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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
กรณีศึกษา : กีฬาฟุตบอลและกรี ฑา
Factors Affecting The Massage Techniques in Relation to Excellence in Sport
Case Study : Football and Athlete
วิทยา ปั ทมะรางกูล 1 ยุพาภรณ์ สิงห์ลาํ พอง1 และไวพจน์ จันทร์ เสม1
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาและ
2) เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 5 กลุ่ม ได้ แก่
นัก กี ฬ าฟุต บอลอาชี พ และนัก กรี ฑ าที ม ชาติ ไ ทย ผู้ค วบคุม ที ม กี ฬ าฟุต บอลและที ม กรี ฑ า แพทย์ ส นามหรื อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานแพทย์ ที่ เ คยปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการแข่ ง ขัน กี ฬ า เจ้ า หน้ าที่ น วดประจํ า ที ม กี ฬ าและที ม กรี ฑ า
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการนวดประจําทีมกีฬาและทีมกรี ฑา รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 310 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมี
เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบที่มีคา่ ความเที่ยงตรงและมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .883
ผลการวิจัยโดยภาพรวมของปั จจัยศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) โดยปั จจัยด้ านวิธีการนวดที่มีผลต่อการ
นวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.60) ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ น
เลิ ศ ทางการกี ฬ าในระดับ มาก ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ านด้ านบุค ลากร ( X = 4.32) ปั จ จัย ด้ า นอุป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้
ประกอบการนวด ( X = 4.11) ปั จจัยด้ านสถานที่ ( X = 4.22) ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ การบริ การ
(X
= 4.07) และปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 3.68) เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความ
เป็ นเลิศทางการกีฬา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
ทางการกีฬา พบว่า เพศต่างกันมีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนปั จจัยศึกษาอื่น คือ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ย ต่อเดือน
สถานภาพทางการกี ฬา พบว่าเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นทางการกี ฬาไม่แตกต่างกันที่ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : การนวด ความเป็ นเลิศทางการกีฬา
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ABSTRACT
The research aim to: 1) Examine the factors affecting on massage for excellence in sport and
2) To compare the effects of massage for excellence in sport. The sample used in this study had five
segments, including; professional football player and the national team athlete of Thailand , the
football team and the track team, Doctor or the physician who is responsible for performing in
sporting events, authorities and the athletics sports massage team, professional sports massage
team and team athletics. The total of 310 samples were collected by a research to instrument that
were questionnaire with a reliability of the statistics used was 0.883.
The overalls findings of the study showed that the samples with a comment about the factors
affecting the massage for excellence in sport at a high level ( X = 4.09).The factors that affect the
way a massage treatment to achieve excellence in sport at the highest level ( X = 4.60). Factors
effecting on massage for excellence in sport at a high level that is the human resources factor
( X = 4.32), the equipment used for treatment factor ( X = 4.11), the property in the process factor
( X = 4.22), service providers factor ( X = 4.07 ) and the facilities factor ( X = 3.68). Study factors
that affect a sports massage by gender, age, education, occupation, average income and status in
sport team. Gender classification by different factors influencing the sports massage is statistically
