ตาม

กำาหนดจำานวน 39 ครั้งจาก 48 ครั้ง

 2. เกิดการเจบ็ป่วย มเีหตสุดุวสิยัในการจดัเวลา

ไม่ได้

 3. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องการเข้าร่วมการวิจัยต่อไป

 ข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 1. ก่อนการทดลอง กลุม่ตวัอย่างไดร้บัการปฐม- 

นิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

รับฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การดำาเนินงาน 

การทดสอบ วิธีการบันทึกข้อมูล รวมถึงวันเวลาการ

ทดสอบ ข้อปฏบัิติในการทดลอง และได้รบัการทดสอบ

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา การทดสอบพุทธิปัญญา 

รวมทั้งการทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียน

โลหิตด้วย

 2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละ 

กลุ่มฝึกตามโปรแกรมดังนี้

  กลุ่มที่ 1 ฝึกตามโปรแกรมการฝึกสกา คือ 

ความรู้เก่ียวกับสกา ฝึกการเล่นสกา ประลองฝีมือ  

กลยุทธ์การเล่นสกา ประลองความคิดและความเร็ว 

ฝึกความชำานาญการเล่น 

  กลุ่มที่ 2 ฝึกตามโปรแกรมการฝึกรำามวยไทย

โดยแบ่งการฝึก 3 ช่วง 1) ช่วงอบอุ่นร่างกายและ 

ยืดเหยียดกลา้มเนือ้ใช้ท่าฝกึ 10 ทา่ เป็นเวลา 10 นาที 

มีเพลงไทยบรรเลงด้วยขลุ่ยประกอบ 2) ช่วงรำามวยไทย

เคลื่อนไหวร่างกายใช้ท่ารำาไหว้ครู 6 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 

รำาท่าพรหมส่ีหน้าเป็นพรหมยืน ชุดท่ี 2 ลับหอกโมกศักด์ิ 

ชุดท่ี 3 ยูงฟ้อนหาง ชุดท่ี 4 พระรามแผลงศร ชุดท่ี 5 

นารายณข์ว้างจกัร ชุดท่ี 6 พยัคฆด้์อมกวาง ในสปัดาห์

ที่ 1-4 ฝึกท่ีระดับความหนัก 60-70% ของอัตรา 

การเต้นของหัวใจสูงสุด และในสัปดาห์ที่ 5-16 ฝึกที่

ระดบัความหนกั 70-80% ของอตัราการเต้นของหัวใจ

สูงสุดใช้เพลงสะระหม่าประกอบ เป็นเวลา 30 นาที 

3) ช่วงคลายอุ่นร่างกายใช้ท่าฝึก 12 ท่า เป็นเวลา  

10 นาทีมีเพลงไทยบรรเลงด้วยขลุ่ยประกอบ 

  กลุ่มที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมตามกำาหนด คือ 

แนะนำาตนเอง เล่าความหลัง การเปลี่ยนแปลงของ 

วัยสงูอายุ รา่งกายของตวัเรา อาหาร 5 หมู ่ดูโทรทศัน ์

ฟังวิทยุ รดน้ำาต้นไม้ ร่วมสังสรรค์ ทำาความสะอาด  

ฟังธรรม โรคในผู้สูงอายุ สุขภาพของตนเอง 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ทำาการฝึกตอนเย็นในวัน

เดียวกัน ณ สวนสาธารณะเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยคอยควบคุมการฝึกตลอดเวลา

การฝึก 16 สัปดาห์

 3. ทำาการทดสอบทุกตัวแปรเหมือนกันทั้งก่อน

และหลังการทดลองดังนี้

  3.1 ทดสอบข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา คือ 

น้ำาหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ส่วนสูง มีหน่วยเป็น

เซนติเมตร ชีพจรขณะพัก มีหน่วยเป็นครั้ง/นาที  

ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

ปรอท ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว มีหน่วยเป็น

มิลลิเมตรปรอท แบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้น 

ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination-

Thai 2002 : MMSE-Thai 2002) มหีนว่ยเป็นคะแนน 



98 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

(Institute of Geriatric Medicine, Ministry of 
Public Health, 2008) แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ
ของไทย (Thai Geriatric Depressive Scale : 
TGDS) มีหน่วยเป็นคะแนน (Train The Brain Forum 
Committee, 1994) 
  3.2 ทดสอบข้อมูลพุทธิปัญญาประกอบด้วย
   3.2.1 การตรวจวัดปริมาณเอนไซม์ 
อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้ (Ballard et al., 
2005) ใช้การเจาะเลือดและตรวจวัดโดยวิธีของ  
“AmpliteTM Colorimetric Acetylcholinesterase 
Assay Kit” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์
เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิต้ีจากห้องแล็ป
ของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง ตีก อปร. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ การตรวจวัดมีหน่วยเป็นมิลลิยูนิตต่อ
มิลลิลิตร
   3.2.2 ทดสอบด้านสมาธใิช้แบบทดสอบ
เทร์ลเมคคิงส่วนเอ [Trail Making Test part A 
(TMT-A)] มีหน่วยเป็นวินาที (Ropacki, 2000)
   3.2.3 ทดสอบด้านการใช้เหตุผลและ 
การตัดสินใจใช้แบบทดสอบวิสคอนซินการ์ดซอร์ทต้ิง 
[The Wisconsin Card Sorting Test (WCST)]  
มีหน่วยเป็นคะแนน (Heaton et al., 1993)
   3.2.4 ทดสอบด้านความจำาใช้แบบทดสอบ
ความจำาของเวคสเลอร์ III (Na ranong, 2004)  
โดยเลอืกใช้แบบทดสอบย่อยคือ แบบประเมนิความจำา
จากการเช่ือมโยงภาษา (Verbal Paired Associates I : 
VPA I) แบบประเมินความจำาในการระลึกได้จากการ
เชื่อมโยงภาษา (Verbal Paired Associates II : 
VPA II) แบบประเมินความจำาจากการมองเห็นภาพ 
(Visual Reproduction I : VR I) แบบประเมินความจำา
ในการระลึกได้จากภาพ (Visual Reproduction II : 
VR II) ซึ่งทั้งหมดมีหน่วยเป็นคะแนน
  3.3 การทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตใช้การเดิน 6 นาที (Six-Minute Walk Test : 
SMWT) มีหน่วยเป็นหลา (Riki and Jones, 2001) 

เฉพาะกลุ่มรำามวยไทยและกลุ่มควบคุม

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทำาการวิเคราะห์
ดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชค่้าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานและการทดสอบด้วยค่าท่ีอิสระ (Independent 
t-test) ของค่าเฉลีย่พทุธิปญัญาระหว่างกลุม่ฝกึสกากับ
กลุม่ควบคมุ และระหว่างเพศของกลุม่ฝกึสกา ค่าเฉลีย่
ของพุทธิปัญญาและความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตระหว่างกลุ่มฝึกรำามวยไทยกับกลุ่มควบคุม และ
ระหว่างเพศของกลุ่มฝึกรำามวยไทยก่อนและหลังการ
ทดลอง และทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัย
 1. หลังการทดลอง 16 สัปดาห์ ผู้สูงอายุท่ีฝึกสกา
มีคะแนนเฉลี่ยของพุทธิปัญญาในด้านความจำา สมาธิ 
และการใช้เหตุผลและการตัดสนิใจสงูกวา่กลุม่ควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปริมาณ
เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้ และ
คะแนนเฉลีย่ของพทุธปัิญญาระหว่างเพศของผูส้งูอายุ
ท่ีฝึกสกาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
 2. หลังการทดลอง 16 สัปดาห์ ผู้สูงอายุที่ฝึกรำา
มวยไทยมคีะแนนเฉลีย่ของพทุธิปัญญาในด้านความจำา 
สมาธิ การใช้เหตุผลและการตัดสินใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปริมาณ
เอนไซม์ อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้ และ
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของผูส้งูอายุทีฝ่กึ
รำามวยไทยสงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยของพุทธิปัญญาและ
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตระหว่างเพศของ
ผู้สูงอายุท่ีฝึกรำามวยไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังแสดงในตารางที ่3 และตาราง
ที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากสมมติฐานการวิจัยต้ังไว้ว่า การฝึกสกา

ทำาให้พุทธิปัญญาของผู้สูงอายุดีขึ้น

 หลังการทดลองพบว่า ผู้สูงอายุที่ฝึกสกามีพุทธิ- 

ปัญญาในด้านความจำา ด้านสมาธิ และด้านการใช้

เหตุผลและการตัดสินใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในคร้ังน้ีเม่ือพิจารณา

ถึงโปรแกรมการฝึกสกาได้มีการกระตุ้นให้เกิดการ 

เรยีนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย การนบัแต้มเรยีงลำาดบัตัวเลข 

การเชื่อมโยงความคิดระหว่างตัวเลข 1-6 กับรูปภาพ

ของหน้าปู่ ย่า ตา ยาย พ่อและแม่ การใช้ภาษาในคำา

ต่างๆ เช่น ฉ่าง ซัด หูช้าง การเกิด การทอดกิน  

เจา้เมอืง จุม่ เป็นต้น สง่ผลให้เกิดการทำางานของสมอง

ระบบลิมบิก (Limbic system) ซ่ึงทำาหน้าท่ีเก็บความจำา

ระยะสั้นให้กลายเป็นความจำาระยะยาว และในขณะ

ฝึกสกายังมีการใช้ความคิดในการวางแผนและตัดสินใจ

ในการเดินตัวสกา และวางแผนป้องกันคู่ต่อสู้ ส่งผล

ให้เกิดการทำางานของสมองสว่นฟรฟีรอนทอล แอดโซ

ซิเอชั่น คอร์เท็ก (Prefrontal association cortex) 

อนัทำาหนา้ทีส่ัง่การตอบโตต่้อสิง่เรา้ท่ีมากระตุน้มผีลตอ่

การคิดวิเคราะห์ การประเมินการรับรู้และวางแผนตอบโต้

อย่างมีเหตุผล (Soodsuang and Singhaniyom, 

2007) สอดคล้องกับการวิจัยท่ีพบว่าการเล่นเกมหมากรุก

ใช้การทำางานในกลีบของสมองด้านบน กลีบด้านข้าง 

กลีบด้านหลังของสมองส่วนซีกซ้าย (Atherton et al., 

2002) ส่วนเกมหมากล้อมหรือโกะใช้การทำางานของสมอง

ทางด้านซีกขวามากกว่าซีกซ้าย (Xiangchuan et al., 

2002) และยังสอดคลอ้งงานวิจยัท่ีพบวา่ การใช้วิธีการ

ฝึกทางพุทธิปัญญา เช่น โดยการเรียนรู้ การฝึกทักษะ

และการใช้เทคนคิของสถานการณท์างพทุธปัิญญามผีล

ทำาให้การทำาหน้าท่ีทางพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

(O’Dwyer et al., 2007) และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการเพิ่มความจำา การใช้เหตุผล (Tsapanou et al., 

2011) แต่ในส่วนผลการวิจัยหลังการทดลองจากการ

ตรวจวัดปริมาณเอนไซม์อะเซทิลโคลีน เอสเทอเรส 

แอคทิวิตี้เพื่อใช้อ้างอิงถึงพุทธิปัญญาระหว่างผู้สูงอายุ

ที่ฝึกสกากับกลุ่มควบคุมไม่พบความแตกต่างกัน 

(p>0.05) ซ่ึงผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

อย่างไรก็ตามหลังการทดลองพบว่า ผู้สูงอายุที่ฝึกสกา

มีแนวโน้มของคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน (6,769.68) มากกว่า

กลุม่ควบคุม (6,600.32) ซ่ึงยังไมชั่ดเจนอาจตอ้งมกีาร

ศึกษาต่อไปในอนาคต และพุทธิปัญญาในทุกองค์ประกอบ

ของระหวา่งเพศนัน้ ไมพ่บความแตกตา่งกัน (p>0.05) 

โดยผลการวิจยัในการตรวจวัดปริมาณเอนไซมอ์ะเซทลิ

โคลนีเอสเทอเรส แอคทวิิต้ีทีไ่มพ่บความแตกตา่งกันนี้

สอดคล้องกับการศึกษาของซิง และคณะ (Singh et al, 

1997) ท่ีพบว่าเพศชายและหญิงมีปริมาณเอนไซม์ 

อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิต้ีไม่แตกต่างกันในทาง

สถิติ แต่ในส่วนขององค์ประกอบทางพุทธิปัญญาในด้าน

สมาธิ ด้านความจำา และด้านการใช้เหตุผลและการ

ตดัสนิใจนัน้ไมส่อดคลอ้งกับงานวจิยัทีผ่า่นมาซ่ึงพบว่า

ความแตกต่างระหว่างเพศสง่ผลตอ่ความสามารถดา้น

สมาธิและความจำาในการทำางาน (Muangpaisan et al., 

2010) 

 2. จากสมมติฐานการวิจัยตั้งไว้ว่า การฝึกรำา

มวยไทยทำาให้พุทธิปัญญาและความอดทนของระบบ

การไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุดีขึ้น

 เมื่อพิจารณาโปรแกรมการฝึกรำามวยไทยพบว่า 

มีการกระตุ้นการทำางานของสมองทางพุทธิปัญญา  

โดยขณะทีร่ำามวยไทยนัน้ตอ้งจำาทา่ทางตา่งๆ ในแต่ละ

ช่วงของโปรแกรมคือ ช่วงอบอุน่ร่างกายและยืดเหยียด

กลา้มเนือ้ทีใ่ชท่้าฝกึ 10 ทา่ ช่วงรำามวยไทยเคลือ่นไหว

ร่างกายที่ใช้ท่าฝึก 6 ชุด และช่วงคลายอุ่นร่างกายที่

ใช้ท่าฝึก 12 ท่า ผู้สูงอายตุอ้งจำาการเรยีงลำาดับท่าทาง

ตามการฝกึในแตล่ะชว่งให้ได ้และตอ้งใช้การเช่ือมโยง

ท่าทางกับภาษาท่ีเป็นช่ือของท่าทางในการฝึก เช่น ท่ารำา



104 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

พรหมส่ีหน้า ท่ารำาลับหอกโมกศักด์ิ ท่ากอบแม่พระธรณี 

เป็นต้น ซึ่งในการฝึกความจำาเหล่านี้ต้องใช้สมองส่วน

ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) สมองกลีบด้านข้าง 

(Parietal lobe) ประกอบกับในการฝึกนั้นมีเสียงเพลง

บรรเลงให้จงัหวะด้วย ทำาให้ต้องใช้ความต้ังใจ ใช้สมาธิ

ในการนับจังหวะและท่าทางเพื่อให้มีการวางแผนและ

ตัดสินใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซ่ึงต้องใช้สมอง 

ด้านหน้าผาก (Frontal lobe) (Soodsuang and 

Singhaniyom, 2007) โดยสอดคล้องกับงานวิจัย 

เร่ืองอื่นๆ ที่พบว่าการฝึกออกกำาลังกายแบบแอโรบิก

ในผู้สงูอายุมคีวามสมัพนัธกั์บการเกิดกิจกรรมสว่นใหญ่

ในบริเวณฟรีฟรอนทอล (Prefrontal) และพารีทอล 

คอร์ไทล์ (Parietal cortices) (Colcombe et al., 

2006) ช่วยเพิ่มปริมาตรของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส 

(Erickson et al., 2011) การเพิ่มขึ้นของความจำา 

ในการระลึกได้ (Delayed recall) สมาธิ (Trail A) 

การทดสอบความคล่องในการใช้ภาษา (Verbal fluency 

test) (Lam et al., 2011) แต่ในส่วนของผลการวิจัย

หลงัการทดลอง พบว่าจากการตรวจวัดปรมิาณเอนไซม ์

อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส แอคทิวิตี้เพื่อใช้อ้างอิงถึง

พุทธิปัญญาระหว่างผู้สูงอายุท่ีฝึกรำามวยไทยกับกลุ่ม

ควบคุมไม่พบความแตกต่างกัน (p>0.05) ซ่ึงยังไม่ชัดเจน

ควรต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต และนอกจากนี้

กลุ่มฝึกรำามวยไทยซ่ึงมีความอดทนของระบบการ 

ไหลเวียนโลหิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) และเป็น

ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ท่ีเป็นผลจากการฝึกรำามวยไทย

เป็นการออกกำาลงักายแบบแอโรบิก ซ่ึงเปน็ไปตามหลกั

ของสมาคมหัวใจของอเมริกา (Fletcher et al., 2001) 

ที่ให้แนวทางในการออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ  

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและปอด และสอดคล้องกับ

งานวิจัยท่ีพบว่าการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกในผู้สูงอายุ

มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มข้ึนของการทำางานในระบบ

ไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด (Anugoolpracha et al., 

2011; Kramer et al., 1999) และผลของความอดทน

ของระบบไหลเวียนโลหิตและพุทธิปัญญาระหว่างเพศ

ในทุกองค์ประกอบไม่พบความแตกต่างกัน (p>0.05) 

ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกับงานวิจยัของเบเกอร์ (Baker et al., 

2010) ท่ีพบว่าการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกของผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะสมองเสื่อมระดับน้อย พบความแตกต่างกัน

ในดา้นพทุธปัิญญาระหว่างเพศ โดยพบว่าผูห้ญิงมกีาร

ปฏิบัติในการควบคุมการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ 

ในส่วนสมาธิ และความยืดหยุ่นของพุทธิปัญญามากกว่า

ผู้ชาย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ผูส้งูอายุทัง้ชายและหญิงสามารถเลอืกการฝกึ

เล่นสกาหรือฝึกการออกกำาลังกายด้วยการรำามวยไทย

ตามความเหมาะสมกับตนเอง จะช่วยส่งเสริมพุทธิ- 

ปัญญาได้

 2. ชมรมผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัดควรประสานงาน

กับกองสง่เสริมสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุในจงัหวัด 

ซ่ึงดแูลเก่ียวกับสขุภาพของผูส้งูอายุ ให้มกีารจดัอบรม

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเล่นสกาและออกกำาลังกาย

แบบรำามวยไทย โดยเร่ิมจากหมู่บ้านหรือระดับตำาบล 

เพื่อให้กีฬาภูมิปัญญาไทยได้รับความนิยมมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก “ทุน 90 ปี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง รวมท้ังผู้เข้าร่วมวิจัย 

ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลามาเข้าร่วมงานวิจัยในครั้งน้ี

จนสำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การเปรียบเทียบผลของการออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก
และไทชิที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุเพศหญิง

อมรเทพ วันดี และชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 การทรงตัวเป็นปัจจัยสำาคัญในการใช้ชีวิตประจำาวัน
ในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับอันตราย
จากการหกล้มมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ เป็นผลให้ผู้วิจัย
ต้องการพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการทรงตัวแก่ผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกาย
สำาหรับการทรงตัวในผู้สูงอายุหญิงด้วยการเดินและ
เปรียบเทียบการออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับ 
การใช้น้ำาหนักกับการออกกำาลังกายด้วยไทชิ  
 วิธีดำาเนินการวิจัย รูปแบบการเดินร่วมกับการ
ใช้น้ำาหนักได้พัฒนาข้ึนจากการวิเคราะห์วรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับกลา้มเนือ้ทีใ่ช้ในการเดนิและการทรงตัว 
รวมไปถึงการวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้ากล้ามเน้ือด้วยท่ีเก่ียวข้อง
และจำาเป็นต่อการเดินและการทรงตัว จากน้ันนำารูปแบบ
การเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักท่ีได้พัฒนาข้ึนไปตรวจสอบ
ค่าความตรงโดยการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าเท่ากับ 0.80 จากนั้น
ทำาการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลของการออกกำาลังกาย
ด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักที่มีต่อการทรงตัว 
ในผู้สูงอายุเพศหญิงเม่ือเทียบกับการออกกำาลังกายไทชิ
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุหญิง อายุระหว่าง 60-69 ปี 
ออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก 26 คน 
และออกกำาลังกายด้วยการรำาไทชิ 25 คน ทำาการทดลอง 
3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 40 นาที (ออกกำาลังกาย 30 นาที 
และอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกาย 10 นาที) 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม
ทำาการทดสอบการทรงตัวดว้ยแบบวัดการทรงตัวในเชิง

ปรมิาณการเคลือ่นไหวและแบบทดสอบการทรงตัวของ
เบิร์ก ก่อนการทดลองหลังการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์
ตามลำาดับ จากนัน้วิเคราะห์สถิติโดยใช้วิธกีารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา และใช้การทดสอบ
ค่าทีในการหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
 ผลการวิจัย
 1. การทรงตัวในขณะอยู่กับที่ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มดีขึ้น หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลัง
การทดลอง 8 สปัดาห์อย่างมนียัสำาคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05
 2. การทรงตัวในขณะเคลื่อนท่ีของกลุ่มออก 
กำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักดีข้ึน 
หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ในขณะท่ีการออกกำาลังกาย
ด้วยไทชิไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
 3. การออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้
น้ำาหนักที่มีค่าเฉลี่ยการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ีดีกว่า 
การออกกำาลังกายด้วยไทชิหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 สรุปผลการวิจัย การออกกำาลังกายด้วยการเดิน
ร่วมกับการใช้น้ำาหนักมีการใช้กล้ามเนื้อท่ีจำาเป็นต่อ 
การทรงตัวได้มากกว่าการออกกำาลังกายด้วยไทชิ และ
สามารถพฒันาการทรงตวัขณะเคลือ่นทีไ่ด้มากกว่าการ
ออกกำาลังกายด้วยไทชิ

คำาสำาคัญ: เดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก / ไทชิ /  
การทรงตัว / ผู้สูงอายุเพศหญิง
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A COMPARISON OF THE EFFECTS BETWEEN WALKING 
WITH WEIGHT AND TAI CHI EXERCISE ON 

THE BALANCE IN ELDERLY WOMEN

Amorntheap Wandee and Chaipat Lawsirirat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Balance is an importance factor in daily 
life in the elderly because the danger of falling 
can affect the elderly more than other age 
groups. As a result, the researchers want to 
develop a new walking exercise to increase 
the balance in the elderly.
 Purpose To develop a new walking  
exercise and compare its effects regarding to 
balance with Tai Chi exercise.
 Methods The new walking exercise was 
created by first reviewing relevant literature and 
analyzing important muscles relate to walking 
and balance using EMG. Walking with weight 
exercise was innovated and tested for its 
validity from the evaluations of five experts by 
using IOC technique. The IOC value obtained 
from the experts was 0.80. After which, we 
compared the effects of the new exercise  
on balance with Tai Chi exercise by using  
51 women 60-69 years old females. Twenty-six 
of the subjects participated in the new walking 
exercise, and other 25 of the subject partici-
pated in Tai Chi exercise. Both groups were 
trained 3 days a week for 40 minute per session 

(workout 30 minute and warm up-warm down 
10 minute) for 8 weeks. The pre-, mid- and 
post-tests of balance were performed using 
Time Up and Go Test and Berg Balance Scale. 
The analysis of the different was performed 
using Independent T-test and One-way analysis 
of variance with repeated measures.
 Results The results were as followed : 
 1. Static balance of both groups were 
significant improved in the 4th weeks and  
8th weeks after the experiment. (p<.05)
 2. Dynamic balance of walking with weight 
exercise was better in the 8th weeks experiment 
but not in Tai Chi exercise. (p<.05)
 3. Dynamic balance of walking with weight 
exercise was higher than that of Tai Chi  
exercise in the 8th weeks after the experiment. 
(p<.05),
 Conclusion Walking with weight exercise 
is effect in recruiting more muscles involving 
in balance and can better improve dynamic 
balance than that of Tai Chi exercise.

Key Words: Walking with Weight Exercise / 
Tai Chi Exercise / Balance / Elderly Women
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การทรงตัว เป็นปัจจัยสำาคัญในการใช้ชีวิตประจำาวัน

ในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับอันตราย

จากการหกล้มมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ จากการสำารวจ 

การหกล้มในผู้สูงอายุพบว่าร้อยละ 55.6 ของผู้สูงอายุ

เคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 23.7 หกล้ม 2 ครั้ง และ

มีผู้สูงอายุที่หกล้มมากกว่า 2 ครั้งสูงถึงร้อยละ 20.7 

สาเหตุหลักที่ทำาให้ผู้สูงอายุหกล้มนั้นมี 5 ประการคือ 

การสะดุดสิง่ของทีว่างกีดขวางทางเดนิ (รอ้ยละ 33.8) 

การล่ืน (ร้อยละ 31.8) เกิดอาการหน้ามืด (ร้อยละ 14.9) 

ร้อยละ 8.6 มีสาเหตุมาจากพื้นบ้านที่ต่างระดับ และ

ร้อยละ 2.9 หกล้มเนื่องจากตกบันได (ร้อยละของ

ประชากรท่ีเกิดการหกลม้เมือ่เทียบกับจำานวนประชากร

ผู้สูงอายุ 7.02 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550) ในขณะ

เดียวกันเม่ือเปรียบเทียบการหกล้มระหว่างเพศจะพบว่า 

มีเพศหญิงจะหกล้ม (ร้อยละ 12) มากกว่าเพศชาย 

(ร้อยละ 7.4) (National Statistical Office, 2007)

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ผู้สูงอายุ

จำานวนมากเกิดการหกล้มเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแอ 

และกล้ามเน้ือไม่สามารถหดตัวเพ่ือปรับการทรงตัวได้ทัน

เม่ือการเดินสะดุดเกิดข้ึน เพราะผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลง

ระบบกล้ามเนื้อ โดยจะมีการสูญเสียของใยกล้ามเนื้อ

หดตัวเร็ว (Fast twitch fibers) มากกว่าใยกล้ามเนื้อ

หดตัวช้า (Slow twitch fibers) (Lexell, 1992)  

โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่า 

ผู้สูงอายุชาย (Gulsatitporn, 2006) อีกหนึ่งสาเหตุ

คือระบบหัวใจและหลอดเลอืดของผูส้งูอายุเร่ิมมปัีญหา

สืบเน่ืองมาจากลูกหลานไม่ยอมให้ผู้สูงอายุออกกำาลังกาย 

หรือตัวของผูส้งูอายุเองท่ีไมก่ลา้ออกกกำาลงักาย เพราะ

กลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บจากการออกกำาลังกาย ส่ิงเหล่าน้ี

เป็นเหตุทำาให้เกิดการบกพร่องในด้านการทรงตัว และ

การเคล่ือนไหว จึงทำาให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่ายกว่าคนปกติ

ทั่วไป (Chamonchant et al., 2005)

 การออกกำาลังกายสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสีย

หรือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือได้ การออกกำาลังกาย

เพื่อพัฒนาในเรื่องของการทรงตัวนั้นต้องมีการพัฒนา

กลา้มเนือ้ทีจ่ำาเป็นต่อการทรงตวัในสว่นบนของรา่งกาย 

และส่วนล่างของร่างกาย แต่ผู้วิจัยได้เน้นถึงการออก

กำาลังกายส่วนล่างของร่างกาย เน่ืองจากถ้าส่วนร่างของ

ร่างกายไม่แข็งแรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ และการ

ทรงตัวเป็นอย่างมากจึงมีความจำาเป็นต้องเน้นการพัฒนา

กล้ามเน้ือท่ีจำาเป็นต่อการทรงตัวในส่วนล่างของร่างกาย 

ซ่ึงกล้ามเน้ือท่ีใช้ในการทรงตัวในส่วนล่างของร่างกายน้ัน

ประกอบด้วย เรคตัส ฟีมอริส (Rectus femoris)  

วาตัส ลาเทอราลิส (Vastus lateralis) วาตัส มีเดียลิส 

(Vastus medialis) ไบเซบส์ ฟีมอริส (Biceps femoris) 

เซมเิทนดโินซัส (Semitendinosus) เซมเิมมบราโนซัส 

(Semimembranosus) แอดดัคเตอร์ (Adductors) 

แก๊สตรอกนีเมียส (Gastrocnemius) ทิเบียลิส แอนทีเรีย 

(Tibialis anterior) ซาโตเรียส (Sartorius) อิลิโอโซแอส 

(Iliopsoas) กลูเตียส แม็กซิมัส (Gluteus maximus) 

กลูเตียส มีเดียส (Gluteus medius) เพอโรเนียส  

ลองกัส (Peroneus longus) เอกเทนเซอร์ ดิจิทอรัม 

ลองกัส (Extensor digitorum longus) โซเลียส 

(Soleus) (Josephand Watson, 1967; Janet and 

Christine, 1998; Delzeit, 2002) ซ่ึงการพัฒนา 

กลา้มเนือ้เหลา่นีจ้ำาเปน็ต้องฝกึควบคูกั่บการเคลือ่นไหว

ของข้อต่อของขา และเท้าท้ังหมด เพราะว่าในข้อต่อน้ัน

จะมีเอ็นท่ีเช่ือมกล้ามเน้ือกับกระดูก และเอ็นท่ีเช่ือมต่อ

ระหว่างกระดูกกับกระดูก กล่าวคือ ถ้าเอ็นไม่แข็งแรง

จะฉีกขาดได้ง่าย และเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกัน ดังน้ัน

