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การรูคิด (Cognitive psychology) รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินความ
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สามารถทางสมองของนักกีฬาในประเทศไทย

ผลการศึ ก ษา พบวา นักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา

มีความสามารถทางสมองทีด่ กี วานักกีฬาฟุตบอลทีไ่ มประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา ในดานอัตรา
ความถูกตองของการทดสอบปฏิกริ ยิ าอยางงาย (p=.033) จํานวนครัง้ ของความผิดพลาดในการทดสอบ
เทรลเมคคิง่ บี (p=.046) และความเร็วในการตอบสนองของการทดสอบแฟลงเคอรของทัง้ สองรูปแบบ
คือ Congruent task (p=.025) และ Incongruent task (p=.019) อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตาง
ระหวางกลุม ในตัวแปรดานความเร็วในการตอบสนองของการทดสอบเวลาปฏิกริ ยิ าอยางงาย ความเร็ว
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ในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ เวลาที่ใชในการทดสอบทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี ความแตกตางของเวลา
ที่ใชในการทดสอบระหวางเทรลเมคคิ่ง เอ และ บี อัตราสวนของเวลาที่ใชในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ
และ บี ความถูกตองในการตอบสนองของการทดสอบแฟลงเคอร จํานวนรูปภาพรวมทั้งหมดของ
การทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพทีไ่ มซาํ้ กัน และคะแนนทีไ่ ดจากการทดสอบการหมุนภาพ
ในใจ

ผลทีไ่ ดจากการศึกษานี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความสามารถ

ทางสมองที่มีตอความสําเร็จทางการกีฬาสําหรับนักฟุตบอลเยาวชนไทย ประกอบดวย
ความสามารถในการประมวลผลขอมูล (Information processing) ความสามารถระดับสูง
ในการบริ ห ารจั ด การของสมอง (Executive functions) ด า นความคิ ด ยื ด หยุ  น
(Cognitive ﬂexibility) และดานความสามารถในการควบคุมและยับยั้ง (Inhibitory
control)

คําสําคัญ : ความสามารถทางสมอง ความสามารถระดับสูงในการบริหาร

จั ด การของสมอง ความสํ า เร็ จ ทางการกี ฬ า ความสามารถทางการกี ฬ า นั ก กี ฬ า
เยาวชน
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Cognitive performances have been known to play crucial roles in
the peak performances, expertise, and talent in sports. Therefore, cognitive
functions might affect sporting success.
The purpose of this study was to investigate whether multiple cognitive
domains are related to success in youth soccer players. Participants were 100
young soccer players which were categorized into two groups: successful (n=50)
and unsuccessful athletes (n=50). All participants were evaluated the cognitive
abilities by administering a Thai computerized cognitive test battery consists
of 6 subtests assessing simple reaction time test (SRT), choice reaction time
test (CRT), trail making test (TMT), flanker test (FKT), design fluency test (DFT),
and mental rotation test (MRT).

Results : Successful soccer players outperformed unsuccessful soccer
players on response accuracy of SRT (p=.033), errors response of TMT B (p=.046),
and response time of congruent (p=.025) and incongruent (p=.019) trials of
FKT. There were no statistically significant differences between the two groups
in response time of SRT, response time and response accuracy of CRT, time to
complete and error response of TMT A, time to complete of TMT B, B-A difference
and B/A ratio response accuracy of congruent and incongruent tasks of FKT,
number of unique designs of DFT, and scores of MRT.
In conclusion : The findings of the present study revealed the
importance of particular cognitive functions (Information processing & executive
functions) to sporting achievements in Thai youth soccer players.

Keyword: Cognitive functions, Executive functions, Sporting success,

Sport performance, Youth athlete
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ความเปนมา
และความสําคัญของปญหา
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ความสามารถทางการกี ฬ าเพื่ อ ความเป น เลิ ศ ในระดั บ เยาวชน ได ร ายงานถึ ง ป จ จั ย
สําคัญทีเ่ กีย
่ วของกับการพัฒนาความสามารถสูงสุดทางการกีฬา (Peak performance)
นอกเหนื อ ไปจากคุ ณ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม (Genetics) ลั ก ษณะทางสรี ร วิ ท ยา
(Physiological aspect) สัดสวนรางกาย (Anthropometrical aspect) ลักษณะทางจิตใจ
(Psychological aspect) เทคนิค (Technical aspect) ทักษะกีฬา (Sports skills) และ
ลักษณะทางสังคม (Sociological aspect) (Abbott & Collins, 2004; Mohamed
et al., 2009; Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000) คือ การทํางานของสมอง
(Cognitive function) หรื อ ความสามารถทางสมอง (Cognitive performance)
(Belling & Ward, 2015; Vestberg, Gustafson, Maurex, Ingvar, & Petrovic,
2012; Vestberg, Reinebo, Maurex, Ingvar, & Petrovic, 2017)
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อยางไรก็ตาม

สําหรับประเทศไทยนั้นยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับองคความรู

งานวิจัย เครื่องมือที่ใชสําหรับการวัดและประเมินผล
ความสามารถทางสมองที่สัมพันธกับความสามารถ

ทางการกีฬาที่ยังขาดแคลน

ซึง่ มีความจําเปนอยางยิง่ สําหรับบุคลากรทางการกีฬา โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูฝ ก สอนนักกีฬา
ในโรงเรียน หรือศูนยพฒ
ั นานักกีฬาเยาวชนของสโมสรกีฬาตางๆ ทีส่ ามารถนําไปใชพฒ
ั นานักกีฬา
เยาวชนอันจะเปนพืน้ ฐานสําคัญในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเยาวชนสูก ารเปนนักกีฬา
ระดับโลกในวัยผูใหญ
ความสามารถในการทํางานของสมองถูกพบวามีความสัมพันธกับระดับความสามารถ
ทางการกีฬา ดังนี้ นักกีฬาชั้นเลิศจะมีประสิทธิภาพในการทํางานของทางสมองที่ดีกวา กลาวคือ
มีสมาธิและความตัง้ ใจ (Attention) ดีกวา มีความสามารถในการยับยัง้ และควบคุมพฤติกรรมและ
ความคิด (Inhibitory control) ทีด่ กี วา มีความจําใชงาน (Working memory) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากกวา มีความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณหรือ
การเปลี่ยนแปลงของเปนสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและรวดเร็วกวา มีความคิดสรางสรรค
(Creativity) ทีห่ ลากหลายกวาและมีความสามารถในการประมวลผลขอมูลและมีการตอบสนอง
(Information processing speed) ที่เร็วกวา ซึ่งความสามารถเหลานี้ในทางการกีฬาไดรับ
การนิยามวาเปน
“ความฉลาดทางการกีฬา (Sports intelligence)”

(Woo & Yongtawee, 2018)

18

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

ทั้งนี้ Pruna and Bahdur (2016) แพทยประจําทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนํา

ของโลก คื อ สโมสรบาร เ ซโลน า ประเทศสเปนได ร ายงานถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับการทํางานของสมองที่สงผลทําใหนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสามารถแสดง
ความสามารถทางการกีฬาสูงสุดตลอดชวงของการแขงขัน ประกอบดวย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เชาวนปญญา (Intelligence)
การรับรู (Perception)
สมาธิและความตั้งใจ (Attention)
การตัดสินใจ (Judgement)
การคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น (Anticipation)
ความจําใชงาน (Working memory)
เวลาปฏิกิริยา (Reaction time)
การตอบสนองที่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ (Reﬂex)
ประสบการณ (Experience)
ความคิดยืดหยุน (Shifting)
ความสามารถในการจดจํารูปแบบ (Pattern recognition)
ความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial ability)

ความเปนมา
และความสําคัญของปญหา
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นอกจากนี้
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จากหลักฐานเชิงประจักษยังพบวา นักกีฬามีความสามารถ
ของสมองหรื อ ความฉลาดทางการกี ฬ าที่ ดี ก ว า บุ ค คลที่ ไ ม ใ ช นั ก กี ฬ าหรื อ ประชาชน
ทั่วไป (Chueh et al., 2017; Jansen & Lehmann, 2013; Lundgren et al., 2016;
Nakamoto & Mori, 2008; Schmidt, Egger, Kieliger, Rubeli, & Schüler, 2016;
Voss et al., 2010; Wang, Guo, & Zhou, 2016; Yu, Chan, Chau, & Fu, 2017)
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อีกทั้งยังพบความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํางานของสมองกับ
ความเชีย
่ วชาญทางการกีฬา ในกีฬาหลายประเภท เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ฮอกกีน
้ าํ้ แข็ง
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส มาราธอน คาราเต ฯลฯ ซึ่งนักกีฬาที่มีระดับความสามารถ
ทีส
่ ง
ู กวาจะมีความสามารถโดยรวมทีเ่ กีย
่ วของกับการทําหนาทีข
่ องสมองดีกวานักกีฬา
ทีม
่ ค
ี วามสามารถอยูใ นระดับตํา่ กวา (Alves et al., 2013; Cona et al., 2015; Liao et al.,
2017; Mann, William, Ward, & Janelle, 2007; Mori et al., 2002; Vestberg et al.,
2012; Wang et al., 2013) ยิ่งไปกวานั้น ในนักกีฬาเยาวชนที่ไดรับการตรวจสอบ
วามีพรสวรรคทางการกีฬาและไดรับคัดเลือกเขาศูนยฝกและพัฒนานักกีฬาเยาวชน
(Soccer academy) ของสโมสรฟุตบอลอาชีพในทวีปยุโรปหลายแหง ไดแสดงใหเห็นถึง
ระดับความสามารถทางสมองเหนือกวานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทั่วไป (Huijgen et al.,
2015; Verburgh, Scherder, van Lange, & Oosterlaan, 2014) และยังมีรายงานวา
ความสามารถทางสมองที่เกี่ยวกับความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) สามารถ
ทํานายความสามารถทางการกีฬาในอนาคตได (Vestberg et al., 2012)
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จากขอคนพบทางการศึกษาวิจย
ั ทีก
่ ลาวมา แสดงใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
ความสามารถทางสมอง (Cognitive function) หรือในทางการกีฬาเรียกวา ความฉลาดทางการกีฬา
(Sport intelligence) ทีม
่ ต
ี อ
 ความสามารถทางการกีฬา (Sport performance) ระดับความเชีย
่ วชาญ
ทางการกีฬา (Sports expertise) และพรสวรรคทางการกีฬา (Talent in sport) และอาจจะมี
อิทธิพลตอการไดมาซึง
่ ชัยชนะหรือการประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาในนักกีฬาระดับเยาวชนได
(Success in youth sports) อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของในปจจุบัน
ในเรื่องความสามารถของสมองทางการกีฬาและการออกกําลังกายในประเทศไทยนั้น พบวา
ยั ง ไม ป รากฎองค ค วามรู  แ ละการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งมาก อ น รวมไปถึ ง ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ ง
ของเครื่องมือวัดและประเมินผล เชน ชุดแบบทดสอบความสามารถทางสมองทางการกีฬาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Computerized cognitive test battery)
ดังนัน
้ การศึกษาในเรือ
่ งนีจ
้ ง
ึ มีความสําคัญสําหรับการพัฒนาองคความรูแ ละเครือ
่ งมือ
ทางดานจิตวิทยาการรูคิด (Cognitive psychology) ที่ยังมีความตองการสําหรับนักวิจัยและ
บุคลากรทางการกีฬาโดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาในระดับเยาวชนนัน
้ จําเปน
ตองศึกษาและทําความเขาใจองคความรูส
 หสาขาทางวิทยาศาสตรการกีฬาทุกดานอยางถองแท
เพือ
่ ทีจ
่ ะนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับชวงอายุ นอกเหนือไปจากนัน
้ ยังเปนการสงเสริมสนับสนุนและ
พั ฒ นาการศึ ก ษาวิ จั ย พื้ น ฐานและการวิ จั ย ประยุ ก ต ท างด า นจิ ต วิ ท ยาและสรี ร วิ ท ยาการกี ฬ า
(Sports Psychophysiology) อีกทั้งยังตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปของรัฐบาล
ในยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยเรือ
่ งการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ในยุทธศาสตรที่ 1 เรือ
่ งการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและยุทธศาสตรที่ 8 เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม และแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2560-2564) ในยุทธศาสตรที่ 5
เรื่องการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา อีกดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย

• เพือ
่ พัฒนาชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
• เพือ
่ ศึกษาความสามารถทางสมองทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย
• เพือ
่ เปรียบเทียบความสามารถทางสมองทางการกีฬาในนักกีฬา

เยาวชนไทยทีป
่ ระสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
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สมมติฐานการวิจัย

“ความสามารถทางสมองในนักกีฬาเยาวชนไทย
ที่ประสบความสําเร็จและนักกีฬาเยาวชนที่ไมประสบความสําเร็จ

ในการแขงขันกีฬาจะแตกตางกัน”
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ

ในการทํางานสมองในนักกีฬาเยาวชนไทยที่ประสบความสําเร็จและนักกีฬาเยาวชนที่
ไมประสบควาสําเร็จในการแขงขันกีฬา ผูวิจัยกําหนดการวัดตัวแปรขององคประกอบ
ดานตางๆ โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
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ความสามารถทางสมอง
(Cognitive function)

ความสามารถทางการกีฬา
(Sport performance)

25

ความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
(Sporting success)

องคประกอบ
ความสามารถทางสมอง

1. การควบคุมยับยั้ง
(Inhibition)
2. ความจําใชงาน
(Working memory)
3. ความคิดยืดหยุน
(Cognitive ﬂexibility)
4. การประมวลผลขอมูล
(Information processing)
5. ความสามารถเขิงมิติสัมพันธ
(Spatial ability)

• นักกีฬาที่ประสบความสําเร็จ
• นักกีฬาที่ไมประสบความสําเร็จ
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นิยามศัพทและคําจํากัดความ

1. นักกีฬาเยาวชนที่ประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา (Successful athlete) คือ
นักกีฬาทีเ่ ปนสมาชิกของทีมทีส่ ามารถผานเขาสูร อบชิงชนะเลิศ (ทีมทีช่ นะในรอบรองชนะเลิศ)
จากการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลางของกรมพลศึกษา รุนอายุ 16 ป
ประเภท ก และ ข ประจําป 2562
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2. นักกีฬาเยาวชนที่ไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
(Unsuccessful athlete) คือ นักกีฬาที่เปนสมาชิกของทีมที่ไม
สามารถผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ(ทีมที่แพในรอบรองชนะเลิศ)
จากการแข ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลระหว า งโรงเรี ย นส ว นกลางของ
กรมพลศึกษา รุนอายุ 16 ป ประเภท ก และ ข ประจําป 2562
3. ความสามารถทางสมอง คือ กระบวนการทํางานของสมองที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับ สมาธิและความตั้งใจ (Attention) ความจํา
(Memory) ความสามารถในการจัดการความคิดและพฤติกรรม
(Executive functioning) ความสามารถในการประมวลผล
(Information processing) ความสามารถในเชิงมิติสัมพันธ
(Spatial ability)
4. ความฉลาดทางการกีฬา คือ ความสามารถทางสมองที่สงผลตอ
การแสดงความสามารถทางการกีฬา โดยนักกีฬาที่มีความฉลาด
ทางการกีฬาที่ดีจะมีการทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพ เชน
มีสมาธิดี ไมวอกแวกในระหวางการแขงขัน จดจําตําแหนงของ
คูแ ขงขันหรือวัตถุไดอยางแมนยํา มีความสามารถในการจัดการและ
ยับยัง้ การแสดงพฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงคในการแขงขัน มีความคิด
ยื ด หยุ  น ที่ เ หมาะสมต อ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นไปในการแข ง ขั น
และมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
5. ความสามารถทางการกีฬา คือ ลักษณะหรือความสามารถของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วกับการกีฬา ซึง่ ไดรบั อิทธิพลมาจากปจจัยสําคัญ ไดแก
ทักษะ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตใจ ลักษณะทาง
สรีรวิทยา พันธุกรรม
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
ความรูท
 วั่ ไปเกีย
่ วกับความสามารถในการทํางานของสมอง
และการทํางานของสมองกับความสามารถทางการกีฬา
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1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํางานของสมอง
ความสามารถในการทําหนาทีข่ องสมอง หรือ ในภาษาอังกฤษ คือ “Cognitive function”
หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจดานตางๆ ที่ประกอบดวย การรับรู (Perception)
ความตัง้ ใจ (Attention) ความจํา (Memory) ความสามารถในการจัดการความคิดและพฤติกรรม
(Executive functioning) ความสามารถในการประมวลผล (Information processing) ความสามารถ
ในเชิงมิติสัมพันธ (Spatial ability)และความสามารถทางสติปญญา (Intelligence) เปนตน
(Tomporowski et al., 2008)
ซึง่ ความสามารถทางสมองตางๆ เหลานีม้ คี วามสัมพันธตอ ลักษณะและความสามารถใน
ดานตางๆของมนุษยตลอดชีพ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (Cragg & Gilmore, 2014)
ความสัมพันธทางสังคม (Dulau et al., 2017) ความสามารถในการขับรถ (Hotta et al., 2018)
สุขภาพทางกายและจิตใจ (Davis et al., 2017; Burkauskas et al., 2016) สมรรถภาพทางกาย
(Dupuy et al., 2015) และความสามารถเชิงกีฬา (Mann et al., 2007; Voss et al., 2010)
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ความสามารถในการทําหนาทีข
่ องสมอง