significant at the.05 level, the other factors including age, education, occupation, average income,
status in sport team that factors affect on sports massage no difference statistically significant at the
.05 level.
Key words : Massage, Excellence in Sport
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คํานํา
การนวดถูกนํามาใช้ ในวงการกีฬามายาวนาน ทังการแข่
้
งขันกีฬาระดับชาติจนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
นั ก กายภาพบํ า บั ด ก็ นํ า การนวดมาใช้ กั บ นั ก กี ฬ า (Callaghan,1993) นั ก กี ฬ านิ ย มการนวดเพื่ อ ป้ องกั น
การบาดเจ็บ ฟื น้ ฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้ า ผ่อนคลาย และเพิ่มประสิทธิ ภาพการเล่น ซึ่งถือว่าการนวดเป็ น
ส่วนสําคัญต่อการปรั บสภาพนักกี ฬา เนื่ องจากเป็ นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ ร่างกายของนักกีฬาคืนสู่สภาพปกติได้
รวดเร็ วขึ ้น (Stamford,1985) ดังนัน้ การนวดจึงเป็ นวิธีที่ใช้ อย่างแพร่ หลายเพื่อจัดการและป้องกันการบาดเจ็บ
จากการแข่งขันกีฬา แม้ ว่าผู้ปฏิบตั ิและนักกีฬาหลายคนยังไม่เข้ าใจอย่างแท้ จริ งถึงประโยชน์จากการนวดก็ตาม
(Tiidus,1997) ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กปั จจุบันได้ มีการนํ าเวชศาสตร์ การกีฬา (Hemmings, 2001 และ
Stamford,1985) และการนวดทางการกีฬามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวางเพื่อการป้องกันและจัดการกับการบาดเจ็บ
จากกีฬา สามารถบําบัดอาการบาดเจ็บจากการกีฬาได้ ถึง 24-52.2% (Galloway and Watt, 2004) สามารถ
คลายความตึง ของกล้ า มเนื อ้ ได้ (Stamford,1985) และช่ ว ยให้ เ นื อ้ เยื่ อ เกี่ ย วพัน มี ก ารยื ด เหยี ย ดได้ ม ากขึ น้
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(Samples,1987) เนื่องจากการนวดจะช่วยให้ เกิดการยืดหรื อการคลายตัวของกล้ ามเนื ้อพังผืด เอ็นยึดกระดูกและ
กล้ ามเนื ้อ ซึง่ เป็ นการช่วยเพิ่มการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดํา และเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงเข้ า
มาแทนที่ มากขึน้ การนวดถูทําให้ เนื อ้ เยื่อบริ เวณผิวหนังและส่วนที่อยู่ลึกลงไปเกิดการบาดเจ็บในระดับเซลล์
(cellular damage) มีการปล่อยสารคล้ ายฮีสตามีน (Histamine) ทํ าให้ หลอดเลือดขยายตัว อุณหภูมิของ
ผิวหนังเพิ่มขึ ้น เกิดการขับถ่ายของเสียจากกระบวนการเผาผลาญต่างๆ รวมทังกรดแลคติ
้
ก ( lactic acid) ให้ เร็ ว
ขึ ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการเพิ่มปริ มาณออกซิเจนและสารอาหารให้ แก่เนื ้อเยื่อ ทําให้ ช่วยในการเยียวยาและ
ลดการหดเกร็ งของกล้ ามเนื ้อลงด้ วย ทําให้ มีการระบายหรื อลดปริ มาณของสารเคมีสื่อประสาทความเจ็บปวด
ต่างๆ ที่เกิดในบริ เวณที่บาดเจ็บ จะช่วยลดการกระตุ้นใยประสาทเล็ก และลดการหลัง่ สารที่ทําให้ ประตูปิดจึง
สามารถลดความเจ็บปวดได้ ส่งผลต่อการฟื น้ ตัวการทํางานของกล้ ามเนื ้อหลังออกกําลังกาย เกิดความรู้ สกึ ผ่อน
คลายช่วยให้ ร่างกายของนักกีฬาคืนสูส่ ภาพปกติได้ รวดเร็ วขึ ้น (Cassar, 1999)
เพื่ อเป็ นการส่ง เสริ มสุขภาพของนัก กี ฬาให้ สามารถเล่นกี ฬาหรื อแข่งขันกี ฬ าให้ เกิ ดประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลอันจะนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศทางการกีฬา ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ พิจารณาถึงความสําคัญที่จะศึกษา ปั จจัยที่มี
ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการกําหนดแนวทางส่งเสริ มการนวด
ทางการกีฬา การวางแผนการนวดเพื่อส่งเสริ มสุขภาพของนักกี ฬา ตลอดจนการกําหนดกรอบคุณสมบัติและ
ความชํานาญของบุคลากรหรื อเจ้ าหน้ าที่นวด เทคนิควิธีการนวดที่เหมาะสม อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ที่มีความจําเป็ น
ประกอบการนวด กระบวนในการบริ การของเจ้ าหน้ าที่นวด ตลอดจนสถานที่นวดและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักกีฬา ทําให้ นักกีฬาสามารถฟื ้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้ า เพิ่มความ
ผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ ป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นให้ แก่นกั กีฬาอันจะ
นําไปสูค่ วามเป็ นเลิศทางการกีฬาได้ ตอ่ ไปได้
4T

