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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาและ 

2) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษามี 5 กลุ่ม ได้แก่ 

นักกีฬาฟุตบอลอาชีพและนักกรีฑาทีมชาติไทย  ผู้ ควบคุมทีมกีฬาฟุตบอลและทีมกรีฑา แพทย์สนามหรือ

ผู้ รับผิดชอบงานแพทย์ท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าท่ีนวดประจําทีมกีฬาและทีมกรีฑา 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการนวดประจําทีมกีฬาและทีมกรีฑา รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่าง 310 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยมี

เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบท่ีมีคา่ความเท่ียงตรงและมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .883  

ผลการวิจัยโดยภาพรวมของปัจจยัศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล

ตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09)  โดยปัจจยัด้านวิธีการนวดท่ีมีผลต่อการ

นวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.60) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็น

เลิศทางการกีฬาในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านด้านบุคลากร ( X = 4.32) ปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ประกอบการนวด ( X = 4.11)  ปัจจยัด้านสถานท่ี ( X = 4.22) ปัจจยัด้านกระบวนการให้การบริการ          ( X

= 4.07)  และปัจจยัด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 3.68) เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความ

เป็นเลิศทางการกีฬา จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ

ทางการกีฬา พบว่า เพศต่างกนัมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจัยศึกษาอ่ืน คือ อายุ ระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ย   ต่อเดือน 

สถานภาพทางการกีฬา พบว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬาไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ .05 
 

คําสาํคญั : การนวด  ความเป็นเลศิทางการกีฬา 
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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. 
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คาํนํา 
 

 การนวดถกูนํามาใช้ในวงการกีฬามายาวนาน ทัง้การแข่งขนักีฬาระดบัชาติจนถึงการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

นักกายภาพบําบัดก็นําการนวดมาใช้กับนักกีฬา (Callaghan,1993)  นักกีฬานิยมการนวดเพ่ือป้องกัน           

การบาดเจ็บ ฟืน้ฟูร่างกายจากความเหน่ือยล้า ผ่อนคลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่น ซึ่งถือว่าการนวดเป็น

ส่วนสําคัญต่อการปรับสภาพนักกีฬา เน่ืองจากเป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยให้ร่างกายของนักกีฬาคืนสู่สภาพปกติได้

รวดเร็วขึน้ (Stamford,1985)  ดงันัน้ การนวดจึงเป็นวิธีท่ีใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือจดัการและป้องกนัการบาดเจ็บ

จากการแข่งขนักีฬา แม้ว่าผู้ปฏิบติัและนกักีฬาหลายคนยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงประโยชน์จากการนวดก็ตาม 

(Tiidus,1997)  ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปัจจุบันได้มีการนําเวชศาสตร์การกีฬา (Hemmings, 2001 และ

Stamford,1985)  และการนวดทางการกีฬามาใช้กนัอย่างกว้างขวางเพ่ือการป้องกนัและจดัการกบัการบาดเจ็บ

จากกีฬา  สามารถบําบดัอาการบาดเจ็บจากการกีฬาได้ถึง 24-52.2% (Galloway and Watt, 2004) สามารถ

คลายความตึงของกล้ามเนือ้ได้ (Stamford,1985) และช่วยให้เนือ้เย่ือเก่ียวพันมีการยืดเหยียดได้มากขึน้ 
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(Samples,1987) เน่ืองจากการนวดจะช่วยให้เกิดการยืดหรือการคลายตวัของกล้ามเนือ้พงัผืด เอน็ยดึกระดกูและ

กล้ามเนือ้ ซึง่เป็นการช่วยเพ่ิมการไหลเวียนกลบัของหลอดเลือดดํา และเพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงเข้า

มาแทนท่ีมากขึน้ การนวดถูทําให้เนือ้เย่ือบริเวณผิวหนังและส่วนท่ีอยู่ลึกลงไปเกิดการบาดเจ็บในระดบัเซลล์ 