ประกอบดวย
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1. ความสนใจหรือสมาธิ (Attention) คือ ความสามารถ

ของสภาวะจิ ต ใจที่ มุ  ง ตอบสนองต อ สิ่ ง เร า เป น การเฉพาะ
เจาะจง ระดับของความสนใจจะมีความสัมพันธกับสถานการณ
หรือสิ่งเราที่มากระตุนแตกตางกัน โดยสามารถวัดประสิทธิภาพ
ของความสนใจไดดวยเครื่องมือทางสรีรวิทยาและจิ ต วิ ท ยา
ความสนใจเปนหนึ่งในลักษณะของกระบวนการทางความคิด
ที่ มี ค วามซั บ ซ อ น ประกอบด ว ยโครงข า ยความสนใจ
(Attentional network) 3 ขั้นตอน คือ ความสนใจตื่นตัว
(Alerting attention) ความสนใจจั ด เรี ย ง (Orienting
attention) และความสนใจขั้นสูง (Executive attention)
(Kaewkaen, 2012; Posner & Rothbart, 2007; Raz &
Buhle, 2006)
2. ความจํา (Memory) คือ การเก็บรักษาขอมูลที่ไดมาจาก

ความคิ ด ประสบการณ ที่ ผ  า นมา หรื อ จากพฤติ ก รรมและ
การกระทํา ความจํา แบงเปน 2 ประเภท คือ ความจําระยะสัน้
และความจําระยะยาว (Baddeley, 2012)
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3. การทํางานของสมองดานการจัดการ
(Executive function: EF)

คื อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ค ว า ม คิ ด
(Cognition) การกระทํ า (Action) พฤติ ก รรม
(Behavior) และอารมณ (Emotion) ซึ่งใชในการ
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งต า งๆของชี วิ ต เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมาย ภายใตการควบคุมของสมองสวนหนา
( F r o n t a l l o b e ) โ ด ย ทั่ ว ไ ป ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย
3 องคประกอบหลัก (Core executive function)
ดังนี้
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3.1 การยั บ ยั้ ง (Inhibition หรื อ inhibitory
control หรือ action inhibition หรือ response
inhibition) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมหรือ

ยั บ ยั้ ง การตอบสนองทางความคิ ด การกระทํ า และ
อารมณที่ไมเหมาะสม (Diamond, 2013)
3.2 ความจําใชงาน (Working memory)

คือ ความสามารถในการรักษา ตรวจสอบ ประเมินขอมูล
ที่กําลังเกิดขึ้นในความคิด แลวทําการตอบสนองโดยใช
ขอมูลที่เกี่ยวของในขณะนั้น (Miyake et al., 2000)
3.3 ความยืดหยุน
 ทางความคิด (Cognitive ﬂexibility
หรือ mental ﬂexibility หรือ shifting หรือ
set shifting หรือ switching)

คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทางความคิดทันที
ทั น ใด เพื่ อ ตอบสนองต อ สิ่ ง กระตุ  น หรื อ ข อ มู ล หรื อ
สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น

ทั้งนี้ องคประกอบหลักของ EF ทั้งสามดานนี้ ถือวา
เปนพืน้ ฐานสําคัญของทักษะในการทํางานของสมองดาน
การจัดการขั้นสูง (High-level executive function)
ไดแก
• การใชเหตุผล (Reasoning)
• การแกปญหา (Solving problem)
• การวางแผน (Planning)
• การตัดสินใจ (Making decision)
(Diamond, 2013)
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4. ความสามารถในการประมวลผลขอมูล

(Information processing)

คือ ความสามารถในการประมวลผลและการตอบสนอง
อัตโนมัติโดยเร็ว ประกอบดวย
ความเร็วในการประมวลผล (Processing speed)
และความเร็วในการตอบสนอง (Response speed)
ซึ่งสามารถทดสอบไดโดยการทดสอบระยะเวลาในการ
ตอบสนอง (Response time)
และความแมนยําในการตอบสนอง
(Response accuracy) (Janssen, 2015)
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5. ความสามารถเชิงมิตส
ิ ม
ั พันธ (Spatial ability)
คือ ความสามารถในการรับรู รักษาและแปลงขอมูลภาพที่อยู
ในพื้นที่วางรอบวัตถุที่สนใจ (Halpern, 2000)
ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ
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5.1 การรั บ รู  เ ชิ ง พื้ น ที่
(Spatial perception)

คือ ความสามารถของแตละบุคคลในการรับรู
ทิ ศทางในแนวตั้ งและแนวนอนที่ ในบริ เวณที่ มี
สิ่งเรา
5.2 การมองภาพเชิ ง พื้ น ที่
(Spatial visualization)

คือ ความสามารถในการจดจําและรับรูจ าํ นวนครัง้
ของการเปลี่ยนแปลงในภาพที่สนใจ
5.3 การเปลี่ ย นทิ ศ ทางในใจ
(Mental Rotation)

คือ ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
สิ่งเราที่เปนวัตถุสองมิติหรือสามมิติในทิศทางที่
ไมสามารถคาดเดาได (Shepard & Metzler, 1971)
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของทักษะการแกปญหา
(Geary, Saults, Liu, & Hoard, 2000)
ทักษะทางคณิตศาสตร
(Hegarty & Kozhevnikov,1999)
และความรูทางวิชาการ
(Peters, Chisholm, & Laeng, 1995)

40

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

41

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

ภาพที่ 1 องคประกอบทั่วไปของการทําหนาที่ของสมอง (พัฒนาจาก Baggetta & Alexander,

2016; Diamond, 2013; Miyake et al., 2000; Tomporowski et al., 2008)

Short-term memory

Memory

Long-term memory
Alerting attention

Attention

Orienting attention
Executive attention
Selective attention
Working memory

Cognitive Function

Inhibition

Executive Functions
Cognitive ﬂexibility

Planning
Problem-solving

Information
Processing

Processing speed
Reaction speed
Spatial perception

Spatial Ability

Spatial visualization
Mental rotation

42

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

2. ความสามารถของสมองกับความสามารถทางการกีฬา
(Cognitive function and sports performance)
ในอดีตที่ผานมานั้น การพัฒนาความสามารถทางการกีฬาสูงสุดมีปจจัยสําคัญที่
เกี่ยวของดังนี้ ปจจัยทางสรีรวิทยา ปจจัยทางจิตใจ ปจจัยทางดานเทคนิคและทักษะเฉพาะกีฬา
ปจจัยทางความสัมพันธทางสังคม (Abbott & Collins, 2004; Mohamed et al., 2009;
Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000)
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แตจากผลการศึกษาวิจัยลาสุดในปจจุบัน ที่รายงานวา
นักกีฬาไมเพียงแตตองการความสามารถทางกายที่ดีเทานั้น ยังตองการทักษะและความสามารถ
ที่เกี่ยวกับการทํางานของสมองที่ดีเยี่ยม (Cognitive performance) (Belling & Ward, 2015)
สอดคลองกับ Mann et al. (2007) ที่ไดกลาววา ในบริบทของการกีฬานั้น นักกีฬาจะแสดง
ความสามารถทางการกีฬาที่มีประสิทธิภาพไดนั้น จะอยูภายใตกระบวนการทํางานทางความคิด
ที่ซับซอน (Complex mental processes) นักกีฬาที่มีความสามารถโดดเดน สามารถจําแนกได
ดวยระดับความสามารถทางสมองที่เปนเลิศ เชน ความตั้งใจ ความสามารถในการจัดการ
ทางความคิดและการกระทํา และความสามารถเชิงมิติสัมพันธ (Alves et al., 2013; Jansen,
Lehmann, & Van doren, 2012; Voss et al., 2010)
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ทัง
้ นี้ Singer and Janelle (1999)
ได ส รุ ป ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ ความ
สามารถของสมองที่ ส ามารถ
จําแนกนักกีฬาชัน
้ เลิศและนักกีฬา
ทั่วไป ดังนี้
1 นักกีฬาชั้นเลิศมีความรูที่เกี่ยวกับงานหรือ
ความรูเฉพาะดานที่ดีกวา
2 นักกีฬาชั้นเลิศสามารถตีความและเขาใจ
ความหมายของขอมูลที่มีอยูไดดีกวา
3 นักกีฬาชั้นเลิศมีการเก็บรักษาและใช
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
4 นักกีฬาชั้นเลิศสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
แผนการเลนและมีความสามารถในการ
จดจําแผนการเลนที่ดีกวา
5 นักกีฬาชัน้ เลิศสามารถคาดเดาและพยากรณ
สถานการณที่กําลังจะเกิดขึ้นไดดีกวา
6 นักกีฬาชั้นเลิศสามารถตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสมและเร็วกวา
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สอดคลองกับการศึกษาของ Vestberg et al. (2012, 2017) พบวา

ความสามารถในการทํางานของสมองในสวนของความยืดหยุนทางความคิดและความจําใชงาน
มีความสัมพันธกับความสามารถทางการกีฬา และงานวิจัยหลายเรื่อง ไดระบุถึงความสัมพันธ
ทางบวกระหวางความสามารถทางสมองกับความสามารถทางการกีฬาในกีฬาหลายประเภท เชน
ฟุตบอล (Huijgen et al., 2015; Vestberg et al., 2012; Verburgh et al.; 2014), เทนนิส
(Wang et al., 2013) วอลเลยบอล (Alves, et al., 2013) มาราธอน (Cona et al., 2015),
ฟนดาบ (Bianco, Di Russo, Perri, & Berchicci, 2017) ฮอกกี้นํ้าแข็ง (Lundgren et al.,
2016) ยิมนาสติก (Schmidt et al., 2016) และเทเบิลเทนนิส (Wang et al., 2016)

นอกจากนี้ ยังมีรายงานวา นักกีฬาชั้นนํามีความสามารถทางสมองหรือ

ความฉลาดทางการกีฬา เชน ความสามารถในการควบคุมความคิดและพฤติกรรม (Inhibition)
ความจําใชงาน (Working memory) ความยืดหยุนทางความคิด (Mental ﬂexibility)
ความสามารถในการแก ป  ญ หา (Problem-solving) ความสามารถในการวางแผน
(Planning) ความสามารถในการตั ดสิ นใจ (Decision-making) เวลาในการตอบสนอง
(Reaction time) และความสามารถในการหมุนภาพในใจ (Mental rotation ability)
ทีด่ กี วานักกีฬาสมัครเลนและประชาชนทัว่ ไป (Huijgen et al., 2015; Jacobson, & Matthaeus,
2014; Lundgren et al., 2016; Vestberg et al., 2012, 2017; Wang et al., 2013)
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

คณะผูวิจัยไดทําการคนควาและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดังนี้
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ไดทําการศึกษาความสามารถดานระบบประสาทและสมอง
(Neurocognitive Performance) โดยใชชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร (The computerized test battery CNS Vital Signs)
สําหรับประเมิน 6 องคประกอบยอย คือ ความจํา (Memory) ความเร็วของทักษะทางกลไก
(Psychomotor speed) เวลาปฏิ กิ ริ ย า (Reaction time) สมาธิ ค วามสนใจ
(Complex attention) ความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) และความเร็วในการ
ประมวลผล (Processing speed) ในนั กกี ฬาฟุ ตบอลชั้ นนํ าทั้ งเพศชายและหญิ ง
จํานวน 425 คนของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยแบงเปน 2 กลุม อายุ คือ 15-19 ป และ
20-29 ป พบวา นักกีฬาฟุตบอล อายุ 15-19 ป มีความสามารถทางสมองทั้ง 6 ลักษณะที่
ดีกวาเกณฑปกติ (US Norm) ขณะที่ในกลุมนักฟุตบอล อายุ 20-29 ป พบวามีเพียงแค
2 องคประกอบของการทําหนาที่ของสมองที่ดีกวาเกณฑปกติ คือ ความเร็วของทักษะ
ทางกลไกและเวลาปฏิกริ ยิ า และยังพบอีกวานักฟุตบอลทีม่ อี ายุ 15-19 ป มีความสามารถ
ในการทํางานของสมอง ทั้ง 6 ลักษณะดีกวากลุมนักฟุตบอลที่มี อายุ 20-29 ป
Prien et al. (2018)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวานักกีฬาเยาวชน
ชัน้ เลิศ อายุระหวาง 8-12 ป มีความสามารถใน
การควบคุมความคิด (Inhibitory control)
และความจําใชงาน (Working memory)
เหนื อ กว า นั ก กี ฬ าเยาวชนระดั บ สมั ค รเล น
และเยาวชนผูท่ีไมใชนักกีฬา
Verburgh et al. (2016)

รายงานวาความสามารถ
ทางสมองในสวนของการควบคุมและยับยั้ง
ความคิดและการกระทํา (Inhibition) มีบทบาท
สําคัญตอความสามารถในการวิ่งระยะไกล
ของเพศชาย โดยนักวิง่ มาราธอนทีว่ งิ่ เร็วกวามี
ความสามารถในการควบคุมและยับยั้งทาง
ความคิดและพฤติกรรมทีด่ กี วาผูท ว่ี ง่ิ มาราธอนที่
ใชเวลานานกวา

Cona et al. (2015)

นําเสนอวา นักกีฬา
ฟุตบอลชัน้ นํา (Elite) อายุระหวาง 13-17 ป
ความสามารถทางสมองในสวนการควบคุมและ
ยับยั้งทางความคิดและพฤติกรรม (Action
inhibition) และความคิดยืดหยุน (Mental
ﬂexibility) สูงกวานักกีฬาชั้นนําที่มีความ
สามารถในระดับรองลงไป (Sub-elite soccer
players)
Huijgen et al. (2015)
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รายงานวา นักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนทีม่ พี รสวรรคสงู อายุระหวาง
8-16 ป มีความสามารถในสวนของการควบคุม
ความคิด การกระทํา (Motor inhibition) และ
ความสนใจตืน่ ตัว (Alerting attention) ดีกวา
นักกีฬาเยาวชนสมัครเลนในชวงอายุเดียวกัน

Verburgh et al. (2014)

ไดรายงานวา นักกีฬา
ฟุตบอลทัง้ ชายและหญิงทีเ่ ขาแขงขันฟุตบอล
อาชีพระดับสูง (High division) และผูท เี่ ขา
แขงขันรายการแขงขันที่อยูในระดับตํ่ากวา
(Low division) ของประเทศสวี เ ดน
มีความสามารถทางความคิดดานการจัดการ
(Executive functions) ทีด่ กี วา เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานของประชาชนชาวสวีเดน
ทัว่ ไป (Standardized norm of Swedish
general population) และพบวานักกีฬาทีอ่ ยู
ในระดับการแขงขันทีส่ งู กวา มีความสามารถ
ของสมองในสวนของความคิดยืดหยุนดีกวา
ผูท เี่ ขาแขงขันในรายการทีต่ าํ่ กวา นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธทางบวกระหวางความคิด
ดานการจัดการกับความสามารถทางการกีฬา
ฟุตบอลในสวนของความสามารถการทําประตู
(Goal) และการสงบอลใหเพือ่ นรวมทีมทําประตู
(Assist to score) ซึง่ สรุปไดวา สามารถนํา
ความสามารถทางสมองไปใชในการทํานาย
ความสามารถทางการกีฬาและใชจาํ แนกระดับ
ความสามารถทางการกีฬา