4T

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research ) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ น
เลิศทางการกีฬา โดยศึกษาระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
ซึง่ มีปัจจัยศึกษา 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านบุคลากร 2) ด้ านวิธีการนวด 3) อุปกรณ์เครื่ องใช้ ประกอบการนวด 4) ด้ าน
สถานที่นวด 5) ด้ านกระบวนในการบริ การ และ 6) ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ผู้วิจัยได้ กําหนดชนิ ดกี ฬาเป้าหมายในการวิจัย โดยศึกษาเบือ้ งต้ นจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในวงการกีฬาและติดตามข่าวจากสื่อสารมวลชนที่มีการนําเสนอรายการแข่งขันกีฬา เพื่อเลือกชนิดกีฬา
ที่อยู่ในกระแสนิยมของประเทศไทย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกําหนดชนิดกีฬาในการวิจยั โดยกําหนดชนิดกีฬาแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ได้ ชนิดกีฬาในการวิจยั 2 ชนิด คือ กีฬาฟุตบอลและกรี ฑา ซึง่ กีฬาฟุตบอลในประเทศ
ไทยมีระบบลีกการแข่งขัน 3 ลีก คือ ไทยพรี เมียร์ ลีก ไทยลีกดิวิชนั่ 1 และ เอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชนั 2 ผู้วิจยั ได้
้ ้น 6
กําหนดประชากรในการวิจยั แบบเจาะจง (Purposive sampling) (องอาจ, 2551) ได้ ลีกละ 2 ทีม รวมทังสิ
ทีม ได้ แก่ เจนิฟ้ ดู สมุทรสงคราม เอฟซี อินทรี เพื่อนตํารวจ ราชบุรี มิตรผล บางกอก กัลฟ์ สมุทรสาคร และการ
บินไทย-ลูกอีสาน
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2. ประชากรในการวิจัยครั ง้ นี ้ มี 5 กลุ่ม ได้ แก่ 1) นักกีฬาฟุตบอลอาชีพและนักกรี ฑาที มชาติไทย
2) ผู้ควบคุมทีมกีฬาฟุตบอลอาชีพและทีมกรี ฑา 3) แพทย์สนามหรื อผู้รับผิดชอบงานแพทย์ที่เคยปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การแข่งขันกีฬา 4) เจ้ าหน้ าที่นวดประจําทีมกีฬาฟุตบอลและทีมกรี ฑาและ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการนวดประจําทีม
กีฬาฟุตบอลและกรี ฑาทีมชาติไทย
3. กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งและการสุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย แบบไม่ ใ ช้ ความน่ า จะเป็ น
(Non-probability Sampling) โดยกําหนดแบบเจาะจง (purposive sampling) (องอาจ, 2551) ได้ กลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจยั ทังสิ
้ ้น จํานวน 310 คน ได้ แก่ นักกีฬาฟุตบอล 6 ทีมๆ ละ 30 คน รวม 180 คน นักกรี ฑาทีมชาติไทย
45 คน ผู้ควบคุมทีมกีฬาฟุตบอลและทีมกรี ฑา 25 คน แพทย์สนามหรื อผู้รับผิดชอบงานแพทย์ที่เคยปฏิบตั ิหน้ าที่
ในการแข่งขันกีฬา 10 คน เจ้ าหน้ าที่นวดประจําทีมกีฬาและทีมกรี ฑา 30 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ าน การนวดประจํา
ทีมกีฬาและทีมกรี ฑา 20 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผ่านกระบวนการหาคุณภาพของ
เครื่ องมือโดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ ความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับเนือ้ หา ปรั บปรุ ง
แบบสอบถามโดยพิจารณาเลือกข้ อคําถามที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC: Index of item objective
congruence) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 นําไปใช้ เก็บข้ อมูลต่อไป ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ทุกข้ อคําถามมีค่า IOC
มากกว่า 0.50 ทุก ข้ อ และได้ ค่าดัช นี ค วามสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่ องมื อ เท่ ากับ 0.96 หลัง จากนัน้ นํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้ ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุวิมล, 2551) ได้ ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.883 จากนันจึ
้ งนําแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอ่ ปั จจัยที่มผี ลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา ใน
การวิเคราะห์โดยใช้ เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ บุญชม (2545) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
2. ทดสอบสมมติฐ านการวิจัยด้ วยการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (one-way ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาที่มีสถานภาพจําแนกตังแต่
้ 3 กลุ่มขึ ้นไป
เมื่อมีนยั สําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) และวิเคราะห์แจก
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แจงค่าที (Independent Samples T-test) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทาง
การกีฬาที่มีสถานภาพจําแนกเป็ น 2 กลุม่