(cellular damage) มีการปล่อยสารคล้ายฮีสตามีน (Histamine)  ทําให้หลอดเลือดขยายตัว  อุณหภูมิของ

ผิวหนงัเพ่ิมขึน้ เกิดการขบัถ่ายของเสียจากกระบวนการเผาผลาญต่างๆ รวมทัง้กรดแลคติก (4 Tlactic acid)4 Tให้เร็ว

ขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยในการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนและสารอาหารให้แก่เนือ้เย่ือ ทําให้ช่วยในการเยียวยาและ

ลดการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ลงด้วย  ทําให้มีการระบายหรือลดปริมาณของสารเคมีสื่อประสาทความเจ็บปวด

ต่างๆ ท่ีเกิดในบริเวณท่ีบาดเจ็บ จะช่วยลดการกระตุ้นใยประสาทเล็ก และลดการหลัง่สารท่ีทําให้ประตูปิดจึง

สามารถลดความเจ็บปวดได้ ส่งผลต่อการฟืน้ตวัการทํางานของกล้ามเนือ้หลงัออกกําลงักาย เกิดความรู้สกึผ่อน

คลายช่วยให้ร่างกายของนกักีฬาคืนสูส่ภาพปกติได้รวดเร็วขึน้ (Cassar, 1999)   

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอนัจะนําไปสูค่วามเป็นเลิศทางการกีฬา ดงันัน้ผู้ วิจยัได้พิจารณาถึงความสําคญัท่ีจะศกึษา ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการกําหนดแนวทางส่งเสริมการนวด

ทางการกีฬา การวางแผนการนวดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬา ตลอดจนการกําหนดกรอบคุณสมบัติและ

ความชํานาญของบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีนวด  เทคนิควิธีการนวดท่ีเหมาะสม  อปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีมีความจําเป็น

ประกอบการนวด  กระบวนในการบริการของเจ้าหน้าท่ีนวด ตลอดจนสถานท่ีนวดและสิ่งอํานวยความสะดวก

ต่างๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อนกักีฬา ทําให้นักกีฬาสามารถฟื้นฟูร่างกายจากความเหน่ือยล้า เพ่ิมความ

ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ป้องกนัการบาดเจ็บจากการกีฬา และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่นให้แก่นกักีฬาอนัจะ

นําไปสูค่วามเป็นเลิศทางการกีฬาได้ตอ่ไปได้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็น

เลิศทางการกีฬา โดยศกึษาระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

ซึง่มีปัจจยัศกึษา 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบคุลากร  2) ด้านวิธีการนวด 3) อปุกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวด 4) ด้าน

สถานท่ีนวด  5) ด้านกระบวนในการบริการ  และ 6) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

  1. ผู้ วิจัยได้กําหนดชนิดกีฬาเป้าหมายในการวิจัย โดยศึกษาเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในวงการกีฬาและติดตามข่าวจากสื่อสารมวลชนท่ีมีการนําเสนอรายการแข่งขนักีฬา เพ่ือเลือกชนิดกีฬา

ท่ีอยู่ในกระแสนิยมของประเทศไทย  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึกําหนดชนิดกีฬาในการวิจยัโดยกําหนดชนิดกีฬาแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ได้ชนิดกีฬาในการวิจยั  2  ชนิด คือ กีฬาฟุตบอลและกรีฑา ซึง่กีฬาฟุตบอลในประเทศ

ไทยมีระบบลีกการแข่งขนั 3 ลีก คือ ไทยพรีเมียร์ลีก  ไทยลีกดิวิชัน่ 1 และ  เอไอเอส ลีกภมิูภาค ดิวิชนั 2  ผู้ วิจยัได้

กําหนดประชากรในการวิจยัแบบเจาะจง (Purposive sampling) (องอาจ, 2551) ได้ลีกละ 2 ทีม รวมทัง้สิน้ 6 

