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วชัรกญัจน์  หอทอง และ ผศ.ภาวิน  พจนอารี : การพฒันาตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของนกักีฬา
มวยไทยชายระดบัเยาวชนของโรงเรียนกีฬา สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงท่องเท่ียวและ
กีฬา.  (A DEVELOPMENT OF INDICATORS FOR TALENTED YOUTH MALE THAI 
BOXERS SPORT SCHOOL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION  MINISTRY OF 
TOURISM AND SPORTS. 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ดังนี ้(1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชีค้วามสามารถพิเศษของ
นักกีฬามวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง
ทอ่งเท่ียวและกีฬา (2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของ
นกักีฬามวยไทยชายระดบัเยาวชนของโรงเรียนกีฬาฯ (3) เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติของนักกีฬามวย
ไทยชายเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายไุม่เกิน 17 ปี และเกณฑ์ปกติของนกักีฬามวยไทยชายเยาวชน
รุ่นอายไุม่เกิน 17 ปีโดยใช้แบบทดสอบตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของนกักีฬามวยไทยชายระดบั
เยาวชนของโรงเรียนกีฬาฯ โดยมีขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอนคือ (1) การศึกษาเอกสารเพ่ือก าหนด
ตวับ่งชีค้วามสามารถพิเศษของนักกีฬามวยไทยชายระดบัเยาวชนของโรงเรียนกีฬาฯ (2) การ
สร้างเคร่ืองมือวิจยั (3) การศกึษาคณุภาพของเคร่ืองมือ และ (4) การสร้างเกณฑ์ปกต ิ

ผลการวิจยัพบว่าตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของนกักีฬามวยไทยชายระดบัเยาวชน
ของโรงเรียนกีฬาฯ มี  3 ด้าน คือ (1) ความสามารถพิ เศษ ด้านสรีรวิทยา 11 ตัวบ่งชี  ้(2) 
ความสามารถพิเศษด้านจิตวิทยา 3 ตวับง่ชีแ้ละ  (3) ความสามารถพิเศษด้านทกัษะกีฬามวยไทย 
4 ตวับ่งชี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบทดสอบตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของนกักีฬา
มวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรียนกีฬาฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 18 รายการทดสอบส าหรับ
นกัมวยไทยชายฯ โดยมีความตรงตามเนือ้หา 0.76 ส าหรับการทดสอบ มีความตรงตามโครงสร้าง
ทฤษฎีอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 ทุกรายการทดสอบ และมีเกณฑ์ปกติแบบอิงกลุ่ม 2 เกณฑ์ 
คือ เกณฑ์ปกติของนกักีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และเกณฑ์ปกติของ
นักกีฬามวยไทยเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีท่ีผู้ วิจัยได้สร้างเกณฑ์ระดบัความสามารถซึ่งเป็น
ผลรวมคะแนนจากการทดสอบทัง้ 3 ตวับ่งชี ้โดยแบ่งระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบัคือ     
ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า และต ่ามาก 

การวิจยัครัง้นีส้รุปได้ว่าแบบทดสอบตวับง่ชีค้วามสามารถพิเศษของนกักีฬามวยไทย
ชายระดับเยาวชนทัง้เป็นชุดการทดสอบภาคสนาม เพ่ือการประเมินความสามารถพิเศษของ
นักกีฬามวยไทยทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพิเศษด้านสรีรวิทยา ความสามารถพิเศษด้าน
จิตวิทยา และความสามารถพิเศษด้านทักษะกีฬามวยไทย นัน้เป็นเคร่ืองมือการวิจัยท่ีมี
คณุภาพสงู ทัง้ในด้านความตรงตามเนือ้หา ด้านความตรงตามโครงสร้างทฤษฎีท่ีสามารถจ าแนก
นกักีฬามวยไทยท่ีมีความสามารถพิเศษกับนกักีฬามวยไทยปกติทัว่ไปได้ ด้านความเท่ียงและมี
เกณฑ์ปกติคะแนนที เกณฑ์ระดบัความสามารถ พร้อมทัง้คู่มือการใช้ และรายละเอียดของการ
ทดสอบส าหรับผู้สนใจท่ีจะน าไปใช้ในการทดสอบ และคดัเลือกนกักีฬามวยไทยท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
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The purposes of this study were (1) to develop the indicators of Youth male 
Thai boxers’ Talent of Sport School is under The IPE, Ministry of Tourism and Sport. (2) 
to examine the efficiency of the test; and (3) to construct the norm of U-17 Thailand 
national youth male Thai boxers and the U-17 general youth male Thai boxers by using 
test of indicators of talented Thai boxers’ characteristics. The research procedure 
comprised 4 stages, as follow: (1) to study the document for evaluate the indicator and 
the characteristics of talented Thai boxers; (2) to construct the research instrument; (3) 
to study the quality of research instrument and (4) to construct the norms of the test. 

The research Found that the characteristic indicators of talented youth male 
thai boxers were composed of 3 components as follow: (1) 11 indicators on 
physiological characteristics indication, (2) 3 indicators on physiological characteristics 
and (3) 4 indicators on Thai boxing skills characteristics. The research tool on this study 
was the test consisting of 18 items for  Thai boxer’s testing with the content validity at 
0.76 (IOC) for Thai boxers’ testing and the construct validity statistically at 0.5 in all 
items. There were 2 norms of references for the U-17 Thailand national male youth Thai 
boxers and the U-17 general youth male Thai boxers that the researcher constructed by 
making the level of performance Including the mork From the 3 Indicators by criteria in 
5 levels: very highest, high, medium, low, and lowest. 

The research  concluded that the test in the field experiment which was 
used for evaluating the characteristics of talented youth male Thai boxers in 3 
components (the physiological characteristics, the psychological characteristics and 
Thai boxing skills characteristics for thai boxer) was a high quality instrument on content 
validity, construct validity and reliability. Norms as well as the level of performance 
criteria were constructed. The test manual with details was also constructed to test and 
to select the talented youth male thai boxers. 