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง โดยเป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 91.0 และเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 9.0 มีอายุตํ่ากว่า 25 ปี พบมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.2 รองลงมา คือ
อายุ 25 ปี – 34 ปี ร้ อยละ 40.0 อายุ 35 - 44 ปี ร้ อยละ 10.0 อายุ 45 ปี – 54 ปี ร้ อยละ 6.1 และอายุ 55 ปี ขึ ้นไป
ร้ อยละ 0.6 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าพบมากที่สดุ ร้ อยละ 70.3 รองลงมา ได้ แก่ มัธยมศึกษา/ปวช.
ร้ อยละ 19.4 อนุปริ ญญา/ปวส. ร้ อยละ 10.3 และไม่พบกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ได้ ศกึ ษาและระดับประถมศึกษาเลย
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 44.6 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 21.6 อาชีพอิสระร้ อยละ 20.3 ค้ าขาย
หรื อธุรกิจส่วนตัว ร้ อยละ 6.1 เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนร้ อยละ 7.4 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท
ขึ ้นไปพบมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.9 รายได้ 10,000 – 20,000 บาท ร้ อยละ 33.2 รายได้ 5,000 – 10,000
บาท ร้ อยละ 18.4 ส่วนรายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือนพบน้ อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 8.0 และสถานภาพ
ทางการกีฬาที่พบคือปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อเกี่ยวข้ องกับกีฬาฟุตบอลมากที่สุด โดยคิดเป็ นร้ อยละ 75.8 ส่วนปฏิบัติ
หน้ าที่หรื อเกี่ยวข้ องกับกรี ฑาคิดเป็ นร้ อยละ 24.2
2. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
1) ปั จจัยด้ านบุคลากรที่มีผลต่ อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านบุคลากรที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ระดับปั จจัย
จัด
ปั จจัยศึกษา
S.D. แปลผล อันดับ
X
1. มีความรู้ ในการนวดทางการกีฬา
4.62
0.58 มากที่สดุ
1
2. มีประสบการณ์และความชํานาญด้ านการนวด
4.52
0.64 มากที่สดุ
2
3. มีความเอาใจใส่ในการให้ บริ การการนวด
4.42
0.66
มาก
3
4. มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรง
4.01
0.70
มาก
8
5. มีบคุ ลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
4.20
0.69
มาก
6
6. ความรอบคอบในการปฏิบตั หิ น้ าที่
4.39
0.72
มาก
5
7. มีจิตใจให้ บริ การ
4.13
0.69
มาก
7
8. ไม่เป็ นโรคติดต่อ
4.42
0.74
มาก
4
9. การแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
4.13
0.72
มาก
7
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ระดับปั จจัย
S.D. แปลผล
X
3.90
0.73
มาก

ปั จจัยศึกษา
10. มีทกั ษะในการสื่อสาร

จัด
อันดับ
9

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านบุคลากรที่ส่งผลต่อการนวด
เพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยการมีความรู้ ใน การนวดทางการกีฬาของบุคลากรมีค่ามาก
ที่สดุ ( X = 4.62) รองลงมา ได้ แก่ มีประสบการณ์และ ความชํานาญด้ านการนวด ( X = 4.52) มีความเอาใจใส่
ในการให้ บริ การการนวด ( X = 4.42) ไม่เป็ นโรคติดต่อ ( X = 4.42) ความรอบคอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่
(
ุ ลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ( X = 4.20) การแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย ( X = 4.13)
มี
X = 4.39) มีบค
สุขภาพร่ างกายแข็งแรง ( X = 4.01) มีจิตใจให้ บริ การ ( X = 4.01) มีทกั ษะในการสื่อสาร ( X = 3.90)
2) ปั จจัยด้ านวิธีการนวด
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านวิธีการนวดที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ปั จจัยศึกษา