ทีม ได้แก่ เจนิฟู้ ด สมทุรสงคราม เอฟซี  อินทรีเพ่ือนตํารวจ  ราชบุรี มิตรผล  บางกอก กลัฟ์ สมทุรสาคร และการ

บินไทย-ลกูอีสาน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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  2. ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้มี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักกีฬาฟุตบอลอาชีพและนักกรีฑาทีมชาติไทย       

2) ผู้ควบคมุทีมกีฬาฟตุบอลอาชีพและทีมกรีฑา 3) แพทย์สนามหรือผู้ รับผิดชอบงานแพทย์ท่ีเคยปฏิบติัหน้าท่ีใน

การแข่งขนักีฬา 4) เจ้าหน้าท่ีนวดประจําทีมกีฬาฟตุบอลและทีมกรีฑาและ 5) ผู้ เช่ียวชาญด้านการนวดประจําทีม

กีฬาฟตุบอลและกรีฑาทีมชาติไทย  

  3. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น              

(Non-probability Sampling) โดยกําหนดแบบเจาะจง (purposive sampling)   (องอาจ, 2551) ได้กลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจยัทัง้สิน้ จํานวน 310 คน ได้แก่ นกักีฬาฟุตบอล 6 ทีมๆ ละ 30 คน รวม 180 คน นกักรีฑาทีมชาติไทย  

45 คน  ผู้ควบคมุทีมกีฬาฟตุบอลและทีมกรีฑา 25 คน  แพทย์สนามหรือผู้ รับผิดชอบงานแพทย์ท่ีเคยปฏิบติัหน้าท่ี

ในการแข่งขนักีฬา 10 คน  เจ้าหน้าท่ีนวดประจําทีมกีฬาและทีมกรีฑา 30 คน  ผู้ เช่ียวชาญด้าน   การนวดประจํา

ทีมกีฬาและทีมกรีฑา 20  คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผ่านกระบวนการหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคําถามกับเนือ้หา ปรับปรุง

แบบสอบถามโดยพิจารณาเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective 

congruence) มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 นําไปใช้เก็บข้อมลูต่อไป ในการศกึษาวิจยัครัง้นีทุ้กข้อคําถามมีค่า IOC 

มากกว่า 0.50 ทุกข้อ และได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือ เท่ากับ 0.96 หลังจากนัน้นํา

แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน  30 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (α-Cronbach’s Alpha Coefficient) (สวิุมล, 2551) ได้ค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.883 จากนัน้จงึนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจริง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้  ได้แก ่คา่ร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คา่เฉลี่ย

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา ใน

การวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ บญุชม (2545) ดงันี ้

   คา่เฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ  

   คา่เฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นมาก 

   คา่เฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

   คา่เฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นน้อย 

  คา่เฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถงึ ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 
 

   2. ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)          

เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาท่ีมีสถานภาพจําแนกตัง้แต ่3 กลุ่มขึน้ไป 

เม่ือมีนยัสําคญัทางสถิติจะทําการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) และวิเคราะห์แจก
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แจงค่าที (Independent Samples T-test) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทาง      

การกีฬาท่ีมีสถานภาพจําแนกเป็น 2 กลุม่  

 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
 
 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย   

ร้อยละ 91.0 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 9.0  มีอายุต่ํากว่า 25 ปี พบมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คือ 

อาย ุ25 ปี – 34 ปี ร้อยละ 40.0  อาย ุ35 - 44 ปี ร้อยละ 10.0 อาย ุ45 ปี – 54 ปี ร้อยละ 6.1 และอาย ุ55 ปีขึน้ไป 

ร้อยละ 0.6  ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือสงูกวา่พบมากท่ีสดุร้อยละ 70.3 รองลงมา ได้แก่ มธัยมศกึษา/ปวช. 