Vestberg et al. (2012)
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจริยธรรม
โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในคน
กลุม
 สหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตามใบรับรอง
โครงการวิจย
ั เลขที่ COA No.134/2563 (ภาคผนวก ก)
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ประชากร
ประชากร คือ นักกีฬาฟุตบอลชาย ทีเ่ ปนสมาชิก
ของทีมทีส่ ามารถผานเขาสูร อบรองชนะเลิศ (รอบ 4
ทีมสุดทาย) ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียน
สวนกลางของกรมพลศึกษา ประจําป 2562 ในรุน
อายุ 16 ป ประเภท ก และ ข จํานวน 160 คน

กลุมตัวอยาง
ขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ ไดมาจากการ
คํานวณจากประชากรทีเ่ ปนนักกีฬาฟุตบอลชายทีเ่ ปน
สมาชิกของทีมที่ผานเขาสูร อบรองชนะเลิศ (รอบ 4
ทีมสุดทาย) ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียน
สวนกลางของกรมพลศึกษา ประจําป 2562 ในรุน
อายุ 16 ป ประเภท ก และ ข ดวยการคํานวณ
ดังสูตร

โดยกําหนดคา conﬁdence
interval = 95% ทําใหได คา z = 1.96,

Sample Size =

z

2

e

1+(

z

margin of error (e) = 6%, N = 160,

x p( 1- p)

2

2

x p( 1- p)
e

2

N

p = 0.5 ทําใหไดกลุม
 ตัวอยางทีเ่ ปน

)

นั ก กี ฬ าฟุ ต บอล จํ า นวน 100 คน
โดยทําการสุม
 อยางงายเพือ
่ จัดเขากลุม

นักกีฬาฟุตบอลทีป
่ ระสบความสําเร็จ

N = Population size, e = Margin of error, z = z-score,
p = Standard of deviation

ทางการกีฬา จํานวน 50 คน และ
กลุมนักกีฬาที่ไมประสบความสําเร็จ
ทางการกีฬา จํานวน 50 คน

53

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

ภาพที่ 2 การจําแนกกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง

ฟุตบอล 16 ป

ชนิดกีฬา/รุนอายุการแขงขัน

ก

ประเภทของการแขงขัน
ความสําเร็จทางการกีฬา

(ผานเขารอบชิงชนะเลิศ)

ผาน

ข
ไมผาน

ผาน

ไมผาน

สุมอยางงาย

กลุมตัวอยางทั้งหมด n = 100

25

25

25

25
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กลุมตัวอยาง

ฟุตบอล รุนอายุ 16 ป

รวม

ประเภท ก

ประเภท ข

25 คน

25 คน

50 คน

25 คน

25 คน

50 คน

กลุมนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา

คือ นักกีฬาฟุตบอลทีเ่ ปนสมาชิกของทีมที่
สามารถผานเขาสูร
 อบชิงชนะเลิศ (ทีมทีช
่ นะในรอบรองชนะเลิศ)

จากการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลางของ
กรมพลศึกษา รุน อายุ 16 ป ประเภท ก และ ข ประจําป 2562

กลุมนักกีฬาที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

คือ นักกีฬาฟุตบอลทีเ่ ปนสมาชิกของทีมที่
ไมสามารถผานเขาสูร อบชิงชนะเลิศ (ทีมทีแ่ พในรอบรองชนะเลิศ)

จากการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลางของ
กรมพลศึกษา รุน อายุ 16 ป ประเภท ก และ ข ประจําป 2562

จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด

100
ตารางที่ 1 ขนาดตัวอยางในแตละกลุม
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เกณฑการคัดเขารวมงานวิจัย
(Inclusion criteria)

เปนนักกีฬาฟุตบอลชายทีเ่ ปนสมาชิกของทีมทีผ
่ า นเขา
สูร อบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีมสุดทาย) ในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลางของกรมพลศึกษา
ประจําป 2562 ในรุน
 อายุ 16 ป ประเภท ก และ ข
เปนนักกีฬาทีม
่ ป
ี ระสบการณการฝกกีฬาอยางตอเนือ
่ ง
ไมนอยกวา 1 ป

เกณฑการคัดออกจากงานวิจัย
(Exclusion criteria)
มีประวัตก
ิ ารบาดเจ็บทางศีรษะหรือการกระทบกระเทือน
ทางศีรษะ (Concussion)
มีอาการเจ็บปวยตาง ๆ ในวันที่ทําการเก็บขอมูล เชน
เปนหวัด ฯลฯ
มีลักษณะของภาวะซึมเศราในวันที่เก็บขอมูล ซึ่งเปนผู
ที่มีคะแนนตั้งแต 7 คะแนนขึ้นไป จากแบบประเมินภาวะ
ซึมเศราดวย 9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต

เกณฑคะแนน

การแปลผล

นอยกวา 7 คะแนน

ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอยมาก

7 - 12 คะแนน

มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอย

13 - 18 คะแนน

มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง

≥ 19 คะแนน

มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับรุนแรง

ตารางที่ 2 เกณฑคะแนนและการแปลผลของแบบประเมินภาวะซึมเศราดวย
9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น
ขั้น
ตอนที
ตอนที่ ่ 11

ขัขั้น้ นตอนที
ตอนที่ 2

การพัฒ
ดทดสอบความสามารถ
การพั
ฒนาชุ
นาชุ
ดทดสอบความ
ทางสมองดวยโปรแกรมวย
สามารถทางสมองด
คอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิ
วเตอร

การเก็
ในการศึกก
ษาจย
การเก็บบรวบรวมข
รวบรวมขออมูมูลลในการศึ
ษาวิ
ั
วิจเรื
ัย่ อเรืง่องความฉลาดทางการกี
ความฉลาดทางการกีฬ
ฬาา

:
: บทบาทของความสามารถทาง
บทบาทของความสามารถทางสมอง
สมองที
ีตอความสํ
จทางการฬ าใน
ที่มีตอ่มความสํ
าเร็าจเร็ทางการกี
กีฬ
กกีฬาเยาวชนไทย
นัาในนั
กกีฬาเยาวชนไทยซึ
่งในแตละขั้น
ตอน มีการดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

1.1 ศึกษาคนควาเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแบบทดสอบความสามารถ
ทางสมอง และทําการศึกษาแบบทดสอบทางสมองตนฉบับที่เปนภาษาเกาหลี
1.2 จัดประชุมผูเชี่ยวชาญสําหรับการพัฒนาชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
1.3 ดําเนินการพัฒนาชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เปนภาษาไทย
1.4 นําชุดทดสอบความสามารถทางสมองฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมนักกีฬา
ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อทดสอบคาความเชื่อมั่นโดยวิธี
ทดสอบซํ้า (Test-retest reliability) ที่มีระยะหาง 1 สัปดาห
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ตารางที่ 3 คาความเชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบซํ้าของชุดทดสอบความสามารถทางสมอง
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

แบบทดสอบ
(Cognitive tests)
เวลาปฏิกิริยาอยางงาย
(Simple reaction time test)
เวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก
(Choice reaction time test)

เทรลเมคคิ่ง
(Trail making test)

ตัวแปรศึกษา
เวลาที่ใชในการตอบสนอง

0.76

อัตราความถูกตอง

0.84

เวลาที่ใชในการตอบสนอง

0.70

อัตราความถูกตอง

0.54

เวลาที่ใชในการทดสอบ

0.65

จํานวนครั้งที่ผิดพลาด

0.95

เวลาที่ใชในการทดสอบ

0.52

จํานวนครั้งที่ผิดพลาด

0.76

เวลาที่ใชในการตอบสนอง

0.66

อัตราความถูกตอง

0.53

เวลาที่ใชในการตอบสนอง

0.76

อัตราความถูกตอง

0.74

Filled dots

จํานวนภาพที่ถูกตอง

0.51

Empty dots

จํานวนภาพที่ถูกตอง

0.49

Switching dots

จํานวนภาพที่ถูกตอง

0.47

Total score

จํานวนภาพที่ถูกตองทั้งหมด

0.54

Total score

คะแนนที่ไดทั้งหมด

0.87

A
B
Congruent task

แฟลงเคอร
(Flanker test)
Incongruent task

ความสามารถในการออกแบบ
รูปภาพที่ไมซํ้ากัน
(Design ﬂuency test)

การหมุนภาพในใจ
(Mental rotation test)

คาความเชื่อมั่นแบบวัดซํ้า
(Test-retest : 1 week)
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อุปกรณและเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2. คอมพิวเตอรแบบพกพา
3. แบบประเมินภาวะซึมเศราดวย 9 คําถาม
(9Q) ของกรมสุขภาพจิต
4. เอกสารขอมูลสําหรับผูมีสวนรวมในการวิจัย/
ผูอยูในปกครองและหนังสือแสดงยินยอม

ขั้นตอนที่ 2
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจย
ั

เรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา :

บทบาทของความสามารถทางสมอง

ที่มีตอความสําเร็จทางการกีฬาใน
นักกีฬาเยาวชนไทย

เขารวมการวิจัย

2.1 กอนวันเก็บรวบรวมขอมูล

ทําการประสานงานกับผูค วบคุมทีมหรือผู
ดูแลนักกีฬาฟุตบอลของแตละโรงเรียนที่สามารถ
ผานเขาสูรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีมสุดทาย)
ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลระหวางโรงเรียนสวนกลาง
ของกรมพลศึกษา ประจําป 2562 ในรุนอายุ 16 ป
ประเภท ก และ ข เพือ่ นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่
สําหรับการเก็บขอมูลการวิจัย

2.2 ในวันที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล

1. คณะผูวิจัยทําการวัดไข และใหกลุมตัวอยางลาง
มือดวยแอลกอฮอลเจลทุกครัง้ กอนเขารับการทดสอบ
ตามมาตรการทีศ่ นู ยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กําหนด
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2. คณะผู  วิ จั ย ทํ า การชี้ แจงและอธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค ข องดํ า เนิ น การวิ จั ย แก ก ลุ  ม ตั ว อย า ง
ผูฝกสอนหรือผูที่ดูแลนักกีฬา เพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง รวมถึงการชี้แจงสิทธิ
การเขารวมวิจัยหรือปฏิเสธในการเขารวมวิจัย ซึ่งกลุมตัวอยางสามารถการปฏิเสธเขารวมการวิจัย
โดยไม มี ผ ลกระทบใด ๆ หรื อ ในระหว า งทํ า การวิ จั ย สามารถยกเลิ ก ได โดยไม จํ า เป น ต อ ง
แจงเหตุผล
3. กลุมตัวอยางจะตองทําแบบประเมินภาวะซึมเศราดวย 9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต
โดยผูที่ไมมีอาการซึมเศราหรือมีอาการนอยมาก (มีคะแนนนอยกวา 7 คะแนน) จะสามารถเขารวม
งานวิจยั นีไ้ ด สําหรับผูท มี่ คี ะแนนมากกวาหรือเทากับ 7 จะไมสามารถเขารวมงานวิจยั นี้ อยางไรก็ตาม
ในสวนนีเ้ ปนเพียงการประเมินระดับภาวะซึมเศราในขัน้ ตนเทานัน้ ไมใชการคัดกรองโรคหรือวินจิ ฉัย
โรคแต อ ย า งใด สํ า หรั บ ผู  ที่ ไ ด ค ะแนนการประเมิ น ที่ ค  อ นข า งสู ง (ตั้ ง แต 19 คะแนนขึ้ น ไป
จากคะแนนเต็ม คือ 27 คะแนน) ผูวิจัยจะแนะนําใหพบแพทยหรือนักจิตวิทยาเพื่อทําการวินิจฉัยที่
แนนอน
4. กลุมตัวอยางหรือ ผูปกครองหรือผูดูแลนักกีฬาที่ไดรับเชิญใหเขารวมงานวิจัยนี้ ทําการลง
ลายมือชื่อเพื่อแสดงความยินยอมสําหรับการเขารวมการวิจัย
5. คณะผูว จิ ยั จะดําเนินการอธิบายและชีแ้ จงเกีย่ วกับลําดับขัน้ ตอนในการทดสอบและวิธกี ารทดสอบ
ในภาพรวม และกอนการทดสอบแตละรายการ คณะผูวิจัยจะอธิบายวิธีการทดสอบอยางละเอียด
และจัดใหมีขอทดลองทํากอนที่จะทําการทดสอบจริง เพื่อเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจใน
แตละรายการทดสอบ
6. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประกอบดวย 6 แบบทดสอบ ดังนี้
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประกอบดวย 6 แบบทดสอบ ดังนี้
1. แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย หรือ Simple reaction time test (SRT)

แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย หรือ Simple reaction time task ถูกนําใชสําหรับการ
ประเมินความสามารถทางสมองดานความเร็วในการประมวลผล (Cojocariu, 2011; Cojocariu &
Abalasei, 2014) วิธีการทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้ อันดับแรกผูเขารับการทดสอบจะตองมองที่
จอคอมพิวเตอร และเมือ่ ใดก็ตาม ถาวัตถุเปาหมาย ซึง่ เปนวงกลมสีแดงปรากฏขึน้ กลางจอคอมพิวเตอร
จะตองปฏิบัติการทดสอบโดยใชนิ้วชี้กดที่ ปุม “/” ที่อยูบนแปนพิมพคอมพิวเตอรใหเร็วที่สุดเทาที่
จะทําได โดยวัตถุเปาหมาย (stimuli) จะปรากฏรวมกันทั้งหมด 20 ครั้ง ผลการทดสอบที่จะนําไปใช
ในการวิเคราะหผล คือ คาเฉลี่ยเวลาการตอบสนองที่ถูกตอง (Average response time of correct
response) และอัตราความถูกตองหรือแมนยํา (Accuracy rate : percentage (%))
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Fixation
Target
Red

Blank

Random

time interval
(0.5s-2s)

/

1s

ภาพที่ 3 กระบวนการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test)
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

2. แบบทดสอบเวลาปฏิกร
ิ ย
ิ าแบบตัวเลือก หรือ Choice reaction time test (CRT)

แบบทดสอบเวลาปฏิกริ ยิ าแบบตัวเลือก หรือ Choice reaction time test เปนเครือ่ งมือสําหรับ
ทดสอบความสามารถทางสมองดานความเร็วในการประมวลผล (Kim, 2010)
วิธกี ารทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้ อันดับแรกผูเ ขารับการทดสอบจะตองมองทีจ่ อคอมพิวเตอร
และจะตองทําการตอบสนองตอวัตถุเปาหมาย หรือสิง่ เรา (stimuli) ทีม่ เี งือ่ นไขการทดสอบแตกตางกัน
และจะสุมปรากฏบนจอคอมพิวเตอร คือ
1) ถา “วงกลมสีแดง” ปรากฏขึ้นกลางจอคอมพิวเตอร จะตองปฏิบัติการทดสอบโดยใชนิ้วชี้
ของมือซายกดที่ ปุม“Z” ที่อยูบนแปนพิมพคอมพิวเตอรใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
2) ถา “วงกลมสีนาํ้ เงิน” ปรากฏขึน้ กลางจอคอมพิวเตอร จะตองปฏิบตั กิ ารทดสอบโดยใชนวิ้ ชี้
ของมือขวากดที่ ปุม“/” ที่อยูบนแปนพิมพคอมพิวเตอรใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
3) ถา “วงกลมสีเหลือง” ปรากฏขึน้ กลางจอคอมพิวเตอร จะตองปฏิบตั กิ ารทดสอบโดยไมตอ ง
กดปุมใดๆ หรือไมตองตอบสนองใดๆทั้งสิ้น
โดยจะตองทําการทดสอบรวมทัง้ หมด 60 ครัง้ (60 trials) อยางตอเนือ่ ง ซึง่ แตละวัตถุเปาหมาย
จะปรากฏ 20 ครั้ง ผลการทดสอบที่จะนําไปใชในการวิเคราะหผล คือ คาเฉลี่ยเวลาการตอบสนองที่
ถูกตอง (Average response time of correct response) และอัตราความถูกตองหรือแมนยํา
(Accuracy rate : percentage (%))
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Fixation
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Blank