X

1. ความรู้ สกึ ปลอดภัยในการถูกนวด
2. เทคนิคในการนวด
3. การบีบ กด ลูบอวัยวะ
4. จังหวะการนวด
5. นํ ้าหนักที่ใช้ ในการนวด
6. ระยะเวลาที่ใช้ ในการนวด
7. ความถี่ในการนวด
8. เทคนิคการนวดก่อนการแข่งขัน/ก่อนการฝึ กซ้ อม
9. เทคนิคการนวดขณะการแข่งขัน/ขณะการฝึ กซ้ อม
10. เทคนิคการนวดหลังการแข่งขัน/หลังการฝึ กซ้ อม

4.56
4.55
4.51
4.46
4.54
4.39
4.28
4.57
4.78
4.34

ระดับปั จจัย
S.D.
0.65
0.62
0.65
0.68
0.66
0.77
0.82
0.64
0.41
0.65

แปลผล
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

จัดอันดับ
3
4
6
7
5
8
10
2
1
9

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านวิธีการนวดที่มีผลต่อการนวด
เพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยเทคนิคการนวดขณะการแข่งขัน/ขณะการฝึ กซ้ อมมากที่สุด
( X = 4.78) รองลงมา ได้ แก่ เทคนิคการนวดก่อนการแข่งขัน/ก่อนการฝึ กซ้ อม ( X = 4.57) ความรู้ สกึ ปลอดภัย
ในการถูกนวด ( X = 4.56) เทคนิคในการนวด ( X = 4.55) นํ ้าหนักที่ใช้ ในการนวด ( X = 4.54) การบีบ กด ลูบ
อวัยวะ ( X = 4.51) จังหวะการนวด( X = 4.46) ระยะเวลาที่ใช้ ในการนวด ( X = 4.39) เทคนิคการนวดหลังการ
แข่งขัน/หลังการฝึ กซ้ อม ( X = 4.34) และ ความถี่ในการนวด ( X = 4.28)
3) ปั จจัยอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ประกอบการนวด
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านอุปกรณ์เครื่ องใช้ ประกอบการนวดที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ระดับปั จจัย
ปั จจัยศึกษา
จัดอันดับ
S.D.
แปลผล
X
1. ขนาดของเตียงนวด
4.22
0.74
มาก
2
2. นํ ้ามันหรื อครี มที่ใช้ นวด
4.14
0.74
มาก
3
3. หมอนรองนวด
4.02
0.76
มาก
4
4. แผ่นรองหลัง
3.99
0.78
มาก
5
5. ความปลอดภัยของอุปกรณ์
4.31
0.69
มาก
1
จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ประกอบ
การนวดที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยดังนี ้
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ ( X = 4.31) ขนาดของเตียงนวด ( X = 4.22) นํ ้ามันหรื อครี มที่ใช้ นวด ( X = 4.14)
หมอนรองนวด ( X = 4.02) แผ่นรองหลัง ( X = 3.99)
4) ปั จจัยด้ านสถานที่นวด
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านสถานที่นวดที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ระดับปั จจัย
ปั จจัยศึกษา
จัดอันดับ
S.D.
แปลผล
X
1. ความสะอาด และสุขอนามัย
4.35
0.73
มาก
1
2. สถานที่ตงเหมาะสมเงี
ั้
ยบสงบ
4.15
0.73
มาก
3
3. ความกว้ างขวางของห้ อง/พื ้นที่ให้ บริ การ
3.87
0.77
มาก
5
4. สถานที่โปร่ ง โล่งให้ ความรู้ สกึ ไม่อดึ อัด
4.28
0.72
มาก
2
5. การอากาศถ่ายเทได้ สะดวก
4.15
0.69
มาก
3
6. ความเหมาะสมของแสงสว่าง
3.96
0.70
มาก
4
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านสถานที่นวดที่มีผลต่อการนวด
เพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ ความสะอาด และสุขอนามัย
( X = 4.35) สถานที่โปร่ งโล่งให้ ความรู้ สกึ ไม่อดึ อัด ( X = 4.28) การอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ( X = 4.15)
สถานที่ตงเหมาะสมเงี
ั้
ยบสงบ ( X = 4.15) ความเหมาะสมของแสงสว่าง ( X = 3.96) ความกว้ างขวางของห้ อง/
พื ้นที่ให้ บริ การ ( X = 3.87)
5) ปั จจัยด้ านกระบวนการในการบริการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านกระบวนการในการบริ การที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ระดับปั จจัย
ปั จจัยศึกษา
จัดอันดับ
S.D.
แปลผล
X
1. เป็ นการนวดที่มีคณ
ุ ภาพและตรงตามหลัก
4.12
0.74
มาก
1
เวชศาสตร์ การกีฬา
2. การให้ คําแนะนําและให้ คําปรึกษาแก่ผ้ รู ับการนวด
3.85
0.74
มาก
4
3. การดูแลและเอาใจใส่ผ้ รู ับการนวด
3.90
0.75
มาก
3
4. การสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้รับการนวด
3.95
0.78
มาก
2
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านกระบวนการให้ การบริ การที่มี
ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ เป็ นการนวดที่มี
คุณภาพและตรงตามหลักเวชศาสตร์ การกีฬา ( X = 4.12) การสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้รับการนวด ( X = 3.95)
การดูแลและเอาใจใส่ผ้ รู ับการนวด ( X = 3.90) การให้ คําแนะนําและให้ คําปรึกษาแก่ผ้ รู ับการนวด ( X = 3.85)
6) ปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีสง่ ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
N = 310
ระดับปั จจัย
ปั จจัยศึกษา
จัดอันดับ
S.D.
แปลผล
X
1. เสื ้อผ้ าสําหรับเปลี่ยน
4.03
0.83
มาก
1
2. ผ้ าคลุมตัว
3.63
0.84
มาก
3
3. ที่พกั ผ่อนหลังการนวด
3.66
0.92
มาก
2
4. รองเท้ าสําหรับเปลี่ยน
3.59
0.89
มาก
4
5. เครื่ องดื่มบํารุ งสุขภาพหลังการนวด
3.52
0.91
มาก
5
จากตารางที่ 6 สรุ ปโดยภาพรวมแล้ วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยดังนี ้
เสื ้อผ้ าสําหรับเปลี่ยน ( X = 4.03) ที่พกั ผ่อนหลังการนวด ( X = 3.66) ผ้ าคลุมตัว ( X = 3.63) รองเท้ าสําหรับ
เปลี่ยน ( X = 3.59) และเครื่ องดื่มบํารุ งสุขภาพหลังการนวด ( X = 3.52)
สรุ ปโดยภาพรวมจากการศึกษาแล้ วพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านบุคลากรที่
มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32) ปั จจัยด้ านวิธีการนวดที่มีผลต่อการ
นวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.60) ปั จจัยอุปกรณ์เครื่ องใช้ ประกอบการนวดที่มี
ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) ปั จจัยด้ านสถานที่มีผลต่อการนวด
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เพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ การบริ การที่มีผลต่อการ
นวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) ปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีผลต่อการ
นวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) สรุ ปผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09)
ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมของระดับปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
ปั จจัย