ร้อยละ 19.4  อนปุริญญา/ปวส. ร้อยละ 10.3  และไมพ่บกลุม่ตวัอย่างท่ีไมไ่ด้ศกึษาและระดบัประถมศกึษาเลย   

เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ร้อยละ 44.6  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.6 อาชีพอิสระร้อยละ 20.3  ค้าขาย

หรือธุรกิจสว่นตวั ร้อยละ 6.1 เป็นพนกังานบริษัทเอกชนร้อยละ 7.4 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนมากกวา่ 20,000  บาท

ขึน้ไปพบมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ  43.9  รายได้ 10,000  – 20,000  บาท ร้อยละ 33.2  รายได้ 5,000 – 10,000 

บาท ร้อยละ  18.4  ส่วนรายได้ต่ํากว่า  5,000 บาทต่อเดือนพบน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.0  และสถานภาพ

ทางการกีฬาท่ีพบคือปฏิบติัหน้าท่ีหรือเก่ียวข้องกับกีฬาฟุตบอลมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ  75.8  ส่วนปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือเก่ียวข้องกบักรีฑาคิดเป็นร้อยละ  24.2 
 

 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

  1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

ตารางท่ี 1 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัด้านบคุลากรท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

           N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

1. มีความรู้ในการนวดทางการกีฬา 4.62 0.58 มากท่ีสดุ 1 

2. มีประสบการณ์และความชํานาญด้านการนวด 4.52 0.64 มากท่ีสดุ 2 

3. มีความเอาใจใสใ่นการให้บริการการนวด 4.42 0.66 มาก 3 

4. มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง 4.01 0.70 มาก 8 

5. มีบคุลิกภาพและมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 4.20 0.69 มาก 6 

6. ความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ี 4.39 0.72 มาก 5 

7. มีจิตใจให้บริการ 4.13 0.69 มาก 7 

8. ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ 4.42 0.74 มาก 4 

9. การแตง่กายสภุาพเรียบร้อย 4.13 0.72 มาก 7 
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ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย จัด

อันดับ X  S.D. แปลผล 

10. มีทกัษะในการสื่อสาร 3.90 0.73 มาก 9 
 

        จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านบุคลากรท่ีส่งผลต่อการนวด

เพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก โดยการมีความรู้ใน การนวดทางการกีฬาของบุคลากรมีค่ามาก

ท่ีสดุ ( X = 4.62) รองลงมา ได้แก่ มีประสบการณ์และ ความชํานาญด้านการนวด ( X = 4.52) มีความเอาใจใส่

ในการให้บริการการนวด ( X = 4.42)  ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ ( X = 4.42)  ความรอบคอบในการปฏิบติัหน้าท่ี          (

X = 4.39) มีบคุลิกภาพและมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี ( X = 4.20)  การแตง่กายสภุาพเรียบร้อย ( X = 4.13)            มี

สขุภาพร่างกายแข็งแรง ( X = 4.01) มีจิตใจให้บริการ ( X = 4.01)    มีทกัษะในการสื่อสาร ( X = 3.90)    
 

  2)  ปัจจัยด้านวิธีการนวด 

ตารางท่ี 2  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัด้านวิธีการนวดท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ความรู้สกึปลอดภยัในการถกูนวด 4.56 0.65 มากท่ีสดุ 3 

2. เทคนิคในการนวด 4.55 0.62 มากท่ีสดุ 4 

3. การบีบ กด ลบูอวยัวะ 4.51 0.65 มากท่ีสดุ 6 

4. จงัหวะการนวด 4.46 0.68 มาก 7 

5. นํา้หนกัท่ีใช้ในการนวด 4.54 0.66 มากท่ีสดุ 5 

6. ระยะเวลาท่ีใช้ในการนวด 4.39 0.77 มาก 8 

7. ความถ่ีในการนวด 4.28 0.82 มาก 10 

8. เทคนิคการนวดก่อนการแข่งขนั/ก่อนการฝึกซ้อม 4.57 0.64 มากท่ีสดุ 2 

9. เทคนิคการนวดขณะการแข่งขนั/ขณะการฝึกซ้อม 4.78 0.41 มากท่ีสดุ 1 

10. เทคนิคการนวดหลงัการแขง่ขนั/หลงัการฝึกซ้อม 4.34 0.65 มาก 9 
  

   จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านวิธีการนวดท่ีมีผลต่อการนวด

เพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก โดยเทคนิคการนวดขณะการแข่งขัน/ขณะการฝึกซ้อมมากท่ีสุด    

( X = 4.78) รองลงมา ได้แก่ เทคนิคการนวดก่อนการแข่งขนั/ก่อนการฝึกซ้อม ( X = 4.57) ความรู้สกึปลอดภยั

ในการถกูนวด ( X = 4.56) เทคนิคในการนวด ( X = 4.55)  นํา้หนกัท่ีใช้ในการนวด ( X = 4.54) การบีบ กด ลบู

อวยัวะ ( X = 4.51) จงัหวะการนวด( X = 4.46)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการนวด ( X = 4.39) เทคนิคการนวดหลงัการ

แข่งขนั/หลงัการฝึกซ้อม ( X = 4.34) และ ความถ่ีในการนวด ( X = 4.28)   

 

  3)  ปัจจัยอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวด 
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ตารางที่ 3  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัด้านอปุกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวดท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

           N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ขนาดของเตียงนวด 4.22 0.74 มาก 2 

2. นํา้มนัหรือครีมท่ีใช้นวด 4.14 0.74 มาก 3 

3. หมอนรองนวด 4.02 0.76 มาก 4 

4. แผน่รองหลงั 3.99 0.78 มาก 5 

5. ความปลอดภยัของอปุกรณ์ 4.31 0.69 มาก 1 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบ  

การนวดท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี ้

ความปลอดภยัของอปุกรณ์ ( X = 4.31) ขนาดของเตียงนวด ( X = 4.22) นํา้มนัหรือครีมท่ีใช้นวด ( X = 4.14) 

หมอนรองนวด ( X = 4.02) แผ่นรองหลงั ( X = 3.99)  
   

 4) ปัจจัยด้านสถานที่นวด 
 

ตารางท่ี 4  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัด้านสถานท่ีนวดท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

           N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ความสะอาด และสขุอนามยั 4.35 0.73 มาก 1 

2. สถานท่ีตัง้เหมาะสมเงียบสงบ 4.15 0.73 มาก 3 

3. ความกว้างขวางของห้อง/พืน้ท่ีให้บริการ 3.87 0.77 มาก 5 

4. สถานท่ีโปร่ง โลง่ให้ความรู้สกึไมอ่ดึอดั 4.28 0.72 มาก 2 

5. การอากาศถ่ายเทได้สะดวก 4.15 0.69 มาก 3 

6. ความเหมาะสมของแสงสวา่ง 3.96 0.70 มาก 4 
 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านสถานท่ีนวดท่ีมีผลตอ่การนวด

เพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี ้ความสะอาด และสขุอนามยั 

( X = 4.35)  สถานท่ีโปร่งโลง่ให้ความรู้สกึไมอ่ดึอดั  ( X = 4.28) การอากาศถ่ายเทได้สะดวก ( X = 4.15) 

สถานท่ีตัง้เหมาะสมเงียบสงบ ( X = 4.15) ความเหมาะสมของแสงสวา่ง ( X = 3.96) ความกว้างขวางของห้อง/

พืน้ท่ีให้บริการ ( X = 3.87) 

5) ปัจจัยด้านกระบวนการในการบริการ 
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ตารางท่ี 5  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ปัจจยัด้านกระบวนการในการบริการท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

           N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. เป็นการนวดท่ีมีคณุภาพและตรงตามหลกั 

    เวชศาสตร์การกีฬา 

4.12 0.74 มาก 1 

2. การให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้ รับการนวด 3.85 0.74 มาก 4 