การออกกำาลังกายเพ่ือพัฒนาการทรงตัวขณะเคล่ือนท่ีน้ัน

จำาเป็นตอ้งมกีารเคลือ่นไหวของข้อต่ออย่างเป็นจงัหวะ

อย่างช้า และมีการลงน้ำาหนักที่น้อย เพื่อป้องกันการ

บาดเจ็บจากการออกกำาลังกาย ซ่ึงการออกกำาลังกาย 

ที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันคือ การรำาไทชิ และการ
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ร่ายรำาแบบอื่นๆ ซ่ึงการรำาไทชินี้สามารถพัฒนาการ

ทรงตัวได้เป็นอย่างดี (Siripanich, 2008) กล้ามเนื้อ 

ทีไ่ด้รับการพฒันาจากการรำาไทชิประกอบด้วยกลเูตียส 

แม็กซิมัส (Gluteus maximus) กลูเตียส มีเดียส 

(Gluteus medius) กราซิลิส (gracilis) เซมิเทนดิโนซัส 

(Semitendinosus) เซมิเมมบราโนซัส (Semimem-

branosus) ไบเซบส์ ฟีมอริส (Biceps femoris) 

เรคตัส ฟีมอริส (Rectus femoris) วาตัส ลาเทอราลิส 

(Vastus lateralis) วาตัส มีเดียลิส (Vastus medialis) 

ซาโตเรียส (Sartorius) ป๊อปลิเทียส (Popliteus)  

แก๊สตรอกนีเมียส (Gastrocnemius) เอกเทนเซอร์  

ดิจิทอรัม ลองกัส (Extensor digitorum longus) 

ทิเบียลิส โพสทีเรีย (Tibialis posterior) (Song et al., 

2003; Dong et al., 2005; Jing et al., 2009;  

Chllahan, 2011)

 อย่างไรก็ตามเมื่อนำากล้ามเนื้อที่ใช้ในการรำาไทชิ

เปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อที่จำาเป็นต่อการทรงตัวพบว่า 

กลา้มเนือ้ทีไ่ด้พฒันาจากการรำาไทชิ ยังไมม่กีลา้มเนือ้ที่

ยังไม่ได้รับการพัฒนาในกล้ามเน้ือท่ีจำาเป็นต่อการทรงตัว

อย่างชัดเจนคือ แอดดัคเตอร์ (Adductors) เพอโรเนียส 

ลองกัส (Peroneus longus) ทิเบียลิส แอนทีเลีย 

(Tibialis anterior) โซเลียส (Soleus) ผู้วิจัยจึงมี 

ความสนใจในการสร้างรูปแบบการเดินออกกำาลังกาย 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัวและการเดิน 

ในผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับ หรือมี

ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าการออกกำาลังกายแบบไทชิ โดยการ 

นำากลา้มเนือ้ และลกัษณะของการเคลือ่นไหวทีจ่ำาเป็น

ต่อการทรงตัวและการเดินประกอบด้วย การเหยียดเข่า 

(Knee extension) การงอเข่า (Knee flexion) การกด

ปลายเท้าลง (Plantar flexion) การกระดกปลายเท้าข้ึน 

(Dorsiflexion) การงอสะโพก (Hip flexion) การเหยียด

สะโพก (Hip extension) การหุบสะโพก (Hip adduc-

tion) การกางสะโพก (Hip abduction) การบิดเท้าเข้า

ด้านใน (Inversion) การบิดเท้าออกด้านนอก (Eversion) 

(Jame et al., 1995; Flynn et al., 1999; Williams 

and Wilkins, 2005) มาประยุกต์ให้เข้ากับการเดิน 

รูปแบบใหม่ร่วมกับใช้น้ำาหนัก เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

การทรงตัวและการเดินได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำาหรับ

ผู้สูงอายุท่ียังมีประสบการณ์ทางด้านการออกกำาลังกายน้อย 

โดยรูปแบบการเดินออกกำาลังกายดังกล่าวผู้วิจัยมุ่ง

พัฒนาโดยเน้นไปท่ีผู้สูงอายุหญิงเน่ืองจากผู้สูงอายุหญิง

มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้สูงอายุชาย

 ทัง้นีเ้พือ่พสิจูนว่์าการออกกำาลงักายด้วยการเดนิ

รูปแบบใหม่ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพด้านการทรงตัว

ได้ดีเมื่อเทียบกับการรำาไทชิซ่ึงเป็นการออกกำาลังกาย 

ที่นิยมแพร่หลายในผู้สูงอายุ แต่มีท่าการรำาหลายท่า 

ซ่ึงยากต่อการจดจำาและปฏบัิติ จงึต้องการเปรยีบเทยีบ

ผลของการออกกำาลังกายระหว่าง รูปแบบการเดิน 

ออกกำาลังกายด้วยวิธีการเดินรูปแบบใหม่ร่วมกับใช้ 

น้ำาหนักที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนมากับการรำาไทชิที่มีผลต่อ

ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุเพศหญิง 

ว่าการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมาจะมี

ผลตอ่การทรงตวัทัง้ในทา่ยืน และทา่เดนิในการพฒันา

ความสามารถในการทรงตวัมากนอ้ยเพยีงใดเมือ่เทยีบ

กับการรำาไทชิ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการเพิ่ม

ทางเลอืกในการออกกำาลงักาย เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทรงตัว และสามารถออกกำาลังกายได้ทุกสถานท่ี สามารถ

จดจำาท่าทางได้ง่าย มีความปลอดภัยในการออกกำาลังกาย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกำาลังกายสำาหรับ

การทรงตัวในผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการออกกำาลังกาย 

ดว้ยการเดินรว่มกับการใช้น้ำาหนกักับการออกกำาลงักาย

ด้วยไทชิ   
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สมมติฐานงานวิจัย
 รูปแบบการฝึกการทรงตัวด้วยการเดินร่วมกับ
การใช้น้ำาหนักท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการทรงตัวในขณะเคลือ่นท่ีของผู้สงูอายุได้ดีกว่าการ
ออกกำาลังกายด้วยไทชิ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-
mental research design) และได้ผ่านการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคน (The Institutional Review Board) 
กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ  
60-69 ปี การแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน (Cohen, 1988) ค่าแอลฟา
ท่ีระดับความมีนัยสำาคัญ .05 กำาหนดขนาดของผลกระทบ 
(Effect size) ที่ 0.70 และค่าอำานาจของการทดสอบ 
(Power of the test) ท่ี .70 ได้กลุ่มตัวอย่างละ 26 คน 
รวมทั้งหมด 52 คน ผู้วิจัยจึงกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อป้องกันการสูญเสียของกลุ่มตัวอย่าง (Drop out) 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีจำานวน 60 คน และได้แบ่ง
อาสาสมัครโดยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย (Simple random 
sampling) ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม (ไทชิ) 
จำานวน 30 คน กลุ่มทดลอง (เดินร่วมกับใช้น้ำาหนัก) 
30 คน
 
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาผลของการฝึกการเดินร่วมกับใช้น้ำาหนัก
ที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวเมื่อเทียบกับการรำา
ไทชิในผู้สูงอายุเพศหญิง รายละเอียดมีดังนี้  . 
 ข้ันตอนท่ี 1 สร้างโปรแกรมการเดินร่วมกับการใช้
น้ำาหนัก

 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อท่ีจำาเป็นต่อ
การทรงตัว ที่การออกกำาลังกายด้วยไทชิไม่มี เพื่อให้มี
การออกกำาลังกายที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อการ
ทรงตัวได้อย่างครบถ้วน รายละเอียดมีดังนี้
 1. ทบทวนเอกสารและบทความท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกกำาลังกายด้วยการเดินเพ่ือฝึกการทรงตัวสำาหรับ
ผู้สูงอายุการฝึกกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่มีความ
จำาเป็นต่อการทรงตัว และการออกกำาลังกายด้วยการฝึก
ไทชิ
 2. ศึกษาการใช้กล้ามเนื้อในการออกกำาลังกาย
ด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก และไทชิ จากการ
ศึกษาของ วินเทอร์ และคณะ (Winter et al., 1990); 
โมแร็ก และคาวาช (Morag and Cavagh, 1997); 
ลเูฟอร ์(Laufer, 2005); เอลเบลิ (Elble et al., 1991); 
เทเลอร์ และฟรานซิส (Taylor and Fancis, 1998); 
นิวเวนฮุจเซน (Nieuwenhuijzen et al., 2002);  
สอง และคณะ (Song et al., 2003); ดอง และคณะ 
(Dong et al., 2005); วิลเล่ียม และวิลกินส์ (Williams 
and Wilkins, 2005); คาวานาเบิล (Kawanable  
et al., 2007); อีเวอเรท (Everett, 2006); สีละหมาด 
(Srilamhard, 2008); จิง และคณะ (Jing et al., 
2009); ชลาฮาน (Chllahan, 2011)
 3. วิเคราะห์การใช้กลา้มเนือ้ในการเดนิและไทชิ 
เบ้ืองต้นด้วยการวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electro- 
myography) ซ่ึงใช้วิธีการวัดสัญญาณด้วยข้ัวอิเลคโทรด
ชนิดติดกับผิว (Surface Electromyography) โดยทำา 
การวิเคราะห์กล้ามเนื้อกับตัวของผู้วิจัย เพื่อเป็นการ
สอบทานกับวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในเรื่องของการใช้
กล้ามเนื้อจากการออกกำาลังกายด้วยไทชิโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
 จัดท่าให้ผู้ถูกวัดนอนในท่าที่ผ่อนคลายทำาความ
สะอาดผิวหนังและกล้ามเนื้อบริเวณ เรคตัส ฟีมอริส 
(Rectus femoris) วาตัส มีเดียลิส (Vatus medialis) 
เรคตัส ลาเทอราลิส (Rectus lateralis) ไบเซบส์  
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ฟีมอริส (Biceps femoris) แก๊สตรอกนีเมียส (Gas-

trocnemius) ทเิบียลสิ แอนทเิลยี (Tibialis anterior) 

ดว้ยแอลกอฮอลท์ำาการระบุกลา้มเนือ้ท่ีทำาการวัดตอ่มา

ใช้ข้ัวอิเลคโทรดติดที่ผิวหนัง (surface electrode)  

ตดิตรงกับตำาแหนง่กลา้มเนือ้ เรคตัส ฟมีอรสิ (Rectus 

femoris) วาตัส มีเดียลิส (Vatus medialis) เรคตัส 

ลาเทอราลิส (Rectus lateralis) ไบเซบส์ ฟีมอริส 

(Biceps femoris) แก๊สตรอกนีเมียส (Gastrocnemius) 

ทิเบียลิส แอนทิเลีย (Tibialis anterior) และทำาการ

บันทึกคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเน้ือจากการเคล่ือนไหว ดังตัวอย่าง

ของกราฟข้อมูลคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่บันทึกได้จาก 

การเคล่ือนไหวในการออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับ

การใช้น้ำาหนัก ในท่าของการเดินต่อเท้าไปด้านหน้าและ

ถอยหลัง (ดังรูปที่ 1) และการออกกำาลังกายด้วยไทชิ 

ในทา่ตะวันเบิกฟา้ (ดังรปูท่ี 2) ซ่ึงเปน็ข้อมลูดิบ (Raw 

EMG) ท่ีได้แสดงถึงกระแสไฟฟ้าของกล้ามเน้ือท่ีทำางาน

ในขณะมีการเคลื่อนไหว 

รูปที่ 1 ก. : กราฟข้อมลูคลืน่ไฟฟา้กลา้มเนือ้ทีบ่นัทกึได้จากการออกกำาลงักายดว้ยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนกั

ในท่าการเดินต่อเท้าไปด้านหน้าและถอยหลัง

 ข. : กราฟข้อมูลคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่บันทึกได้จากการออกกำาลังกายด้วยไทชิในท่าตะวันเบิกฟ้า

 EMG Ch1 คือ Rectus fomoris EMG Ch2 คือ Rectus medialis  

 EMG Ch3 คือ Rectus lateralis EMG Ch4 คือ Biceps femoris  

 EMG Ch5 คือ Gastrocnemius EMG Ch6 คือ Tibialis anterior
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 4. สร้างโปรแกรมการออกกำาลงักายด้วยการเดิน

ร่วมกับการใช้น้ำาหนัก

 5. นำาโปรแกรมการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก 

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน พิจารณาความ

เหมาะสม

 6. ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกเดินร่วมกับใช้ 

น้ำาหนักตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. นำาโปรแกรมการฝึกเดินร่วมกับใช้น้ำาหนัก 

ไปใช้ในการศึกษาวิจัย

 ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาผลของการฝึกการเดิน

ร่วมกับใช้น้ำาหนักท่ีมีต่อความสามารถในการทรงตัว 

เม่ือเทียบกับการรำาไทชิในผู้สูงอายุเพศหญิง รายละเอียด

มีดังนี้

 1. ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และทำาการสุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรำาไทชิ และกลุ่มเดินท่า

ร่วมกับใช้น้ำาหนัก โดยมีเกณฑ์ที่กำาหนดดังนี้

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย มีดังนี้

  1. อายุ 60–69 ปี เพศหญิง

  2. สามารถเดนิไดด้ว้ยตนเอง โดยทีไ่มต่อ้งใช้

เครื่องช่วยเดิน

  3. สามารถสนทนา และเข้าใจในโปรแกรม

การเดิน

  4. ความดันโลหิตในขณะพักต่ำากว่า 140/90 

มิลลิเมตรปรอท

  5. มีความสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัย และ

ยินดีทำาการลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

  6. มสีขุภาพแข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการ

ท่ีทำาให้ไมพ่รอ้มทีจ่ะออกกำาลงักายโดยใช้แบบสอบถาม

ประวัติสุขภาพเพื่อการออกกำาลังกาย (Physical  

Activity Readiness Questionnaire; PAR-Q)  

โดยผูเ้ข้ารว่มวิจยัตอ้งตอบว่า “ไมเ่คย” ท้ังหมดจงึถือว่า

ผ่านเกณฑ์

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจาก 

การวิจัย มีดังนี้

  1. เกิดเหตสุดุวิสยัจนทำาให้ไมส่ามารถเข้ารว่ม

การวิจัยต่อไปได้ เช่น มีอาการป่วย ประสบอุบัติเหตุ

เป็นต้น

  2. ไมไ่ด้เข้าร่วมการฝกึออกกำาลงักายมากกว่า 

20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาฝึก

 2. กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ไดร้บัการทดสอบการ

ทรงตัวขณะอยู่กับที ่และการทรงตวัขณะเคลือ่นทีก่่อน

การทดลอง ดังนี้

  2.1 วัดการทรงตัวขณะอยู่กับท่ีด้วยแบบทดสอบ

การทรงตัวของเบิร์ก (Berg balance scale) เป็นการ

ทดสอบความสามารถในการทรงตัวในกิจกรรมท่ีมีระดับ

ความยากแตกต่างกัน โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด

ของฐานรองรบั การลดจำานวนของสว่นทีรั่บรู้ความรูส้กึ 

(Sensory input)

  2.2 วัดการทรงตัวในเชิงปริมาณการเคล่ือนไหว 

(Time Up and Go Test) เป็นแบบทดสอบการทรงตัว

ในเชิงปริมาณการเคลื่อนไหวโดยใช้การบันทึกเวลา 

ซ่ึงแบบวัดการทรงตัวในเชิงปริมาณการเคลื่อนไหว 

ความเชื่อมั่นสูง และใช้ได้สะดวก

 3. ทำาการออกกำาลังกายด้วยโปรแกรมการออก 

กำาลงักายซ่ึงประกอบด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนกั

และไทชิมีผู้ช่วยวิจัยคอยตรวจดูความถูกต้องในการ

ออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุหญิง

 กลุ่มทดลอง ออกกำาลังด้วยการเดินร่วมกับใช้ 

น้ำาหนกั ใชเ้วลาในการฝกึ 30 นาท ีและอบอุน่รา่งกาย

และผ่อนคลายร่างกาย 10 นาทีซึ่งจะออกกกำาลังกาย

ในช่วงเช้าโดยมี 8 ท่า

 กลุ่มควบคุม ออกกำาลังกายด้วยไทชิ สาเหตุที่ให้ 

การฝกึไทชิเป็นกลุม่ควบคุม เนือ่งจากการฝกึไทชิมกีาร

วิจัยทั่วโลกแล้วว่าสามารถพัฒนาการทรงตัวได้เป็น

อย่างดีใช้เวลาในการฝึก 30 นาที และอบอุ่นร่างกาย
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และผ่อนคลายร่างกาย 10 นาที ซึ่งจะออกกำาลังกาย

ในช่วงเช้าโดยมี 18 ท่า

 4. กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มได้รับการทดสอบ 

การทรงตวัขณะอยู่กับที ่และการทรงตัวขณะเคลือ่นที ่

หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์

 การทดลองครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และ

ฝึกความคุ้นเคยในการฝึก 1 สัปดาห์ จึงมีระยะเวลา

ที่จะเพิ่มน้ำาหนักต่อไปนี้

 การปรับตัวให้มีความคุ้นเคยกับรูปแบบของ 

การเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักทั้ง 8 ท่า ใช้ระยะเวลา 

1 สัปดาห์ก่อนการทดลอง

 สัปดาห์ท่ี 1-8 เป็นช่วงเวลาในการฝึกเดินร่วมกับ

การใช้น้ำาหนกั โดยใช้ถุงทรายทีม่นี้ำาหนกั 0.5 กิโลกรมั 

พันไว้ท่ีข้อเท้าซ้ายและข้อเท้าขวา ซ่ึงรวมน้ำาหนักท้ัง  

2 ข้างแล้วได้น้ำาหนักทั้งหมด 1 กิโลกรัม สาเหตุที่ใช้

ถุงทรายถ่วงข้างละ 0.5 กิโลกรัม เนื่องจากผู้สูงอายุ

บางท่านอาจมีข้อเข่าที่เสื่อม เพื่อความปลอดภัยจึงใช้

น้ำาหนักข้างละ 0.5 กิโลกรัม (The Royal College 

of Orthopaedic Surgeons of Thailand, 2010)

ผลการวิจัย

 1. เมือ่เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ระหว่างกลุม่ของการ

เปล่ียนแปลงระหว่างช่วงก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ของการ

ทรงตวัในขณะเคลือ่นท่ีของกลุม่ไทชิ และกลุม่การเดนิ

ร่วมกับใช้น้ำาหนัก พบว่ามีกลุ่มการเดินร่วมกับการใช้

น้ำาหนักมีค่าเฉล่ียของเวลาท่ีใช้ในการทดสอบการทรงตัว

ขณะเคล่ือนท่ีน้อยกว่ากลุ่มไทชิ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1

 2. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม 

ไทชิพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทรงตัวขณะอยู่กับท่ี 

หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 

มากกว่า ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

มีค่าเฉลียคะแนนการทรงตัวขณะอยู่กับที่มากกว่า 

หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ขณะเดียวกันค่าเฉลี่ยของ

เวลาในการทดสอบการทรงตวัขณะเคลือ่นท่ีไมม่คีวาม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังแสดงในตารางที่ 2

  3. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม 

การเดนิร่วมกับการใช้น้ำาหนกัพบวา่ มค่ีาเฉลีย่คะแนน

การทรงตัวขณะอยู่กับที่ หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ มากกว่า ก่อนการ

ทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย

คะแนนการทรงตัวขณะอยู่กับท่ีมากกว่าหลังการทดลอง 

4 สัปดาห์ ขณะเดียวกันค่าเฉล่ียของเวลาในการทดสอบ

การทรงตัวขณะเคลื่อนท่ีหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

น้อยกว่า ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

น้อยกว่า หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้ำา ของการทรงตัวขณะอยู่กับที่ และ 

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ หลังการทดลอง 8 สัปดาห์

ของกลุ่มไทชิ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์

หลังการทดลอง 

8 สัปดาห์ F p

x SD x SD x SD

การทรงตัวขณะอยู่กับที่

(คะแนน)

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่

(วินาที)

49.760

11.565

.686

.466

52.320*

11.428

.709

.448

54.560*,@

11.312

.311

.449

45.271

1.024

.000

.367

*p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง
@p < .05 แตกต่างจากหลังการทดลอง 4 สัปดาห์

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้ำา ของการทรงตัวขณะอยู่กับท่ี และ 

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ หลังการทดลอง 8 สัปดาห์

ของกลุ่มการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนัก

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์

หลังการทดลอง 

8 สัปดาห์ F p

x SD x SD x SD

การทรงตัวขณะอยู่กับที่

(คะแนน)

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่

(วินาที)

48.231

10.733

1.248

.462

53.808*

10.597

.471

.433

55.154*,@

9.775*,@

.307

.356

34.569

10.963

.000

.000

*p < .05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง
@p < .05 แตกต่างจากหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลของการวเิคราะหก์ล้ามเน้ือทีท่ำางานดว้ยการ

ออกกำาลังกายไทชิ และการออกกำาลังกายด้วยการเดิน

ร่วมกับใช้น้ำาหนัก

 หลังจากที่ได้ทำาการวิเคราะห์การทำางานของ

กล้ามเนื้อด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 

(Electromyography; EMG) กับตัวของผู้ทำาวิจัย  

ในแต่ละท่าของการออกกำาลังกายด้วยไทชิ และการ

ออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับใช้น้ำาหนัก และอ้างอิง

ถึงกล้ามเนื้อท่ีใช้ในท่าทางต่างๆ จากการศึกษาของ  

วินเทอร์ และคณะ (Winter et al., 1990); โมแร็ก 

และคาวาช (Morag and Cavagh, 1997); ลูเฟอร์ 

(Laufer, 2005); เอลเบิล (Elble et al., 1991);  

เทเลอร์ และฟรานซิส (Taylor and Fancis, 1998); 

นิวเวนฮุจเซน (Nieuwenhuijzen et al., 2002);  

สอง และคณะ (Song et al., 2003); ดอง และคณะ 

(Dong et al., 2005); วิลเล่ียม และวิลกินส์ (Williams 

and Wilkins, 2005); คาวานาเบิล (Kawanable  

et al., 2007); อีเวอเรท (Everett, 2006); สีละหมาด 

(Srilamhard, 2008); จิง และคณะ (Jing et al., 2009); 

ชลาฮาน (Chllahan, 2011) พบว่ากล้ามเนื้อที่ใช้

เหมือนกันในการออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้

น้ำาหนัก และการออกกำาลังกายด้วยไทชิคือ กลูเตียส 

แมกซิมัส (Gluteus maximus) เซมิเมมบราโนซัส 

(Semimembranosus) เซมเิทนดโินซัส (Semitendi-

nosus) ไบเซบส์ ฟีมอริส (Biceps femoris) วาตัส 

ลาเทอลาริส (Vastus lateralis) วาตัส อินเทอมีเดียส 

(Vastus intermedius) วาตัส มีเดียลิส (Vastus 

medialis) เรคตัส ฟีมอริส (Rectus femoris) กราซิลิส 

(Garcilis) ซาโตเรียส (Sartorius) แก๊สตรอกนีเมียส 

(Gastrocnemius) โซเลียส (Soleus) เฟลกเซอร์  

ฮาลูซิส ลองกัส (Flexor hallucis longus) เฟลกเซอร์ 

ดิจิทอรัม ลองกัส (Flexor digitorum longus) ทิเบียลิส 

โพสทิเลีย (Tibialis posterior) ทิเบียลิส แอนทิเลีย 

(Tibialis anterior)

 การออกกำาลงักายดว้ยการเดนิรว่มกับใช้น้ำาหนกั

มีการพัฒนากล้ามเนื้อแตกต่างจากการออกกำาลังกาย

ด้วยไทชิคือ เอกเทนเซอร์ ดิจิทอรัม ลองกัส (Extensor 

digitorum longus) เพอโรเนียส เทอเทียส (Peroneus 

tertius) เพอโรเนียส ลองกัส (Peroneus longus) 

เพอโรเนียส เบรวิส (Peroneus brevis) ไตรเซบส์  

ซูเร่ (Tricep surae) เทนเซอร์ ฟาเซีย ลาเต้ (Tensor 

faciae latae) แอดดัคเตอร์ ลองกัส (Adductor 

longus) เพคทิเนียส (Pectineus) ซึ่งสอดคล้องกับ

กลา้มเนือ้ทีจ่ำาเป็นต่อการทรงตัวประกอบด้วย กลเูตยีส 

แมกซิมัส (Gluteus maximus) กลูเตียส มีเดียส 

(Gluteus medius) ซาโตเรียส (Sartorius) แอดดัคเตอร์ 

แมกนัส (Adductor magnus) แอดดัคเตอร์ ลองกัส 

(Adductor longus) ไบเซบส์ ฟีมอริส (Biceps 

femoris) เซมเิทนดโินซัส (Semitendinosus) เรคตสั 

ฟีมอริส (Rectus femoris) วาตัส ลาเทอราลิส  

(Vastus lateralis) แก๊สตรอกนีเมียส (Gastrocnemius) 

เพอโรเนียส ลองกัส (Peroneus longus) เอกเทนเซอร์ 

ดิจิต ลองกัส (Extensor digitorum longus) ทิเบียลิส 

แอนทิเลีย (Tibialis anterior) โซเลียส (Soleus)  

ทีไ่ดร้ายงานไว้ก่อนหนา้นีโ้ดย (Joseph and Watson, 

1967; Janet and Christine, 1998; Delzeit, 2002)

 ซ่ึงเมื่อนำากล้ามเนื้อที่ได้รับการพัฒนาจากการ

ออกกำาลงักายด้วยการเดินรว่มกับใช้น้ำาหนกั มาเปรียบ

เทียบกับกล้ามเนื้อที่จำาเป็นต่อการทรงตัวตามทฤษฎี

ของโจเซฟ และวัตสนั (Joseph and Watson, 1967); 

เจเน็ท และคริสตีน (Janet and Christine, 1998); 

เดลซีท (Delzeit, 2002) พบว่าการออกกำาลังกายด้วย

การเดินร่วมกับใช้น้ำาหนักพบว่ากล้ามเนื้อที่ได้รับการ

พัฒนาครอบคลุมต่อกล้ามเนื้อที่จำาเป็นต่อการทรงตัว

ทั้งหมด
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 ผลของการออกกำาลังกายด้วยไทชิ และออก

กำาลงักายดว้ยการเดนิรว่มกบัใชน้้ำาหนักทีมี่ผลตอ่การ

ทรงตัวในขณะอยู่กับที่

 ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์พบว่า การออก

กำาลงักายด้วยไทชิ และการออกกำาลงักายดว้ยการเดนิ

ร่วมกับการใช้น้ำาหนัก มีค่าเฉลี่ยการทรงตัวในขณะอยู่

กับที่ดีข้ึนหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และก่อนการ

ทดลอง อย่างมนียัสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนือ่งจาก

การออกกำาลังกายด้วยไทชิเป็นการออกกำาลังกายโดยการ

เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่อย่างช้าๆ มีความต่อเนื่อง 

และทำาให้ต้องใช้พลงัจากกลา้มเนือ้บรเิวณข้อเข่า และ

ข้อเท้าเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในขณะที่มี

การเคล่ือนไหวของร่างกายอยู่กับท่ีเพ่ือไม่ให้ล้ม สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของจัง (Jung, 2005) ซ่ึงได้ทำาการศึกษา

ผลของการฝึกไทชิต่อสมรรถภาพทางการทรงตัว และ

การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุซ่ึงพบว่า กล้ามเน้ือข้อเข่า 

และข้อเทา้มคีวามแข็งแรงเพิม่ข้ึน มคีวามออ่นตัวและ

การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

 การออกกำาลงักายดว้ยการเดนิรว่มกับใช้น้ำาหนกั 

เป็นการรวมท่าทางการเคล่ือนไหว และกล้ามเน้ือท่ีจำาเป็น

ต่อการทรงตัว โดยท่าทางการเคลื่อนไหวท่ีจำาเป็นต่อ

การทรงตัวประกอบดว้ย การเหยียดเข่า (Knee exten-

sion) การงอเข่า (Knee flexion) การกดปลายเท้าลง 

(Plantar flexion) การกระดกปลายเท้าขึ้น (Dorsi-

flexion) การงอสะโพก (Hip flexion) การเหยียดสะโพก 

(Hip extension) การหุบสะโพก (Hip adduction) 

การกางสะโพก (Hip abduction) การบิดเท้าเข้าด้านใน 

(Inversion) การบิดเท้าออกด้านนอก (Eversion) และ

กลา้มเนือ้ทีจ่ำาเป็นต่อการทรงตัวประกอบด้วย กลเูตยีส 

แมกมัส (Gluteus maximus) กลูเตียส มีเดียส  

(Gluteus medius) ซาโตเรียส (Sartorius) แอดดัคเตอร์ 

แมกนัส (Adductor magnus) แอดดัคเตอร์ ลองกัส 

(Adductor longus) ไบเซบส์ ฟีมอริส (Biceps 

femoris) เซมเิทนดโินซัส (Semitendinosus) เรคตสั 

ฟีมอริส (Rectus femoris) วาตัส ลาเทอราลิส  

(Vastus lateralis) แก๊สตรอกนีเมียส (Gastrocnemius) 