500ms
700ms
1,000ms
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Yellow

Blue

Z

Do not Response

/

ภาพที่ 4 กระบวนการทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test)
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง หรือ Trail making test (TMT)

แบบทดสอบ Trail making test ถูกนํามาใชเพือ่ ประเมินความสามารถของสมองหลายลักษณะ
ไดแก ความสนใจ (Attention) ความสามารถดานการจัดการ (Executive functions) ความยืดหยุน
ทางความคิด (Cognitive ﬂexibility) ความจําใชงาน (Working memory) (Delis et al., 2001; Swanson,
2005) ประกอบดวย 2 สวน คือ แบบ A และ B ซึ่งจะทําการทดสอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผลการทดสอบทีจ่ ะนําไปใชในการวิเคราะหผล คือ เวลาทีใ่ ช (Time to complete) จํานวนครัง้ ทีผ่ ดิ พลาด
(Error response) ความตางของเวลาทีใ่ ชในการทดลองระหวาง เอ และ บี (B – A) และอัตราสวนของ
เวลาที่ใชในการทดสอบระหวาง เอ และ บี (B/A)
วิธีการทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การทดสอบ Trail making test แบบ A ผูเขารับการทดสอบจะตองหาตัวเลขตั้งแต
1 ถึง 25 และใชเมาสคลิกตัวเลขตามลําดับใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
23
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1
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2
10
8

14

11
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ภาพที่ 5 กระบวนการทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ (Trail making test A)
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2. การทดสอบ Trail making test แบบ B ประกอบดวยตัวเลข 13 ตัว คือ 1 ถึง 13 และ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 12 ตัว คือ A ถึง L โดยผูเขารับการทดสอบจะตองใชเมาสคลิกที่ตัวเลข
สลับกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตามลําดับใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ตัวอยางเชน
(① A ② B ③ C, .......... L ⑬)
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3
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8

K

6
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5

ภาพที่ 6 กระบวนการทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี (Trail making test B)
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. แบบทดสอบแฟลงเคอร หรือ Flanker test (FKT)

การทดสอบแฟลงเคอร หรือ ﬂanker task (Colcombe et al., 2004; Pontifex &
Hillman, 2007) ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ ทดสอบความสามารถของสมองที่ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถใน
การจัดการ (Executive function) คือความสามารถในการควบคุมและยับยั้ง (Inhibition) และ
ดานสมาธิและความสนใจเฉพาะอยาง (Selective attention) และ การทดสอบแฟลงเคอร ประกอบดวย
2 รูปแบบหลัก ไดแก
1) รูปแบบที่สอดคลองกัน (Congruent trials) ซึ่งวัตถุเปาหมาย คือ ลูกศรที่อยูตรงกลาง
1 อัน ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับลูกศร 4 อันที่เหลือ (< < < < < หรือ > > > > >)
2) รูปแบบที่ไมสอดคลองกัน (Incongruent trials) ซึ่งวัตถุเปาหมาย คือ ลูกศรที่อยูตรง
กลาง 1 อัน ที่ชี้ไปในทิศทางตรงขามกับลูกศร 4 อันที่เหลือ (< < > < < หรือ > > < > >)

วิธีการทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

อันดับแรกผูเขารับการทดสอบจะตองมองที่จอคอมพิวเตอร และจะตองทําการตอบสนอง
ตอวัตถุเปาหมายหรือสิ่งเรา (stimuli) ที่มีเงื่อนไขการทดสอบแตกตางกัน และจะสุมปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร ดังนี้
1) ถา “ลูกศรตรงกลาง ชี้ไปทางซาย” จะตองปฏิบัติการทดสอบโดยใชนิ้วชี้ของมือซาย
กดที่ ปุม“Z” ที่อยูบนแปนพิมพคอมพิวเตอรใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
2) ถา “ลูกศรตรงกลาง ชี้ไปทางขวา” จะตองปฏิบัติการทดสอบโดยใชนิ้วชี้ของมือขวา
กดที่ ปุม“/” ที่อยูบนแปนพิมพคอมพิวเตอรใหถูกตองและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
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ภาพที่ 7 กระบวนการทดสอบแฟลงเคอร (Flanker test)

โดยจะตองทําการทดสอบรวมทั้งหมด 40 ครั้ง (40 trials) อยางตอเนื่อง ซึ่งแตละรูปแบบจะ
ปรากฏ 20 ครัง้ ผลการทดสอบทีจ่ ะนําไปใชในการวิเคราะหผล คือ คาเฉลีย่ เวลาการตอบสนองทีถ่ กู ตอง
(Average response time of correct response) และอั ต ราความถู ก ต อ งหรื อ แม น ยํ า
(Accuracy rate : percentage (%))ของแตละรูปแบบ (Congruent and incongruent trials)
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

5. แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู ป ภาพที่ ไ ม ซํ้ า กั น หรื อ
Design fluency test (DFT)

แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพไมซ้ํากัน หรือ Design ﬂuency test
(Delis et al., 2001; Swanson, 2005) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถของสมองที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการ (Executive function) ดานความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility)
ซึ่งมีคาความเที่ยงแบบทดสอบซํ้า ตั้งแต 0.32 ถึง 0.58 (Delis et al., 2001) วิธีการทดสอบ
มีรายละเอียด ดังนี้ ผูเขารับการทดสอบจะตองวาดรูปภาพโดยใชการลากเสนตรง 4 เสน เชื่อมตอกัน
โดยที่ภาพที่วาดจะตองไมซํ้ากันใหไดจํานวนภาพมากที่สุด ภายใน 1 นาที ในแตละแบบทดสอบยอย
ที่ประกอบดวย 1. แบบทดสอบการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา (Filled dots) 2. แบบทดสอบการลากเสน
เชื่อมตอจุดสีขาว (Empty dots) และ 3. แบบทดสอบการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดําและจุดสีขาว
สลับกัน (Switching dots) สําหรับการคิดคะแนนนัน้ จะนับคะแนนรูปทีว่ าดไดอยางถูกตองตามขอกําหนด
ของแตละแบบทดสอบยอยและจํานวนรูปที่วาดถูกตองของ 3 แบบทดสอบยอยรวมกัน
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1.Filled dots
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(Repeated design) (Repeated design)

2.Empty dots

3.Switching dots

ภาพที่ 8 กระบวนการทดสอบความสามารถในการออกแบบ
รูปภาพที่ไมซํ้ากัน (Design ﬂuency test)
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ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
6. แบบทดสอบการหมุ น ภาพในใจ หรื อ Mental rotation test (MRT)

แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ หรือ Mental rotation task เปนการประเมินความสามารถ
ทางสมองเกี่ ย วกั บ ความสามารถของการหมุ น ภาพในใจ ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในองค ป ระกอบสํ า คั ญ ของ
ความสามารถทางมิติสัมพันธ (Spatial ability) เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ
ของ Vandenberg และ Kuse (1978) ที่พัฒนาตอจาก Shepard และ Metzler (1971)
ซึ่งแบบทดสอบ ประกอบดวย 2 ตอน ตอนละ 12 ขอ แตละขอจะประกอบดวย ภาพตนฉบับ
ที่อยูทางซายมือของผูทดสอบ 1 ภาพ และภาพที่เปนตัวเลือก จํานวน 4 ภาพที่อยูทางขวามือ
วิ ธี ก ารทดสอบ ผู  เข า รั บ การทดสอบ มองภาพต น ฉบั บ ที่ อ ยู  ท างซ า ยมื อ และจะต อ งคิ ด และ
พิจารณาเลือกภาพที่อยูทางขวามือ จํานวน 2 ภาพ ที่เปนภาพเดียวกับภาพตนฉบับ เพียงแต
อาจจะอยูใ นลักษณะหรือมีการหมุนไปในทิศทางทีแ่ ตกตางกัน โดยจะตองทําการทดสอบทัง้ หมด 24 ขอ
ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ตอนละ 12 ขอ แตละตอนจะใหเวลาทําการทดสอบ 3 นาที และมีเวลาพัก
ระหวางการทดสอบทั้งสองตอน 2 นาที สําหรับการคิดคะแนน ในแตละขอ จะตองเลือกใหถูกตอง
ทั้งสองภาพ จึงจะนับเปนหนึ่งคะแนน และมีชวงคะแนนตั้งแต 1-24 คะแนน

ภาพที่ 9 กระบวนการทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test)
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การแปลผลการทดสอบความสามารถทางสมอง
1. แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย หรือ Simple reaction time test ผลการทดสอบที่
นําไปใชในการวิเคราะหผล คือ คาเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองที่ถูกตอง (Average response time
of correct response : milliseconds) และอัตราความถูกตองหรือแมนยํา (Accuracy rate :
percentage (%))
2. แบบทดสอบเวลาปฏิกริ ยิ าแบบตัวเลือก หรือ Choice reaction time test ผลการทดสอบ
ที่นําไปใชในการวิเคราะหผล คือ คาเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองที่ถูกตอง (Average response time
of correct response : milliseconds ) และอัตราความถูกตองหรือแมนยํา (Accuracy rate :
percentage (%))
3. แบบทดสอบเทรลเมคคิง่ หรือ Trail making test ผลการทดสอบทีน่ าํ ไปใชในการวิเคราะหผล
แบงเปน 2 รูปแบบ คือ Trail making test A และ B โดยแตละรูปแบบจะแสดงผล ดังนี้ เวลาที่ใช
ในการทดสอบ (Time to complete : seconds) จํานวนครั้งที่ผิดพลาด (Number of Error)
ความแตกตางของเวลาทีใ่ ชในการทดสอบระหวาง เอ และ บี (B – A) และอัตราสวนของเวลาทีใ่ ชในการ
ทดสอบระหวาง เอ และ บี (B/A)
4. แบบทดสอบแฟลงเคอร หรือ Flanker test ผลการทดสอบทีน่ าํ ไปใชในการวิเคราะหผล แบงเปน
2 รูปแบบ คือ Congruent and incongruent trials โดยแตละรูปแบบจะแสดงผล ดังนี้ คาเฉลี่ยของ
เวลาการตอบสนองที่ถูกตอง (Average response time of correct response : milliseconds)
และอัตราความถูกตองหรือแมนยํา (Accuracy rate : percentage (%))
5. แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซํ้ากัน หรือ Design ﬂuency test
ผลการทดสอบที่นําไปใชในการวิเคราะหผล คือ จํานวนรูปที่วาดไดอยางถูกตองและไมซํ้ากัน จากการ
ทดสอบการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา (Filled dots) การทดสอบการลากเสนเชื่อมตอจุดสีขาว (Empty
dots) การทดสอบการลากเสนเชือ่ มตอจุดสีดาํ และขาวสลับกัน(Switching dots) และจํานวนรูปทีว่ าด
ถูกตองและไมซํ้ากันทั้งหมด
6. แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ หรือ Mental rotation test ผลการทดสอบที่จะนําไปใช
ในการวิเคราะหผล คือ คะแนนจากขอที่ทําถูกตองโดยมีชวงคะแนนตั้งแต 1-24 คะแนน

72

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

สถานที่ทําการวิจัย

สถานศึกษาตนสังกัดของนักกีฬา หรือหองปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนา สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา
กรมพลศึกษา อาคารกีฬานิมบิ ตุ ร สนามกีฬาแหงชาติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหสถิตพิ นื้ ฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเพือ่ ใหทราบลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางและลักษณะของตัวแปรทีน่ าํ มาศึกษา เชน อายุ เพศ มือขางทีถ่ นัด เทาขางทีถ่ นัด
ประเภทกีฬา ประสบการณทางการกีฬา เวลาทีใ่ ชในการฝกซอมตอวัน จํานวนวันทีใ่ ชในการฝกซอมตอ
สัปดาห และความสามารถทางสมองทีส่ อดคลองกับรายการทดสอบ
2. เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรทีต่ อ งการศึกษาทีไ่ ดจากการทดสอบความสามารถทาง
สมองทัง้ 6 รายการทดสอบ ระหวางนักกีฬาเยาวชนไทยทีป่ ระสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
ทางการกีฬา โดยมีวธิ กี ารและขัน้ ตอน ดังนี้ ทดสอบการกระจายของขอมูล (Test of Normality) ดวย
สถิติ Kolmogorov-Smirnov test ถาหากขอมูลมีการแจกแจงเปนโคงปกติ จะใชสถิติ parametric คือ
independent t-test ในกรณีทข่ี อ มูลมีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ จะใช สถิติ non-parametric คือ
Mann-Whitney U test และกําหนดความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยจะทําการวิเคราะหสถิติ
ดังกลาวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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บทที่ 4

ผลการวิจัย

35
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คณะผูว จิ ยั ไดทาํ การวิเคราะหขอ มูลดวยกระบวนการและวิธกี ารทางสถิตทิ เี่ หมาะสม

เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถทางสมองทางการกี ฬ าในนั ก กี ฬ าเยาวชนไทย และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถทางสมองของนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลระดั บ เยาวชนที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จในการแขงขันกีฬา โดยในขัน้ แรกไดทาํ การทดสอบการกระจายของขอมูล (Test of Normality)
ดวยสถิติ Kolmogorov-Smirnov test ซึง่ ถาหากขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)
จะทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ independent t-test (Parametric test) และในกรณีที่ขอมูลไมมี
การแจกแจงแบบปกติ (Non-normal distribution) จะทําการวิเคราะหโดยใช สถิติ Mann-Whitney U test
(Non-parametric test) จากนัน้ จึงนําผลการวิเคราะหขอ มูลมาแสดงในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
และแผนภูมิ โดยกําหนดใหมีการนําเสนอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมงานวิจัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการแจกแจงปกติของตัวแปรที่ศึกษา (Test of Normality)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางของความสามารถทางสมองระหวางกลุมที่
ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมงานวิจัย
ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงลักษณะทั่วไปของผูเขารวมงานวิจัยทั้งสองกลุม โดยที่กลุมนักกีฬา
ที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ ถนัดมือขวา (รอยละ 84) ถนัดเทาขวา (รอยละ 80) เลนฟุตบอล
ในตําแหนงกองกลาง (รอยละ 44) มีอายุเฉลี่ย 16.36 ป ประสบการณทางการกีฬาเฉลี่ย 5.84 ป
จํานวนวันที่ใชในการฝกซอมตอสัปดาหเฉลี่ย 6.48 วัน และเวลาที่ใชในการฝกซอมตอวันเฉลี่ย
2.58 ชั่วโมง
สําหรับกลุม นักฟุตบอลทีไ่ มประสบความสําเร็จทางการกีฬาสวนใหญ ถนัดมือขวา (รอยละ 88)
ถนัดเทาขวา (รอยละ 86) ตําแหนงกองกลาง (รอยละ 52) มีอายุเฉลี่ย 16.70 ป ประสบการณ
ทางการกีฬาเฉลี่ย 6.06 ป จํานวนวันที่ใชในการฝกซอมตอสัปดาหเฉลี่ย 5.96 วัน และเวลาที่ใชในการ
ฝกซอมตอวันเฉลี่ย 3.40 ชั่วโมง
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ตารางที่ 4 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่เขารวมงานวิจัย

กลุมที่ประสบ
ความสําเร็จ

กลุมที่ไมประสบ
ความสําเร็จ

ผูเขารวม
การวิจัยทั้งหมด

M (SD)

M (SD)

M (SD)

ขนาดของกลุมตัวอยาง (n)

50

50

100

เพศ (ชาย)

50

50

100

ขวา

84% (n=42)

88% (n=44)

86% (n=86)

ซาย

16% (n=8)

12% (n=6)

14% (n=14)

ขวา

80% (n=40)

86% (n=43)

83% (n=83)

ซาย

20% (n=10)

14% (n=7)

17% (n=17)

6% (n=3)

10% (n=5)

8% (n=8)

กองหลัง

28% (n=14)

28% (n=14)

28% (n=28)

กองกลาง

44% (n=22)

52% (n=26)

48% (n=48)

กองหนา

22% (n=11)

10% (n=5)

16% (n=16)

อายุ (ป)

16.36 ± 0.63

16.70 ± 0.46

16.53 ± 0.58

ประสบการณทางการกีฬา (ป)

5.84 ± 2.14

6.06 ± 2.09

5.95 ± 2.11

จํานวนวันที่ใชในการฝกซอมตอสัปดาห (วัน)

6.48 ± 0.50

5.96 ± 0.73

6.22 ± 0.68

เวลาที่ใชในการฝกซอมตอวัน (ชั่วโมง)

2.58 ± 1.18

3.40 ± 0.61

2.99 ± 1.20

มือขางที่ถนัด

เทาขางที่ถนัด

ผูรักษาประตู
ตําแหนงในการเลน
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหการแจกแจงปกติของตัวแปรที่ศึกษา
(Test of Normality)

ตารางที่ 5 คาสถิติทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรผลการทดสอบความสามารถทางสมอง
แบบทดสอบ /
ตัวแปรความสามารถทางสมอง

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov

การแจกแจงของขอมูล

Statistic

df

Sig.