3. การดแูลและเอาใจใสผู่้ รับการนวด 3.90 0.75 มาก 3 

4. การสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ รับการนวด 3.95 0.78 มาก 2 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านกระบวนการให้การบริการท่ีมี

ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมากโดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี ้เป็นการนวดท่ีมี

คณุภาพและตรงตามหลกัเวชศาสตร์การกีฬา ( X = 4.12) การสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ รับการนวด ( X = 3.95) 

การดแูลและเอาใจใสผู่้ รับการนวด ( X = 3.90) การให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้ รับการนวด ( X = 3.85)  

6) ปัจจัยด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 

ตารางท่ี 6  คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                  ปัจจยัด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีสง่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา 

           N = 310 

ปัจจัยศึกษา 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. เสือ้ผ้าสําหรับเปลี่ยน 4.03 0.83 มาก 1 

2. ผ้าคลมุตวั 3.63 0.84 มาก 3 

3. ท่ีพกัผ่อนหลงัการนวด 3.66 0.92 มาก 2 

4. รองเท้าสําหรับเปลี่ยน 3.59 0.89 มาก 4 

5. เคร่ืองด่ืมบํารุงสขุภาพหลงัการนวด 3.52 0.91 มาก 5 
 

       จากตารางท่ี 6 สรุปโดยภาพรวมแล้วพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมากโดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อยดงันี ้

เสือ้ผ้าสําหรับเปลี่ยน ( X = 4.03) ท่ีพกัผ่อนหลงัการนวด ( X = 3.66) ผ้าคลมุตวั ( X = 3.63) รองเท้าสําหรับ

เปลี่ยน ( X = 3.59)  และเคร่ืองด่ืมบํารุงสขุภาพหลงัการนวด ( X = 3.52)   

          สรุปโดยภาพรวมจากการศกึษาแล้วพบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านบุคลากรท่ี

มีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.32) ปัจจยัด้านวิธีการนวดท่ีมีผลต่อการ

นวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.60) ปัจจยัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวดท่ีมี

ผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11)  ปัจจยัด้านสถานท่ีมีผลต่อการนวด
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เพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22) ปัจจยัด้านกระบวนการให้การบริการท่ีมีผลต่อการ

นวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.07)  ปัจจยัด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีผลต่อการ

นวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.68) สรุปผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่าง

มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09) 

ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

                 ภาพรวมของระดบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา   

          N = 310 
 

ปัจจัย 
ระดับปัจจัย 

จัดอันดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ปัจจยัด้านบคุลากร  4.32 0.48 มาก 2 

2. ปัจจยัด้านวิธีการนวด    4.60 0.51 มากท่ีสดุ 1 

3. ปัจจยัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวด  4.11 0.62 มาก 4 

4. ปัจจยัด้านสถานท่ี 4.22 0.57 มาก 3 

5. ปัจจยัด้านกระบวนการให้การบริการ 4.07 0.56 มาก 5 

6. ปัจจยัด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.68 0.65 มาก 6 

ภาพรวม 4.09 0.33 มาก  

 

 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการนวดเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา 
 

         จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬาจําแนกตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬาพบว่า เพศแตกต่างกนัอย่างมี

ผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัเม่ือจําแนกตาม อาย ุ

ระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬาพบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

นวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬา ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 8 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาจําแนกตามปัจจยั 

                 สว่นบคุคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง t/F P-Value 

1. เพศP

1 3.457 .007* 
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2. อายุP2 .539 .707 

3. ระดบัการศกึษาP

2 .543 .783 

4. การประกอบอาชีพ P

2 .282 .889 

5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน P

2 .937 .423 

6. สถานภาพทางการกีฬาP

2 .406 .804 

หมายเหต ุP

1
Pสถิติทดสอบที (t-test) ,P

 2
P สถิติทดสอบเอฟ (F-test),  * มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 

การนวดทางการกีฬามีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่นกักีฬาเน่ืองจากจะทําให้นกักีฬาฟืน้ตวัได้เร็วและ 