เพอโรเนียส (Peroneus longus) เอกเทนเซอร์  

ดิจิทอรัม ลองกัส (Extensor digitorum longus) 

ทิเบียลิส แอนทิเลีย (Tibialis anterior) โซเลียส 

(Soleus) (Josephand Watson, 1967; Janet and 

Christine, 1998; Delzeit, 2002) มารวมเข้ากับการเดิน

ทำาให้ไดท่้าเดนิทีม่อียู่ด้วยกัน 8 ทา่ โดยมกีารเดนิอย่าง

เป็นจังหวะต่อเนื่องกัน และเพิ่มน้ำาหนักเข้าไปเพื่อให้

กล้ามเน้ือต้องใช้พลังในการทำางานมากข้ึนเพ่ือให้ร่างกาย

สามารถรกัษาความสมดุลไมใ่ห้ลม้ หรือเอยีงไปด้านใด

ดา้นหนึง่ ทำาให้กลา้มเนือ้ทีจ่ำาเป็นต่อการทรงตัวมคีวาม

แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งการทรงตัวขณะอยู่กับที่เป็นความ

สามารถของแต่ละบุคคลในการรักษา และควบคุมร่างกาย

ให้อยู่นิ่งในท่าท่ีต้านแรงดึงดูดโลกภายในฐานรองรับ

ของร่างกาย (Gulsatitporn, 2006) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของสุวรรณวัฒน์ (Suwannawat, 2007)  

ที่ได้ศึกษาผลการฝึกเดินจงกรมท่ีมีต่อการทรงตัวของ 

ผู้สูงอายุเพศชาย พบว่าการเดินจงกรมตามโปรแกรม

การฝกึทีป่ระยุกตจ์ากทา่การเดนิจงกรมสามารถพฒันา 

การทรงตวัของผูส้งูอายุเพศชายทีม่อีายุ 60 ปข้ึีนไปได้

และการศึกษาของภาษติ และกฤษณเ์พช็ร์ (Pasit and 

Kritpet, 2009) ที่ได้เปรียบเทียบผลของการเดินแบบ

ปกติและการเดินแบบทิศทางท่ีมีผลต่อสุขสมรรถนะ 

ในสตรวัียทำางานพบว่า การเดินแบบทศิทางมผีลทำาให้ 

ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเน้ือขา 

และการทรงตัว ดีข้ึนกว่าเดินแบบปกติ นอกจากนี้ 

(Onla-or, 2006) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการออก

กำาลงักายและการยืดกลา้มเนือ้ท่ีบ้านตอ่ความสามารถ

ในการทรงตัวของผู้สูงอายุเพศหญิง พบว่า โปรแกรม

การยืดกล้ามเนื้อและการออกกำาลังกายกล้ามเนื้อ

กระดกข้อเท้าข้ึน-ลงในการศึกษาคร้ังนี้เป็นประโยชน์
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ในการช่วยลดอุบัติการณ์ของการหกล้มในผู้สูงอายุ 

เพศหญิงได้

 ผลของการออกกำาลังกายด้วยไทชิ และออก

กำาลงักายดว้ยการเดนิรว่มกบัใชน้้ำาหนักทีมี่ผลตอ่การ

ทรงตัวในขณะเคลื่อนที่

 การออกกำาลงักายด้วยไทชิ มค่ีาเฉลีย่การทรงตวั

ในขณะเคลื่อนที่ซ่ึงวัดได้จากแบบวัดการทรงตัวในเชิง

ปริมาณการเคลื่อนไหว ไม่พบแตกต่างภายในกลุ่ม  

ในก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ

หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการออกกำาลังกายด้วยไทชิ

เป็นการออกกำาลังกายท่ีเคลื่อนไหวในร่างกายท่อนบน

ในปริมาณท่ีมาก ขณะท่ีใช้ร่างกายท่อนล่างเพียงเพ่ือรักษา

สมดุลของร่างกายเท่าน้ันจึงทำาให้มีปริมาณการเคล่ือนไหว

ทีน่อ้ย และมกีารใช้กลา้มเนือ้ในการย่อตัวเป็นสว่นมาก 

ถึงแม้จะเพิ่มน้ำาหนักเข้าไปในการฝึกก็ตามก็ทำาให้ใช้

กล้ามเนื้อเพื่ออยู่กับที่มากกว่าการใช้กล้ามเนื้อเพื่อ

เคลื่อนที่ เมื่อทำาการทดสอบด้วยแบบวัดการทรงตัว 

ในเชิงปริมาณการเคล่ือนไหว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของอนุกูลประชา (Anugoolpracha et al., 2011) 

พบว่ากลุ่มไทชิ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการทรงตัว 

ขณะเคลือ่นทีเ่มือ่ทดสอบดว้ยแบบวัดการทรงตวัในเชิง

ปริมาณการเคลื่อนไหว หลังจากทดลอง 12 สัปดาห์

 กลุม่ออกกำาลงักายดว้ยการเดินรว่มกับใช้น้ำาหนกั 

หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียการทรงตัวในขณะ

เคลื่อนที่วัดได้จากแบบวัดการทรงตัวในเชิงปริมาณ 

การเคลือ่นไหว ไมแ่ตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับกลุ่มออก

กำาลังกายด้วยไทชิ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมวิจัย

ยังทำาท่าทางได้ไม่ถูกต้อง ซ่ึงระยะเวลาในการเตรียมท่า

ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตามโปรแกรมฝึกมีเพียง 1 สัปดาห์ 

แต่ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถทำาท่าทางได้อย่างถูกต้องทุกคน

เมื่อผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์ โดยเหลือเวลาที่ได้ฝึกแบบ

เต็มท่ีเหลือเพียง 2 สัปดาห์ ทำาให้กล้ามเน้ือท่ีจำาเป็นต่อ

การทรงตัวไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี จึงเป็นเหตุให้

ผลของการวิจัยใน 4 สัปดาห์แรกไม่เกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศกึษาวิจยัของชาเร็ท 

และคณะ (Charette et al., 1991) ที่ได้ศึกษาการ

ตอบสนองของกล้ามเนื้อต่อการฝึกด้วยแรงต้านใน 

ผู้สูงอายุเพศหญิง พบว่าการเปล่ียนแปลงความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือในผู้สูงอายุสามารถเพ่ิมข้ึนได้อย่างชัดเจน

ใน 1 เดือนที่ได้รับการฝึกด้วยน้ำาหนัก

 ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์กลุ่มออกกำาลังกาย

ด้วยการเดินร่วมกับใช้น้ำาหนักมีการทรงตัวในขณะ

เคลื่อนที่วัดได้จากแบบวัดการทรงตัวในเชิงปริมาณ 

การเคลื่อนไหว มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากหลังการทดลอง 

4 สัปดาห์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

มคีวามแตกต่างจากกลุม่ไทชิอย่างมนียัสำาคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน เน่ืองจากผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถ

ทำาทา่ทางไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนทกุคน และการออก

กำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับใช้น้ำาหนัก เป็นการออก

กำาลงักายทีเ่ป็นการเคลือ่นไหวของช่วงลา่งของรา่งกาย

เป็นหลัก จึงทำาให้กล้ามเน้ือต้ังแต่สะโพก ไปจนถึงข้อเท้า 

ซ่ึงเป็นกล้ามเน้ือท่ีมีความจำาเป็นต่อการทรงตัวได้ใช้พลัง

ในการเคล่ือนท่ีของร่างกายไปยังทิศทางต่างๆ เพ่ือรักษา

ความสมดุลของร่างกายขณะเปลี่ยนท่าทางในจังหวะ

การเดินที่แตกต่างกันไปทั้ง 8 ท่าเดิน และมีการเพิ่ม

น้ำาหนักเข้าไปทำาให้กล้ามเนื้อมีการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

และความแข็งแรงของกลา้มเนือ้มากข้ึน (Srilamhard, 

2008) รวมท้ังฝึกระบบการรับรู้การเคลื่อนไหวของ

ร่างกายตนเองเพ่ือให้ก้าวเดินออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของแดเนียล 

และคณะ (Daniel et al., 1997) ที่ได้ศึกษาผลของ

การออกกำาลงักายดว้ยตนเองโดยการฝกึแบบมแีรงต้าน 

รว่มกับการเดนิในกลุม่ผูส้งูอายุทีม่ตีอ่ประสทิธภิาพของ

ระบบประสาทการเคลือ่นไหว พบว่าการออกกำาลงักาย
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ด้วยการเดิน และการฝึกด้วยแรงต้านสามารถพัฒนา
ระบบประสาทการเคลื่อนไหวได้
 สรุปผลการวิจัย
 การออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้ 
น้ำาหนัก และการออกกำาลังกายด้วยไทชิ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการทรงตัวได้ในท้ัง 2 รูปแบบ แต่การ
ออกกำาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการใช้น้ำาหนักมีการ
ใช้กลา้มเนือ้ทีจ่ำาเป็นตอ่การทรงตวัได้มากกว่าการออก
กำาลงักายดว้ยไทชิ และสามารถพฒันาการทรงตัวขณะ
เคลื่อนที่ได้มากกว่าการออกกำาลังกายด้วยไทชิ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 การออกกำาลังกายด้วยน้ำาหนัก ผู้สูงอายุไม่ควร
ใช้น้ำาหนักที่เกินข้างละ 1 กิโลกรัม เนื่องจากจะเป็น
อันตรายต่อหัวเข่าได้ ถ้าผู้สูงอายุรู้สึกว่าน้ำาหนักเบาไป 
ให้เพิ่มจำานวนก้าวในการเดินแทน จะได้ประโยชน์ต่อ
การทรงตัว และสมรรถภาพทางกายมากกว่า

กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี และงานวิจัยน้ีได้รับ
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะ

และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปวีณา มีศิลป์1 สุจิตรา สุคนธทรัพย์1 และวิชิต ชี้เชิญ2
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2สถาบันอาศรมศิลป์

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วย

โปรแกรมการเลน่พืน้เมอืงไทยทีม่ต่ีอสขุสมรรถนะและ

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำา

วิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน

ขยายโอกาสขนาดเล็ก อำาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 24 คน และ

กลุ่มควบคุม 24 คน กลุ่มควบคุมให้ดำาเนินชีวิตตามปกติ 

กลุม่ทดลองให้ฝกึดว้ยโปรแกรมการละเลน่พืน้เมอืงไทย

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที 

ผู้วิจัยทำาการทดสอบสุขสมรรถนะและวัดการเห็นคุณค่า

ในตนเองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการ

ทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 

12 สัปดาห์ นำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำา 

เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี

แอลเอสดี และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยทดสอบ

ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย สุขสมรรถนะและการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

6 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์ พบความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบ 

หลงัการทดลอง 12 สปัดาห์ คา่เฉลีย่สขุสมรรถนะและ

การเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองพบว่าสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 สรุปผลการวิจัย การฝึกด้วยโปรแกรมการเล่น

พื้นเมืองไทยเป็นการฝึกที่สามารถเพิ่มสุขสมรรถนะ

และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นให้ดีขึ้นได้

คำาสำาคัญ: สุขสมรรถนะ / การเห็นคุณค่าในตนเอง / 

การเล่นพ้ืนเมืองไทย / นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
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THE EFFECTS OF THAI TRADITIONAL PLAY TRAINING PROGRAM 

ON HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND SELF-ESTEEM 

AMONG THE LOWER HIGH SCHOOL STUDENTS
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2Arsom Silp Institute of the Art

Abstract

 Purpose To study the effects of Thai 

traditional play training program on health-

related physical fitness and self-esteem among 

the lower high school students. 

 Methods The sample consisted of 48 

lower high school students, from the school 

of Amphur Ladbualuang, Ayutthaya Province. 

The volunteers were choosen by simple random 

sampling which consisted of 24 volunteers in 

the experimental group and 24 volunteers in 

the control group. The experimental group 

performed the Thai traditional play training for 

12 weeks, 3 days a week, and 50 minutes a 

day while the control group performed their 

normal daily routines. The researcher examined 

health-related physical fitness and self-esteem 

of the experimental and control groups before, 

after 6 weeks and after 12 weeks of the  

training. The obtained data were analyzed in 

terms of means, standard deviations,: one-way 

analysis of variance with repeated measures 

then the data are compared the differences 

by pair LSD, and analysis of covariance by 

analyzing statistical significances at the level 

p<.05.

 Results Both health-related physical fitness 

and self-esteem before, after 6 weeks and after 

12 week sexperimentation of the experimental 

group were significantly different at the level 

p<.05 and after 12 weeks training, the means 

of health-related physical fitness and self-esteem 

of the experimental group were significantly 

higher than the control group at the level p<.05.

 Conclusion The results of this study 

showed that performing the Thai traditional 

play training will increase health related fitness 

and self-esteem of the lower high school 

students.

Key Words : Health-related physical fitness / 

Self-esteem / Thai traditional play / The lower 

high school students
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ความสำาคัญและความเป็นมา

 การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) กำาหนด

ข้ึนบนพืน้ฐานการเสริมสรา้งทุนของประเทศให้เข้มแข็ง

อย่างต่อเนื่องโดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

และอญัเชิญ “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” มาเปน็

แนวทางในการพฒันาเด็กและเยาวชน อกีท้ังกระทรวง

ศึกษาธิการยังได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับสขุภาพ คือ กลุม่สาระการเรียนรู้กลุม่สขุศกึษาและ

พลศึกษาโดยได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการเคล่ือนไหว 

ออกกำาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังได้

กำาหนดจุดหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง 

มีความรู้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย

และรักการออกกำาลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำานึก

ในความเป็นพลเมอืงไทยและมจีติสำานกึในการอนรัุกษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (Ministry of Education, 

2008) การมสีขุภาพดีเป็นสิง่สำาคัญสำาหรบัเยาวชนของ

ชาต ิเมือ่พดูถึงคำาว่าสขุภาพเราย่อมนกึถึงองคป์ระกอบ

ทางด้านร่างกายเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะสมรรถภาพ

ทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพหรือที่เรียกกันว่า “สุข

สมรรถนะ” เน่ืองจากสุขสมรรถนะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ

บุคคลในการดำาเนินชีวิต สุขสมรรถนะน้ันต้องเร่ิมพัฒนา

ตั้งแต่ในวัยเด็กและเยาวชน ดังที่ วรศักดิ์ เพียรชอบ 

(Peanchop, 1980) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพ

และสมรรถภาพของเยาวชนไว้ว่าเป็นเรื่องที่จำาเป็น

และควรกระทำาอย่างต่อเน่ืองเพราะเด็กในวันน้ีคือผู้ใหญ่

ในวันหน้า ดังนั้นเราจึงควรผลิตกำาลังคนที่มีคุณภาพ

เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

 องค์ประกอบของสุขภาพอีกด้านหนึ่งที่ควร 

เสริมสร้างไมน่อ้ยไปกว่าองค์ประกอบทางดา้นร่างกาย

ก็คือองค์ประกอบด้านจิตวิญญาณ ดังท่ี ทิพวัลย์ เรืองขจร 

(Ruangkajorn, 2007) ได้กลา่วไว้วา่ จติวิญญาณเปน็

ความเช่ือของบุคคลต่อบางสิ่งซ่ึงจะเป็นสิ่งโน้มนำา

พฤตกิรรมของมนษุย์ให้รกัสิง่อืน่ๆ และคนอืน่ๆ ไมน่อ้ย

ไปกว่าการรักตนเอง จากความหมายของสุขภาพทาง

จิตวิญญาณดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพทางจิตวิญญาณและจะนำา

บุคคลไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีได้ จากการศึกษาพบว่าวัยรุ่น

ให้ความสำาคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าในช่วง

วัยอื่น และการเห็นคุณค่าในตนเองมีการพัฒนาอย่าง

เห็นได้ชัดระหว่างอายุ 13-19 ปี (Hurlock, 1973) 

ดังนั้น การพัฒนาสุขภาพทางจิตวิญญาณในเรื่องการ

เห็นคุณค่าในตนเองในช่วงวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่ง

 การออกกำาลงักายนอกจากจะเป็นกิจกรรมทีช่่วย

พัฒนาสุขสมรรถนะและช่วยพัฒนาความเช่ือมั่น 

ในตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะ

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

ได้เป็นอย่างดี (Samahito, 1999) การจัดกิจกรรม 

การออกกำาลงักายสำาหรบัวัยรุน่นัน้สามารถใชกิ้จกรรม

ได้หลากหลาย ซ่ึงการละเล่นพื้นเมืองไทยก็ถือเป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการละเล่นพ้ืนเมืองไทย

เป็นกิจกรรมท่ีเนน้เรือ่งการออกกำาลงักายเปน็สว่นใหญ่ 

(Panartkool, 1988) และยังช่วยพัฒนาเด็กทั้งทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

(Gomaratat, 2006)

 จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดน้ีจะเห็นได้ว่า การส่งเสริม

ให้วัยรุน่ไดม้กีารเลน่กีฬานัน้เปน็สิง่สำาคัญทีค่วรกระทำา

เปน็อย่างย่ิง นอกจากนีก้ารละเลน่พืน้เมอืงไทยยังเป็น

กิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ เข้าร่วมได้

จำานวนมากเนื่องจากมีกฎ กติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เข้าใจง่าย ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และจะมุ่งเน้น

ให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนแล้วให้เกิดการพัฒนาร่างกาย

และจิตใจได้อย่างเท่าเทียมกัน (Gomaratat, 2006) 
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อันจะทำาใหผู้้เล่นเกิดการรับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง (Kuptasoonthorn, 

2004) และอาจนำาไปสู่การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง

ในที่สุด นอกจากนี้การนำาการเล่นพื้นเมืองไทยไปใช้ 

ในการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์

กีฬาไม่เพียงพอนั้นถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับ

นกัเรียนอกีทางหนึง่เนือ่งจากการเลน่พืน้เมอืงไทยเปน็

กิจกรรมทีใ่ช้วัสดุทีห่าไดง่้ายในทอ้งถ่ินซ่ึงจะเป็นสว่นที่

ช่วยครูผู้สอนให้ดำาเนินการสอนได้ง่ายและเกิดประโยชน์

กับตัวนักเรียนเองมากที่สุด ดังนั้น การฟื้นฟูการเล่น

พื้นเมืองไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกกำาลังกาย

อย่างวิถีชีวิตคนไทยจึงน่าจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำาคัญ

ในยุคปัจจบัุนทีเ่ราตอ้งการให้เดก็ไทยมคีณุภาพชีวติทีด่ี

บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยในวิถีความเป็นอยู่ท่ีพอเพียง

เพือ่ให้เยาวชนมสีขุภาพดี มจีติสำานกึ รกัชาต ิรักความ

เป็นไทย จากที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 

ทีจ่ะศกึษาผลของฝกึดว้ยโปรแกรมการเลน่พืน้เมอืงไทย

ต่อสุขสมรรถนะและการเห็นคุณค่าในตนเองในนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้กีฬาไทย

เพื่อพัฒนาเยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเล่น

พื้นเมืองไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการเห็นคุณค่า 

ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สมมุติฐานของการวิจัย

 การฝกึด้วยโปรแกรมการเลน่พืน้เมอืงไทยมผีลให้

สขุสมรรถนะและการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดีขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2554 

หมายเลขอนุมัติ 172/2554 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2554 จากโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กใน อ.ลาดบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคัดเลือก 2 โรงเรียนด้วยวิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

และทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 2 โรงเรียนด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

ดังนี้

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธ์ิ ท้ังหมด 24 คน 

แบ่งเป็น ชาย 12 คน หญิง 12 คน โดยทำาการสุ่ม

ตัวอย่างจากจำานวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน ซึ่งกลุ่ม

ควบคุมจะดำาเนินชีวิตประจำาวันตามปกติไม่ได้รับการฝึก

ด้วยโปรแกรมการเล่นพื้นเมืองไทย 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม ทั้งหมด 24 คน 

แบ่งเป็น ชาย 12 คน หญิง 12 คน โดยทำาการสุ่ม

ตัวอย่างจากจำานวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน ซึ่งกลุ่ม

ทดลองเป็นกลุม่ทีไ่ดรั้บการฝกึด้วยการเลน่พืน้เมอืงไทย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. ไม่เป็นเด็กพิเศษหรือไม่เป็นเด็กที่พิการทาง 

สติปัญญา

 3. ไม่เป็นเด็กท่ีมีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30
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 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการวิจัย

 1. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 29 ครั้ง 

จากจำานวนทั้งหมด 36 ครั้ง

 2. เป็นนักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อกัน

จำานวน 6 ครั้ง

 3. นักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยไม่ต้องการร่วม

กิจกรรมต่อ

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง

 1. ทำาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

การเล่นพื้นเมืองไทย

 2. วิเคราะห์และสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยการ

เล่นพื้นเมืองไทย ขั้นตอนการดำาเนินงานมีดังนี้

  2.1 คัดเลือกการเล่นพื้นเมืองไทย จำานวน

ทั้งหมด 20 ชนิด ที่มีลักษณะดังนี้

    1) เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเห็นคุณคา่

ในตนเอง กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเองได้ 

โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมท่ีเล่นเป็นทีม เป็นกิจกรรมท่ี

ท้าทายความสามารถ หลากหลาย เหมาะสำาหรับวัยรุ่น 

ไมเ่นน้ผลแพช้นะ เลน่ได้ทุกเพศ เลน่ได้ไมจ่ำากัดจำานวน 

อุปกรณ์หาได้ง่ายในท้องถ่ิน และไม่เสี่ยงต่อการเกิด

อันตราย

   2) เป็นกิจกรรมท่ีสรา้งเสรมิสขุสมรรถนะ

ในด้านต่างๆ คือ ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แขน ไหล่ ขาและลำาตัว ส่งเสริมความทนทานของระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิตและส่งเสริมความอ่อนตัว 

  2.2 นำาการเล่นพื้นเมืองไทยท่ีผู้วิจัยเลือกไว้ 

ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ทา่นเปน็ผูพ้จิารณาความตรงเชิง

เนื้อหา และคัดเลือกการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence, IOC) 

ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป มาสร้างโปรแกรมการฝึก จำานวน

ทั้งหมด 19 ชนิด ดังนี้ 

  1. วิ่งไทยช่วยไทย 2. ชักเย่อ

  3. รถม้าชาวเสียม 4. ม้าศึก

  5. อุ้มขุนนางข้ามฟาก 6. แข่งตะขาบ

  7. วิ่งเก็บของ 8. วิ่งชิงธง

  9. ช้างศึก 10. พรมวิเศษ

  11. ขาโถกเถก 12. วิ่งกะลา

  13. วิ่งกระสอบ 14. ไถนา

  15. ลากทางหมาก 16. ว่ิง 3 ขา (2 คน)

  17. ขี่ม้าตาบอด 18. วิ่งเปี้ยว

  19. กระโดดเชือกหมู่ 

  2.3 นำาการเล่นไทยท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence, IOC) ตั้งแต่ 0.6 

ข้ึนไป ทั้ง 19 ชนิด ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 24 คน 

เพ่ือหาความเท่ียงของโปรแกรม โดยพิจารณาจากอัตรา

การเต้นของหัวใจขณะฝกึ 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ทำาการ

ฝกึห่างกัน 1 สปัดาห์ เพือ่หาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สัน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

เท่ากับ 0.876 (r=0.876) 

  2.4 จดัโปรแกรมการฝกึด้วยการเลน่พืน้เมอืง

ไทย กำาหนดโปรแกรมโดยแบ่งกิจกรรมเป็นชุดทั้งหมด 

7 ชุด แตล่ะชุดกิจกรรมมคีวามหนกั 65-80 เปอรเ์ซ็นต์

ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด โดยกำาหนดระยะเวลา

การฝึกทั้งหมด 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ 

วันจนัทร ์วันพธุและวันศกุร ์วนัละ 50 นาท ีช่วงเวลา 

16.00-16.50 น. แบ่งการออกกำาลังกายเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ 1) ระยะอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลา 10 นาที  

2) ระยะออกกำาลังกาย ใช้เวลา 30 นาที โดยจัดให้มี

การเล่นพื้นเมืองไทย 3 ชนิด ฝึกชนิดละ 10 นาที  

3) ระยะผ่อนคลาย ใช้เวลา 10 นาที จากน้ันนำาโปรแกรม

การฝกึด้วยโปรแกรมการเลน่พืน้เมอืงไทยนีไ้ปให้ผูท้รง

คุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาได้ค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence, IOC) 
เท่ากับ 1
  2.5 นำาโปรแกรมที่ได้มาใช้ฝึกกับกลุ่มทดลอง
ที่คัดเลือกไว้แล้ว 
 ข้ันตอนที่ 2 การทดสอบสุขสมรรถนะและ 
การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
 1. การทดสอบสขุสมรรถนะ ทำาการทดสอบสขุ- 
สมรรถนะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 
และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ในกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบสุขสมรรถนะซ่ึงวัด 
องค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) องค์ประกอบของร่างกาย 
มีรายการทดสอบคือ ดัชนีมวลกาย (BMI) หน่วยวัด
เป็นกิโลกรมัต่อตารางเมตร 2) ความออ่นตวั มรีายการ
ทดสอบคือ น่ังงอตัว (Sit and reach test) หน่วยวัด
เป็นซนติเมตร 3) ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ 
มีรายการทดสอบ 2 อย่าง คือ นอนยกตัว (Abdominal 
curl) และดันพ้ืน (Push up) หน่วยวัดเป็นคร้ังต่อนาที 
4) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  
มีรายการทดสอบคือ เดิน/ว่ิง 1.6 กิโลเมตร (Walk/run 
one mile) หน่วยวัดเป็นนาที
 2. การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ทำาการวัด 
การเห็นคุณค่าในตนเองก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ในกลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ทดลอง โดยใช้แบบวดั การเห็นคุณคา่
ในตนเองของประวีณา ธาดาพรม (Thadaphrom, 2007) 
ซ่ึงพัฒนามาจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) ฉบับนกัเรยีนของคเูปอร์สมธิ (Coopersmith 
self-esteem inventory-school form, 1984) 
ประกอบด้วยข้อกระทงท่ีเป็นแบบวัดจำานวน 50 ข้อ และ
ข้อกระทงทีใ่ช้วัดการตอบไมต่รงความจรงิ (Lie scale) 
จำานวน 8 ข้อ รวมทัง้สิน้ 58 ข้อ หนว่ยวัดเป็นคะแนน
 คะแนนรวมของแบบประเมินการเห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงได้จาก
คะแนนรวมจากรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านตนเอง

โดยท่ัวไป ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัว
และดา้นการเรียน จำานวน 50 ข้อ โดยจะไมน่บัคะแนน
ด้านการตอบไม่ตรงความจริง 8 ข้อ จากน้ัน นำาคะแนน
ที่ผู้ตอบได้ไป ×2 เพื่อแปลผลทั้งหมดจากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน
 เกณฑ์วัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
แบบวัดนี ้ใช้การแปลผลจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มโดยทำาการเทียบจากค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ดังนี้
 1. เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75 ข้ึนไป (ต้ังแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป) บ่งชี้การเห็นคุณค่าในตนเองสูง
 2. เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 26-74 (59-79 คะแนน) 
บ่งชี้การเห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง
 3. เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงไป (ต้ังแต่ 58 คะแนน
ลงไป) บ่งชี้การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำา
 ข้ันตอนที่ 3 การฝึกด้วยโปรแกรมการเล่น 
พื้นเมืองไทย
 ให้กลุ่มทดลองทำาการฝึกตามโปรแกรมการเล่น
พ้ืนเมืองไทยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน มีระยะเวลาการฝึกท้ังหมด 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธและ
วันศุกร์ วันละ 50 นาที ช่วงเวลา 16.00-16.50 น. 
โดยแบ่งการออกกำาลังกายเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 1. ระยะอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกด้วยโปรแกรม 
การเล่นพื้นเมืองไทย ใช้เวลา 10 นาที 
 2. ระยะออกกำาลังกาย ใช้การฝึกด้วยโปรแกรม
การเล่นพื้นเมืองไทย เป็นเวลา 30 นาที โดยแต่ละวัน
ของการฝึกมีการเล่นพื้นเมืองไทย 3 ชนิด ฝึกชนิดละ 
10 นาที
 3. ระยะผอ่นคลายหลงัฝกึด้วยโปรแกรมการเลน่
พื้นเมืองไทย ใช้เวลา 10 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน- 
มาตรฐาน (Standard deviation)
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 2. เปรียบเทียบผลของการทดสอบทุกรายการ