เวลาที่ใชในการตอบสนอง

.100

100

.015

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

อัตราความถูกตอง

.405

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

เวลาที่ใชในการตอบสนอง

.116

100

.002

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

อัตราความถูกตอง

.229

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

เทรลเมคคิ่ง เอ: เวลาที่ใชในการทดสอบ

.077

100

.147

มีการแจกแจงแบบปกติ

เทรลเมคคิ่ง เอ: จํานวนครั้งที่ผิดพลาด

.528

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

เทรลเมคคิ่ง บี: เวลาที่ใชในการทดสอบ

.072

100

.200

มีการแจกแจงแบบปกติ

เทรลเมคคิ่ง บี: จํานวนครั้งที่ผิดพลาด

.186

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

ความแตกตางของเวลาที่ใชใน
การทดสอบระหวาง เอ และ บี (B – A)

.076

100

.162

มีการแจกแจงแบบปกติ

อัตราส่งวนของเวลาที่ใชใน
เทรลเมคคิ

.061

100

.200

มีการแจกแจงแบบปกติ

Congruent: เวลาที่ใชในการตอบสนอง

.089

100

.048

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

Congruent: อัตราความถูกตอง

.465

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

Incongruent: เวลาที่ใชในการตอบสนอง

.076

100

.166

มีการแจกแจงแบบปกติ

Incongruent อัตราความถูกตอง

.168

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

เวลาปฏิกิริยาอยางงาย

เวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก

เทรลเมคคิ่ง

การทดสอบระหวาง เอ และ บี (B/A)

แฟลงเคอร
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แบบทดสอบ /
ตัวแปรความสามารถทางสมอง
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Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov

การแจกแจงของขอมูล

Statistic

df

Sig.

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา

.135

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีขาว

.141

100

.000

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีดําและขาวสลับกัน

.107

100

.007

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

คะแนนรวมทั้งหมด

.080

100

.117

มีการแจกแจงแบบปกติ

124

100

.001

ไมมีการแจกแจงแบบปกติ

ความสามารถในการออกแบบ
รูปภาพที่ไมซํ้ากัน

การหมุนภาพในใจ

จํานวนขอที่ถูกตอง
*p < .05

ตารางที่ 5 พบวา ตัวแปรผลการทดสอบความสามารถทางสมอง จํานวน 6 ตัวแปรที่มีการ
แจกแจงแบบปกติ ไดแก เวลาที่ใชในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ (p=.147) เวลาที่ใชในการทดสอบ
เทรลเมคคิ่ง บี (p=.200) ความแตกตางของเวลาที่ใชในการทดสอบระหวาง เอ และ บี (B – A)
(p=.162) อัตราสวนของเวลาที่ใชในการทดสอบระหวาง เอ และ บี (B/A) (p=.200) เวลาที่ใชใน
การตอบสนองของ Incongruent task ของแบบทดสอบแฟลงเคอร (p=.166) และคะแนนรวม
ทัง้ หมดของแบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพทีไ่ มซาํ้ กัน (p=.117) ซึง่ จะทําการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางกลุมโดยใช สถิติ Independent t-test (Parametric statistical test)
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นอกจากนี้ ยังพบวา ตัวแปรผลการทดสอบความสามารถทางสมอง จํานวน 13 ตัวแปร
ไม มี ก ารแจกแจงแบบปกติ คื อ เวลาที่ ใช ใ นการตอบสนอง (p=.015) และอั ต ราความถู ก ต อ ง
(p<.001) ของแบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย เวลาที่ใชในการตอบสนอง (p=.002) และอัตรา
ความถูกตอง (p<.001) ของแบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก จํานวนครั้งที่ผิดพลาดของ
แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ และ บี (p<.001) เวลาที่ใชในการตอบสนอง (p=.048) และอัตรา
ความถูกตองของ Congruent task (p<.001) และอัตราความถูกตองของ Incongruent task
ของแบบทดสอบแฟลงเคอร (p<.001) และการทดสอบเกี่ยวกับการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา(p<.001)
การลากเสนเชื่อมตอจุดสีขาว (p<.001) และการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดําและขาวสลับกันของแบบ
ทดสอบความสามารถในการออกแบบรู ป ภาพที่ ไ ม ซํ้ า กั น ซึ่ ง จะทํ า การวิ เ คราะห ค วามแตกต า ง
ระหวางกลุมโดยใช สถิติ Mann-Whitney U test (Non-parametric statistical test)

ตอนที่ 3 การวิเคราะหความแตกตางของความสามารถทางสมอง
ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการ
แขงขันกีฬา

ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา กลุมที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา มีความสามารถในการ

ทดสอบปฏิกิริยาอยางงายที่มีอัตราความถูกตอง (Accuracy rate) (98.60 %) สูงกวากลุมที่ไม
ประสบความสําเร็จทางการกีฬา (97.30 %) (Mann-Whitney U = 922.000, p=.033)

อย างไรก็ ตาม ไม พบความแตกต างอย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติของค าเฉลี่ ยของเวลาที่ ใช
ในการตอบสนอง (Response time) ของการทดสอบปฏิกริ ยิ าอยางงายระหวางกลุม ทีป่ ระสบความสําเร็จ
และไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา (Mann-Whitney U = 1197.000, p=.715)
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction
time test) ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

n

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

259.10

29.89

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

262.92

33.90

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

98.60

2.68

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

97.30

3.38

เวลาปฏิกิริยาอยางงาย

(Simple reaction time test)

(M)

(SD)

t
MannWhitney U

p

1197.000A

.715

992.000A

.033*

เวลาที่ใชในการตอบสนอง
(มิลลิวินาที)

อัตราความถูกตอง (%)

*p < .05, AMann-Whitney U

*

100

เปอรเซ็นต (%)

98

98.60
97.30

96

94

92

(*p < .05)

90
กลุมที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบอัตราความถูกตองของการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Accuracy rate of Simple
reaction time test) ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction
time test)ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

เวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก

(Choice reaction time test)

n

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(M)

(SD)

t
MannWhitney U

p

1242.500A

.959

1225.500A

.864

เวลาที่ใชในการตอบสนอง
(มิลลิวินาที)

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

406.06

32.65

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

404.96

50.54

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

94.30

3.62

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

92.90

10.21

อัตราความถูกตอง (%)

*p < .05, AMann-Whitney U

ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา กลุมนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความ

สําเร็จทางการกีฬา มีคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการตอบสนอง (Mann-Whitney U = 1242.500,
p=.959) และอัตราความถูกตอง (Mann-Whitney U = 1225.500, p=.864) ในการทดสอบ
ปฏิกิริยาแบบตัวเลือกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test) ระหวาง
กลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

เทรลเมคคิ่ง
(Trail making test)

n

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(M)

(SD)

t
MannWhitney U

p

-1.452

.150

1197.000A

.375

-.709

.480

968.000A

.046*

Trail making test A
เวลาที่ใชในการทดสอบ (วินาที)

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

30.84

5.71

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

32.54

5.97

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

0.04

0.20

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

0.20

0.73

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

63.02

16.03

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

65.33

16.48

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

1.58

1.66

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

2.50

2.26

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

32.18

15.13

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

32.79

14.22

Trail making test A
จํานวนครั้งที่ผิดพลาด (ครั้ง)

Trail making test B

เวลาที่ใชในการทดสอบ (วินาที)

Trail making test B

จํานวนครั้งที่ผิดพลาด (ครั้ง)

ความแตกตางของเวลา
ที่ใชในการทดสอบ (B – A)

-.208

.835
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เทรลเมคคิ่ง
(Trail making test)

n

คาเฉลี่ย

(M)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

87

t
MannWhitney U

p

.747

.457

อัตราสวนของเวลา
ที่ใชในการทดสอบ (B/A))

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

2.07

0.53

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

1.99

0.54

*p < .05, AMann-Whitney U

ตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของเวลาที่ใช (t = -1.452, p=.150) และจํานวน

ครั้งที่ผิดพลาด(Mann-Whitney U = 1197.000, p=.375) ในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง แบบ เอ
(Trail making test A) ของกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 และในการทดสอบเทรลเมคคิง่ แบบ บี (Trail making test B)
ทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทดสอบ (t = -.709, p=.480) ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
อยางไรก็ตาม พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่ผิดพลาดของทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (Mann-Whitney U = 968.000, p=.046) โดยกลุมที่ประสบความสําเร็จ
ทางการกีฬาเกิดความผิดพลาด (1.58 ครั้ง) นอยกวากลุมที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
(2.50 ครั้ง) สําหรับความแตกตางของเวลาที่ใชในการทดสอบ (t = -.208, p=.835) และอัตราสวน
ของเวลาที่ใชในการทดสอบ (t =.747, p=.457) ของทั้งสองกลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
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4

*

ครั้ง

3

2.50

2

1

1.58
(*p < .05)

0
กลุมที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบความผิดพลาดในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี
(Error response of Trail making test B)
ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบแฟลงเคอร (Flanker test)
ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

แฟลงเคอร
(Flanker test)

n

คาเฉลี่ย

(M)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

t
MannWhitney U

p

924.500A

.025*

1244.000A

.953

-2.391

.019*

1106.000A

.312

Congruent task
เวลาที่ใชในการตอบสนอง (มิลลิวินาที)

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

392.72

33.36

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

404.18

35.882

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

98.60

3.04

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

98.20

4.38

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

451.98

26.86

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

468.58

41.08

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

87.06

8.85

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

88.30

9.88

Congruent task
อัตราความถูกตอง (%)

Incongruent task
เวลาที่ใชในการตอบสนอง (มิลลิวินาที)

Incongruent task

อัตราความถูกตอง (%))

*p < .05, AMann-Whitney U
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แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบเวลาที่ใชในการตอบสนองของการทดสอบแฟลงเคอร
ในรูปแบบ Congruent และ Incongruent tasks (Response time of Flanker test)
ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

520

*

500
480

468.58

มิลลิวินาที

460
440
420
400

451.98

*

404.18
392.72

380
360
340

(*p < .05)
Congruent task
กลุมที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา

Incongruent task
กลุมที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
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ตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา คาเฉลีย่ ของเวลาทีใ่ ชในการตอบสนองของการทดสอบแฟลงเคอร

(Flanker test) ของกลุม ทีป่ ระสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยในการทดสอบรูปแบบ Congruent task (Mann-Whitney U = 924.500,
p=.025) กลุมที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา (Average response time = 392.72 มิลลิวินาที)
มีการตอบสนองทีเ่ ร็วกวากลุม ทีไ่ มประสบความสําเร็จทางการกีฬา (Average response time = 404.18
มิลลิวินาที) และเชนเดียวกับการทดสอบรูปแบบ Incongruent task (t= -2.391, p=.019) กลุมที่
ประสบความสําเร็จทางการกีฬา (Average response time = 451.98 มิลลิวนิ าที) สามารถตอบสนอง
ไดเร็วกวากลุม ทีไ่ มประสบความสําเร็จทางการกีฬา (Average response time = 468.58 มิลลิวนิ าที)
สําหรับผลการทดสอบสอบความสามารถในการตอบสนองทีถ่ กู ตอง (Response accuracy) ของการทดสอบ
แฟลงเคอรทงั้ สองรูปแบบของทัง้ สองกลุม ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 (Congruent task :
Mann-Whitney U = 1244.000, p=.953; Incongruent task: Mann-Whitney U = 1106.000,
p=.312)

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

93

94

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซํ้ากัน
(Design ﬂuency test) ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

ความสามารถในการ
ออกแบบ
รูปภาพที่ไมซํ้ากัน
(Design fluency test)

n

คาเฉลี่ย

(M)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

t
MannWhitney U

p

1133.000A

.413

1148.000A

.475

1226.000A

.868

-.262

.794

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา
จํานวนภาพที่ถูกตอง

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

9.86

1.96

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

10.10

2.29

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

10.92

2.06

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

11.28

1.94

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

7.88

2.92

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

7.56

2.92

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

28.66

5.12

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

28.94

5.56

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีขาว
จํานวนภาพที่ถูกตอง

การลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา
และขาวสลับกัน

จํานวนภาพที่ถูกตอง

คะแนนรวมทั้งหมด

*p < .05, AMann-Whitney U
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ตารางที่ 10

พบว า ค า เฉลี่ ย ของจํ า นวนภาพที่ ถู ก ต อ งในการทดสอบความสามารถ
ในการออกแบบรูปภาพที่ไมซํ้ากัน (Design ﬂuency test) ของนักกีฬากลุมที่ประสบความสําเร็จ
และไมประสบความสําเร็จทางการกีฬาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จากการ
ทดสอบการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา (Filled dots t: Mann-Whitney U = 1133.000, p=.413)
การลากเสนเชื่อมตอจุดสีขาว (Empty dots: Mann-Whitney U = 1148.000, p=.0475)
การลากเสนเชื่อมตอจุดสีดําและขาวสลับกัน (Switching dots: Mann-Whitney U = 1226.000,
p=.868) และคะแนนรวมทั้งหมด (t = -.262, p=.794)

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test)
ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

n

คาเฉลี่ย

กลุมที่ประสบความสําเร็จ

50

7.74

3.28

กลุมที่ไมประสบความสําเร็จ

50

7.02

3.81

การหมุนภาพในใจ
(Mental rotation test)

(M)

(SD)

t
MannWhitney U

p

1056.000A

.178

จํานวนขอที่ถูกตอง (คะแนน)

*p < .05, AMann-Whitney U

ตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของจํานวนขอที่ถูกตองของการทดสอบการหมุน

ภาพในใจ (Mental rotation test) ระหวางกลุมที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
ทางการกีฬา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (Mann-Whitney U = 1056.000,
p=.178)

บททีบทที
่5 ่5

สรุปผลการวิ
จัย จัย
สรุปผลการวิ
อภิปรายผล
และขอและข
เสนอแนะ
อภิปรายผล
อเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางสมองของนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน

ที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา สรุปไดดังนี้

1. การทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test)
นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ทางการกี ฬ า มี ค วามสามารถในการตอบสนองที่
ถูกตอง (Accuracy rate) ดีกวานักกีฬาฟุตบอลที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา อยางไรก็ตาม
ไมพบความแตกตางในเรื่องเวลาที่ใชในการตอบสนอง (Response time หรือ reaction time)
2. การทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test)
ไม พ บความแตกต า งด า นความเร็ ว (Response time) และอั ต ราความถู ก ต อ งหรื อ
ความแมนยํา (Response accuracy) ในการตอบสนองระหวางนักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จ
และไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา
3. การทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test)
นักกีฬาฟุตบอลที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา แสดงจํานวนครั้งของความผิดพลาด
ในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง แบบ บี (Error of Trail making test B) มากกวานักกีฬาฟุตบอล
ที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางระหวางนักกีฬาทั้งสองกลุมใน
5 ตัวแปร เวลาที่ใชในการทดสอบ (Time to complete) ของเทรลเมคคิ่ง เอ และ บี จํานวนครั้ง
ผิ ด พลาดของการทดสอบเทรลเมคคิ่ ง เอ ความแตกต า งของเวลาที่ ใ ช ใ นการทดสอบ
(B – A = differences between completion time B and A) และอัตราสวนของเวลาที่
ใชในการทดสอบ (B / A ratio)
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4. การทดสอบแฟลงเคอร (Flanker test)
นักกีฬาฟุตบอลทีป่ ระสบความสําเร็จทางการกีฬาสามารถตอบสนองไดเร็วกวา(Response time)
นักกีฬาฟุตบอลที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬาทั้งรูปแบบ Congruent และ Incongruent tasks
อย า งไรก็ ต าม ไม พ บความแตกต า งระหว า งกลุ  ม เกี่ ย วกั บ อั ต ราความถู ก ต อ งในการตอบสนอง
(Response accuracy) ทั้งรูปแบบ Congruent และ Incongruent tasks
5. การทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซํ้ากัน (Design ﬂuency test)
นักกีฬาทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันเกี่ยวกับคะแนนรวมทั้งหมดของจํานวนรูปภาพที่
ถูกตอง และคะแนนที่ไดจากการสรางรูปโดยการลากเสนเชื่อมตอจุดสีดํา (Filled dots) การลาก
เสนเชือ่ มตอจุดสีขาว (Empty dots) และการลากเสนเชือ่ มตอจุดสีดาํ และขาวสลับกัน (Switching dots)
6. การทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test)
นักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จและนักกีฬาที่ไมประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬา
มีความสามารถในการหมุนภาพในใจไมแตกตางกัน

จากผลการศึกษาวิจัยขางตน สามารถสรุปไดวา ความสามารถทางสมอง

(Cognitive performances) หรือการทํางานที่เกี่ยวกับการรูคิดของสมอง (Cognitive functions)
ในดานการประมวลผลขอมูล (Information processing) และดานการบริหารจัดการของสมองหรือ
ความสามารถระดั บ สู ง ของสมองที่ ใช ใ นการควบคุ ม ความคิ ด อารมณ แ ละพฤติ ก รรม
(Executive functions) ความยืดหยุนทางความคิด (Cognitive ﬂexibility) และการควบคุมยับยั้ง
(Inhibitory control) เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในการแขงขันกีฬาฟุตบอลใน
วัยรุนไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางสมองของนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน

ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการแข ง ขั น กี ฬ า จากผลการวิ จั ย
พบวา นักกีฬาฟุตบอลวัยรุนไทยที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา มีความสามารถในการตอบสนอง
ในปฏิกิริยาอยางงายที่มีอัตราความถูกตอง (Accuracy rate of simple reaction time test)
ดี ก ว า นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลที่ ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ทางการกี ฬ า ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ถื อ ได ว  า สมรรถภาพ
ทางสมองดานความเร็วของการประมวลผลขอมูล (Information processing speed) ในการตอบ
สนองที่ถูกตองหรือแมนยํา (Response accuracy) มีบทบาทสําคัญตอผลสําเร็จในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลในระดับเยาวชน และยังสอดคลองกับ การศึกษาความสามารถในการประมวลผลขอมูลกับ
ความเปนเลิศทางการกีฬาในกรีฑาระยะสั้น ที่รายงานวา นักวิ่งชายชั้นนําของโลกในระยะ 100 เมตร
ที่ผานเขาสูรอบสุดทายหรือรอบชิงชนะเลิศ (Finalist sprinters) ในการแขงขันกรีฑาชิงแชมปโลก
ตั้งแตป ค.ศ.2003 - 2009 มีเวลาปฏิกิริยาเร็วกวาผูที่ไมผานเขารอบ ไมวาจะเปน รอบแรก รอบที่สอง
หรือรอบรองชนะเลิศ (Semiﬁnals) (Tønnessen, Haugen, & Shalfawi, 2013)

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

101

อยางไรก็ตาม จากการวิจัยนี้ นักกีฬาที่ไมประสบผลสําเร็จในการแขงขันกีฬา มีอัตรา

ความผิดพลาดที่มากกวา ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้น นาจะมาจากการตอบสนองที่เกิดจากการคาดการณ
ลวงหนา (Anticipation) ที่มีความแมนยําอยูในระดับตํ่า เนื่องจากในกระบวนการทดสอบเวลา
ปฏิกริยาอยางงายนั้น วัตถุหรือสิ่งเราเปาหมาย (Target stimulus) ในที่นี้ คือ วงกลมสีแดง จะสุม
ปรากฏบนจอคอมพิ ว เตอร ใ นเวลาที่ แ ตกต า งกั น ไป ความผิ ด พลาดในการตอบสนองที่ เ กิ ด ขึ้ น
สวนใหญจะมาจากการตอบสนองกอนที่วัตถุเปาหมายจะปรากฏนั่นเอง แสดงใหเห็นวา ความสามารถ
ในการคาดการณลวงหนาอาจจะมีความเกี่ยวของกับระดับความสามารถทางการกีฬา สอดคลอง
กับการศึกษาทีผ่ า นมา ไดรายงาน นักกีฬาชัน้ แนวหนาจะมีความสามารถในการทดสอบเวลาการคาดคะเน
โดยสายตา (Visual anticipation times) ที่มีความรวดเร็วและแมนยํามากกวานักกีฬาสมัครเลน
(Lyons, Al-Nakeeb, & Nevill, 2008; Tenenbaum, Sar-El, & Bar-Eli, 2000; Williams &
Starkes, 2002) รวมไปถึงงานวิจัยลาสุดของ Smith (2016) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) ระบุวา นักกีฬาชั้นนําหรือเชี่ยวชาญ
(Experts) มีความสามารถในการคาดคะเนการกระทําหรือการเคลื่อนที่ (Action anticipation)
ไดดีกวานักกีฬาที่มีระดับความสามารถทางการกีฬาที่ต่ํากวา (Novices)
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ในการทดสอบความสามารถทางสมองดวยแบบทดสอบ

เทรลเมคคิ่งนั้น นักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา
ไดแสดงจํานวนครั้งของความผิดพลาดนอยกวานักกีฬาฟุตบอลที่
ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬาในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี
(Errors of Trail making test B) ซึ่งแบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี
นัน้ ไดรบั การพัฒนามาเพือ่ ใชประเมินสมรรถนะของสมองเกีย่ วกับ
ความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) ความสามารถในการ
กวาดสายตามองหาวัตถุเปาหมายแบบเร็วๆ หรือแบบคราวๆ
(Visual scanning) และการแบงแยกความสนใจหรือความใสใจ
(Divided or split attention) (Lezak, Howieson, Bigler, &
Tranel, 2012).
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จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ

ความสามารถทางการรูคิดของสมองในการทําหนาที่การบริหาร
จัดการ (Executive functioning) กับระดับความสามารถและ
ความสําเร็จทางการกีฬา โดยมีความสอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมาของ Vestberg et al. (2012) ที่พบวากลุมนักกีฬา
ฟุตบอลชาย (n= 14) และหญิง (n= 15) (The highest
division group) ที่เขารวมรายการแขงขันฟุตบอลอาชีพใน
ระดับสูงที่สุดของประเทศสวีเดน (The Swedish highest
national soccer leagues: Allsvenskan) ทําคะแนนเทรล
เมคคิ่ง (The D-KEFS Trail making test: condition 4,
similar to traditional TMT B) ไดสูงกวากลุมนักกีฬาฟุตบอล
(ชาย n= 17; หญิง n= 11 ) ที่เขารวมรายการแขงขันที่อยู
ในระดับตํ่ากวา (Lower division group)

นอกจากนี้ ในการศึกษาในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ชาวดัตชที่มีอายุระหวาง 13 - 17 ป พบวา นักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนชัน้ นํา (Elite) จํานวน 47 คน มีคะแนนของความแตกตาง
ของเวลาที่ใชในการทดสอบเทรลเมคคิ่ง แบบ บีและเอ (B-A
difference of Trail making test) ดีกวากลุมนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชน จํานวน 41 คน ที่มีความสามารถทางการกีฬาตํ่ากวา
(Sub-elite) (Huijgen et al.,2015) จะเห็นไดวาจากงานวิจัย
ดั งกล าว ทํ าให ทราบถึ งอิ ทธิ พลของระดั บความสามารถทาง
การกีฬา (Soccer skill level) ที่มีตอของทักษะการรูคิดระดับ
สูงดานความคิดยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) อยางไรก็ตาม
ไมพบถึงความแตกตางระหวางเวลาที่ใชของ เทรลเมคคิ่ง เอ
และ บี ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ร ะหว า งนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลทั้ ง
สองกลุม

103

104

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

สําหรับการทดสอบแฟลงเคอรของทัง้ สองรูปแบบ คือ Congruent และ Incongruent tasks นั้น
นักกีฬาฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จทางการกีฬา มีการตอบสนองเร็วกวา (Response time)
นักกีฬาฟุตบอลที่ไมประสบความสําเร็จทางการกีฬา สวนใหญแบบทดสอบแฟลงเคอร จะถูกนําไปใช
เพื่อประเมินการทํางานรูคิดของสมองทางดานการควบคุมความคิด จิตใจและการกระทํา (Inhibition)
และความสนใจจดจอตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Selective attention) แสดงใหเห็นวา การทํางานของสมอง
ในสวนที่ควบคุมความคิดและพฤติกรรม ความจดจอใสใจเฉพาะอยาง มีความสัมพันธความสําเร็จ
และระดับความสามารถในกีฬาฟุตบอล
ขณะที่การศึกษาที่ผานมา ไดรายงานวา ไมพบความแตกตางระหวางกลุมนักกีฬาฟุตบอล
ชายที่มีพรสวรรคสูง (Highly talented) ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศ
เนเธอรแลนดใหเขารวมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ จํานวน 84 คน
กับกลุมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชายระดับสมัครเลน จํานวน 42 คน ซึ่งนักฟุตบอลทั้งสองกลุมมีอายุ
ระหวาง 8-12 ป (Verburgh et al., 2014) เชนเดียวกันกับ ผลการศึกษาของ Verburgh et al.
(2016) ที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุมนักกีฬาฟุตบอลชายที่มีความสามารถสูง (Elite soccer
players, n = 69) กลุมนักฟุตบอลทั่วไป (Non-elite soccer players, n = 48) และกลุมเด็กที่
ไมใชนักกีฬา (Non-athletes, n =51) ซึ่งผูเขารวมการวิจัยทั้งหมด มีอายุระหวาง 8-12 ป โดยที่งาน
วิจัยทั้งสองเรื่องขางตน ไดนําแบบทดสอบความใสใจ (Attention network test) ที่ประกอบดวย
แบบทดสอบแฟลงเคอรไปใชในการศึกษาการทํางานของสมองดานความใสใจขั้นสูง (Executive
attention) ซึ่งเปนความสามารถในการควบคุมความคิดและการแสดงออกในสถานการณที่ซับซอน
อย า งไรก็ ต าม จากผลทดสอบความสามารถในการทํ า งานรู  คิ ด ของสมองทางด า นการควบคุม
ความคิด จิตใจและการกระทํา (Motor inhibition) ที่ใชแบบทดสอบ Stop signal reaction time
ทํ า ให ท ราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพทางสมองที่ ดี ก ว า ในนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลที่ มี พ รสวรรค สู ง และนั ก ฟุ ต บอล
เยาวชนชั้นนํา (Verburgh et al., 2014; 2016)
จากผลการศึกษานี้ แสดงใหเห็นวาความสามารถทางสมอง (Cognitive performances)
ในดานความสามารถการประมวลผลขอมูล (Information processing) และความสามารถระดับ
สูงของสมองทีใ่ ชในการควบคุมความคิด อารมณและพฤติกรรม (Executive functions) ทีป่ ระกอบดวย
ความยืดหยุนทางความคิด (Cognitive ﬂexibility) และการควบคุมยับยั้ง (Inhibitory control)
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เปนอีกหนึง่ กุญแจสําคัญทีส่ ง ผลตอความสําเร็จในการกีฬาควบคูไ ปกับปจจัยสําคัญอืน่ ๆ เชน สมรรถภาพ
ทางกาย ทักษะเฉพาะกีฬา ฯลฯ เนื่องจากการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษยลวนมาจากการทํางานของ
สมองทีส่ ง ตอใหเกิดกลไกการทํางานของรางกาย ถาหากวา นักกีฬาความสามารถทางสมองทีด่ กี จ็ ะสงผล
ตอการทํางานของรางกายเคลือ่ นไหวรางกายในทางกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหว
ในรูปแบบตาง ๆ ตองอาศัยความสามารถในการทํางานของสมองในการจัดกระบวนการทํางานใหเปน
ระบบ เพือ่ ใหเกิดการเคลือ่ นไหวในกีฬานัน้ ๆ ไดอยางถูกตอง ดังเชน การศึกษาของ Youngnoi (2002)
ทีไ่ ดศกึ ษาความสัมพันธระหวางความสามารถทางสมอง ความสามารถทางกลไกทัว่ ไปและความสามารถ
ทางทักษะวอลเลยบอลของนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดทีเ่ ขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ผลปรากฏวา
ความสามารถทางสมองมีความสัมพันธกับความสามารถทางกลไกทั่วไปและความสามารถทางทักษะ
วอลเลยบอล
ในกีฬาฟุตบอลนัน้ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงหรือนักกีฬาทีป่ ระสบความสําเร็จ จําเปนตองการ
ใชทกั ษะในการทํางานของสมองสําหรับการประมวลขอมูลทีม่ ปี ริมาณมากในระยะเวลาอันจํากัดภายใต
ความกดดันทางจิตใจ ซึง่ ขณะอยูใ นสนามแขงขันในระดับสูง จะตองทําการประมวลผลขอมูลเพือ่ ตัดสินใจ
หลายครั้งอยางรวดเร็วและแมนยําเพื่อลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความผิดพลาด(Vestberg, Reinebo,
Maurex, Ingvar, & Petrovic, 2017) ซึ่งความสามารถดังกลาวจะชวยใหนักกีฬาฟุตบอลมีทักษะดาน
“การคาดคะเนเกมที่ดี (Read the game)” ที่จะสงผลทําใหการคาดการณเหตุการณในการแขงขัน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งลักษณะเหลานี้ ไดรับการนิยามจากนักวิชาการดานกีฬาฟุตบอล วาเปน
“ความฉลาดทางการกีฬาหรือการแขงขัน (Game intelligence)” (Reilly, Richardson, Stratton,
& Williams , 2004) และในทางสาขาจิตวิทยาการรูคิด จะเรียกวา“ความสามารถระดับสูงของสมอง
ที่ใชในการควบคุมความคิด อารมณและพฤติกรรม (Executive funtions)”(Lundgen, Högman,
Näslund, & Parling, 2016; Strauss, Sherman, & Spreen, 2006).
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑปกติ (Norms)

ของความสามารถทางสมองในเชิงกีฬา และเชิงสุขภาพ

ควรทําการศึกษาทักษะทางการรูคิดของสมองในดานอื่น ๆ
ที่ สั ม พั น ธ ค วามสามารถทางการกี ฬ าด ว ยแบบทดสอบ เช น

Attention network test, Tower of London test, Stroop test,
Go/No-go test, Stop-signal task, Task switching test, Change
detection test ฯลฯ เปนตน

ควรทําการศึกษาความสามารถทางสมองในนักกีฬาชนิดตาง ๆ
ควรทําการศึกษาความสามารถทางสมองในนักกีฬาเพศหญิง
ควรทําการศึกษาความสามารถทางสมองที่สัมพันธกับตําแหนง
การเลนในกีฬาฟุตบอล

ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางสมองกับนักกีฬา
ที่มีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต (Talented athlete)
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1.2 หลังจากนั้นดาวนโหลดโปรแกรมที่เว็บไซตกรมพลศึกษา(www.dpe.go.th)
1.3 ขั้นตอนการแตกไฟลหรือ Extract ทําตามขั้นตอนในคูมือ
1.4 กอนการเขาสูโปรแกรมคลิกเปดโปรแกรมดวย Run as administrator
2.การใชงาน ชุดทดสอบความสามารถทางสมองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computerized Cognitive Test Battery)
2.1 กรอกขอมูลพื้นฐานของผูทดสอบ
2.2 เลือกแบบทดสอบที่ตองการ
3.คําอธิบายวิธีการทดสอบ
3.1 แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test)
3.2 แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test)
3.3 แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ (Trail making test A)
3.4 แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี (Trail making test B)
3.5 แบบทดสอบแฟลงเคอร (Flanker test)
3.6 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซํ้ากัน (Design ﬂuency test)
3.7 แบบทดสอบการหมุนภาพในใจ (Mental rotation test)
3.8 แบบทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test)
3.9 การเขาสูการรายงานผล
4.การรายงานผลการทดสอบ
4.1 การรายงานผลการทดสอบ
4.2 การบันทึกและการเปดไฟลผลการทดสอบ
4.3 รูปแบบการรายงานผลการทดสอบ
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1. การติดตั้งโปรแกรม
1.1 การตรวจสอบเครื
อ่ งคอมพิวเตอรสาํ หรับรองรับการใชงาน โดยตองมีระบบปฏิบตั กิ ารอยางนอยดังนี้
1. การติดตั้งโปรแกรม
1.1.1 เปนระบบปฏิบัติการวินโดวสตั้งแตเวอรชั่น 10 (Windows 10) ขึ้นไป
1.1.2
หนวยประมวลกลางของคอมพิวเตอร (CPU) ไมนอ ยกวา Intel Pentium ขนาดไมตาํ่ กวา
1.1 การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับรองรับการใชงาน โดยตองมีระบบปฏิบัติการอยางนอยดังนี้
1.8
Dual บ-ัตCore
1.1.1Ghz,
เปนระบบปฏิ
ิการวินโดวสตั้งแตเวอรชั่น 10 (Windows 10) ขึ้นไป
1.1.3 มี1.1.2
หนวยความจํ
าอยางนอย 4 วGB
หนวยประมวลกลางของคอมพิ
เตอร (CPU) ไมนอยกวา Intel Pentium ขนาดไมต่ํากวา
1.8 Ghz, Dualมีค- Core
1.1.4 จอภาพแสดงผล
วามละเอียดอยางนอย 1280x768 พิกเซล
1.1.3 มีหนวายความจํ
าอยางนอยพิก4 เซลหรื
GB อขนาด (Full HD)
(ขอแนะนํ
1920x1080
1.1.4 จอภาพแสดงผล มีความละเอียดอยางนอย 1920*1080 พิกเซล หรือขนาด (Full HD)

โดยการเลือก กดเปด Properties ตามรูปที่ 1 และทําการตรวจสอบระบบปฏิบัติคอมพิวเตอรสําหรับ
โดยการเลื
กดเปดปProperties
ตามรูปที่ 1 และทําการตรวจสอบระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร
รองรับการใช
งานอก ตามรู
ที่ 2
สําหรับรองรับการใชงาน ตามรูปที่ 2

รูปที่ 1 วิธีการตรวจสอบคอมพิวเตอร

รูปที่ 2 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

1
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ดตั้งโปรแกรมโดยการดาวโหลดโปรแกรมได
ลิ้งคกไฟล
โปรแกรม
1.2 ดํ1.2
า1.2
เนินการดํ
การติาาเนิเนิดนตันการติ
้งโปรแกรมโดยดาวน
โหลดโปรแกรมไดท่ีเว็ททบี่ ี่ ((ไซต
กษา)) (www.dpe.go.th)
การดํ
การติ
ดตั้งโปรแกรมโดยการดาวโหลดโปรแกรมได
ลิ้งคไรมพลศึ
ฟลโปรแกรม
คลิก น้ เลืให
อกที่ตัวกไฟลเลื“อกไฟล
Computerized
Cognitive Test
Battery.rar
หลังจากนั้นกด” หลังจากนัน้
หลัและ
งจากนั
“ Computerized
Cognitive
Test””Battery.rar
และ
คลิก เลือกทีคลิ
่ตัวไฟล “ Computerized
Cognitive Test
Battery.rar
หลังจากนั้นกด
To”จะมี
ห
น
า
ต
า
งขึ
น
้
มาเราให
ค
ลิ
ก
เลื
อ
ก
Desktop
และ
คลิ
ก
Ok
ตามขั
้นตอน
คลิ“Extract
ก
ที
่
“Extract
To”จะมี
ห
น
า
ต
า
งขึ
น
้
มาให
ค
ลิ
ก
เลื
อ
ก
Desktop
และ
คลิ
Ok ตามขั้นตอน
“Extract To”จะมีหนาตางขึ้นมาเราใหคลิกเลือก Desktop และ คลิก Ok ตามขั้นกตอน
ตามรู
ป
ที
่
3
(
ตั
ว
โฟลเดอร
โ
ปรแกรมจะปรากฏขึ
น
้
บนหน
า
Desktop
)
ตามรู
โฟลเดอรโปรแกรมจะปรากฏขึ
โปรแกรมจะปรากฏขึ
้นบนหน
า Desktop
)
ตามรูปปทีที่ ่ 33 (( ตัตัววโฟลเดอร
้นบนหน
า Desktop
)

ขั�นตอนที� �

ขั�นตอนที� �

ตอนที� � ��
ขัขั� น� นตอนที

รูปที่ 3 การแตกไฟลโปรแกรม

รูปที่ 3 การแตกไฟลโปรแกรม

1.2 เนิ
การดํ
าเนินการเข
าสูโปรแกรมโดยการคลิกกขวาที
ขวาที่ตต่ ัววั โปรแกรมและกดไปที
as as
administrator”
1.3 การดํ
นการเข
าสูโ ปรแกรมโดยการคลิ
โปรแกรมและคลิก่ ่ “Run
ที“Run
่ “Run
administrator”
1.2 าเพื
การดํ
า
เนิ
น
การเข
า
สู
โ

ปรแกรมโดยการคลิ
ก
ขวาที
ต
่
ว
ั
โปรแกรมและกดไปที
as
administrator”
่อปองกันการหยุดทํางานของโปรแกรมระหวาง ทําการทดสอบ
เพื่อปอเพืงกั่อปนอการหยุ
ดทําดงานของโปรแกรมระหว
การทดสอบ
การหยุ
ทํางานของโปรแกรมระหวาางงทํ
ทําาการทดสอบ
ตามรูปงกั
ที่ น3.1
ตามรูปตามรู
ที่ 3.1
ปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 การเขาโปรแกรมโดยการ “ Run as administrator ”

รูปที่ 3.1 การเขาโปรแกรมโดยการ “ Run as administrator ”
2

134

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

2. การเขาใชงานโปรแกรมทดสอบ Computerized Cognitive Test Battery

5
2

2.
งานชุอด
วยโปรแกรมคอมพิ
วเตอร
2.1การใช
ทําการกรอกข
มูลทดสอบความสามารถทางสมองด
พื้นฐานและขอมูลสําหรับการวิจัยตามที่กรมพลศึ
กษากําหนด โดยมีรายละเอี
ยด
Cognitive Test Battery)
อยา(Computerized
งนอย ดังนี้

2.1.1 ชื่อและนามสกุล (ใชแปนคียบอรดในการพิมพชื่อและนามสกุลของตนเอง)
2.1 กรอกข
ทดสอบ
2.1.2 อมูวัลนพืที่ท้นําฐานของผู
การทดสอบ
(โปรแกรมจะระบุใหตามฐานขอมูลคอมพิวเตอรเครื่องนั้น)
2.1.1
ชื
อ
่
และนามสกุ
ล
(ใช
แปนคียบอรดในการพิมพชื่อและนามสกุลของตนเอง)
2.1.3 วันเกิด (คลิกเลือก ป ระบุเปน ค.ศ. (นําป พ.ศ.-543=ค.ศ.)/ เดือน/ วัน ตามลําดับ)
2.1.2 วันที่ทําการทดสอบ (โปรแกรมจะระบุใหตามฐานขอมูลคอมพิวเตอรเครื่องนั้น)
2.1.4 อายุ (โปรแกรมจะคํานวนใหอัตโนมัติเมื่อเลือก วัน/เดือน/ป เกิด เสร็จสิ้น)
2.1.3 วันเกิด (คลิกเลือก ป ระบุเปน ค.ศ. (นําป พ.ศ.-543=ค.ศ.)/ เดือน/ วัน ตามลําดับ)
2.1.5 เพศ (คลิกเลือกตัวเลือกในโปรแกรม)
2.1.4 อายุ (โปรแกรมจะคํานวนใหอัตโนมัติเมื่อเลือก วัน/เดือน/ป เกิด เสร็จสิ้น)
2.1.62.1.5ระดั
บการศึ
มูลโดยใชคียบอรดระบุใหชัดเจน เชน ระดับมัธยมศึกษา เปนตน)
เพศ
(คลิกกษา
เลือ(กรอกข
กตัวเลืออกในโปรแกรม)
2.1.72.1.6มือระดั
ขางที
่ถนัดก(คลิ
เลือกตัวอเลืมูอลกในโปรแกรม)
บการศึ
ษาก(กรอกข
โดยใชคยี บ อรดระบุใหชดั เจน เชน ระดับมัธยมศึกษา เปนตน)
2.1.82.1.7กีฬมืาอ(ถ
มี ่ถกรอกข
อมูกลเลืลงในช
งวอาง)กในโปรแกรม)
ขาางที
นัด (คลิ
อกตัวอเลื
2.1.92.1.8ประสบการณ
างการกีอฬมูลา ลงในช
(ป) (ถาอมีงวกรอกข
กีฬา (ถามี ทกรอกข
าง) อมูลลงในชองวาง)
2.1.10
่ในการฝกทซางการกี
อมตอสัปฬดาห
) (ถอามีมูลกรอกข
ลลงในช
2.1.9ความถี
ประสบการณ
า (ป(วั) น(ถ/สัามีปดาห
กรอกข
ลงในชออมูงว
าง) องวาง)
2.1.10
ความถี่ใ่ในการฝ
กซกอซมต
อสัอปวัดาห
น/สันป)ดาห
ามี กรอกข
อมูลลงในช
2.1.11
ระยะเวลาที
ชในการฝ
อมต
น (ชั่ว(วัโมง/วั
(ถา)มี(ถกรอกข
อมูลลงในช
องวาง)องวาง)
2.1.11
ระยะเวลาที
กซมอกรอกข
มตอวันอมู(ชัล่วลงในช
โมง/วัอนงว) า(ถ
2.1.12
หมายเหตุ
(ถามี่ใขชอในการฝ
มูลเพิ่มเติ
ง)ามี กรอกขอมูลลงในชองวาง)
2.1.12 หมายเหตุ (ถามี ขอมูลเพิ่มเติม กรอกขอมูลลงในชองวาง)
โดยต
อ
งกรอกข
โดยตองกรอกขออมูมูลลเบื
เบื้อ้องต
งตนนตาม
ตาม “ * ” ตามรูปตามรู
ที่ 4ปที่ 4

“ * ”

รูปที่ 4 การเขาใชงานระบบ

6
รูปที่ 8 คําอธิบายวิธีการทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test)
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6

2.2 ทําการเลือกโปรแกรมที่ตองการทําการทดสอบ ตามลําดับ ตามรูปที่ 5

2.2 เลือกแบบทดสอบที่ตองการ ตามรูปที่ 5
แบบทดสอบเวลาปฏิ
กิริยาอยางงกาิรยิย(าอย
Simple
timereaction
test ) time test)
2.2.1 แบบทดสอบเวลาปฏิ
างงายreaction
(Simple
แบบทดสอบเวลาปฏิ
กิริยาแบบตักวิรเลืิยอาแบบตั
ก ( Choice
timereaction
test ) time test)
2.2.2 แบบทดสอบเวลาปฏิ
วเลือreaction
ก (Choice
แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง ( Trail making
testmaking
)
2.2.3 แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง (Trail
test)
แบบทดสอบแฟลงเคอร
( Flanker test
)
2.2.4 แบบทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ปภาพที่ไมซ้ํากัปนภาพที
( Design
test ) ﬂuency test)
2.2.5 แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
่ไมซํ้าfluency
กัน (Design
แบบทดสอบการหมุ
นภาพทางใจนภาพทางใจ
( Mental rotation
testrotation
)
2.2.6 แบบทดสอบการหมุ
(Mental
test)
2.2.7 แบบทดสอบความสามารถด
ติสัมพันvisualization
ธ (Spatial visualization
test)
แบบทดสอบความสามารถด
านมิติสัมพันาธนมิ
( Spatial
test )

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

รูปที่ 5 การเลือกแบบทดสอบ

6

7
7
7

ปที่ 9.2 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test
136
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รูปที่ 9.2 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test B)

เมื่อคลิกเลือกแบบทดสอบแลวจะมี “เครื่องหมายถูกตอง” หนาหัวขอที่ตองการจะทดสอบดังภาพ
เมื
่อคลิเริก่มเลืการทดสอบ
อกแบบทดสอบแล
“เครื่องหมายถู
กตอปง”ที่ 6หนาหัวขอที่ตองการจะทดสอบดังภาพ
และ
โดยคลิวกจะมี
เริ่มการทดสอบ
ตามรู
และ ทําการเริ่มการทดสอบ โดยเลือกเริ่มการทดสอบ ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 การเลือก และ การเริ่มการทดสอบ
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3. คําแนะนําในการทดสอบแตละโปรแกรม

8
88
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3. คําแนะนําในการทดสอบแตละโปรแกรม
คําอธิบายวิธีกกิรารทดสอบ
3.1 3. แบบทดสอบเวลาปฏิ
ิยาอยางงาย (Simple reaction time test) ตามรูปที่ 7
3.1
แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test) ตามรูปที่ 7
3.1 แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test) ตามรูปที่ 7

88 8

7
รูปที่ 11 คําอธิบายวิธีการทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซ้ํากัน (Design fluency test)

ปที่ 7 คําอธิบายวิธีการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test)
แบบทดสอบเวลาปฏิ
กิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test) ตามรูปที่ 8
รูปที่ 7 คําอธิบายวิธีการทดสอบเวลาปฏิกิริยาอยางงาย (Simple reaction time test)
ิริยกาแบบตั
วเลืวอเลืกอ(Choice
reaction
ตามรูปที่ 88time test)
ิริยาแบบตั
ก ก(Choice
reaction
timetest)
test) reaction
รูป3.2
ที่ แบบทดสอบเวลาปฏิ
7 คํแบบทดสอบเวลาปฏิ
าอธิบายวิธีกการทดสอบเวลาปฏิ
ิริยาอย
างงาย time
(Simple

3.2

แบบทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test) ตามรูปที่ 8

รูปที่ 8 คําอธิบายวิธีการทดสอบเวลาปฏิกิริยาแบบตัวเลือก (Choice reaction time test)

8

3
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แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ (Trail making test A) ตามรูปที่ 9.1

แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง เอ (Trail making test A) ตามรูปที่ 9.1
3.3
แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง เอ (Trail making test A) ตามรูปที่ 9.1
3.3 แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง เอ่ง (Trail
3.3
แบบทดสอบเทรลเมคคิ
เอ (Trailmaking
makingtest
testA)A) ตามรู
ตามรูปปทีที่ 9.1
่ 9.1

ปที่ 9.1 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test
1
5

3

สอบเทรลเมคคิ่ง บี (Trail making test B) ตามรูปที่ 9.2

4

6

2

4

รูปที่ 9.1 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test A)
รูปที่ 9.1 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test A)
รูปที่ 9.1 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test A)
3.4
แบบทดสอบเทรลเมคคิ่ง บี (Trail making test B) ตามรูปที่ 9.2
3.4 แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง บี ่ง(Trail
making
testtestB) B)ตามรู
ปทีป่ ที9.2
แบบทดสอบเทรลเมคคิ
บี (Trail
making
ตามรู
่ 9.2
3.4 รูปทีแบบทดสอบเทรลเมคคิ
ง
่
บี
(Trail
making
test
B)
ตามรู
ป
ที
่
9.2 making test
่ 9.1 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail

แบบทดสอบเทรลเมคคิ
่ง บี (Trail
making test B) ตามรูปที่ 9.2
3
1
B

A

2
C

รูปที่ 9.2 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test B)
รูปที่ 9.2 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test B)
รูปที่ 9.2 คําอธิบายวิธีการทดสอบเทรลเมคคิ่ง (Trail making test B)

3
A)

SPORTS INTELLIGENCE :
THE ROLE OF COGNITIVE PERFORMANCE ON SPORTING SUCCESS IN THAI YOUTH ATHLETE

.53.5

9

10
10
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แบบทดสอบแฟลงเคอร
ปทีป่ ที่ 1010
แบบทดสอบแฟลงเคอร(Flanker
(Flankertest)
test) ตามรู
ตามรู

10

3.5 แบบทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
ตามรู
ปปทีปที่ ที10
3.5
แบบทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
ตามรู
่ ่ 10
3.5
(Flanker
test)
ตามรู
3.5 แบบทดสอบแฟลงเคอร
แบบทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
ตามรู
ป
ที
่ 10
10
9

รูปที่ 10 คําอธิบายวิธีการทดสอบแฟลงเคอร (Flanker test)

รูรูปปรูทีทีป่ ่ 10
บบายวิ
ธธีกีกธารทดสอบแฟลงเคอร
ที10่ 10คํคําาคํอธิ
าอธิ
บายวิ
ีการทดสอบแฟลงเคอร(Flanker
(Flanker test)
test)
อธิ
ายวิ
ารทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ปภาพที
่ไมซ้ํากัน (Design
fluency
test)

รูปรูแบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ทีป่ ที10่ 10คําคํอธิ
บายวิ
ธ(Flanker
ีกธารทดสอบแฟลงเคอร
(Flanker
test)
3.5 3.6 3.6แบบทดสอบแฟลงเคอร
test) ปภาพที
าอธิ
บายวิ
ีการทดสอบแฟลงเคอร
test)
ปตามรู
ภาพที่ไม่ไปมซทีซ้ํา้ํากั่ (Flanker
กันน10
(Design fluency
fluency test)
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
(Design

แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ภาพที่ไม่ไมซซํ้า้ํากักันน(Design
(Design fluency
ตามรูป 3.6ที3.6่ 11,
12, 13 และ 14
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ปปภาพที
ﬂuencytest)
test)

.63.6

ตามรูป ที่ 11, 12, 13 และ 14

ตามรูปตามรู
ที่ 11,ปป ที12,
1312,
และ13
ตามรู
ที่ ่ 11,
11,
12,
1314และ
และ 14
14 ปภาพที
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
่ไม่ไซม้ําซกั้ํานกัน(Design
แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ปภาพที
(Designfluency
fluencytest)
test)

ตามรู
ป ปที่ ที11,
ตามรู
่ 11,12,12,1313และ
และ1414

รูปที่ 11 คําอธิบายวิธีการทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไมซ้ํากัน (Design fluency test)
รูรูปปทีที่ ่ 11
ารทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ปปภาพที
fluency
11 คํคําาอธิ
อธิบบายวิ
ายวิธธรูีกีกป
ารทดสอบความสามารถในการออกแบบรู
ภาพที่ไ่ไมมซซ้ํา(Flanker
้ํากักันน (Design
(Designtest)
fluency test)
test)
ที่ 10 คําอธิบายวิธีการทดสอบแฟลงเคอร

คําแนะนําในการทดสอบแตละโปรแกรม

รูปที่ 17 คําอธิบายวิธีการกดเพื่อไปหนาการรายงานผลการทดสอบ
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11
11

11

…..ทําการทดสอบตามคําแนะนําการทดสอบของแตละโปรแกรมการทดสอบจนเสร็จเรียบรอย……..

11

รูปที่ 12 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดสีดํา (Filled dots)
บายวิธธีกีการทดสอบลากเส
ารทดสอบลากเสนผานจุดสีดนจุ
ํา (Filled
dots)
12รูปทีคํคํ่ 12
อธิคําบบอธิายวิ
ายวิ
(Filled dots)
dots)
รูรูปปทีที่ ่ 12
าาอธิ
ธีการทดสอบลากเสนนผผาานจุ
ดดสีสีดดําํา (Filled

รูปที่ 12 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดส

อธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดสีดํา (Filled dots)
รูรูปปทีที่ ่ 12
12รูปคํคํทีา่ า12อธิ
อธิคํบบาายวิ
ายวิธธีกีการทดสอบลากเส
ารทดสอบลากเสนนผผาานจุ
นจุดดสีสีดดําํา (Filled
(Filled dots)
dots)

สอบเทรลเมคคิ่ง เอ (Trail making test A) ตามรูปที่ 9.1
รูปที่ 13 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดสีขาว (Empty dots)

13 คํคําาอธิ
อธิบบายวิ
ายวิธธีกีการทดสอบลากเส
ารทดสอบลากเสนนผผาานจุ
นจุดดสีสีขขาว
าว (Empty
(Empty dots)
dots)
รูรูปปทีที่ ่ 13
9

รูปที่ 13 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดสีขาว (Empty dots)

รูปที่ 13 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเส
าว (Empty dots)
รูปที่ 13 คํานอธิผบานจุ
ายวิดธสีีกขารทดสอบลากเส
นผานจุดสีข

12
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�)
�)
�)
�)
�)

�)
�)
�)

�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)�)

�)
�)

รูปที่ 14 คําอธิ
ายวิคําธอธิีกบารทดสอบลากเส
นจุดสีดดสีําและสี
ดําและสี
บกัน (Switching
dots
รูปทีบ่ 14
ายวิธีการทดสอบลากเสนนผผาานจุ
ขาวสลัขบาวสลั
กัน (Switching
dots)

d dots)

3.7

รูปที่ 14 คําอธิบายวิธีการทดสอบลากเสนผานจุดสีดําและสีขาวสลับกัน (Switching dots)

3.7 รูปทีแบบทดสอบการหมุ
ภาพทางใจ (Mental
rotation
test)ขาวสลั
ตามรูบปกัทีน่ (Switching
15
่ 14 คําอธิน
บายวิ
ธีกนารทดสอบลากเส
นผานจุ
ดสีดําและสี
dots)
แบบทดสอบการหมุ
ภาพทางใจ
(Mental
rotation
test)
ตามรู
ปที่ 15

รูปที่ 14 รูคํปาทีอธิ
ารทดสอบลากเส
นจุดดสีดสีําดและสี
ําและสี
ขาวสลั
บกัน (Switching
่ 14บคํายวิ
าอธิธบีกายวิ
ธีการทดสอบลากเสนนผผาานจุ
ขาวสลั
บกัน (Switching
dots) dots)
3.7 แบบทดสอบการหมุ
แบบทดสอบการหมุ
ภาพทางใจ
(Mentalrotation
rotationtest)
test) ตามรู
ตามรูปปปทีทีที่ ่ ่1515
15
นภาพทางใจ
(Mental
3.7
แบบทดสอบการหมุ
นนภาพทางใจ
(Mental
rotation
test)
ตามรู

3.7
แบบทดสอบการหมุ
นภาพทางใจ(Mental
(Mental rotation
ตามรูตามรู
ปที่ 15ปที่ 15
แบบทดสอบการหมุ
นภาพทางใจ
rotationtest)test)

รูปที่ 15 ภาพแสดง คําอธิบายวิธีการทดสอบการหมุนภาพทางใจ (Mental rotation test)
15 ภาพแสดง
ภาพแสดง คํคําาอธิ
อธิบบายวิ
ายวิธธีกีการทดสอบการหมุ
ารทดสอบการหมุนนภาพทางใจ
ภาพทางใจ (Mental
(Mental rotation
rotation test)
test)
รูรูปปทีที่ ่ 15

รูปที่ 15 ภาพแสดง คําอธิบายวิธีการทดสอบการหมุนภาพทางใจ (Mental rotation test)

pty
รูปdots)
ที่ 15 ภาพแสดง คําอธิบายวิธีการทดสอบการหมุนภาพทางใจ (Mental rotation test
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3.8
แบบทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test) ตามรูปที่ 16
แบบทดสอบความสามารถด
านมิติสาัมนมิพัตนิสธัมพั(Spatial
test)ตามรูตามรู
3.8
แบบทดสอบความสามารถด
นธ (Spatialvisualization
visualization test)
ปที่ ป16ที่ 16

3.8 แบบทดสอบความสามารถด
แบบทดสอบความสามารถด
ธ (Spatialvisualization
visualization test)
test) ตามรู
านมิาตนมิิสัมติสพััมนพัธน(Spatial
ตามรูปปทีที่ ่ 16

3.8

แบบทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test) ตามรูปที่ 16

รูปที่ 16 คําอธิบายวิธีการทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test)
รูปที่ 16 คําอธิบายวิธีการทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test)
รูปที่ 16 คําอธิบายวิธีการทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial visualization test)
3.9 เมื่อทําแบบทดสอบที่เลือกทั้งหมดเสร็จสิ้นจะอยูหนาจอที่ปรากฏ ตามรูปที่ 17
3.9 เมื
่อทําแบบทดสอบที
อกทัค้งลิหมดเสร็
จะอยูหบนแป
นาจอที
่ปรากฏ
ทีสู่ ก17าร รายงานผล
หลั
อยธาีการทดสอบความสามารถด
ใช่เ่เลืลืเมาส
กใหกดปุจจสิมสิ้น้นEnter
บธอร
ดตามรู
เพื
่อเขปปาvisualization
่ 16่อกทํจากกนั
คําาแบบทดสอบที
อธิบ้นายวิ
ิสัมนพัคี่ปนยรากฏ
(Spatial
test)
3.9 รูปทีเมื
อกทั้งหมดเสร็
จะอยูานมิ
หนตาจอที
ตามรู
ที่ 17
หลั
ก
จากกนั
น
้
อย
า
ใช
เ
มาส
ค
ลิ
ก
ให
ก
ดปุ
ม

Enter
บนแป
น
คี
ย
บ

อร
ด
เพื
่
อ
เข
า
สู
ก

าร
รายงานผล
รูปที่ 16 คําอธิบายวิ
ธีการทดสอบความสามารถด
านมิตบนแป
ิสัมพันนคียธบอร
(Spatial
หลักจากกนั
้น อยา ใชเมาสคลิกใหกดปุม Enter
ดเพื่อเขาสูvisualization
การ รายงานผล test)
3.9
่เลือ่เกทั
้งหมดเสร็
จสิจ้นสิหน
าจอ หตามรู
ปที่ป่ รากฏ
17 ตามรูปที่ 17
3.9 เมื่อทํเมืา่อแบบทดสอบที
ทําแบบทดสอบที
ลือกทั
้งหมดเสร็
้นจะอยู
นาจอที
จะปรากฏ ใหกดปุม Enter บนแปนคียบอรด เพื่อเขาสูการ รายงานผล
หลักจากกนั่เลื้นออย
เมาสคลิกจใหสิก้นดปุ
ม Enter
ยบอรดเพื
่อเขาปสูกทีาร่ 17
รายงานผล
เมื่อทําแบบทดสอบที
กทัา ้งใชหมดเสร็
จะอยู
หนาบนแป
จอทีน่ปคีรากฏ
ตามรู

หลักจากกนั้น อยา ใชเมาสคลิกใหกดปุม Enter บนแปนคียบอรดเพื่อเขาสูการ รายงานผล

รูปที่ 17 คําอธิบายวิธีการกดเพื่อไปหนาการรายงานผลการทดสอบ
รูปที่ 17 คําอธิบายวิธีการกดเพื่อไปหนาการรายงานผลการทดสอบ
รูปที่ 17 คําอธิบายวิธีการกดเพื่อไปหนาการรายงานผลการทดสอบ
าการทดสอบตามคํ
าแนะนํ
าการทดสอบของแตลละโปรแกรมการทดสอบจนเสร็
จเรียบร
ทํ……..ทํ
าการทดสอบตามคํ
าแนะนํ
าการทดสอบของแต
ะโปรแกรมการทดสอบจนเสร็
จเรีอยย……..
บรอย
……..ทําการทดสอบตามคําแนะนําการทดสอบของแตละโปรแกรมการทดสอบจนเสร็จเรียบรอย……..
……..ทําการทดสอบตามคําแนะนําการทดสอบของแตละโปรแกรมการทดสอบจนเสร็จเรียบรอย……..
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4. การรายงานผลการทดสอบ
4. การรายงานผลการทดสอบ
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4.4.1การรายงานผลการทดสอบ
4.1 การรายงานผลการทดสอบ
4. การรายงานผลการทดสอบ
การรายงานผลการทดสอบ

4.1.1 คลิกเลือก “ รายงาน ”

4.1.1 คลิกเลือก “ รายงาน ”
4.1 การรายงานผลการทดสอบ
4.1.2 คลิก”เลืตามขั
อก “้นพิตอน
มพผตามรู
ลการทดสอบ
คลิกเลื
ลการทดสอบ
ปที่ 16.1” ตามขั้นตอน ตามรูปที่ 16.1
4.1 4.1.2
การรายงานผลการทดสอบ
4.1.1
คลิอกกเลื“อพิกม“พผรายงาน
”
4.1.1
กเลืกเลื
อกอ“ก รายงาน
4.1.2คลิคลิ
“ พิมพผ”ลการทดสอบ ” ตามขั
1 ้นตอน ตามรูปที่ 16.11
4.1.3คลิรายงานผลการทดสอบ
จะปรากฏ
ตามรู
ปที่ ตามรู
17 ปที่ 16.1
4.1.2
กเลือก “ พิมพผลการทดสอบ
” ตามขั
้นตอน
2

1

2

2

รูปที่ 16.1 การรายงานผลการทดสอบ
รูปที่ 16.1 การรายงานผลการทดสอบ

4.2 การรายงานผลในรูปแบบไฟลจะถูกบันทึกในโฟลเดอร “CognitiveTestBattery_Report”
รูปที่ 16.1 การรายงานผลการทดสอบ
4.2
ไฟลจะถูกบันทึกเขาโฟลเดอร “CognitiveTestBattery_Report”
ดับเบิ้ลคลิกเลื
อกโฟลเดอร
4.2 การรายงานผลเป
นไฟล
จะถูกบันการรายงานผลเป
ทึ“CognitiveTestBattery_Report”
กเขาโฟลเดอรน“CognitiveTestBattery_Report”
4.2.1
ดับเบิ้ลคลิกเลือExcel
กโฟลเดอร
ไ ฟล
จ“CognitiveTestBattery_Report”
ะปรากฏไฟล
(ชื่ อ“CognitiveTestBattery_Report”
ผู  ท ดสอบตามด ว ยเลขที่ โ ปรแกรม
4.2.1เมืดั่ อบกดเข
เบิ้ลคลิา โฟลเดอร
กเลือกโฟลเดอร
าโฟลเดอร
ไฟลจวะปรากฏไฟล
Excelมขึ(ชื้น่อมาโดยอั
ตามดวยเลขที
สุม ขึน้ าโฟลเดอร
มาโดยอัตไฟล
โนมัจะปรากฏไฟล
ติ) เมื่อกดเขExcel
เมื่อกดเข
(ชื่อตามด
ยเลขที่โปรแกรมสุ
ตโนมัต่โิ)ปรแกรมสุมขึ้นมาโดยอ
4.2

การรายงานผลเปนไฟลจะถูกบันทึกเขาโฟลเดอร “CognitiveTestBattery_Report”
4.2.1 ดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอร “CognitiveTestBattery_Report”
เมื่อกดเขาโฟลเดอรไฟลจะปรากฏไฟล Excel (ชื่อตามดวยเลขที่โปรแกรมสุมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ)

ตามรูปที่ 16.2
ตามรูปที่ 16.2

ตามรูปที่ 16.2
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4.3 รูปแบบการรายงานผลการทดสอบความสามารถทางสมอง ตามรูปที่ 17
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ภาคผนวก ง

ภาพบรรยากาศการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง
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