สามารถเล่นกีฬาหรือแข่งขนักีฬาได้อย่างเต็มท่ี ทัง้นีใ้นระหว่างการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬานักกีฬาจะเกิด

ความเม่ือยล้า กล้ามเนือ้จะเกิดความตึงเครียดเน่ืองจากการหดตวัและในขณะเดียวกนัจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาทางเคมีภายในกล้ามเนือ้ เป็นสาเหตใุห้เกิดกรดสะสมของกรดแลคติก (Lactic acid) เม่ือกรดแลคติกถูก

สะสมมากขึน้ก็จะเป็นสาเหตใุห้เกิดการเม่ือยล้า อนัจะเป็นสาเหตทํุาให้ความสามารถในการทํางานของร่างกาย

ลดลง  Mori H. et al. (2004) ได้ทําการศกึษาวิจยัผลของการนวดต่อการไหลเวียนเลือด และความเม่ือยล้าของ

กล้ามเนือ้ท่ีมาจากการออกกําลงักายบริเวณเอวแบบไอโซเมตริกในกลุ่มตวัอย่างเพศชายจํานวน 29 คนทําการ

ทดลอง 2 ช่วง คือ การนวดและพกั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการนวดและสภาพท่ีพักเฉยๆ ความ

เม่ือยล้า (VAS) มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ดงันัน้การช่วยให้ร่างกายคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง จากผล

การศกึษาจะเห็นวา่โดยภาพรวมแล้วปัจจยัทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวิธีการนวด ด้านอปุกรณ์เคร่ืองใช้

ประกอบการนวด  ด้านสถานท่ีนวด  ด้านกระบวนการให้การบริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นปัจจัยท่ี

สําคญัย่ิงตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา ปัจจยัด้านบคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ีนวดต้องมีความชํานาญ มี

ทกัษะและความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกักีฬา ให้เกิดความรู้สกึปลอดภยัในการ

ถูกนวด รวมทัง้ปัจจัยด้านเทคนิคในการนวด การบีบ กด ลูบอวัยวะ จังหวะการนวด นํา้หนักท่ีใช้ในการนวด 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการนวด ความถ่ีในการนวด เทคนิคต่างๆ ในการนวดทัง้ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขันหรือ

ภายหลงัการแข่งขนั ล้วนแต่จะส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาได้ ขณะเดียวกนั ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้าน

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวด  ด้านสถานท่ีนวด  ด้านกระบวนการให้การบริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ก็ล้วนเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การนวดมีผลตอ่ความเป็นเลิศทางการกีฬาทัง้สิน้  ซึง่สอดคล้องกบัสถาบนัการแพทย์

แผนไทย (2544) และ ลดาวลัย์ (2551) ซึง่ได้กล่าวถึงศิลปะการนวดไว้ว่า เจ้าหน้าท่ีนวดจะต้องมีความพร้อมทัง้

ทางร่างกายและจิตใจ  โดยเจ้าหน้าท่ีนวดจะต้องมีสุขภาพหรือกําลงัท่ีจะสามารถออกแรงนวด  มีจิตใจท่ีปกติ  

เจ้าหน้าท่ีนวดจะต้องมีความรู้เก่ียวกับร่างกายของมนุษย์พอสมควรเน่ืองจากเป็นการกระทําโดยตรงต่อร่างกาย  

ซึง่อาจจะก่อให้เกิดอนัตรายต่ออวยัวะต่างๆ ได้ เจ้าหน้าท่ีนวดจะต้องมีความชํานาญในด้านการนวดพอสมควร   

โดยจะต้องหมัน่ฝึกหดัค้นคว้าและหัดสงัเกต  แล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเช่ียวชาญ  หากเกิดความสงสยั

ให้สอบถามผู้ ท่ีมีความชํานาญในการนวดนัน้ รวมทัง้ ตําแหน่งท่ีนวด ท่าทางในการนวด  นํา้หนกัท่ีใช้นวดก็ถือ