X

1. ปั จจัยด้ านบุคลากร
2. ปั จจัยด้ านวิธีการนวด
3. ปั จจัยอุปกรณ์เครื่ องใช้ ประกอบการนวด
4. ปั จจัยด้ านสถานที่
5. ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ การบริ การ
6. ปั จจัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.32
4.60
4.11
4.22
4.07
3.68
4.09

N = 310

ระดับปั จจัย
จัดอันดับ
S.D.
แปลผล
0.48
มาก
2
0.51
มากที่สดุ
1
0.62
มาก
4
0.57
มาก
3
0.56
มาก
5
0.65
มาก
6
0.33
มาก

3. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่ อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา
จากการศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่ อความเป็ นทางการกีฬาจําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬาพบว่า เพศแตกต่างกันอย่างมี
ผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นทางการกีฬาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปั จจัยเมื่อจําแนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬาพบว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
นวดเพื่อความเป็ นทางการกีฬา ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาจําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
1. เพศ1

t/F
3.457

P
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2. อายุ2
3. ระดับการศึกษา2
4. การประกอบอาชีพ2
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน2
6. สถานภาพทางการกีฬา2

.539
.543
.282
.937
.406
หมายเหตุ 1สถิติทดสอบที (t-test) , 2 สถิติทดสอบเอฟ (F-test), * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
P