ภายในกลุ่มก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 

และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำา (One-way analysis 

of variance with repeated measures) เมื่อพบว่า

มคีวามแตกต่างจงึเปรยีบเทยีบรายคูโ่ดยวธิ ีแอลเอสด ี

(LSD)

 3. เปรียบเทียบผลของการทดสอบทุกรายการ

ระหว่างกลุ่ม ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 

และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance)

 4. ทดสอบความมนียัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 

ค่าเฉลี่ยน้ำาหนัก 46.42 กิโลกรัม และ 46.22 กิโลกรัม 

มีค่าเฉลี่ยส่วนสูง 158.72 เซนติเมตร และ 158.04 

เซนติเมตร ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับน้ำาหนักและส่วนสูงก่อนการทดลอง

ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง

x– SD x– SD

1. น้ำาหนัก

2. ส่วนสูง

46.42

158.72

8.60

9.37

46.22

158.04

6.75

6.82

 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ชนิดวัดซ้ำาของสุขสมรรถนะของกลุ่มควบคุม พบว่า  

ค่าเฉลี่ย นอนยกตัว (Abdominal curl) ก่อนทดลอง 

หลังการทดลอง 6 สัปดาห์และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิด 

วัดซ้ำาของสขุสมรรถนะของกลุม่ทดลอง พบว่า ค่าเฉลีย่

ดัชนีมวลกาย (BMI) นั่งงอตัว (Sit and reach test) 

นอนยกตัว (Abdominal curl) ดันพื้น (Push up) 

และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร (Walk/run one mile) 

ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์และหลังการ

ทดลอง 12 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำาของ 

สุขสมรรถนะ ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ของกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

F p

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

6 สัปดาห์

หลังการทดลอง 

12 สัปดาห์

x– SD x–  SD x–  SD

1. ค่าดัชนีมวลกาย 

 (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

กลุ่มควบคุม 18.39 2.57 18.23 2.52* 18.17 2.49 1.82 .19

กลุ่มทดลอง 18.46 2.10 18.39 1.95 17.76 1.92*,† 21.66 .00

2. นั่งงอตัว

 (เซนติเมตร)

กลุ่มควบคุม 3.63 7.12 3.79 6.92* 4.13 6.61 2.73 .11

กลุ่มทดลอง 3.92 5.03 7.29 4.77* 10.58 4.20*,† 526.37 .00

3. นอนยกตัว

 (ครั้งต่อนาที)

กลุ่มควบคุม 26.08 5.63 26.25 5.19 26.75 5.15* 4.82 .04

กลุ่มทดลอง 24.54 4.90 28.29 4.76* 33.58 4.11*,† 508.47 .00

4. ดันพื้น 

 (ครั้งต่อนาที)

กลุ่มควบคุม 15.46 5.18 15.88 4.76* 15.96 4.83 2.91 .10

กลุ่มทดลอง 14.75 3.83 18.79 3.66* 23.17 3.55*,† 911.04 .00

5. เดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร

 (นาที)

กลุ่มควบคุม 12.95 1.81 12.93 1.81* 12.90 1.83 0.74 .40

กลุ่มทดลอง 13.00 1.72 12.26 1.60* 10.87 1.34*,† 197.31 .00

* แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)
† แตกต่างจากหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)

 3. การทดสอบความแตกต่างของสุขสมรรถนะ

ระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง โดยการวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนร่วม หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยนั่งงอตัว (Sit and reach test) นอนยกตัว 

(Abdominal curl) ดันพื้น (Push up) และค่าเฉลี่ย

เดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร (Walk/run one mile) มีความ

แตกตา่งจากกลุม่อย่างมนียัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 

ยกเว้นดัชนีมวลกาย (BMI) หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ 

พบว่า ค่าเฉล่ียดัชนีมวลกาย (BMI) น่ังงอตัว (Sit and 

reach test) นอนยกตัว (Abdominal curl) ดันพื้น 

(Push up) และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร (Walk/run 

one mile) มคีวามแตกตา่งจากกลุม่ควบคุมอย่างมนียั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในรูปที่ 1
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*p<.05

รูปที่ 1 แผนภูมิประกอบการเปล่ียนแปลงของข้อมูลสุขสมรรถนะของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 

หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์

 4. ผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดยีว

ชนดิวัดซ้ำาของการเห็นคณุคา่ในตนเองของกลุม่ควบคมุ 

พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน 

ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์และหลังการ

ทดลอง 12 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สว่นผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวชนิดวัดซ้ำาของการเห็นคุณค่าในตนเองของ

กลุม่ทดลอง พบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองในภาพรวม 

และการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป  

ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัวและด้าน 

การเรียน ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 

และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำาของการ

เห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์  

ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

F p

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

6 สัปดาห์

หลังการทดลอง 

12 สัปดาห์

x– SD x–  SD x–  SD

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง

 ในภาพรวม (คะแนน)

กลุ่มควบคุม 55.50 15.07 57.58 13.15* 55.75 15.27 2.62 .12

กลุ่มทดลอง 50.92 12.34 64.67 10.69* 81.50 7.90*,† 579.19 .00

2. ด้านตนเองโดยทั่วไป 

 (คะแนน)

กลุ่มควบคุม 30.25 7.61 30.83 6.32* 29.50 6.98 1.95 .18

กลุ่มทดลอง 28.08 7.21 34.17 5.43* 41.58 4.93*,† 178.18 .00

3. ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน 

 (คะแนน)

กลุ่มควบคุม 7.50 3.02 9.08 4.00* 8.50 4.38 6.56 .02

กลุ่มทดลอง 7.00 2.70 10.08 2.24* 14.08 1.72*,† 261.64 .00

4. ด้านครอบครัว 

 (คะแนน)

กลุ่มควบคุม 9.25 4.67 9.50 4.46* 8.92 5.30 0.75 .40

กลุ่มทดลอง 8.42 3.78 10.17 3.91* 12.50 2.78*,† 55.23 .00

5. ด้านการเรียน 

 (คะแนน)

กลุ่มควบคุม 8.50 2.65 8.17 2.50* 8.83 2.63 0.67 .42

กลุ่มทดลอง 7.42 2.32 10.25 2.31* 13.33 1.93*,† 235.80 .00

* แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)
† แตกต่างจากหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)

 5. การทดสอบความแตกตา่งของการเห็นคณุคา่

ในตนเองระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง โดยการ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วม พบว่า หลังการทดลอง 

6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย

การเห็นคุณค่าในตนเองในภาพรวม และเห็นคุณค่า 

ในตนเองด้านตนเองโดยท่ัวไป ด้านสังคมและกลุ่มเพ่ือน 

ด้านครอบครัว และด้านการเรียน มีความแตกต่าง 

จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังแสดงในรูปที่ 2
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*p<.05

รูปที่ 2 แผนภูมิประกอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 6 สัปดาห์

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การทดสอบสขุสมรรถนะในเร่ืองดัชนมีวลกาย 

(BMI) นั่งงอตัว (Sit and reach test) นอนยกตัว 

(Abdominal curl) ดันพื้น (Push up) และเดิน/วิ่ง 

1.6 กิโลเมตร (Walk/run one mile) ก่อนการทดลอง 

หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ และหลังการทดลอง  

12 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของ 

การวิจัย อาจเป็นเพราะโปรแกรมการฝึกด้วยการเล่น

พื้นเมืองไทยใช้ในงานวิจัยน้ีใช้การจัดกิจกรรมเป็นชุด 

กิจกรรมทุกชุดจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความอดทน

ของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ ความอดทน 

แข็งแรงของกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความอ่อนตัว 

โปรแกรมการฝึกจะใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้งหมด  
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12 สัปดาห์ ทำาการฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที 

โดยแบ่งเป็นช่วงอุ่นกาย 10 นาที ช่วงฝึกด้วยการเล่น

พื้นเมืองไทย 30 นาที และคลายกล้ามเนื้อ 10 นาที 

กิจกรรมทุกชุดมีความหนักท่ี 65-80% ของอัตราการเต้น

ของหัวใจสงูสดุ การออกกำาลงักายในลกัษณะนีเ้ป็นการ

ออกกำาลงักายในระดบัปานกลางถึงหนกั เมือ่ทำาการฝกึ

อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอจะทำาให้มีการเพิ่มข้ึนของ

การเผาผลาญพลงังานทำาให้น้ำาหนกัลดลงสง่ผลให้ดชันี

มวลกายลดลง (Jakping, 2010) ดังน้ัน เม่ือทำาการฝึก

จนครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมจึงมีค่าเฉลี่ยดัชนี 

มวลกายมค่ีาลดลง นอกจากนีโ้ปรแกรมการฝกึด้วยการ

เล่นพ้ืนเมืองไทยยังทำาให้ความอดทนของระบบไหลเวียน

โลหิตและหายใจ และความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ

ของกลุ่มทดลองดีข้ึน เนื่องจากการเล่นพื้นเมืองไทย

เป็นการออกกำาลังกายท่ีทุกส่วนของร่างกายได้เคล่ือนไหว 

และหากเล่นติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำาให้เกิดความ

เหน็ดเหน่ือย และช่วยเพ่ิมปริมาณการทำางานของระบบ

หายใจและการไหลเวียนโลหิตให้ทำางานมากข้ึน เช่น 

กระโดดเชือกหมู่ วิ่งเปี้ยว ช่วยส่งเสริมความแข็งแรง

ของกลา้มเนือ้แขน ขา และลำาตัว เช่น รถมา้ชาวเสยีม 

ที่ผู้เป็นรถม้าจะต้องรับน้ำาหนักของผู้เป็นคนข่ีเพิ่ม  

จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นท่ีเป็นรถม้าได้พัฒนาเก่ียวกับ

ความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะส่วนแขนและขา 

(Gomaratat, 2006) เนือ่งจากการออกกำาลงักายท่ีหนกั

และต่อเนื่องจะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ทำาให้

ปรมิาณเลอืดทีส่บูฉดีแตล่ะคร้ังเพิม่มากข้ึน จงึช่วยเพิม่

ปริมาตรของเลอืดทีน่ำาไปเลีย้งสว่นตา่งๆ ของกลา้มเนือ้

ไดด้ข้ึีน ทำาให้เซลลก์ลา้มเนือ้ได้รับอาหารและออกซิเจน

มากขึ้น (Susewee, 1989) และช่วยเพิ่มขนาดเส้นใย

และมัดกล้ามเนื้อ เป็นการสร้างความแข็งแรง ทำาให้

กล้ามเน้ือทำางานได้หนักและนานข้ึน (Panicharoennam 

and Boonweerabut, 1997) นอกจากน้ี ความอ่อนตัว

ของกลุ่มทดลองก็มีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเพิ่มข้ึน 

เช่นกัน เนื่องจากการเล่นพื้นเมืองไทยทำาให้ผู้เล่นได้

ออกกำาลังกายในลักษณะการว่ิง การกลับตัว การก้มตัว 

หรอืบางคร้ังอาจมกีารบิดตัวร่วมด้วย จงึสง่เสริมให้เกิด

การพัฒนาในด้านความอ่อนตัว เช่น ว่ิงเก็บของ ว่ิงเป้ียว 

เป็นต้น (Gomaratat, 2006) จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้

จะเห็นว่าการฝึกด้วยโปรแกรมการเล่นพื้นเมืองไทย

สามารถพัฒนาสุขสมรรถนะได้ สอดคล้องกับปริญญา 

ปทุมมณี (Patummanee, 2010) ได้กล่าวไว้ว่าการเล่น

พืน้เมอืงไทยช่วยเพิม่ความฉลาดทางการเคลือ่นไหวได้

 2. การวัดการเห็นคณุคา่ในตนเอง พบว่าค่าเฉลีย่

การเห็นคุณค่าในตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย อาจเป็นเพราะการเห็นคุณค่าในตนเอง

เปน็ผลมาจากการพฒันาความรูส้กึมสีว่นรว่ม (Sense 

of belonging) ความรู้สึกมีความสามารถ (Feeling 

compenent) และความรู้สกึมคีณุคา่ (Feeling worth-

while) (Branden, 1981) โดยการเล่นพื้นเมืองไทย

ทำาให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เล่นเป็นทีม เช่น ว่ิงเปี้ยว 

ชักเย่อ พรมวิเศษ เป็นต้น โดยการที่บุคคลมีส่วนร่วม

ในกลุม่และได้รบัการยอมรับจากสมาชิกในกลุม่จะทำาให้

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น (Branden, 1981) และ

การเล่นพื้นเมืองไทยยังเป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดความ

รูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถ เนือ่งจากเป็นกิจกรรมท่ี

ท้าทายความสามารถและหลากหลาย เช่น ขาโถกเถก 

ช้างศึก กระโดดเชือกหมู่ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้

เป็นกิจกรรมทีต่อ้งใช้เวลาในการฝกึและเป็นกิจกรรมที่

ต้องใช้ความกล้า ท้ังในเร่ืองของการกล้าในการตัดสินใจ

และกล้าแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง และ

ช่วยฝึกจิตให้รู้จักอดทนต่อความเหน็ดเหน่ือย นอกจากน้ี

ยังชว่ยสง่เสริมให้ผูเ้ลน่มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน

และสร้างกำาลงัใจให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึนด้วย (Gomaratat, 

2006) การเล่นพื้นเมืองไทยเป็นกิจกรรมที่มีกฎกติกา
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ไม่ซับซ้อน สามารถยืดหยุ่นได้ ง่ายต่อการเล่น ไม่เน้น

การแข่งขันทำาให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะประสบความสำาเร็จ 

ถ้าเด็กมีโอกาสประสบความสำาเร็จในการเล่นบ่อยๆ 

เด็กจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง (Kuptasoonthorn, 2004) และจะ

ประเมินตนเองในทางบวก ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่า 

ในตนเองมากข้ึนเน่ืองจากบุคคลจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำาเป้าหมาย

ทีต้ั่งไว้สำาเร็จด้วยความสามารถของตนเอง (Branden, 

1981) นอกจากน้ี การเล่นพ้ืนเมืองไทยยังเป็นการละเล่น

ท่ีทำาให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่ากับทีม เน่ืองจากทุกกิจกรรม

ไม่สามารถสำาเร็จได้ด้วยคนใดคนหนึ่งแต่ต้องใช้ความ

ร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในทีม กิจกรรมเหล่านี้เป็น

กิจกรรมที่ผู้เล่นในแต่ละทีมก็ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่

เพือ่ให้ฝา่ยตนชนะ เปน็การฝึกการทำางานเพือ่สว่นรวม

และการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย ทำาให้เกิดความ 

เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ให้อภยัตอ่กันระหว่างผู้เลน่ 

2 ฝ่าย สร้างแรงจูงใจให้เด็กทุกคนเกิดความกระตือรือร้น 

อยากจะเลน่และให้ความรว่มมอื นอกจากนียั้งช่วยฝกึ

ให้ผูเ้ลน่รูจ้กัทำางานรว่มกัน ยอมรบัฟงัความคดิเห็นของ

เพือ่นร่วมทีม เคารพตอ่กฎ กตกิา ฝกึการเป็นผูน้ำาและ

ผู้ตามท่ีดี และฝึกให้เป็นผู้มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา (Gomaratat, 

2006) ซ่ึงถ้านักเรียนยอมรับผลของการกระทำาของ

ตนเองและเพือ่นก็จะทำาให้นกัเรียนเห็นคุณคา่ในตนเอง

มากข้ึน (Branden, 1981) สอดคล้องกับเจอร์นีย์ 

(Gurney, 2005) ที่ได้กล่าวว่า การใช้กิจกรรมกลุ่ม

สามารถสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองได้

 สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้สรุปได้ว่า การฝึกด้วยโปรแกรม

การเล่นพื้นเมืองไทย เป็นเวลา วันละ 50 นาที 3 วัน

ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง

มพีฒันาการทัง้ในเร่ืองสขุสมรรถนะและการเห็นคุณค่า

ในตนเองดีข้ึน ดังนั้น การฝึกด้วยโปรแกรมการเล่น 

พื้นเมืองไทยสามารถนำาไปใช้เพื่อพัฒนาสุขสมรรถนะ

และการเห็นคุณค่าในตนเองในนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนต้นได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนด 

จุดหมายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการเห็น

คุณค่าของตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

มีสุขนิสัยและรักการออกกำาลังกายและมีจิตสำานึก 

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ดังนั้น 

โรงเรียนควรมีการนำาการเล่นพื้นเมืองไทยไปใช้ใน 

การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 2. ควรนำาผลงานวิจัยเสนอแก่หน่วยงานท่ีรับ 

ผดิชอบดา้นการออกกำาลงักาย เช่น กองออกกำาลงักาย 

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมให้การออกกำาลังกาย

ดว้ยการเลน่พืน้เมอืงไทยเป็นทางเลอืกหนึง่สำาหรบัการ

ออกกำาลงักายและเป็นการปลกูฝงัให้เด็กรูจ้กัวัฒนธรรม

ไทย โดยผ่านการเล่นพื้นเมืองไทย 

 3. ทางโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กหันมาสนใจ

การเล่นพื้นเมืองไทยให้มากข้ึน โดยมีการจัดกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับเพศ อายุ และวัยของเด็ก อาจจัดเป็น

กิจกรรมชมรม หรือจัดในโอกาสต่างๆ เช่น วันเด็ก 

เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรม ควรมี

การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการเล่นพื้นเมืองไทย

กับการออกกำาลงักายแบบอืน่ๆ เช่น การออกกำาลงักาย

ด้วยการเต้นแอโรบิก การออกกำาลังกายด้วยยางยืด 

เป็นต้น

 2. ควรมกีารศกึษาผลของการออกกำาลงักายด้วย

โปรแกรมการเลน่พืน้เมอืงไทยมตีอ่สมรรถภาพทางกาย
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ท่ีเก่ียวข้องกับทักษะหรือทักษะสมรรถนะ (Skill-related 

physical fitness) เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยัครัง้นีไ้ด้รบัความรว่มมอืเป็นอย่างดีจาก

ผู้อำานวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณ

เจติการามและโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ที่เป็น 
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พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

ศรี จากผา และสุจิตรา สุคนธทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง 

จะทำาให้วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม

สขุภาพตามท่ีคาดหวังซ่ึงจะสง่ผลต่อการดำารงชวีติและ

การมีวิถีสุขภาพที่ดีในภายหน้า

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพและความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสขุภาพของวัยรุ่นในกรงุเทพมหานครเปรยีบเทียบ

พฤตกิรรมการรับขอ้มูลขา่วสารดา้นสุขภาพและความ

ตอ้งการรับข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ ตามตวัแปรเพศ

สถานศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่ได้รับ

ต่อเดือน

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษา

อายุระหว่าง 19-21 ปี จำานวน 450 คน ที่กำาลังศึกษา

อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำานวน  

15 แห่ง โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ สถาบันอุดมศึกษาละ 

30 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจึงทำาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี 

LSD

 ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการรับ

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.25, 

SD=0.67) และมีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพอยู่ในระดับมาก (X=3.71, SD=0.72)

 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุน่ในกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร

เพศ สถานศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่

ได้รบัต่อเดอืน ไมแ่ตกต่างกันอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05

 3. เปรียบเทียบความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุน่ในกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร

เพศ สถานศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่

ได้รบัต่อเดอืน ไมแ่ตกต่างกันอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05

 สรุปผลการวิจัย จากผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่น 

มีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในระดับ

ปานกลาง มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการออกกำาลังกาย การ

บรโิภคอาหาร และโรคท่ีเปน็ปัญหาสาธารณสขุ ดังนัน้

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม

ข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น
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HEALTH INFORMATION RECEIVING BEHAVIOR OF 

ADOLESCENTS IN BANGKOK METROPOLIS
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Abstract
 Acquisition the properly useful health 
information will fulfill the advancement of the 
healthy knowledge of youths. Also, it leads to 
expectedly health behaviors at temporary living, 
and forward to the good healthy lifestyle.
 Purpose The purposes of this research 
were to study concerning the health information 
receiving behaviors of adolescents in Bangkok 
Metropolis in regard to the recognition of 
health information together with the needs of 
health information .The comparison of health 
information receiving behaviors of adolescents 
and the needs of health information of adoles-
cents among demographic factors, gender, 
institutions, accommodations and income were 
also studied.
 Methods A total of 450 participations were 
recruited from the 15 universities in Bangkok 
ranged in age from 19 to 21 years old.  
The accidental sampling method is used for 
collecting 30 samples from each. The instruments 
were tested in content validity and reliability. 
All participants were individually answered 
questionnaires. Data were analyzed statistically 
by using mean, standard deviation, t-test and 
One-way ANOVA. Then the differences were 
analyzed in pairs by using LSD method.

 Results The findings revealed as follows:
 1. Adolescents in Bangkok metropolis‘s 
health receiving behavior were in medium level 
(X=3.25, SD=0.67) and needs of receiving health 
behavior were in high level. (X=3.71, SD=0.72).
 2. Result of comparing adolescents in 
Bangkok metropolis health receiving behavior 
classified by gender, university, accommodation 
and income found not to be significantly  
difference.
 3. Resulting of comparing adolescents in 
Bangkok metropolis need of receiving health 
information classified by gender, university, 
accommodation and income found not to be 
significantly difference.
 Conclusion The results showed that  
the health information receiving behaviors of 
adolescents were in the medium level; the 
needs of health information receiving behaviors 
were in the high level in terms of the exercises, 
food consumptions, and the important diseases 
in public health. To promote healthy information, 
universities and at other institutions should be 
realization.

Key Words: Knowledge / Attitude / Beautifica-
tion / Adolescent
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ในยุคเศรษฐกิจทุนนิยม 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมตามมามากมาย 

ทัง้ลทัธบิริโภคนยิม การหลัง่ไหลของข้อมลูข่าวสารจาก

ซีกโลกตะวันตกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย 

ทำาให้เกิดการเลียนแบบทางวัฒนธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต แนวคิดและ

พฤติกรรมของผู้คนในสังคม (Kongniwatsiri, 2006) 

การสื่อสารและวิธีการส่งข่าวสารไปสู่ประชาชนมี 

หลากหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 

สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล เพื่อส่ง

ข้อมูลไปสู่ประชาชนได้ในหลายๆ ทาง การสำารวจอิทธิพล

ของสือ่ต่อเด็กและเยาวชนไทย พบว่าสว่นใหญ่ตดิตาม

ข้อมลูข่าวสารผา่นโทรทศัน ์ร้อยละ 90.5 อนิเทอร์เนต็ 

ร้อยละ 81.4 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 42.5 โทรศัพท์ 

มือถือ/SMS ร้อยละ 30.9 วิทยุ ร้อยละ 23.1 และ

นิตยสาร ร้อยละ 18.7 (Kannikar, 2010) 

 วัยรุน่เปน็วัยทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสขุภาพอยู่

ในหลายๆ ด้าน ช่วงอายุน้ีเป็นวัยท่ีมีความสำาคัญในชีวิต

ช่วงหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัยที่เร่ิมกำาลังเป็นหนุ่มสาว 

พร้อมก้าวไปสู่วัยที่มีการพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วัยนี้เป็นวัยแห่งการ

ปรบัตวั วัยรุน่จะตอ้งการให้บุคคลท่ัวไปยอมรับในความ

สามารถของตนเอง ต้องการอิสระ และมีความอยากรู้

อยากเห็น จากสถาบันประชากรและสังคม พบว่าวัยรุ่น

มีการเปิดรับส่ือวันละหลายช่ัวโมง และกลุ่มวัยรุ่นท่ีกำาลัง

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิง  

มีแนวโน้มท่ีจะได้รับอิทธิพลจากส่ือซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม

ในการใช้ชีวิต ไดแ้ก่ การแต่งตัวตามแฟช่ัน การมอีสิระ

ในการใช้ชีวิต การมีอิสระทางเพศ การมีพฤติกรรม 

การเท่ียวกลางคืน การมค่ีานยิมการรับประทานอาหาร

จานด่วนจากต่างประเทศ การด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมมึนเมา 

การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติด เป็นต้น พฤติกรรม

เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโต และภาวะสุขภาพ

ของวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียน ซ่ึงต้องการการดูแลและ 

การปลกูฝงัพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง เพือ่ให้เจรญิเตบิโตเปน็

ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เป็นกำาลังของชาติในอนาคตต่อไป 

(Booncharean, 2005)

 ส่ือท่ีทำาหน้าท่ีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน 

ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม่ น้ันได้เข้ามามีบทบาท 

และส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยการให้ข้อมูล จูงใจ 

และ เสรมิแรง จงึเกิดเป็นความคดิ ความเช่ือ ทศันคติ 

และค่านิยมใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการดำาเนินชีวิต ในสังคม 

และย่ิงวัยรุ่นท่ีเป็นนิสิต นักศึกษามีพฤติกรรมการรับ

ข้อมูลข่าวสาร บริโภคสื่อ เปิดรับสื่อมากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง

มีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ือมากเท่าน้ัน 

จากอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นดังกล่าว 

ทำาให้ปัจจุบันได้มีการก่อต้ังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสรา้งสรรค์เพือ่เดก็-เยาวชนและครอบครัว ในการ

พฒันาสือ่สรา้งสรรค์ พฒันาศกัยภาพและเพิม่ช่องทาง 

ในการผลิตสื่อและใช้สื่อสร้างสรรค์ และสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้ามามีบทบาทในการ

ร่วมกันสร้างพื้นท่ีของสื่อที่ดีให้เหมาะสมกับเด็กและ

เยาวชน เสริมสร้างพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร 

ให้ปลอดภัยมากขึ้น

 จากบทบาทและความสำาคัญของสื่อดังที่กล่าว 

มาแล้วข้างต้น สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำาหนดให้มีการส่งเสริม

การขับเคลือ่นทางสงัคมและการใช้สือ่สาธารณะในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระยะ 4 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3  

โดนมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยแข็งแรง

ท้ังร่างกายและจิตใจ สังคม และปัญญา นโยบายดังกล่าว
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มุ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้มากข้ึน สร้างจิตสำานึกด้านสุขภาพให้สังคม
มีการตื่นตัวและให้ความสำาคัญต่อสุขภาพ มีการสร้าง
นโยบายสาธารณะทีดี่ มคีวามปลอดภยัดา้นอาหาร ยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โภชนาการ การประกอบอาชีพ 
สร้างสิง่แวดลอ้มทีเ่ก้ือกุลต่อสขุภาพ การพฒันาระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ทั้งร่างกาย จิตใจ และ 
สติปัญญา พัฒนาระบบการควบคุม ป้องกันการใช้ 
สารตัง้ต้นในการผลติยาเสพติด และเฝา้ระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติด้านพฤติกรรมสุขภาพสำาหรับประชาชน 
สร้างมาตรการทางสงัคมในการควบคุมพฤติกรรมเสีย่ง
สุขภาพที่สำาคัญ ส่งเสริมการออกกำาลังกายและการมี
สุขภาพจิตที่ดี (Bureau of Policy and Strategy, 
2010) 
 จากความสำาคัญของสื่อท่ีมีต่อสุขภาพดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเผยแพร่ 
ส่ือทางสุขภาพ ผ่านทางส่ือมวลชนและส่ือต่างๆ ให้ตรง
กับความต้องการของวัยรุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
 2. ศึกษาความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพและความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ ตามตัวแปรเพศ สถานศึกษา ลักษณะการพัก
อาศัย และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยในคร้ังนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่ม 
สหสถาบัน ชุดที่ 1 ณ วันที่ 21 มกราคม 2556
 ประชากร
 ประชากรเป็นวัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง  
19-21 ปี เพศชายและเพศหญิง ที่กำาลังศึกษาใน 
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2555 
ซึ่งมีจำานวนประชากรทั้งหมด 683,337 คน

 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำาลังศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2555 โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่  
ยามาเน ่(Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
400 คน ผู้วิจัยได้เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็น 450 คน เพ่ือให้
ครอบคลุมพื้นท่ีที่ใช้ศึกษาโดยใช้มหาวิทยาลัยในกำากับ
ของรัฐที่มีตัวแทนน้อยสุดเท่ากับ 5 เป็นตัวกำาหนด
อัตราส่วน มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ: สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ: สถาบัน/มหาวิทยาลัยเอกชน = 5: 5: 5 
คิดเป็นอัตราส่วน 150: 150: 150 คน และใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการ
เลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบัน/มหาวิทยาลัย
เอกชน มาอีกอย่างละ 5 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 15 สถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาละ 30 คน โดยให้มี 
เพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 19-21 ปี ในสัดส่วน
โดยรวมที่ใกล้เคียงกัน 

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือ 
ท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครมีทั้งส่วนที่
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questions) 
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และแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยแบ่งคำาถามออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไปของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสำารวจ

รายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการรบัข้อมลู

ข่าวสารด้านสุขภาพและความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพ เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

กำาหนดช่วงคะแนน 5 ระดับ คือ วันละหลายคร้ัง = 5 

วันละครั้ง = 4 สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง = 3 เดือนละ 

1-2 คร้ัง = 2 และไมเ่คยเลย =1 ตามลำาดบัและเกณฑ์

การแปลความหมายของคะแนน คือ 5.00-4.21 = 

มากที่สุด 4.20-3.41 = มาก 3.40-2.61 = ปานกลาง 

2.60-0.81 = น้อย 0.80-0.00 = น้อยที่สุด โดยนำา

แบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาได้ค่าดชันคีวาม

สอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Con-

gruence) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.89 นำาแบบสอบถาม

ท่ีได้ปรับปรุงความตรงเชิงเน้ือหาแล้วไปทดสอบใช้กับนิสิต 

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพื่อหา

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิ์

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำาจดหมาย

จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไปถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง เพื่อขออนุญาต

เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

ตามสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทำาการกำาหนดไว้เพื่อเลือก

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา ได้รับแบบสอบถาม

คืนกลับมาจำานวน 450 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดังนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมลู

ส่วนบุคคลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของ 

วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพและความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพตามตัวแปรเพศสถานศึกษา ลักษณะการพัก

อาศัย และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจึงทำาการ

ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD

ผลการวิจัย

 1. พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (X=3.25, SD=0.67) ประเภทของส่ือท่ีวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

ในระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 72.40 ช่วงเวลา

ในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพ- 

มหานครในระดับมาก คือ ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. 