เป็นศิลปะอีกอย่างหนึง่ของการนวดด้วย   
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 นอกจากนีก้ารนวดยังมีผลทางจิตใจเน่ืองจากเป็นการสัมผัสท่ีทําให้ผู้ ถูกนวดรู้สึกเป็นสุข การนวด     

เป็นการสื่อสารท่ีทําให้เกิดความอบอุ่น สบายใจและเป็นอวจันภาษาจากผู้ สัมผัสสู่ผู้ ถูกสัมผัส (Stephenson 

et.al.,2000) การนวดจะช่วยให้ผู้ ถูกนวดรู้สึกผ่อนคลายส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ ช่วยลดความเครียด      

ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้าหรือความรู้สึกไม่แน่นอนต่างๆ (Wright et. al., 2002) สอดคล้องกับ 

Smith et al. (1994) ท่ีศกึษาพบว่า การนวดทางการกีฬามีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดกล้ามเนือ้จากการ

ออกกําลงักาย (Delayed Onset Muscle Soreness ; DOMS) ภายหลงัการออกกําลงักาย จะเห็นว่า การนวดจึง

มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อนักกีฬาเน่ืองจากการนวดจะช่วยให้เกิดการยืดหรือการคลายตวัของกล้ามเนือ้พังผืด 

เอน็ยดึกระดกูและกล้ามเนือ้ ซึง่เป็นการช่วยเพ่ิมการไหลเวียนกลบัของหลอดเลือดดํา และเพ่ิมการไหลเวียนของ

หลอดเลือดแดงเข้ามาแทนท่ีมากขึน้  การนวดถูทําให้เนือ้เย่ือบริเวณผิวหนังและส่วนท่ีอยู่ลึกลงไปเกิดการ

บาดเจ็บในระดบัเซลล์ (cellular damage) มีการปล่อยสารคล้ายฮีสตามีน  ทําให้หลอดเลือดขยายตวั อณุหภูมิ

ของผิวหนังเพ่ิมขึน้ เกิดการขับถ่ายของเสียจากกระบวนการเผาผลาญต่างๆ รวมทัง้กรดแลคติกให้เร็วขึน้          

ในขณะเดียวกนัก็ช่วยในการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนและสารอาหารให้แก่เนือ้เย่ือ ทําให้ช่วยในการเยียวยาและลด

การหดเกร็งของกล้ามเนือ้ลงด้วย  ทําให้มีการระบายหรือลดปริมาณของสารเคมีสื่อประสาทความเจ็บปวดต่างๆ 

ท่ีเกิดในบริเวณท่ีบาดเจ็บ จะช่วยลด   การกระตุ้นใยประสาทเลก็ และลดการหลัง่สารท่ีทําให้ประตปิูดจึงสามารถ

ลดความเจ็บปวดได้ สง่ผลตอ่การฟืน้ตวัการทํางานของกล้ามเนือ้หลงัออกกําลงักาย เกิดความรู้สกึผ่อนคลายช่วย

ให้ร่างกายของนกักีฬาคืนสูส่ภาพปกติได้รวดเร็วขึน้ 
 

สรุปผล 

สรุปผลการวิจัยโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือ

ความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจัยด้านวิธีการนวดท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นเลิศทาง  

การกีฬาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สว่นปัจจยัด้านอ่ืนๆ เป็นปัจจยัมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ( X = 4.32) ด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประกอบการนวด ( X = 4.11)        

ด้านสถานท่ี ( X = 4.22)  ด้านกระบวนการให้การบริการ ( X = 4.07)  และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก      ( X

= 3.68) และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬา จําแนกตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬา การจําแนกปัจจัยตามเพศ

แตกตา่งกนัอย่างมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัอ่ืน

ได้แก่ จําแนกตาม อายุ ระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางการกีฬา เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การนวดเพ่ือความเป็นทางการกีฬา ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 
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