P

P

P

P

P

P

P

.707
.783
.889
.423
.804

P

วิจารณ์ ผลการวิจัย
การนวดทางการกีฬามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อนักกีฬาเนื่องจากจะทําให้ นกั กีฬาฟื น้ ตัวได้ เร็ วและ
สามารถเล่นกีฬาหรื อแข่งขันกีฬาได้ อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ใ้ นระหว่างการฝึ กซ้ อมหรื อการแข่งขันกีฬานักกีฬาจะเกิด
ความเมื่อยล้ า กล้ ามเนื ้อจะเกิดความตึงเครี ยดเนื่องจากการหดตัวและในขณะเดียวกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาทางเคมีภายในกล้ ามเนื ้อ เป็ นสาเหตุให้ เกิดกรดสะสมของกรดแลคติก (Lactic acid) เมื่อกรดแลคติกถูก
สะสมมากขึ ้นก็จะเป็ นสาเหตุให้ เกิดการเมื่อยล้ า อันจะเป็ นสาเหตุทําให้ ความสามารถในการทํางานของร่ างกาย
ลดลง Mori H. et al. (2004) ได้ ทําการศึกษาวิจยั ผลของการนวดต่อการไหลเวียนเลือด และความเมื่อยล้ าของ
กล้ ามเนื ้อที่มาจากการออกกําลังกายบริ เวณเอวแบบไอโซเมตริ กในกลุ่มตัวอย่างเพศชายจํานวน 29 คนทําการ
ทดลอง 2 ช่วง คือ การนวดและพัก ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการนวดและสภาพที่พักเฉยๆ ความ
เมื่อยล้ า (VAS) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนัน้ การช่วยให้ ร่างกายคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่ง จากผล
การศึกษาจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้ วปั จจัยทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบุคลากร ด้ านวิธีการนวด ด้ านอุปกรณ์ เครื่ องใช้
ประกอบการนวด ด้ านสถานที่นวด ด้ านกระบวนการให้ การบริ การ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก เป็ นปั จจัยที่
สําคัญยิ่งต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬา ปั จจัยด้ านบุคลากรหรื อเจ้ าหน้ าที่นวดต้ องมีความชํานาญ มี
ทักษะและความรู้ ด้านเวชศาสตร์ การกีฬา เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั กีฬา ให้ เกิดความรู้ สกึ ปลอดภัยในการ
ถูกนวด รวมทัง้ ปั จจัยด้ านเทคนิคในการนวด การบี บ กด ลูบอวัยวะ จังหวะการนวด นํา้ หนักที่ ใช้ ในการนวด
ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการนวด ความถี่ ในการนวด เทคนิ คต่างๆ ในการนวดทัง้ ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่ งขันหรื อ
ภายหลังการแข่งขัน ล้ วนแต่จะส่งผลต่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาได้ ขณะเดียวกัน ปั จจัยด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ด้ าน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ ประกอบการนวด ด้ านสถานที่นวด ด้ านกระบวนการให้ การบริ การ ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ก็ล้วนเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ การนวดมีผลต่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาทังสิ
้ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับสถาบันการแพทย์
แผนไทย (2544) และ ลดาวัลย์ (2551) ซึง่ ได้ กล่าวถึงศิลปะการนวดไว้ ว่า เจ้ าหน้ าที่นวดจะต้ องมีความพร้ อมทัง้
ทางร่ างกายและจิตใจ โดยเจ้ าหน้ าที่นวดจะต้ องมีสุขภาพหรื อกําลังที่จะสามารถออกแรงนวด มีจิตใจที่ปกติ
เจ้ าหน้ าที่นวดจะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับร่ างกายของมนุษย์พอสมควรเนื่องจากเป็ นการกระทําโดยตรงต่อร่ างกาย
ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ได้ เจ้ าหน้ าที่นวดจะต้ องมีความชํานาญในด้ านการนวดพอสมควร
โดยจะต้ องหมัน่ ฝึ กหัดค้ นคว้ าและหัดสังเกต แล้ วนํามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดความเชี่ยวชาญ หากเกิดความสงสัย