ร้อยละ 77.80 และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพด้านที่

วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครที่รับ 3 อันดับแรก คือ ด้าน

เพศศึกษา (X=3.44, SD=0.89) ด้านการออกกำาลงักาย 

(X=3.40, SD=0.83) และด้านการบริโภคอาหาร  

(X=3.37, SD=0.88) ดังแสดงในตารางที่ 1



144 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการรบัข้อมลูข่าวสารดา้นสขุภาพ รวมถึงจำานวน 

(คน) และค่าร้อยละของประเภทของสื่อที่วัยรุ่นรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ กับช่วงเวลาที่วัยรุ่น

รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ X SD แปลผล

1. ด้านความปลอดภัย

2. ด้านสุขภาพจิต

3. ด้านการบริโภคอาหาร

4. ด้านการออกกำาลังกาย

5. ด้านการสูบบุหรี่

6. ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

7. ด้านเพศศึกษา

8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.11

3.06

3.37

3.40

3.21

3.20

3.44

3.24

0.74

0.92

0.88

0.83

1.03

0.91

0.89

0.89

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

รวม 3.25 0.67 ปานกลาง

ประเภทของสื่อที่วัยรุ่นรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จำานวน (คน) ร้อยละ

อินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

326

253

72.40

56.20

ช่วงเวลาที่วัยรุ่นรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ* จำานวน (คน) ร้อยละ

14.01-18.00 น.

18.01-22.00 น.

22.01-02.00 น.

131

350

189

29.10

77.80

42.00

หมายเหตุ : * หมายถึง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

 2. ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ของวัยรุน่ในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X=3.71, SD=0.72) ประเภทของส่ือท่ีวัยรุ่นในกรุงเทพ- 

มหานครตอ้งการรับข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพในระดบั

มาก คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 77.6 ช่วงเวลาที่วัยรุ่น

ต้องการรับข้อมลูข่าวสารดา้นสขุภาพในระดับมาก คือ

ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. ร้อยละ 56.20 ระยะเวลา

ที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในแต่ละวัน 

ในระดับมาก คือ ครึ่งชั่วโมง-1 ชั่วโมง ร้อยละ 52.0 

และข้อมลูข่าวสารดา้นสขุภาพด้านทีวั่ยรุ่นในกรุงเทพ- 

มหานครต้องการรับ 3 อันดับแรก คือ ด้านการออก

กำาลงักาย (X=3.86, SD=0.86) ด้านการบรโิภคอาหาร 

(X=3.81, SD=0.87) และด้านโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข

ในปัจจุบัน (X=3.81, SD=0.92) ดังแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความต้องการรบัข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ รวมถึงจำานวน 

(คน) และค่าร้อยละของประเภทของส่ือท่ีวัยรุ่นต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ช่วงเวลาท่ีวัยรุ่น

ต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และระยะเวลาที่วัยรุ่นต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ X SD แปลผล

1. ด้านความปลอดภัย

2. ด้านสุขภาพจิต

3. ด้านการบริโภคอาหาร

4. ด้านการออกกำาลังกาย

5. ด้านการสูบบุหรี่

6. ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

7. ด้านเพศศึกษา

8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.68

3.67

3.81

3.86

3.49

3.54

3.80

3.81

0.81

0.90

0.87

0.86

1.11

1.05

0.95

0.92

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.71 0.72 มาก

ประเภทของสื่อที่วัยรุ่นต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จำานวน (คน) ร้อยละ

ไม่ต้องการ

อินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

23

349

78

5.10

77.60

17.30

ช่วงเวลาที่วัยรุ่นต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ* จำานวน (คน) ร้อยละ

06.01-10.00 น.

14.01-18.00 น.

18.01-22.00 น.

117

89

253

26.00

19.80

56.20

ระยะเวลาที่วัยรุ่นต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จำานวน (คน) ร้อยละ

น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง - 1 ชั่วโมง

มากกว่า 1 ชั่วโมง

130

234 

65

28.90

52.00

14.40

หมายเหตุ : * หมายถึง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครตามตัวแปรเพศ 
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการออกกำาลงักาย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยเพศชายมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้าน 
การออกกำาลังกายมากกว่าเพศหญิง และเปรียบเทียบ

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่น
ในกรุงเทพมหานครตามตัวแปรเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านสุขภาพจิตมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการรับข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพจติมากกว่า
เพศชาย ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและ
ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ชาย หญิง

t p
X SD X SD

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.13
3.12
3.40
3.51
3.30
3.20
3.51
3.30

0.77
0.96
0.92
0.89
1.06
0.90
0.92
0.88

3.08
2.99
3.34
3.30
3.13
3.20
3.38
3.18

0.72
0.89
0.83
0.76
1.00
0.91
0.86
0.91

0.66
1.42
0.71
2.65
1.81
0.03
1.56
1.38

0.51
0.16
0.48
0.01*
0.07
0.97
0.12
0.17

รวม 3.31 0.68 3.20 0.65 1.70 0.09

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ชาย หญิง

t p
X SD X SD

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.61
3.58
3.76
3.81
3.50
3.55
3.81
3.74

0.90
0.93
0.91
0.92
1.17
1.09
0.95
0.97

3.76
3.75
3.87
3.91
3.48
3.54
3.80
3.87

0.70
0.86
0.82
0.79
1.06
1.01
0.94
0.87

-1.94
-1.99
-1.43
-1.23
0.11
0.14
0.15
-1.52

0.05
0.04*
0.15
0.22
0.91
0.89
0.88
0.13

รวม 3.67 0.75 3.75 0.68 -1.15 0.25

 *p <.05
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 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุน่ในกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร

สถานศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่ได้รับ

ต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้านก็ไม่พบ

ความแตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 4

 5. เปรียบเทียบความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุน่ในกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร

สถานศึกษาลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่ได้รับ

ต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

จำาแนกตามสถานศึกษา พบว่า ด้านความปลอดภัย 

ด้านการบริโภคอาหาร และด้านโรคที่เป็นปัญหา

สาธารณสุข ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05

 เมือ่นำามาเปรียบเทียบรายคู ่พบว่าความต้องการ

รับข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของวัยรุ่น 

ในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในกำากับ

ของรฐัและสถาบันอดุมศึกษาของรฐัแตกตา่งกับวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย

เอกชน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่า 

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหาร

ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในกำากับของรัฐแตกต่างกับวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกับวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัย

อุดมศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 นอกจากนี ้พบว่าความต้องการรับข้อมลูข่าวสาร

ดา้นสขุภาพด้านโรคทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสขุของวัยรุน่

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกับวัยรุ่น 

ท่ีศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัยเอกชน อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของ 

วัยรุ่น ในกรงุเทพมหานครจำาแนกตามสถานศึกษา รายไดท่ี้ไดร้บัต่อเดอืน และลกัษณะการพกัอาศัย

เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

สถานศึกษา

F p LSD
มหาวิทยาลัย
ในกำากับของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ

สถาบัน/มหาวิทยาลัย
เอกชน

X SD X SD X SD
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์
 และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.08
3.03
3.32
3.33
3.14
3.16

3.36
3.24

0.85
0.98
0.85
0.83
0.99
0.88

0.93
0.91

3.08
3.05
3.41
3.37
3.27
3.21

3.46
3.25

0.67
0.89
0.94
0.91
1.02
0.89

0.90
0.93

3.17
3.08
3.38
3.51
3.24
3.23

3.51
324

0.70
0.91
0.84
0.75
1.08
0.95

0.85
0.84

0.69
0.13
0.38
1.85
0.69
0.20

1.20
0.01

0.49
0.88
0.68
0.16
0.50
0.82

0.30
0.99

-
-
-
-
-
-

-
-

รวม 3.21 0.73 3.26 0.64 3.29 0.64 0.65 0.52 -

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

รายได้ที่ได้รับต่อเดือน

F p LSD
ต่ำากว่า 5,000 

บาท
5,000-10,000 

บาท
10,001-15,000 

บาท
สูงกว่า 15,000 

บาท
X SD X SD X SD X SD

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์
 และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.04
3.07
3.35
3.38
3.24
3.20

3.42
3.25

0.76
0.92
0.86
0.79
1.03
0.87

0.85
0.89

3.11
3.03
3.34
3.36
3.16
3.20

3.46
3.26

0.76
0.95
0.85
0.87
1.04
0.94

0.92
0.87

3.27
3.09
3.46
3.50
3.22
3.15

3.41
3.11

0.65
0.93
0.97
0.78
0.99
0.88

0.94
0.99

3.25
3.15
3.62
3.80
3.55
3.28

3.57
3.27

0.72
0.80
0.97
0.91
1.07
1.00

0.95
0.95

1.49
0.17
0.81
1.99
0.96
0.10

0.24
0.40

0.22
0.91
0.49
0.11
0.41
0.96

0.87
0.75

-
-
-
-
-
-

-
-

รวม 3.24 0.66 3.24 0.67 3.28 0.67 3.43 0.73 0.54 0.65 -

พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

ลักษณะการพักอาศัย

F p LSD
หอพัก
เอกชน

หอพัก
มหาวิทยาลัย

บ้านเช่า/ห้องชุด/
คอนโด

บ้านพ่อแม่/
ผู้ปกครอง

X SD X SD X SD X SD
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์
 และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.11
3.06
3.35
3.32
3.12
3.13

3.41
3.87

0.73
0.91
0.83
0.80
1.02
0.89

0.91
0.96

3.17
3.14
3.34
3.36
3.24
3.31

3.36
4.00

0.80
0.90
0.91
0.89
1.02
0.82

0.91
1.01

3.17
3.08
3.48
3.51
3.13
3.24

3.51
3.84

0.78
0.95
0.90
0.82
0.99
1.00

0.97
0.82

3.06
3.01
3.35
3.43
3.25
3.22

3.45
3.68

0.72
0.93
0.90
0.84
1.05
0.89

0.84
0.88

0.46
0.30
0.40
0.99
0.68
0.59

0.29
1.96

0.70
0.82
0.75
0.39
0.55
0.61

0.82
0.11

-
-
-
-
-
-

-
-

รวม 3.30 0.88 3.37 0.91 3.39 0.90 3.31 0.88 0.71 0.59 -
*p < .05
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของ 

วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามสถานศึกษา รายได้ทีไ่ด้รบัต่อเดอืน และลกัษณะการพกัอาศัย 

เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

สถานศึกษา

F p LSD
มหาวิทยาลัย

ในกำากับของรัฐ (1)
สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ (2)
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

เอกชน (3)
X SD X SD X SD

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์

และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.76
3.71
3.78
3.82
3.51
3.54

3.73
3.82

0.78
0.95
0.91
0.91
1.10
1.07

0.99
0.91

3.75
3.76
4.01
3.98
3.54
3.54

3.92
3.94

0.79
0.81
0.81
0.80
1.12
1.06

0.94
0.83

3.54
3.53
3.66
3.78
3.42
3.55

3.76
3.66

0.84
0.91
0.85
0.85
1.12
1.03

0.90
1.00

3.49
2.93
6.57
2.31
0.46
0.01

1.87
3.59

0.03*
0.06
0.00*
0.10
0.63
0.99

0.16
0.03*

1-3*, 2-3*
-

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

-
2-3*

รวม 3.71 0.75 3.81 0.65 3.61 0.73 2.78 0.06 -

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

รายได้ที่ได้รับต่อเดือน

F p LSD
ต่ำากว่า 5,000 

บาท
5,000-10,000 

บาท
10,001-15,000 

บาท
สูงกว่า 15,000 

บาท
X SD X SD X SD X SD

1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเคร่ืองดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์

และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.62
3.63
3.75
3.84
3.43
3.47

3.75
3.75

0.80
0.92
0.90
0.87
1.09
1.03

0.94
0.93

3.76
3.69
3.86
3.89
3.55
3.65

3.89
3.90

0.76
0.87
0.81
0.83
1.12
1.02

0.89
0.85

3.50
3.59
3.81
3.76
3.32
3.31

3.59
3.56

0.92
0.95
0.98
0.94
1.15
1.20

1.12
1.10

3.90
3.90
3.88
4.03
3.82
3.60

3.85
3.85

0.92
0.84
0.91
0.82
1.15
1.10

1.04
1.01

2.37
0.73
0.62
0.59
1.33
1.85

1.68
2.26

0.07
0.54
0.60
0.62
0.26
0.14

0.17
0.09

-
-
-
-
-
-

-
-

รวม 3.66 0.72 3.77 0.67 3.55 0.82 3.85 0.79 1.98 0.12 -

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ

ลักษณะการพักอาศัย

F p LSD
หอพัก
เอกชน

หอพัก
มหาวิทยาลัย

บ้านเช่า/ห้องชุด/
คอนโด

บ้านพ่อแม่/
ผู้ปกครอง

X SD X SD X SD X SD
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านการบริโภคอาหาร
4. ด้านการออกกำาลังกาย
5. ด้านการสูบบุหรี่
6. ดา้นการด่ืมเคร่ืองดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์

และการใช้สารเสพติด
7. ด้านเพศศึกษา
8. ด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

3.74
3.70
3.81
3.87
3.48
3.60

3.84
3.87

0.75
0.89
0.82
0.76
1.10
1.01

0.92
0.97

3.77
3.75
3.96
3.98
3.64
3.72

3.79
4.00

0.96
1.03
0.88
1.04
1.18
0.87

1.12
1.01

3.67
3.67
3.84
3.95
3.62
3.39

3.98
3.84

0.79
0.81
0.80
0.75
0.95
1.12

0.82
0.82

3.61
3.62
3.76
3.78
3.41
3.98

3.70
3.68

0.82
0.90
0.93
0.93
1.16
0.82

0.96
0.88

0.82
0.30
0.58
0.98
0.83
2.44

1.64
1.96

0.49
0.82
0.63
0.40
0.48
0.06

0.18
0.12

-
-
-
-
-
-

-
-

รวม 3.74 0.90 3.83 1.01 3.75 0.86 3.69 0.93 1.19 0.40 -
*p < .05
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. พฤตกิรรมการรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพ

ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

 จากการศึกษาพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

พฤตกิรรมการรบัข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านเพศศึกษาเป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะวัยรุน่เป็น

ระยะทีก่ารพฒันาการทางรา่งกายเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

มนี้ำาหนักสว่นสงูเพิม่ข้ึน สดัสว่นต่างๆ ของรา่งกายจะ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ อวัยวะเจริญเติบโต 

ซึ่งมีผลต่อลักษณะประจำาเพศ (Primary Secondary 

Sex Characteristics) ทำาให้สังเกตได้ว่าบุคคลใดเป็น

เพศชายหรือเพศหญิง (Charn-Aim, 1985) นอกจากน้ี

ยังมกีารเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรมทางเพศของวัยรุ่น 

ที่มีการแสดงออกต่อเพศตรงข้ามต่างจากวัยเด็ก เช่น 

การนัดคบเพื่อนต่างเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ 

เป็นวัยท่ีเร่ิมสนใจในเพศตรงข้าม (Charn-Aim, 1985) 

ซ่ึงอาจทำาให้วัยรุ่นต้องหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองเพศ 

จากงานวิจัยของ วิภาวดี ล้ีม่ิงสวัสด์ิ (Leemingsawant, 

2003) พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองเพศโดยรวม

ไปในทางบวกทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางตัวและ

การคบเพ่ือนต่างเพศ ด้านการวางแผนชีวิตและครอบครัว 

และการคุมกำาเนดิ ด้านการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคแ์ละ

การทำาแท้ง และด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ

งานวิจัยของ มธุรส จิรสิริสุนทร และสุจิตรา สุคนธทรัพย์ 

(Jiarsirisunthon and Sukhonthasab, 2011) พบว่า 

นกัศกึษามคีวามรู้เก่ียวกับสขุภาพทางเพศโดยภาพรวม

ในระดับดีมาก

 เมือ่พจิารณาตามประเภทของสือ่ พบว่า ประเภท

ของสื่อท่ีวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพในระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต อาจเป็นเพราะ

อนิเทอรเ์นต็เป็นแหลง่คน้คว้าข้อมลูต่างๆ ไมว่่าจะเป็น

ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่

น่าสนใจ (Boonsalee, 2007) อินเทอร์เน็ตทำาหน้าที่

เสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ท่ีมีลักษณะการสื่อสาร 

สองทางทั้งภาพและเสียง สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ 

ไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำาให้วัยรุ่น

ได้รับความรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูล

ระหว่างกันได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

บวร ใต้เมือง-ปาก (Taimuengpak, 2006) พบว่า นิสิต

สว่นใหญ่มคีวามคิดเห็นทีดี่เก่ียวกับการใช้งานเครือข่าย

ไร้สาย มีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศราวุธ บุญสาลี (Boonsalee, 2007) 

ทีพ่บว่า วัยรุ่นมกีารใช้สือ่อนิเทอรเ์นต็ในดา้นการศกึษา

และสารสนเทศ ด้านการพาณิชย์ และด้านความบันเทิง

อยู่ในระดับมาก

 เมือ่เปรยีบเทยีบพฤติกรรมการรบัข้อมลูข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม

เพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน

พบความแตกต่างด้านการออกกำาลังกาย โดยเพศชาย

มีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านการออกกำาลังกาย

มากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะ เพศชายมีการ

เปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างรวดเร็ว สูงขึ้น น้ำาหนักตัว

เพิ่มขึ้น แขนขายาว ไหล่กว้าง กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น 

กระดูกและกล้ามเน้ือแข็งแรง ชอบกิจกรรมท่ีต้องใช้แรง 

และสนใจที่จะดูแลรูปร่างและภาพลักษณ์ของตนเอง 

(Kongniwatsiri, 2006) เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจแก่เพศตรงข้าม 

ซ่ึงเป็นลักษณะของพัฒนาการของเด็กวัยรุ่น โดยเพศชาย

จะออกกำาลังกายเพื่อให้เกิดกำาลัง ความแข็งแรง และ

ความอดทน ส่วนเพศหญิงไม่มีแรงขับท่ีจะเล่นกีฬา

เหมือนเพศชาย จะเล่นก็ต่อเมื่อจำาเป็นเท่านั้น จึงมัก

เนน้การออกกำาลงักายประเภทไมห่นกัแต่ทำาให้รา่งกาย

แข็งแรง และเสริมสรา้งรูปร่างทรวดทรง และจากงาน

วิจัยของ วิไลรัตน์ แสงวณิช (Sangwanich, 1999) 
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พบว่า นักศึกษาชายส่วนใหญ่จะออกกำาลังกายแต่ละคร้ัง

มากกว่า 60 นาที ในขณะท่ีนักศึกษาหญิงออกกำาลังกาย

ประมาณ 20 นาที และงานวิจัยของ ไพบูลย์ ศรี-ชัยสวัสด์ิ 

(Srichaisawat, 2006) พบว่านสิติเพศชายมพีฤตกิรรม

การออกกำาลังกายมากกว่านิสิตเพศหญิง ด้วยเหตุนี้ 

จงึอาจทำาให้นักศกึษาเพศชายมพีฤติกรรมการรบัข้อมลู

ข่าวสารมากกว่าเพศหญิง

 แต่เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม

สถานศึกษา ลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่ได้รับ

ต่อเดือน ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ

พจิารณารายดา้นก็ไมพ่บความแตกต่าง อาจเป็นเพราะ

การรับข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพของวัยรุน่ในกรงุเทพ- 

มหานครมีผลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ดังท่ี กาญจนา แก้วเทพ (Keawthep, 

2002) กลา่วว่า ความแตกต่างในการรับข้อมลูข่าวสาร

ของบุคคลมีผลมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์

เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำาเนา ที่อยู่อาศัย ซึ่งมี

อิทธิพลทำาให้บุคคลมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

เหมือนหรือแตกต่างกัน ในส่วนของการวิจัยในคร้ังนี้

ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นที่กำาลังศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน 

ทำาให้เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพ จำาแนกตามตัวแปรสถานศึกษา ลักษณะ

การพักอาศัย และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน จึงมีพฤติกรรม

การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน 

 2. ความต้องการรับข้อมลูข่าวสารด้านสุขภาพ

ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

 จากการศึกษาความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ความตอ้งการรบัข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า วัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครมีความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านการออกกำาลังกายเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะ

การออกกำาลงักายเป็นกิจกรรมทางกายทีวั่ยรุ่นให้ความ

สนใจ เนื่องจากทำาให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยให้รูปร่าง 

ดีขึ้น ทำาให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง วัยรุ่น

จงึตอ้งการรบัข้อมลูเรือ่งการออกกำาลงักาย สอดคลอ้ง

กับแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นดังท่ี สุชา จันทร์เอม 

(Charn-Aim, 1985) กลา่ววา่ การปรบัตวัเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้

เกิดความสมดุล ส่งเสริมการปรับตัว ความต้องการ

ออกกำาลังกายเกิดข้ึนจากการท่ีร่างกายเจริญเติบโต 

ทำาให้สขุภาพรา่งกายวัยรุน่สมบูรณ ์ซ่ึงจะช่วยสง่เสรมิ

พัฒนาการ และการเจริญเติบโตให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น และจากงานวิจัยของ ณิชาพัชร์ วงศ์สุวรรณ 

(Wongsuwan, 2008) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความต้องการการออก

กำาลังกายอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาประเภทของสื่อ พบว่าประเภทสื่อ

ที่วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพในระดับมาก คอื สือ่อนิเทอรเ์นต็ อาจเปน็

เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูล ความรู้  

ท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับส่งข้อมูล

จากแหล่งข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ใช้ หรือจากผู้ใช้สู่ผู้ใช้

ด้วยกันเอง อีกท้ังยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

และทันสมัย เช่น มีการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ 

บรกิารออนไลน ์จงึเป็นสือ่กลางทีส่ามารถโยงใยถึงผูค้น

จากท่ัวทุกมุมโลกได้ ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่โลกของอินเทอร์เน็ต

จึงมีมากมายมหาศาล (Hollingsworth, 2003) เป็นที่

นิยมอย่างมากในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เพราะทำาให้

การสือ่สาร แลกเปลีย่นความรูซ่ึ้งกันและกันได้ในเวลา

อันรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวเรศ เลขะวรรณ 
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(Lakhawan, 2008) ท่ีพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ต 

ของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งค้นคว้า 

หาความรูใ้หม่ๆ  และเหตผุลของการใช้สือ่อนิเทอร์เนต็ 

เพือ่รบัทราบข้อมลู ข่าวสาร เหตุการณต่์างๆ มค่ีาเฉลีย่

โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

 เมื่อเปรียบเทียบความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนก 

ตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

รายด้านพบความแตกต่างดา้นสขุภาพจติ โดยเพศหญิง

มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิตมากกว่า

เพศชาย อาจเปน็เพราะลกัษณะของเพศหญิง เมือ่ตอ้ง

เผชิญกับเหตุการณ์ตึงเครียด จะมีความเครียดได้ง่าย 

การระบายอารมณ์แสดงออกอย่างชัดเจน และเพศหญิง

มทีกัษะในกระบวนการรบัรู ้(Cognitive Skill) สงูกว่า 

และมีความรู้สึกไว (Sensitive) กว่าผู้ชาย (Dechatiwong 

na Ayuthaya, 1983) สอดคลอ้งกับแนวคดิพฒันาการ

ทางจติใจของวัยรุ่นดังท่ี สชุา จนัทรเ์อม (Charn-Aim, 

1985) กล่าวว่า วัยรุ่นเพศหญิงจะมีอารมณ์รุนแรง 

และเปลี่ยนแปลงเร็ว ใจร้อน วู่วาม เอาแต่ใจตัวเอง 

ข้ีอาย ข้ีงอน วิตกกังวลง่าย มกัหมกมุน่อยู่กับเร่ืองของ

ตัวเอง โกรธง่ายเม่ือถูกขัดใจ มักขัดแย้งกับคนอ่ืนได้ง่าย 

มีอารมณ์ซึมเศร้าเมื่อผิดหวัง และจากงานวิจัยของ  

กิติยา คำาพ่ึงพร และสุภาพร แซ่ฉ่ัว (Kumphuengphorn 

and Saechua, 2007) พบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรม

การดแูลสขุภาพด้านการจดัการความเครยีดไดน้อ้ยกว่า

เพศชาย ด้วยเหตุนี้จึงอาจต้องการมีความรู้ในเร่ือง

สุขภาพจิตมากกว่าเพศชาย

 การเปรียบเทียบความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ดา้นสขุภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม

สถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่าง อาจเป็นเพราะ

การศกึษาเป็นคุณสมบัตทิางประชากรศาสตร์ (Demo-

graphic characteristics) ของผูร้บัสาร (Keawthep, 

2002) ในการวิจยัคร้ังนีผู้้รบัสารเป็นวัยรุ่นท่ีกำาลงัศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ได้รับ

ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียน 

การสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวกับด้านสุขภาพ ทำาให้มี

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ไม่ต่างกัน 

แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

ทีศ่กึษาในสถาบันอดุมศึกษาต่างกันมคีวามตอ้งการรบั

ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านการบริโภคอาหาร 

และด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข แตกต่างกัน  

เมื่อนำามาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความต้องการ 

รับข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ด้านการบริโภค

อาหาร และดา้นโรคทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุของวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในกำากับ

ของรฐัและสถาบันอดุมศึกษาของรฐัแตกตา่งกับวัยรุ่น

ในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในสถาบัน/มหาวิทยาลัยเอกชน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะ

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน/มหาวิทยาลัย

เอกชน เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเหล่าน้ี 

สว่นใหญ่มกัเปน็คณะทีส่อนให้มคีวามรูท้างด้านบริหาร 

ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ไม่มี

คณะทีใ่ห้ความรู้เก่ียวกับสขุภาพ ดังนัน้นกัศกึษาทีเ่รยีน

จึงอาจไม่ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านการ

บริโภคอาหาร และด้านโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

อย่างเพียงพอต่างจากมหาวิทยาของรัฐหรือในกำากับ

ของรัฐท่ีมีคณะท่ีเก่ียวกับสุขภาพ จึงทำาให้มีความต้องการ

รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน

 และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการรับข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

จำาแนกตามลักษณะการพักอาศัย และรายได้ที่ได้รับ

ต่อเดือน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

รายด้านก็ไม่พบความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ  

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ 

ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่/ผู้ปกครอง นอกจากนี้ผลการวิจัย 
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พบว่า วัยรุ่นท่ีกำาลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่

พักอาศัยบ้านพ่อแม่/ผู้ปกครอง และรายได้ที่ได้รับ 

ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ดังท่ี กาญจนา 

แก้วเทพ (Keawthep, 2002) กล่าวว่า ความต้องการ

รับข้อมลูข่าวสารเมือ่จำาแนกตามลกัษณะการพกัอาศัย

ที่เก่ียวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ ทำาให้บุคคลที่

อยู่ในพื้นที่ที่ไม่แตกต่างกันมีทัศนคติ ความต้องการ 

ไม่แตกต่างกัน และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน เป็นปัจจัย

กำาหนดความเป็นอยู่ ความต้องการ จึงพบว่าไม่พบ

ความแตกต่าง 

 สรุปผลการวิจัย

 จากผลการศกึษาพบว่าวัยรุน่ในกรงุเทพมหานคร

มีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในระดับ

ปานกลาง โดยมีพฤติกรรมรับข้อมูลข่าวสารด้านเพศ

ศึกษามากที่สุดและมีความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพในระดับมากโดยมีความต้องการรับข้อมูล

ข่าวสารด้านการออกกำาลงักายมากท่ีสดุโดยเฉพาะเรือ่ง

การออกกำาลังกาย การบริโภคอาหาร และโรคที่เป็น

ปัญหาสาธารณสขุ ดงันัน้สถานศกึษาและหนว่ยงานที่

เก่ียวข้องควรส่งเสริมข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าว

เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. สถาบันอุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร 

ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่วัยรุ่นที่กำาลังศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร

ด้านการออกกำาลังกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านความ

ปลอดภัย ด้านการบริโภคอาหาร และด้านโรคที่เป็น

ปัญหาสาธารณสุข

 2. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือเนื้อหา

รายวิชาเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องการจัดการความเครียด

ในเนื้อหารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงสถาบัน/มหาวิทยาเอกชนและให้บริการคำาแนะนำา

ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตให้มากขึ้น

 3. หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น สำานกังานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น่าจะมีการ

ส่ือสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในรูปแบบแอปพลิเคช่ัน

ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน และควรเผยแพร่

ความรู้ด้านการออกกำาลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร 

และด้านโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขให้กับวัยรุ่นท่ีกำาลัง

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครให้มากข้ึน

กว่าเดิม

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรทำาการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

อินเทอร์เน็ตเรื่องเพศของวัยรุ่น

 2. ควรทำาการศึกษาความต้องการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพจากสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น

 3. ควรทำาการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่น

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณสถานศึกษาทั้ง 15 แห่ง ที่ให้

ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งนิสิต 

นักศึกษา ที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้



154 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

เอกสารอ้างอิง
Booncharean, T. (2005) Health Behavior  

Characteristic and Health Behavior 
Changes of Nakhon Sawan Rajabhat 
University Students. Nakhon Sawan 
Rajabhat University. Bangkok.

