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มวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรี ยนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและ
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การวิจัยครัง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ดังนี ้ (1) เพื่ อพัฒ นาตัวบ่งชี ค้ วามสามารถพิ เศษของ
นัก กี ฬ ามวยไทยชายระดับ เยาวชนของโรงเรี ย นกี ฬ า สัง กัด สถาบัน การพลศึก ษา กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา (2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบตัวบ่งชี ้ความสามารถพิเศษของ
นักกีฬามวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรี ยนกีฬาฯ (3) เพื่อสร้ างเกณฑ์ ปกติของนักกี ฬามวย
ไทยชายเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และเกณฑ์ปกติของนักกีฬามวยไทยชายเยาวชน
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี โดยใช้ แบบทดสอบตัวบ่งชี ้ความสามารถพิเศษของนักกีฬามวยไทยชายระดับ
เยาวชนของโรงเรี ยนกีฬาฯ โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั 4 ขันตอนคื
้
อ (1) การศึกษาเอกสารเพื่ อกาหนด
ตัวบ่งชีค้ วามสามารถพิเศษของนักกี ฬามวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรี ยนกี ฬาฯ (2) การ
สร้ างเครื่ องมือวิจยั (3) การศึกษาคุณภาพของเครื่ องมือ และ (4) การสร้ างเกณฑ์ปกติ
ผลการวิจยั พบว่าตัวบ่งชี ค้ วามสามารถพิเศษของนักกีฬามวยไทยชายระดับเยาวชน
ของโรงเรี ย นกี ฬ าฯ มี 3 ด้ าน คื อ (1) ความสามารถพิ เ ศษด้ านสรี ร วิ ท ยา 11 ตั ว บ่ ง ชี ้ (2)
ความสามารถพิเศษด้ านจิตวิทยา 3 ตัวบ่งชี ้และ (3) ความสามารถพิเศษด้ านทักษะกีฬามวยไทย
4 ตัวบ่งชี ้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ แบบทดสอบตัวบ่งชี ้ความสามารถพิเศษของนักกีฬา
มวยไทยชายระดับเยาวชนของโรงเรี ยนกี ฬ าฯ ซึ่งประกอบไปด้ วย 18 รายการทดสอบส าหรั บ
นักมวยไทยชายฯ โดยมีความตรงตามเนื ้อหา 0.76 สาหรับการทดสอบ มีความตรงตามโครงสร้ าง
ทฤษฎี อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 ทุกรายการทดสอบ และมีเกณฑ์ปกติแบบอิงกลุ่ม 2 เกณฑ์
คือ เกณฑ์ปกติของนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และเกณฑ์ปกติของ
นักกี ฬ ามวยไทยเยาวชนรุ่ นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ผ้ ูวิจัยได้ สร้ างเกณฑ์ ระดับความสามารถซึ่งเป็ น
ผลรวมคะแนนจากการทดสอบทัง้ 3 ตัวบ่งชี ้ โดยแบ่งระดับความสามารถออกเป็ น 5 ระดับคือ
ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า และต่ามาก
การวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ ว่าแบบทดสอบตัวบ่งชี ้ความสามารถพิเศษของนักกีฬามวยไทย
ชายระดับเยาวชนทัง้ เป็ นชุดการทดสอบภาคสนาม เพื่ อการประเมิ นความสามารถพิเศษของ
นักกี ฬามวยไทยทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถพิเศษด้ านสรี รวิทยา ความสามารถพิเศษด้ าน
จิ ต วิ ท ยา และความสามารถพิ เศษด้ า นทัก ษะกี ฬ ามวยไทย นั น้ เป็ นเครื่ อ งมื อ การวิ จัย ที่ มี
คุณภาพสูง ทังในด้
้ านความตรงตามเนื ้อหา ด้ านความตรงตามโครงสร้ างทฤษฎีที่สามารถจาแนก
นักกีฬามวยไทยที่มีความสามารถพิเศษกับนักกีฬามวยไทยปกติทวั่ ไปได้ ด้ านความเที่ยงและมี
เกณฑ์ปกติคะแนนที เกณฑ์ระดับความสามารถ พร้ อมทัง้ คู่มือการใช้ และรายละเอียดของการ
ทดสอบสาหรับผู้สนใจที่จะนาไปใช้ ในการทดสอบ และคัดเลือกนักกีฬามวยไทยที่มีความสามารถ
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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.