ให้ สอบถามผู้ที่มีความชํานาญในการนวดนัน้ รวมทัง้ ตําแหน่งที่นวด ท่าทางในการนวด นํ ้าหนักที่ใช้ นวดก็ถือ
เป็ นศิลปะอีกอย่างหนึง่ ของการนวดด้ วย
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นอกจากนี ก้ ารนวดยัง มี ผลทางจิ ต ใจเนื่ องจากเป็ นการสัม ผัส ที่ ทํ าให้ ผ้ ูถูก นวดรู้ สึก เป็ นสุข การนวด
เป็ นการสื่อสารที่ ทําให้ เกิ ดความอบอุ่น สบายใจและเป็ นอวัจนภาษาจากผู้สัมผัสสู่ผ้ ูถูกสัมผัส (Stephenson
et.al.,2000) การนวดจะช่ ว ยให้ ผ้ ู ถู ก นวดรู้ สึก ผ่ อ นคลายส่ ง เสริ ม การควบคุม อารมณ์ ช่ ว ยลดความเครี ย ด
ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้ าหรื อความรู้ สึกไม่แน่นอนต่างๆ (Wright et. al., 2002) สอดคล้ องกับ
Smith et al. (1994) ที่ศกึ ษาพบว่า การนวดทางการกีฬามีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดกล้ ามเนื ้อจากการ
ออกกําลังกาย (Delayed Onset Muscle Soreness ; DOMS) ภายหลังการออกกําลังกาย จะเห็นว่า การนวดจึง
มีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อนักกีฬาเนื่องจากการนวดจะช่วยให้ เกิดการยืดหรื อการคลายตัวของกล้ ามเนือ้ พังผืด
เอ็นยึดกระดูกและกล้ ามเนื ้อ ซึง่ เป็ นการช่วยเพิ่มการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดํา และเพิ่มการไหลเวียนของ
หลอดเลื อดแดงเข้ ามาแทนที่ มากขึน้ การนวดถูทําให้ เนื อ้ เยื่ อบริ เวณผิ วหนัง และส่วนที่ อยู่ลึกลงไปเกิ ดการ
บาดเจ็บในระดับเซลล์ (cellular damage) มีการปล่อยสารคล้ ายฮีสตามีน ทําให้ หลอดเลือดขยายตัว อุณหภูมิ
ของผิ ว หนัง เพิ่ ม ขึน้ เกิ ด การขับ ถ่ ายของเสี ย จากกระบวนการเผาผลาญต่างๆ รวมทัง้ กรดแลคติ ก ให้ เ ร็ วขึ น้
ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการเพิ่มปริ มาณออกซิเจนและสารอาหารให้ แก่เนื ้อเยื่อ ทําให้ ช่วยในการเยียวยาและลด
การหดเกร็ งของกล้ ามเนื ้อลงด้ วย ทําให้ มีการระบายหรื อลดปริ มาณของสารเคมีสื่อประสาทความเจ็บปวดต่างๆ
ที่เกิดในบริ เวณที่บาดเจ็บ จะช่วยลด การกระตุ้นใยประสาทเล็ก และลดการหลัง่ สารที่ทําให้ ประตูปิดจึงสามารถ
ลดความเจ็บปวดได้ ส่งผลต่อการฟื น้ ตัวการทํางานของกล้ ามเนื ้อหลังออกกําลังกาย เกิดความรู้ สกึ ผ่อนคลายช่วย
ให้ ร่างกายของนักกีฬาคืนสูส่ ภาพปกติได้ รวดเร็ วขึ ้น

สรุ ปผล
สรุ ปผลการวิจัยโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการนวดเพื่ อ
ความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยด้ านวิธีการนวดที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทาง
การกีฬาอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนปั จจัยด้ านอื่นๆ เป็ นปั จจัยมีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นเลิศทางการกีฬาอยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านบุคลากร ( X = 4.32) ด้ านอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ประกอบการนวด ( X = 4.11)
ด้ านสถานที่ ( X = 4.22) ด้ านกระบวนการให้ การบริ การ ( X = 4.07) และด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ( X
= 3.68) และเมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นทางการกีฬา จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬา การจําแนกปั จจัยตามเพศ
แตกต่างกันอย่างมีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นทางการกีฬาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปั จจัยอื่น
ได้ แก่ จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬา เป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็ นทางการกีฬา ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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