Boonsalee, S. (2007) Factors Affecting Bangkok 
Teenagers Exposure to Internet. Master 
of Arts in Communication Arts, Sayam 
University. Bangkok.

Burean of Policy and Strategy, (2010) Health 
Policy in Thailand. Retrieved October 10 
From Burean of Policy and Strategy 
Ministry of Public Health Website http://
bps.ops.moph.go.th/Plan/Plan11.pdf

Charn-Aim, S. (1985) General Psychology. 
Bangkok: O-Dien Store (In thai)

Dechatiwong na Ayudthaya, S. Psychological 
Women. (1983) Bangkok: Bunkit Store.

Hollingsworth, M. (2003) How to Get In to 
Television, Radio and New media. London: 
Continuum International Publishing Group.

Jirasirisunthon, M. and Sukhonthasab, S. (2011) 
Knowledge and Attitude Toward Sexual 
Health of Adolescents in Bangkok Metro- 
polis. Journal of Sport Science and 
Health. 13(2), 136-148.

Kaewthep, K. (2002) Mass Com Theory. 
Bangkok: Saladaengprinting.

Kannikar, N. (2010) Influence ofmediaon  
childrenandyouth, Thailand. Retrieved 
October 10 from Abac Poll Research 
Center Website: http://www.abacpoll.au.edu

Kongniwatsiri, S.(2006) Need of Health Infor-
mation among Teenagers in Bangkok. 
Master of Arts (Corporate Communication 
Management), Thammasat University. 
Bangkok. 

Kumphuengphorn, K. and Saechua, S. (2007) 
The Health Behaviors of Students in 
Rajabhat Nakornprathom University. 
Master of Education (Physical Educa-
tional), Rajabhat Nakornprathom University. 
Nakornprathom.

Lakhawan, P. (2008) The Exposure to the 
Internet in Everyday Life among Thai 
Teenagers in Bangkok Metropolis. Master 
of Arts (Corporate Communication Manage-
ment), Thammasat University. Bangkok.

Leemingsawant, W. (2003). Opinions Concerning 
Sex Information of Chulalongkorn Uni-
versity Students. Bangkok: The Research 
Project Faculty of Sport Science, Chula- 
longkorn University.

Sangwanich, W. (1999) Relationship between 
Behavior of Information Exposure on 
Exercise and Sport and Behavior of 
Exercising/Sport Playing of Northern 
Vocational College Students. Master of 
Education degree in Physical Education, 
Srinakharinwirot University. Bangkok.

Sukanit, P. (2010) Psychological Development. 
Retrieved October 17 from Ramathibodi 
Mental Health Homepage Website http://
www.ramamental.com/medicalstudent/
generalpsyc/human_psychological_develop 
ment/



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 155

Srichaisawat, P. (2006) Factors Affecting  

Exercise Behaviors of Undergraduate 

Students, Srinakharinwirot University.

Master of Phycical Education, Srinakharin-

wirot University. Bangkok.

Taimuengpak, B. (2006) Utilization Behavior, 

Information Explosure, and Opinions on 

Wireless Network of Kasetsart University 

Students. Master of Education (Educa-

tional Technology), Kasetsart University. 

Bangkok.

Wongsuwan, N. (2008) Students on Student 

Activity Participations At Rajamangala 

University Of Technology. Master of 

Education Degree in Higher Education, 

Srinakharinwirot University. Bangkok.



156 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา

สุญาพร ส้อตระกูล และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจท่ีเด่นชัด แต่ก็มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความ
เดอืดร้อนแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน จนกลายเป็นปัญหาท่ีสำาคัญ  
ซ่ึงการท่องเท่ียวชุมชนเป็นการพัฒนาการท่องเท่ียว
ทางเลือกที่คำานึงถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ไว้ได้
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา 
 วิธีดำาเนินการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น จำานวน 244 คน 
โดยใช้แบบสอบถาม และใช้แบบสมัภาษณก่ึ์งโครงสรา้ง
กับ กลุ่มผู้นำาชุมชน จำานวน 4 คน กลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเอกชน จำานวน 4 คน และกลุ่ม
บุคลากรภาครัฐ จำานวน 2 คน การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
คา่คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วธิวีเิคราะห์
เนื้อหา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ทรง
คณุวุฒิ 6 ทา่น เพือ่สรุปแนวทางการมสีว่นรว่มในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 ผลการวิจัย พบว่า ด้านความตระหนักของ
ประชาชนท้องถ่ินต่อการท่องเท่ียว, ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
และด้านที่พักต่อด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวของ

ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา มีประเด็นอยู่ในระดับมาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะด้านการวางแผน 
และการประเมินผล อย่างไรก็ตามบทบาทของผู้นำาชุมชน 
และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนมีส่วนร่วมและ 
ช่วยเหลอืกันเป็นอย่างด ีดา้นความต้องการมสีว่นรว่ม
ในการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า มีความต้องการ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ความต้องการ 
มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
การวางแผน การปฏบัิติงาน การรบัผลประโยชน ์และ
การประเมินผล
 สรุปผลการวิจัย แนวทางในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเท่ียวชุมชนตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา ดังน้ี 
1) การจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ และแสดงความคิดเห็น 
ในกระบวนการร่วมในการค้นหา และหาสาเหตุของ
ปัญหา 2) การทำาประชาพจิารณส์อบถามความคิดเห็น
ก่อนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในแผนชุมชน  
ในกระบวนการร่วมวางแผน 3) สนบัสนนุให้ประชาชน
ทอ้งถ่ินได้ร่วมกันจดักิจกรรมท่องเทีย่วทีเ่ปน็เอกลกัษณ ์
ในกระบวนการร่วมปฏิบัติงาน 4) การจัดประชุมรายงาน
งบประมาณท้องถ่ินอย่างชัดเจน ในการมีส่วนร่วม
ประเมินผล และ 5) จัดกิจกรรมการประชุมร่วมกับ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประเมินผลในโครงการต่างๆ 
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

คำาสำาคัญ : แนวทางการมีส่วนร่วม / การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน / จังหวัดพังงา
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GUIDELINES FOR PARTICIPATORY COMMUNITY TOURISM 
MANAGEMENT IN SONGPRAKE SUB-DISTRICT, 

PHANG–NGA PROVINCE

Suyaporn Sortrakul and Suchart Taweepornprathomkul 
Faculty of Sports Science Chulalongkorn University

Abstract  
 Tourism is a significant economic force. 
However, tourism impact has happened on 
local communities, so Community Tourism is 
alternative developments that involve preserving 
the environment and cultural heritage.
 Purpose The purpose of this study was 
to study guidelines for participatory community 
tourism management in Songprake Sub-district 
Phang-nga Province.
 Methods This research combined between 
qualitative and quantitative approach. Data was 
collected by questionnaires from 244 residents 
in Songprake Sub-district and by semi-structured 
interview from 4 community leaders, 4 tourism 
entrepreneurs, and 2 government officials. The 
statistical techniques used for analysis of 
quantitative data were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation while content 
analysis was conducted in qualitative data. 
Furthermore, this research used focus group 
method to acquire the guideline for encouraging 
participatory community tourism management.
 Results The result showed that awareness 
of local people, attraction and accommodation 
of tourism component in Somgprake Sub-
district were ranked at high level. Community 
participation levels in tourism management of 
local people were found to be in low level 

regarding planning and evaluation. However, 
community leaders and tourism entrepreneurs 
participated and helped each other very well. 
Needs for participation in tourism management 
of local people were found to be in moderate 
level regarding search for problems and causes 
in their community, implementation, evaluation, 
and planning and receipt of benefits
 Conclusion Guidelines for participation of 
community tourism management in Songprake 
Sub-district include: 1) sharing idea and  
discussion on community tourism all tourism 
stakeholders for participation in finding the causes 
of problems and needs of the community  
2) getting public opinion before initiation of 
any project for participation in planning  
3) encouraging local people to organize unique 
tourism activities and conserve the environment 
for participation in implementation 4) holding 
a meeting on budget reporting for participation 
in receiving the benefits and 5) meeting and 
discussion among all stakeholders after projects 
for participation in evaluation. All projects 
needed to be in line with the development 
strategies of Phangnga Province.

Key Words: Guidelines for Participatory / 
Community Tourism Management / Phnag-nga 
Province

Corresponding Author : Asst. Prof. Dr. Suchart Taweepornpathomgul, Faculty of Sports Science, Chulalongkorn 
University, Bangkok 10330, Thailand; E-mail : Suchart_ta@hotmail.com



158 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.3, (September-December 2013)

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 จากการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทำาให้

รายได้ภาคการท่องเท่ียวมีมูลค่าเป็นอันดับหน่ึง และเป็น

อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศในลำาดับต้นๆ 

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้

ให้แก่ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมประชาชาติ พ.ศ. 2553 (Department of 

Tourism, 2011) นอกจากเป็นผลดีทางเศรษฐกิจแล้ว 

การเติบโตด้านการท่องเท่ียวยังสง่ผลกระทบทางลบตอ่

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

ก่อให้เ กิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนท้องถ่ินด้วย 

เช่นเดียวกัน จนกลายเป็นประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญในการ

หาหนทางจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ การท่องเที่ยว

ชุมชน (Community Tourism) ถือว่าเป็นการท่องเท่ียว

ทางเลือกใหม่ที่ให้ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนาท่ี

ควบคูไ่ปกับการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวติอย่าง

สมดุล โดยอาศัยองค์ประกอบของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว 

เป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพือ่เกิดความย่ังยืนสูค่นรุน่ลกูหลานและเกิดประโยชน์

ต่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 9 และ 10 ท่ีได้กำาหนดแนวทาง

การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีสามารถเพิ่มการจ้างงาน 

การกระจายรายได้สูชุ่มชนและอนรุกัษศ์ลิปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม (Office of the National Economic 

and Social Development Board, 2008) และ

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของชุมชน โดยกระทรวง 

ท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงได้ให้การสนับสนุนให้องค์กร 

ท้องถิ่นสามารถกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 

และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว (Thai Hotel &  

Hospitality Management Association, 2006)

 จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากร 

การท่องเทีย่วท่ีหลากหลายและอดุมสมบรูณ ์ท้ังบนบก

และใต้น้ำา เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และการมี

อธัยาศยัทีดี่ จากดชันแีละตวัช้ีวัดการมสีว่นรว่มในทาง 

การเมืองและสังคมของจังหวัด พบว่า ประชาชน 

ชาวจังหวัดพังงามีการมีส่วนร่วมที่สูงเป็นอันดับท่ี 4 

ของประเทศ (United Nations Development  

Programme, 2007) และจำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ ของจังหวัดพังงา ในปี พ.ศ. 2553 มีจำานวน

นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดพังงา 

ที่เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2552 คิดเป็นร้อยละ 60.7  

(Department of Tourism, 2011) รวมไปถึง จังหวัด

พังงามีศักยภาพในด้านแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

รวมไปถึงชุมชนตำาบลสองแพรก เป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพ

สูง มีการจัดตั้งกฎกติกาของชุมชน เป็นท่ีรู้จักและมี 

ช่ือเสียงของชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเศรษฐกิจที่ดี

ให้กับประเทศชาติได้ (Choibamroong, 2007)

 อย่างไรก็ตาม ตำาบลสองแพรกก็ยังมีปัญหาที่ยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขอยู่อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บทบาท

ของชุมชนอยู่ในระดับการปฏิบัติงาน การเกิดช่องว่าง

ของสังคม รูปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลรวมในพื้นที่

จำากัด ทำาให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ภาวะคุกคาม

ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีตำาบลสองแพรก ท่ีอาจส่งผลให้

จำานวนนักท่องเท่ียวลดน้อยลง จนในท่ีสุดก็ท้ิงปัญหาให้

ประชาชนทอ้งถ่ินแก้ไข ดังนัน้การพฒันาการทอ่งเท่ียว

ตอ้งมชุีมชนจะเป็นหัวใจสำาคญัแลว้ยังต้องพึง่พาการมี

ส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ ผู้นำาชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว

เอกชน รวมถึงประชาชนท้องถิ่นเองที่ต้องตระหนักถึง

ปัญหาของการทอ่งเท่ียวตอ่ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ว

ดังกล่าว

 การวิจัยคร้ังนี้จึงได้ศึกษาถึง องค์ประกอบการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำานวย

ความสะดวก ที่พัก สิ่งดึงดูดใจ และความตระหนัก
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ของชุมชนต่อการท่องเท่ียว ทุนภายในชุมชน และ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว 

ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา และศึกษาหาแนวทาง

ทางการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

ของตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา เพ่ือเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนทำาให้เกิดความร่วมมือ

ในการระดมความคิดเห็น ช่วยป้องกันและแก้ไขอนัเกิด

จากการทอ่งเทีย่วชุมชนได้ในระดับหนึง่ และอาจนำาไป

ประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นในจังหวัดพังงา และจังหวัดที่

มีพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ท่องเที่ยวชุมชนตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา 

 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ 

(Interview) และการประชุมกลุ่ม (Focus Group)

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่ม

ประชาชนในท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง จากขนาดของประชากรท้องถิ่นที่มีภูมิลำาเนา

อยู่ในตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา รวมท้ังส้ิน 623 คน 

โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างยามาเน่ (Yamane, 

1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งหมด 244 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

  2.1 ตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวเอกชน ผู้นำาชุมชน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ

ในบริบทพื้นที่ มีบทบาทสำาคัญในชุมชน และมีหน้าที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการท่องเที่ยวในด้านการวางแผน 

การสนับสนุน และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบด้วย กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานกลุ่มเกษตรกร ผู้บริหารบริษัทธุรกิจนำาเท่ียว 

2 บริษัท เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร เจ้าของธุรกิจที่พัก 

สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล หมูท่ี่ 2 และหัวหนา้

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนปริวรรต จำานวนท้ังหมด 10 คน

  2.2 ตัวแทนกลุ่มภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ 

นำาเที่ยว ผู้นำาชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวของตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา เพื่อจัด 

การประชุมกลุม่ระดมความคิดเห็นเชงิวิชาการ จำานวน

ทั้งหมด 6 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา

การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น  

5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ (Check 

List) และเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question) 

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวของพื้นที่

ตำาบลสองแพรก ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท้องถ่ิน ตอนที่ 4 เก่ียวกับความต้องการ 

มสีว่นร่วมของประชาชนท้องถ่ิน ท้ัง 3 ตอน เปน็แบบ

มาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท 

(Likert’s Scale) และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแบบ

ปลายเปิด (Open-ended question)

 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้การ

สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structure inter-

view) เก่ียวกับประเด็นเร่ือง องค์ประกอบการท่องเท่ียว 

ทุนชุมชนในพ้ืนท่ีตำาบลสองแพรก บทบาทการมีส่วนร่วม

ของผูน้ำาชุมชน ผูป้ระกอบการดา้นการทอ่งเท่ียวเอกชน 
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และภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวชุมชน

 3. การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นการเชิญ

ตัวแทน ผู้นำาชุมชน ภาคการท่องเที่ยวเอกชน ภาครัฐ 

และประชาชนทอ้งถ่ินทีเ่ก่ียวข้องกับการทอ่งเทีย่วของ

ตำาบลสองแพรก จงัหวดัพงังา มาร่วมสนทนา อภปิราย

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวชุมชน ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา 

ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ตลอดจนเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์

ร่วมกันระหว่างบุคคลต่างองค์กร โดยคำาถามที่ใช้ได้

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์

หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

แผนและนโยบายด้านการท่องเท่ียว จากเอกสาร วารสาร 

รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

   2. นำาข้อมูลและแนวทางที่ได้มาสร้างแบบ 

สอบถาม โดยนำากรอบแนวคดิ และวัตถุประสงค์มาใช้

เป็นแนวทาง

  3. สร้างแบบสอบถาม จากน้ันนำาเสนออาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อขอคำาแนะนำาในการปรับปรุงแก้ไขให้

ครอบคลุมเนื้อหาตามทฤษฎีอย่างถูกต้องเหมาะสม

  4. นำาแบบสอบถามท่ีได้รับการปรบัปรุงแก้ไข

แล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ

เนือ้หา (Content Validity) เพือ่พจิารณาความถูกต้อง 

เหมาะสมและความชัดเจนของเนื้อหา หลังจากนั้น 

นำาไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ และได้ค่าความ

ตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92

  5. นำาแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยง 

(Reliability) โดยนำาไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีเป็นประชาชน

ท้องถ่ินตำาบลนบปริง (Try Out) ซ่ึงอยู่ติดกับตำาบล

สองแพรก และมีบริบทใกล้เคียงกัน จำานวน 30 ชุด 

เพื่อหาคุณภาพ และตรวจสอบความเท่ียงของแบบ 

สอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น r = 0.83 

และนำาไปปรับปรงุให้เกิดความสมบูรณย่ิ์งข้ึนเพือ่นำาไป

ดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งต่อไป

 เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น

 การกำาหนดความกว้างของอันตรภาคช้ัน ซ่ึง

ความกว้างของอนัตรภาคช้ันแตล่ะช้ันเท่ากับ 0.8 ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วย, มีระดับการมีส่วนร่วม และ

ความต้องการมีส่วนร่วมมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วย, มีระดับการมีส่วนร่วม และ

ความต้องการมีส่วนร่วมมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วย, มีระดับการมีส่วนร่วม และ

ความต้องการมีส่วนร่วมปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วย, มีระดับการมีส่วนร่วม และ

ความต้องการมีส่วนร่วมน้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วย, มีระดับการมีส่วนร่วม และ

ความต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูวิ้จยัทำาการเก็บข้อมลูดว้ยตนเอง โดยใช้วิธกีาร

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับ

กลุม่ประชาชนท้องถ่ินตำาบลสองแพรก จำานวนทัง้หมด 
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244 คน นำาแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบ

ความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถาม ลงรหัสข้อมลู 

และวิเคราะห์ เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางสำาหรับการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างกับผู้นำาชุมชน ผู้ประกอบการท่องเท่ียว

เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ จำานวนทั้งหมด 11 คน 

แยกข้อมูลเป็นแนวทางเดียวกันและทำาการวิเคราะห์ 

จากน้ันนำาข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ท้ังจากแบบสอบถาม

และแบบสมัภาษณม์าเป็นข้อคำาถามในการประชุมกลุม่ 

เพือ่ทีจ่ะทราบถึงปัญหา การแก้ไขปญัหา การวางแผน

ในแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

ชุมชน ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา ให้เกิดความชัดเจน

และเป็นในแนวทางเดียวกัน จำานวนทั้งหมด 6 คน 

และทำาการวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล ผู้วิจัย 

ได้ดำาเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูท้ังหมด ระหว่าง เดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 ณ ตำาบลสองแพรก 

อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. แบบสอบถาม นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา

ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและใช้สถิติการ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ทำาการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของตัวแปร จากน้ันนำาผลมาวิเคราะห์เสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง 

  2. แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ทำาการจำาแนกและจัดข้อมูลตามกรอบแนวคิด (Typology 

and Taxonomy) ให้อยู่ในแนวทางเดียวกันเพื่อทำา 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และนำาเสนอ

ด้วยการพรรณนา (Descriptive)

 3. การประชุมกลุ่ม นำาข้อมูลท่ีได้มารวบรวม 

เรียบเรยีงตามประเดน็คำาถาม ทำาการวิเคราะห์เนือ้หา 

และนำาเสนอด้วยการพรรณนา (Descriptive) 

ผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นประชาชนท้องถ่ิน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหญิงและชายมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 49.6 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 28.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 59 

จบศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.9 

ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 28.3 เก่ียวกับ

การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 57 และส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทนำาเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 34.4 รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ต่ำากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.4 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก คิดเป็น

ร้อยละ 74.6 อาศัยเป็นระยะเวลามากว่า 30 ปีขึ้นไป 

ไมม่ตีำาแหนง่รบัผดิชอบทางสงัคม คดิเปน็ร้อยละ 90.2 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน (คน) ร้อยละ

เพศ หญิง

 ชาย

อาย ุ 30-40 ปี

สถานภาพ สมรส

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา

อาชีพ พนักงานเอกชน

รายได้ ต่ำากว่า 10,000

ภูมิลำาเนา หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก

ระยะเวลาที่อาศัย มากกว่า 30 ปี

ตำาแหน่งทางสังคม ไม่มี 

123

121

 69

144

 95

 49

140

182

 72

220

50.4

49.6

28.3

59

38.9

20.1

57.4

74.6

29.5

90.2

 2. ผลการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียว

ของพื้นท่ีตำาบลสองแพรก จากผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนทอ้งถ่ินตำาบลสองแพรกมรีะดับความคิดเห็น

ต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก (X = 3.45) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนท้องถิ่น 

มีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวสูงที่สุด (X = 3.76) 

แต่ด้านส่ิงอำานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีต่ำาท่ีสุด (X = 3.15) 

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ตีอ่องคป์ระกอบ

การท่องเที่ยว 5 ด้านของตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา โดยแสดงผลในแต่ละด้าน

องค์ประกอบการท่องเที่ยว X SD ระดับความคิดเห็น

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

ด้านที่พัก

ด้านสิ่งดึงดูดใจของทรัพยากรการท่องเที่ยว

ด้านความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยว

3.25

3.15

3.63

3.65

3.76

0.75

0.72

0.76

0.62

0.73

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

รวม 3.45 0.58 มาก



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556) 163

 3. ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท้องถ่ินในการจัดการท่องเท่ียว จากผลการวิจัย

พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว อยู่ใน

ระดับน้อย (X = 2.50) แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

พบว่า การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.75) ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ินในการจัดการท่องเท่ียว 

โดยแสดงผลในแต่ละด้าน

การมีส่วนร่วมของประชาชน X SD ระดับการมีส่วนร่วม

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ด้านการวางแผน

ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการรับผลประโยชน์

ด้านการประเมินผล

2.75

2.28

2.72

2.62

2.14

0.87

0.97

0.96

0.81

0.95

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

รวม 2.50 0.77 น้อย

 4. ผลการวิเคราะห์ด้านความต้องการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว จากผล

การวิจัยพบว่า ประชาชนท้องถ่ินต้องการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการท่องเท่ียว อยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น 

(X = 3.19) ได้แก่ ความต้องการศึกษาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงาน การรับ

ผลประโยชน์ และการประเมินผล ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความต้องการมสีว่นรว่มของประชาชนทอ้งถ่ินในการจดั 

การท่องเที่ยว โดยแสดงผลในแต่ละด้าน 

ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน X SD ระดับความต้องการ

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ด้านการวางแผน

ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการรับผลประโยชน์

ด้านการประเมินผล

3.34

2.93

3.29

3.38

2.99

0.84

0.90

0.88

0.78

0.95

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.19 0.72 ปานกลาง
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 5. ผลการวิเคราะห์เน้ือหา จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ี

มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีตำาบลสองแพรก  

  5.1 ด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว ในการ

เดินทางพื้นที่ตำาบลสองแพรกสามารถเช่ือมโยงกับ

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างสะดวก การท่องเที่ยว

ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถ่ินดีข้ึน โดยมี

กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภัยที่เน้นการอนุรักษ์ 

เช่น การลอ่งแก่ง นัง่ช้างสมัผัสธรรมชาติ เป็นจดุดงึดูด 

นอกจากนีม้กีารบรหิารจดัการดา้นท่ีพกัท่ีดี เนน้ในเรือ่ง

ความสะอาด บริการครบวงจร ประชาชนท้องถ่ินมี

อัธยาศัยที่ดี หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตาม ควรปรบัปรงุสิง่อำานวยความสะดวกของ

ชุมชน ได้แก่ ร้านอาหารไม่เพียงพอ ขาดศูนย์บริการ

ข้อมลูข่าวสาร ระบบการสือ่สาร และควรแก้ไขปัญหา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายแสดงการเดินทางเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว

  5.2 ด้านทนุชมุชน ทนุทางธรรมชาต ิเปน็ทุน

ชุมชนที่เป็นจุดเด่นที่สุดในพื้นที่ มีทรัพยากรธรรมชาติ 

และเข่ือนเจียรวานิชท่ีเคยใช้กักเก็บน้ำาสมัยการทำา

เหมืองแร่ เป็นทุนของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน สภาพ

สงัคมในชุมชนท่ีพึง่พาซ่ึงกันและกัน ตระหนกัถึงความ

สำาคัญของทรัพยากร ศักยภาพทางการเงิน มีกองทุน

ที่เป็นของชุมชนเอง เพื่อเป็นรายได้ในการจัดกิจกรรม

และบำารงุรกัษาชมุชน ด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว

ของท้องถิ่น ได้แก่ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการบริษัท 

นำาเที่ยว ผู้จัดการบริษัทนำาเที่ยว และพนักงานบริษัท

นำาเที่ยว

  5.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว มีการ

รบัฟงัความคิดเห็น ความเดือดรอ้นของชุมชน การเฝา้

ระวังปัญหาภยัพบัิตทิางธรรมชาตแิก่นกัท่องเทีย่วและ

ชุมชน เลง็เห็นการขยายตวัของภาคธรุกิจการท่องเท่ียว

อย่างไม่มีขีดจำากัดต่อกระบวนการค้นหาปัญหา และ

สาเหตุของปัญหา สำาหรับกระบวนการวางแผนได้จัด

ประชุมหมู่บ้านทุกๆ เดือน ในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากร

ภายในท้องถ่ิน แผนงานและโครงการต่างๆ ท่ีสอดคล้อง

กับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และผู้นำาชุมชน และผู้จัดการ

บริษัทนำาเที่ยวร่วมหาแนวทางการปฏิบัติ แก้ไขปัญหา

ด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพในท้องถ่ิน  

สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตามการมี 

สว่นรว่มการประเมนิผลมอียู่นอ้ย เนือ่งจากผูน้ำาชมุชน

มีบทบาทการประเมินผลเป็นหลัก และผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเท่ียวเอกชนมีการประเมินผลความพึงพอใจ

นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ 

  5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน ควรสร้างหน่วยงานกลาง 

หรือองค์การการท่องเที่ยวชุมชนในการบริหารจัดการ

ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนมากท่ีสุด 

โดยจัดเวทีหรือจัดการประชุม วางแผนผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียร่วมมือทำาแผนแม่บท ส่งเสริม การแก้ไขปัญหา 

รวมท้ังกำาหนดศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 

(Carrying Capacity) ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 

การตรวจสอบจำานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง

เข้ามาเพ่ือให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างแท้จริง และร่วมกัน

ประเมินผลโครงการต่างๆ เพ่ือนำาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวชุมชนตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา 

มีประเด็นนำามาอภิปรายได้ดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนท้องถิ่น 

จำานวนทั้งหมด 244 คน ทั้งเพศหญิง และเพศชาย 

มีสัดส่วนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี 

สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา 

มีอาชีพรับจ้าง โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการ

ทอ่งเท่ียว ซ่ึงเปน็พนกังานในบริษทันำาเทีย่ว สอดคลอ้ง

กับการสัมภาษณ์กำานันตำาบลสองแพรก ท่ีกล่าวว่า  
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ชาวบ้านท่ีเป็นวัยรุ่นและวัยกลางคนท่ีน้ีส่วนใหญ่ทำางาน

อยู่ในบริษทันำาเทีย่วทัง้นัน้ รายได้เฉลีย่ต่อเดือนต่ำากว่า 

10,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อาศยัอยู่ใน

หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก เป็นระยะเวลามากว่า 30 ปี

ข้ึนไป ประชาชนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีตำาแหน่งรับผิดชอบ

ทางสังคม

 2. ด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียว 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก ด้านที่พัก 

ด้านสิ่งดึงดูดของทรัพยากรการท่องเท่ียว และด้าน

ความตระหนักของประชาชนท้องถ่ินต่อการท่องเท่ียว 

อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านความตระหนักของประชาชน

ท้องถ่ินต่อการท่องเท่ียวมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 

ในเร่ืองของการมีอัธยาศัยท่ีดี เป็นมิตรไมตรีต่อนักท่องเท่ียว 

และบริการนักท่องเท่ียวอย่างมีไมตรีจิต ซ่ึงสอดคล้องกับ

การสัมภาษณ์ผู้จัดการบริษัทนำาเท่ียว ท่ีกล่าวว่า ประชาชน

ท้องถ่ินเป็นคนใจดี อัธยาศัยดี มีน้ำาใจ ชอบแนะนำาและ

ช่วยเหลือ ซ่ึงมีกิจกรรมการล่องแก่งเป็นสิ่งดึงดูดใจ  

ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นด้านกิจกรรมผจญภัยในพ้ืนท่ีอันดามัน 

มีการศึกษาดูงานการจัดการน้ำาท่ีใช้ในการล่องแก่งได้ตลอด

ทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉันทัช วรรณถนอม 

(Wantanorm, 2009) ไว้ว่า จุดแข็งขององค์ประกอบ

การทอ่งเท่ียวไทย คือ ความหลากหลายของทรพัยากร 

ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

ทุกประเภทและมีศักยภาพเทียบเคียงกับแหล่งท่องเท่ียว

ในระดบัโลก และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสถาบันวิจยั

วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Thailand 

Institute of Scientific and Technological Research, 

1998) ซ่ึงวิจยัเรือ่ง การดำาเนนิการเพือ่กำาหนดนโยบาย

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการท่องเท่ียว 

ต้องเปน็กิจกรรมทีส่รา้งโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้ใกลชิ้ด

และได้รับประสบการณ์ เกิดความตระหนักในคุณค่า

ของทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว นอกจากนีท้ีพ่กัยงัมีอัตรา

ค่าบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ สมบัติ กาญจนกิจ (Karnjanakit, 2001) 

ไว้ว่า ท่ีพักควรมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ 

และความสะอาดตามมาตรฐาน การเดินทางคมนาคม

ทีม่กีารเช่ือมโยงกับแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ได้โดยสะดวก 

เช่น เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะปันหยี เกาะสิมิลัน 

และจังหวัดใกล้เคียง

 3. ด้านทุนชุมชน แสดงให้เห็นว่า ทุนชุมชน 

ในตำาบลสองแพรกที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ทุนธรรมชาติ 

กลา่วคอื ความอดุมสมบูรณแ์ละความหลากหลายของ

ทรัพยากร ที่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ 

และทรพัยากรทางประวัตศิาสตร ์เชน่ ร่องรอยการทำา

เหมือง วัดเก่าในชุมชน และจุดชมวิวทุ่งหราหรือทุ่ง

หราแลนด์ ถือเป็นต้นทนุอย่างดใีห้กับชุมชนทีก่่อให้เกิด

การท่องเท่ียวจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวัดพงังาขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด

พังงา (Phang-nga Provincial Administrative 

Organization, 2009) ไว้ว่า จุดแข็งของจังหวัดพังงา

คือความหลากหลายในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ที่เป็นที่รู้จักระดับโลก 

 ด้านทุนทางสังคมของชุมชนโดยภาพรวม เป็น

สภาพความเป็นอยู่ที่มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน การมีจิตสำานึกและร่วมกันดูแลทรัพยากร 

ธรรมชาต ิซ่ึงสอดคลอ้งผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

ทีว่า่ประชาชนทอ้งถ่ินสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับ

การท่องเท่ียว จึงมีความตระหนักในอาชีพ มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

นอกจากน้ีมีการดำารงชีวิตกันอย่างเรียบง่าย และมีความ

ปลอดภัย  

 ด้านทุนมนุษย์ ถือได้ว่าความมีมิตรไมตรี อัธยาศัย

ดีและความจริงใจในการบริการของประชาชนท้องถ่ิน

เป็นแรงกระตุ้น สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว ทำาให้

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทาง 

เข้ามาตลอดท้ังปี สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้
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ของประชาชนทอ้งถ่ิน และทีส่ำาคญัสร้างชือ่เสยีงให้กับ

ประเทศชาต ิอย่างไรก็ตามประชาชนท้องถ่ินสว่นใหญ่

จบการศึกษาในระดับต่ำา ควรมีการส่งเสริมการอบรม

ความรู้ทางด้านภาษา ด้านการบริการ และการท่องเท่ียว

ท่ีย่ังยืน สอดคล้องกับแนวความคิดของ โกวิทย์ พวงงาม 

(Puang-ngam, 2010) ไว้ว่า ทุนมนุษย์นั้นได้รับการ

พัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็จะเป็น

แรงสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ทำาให้เกิดการพัฒนา

 ด้านทุนวัฒนธรรมมีแนวโน้มลดลง ความรู้และ

ภูมิปัญญาจากอดีต ท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน

ทอ้งถ่ิน เช่น การทำาสนิคา้หัตถกรรมจากต้นโคลงเคลง 

จากต้นหวาย การทำาหมวกตอก การทำาไม้กวาด การใช้

ยาสมุนไพรรักษาโรค และความรู้การเกษตรแบบด้ังเดิม 

เพราะถูกกลืนด้วยค่านิยม ทัศนคติจากนักท่องเที่ยว 

และการจัดการท่องเท่ียวในรูปแบบมวลรวม สอดคล้องกับ

แนวคิดกันน์ (Gunn, 2003) ไว้ว่า การรับวัฒนธรรมใหม่

เป็นการรับเอาความคิด ทัศนคติ การกระทำา และ 

สิง่ของใหม่ๆ  ทีต่่างไปจากทีเ่คยประสบมา มาใช้แทนที่

ระบบเดิมท่ีตนเคยยึดถือ นอกจากน้ียังขาดการดำาเนินการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ทุนการเงินในชุมชนถือว่ามีศักยภาพ โดยอยู่ใน

รูปแบบกองทุนต่างๆ ท่ีสามารถจัดการและพัฒนาตำาบล

สองแพรก และมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับ

ประชาชนท้องถ่ิน นอกจากน้ีผู้นำาชุมชนได้มีการสนับสนุน

เศรษฐกิจชุมชน ในภาคการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ

ตามหลักปรัชญาพอเพียง แต่ขาดการให้ข้อมูลการใช้

ประโยชน์กองทุนแก่ประชาชนท้องถิ่น

 อย่างไรก็ตามการจัดการท่องเที่ยวชุมชนยังขาด

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินที่นับวันจะลดน้อยลง  

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรท่ีจะมีการจัดการท่องเที่ยว

บนพื้นฐานของการนำาต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ 

นักท่องเที่ยวทั้งทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและ 

ส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแนวความคิดของราฟ บุคเลย์ 

(Buckley, 1994) ไว้ว่า การท่องเที่ยวที่จัดการดูแล

อย่างย่ังยืน อยู่บนฐานธรรมชาติ มีการศึกษาเรียนรู้

วัฒนธรรมหรอืสิง่แวดลอ้มเอือ้ประโยชนต์อ่การอนรุกัษ์

และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว

 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 

แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนท้องถ่ิน

อยู่ในระดับน้อย มีเพียงการสังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวและในชุมชน การศึกษา

สาเหตุของปัญหาหรือผลกระทบจากการจัดการท่องเท่ียว 

เนือ่งจากบทบาทของประชาชนทอ้งถ่ินให้ความเคารพ

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำาชุมชน ปฏิบัติตาม 

คำาสั่งที่ได้รับ ในการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์ค เจ ฮีท (Heath, 

2006) เร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลกระทบ 

ต่อชุมชนท้องถ่ิน: กรณีศึกษา เกาะช้าง ว่า การม ี

สว่นรว่มของชมุชนท้องถ่ินจงึจำาเปน็อย่างย่ิง และเนน้

หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปน็สิง่สำาคัญสงูสดุ การรว่มรับผลประโยชนจ์ากความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มากข้ึน การมีจิตสำานึกในการ

ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว 

ที่ยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวลิต 

สิทธิฤทธิ์ และคณะ (Sitthirit et al., 2002) เรื่องการ

จัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ตำาบลกรุงชิง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ว่า การส่งเสริมให้ประชาชน

ทอ้งถ่ินไดม้โีอกาสใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรทีช่่วยกัน

ดูแลรักษา สร้างกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างภาค

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำาให้เกิดชุมชนนำาร่องในการ

จัดการท่องเท่ียวท่ีดำาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา

ชุมชน นอกจากนี้ชุมชนสองแพรกยังมีกองทุนรักษา 
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สิ่งแวดล้อมตำาบลสองแพรกที่เป็นสวัสดิการรักษา

พยาบาลในชุมชน ช่วยในการพัฒนาชุมชน

 แต่อย่างไรก็ตามภาคประชาชนยังมีบทบาท 

ในการวางแผนในระดับน้อย ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น เสนอระเบียบ กฎเกณฑ์ 

ในกิจกรรมการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมในการเขียนแผน

หรอืจดัทำาแผนปฏบัิตงิานดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงบทบาท

การวางแผนท่ีมีผู้นำาชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเที่ยวเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการประชุม

วางแผน ทุกๆ ต้นเดือน เพื่อจัดตั้งกฎกติกา ร่วมกัน

แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนในชุมชน นอกจากนีภ้าครัฐมแีผน

ในการจดัโครงการต่างๆ เชน่ ศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว 

ศูนย์เรียนรู้ศึกษาสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ในเขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าโตนปริวรรต อีกท้ังการประเมินผลการท่องเท่ียว

ในชุมชนโดยรวมถือว่ายังน้อย ท้ังในภาคประชาชน 

ท้องถ่ิน เน่ืองจากขาดการรับรู้ข้อมูลงบประมาณประจำาปี

ในท้องถ่ิน ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  

ซ่ึงไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำางาน 

และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินงาน 

แต่ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวเอกชนมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจนักท่องเท่ียว เพ่ือร่วมกันแก้ไข

ร่วมกันระหว่างภาคผู้นำาชุมชน และผู้ปฏิบัติงานด้าน

การท่องเที่ยว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลักษณะของ

ประชาชนท้องถ่ินทำางานแบบหาเช้ากินค่ำา ผู้ท่ีมีตำาแหน่ง

ที่เก่ียวข้องทางสังคมมีน้อย และประชาชนส่วนใหญ่

คดิว่าการมสีว่นร่วมในการจดัการทอ่งเทีย่วไมใ่ช้หนา้ที่

ของตน อย่างไรก็ตามภาคเอกชนมบีทบาทในการมสีว่น

ช่วยเหลือในกระบวนการมีส่วนร่วมมาก แต่ถือเอาผล

ประโยชนม์าเป็นอนัดบัแรก ดังนัน้ควรสรรหาตวับุคคล

เข้ามาช่วยทำาหน้าที่เพื่อการท่องเท่ียว พบปะพูดคุย

และหาแนวทางการดำาเนินการจัดการท่องเท่ียวไป 

ในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอินทุอร รัตนบรรพต และอัฏฐมา นิลนพคุณ 

(Ratanabanphot and Nilnoppakun, 2011)  

เรือ่งแนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนเิวศของอำาเภอ

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไว้ว่า ควรจัดตั้งองค์กร

การท่องเท่ียวของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่

การระดมความคิด วางแผนการทำางาน เลอืกบุคลากร

เข้ามาช่วยทำาหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียว หาเวทีแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็น

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง

 5. ดา้นความตอ้งการมีสว่นรว่มของประชาชน

ทอ้งถิน่ จากผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทอ้งถ่ินตำาบล

สองแพรกต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนท้องถิ่น

ตอ้งการมสีว่นรว่มด้านการรบัผลประโยชนอ์ยู่ในระดบั

สงูทีส่ดุ เช่นตอ้งการมสีว่นรว่มรบัประโยชนจ์ากระบบ

สาธารณปูโภคทีดี่ข้ึนอยู่ในระดับสงูทีส่ดุ ความตอ้งการ

รับประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และต้องการ

ให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฟื้นฟูการสืบสาน

วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน ประเพณ ีและวัฒนธรรม ยังคงมคีวาม

ตอ้งการรว่มปฏบัิติการอนรุกัษท์รพัยากรการทอ่งเทีย่ว 

เช่น ทรัพยากร ธรรมชาติ ศลิปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ท้องถ่ินอยู่ อย่างไรก็ตาม ชุมชนต้องการมีส่วนร่วม 

ในการจดัทำาแผนปฏบิติังานดา้นการทอ่งเทีย่ว รว่มงาน

กับทางราชการในการประเมินผลความสำาเร็จของการ

จดัการชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง เนือ่งจากปัจจยัทาง

สภาพสังคมที่ยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การวางตัว

ในการอยู่ร่วมกัน การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน 

การเลือกต้ังคณะกรรมการท่ีปราศจากการประชุม 

แต่งตั้งทำาให้ขาดความเสมอภาค ความไว้เนื้อเช่ือใจ 

ในการเข้ามาเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ และขาด

การประสานงานกับองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ินจงึเป็น

ข้อบกพร่องในความต้องการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ

แนวความคิดของโกวิทย์ พวงงาม (Puang-ngam, 2010) 

ไว้ว่า อปุสรรคตอ่การมสีว่นรว่มเกิดจากการขาดความ
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สามารถในการพ่ึงตนเอง ปัจจัยการผลิตอยู่ภายใต้ระบบ

อุปถัมภ์ นอกจากน้ี ความแตกต่างในสังคม ด้านรายได้ 

อำานาจ และฐานะทางเศรษฐกิจ 

 6. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ทอ่งเทีย่วชมุชนตำาบลสองแพรก จงัหวดัพงังา ผูว้จิยั

ได้มีแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมด ซ่ึงตำาบลสองแพรก

มีแนวทางหรือโอกาสในการจัดการท่องเท่ียว ได้แก่ 

การจัดสินค้าของที่ระลึก สร้างเอกลักษณ์ในท้องถ่ิน 

และจดักิจกรรมรปูแบบใหมท่ี่เนน้ชุมชนมสีว่นร่วม เช่น 

การจดักิจกรรมดูนกกลางวันดูดาวกลางคนื การจดัการ

ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตรแ์ละวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นการนำา

ทุนชุมชนทางประวัติศาสตร์มาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และ

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักท่องเท่ียว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

แนวทางนีจ้ะเกิดข้ึนไมไ่ดถ้้าขาดข้ันตอนการมสีว่นร่วม

ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียตามลำาดับ ซ่ึงผู้วิจัยอภิปรายไว้

ดังน้ี ข้ันการศึกษาปัญหา และความต้องการของท้องถ่ิน 

คือ 1) รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 2) ศึกษา

ความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของ

ชุมชน ข้ันการวางแผน คือ 3) ทำาประชาพิจารณ์

สอบถามความคิดเห็นก่อนเริ่มโครงการ 4) จัดทำาแผน 

กองทุนรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 

สองคล้องกับแนวคิดของริชาร์ดสัน และฟลุคเคอร์ 

(Richardson and Fluker, 2004) ไว้ว่า การวางแผน

การท่องเท่ียวจำาเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง

ความคดิเห็นเนือ่งจากการจดัการและการพฒันาต่างๆ 

ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ข้ันการ

ปฏิบัติงาน 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาดา้นการทอ่งเทีย่วทีเ่กิดข้ึน

ในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของพจนา สวนศรี 

(Suansri, 2003) ไว้ว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์การทำางาน ระหว่างประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชน ถือเป็นปัจจัยท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการท่องเท่ียว 6) สนับสนุนเงินทุนให้กับ

ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอรไท ครุธเวโช 

(Krutvacho, 2007) เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยืนในจงัหวัดภเูก็ต 

ไว้ว่า การสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ โดยเน้นไปที่

ความรู้ การสร้างศูนย์จำาลองการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เพือ่ให้ชุมชนได้เรยีนรูเ้ป็นการรักษาสมดุลระหว่างการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุข

ของชุมชนเจ้าของพื้นที่ 7) อบรมบุคลากรด้านการ 

ท่องเท่ียวบริการ ผู้นำาเท่ียวท้องถ่ิน ข้ันการรับผลประโยชน์ 

คือ 8) จัดการประชุมภายในชุมชนเพื่อรายงาน 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการด้านการท่องเท่ียว

ตำาบลสองแพรกอย่างโปร่งใส และขั้นการประเมินผล 

9) จัดการประชุม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นหลังการมี

โครงการต่างๆ และ 10) จัดบุคลากรภาครัฐเข้าร่วมการ

ประเมินโครงการต่างๆ โดยประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 

จากแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว

ชุมชน ตำาบลสองแพรก จงัหวัดพงังา ท้ัง 10 แนวทาง 

จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ องค์กร  

ท้ังองค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวเอกชน 

ผู้นำาชุมชน และภาคประชาชน เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

และนำาแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ 

เดินหน้าจัดการท่องเที่ยวที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน

อย่างย่ังยืน และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถ่ินต่อไป

 

 สรุปผลการวิจัย

 แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว

ชุมชน ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา มีดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาและสาเหตุของ

ปัญหา โดยรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ

ชุมชน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการชุมชน

 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ทำาประชาพิจารณ์
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ความคิดเห็น เสนอโครงการเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเท่ียว

ของชุมชน โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ

จัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชน เช่น การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ชมร่องรอย 

ทางประวัติศาสตร์ ในแผนชุมชน วางแผนการกำาหนด

ทิศทางการท่องเที่ยวชุมชนท้ังระยะสั้น ระยะกลาง 

ระยะยาว โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา องค์การบริหาร

สว่นตำาบลนบปริง ผูน้ำาชุมชน ภาคธรุกิจท่องเท่ียว และ

ประชาชนท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

จังหวัด

 3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จัดเวที 

แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในชุมชน พูดคุย 

การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 

อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งร่วมกัน และประสานงานกับบุคลากรของ

องค์การบริหารท้องถ่ินให้เข้าไปสนับสนุนงบประมาณ 

โดยมีองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบล

นบปริง ผูน้ำาชุมชน ภาคธุรกิจท่องเท่ียว และประชาชน

ท้องถิ่น

 4. การมสีว่นรว่มในการรับผลประโยชน ์โดยจดั 

การประชุมภายในชุมชนเพื่อรายงานงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวตำาบล 

สองแพรกอย่างโปรง่ใส โดยมอีงคก์รทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ 

ผูน้ำาชุมชน ภาคธรุกิจทอ่งเทีย่ว และประชาชนทอ้งถ่ิน

 5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชุม  

เพื่อสอบถามความคิดเห็นหลังการมีโครงการต่างๆ  

จัดบุคลากรภาครัฐเข้าร่วมการประเมินโครงการต่างๆ 

เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป โดยมีองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำาชุมชน ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และ

ประชาชนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม

ในการจดัการทอ่งเท่ียวชุมชน ตำาบลสองแพรก จงัหวัด

พังงา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้

 1. ควรสำารวจความคิดเห็นของประชาชน การจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมอย่างสม่ำาเสมอ

กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างจิตสำานึกในการมี

ส่วนร่วมและการรวมกลุ่มทางสังคม โดยการเข้าร่วม

ประชาคม ร่วมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนการ

เรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาระดับการมีส่วนร่วม

ที่ลดลง

 2. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการทำาแผน จัดโครงการ 

กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ต้ังแต่การริเร่ิมแสดงความคิด 

เสนอรูปแบบความต้องการการท่องเท่ียวชุมชนผ่าน

การทำาประชาพิจารณ์ กำาหนดแผนและปฏิบัติงานร่วมกัน 

พรอ้มทัง้ประเมนิผลการจดัโครงการเพือ่สามารถแก้ไข

ปัญหาให้ทันท่วงทีได้

 3. ผูท่ี้มสีว่นรบัผดิชอบดา้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

ตำาบลสองแพรก ควรเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชน เพื่อสามารถจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 4. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรร่วมกันฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวที่หลากหลาย และ

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด การทอ่งเทีย่วและ

กีฬาจังหวัดพังงา ควรมีส่วนในการรับผิดชอบ สนับสนุน 

ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

จดัอบรมให้ความรู้ดา้นภาษา การบรกิารการทอ่งเทีย่ว 

ตามกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ในพ้ืนท่ี

ตำาบลสองแพรก

 2. องค์การบริหารส่วนตำาบลผู้นำาชุมชน และ

ประชาชน ควรขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต่างๆ  

ในแผนชุมชนและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยภาคชุมชน

ควรจะเป็นผู้กำาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียว 

ในภาพรวมของตำาบลสองแพรก และผลักดันแผนแม่บท

เพื่อเสนอสู่แผนการพัฒนาในระดับจังหวัด

 3. ภาคชุมชน ควรอาศัยความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนในการรวมกลุ่มจัดการท่องเท่ียวชุมชนให้เป็นไป

ในทศิทางเดียวกัน และทีส่ำาคัญควรร่วมกันฟืน้ฟแูหลง่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวที่หลากหลาย และ

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษารูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว

สำาเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรม

นักท่องเที่ยว ตำาบลสองแพรก จังหวัดพังงา

 2. ควรศกึษาแนวทางการสร้างอตัลกัษณเ์พือ่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตำาบลสองแพรก

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุน 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

ดวงใจ กาญธีรานนท์ และสมบัติ กาญจนกิจ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเสนอแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่น
กลุ่มสตรีวัยทำางาน
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยทำางาน
ญ่ีปุน่ จำานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามและสำาหรับ
ผู้ประกอบการนำาเที่ยวไทยจำานวน 4 คน โดยใช้ 
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สำาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์
เนือ้หาแบบสมัภาษณแ์ละประชุมผูท้รงคณุวุฒ ิ15 คน 
เพือ่สรปุแนวทางสง่เสรมิการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน
 ผลการวิจัย พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 
และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวไทยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับจาก
มากไปน้อยโดยได้กำาหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเสนอให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
รับผิดชอบโดยสรุปดังน้ี 1) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
2) ด้านราคา 3) ด้านบุคคล 4) ด้านกระบวนการ  
5) ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 6) ด้านผลิตภัณฑ์  
7) ด้านการส่งเสริมการตลาดและผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่นกลุม่สตรวัียทำางาน 
ทัง้ทีเ่คยและยังไมเ่คยเดินทางตอ่การเดนิทางท่องเท่ียว
ในประเทศไทยไม่แตกต่างยกเว้นด้านช่องทางจัดจำาหน่าย 
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้านกระบวนการ

และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
นำาเท่ียวและการจัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
จึงสามารถกำาหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน
เป็น 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางเชิงนโยบาย ผู้รับ
ผิดชอบ รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การบรหิารดา้นนโยบายการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ
กำาหนดมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในด้าน
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและด้านบุคคล ตลอดจนการ
บริหารวิกฤตเก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ 2) แนวทาง
เชิงกลยุทธ ์ผูร้บัผดิชอบ การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย 
สถานทูตและสถานกงสุลไทยในญ่ีปุ่นและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในด้านผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข่าวสาร 
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องอาหารไทย 
ในดา้นราคา ควรมกีารจดัรายการนำาเทีย่วสำาหรับกลุม่
สตรีญี่ปุ่นราคาพิเศษ 3) แนวทางด้านเชิงปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวไทย
 สรปุผลการวจิยั ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเท่ียวสามารถโน้มน้าวให้นักท่องเท่ียว
ญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางานตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในอนาคตซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทยน้ีประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
คำาสำาคัญ : นักท่องเที่ยว / แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว / การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย / 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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GUIDELINES FOR THAILAND TOURISM PROMOTION 
FOR JAPANESE WORKING WOMEN GROUP 

Duangjai Kanteeranon and Sombat Kanchanakit 
Faculty Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract 
 Purpose The purposes of this research 
were to study the guidelines for Thailand’s 
tourism promotion for the Japanese working 
women’s group.
 Methods The survey sample is 400  
working women using questionnaires and 4 Thai 
tour operators using interview as instrument 
to collect data. Statistical analysis of quantitative 
data using frequency value, average values and 
percentage. For qualitative data, the research 
use analysis of interviews and meetings with 
15 experts to conclude the guidelines for 
tourism promotion for the Japanese working 
women group.
 Results The findings showed that, in 
general, Japanese working women rated highly 
for all components of marketing that influence 
decision-making to travel to Thailand, which was 
used to formulate guidelines recommended to 
responsible public and private organizations 
for tourism promotion to Thailand, as follows: 
1) Physical evidence, 2) Price, 3) Personnel, 
4) Process, 5) Placement of products and 
services, 6) Products and 7) Promotion. From 
the comparative analysis between the 2 groups 
who had visited Thailand and those who had 
never been to Thailand, the result showed no 
significant difference except in the area of 

placement, process, and physical evidence. 
Results from the group interview with tour 
operators, as well as a focus group discussion 
to cross examine findings, can be grouped into 
3 guidelines for Thailand’s tourism promotion 
for the Japanese working women’s group. 
These are 1) Policy guidelines : Responsible 
organizations are the Thai government and other 
relevant organizations. 2) Strategic guidelines 
: Responsible organizations are the Tourism 
Authority of Thailand, Royal Thai Embassy, 
Royal Thai Consulate, other Thai government 
organizations in Japan, and other relevant 
organizations. 3) Action guidelines : Responsible 
organizations are the relevant organizations 
regarding Thai tourism marketing and promotion. 
 Conclusion The result of the research 
showed that the guidelines for tourism promo-
tion have great influence of the decision-making 
by Japanese working women to travel to 
Thailand in the future, especially regarding 
cooperation from all relevant organizations to 
implement the guidelines for Thailand’s tourism 
promotion.

Key Words: Tourist / Guidelines for Thailand 
Tourism / Thailand Tourism Promotion /  
Marketing Mix 7Ps
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่

หลายประเทศในโลกให้ความสำาคัญเน่ืองจากอุตสาหกรรม

การทอ่งเท่ียวสามารถสร้างภาพลกัษณท่ี์ดแีละเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ไปสู่สายตานักท่องเท่ียว 

ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงธรุกิจการทอ่งเทีย่ว

สามารถสร้างรายได้ในด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ 

เป็นจำานวนมากในปัจจุบันกระแสการเดินทางท่องเท่ียว

เปลีย่นไปตามยุคโลกาภวัิตน ์(Globalization) และจาก

ข้อมูลขององค์การท่องเท่ียวโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ 

(World Tourism Organization of United Nations ; 

UNWTO) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2553 มีจำานวนนักท่องเท่ียว

เดินทางท่องเที่ยวท่ัวโลกท้ังสิ้น 940 ล้านคนมีอัตรา

เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 6.60 และ 

ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ถึง 919 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 

27,570 พันล้านบาท สำาหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

ของนกัทอ่งเทีย่ว คอื เพือ่พกัผอ่นในยามว่าง (Leisure) 

เพ่ือนันทนาการ (Recreation) และเพ่ือใช้เวลาในวันหยุด 

(Holiday) ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและเป็นวาระแห่งชาติท่ีช่วย

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นได้จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 

(พ.ศ. 2545-2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) การท่องเที่ยว

เคยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับท่ี 1 ของ

ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีจำานวนนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำานวน 

14.80 ลา้นคนทำารายได้เข้าสูป่ระเทศมากกว่า 450,000 

ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและให้ความ

สำาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาอย่างต่อเนื่อง

และมกีารบรหิารจดัการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนตามแนว

พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพยีง (Kanchanakit, 2010) 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวไทยให้คงคู่

อย่างย่ังยืนผนวกกับการดำาเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

ระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาไปสู่เวทีสากล

ระดับโลกต่อไปในอนาคต

 หากจะกล่าวถึงองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญและ 

มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ถือเป็นหน่ึงในองค์กรภาครัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริม

ให้ประชาชนชาวไทยเดินทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

และส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมา

ท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ได้ระบุถึงประเภทของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยสามารถจำาแนกออกเป็น 

2 ประเภท คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำา (Repeater) 

และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรก (First visit) 

โดยสามารถจำาแนกการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ออกเปน็ 2 กลุม่ ประกอบด้วยกลุม่ทีเ่ดินทางทอ่งเทีย่ว

ผ่านบริษัทนำาเท่ียว (Tour operator) และกลุ่มท่ีเดินทาง

ท่องเที่ยวเอง (Foreign Individual Tourist ; FIT) 

(Tourism Authority of Thailand, 2008)

 ดงันัน้การทำาหนา้ท่ีหลกัของ ททท. นอกจากการ

สง่เสรมิให้คนไทยเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยแลว้ 

ททท.ยังมีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศ ท้ัง 2 กลุ่มข้างต้นเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนด้วยและจากสถิตินักท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2549-2553) 

หน่ึงในจำานวนของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทาง

มาประเทศไทยโดยทางอากาศเฉลี่ยปีละ 800,000-

1,000,000 คน ซ่ึงสูงสุดเป็นอันดับ 1 และสร้างรายได้

สู่ประเทศไทยเฉลี่ย ปีละ 30,000-40,000 ล้านบาท 

คือ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
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 รัฐบาลญ่ีปุ่นให้ความสำาคัญในการสนับสนุนให้

ประชาชนชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกนอกประเทศโดยกำาหนด

จัดทำาโครงการรณรงค์ให้ชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกนอก

ประเทศ (Visit World Campaign ; VWC) นบัตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม

ให้ชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกนอกประเทศและประเทศไทย

เป็นหนึ่งใน 10 ประเทศแรกที่รัฐบาลญ่ีปุ่นคัดเลือก

และส่งเสริมให้ชาวญ่ีปุ่นเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง

ทอ่งเทีย่ว สำาหรับข้อมลูจากกระทรวงแรงงานประเทศ

ญี่ปุ่น (Ministry of Justice, 2009) พบว่า ปี พ.ศ. 

2553 สถิตกิารเดนิทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่นมจีำานวน 

15.45 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ชายจำานวน 8.22 ล้านคน 

(มีอัตราลดลงร้อยละ 9.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 

2552) และผูห้ญิงจำานวน 7.23 ลา้นคน (มอีตัราเติบโต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2552) 

ทั้งนี้ส่วนแบ่งการตลาดของจำานวนผู้หญิงได้ขยายตัว

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.70 จากสถิติข้างต้นพบว่าจำานวน

กลุม่สตรญ่ีีปุ่นอายุเฉลีย่ 20-49 ปี มอีตัราการเดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในอนาคต 

แต่สถิติการเดินทางมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 

ของนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรี มีอัตราลดลงร้อยละ 

11.11 ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีจากประเทศจีน 

เกาหลี ฮ่องกงและไต้หวัน มีอัตราการเดินทางมา

ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางานเดินทางไป

ทอ่งเทีย่วต่างประเทศเพิม่ข้ึน แต่เดนิทางมาทอ่งเทีย่ว

ท่ีประเทศไทยลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด มีองค์ประกอบ

อะไรท่ีสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง 

มาท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บ้าง ด้วยเหตุผล 

ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการศึกษา

คน้คว้าวิจยัในเรือ่ง แนวทางการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน 

เนื่องจากกลุ่มสตรีถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มี

ศกัยภาพไมแ่พก้ลุม่ใดและเป็นกลุม่ท่ีมรีายไดส้งู มเีวลา

พักผ่อน รวมถึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว

ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย จึงถือได้ว่าสตรีวัยทำางาน

ญ่ีปุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญและการสร้างกระแส

ให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

ดังนั้นการกำาหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีได้เปรียบต่อ 

คู่แข่งขันได้รวมทั้งจะยังประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและ 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของ

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method Research) ของการวจิยัเชิงปริมาณ

โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสมัภาษณ ์(Interview) และ 

การประชุมกลุ่ม (Focus Group)

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นนัก 

ทอ่งเทีย่วญ่ีปุ่นทัง้ท่ีเคยและไมเ่คยเดนิทางมาทอ่งเท่ียว

ที่ประเทศไทยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 

ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวนท้ังหมด 
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400 คน ซึ่งผลการเก็บแบบสอบถามจาก 400 คน 

เป็นกลุ่มสตรีญ่ีปุ่นท่ีเคยมาประเทศไทย จำานวน 244 คน 

และไม่เคยมาประเทศไทย จำานวน 156 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ

  2.1 ตัวแทนสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงจาก 

ผูบ้รหิารของบรษิทันำาเท่ียวทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ

และมีประสบการณ์ในการจัดนำาเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว

ญี่ปุ่นและทำางานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำานวน 4 บริษัท 

(บริษทัละ 1 คน) ประกอบดว้ย บรษิทั GTA Thailand, 

บริษทั H.I.S. Tour จำากัด, บริษทั S.M.I. Travel จำากัด 

และบริษัท JTA (Thailand) จำากัด

  2.2 ตัวแทนกลุ่มภาครัฐ (ททท.) ผู้ประกอบ

ธุรกิจนำาเทีย่ว ผู้เช่ียวชาญตลาดญ่ีปุน่และ นกัวิชาการ

ซ่ึงมปีระสบการณก์ารทำางานด้านสง่เสรมิการท่องเท่ียว

และเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และทำางาน

ด้านสาขาการท่องเท่ียวมากกว่า 5 ปีข้ึนไป เพื่อจัด 

การประชุมกลุม่ระดมความคิดเห็นเชงิวิชาการ จำานวน

ทั้งหมด 15 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 

4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบให้เลอืกตอบ (Check 

List) และเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question) 

ตอนที ่2 ลกัษณะพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเท่ียวของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 

(Check List) ตอนที ่3 องค์ประกอบและสว่นประสม

ทางการตลาด มีลักษณะเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert’s 

Scale) มี 5 ระดับ ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและ 

ความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำาไปกำาหนดเป็น

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีลักษณะเป็น

แบบปลายเปิด (Open-ended question)

 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้สัมภาษณ์

แบบกึง่มีโครงสร้าง เกี่ยวกับประเด็นเรื่องมุมมองและ

ความคิดเห็นในเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

สำาหรับนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีและนักท่องเท่ียว

ตา่งประเทศ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับทางการสง่เสริม

การท่องเที่ยวไทยในอนาคต

 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเชิญ

ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีจากกองตลาด 

เอเชียตะวันออก ผูเ้ช่ียวชาญตลาดญ่ีปุน่ การทอ่งเท่ียว

แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการนำาเท่ียว และนักวิชาการ 

มาร่วมสนทนาอภิปรายประเด็นต่างๆ รวมท้ังตรวจทาน

ข้อมูลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์หลักการ

แนวคดิทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกับสว่นประสมทางการตลาด 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

แผนงานการส่งเสริมการท่องเท่ียวและจากเอกสาร 

วารสาร รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. นำาข้อมูลและแนวทางท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 

โดยนำากรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์มาใช้เป็นแนวทาง

 3. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ก่ึงมี

โครงสร้าง จากนั้นนำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ

คำาแนะนำาในการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมเนื้อหา

ตามทฤษฎีอย่างถูกต้องเหมาะสม

 4. นำาแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ

เนือ้หา (Content Validity) เพือ่พจิารณาความถูกต้อง 

เหมาะสมและความชัดเจนของเน้ือหา หลังจากนั้น 

นำาไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ จึงได้ค่าดัชนี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามเทา่กับ 0.80
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 5. นำาแบบสอบถามไปทดสอบความเ ท่ียง  

(Reliability) โดยนำาไปทดลอง (Try out) ใช้กับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีโอซากาและโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น จำานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพ และ

ตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น r = 0.94 และนำาไปปรับปรุงให้

เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 6. ผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวสตรีญ่ีปุ่นจำานวนทั้งหมด 

400 คน นำาแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบ

ความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถาม ลงรหัสข้อมลู 

และวิเคราะห์ เพ่ือนำามากำาหนดเป็นแนวทางการส่งเสริม

การท่องเท่ียวไทย สำาหรับการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง

กับผู้บริหารของผู้ประกอบการนำาเที่ยว จำานวน 4 คน 

โดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเป็นแนวทางเดียวกันและ

ทำาการวิเคราะห์ จากนัน้นำาข้อมลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ทัง้จากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณม์ากำาหนดเป็น

แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยในการประชุม

กลุ่มย่อย เพ่ือตรวจทานความสมบูรณ์ของเน้ือหาให้เกิด

ความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อนำามาจัดทำา 

การวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลต่อไป ผู้วิจัยได้

ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ระหว่าง เดือน

ตลุาคม 2554 - กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ณ กรงุโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่น และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. แบบสอบถาม นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและใช้สถิติการ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ทำาการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ของตัวแปร จากน้ันนำาผลมาวิเคราะห์เสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง 

  2. แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ทำาการจำาแนกและจัดข้อมูลตามกรอบแนวคิดให้อยู่ใน

แนวทางเดียวกัน เพ่ือทำาการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) สรุปการวิเคราะห์การอุปมาน (Introduction 

Approach) และนำาเสนอดว้ยการพรรณนา (Descrip-

tive) ในการสรุปผลการวิจัย

 3. การประชุมกลุม่ย่อย โดยนำาผลข้อมลูการวิจยั

ท่ีได้มากำาหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทย เพือ่ให้ผูเ้ข้ารว่มประชุมกลุม่ย่อยถามได้ตรวจทาน

เนื้อหาและเพิ่มเติมข้อคิดเห็นโดยการวิเคราะห์การ

อปุมาน (Introduction Approach) และนำาเสนอดว้ย

การพรรณนา (Descriptive) ในการสรุป

ผลการวิจัย

 ผลจากการสำารวจโดยใช้แบบสอบถาม

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผล

การวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุเฉลีย่

35-49 ปี มีจำานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 

มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจำานวน 62 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.50 ประกอบอาชีพปัจจุบันเป็นแม่บ้าน 

จำานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จำานวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.25 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400)

ข้อมูลทั่วไป จำานวน ร้อยละ

จำาแนกตามอายุ

20-34 ปี

35-49 ปี

50 ปี ขึ้นไป

จำาแนกตามระดับการศึกษา 

ต่ำากว่าปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

จำาแนกตามอาชีพ

นักเรียน / นักศึกษา

พนักงานบริษัท

เจ้าของกิจการหรือธุรกิจ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. แม่บ้าน

130

191

79

70

143

162

25

33

165

19

17

166

32.50

47.75

19.75

17.50

35.75

40.50

6.25

8.25

41.25

4.75

4.25

41.50

 2. พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศ

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นใหญ่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางเพือ่พกัผอ่นและ

นันทนาการ จำานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 

ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยจองแพคเกจทัวร์

บริษัทนำาเท่ียวท้ังหมด จำานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.00 สำาหรับการรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว

สว่นใหญ่จะไดร้บัทางอนิเตอรเ์นต็และเวบ็ไซด ์จำานวน 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (n = 400)

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำานวน ร้อยละ

จำาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว

พักผ่อนและนันทนาการ

ทัศนศึกษา / การศึกษา

ธุรกิจส่วนตัว

การประชุม / สัมมนา

รักษาสุขภาพ / ความงาม

การกีฬาและนันทนาการ

เรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งใหม่ๆ

จำาแนกตามลักษณะรูปแบบและวิธีการเดินทางท่องเที่ยว

จองแพคเกจทัวร์บริษัทนำาเที่ยวทั้งหมด

ซื้อแพคเกจบางส่วนกับบริษัทนำาเที่ยว 

ดำาเนินการเอง

การได้รับรางวัล (Incentive Tour)

จำาแนกตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว

เพื่อน / ครอบครัว

หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร

โทรทัศน์

อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์

คู่มือท่องเที่ยว (Guide Book)

บริษัทนำาเที่ยว

278

23

11

9

22

11

46

164

94

137

5

 

112

49

12

148

53

26

69.50

5.75

2.75

2.25

5.50

2.75

11.50

 

41.00

23.50

34.25

1.25 

 

28.00

12.25

3.00

37.00

13.25

6.50

 3. ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบและสว่นประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง 

ท่องเท่ียวในประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

สว่นประสมทางการตลาดทุกดา้นมค่ีาเฉลีย่ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.78) ทุกด้าน โดยเรียงลำาดับ

จากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

(X = 4.15) คือ ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียว 

ความสะอาดของอาหารและภัตตาคาร และความสะอาด

ของสถานที่พัก 2) ด้านราคา (X = 4.11) คือ ความ

เหมาะสมของราคาต๋ัวเครื่องบินเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเดินทาง 3) ด้านบุคคล (X = 3.86) คือ 

คนไทยมีน้ำาใจ มีรอยย้ิมและมีความเป็นมิตรไมตรีท่ีดีกับ

นักท่องเท่ียว รวมถึงมัคคุเทศก์ให้บริการดี มีความสุภาพ 

มมีนษุยสมัพนัธ์ทีดี่กับนกัท่องเทีย่ว 4) ดา้นกระบวนการ 

(X = 3.83) คอื ความประทับใจในการได้รับการบริการ

ข้อมูลข่าวสารและการบริการนำาเที่ยว ความสะดวก

รวดเร็วในการรับการบริการด้านนำาเท่ียว การใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยในการติดต่อส่ือสารและบริการแก่นักท่องเท่ียว
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และความถูกต้องในการรับบริการนำาเที่ยว 5) ด้าน 

ช่องทางการจดัจำาหนา่ยสนิคา้ (X = 3.65) คอืช่องทาง 

ในการนำาเสนอการบริการแก่นักท่องเที่ยวมีความ

เหมาะสม สถานที่ให้บริการของบริษัทนำาเท่ียวและ 

สายการบินมจีำานวนเพยีงพอความสะดวกสบายในการ

ตดิต่อซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบินและการจองสถานท่ีพกั

โรงแรม 6) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.54) คือ อาหารไทย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย 7) การส่งเสริมการตลาด  

(X = 3.51) คือ ความต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น เช่น งานเทศกาล

ไทย (Thai Festival) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์มีความน่าใจ

และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือท่องเที่ยวหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารมีความน่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

 ผลจากการสัมภาษณ์

 พบว่าบริษัทนำาเท่ียวท้ัง 4 บริษัท ได้กำาหนด 

เป้าหมายทีจ่ะนำานกัทอ่งเทีย่วญ่ีปุน่กลุม่สตรวียัทำางาน 

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาด

ของกลุ่มสตรีเฉลี่ยร้อยละ 40-55% และทุกบริษัท 

มีแผนงานและนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ 

มสีนิคา้และการท่องเทีย่วพเิศษสำาหรบักลุม่สตรี ไดแ้ก่ 

สปาและร้านอาหารท่ีมีบรรยากาศดีๆ และการจัด 

เที่ยวบินเช่าเหมาลำาจากประเทศญ่ีปุ่นมาประเทศไทย 

รวมถึง บริษัทมีแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในอนาคต คือ การให้มีความหลากหลายของแหล่ง 

ท่องเที่ยว และเน้นการส่งเสริมการขายให้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนมีข้อคิดเห็นท่ีอยากให้มัคคุเทศก์ไทยมีการบริการ

ท่ีดีต่อนักท่องเท่ียว และการเพ่ิมโปรแกรมนำาเท่ียวใหม่ๆ 

สำาหรับนักท่องเที่ยวต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 3

 ผลจากการจัดสนทนากลุ่ม

 จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและ

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนำาเท่ียวผู้วิจัยได้นำามาจัดทำา 

การสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ซ่ึงสามารถกำาหนดเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

ตามส่วนประสมทางการตลาด ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว การสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการนำาเทีย่วและการจดัสนทนากลุม่สามารถกำาหนด

เป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีวัยทำางานตามส่วนประสม

ทางการตลาด 7 Ps ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

และผู้ประกอบการนำาเที่ยว
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านผลิตภัณฑ์ (Products)

1. ชื่นชอบอาหารไทย 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมด้านการจับจ่าย

ซื้อสินค้า (Shopping) และ

ของที่ระลึก

3. ต้องการให้จัดเส้นทางนำาเที่ยว 

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

เช่น วัด โบราณสถาน และ

พิพิธภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

ใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ

ด้านราคา (Prices)

1. การส่งเสริมการขายราคา 

บัตรโดยสารเครื่องบิน  

สถานท่ีพัก (โรงแรมและรีสอร์ท) 

และราคาแพคเกจทัวร์ในราคา

พิเศษ

2. เสนอขายโรงแรมที่มีคุณภาพ

และให้บริการที่ดีในราคา 

ที่เหมาะสม

ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทยและแนะนำา

ร้านอาหารไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่อออนไลน์

ควรจัดโครงการ Thailand Grand Sales อย่างน้อย 

1 ครั้งต่อปีและประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ให้นักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ควรนำาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อย่าง 

รายละเอียดในเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในญี่ปุ่นและจัดทำาเอกสารเผยแพร่สินค้าการท่องเที่ยว

หรือหนังสือ Thailand Travel Manual แนะนำา 

แหล่งท่องเที่ยวและบริการๆ ใหม่ เพื่อสนับสนุนข้อมูล

ให้แก่บริษัทนำาเที่ยว 

ควรจัดทำาแพคเกจท่องเที่ยวไทยในราคาพิเศษ  

โดยนำาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคุณค่า  

เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว  

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

เฉพาะบริษัทนำาเที่ยวที่เสนอขายโรงแรมที่ให้บริการที่ดี

และมีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว

1. คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน 

2. ททท.

3. ร้านอาหารไทย 

ในประเทศไทย

1. ททท. 

2. ห้างสรรพสินค้าร้านค้า 

ในประเทศไทย

1. ททท.

2. กรมศิลปากร

3. สมาคมธุรกิจ 

การท่องเที่ยว

4. สมาคมส่งเสริม 

การท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

5. กรุงเทพมหานคร

1. ททท.

2. บริษัทนำาเที่ยว

3. สายการบิน

4. สมาคมโรงแรมไทย

5. สมาคมส่งเสริม 

การท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

1. สมาคมโรงแรมไทย

2. สมาคมส่งเสริม 

การท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว การสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการนำาเทีย่วและการจดัสนทนากลุม่สามารถกำาหนด

เป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีวัยทำางานตามส่วนประสม

ทางการตลาด 7 Ps ดังนี้ (ต่อ)   

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

และผู้ประกอบการนำาเที่ยว
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 

(Places)

1. การให้บริการอย่างรวดเร็ว  

ของบริษัททัวร์และสายการบิน 

2. เพิ่มจำานวนสายการบินที่ทำา 

การบินจากญี่ปุ่นไปไทย 

3. ควรเพิ่มการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระบบขนส่งมวลชนของ

ประเทศไทย

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)

1. ชื่นชอบกิจกรรมงานเทศกาลไทย 

(Thai Festival) ในประเทศ

ญี่ปุ่นเพราะเป็นกิจกรรมที่ดี 

2. ควรลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อ

ต่างๆ ในญี่ปุ่นให้หลายช่องทาง

มากกว่าปัจจุบัน

ควรเพิ่มช่องทางสถานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

หลายช่องทางเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการที่สะดวก

และรวดเร็วขึ้น

ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวไทย 

ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ

เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของระบบ

ขนส่งมวลชนของประเทศไทยในเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ภาครัฐของประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น

ควรจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ในเมืองสำาคัญ 

ในญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ควรจัดทำาแผนงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา

การท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้รับ

ประโยชน์สูงสุดตามเป้าประสงค์

1. บริษัทนำาเที่ยวญี่ปุ่น

2. สายการบินต่างๆ 

1. ททท

2. สายการบินไทยและ 

สายการบินญี่ปุ่น

1. องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ

2. ททท.

3. หน่วยงานภาครัฐของไทย

ในญี่ปุ่น

1. สถานทูตและสถานกงสุล

ไทยในญี่ปุ่น

2. หน่วยงานภาครัฐของไทย

ในญี่ปุ่น

1. ททท.

2. บริษัทนำาเที่ยวญี่ปุ่น
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจทอ่งเทีย่ว การสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการนำาเทีย่วและการจดัสนทนากลุม่สามารถกำาหนด

เป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีวัยทำางานตามส่วนประสม

ทางการตลาด 7 Ps ดังนี้ (ต่อ)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

และผู้ประกอบการนำาเที่ยว
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านบุคคล (People) 

1. ชื่นชอบที่คนไทยแต่งชุดไทย

2. การให้บริการที่ดีของมัคคุเทศก์

ด้านกระบวนการ (Process)

1. ความสะดวกรวดเร็วและความ

ถูกต้องในการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวไทย

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical Evidence)

1. ให้ความสำาคัญในเรื่อง 

ความปลอดภัยในการเดินทาง

ท่องเที่ยว 

2. มีความกังวลในเรื่องความมั่นคง

ของประเทศไทย

ควรสร้างความรับรู้ภาพลักษณ์ความเป็นไทย 

(Thainess) และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น เช่น รณรงค์ให ้

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยแต่งกายผ้าไทย

เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำากับและดูแลการปฏิบัติ

งานของมัคคุเทศก์ ให้มีความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวใน

เชิงลึกและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี รวมถึงยินดีให้

บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย

ควรขยายช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เช่น ทาง

เว็บไซด์ เฟสบุค ทวิสเตอร์ และอื่นๆ ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

นำาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำาหนดมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

จัดพิมพ์เอกสาร Do and Don’t in Thailand 

เพื่อแนะนำาข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในระหว่างเดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย

การออกประกาศช้ีแจงสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

อย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบ

และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ

1. สถานทูตไทยในญี่ปุ่น

2. กระทรวงวัฒนธรรม

1. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

2. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 

1. บริษัทนำาเที่ยว

2. ททท.

1. สำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ

2. ตำารวจท่องเที่ยว

3. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

1. กระทรวงการ 

ต่างประเทศ

2. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจัยที่พบจากการศึกษาเก็บข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างเก่ียวกับองค์ประกอบและส่วนประสมทาง 

การตลาดของนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนำาเท่ียวและการจัด

สนทนากลุม่นัน้ สามารถนำามากำาหนดเป็นแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

ญ่ีปุ่น กลุ่มสตรีวัยทำางานที่สอดคล้องกับพันธกิจและ

กลยุทธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยประจำาปี 2555 

ท่ีให้ความสำาคัญกับนักท่องเท่ียวกลุ่มสตรี (Svetasreni, 

2011) ประกอบกับแนวคิดด้านการตลาดทฤษฎี 3.0 

(Kotler, et al., 2011) ท่ีเน้นในด้านความร่วมมือระหว่าง

กลุม่คนหลายๆ กลุม่เพือ่ช่วยกันให้งานสำาเรจ็ลลุว่งตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมุ่งหวังให้นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น

กลุม่สตรีวัยทำางานเดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย

เพิ่มข้ึนในอนาคต ผู้วิจัยได้กำาหนดแนวทางออกเป็น  

3 แนวทาง คือ 

 1. แนวทางเชิงนโยบาย คือ การบริหารด้าน

นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการกำาหนด

มาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในด้านส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ และการบริหารวิกฤตเก่ียวกับสถานการณ์

ต่างๆ อาทิ สถานการณ์การเมืองและภัยธรรมชาติ 

ที่อาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย 

มีระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี ผู้รับผิดชอบ คือ รัฐบาล

ไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 2. แนวทางเชิงกลยุทธ์ คือ วิธีการส่งเสริมการ

ทอ่งเทีย่วไทยในปจัจบัุน เพือ่กระตุน้ให้เกิดการเดินทาง

ท่องเท่ียวประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข่าวสาร

การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่อง อาหารไทย 

ด้านราคา การจัดรายการนำาเท่ียวสำาหรับกลุ่มสตรีญ่ีปุ่น

ในราคาพิเศษ การเพ่ิมสถานท่ีช่องทางการให้บริการของ

บริษทันำาเท่ียวและสายการบินเพือ่อำานวยความสะดวก

ดา้นชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยสนิค้าและบรกิาร มรีะยะ

เวลาดำาเนินการ 1 ปี ผู้รับผิดชอบคือ การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย บริษัทนำาเท่ียว สายการบินต่างๆ และ

หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน่ 

 3. แนวทางด้านเชิงปฏิบัติการ คือ แผนการ

ปฏบัิตงิานสง่เสรมิการทอ่งเท่ียวไทยในดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรี 

วัยทำางานเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ 

การจัดงานเทศกาลไทยเพื่อเผยแพร่อาหารไทยและ 

การท่องเท่ียวไทย และการสำารวจเส้นทางนำาเที่ยว

ใหม่ๆ มีระยะเวลาดำาเนินการ 1 ปี ผู้รับผิดชอบคือ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สรุปผลการวิจัย 

 นักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางานเป็นนัก 

ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโนม้อตัราการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศเตบิโตสงูข้ึน ถึงแมว่้าปัจจบัุน

จำานวนนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีจะเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยว

สตรีจากประเทศอื่น ดังนั้นการมีแนวทางการส่งเสริม

การท่องเท่ียวไทยท้ัง 3 แนวทางน้ีจะสามารถช่วยส่งเสริม

ให้นักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางานเดินทางมา 

ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับส่วนประสมทาง 

การตลาดและองค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ

เดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยของนกัทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่น

กลุ่มสตรีวัยทำางานโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เพิ่มเติม

 2. ศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกเก่ียวกับการตลาด 

ยุคใหม่โดยเปรียบเทียบการพัฒนาในเรื่องของตลาด

การท่องเท่ียวเพ่ือนำามาใช้ประโยชนในงานวิจัยคร้ังต่อไป
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 3. ศึกษามุมมองและแนวคิดในด้านการท่องเท่ียว

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นกลุ่มสตรีวัยทำางาน

จากสมาคมสตรีของประเทศต่างๆ 

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณนักท่องเที่ยวสตรีญ่ีปุ่นทุกท่าน

ที่สละเวลาอันมีค่าและให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมท้ังผู้ประกอบการนำาเท่ียว

และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทุกท่านที่ให้คำาแนะนำา

และข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงตอ่งาน

วิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
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รายละเอียดการส่งบทความวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยขอให้

สง่ไฟลต้์นฉบับและแบบสง่บทความเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ มาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรก์ารกีฬา

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

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030

 ท้ังน้ีต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 2 ท่าน 

ภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์และผู้ส่งบทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงจะ

ได้รบัการตอบรับการตพีมิพบ์ทความลงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ หากบทความไมผ่า่นการพจิารณา

ให้ลงตีพมิพใ์นวารสารฯ ผูส้ง่บทความสามารถปรบัปรุงแก้ไขและสง่เข้ารับการพจิารณาได้ใหมใ่นครัง้ต่อไป สำาหรบั

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ฉบับที่พิมพ์จำานวน 3 เล่ม 

หากต้องการจะขอเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในราคาเล่มละ 80 บาท

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย

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

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

2. บทความท่ีส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ไม่เกิน 50 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คำา ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย  

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

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมี 3-5 คำา

4. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ให้เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย ลำาดับท่ี ช่ือ ส่วนข้อความและท่ีมา 

โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ชื่อตารางเขียนไว้ด้านบนตาราง ชื่อรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 

เขียนไว้ด้านล่างรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ โดยใน 1 บทความให้มีตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ รวมกัน

ไมเ่กิน 5 ตาราง/รปูภาพ/แผนภมู/ิกราฟ ควรมขีนาดเหมาะสมโดยจดัใสใ่นไฟลง์านและแยกไฟลม์าดว้ย 

5. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้แบบ APA เป็นหลัก หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษา

อังกฤษท้ังหมด โดยการอ้างอิงในเน้ือหา หากเป็นช่ือชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือทับศัพท์เป็นภาษาไทยด้วย 

มิให้อ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยให้อ้างอิงถึงวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ต้องการอ้างอิง  

รูปแบบการเขียนอ้างอิงระบบ APA มีดังนี้

1. วารสารและนิตยสาร

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

2. หนังสือ

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์.
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3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง, วันที่ทำาการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL

6. สำาหรับบทความวิจัย การจัดลำาดับเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

➢ ชื่อเรื่องงานวิจัยและบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อผู้วิจัยหลัก/รอง และคณะ/

สถาบันหรือสถานที่ทำางานด้วย

➢ ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

➢ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)

➢ วิธีดำาเนินการวิจัย

➢ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

➢ การวิเคราะห์ข้อมูล

➢ ผลการวิจัย 

➢ อภิปรายผลการวิจัย

➢ สรุปผลการวิจัย 

➢ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (ถ้ามี)

➢ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

➢ เอกสารอ้างอิง 

 ผู้เขียนสามารถ Download แม่แบบ (Template) รูปแบบการเตรียมบทความได้ท่ี www.spsc.chula.ac.th

 

 ทั้งน้ี วารสารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับตีพิมพ์บทความที่เขียนบทความ และเอกสารอ้างอิงไม่เป็นไปตาม 

รูปแบบที่กำาหนด

สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

 E-mail : spsc_journal@hotmail.com โทร. 02 218-1030 โทรสาร 02-218-1030
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 ข้อความที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้แนบมากับใบสัญญาแล้วรวมทั้งต้นฉบับ

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

 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำาระเงินค่าโฆษณาทันที ที่ตอบตกลงทำาสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

เรียบร้อยแล้ว

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

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

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โทรศัพท์ 02 218-1030 / โทรสาร 02 218-1030




