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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  กีฬาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะกีฬาเปนพ้ืนฐานหลักในการ

เสริมสราง สุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม โดยสามารถทําใหเกิดการพัฒนาของ

มนุษยไดทุกเพศทุกวัย มีความกลาคิด กลาแสดงออก สรางความสามัคคีในหมูคณะ และรูจักชวยเหลือ

สังคม จึงเปนท่ียอมรับของนานาชาติ นานาประเทศท่ีสงเสริมใหมีการเลนกีฬา จนพัฒนาไปสูการ

จัดการขงขัน เพ่ือใหเกิดความตื่นตาต่ืนใจ มีความนาสนใจในกีฬามากข้ึน เพราะเม่ือเกิดเปนการ

แขงขัน ก็จะมีความสนุกสนาน นาติดตาม ทําใหผูคนหันมาสนใจและหันมาออกกําลังกาย      เลนกีฬา

กันสูงข้ึน และเม่ือเลนจนมีความชํานาญก็จะสามารถพัฒนาเปนระดับนักกีฬาท่ีสามารถไปทําการ

แขงขันได ทําใหเกิดการ รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจตอกัน และเม่ือกลับมาสูสังคมท่ีตนเองอยู     จะ

สามารถทําการยกระดับของชุมชนและสังคมท่ีอยูใหพัฒนาไปสูแนวทางท่ีดีข้ึนได ดังตัวอยางนักกีฬา

ระดับโลกหลายคน ท่ีมาจากสังคมท่ีมีปญหา หรือสภาพแวดลอมของครอบครัวท่ีมีปญหา เชน 

Cristiano Ronaldo , Lionel Messi ซ่ึงเปนนักฟุตบอลท่ีประสบความสําเร็จระดับโลกและเปน

ตัวอยาง นักกีฬาท่ีดีของโลก เพราะบุคคลเหลานี้ไดทําการยกระดับและพัฒนาสภาพแวดลอม สังคมให

ดีข้ึน และยังสรางมูลนิธิตาง ๆ อีกมากมายหลายแหงเพ่ือเปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส หรือเด็กท่ีเกิด

มาแลว พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีโอกาสไดใชชีวิตและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต

ตอไป หรือจะเปน Derrick Rose , Allen Iversion ท่ีเปนนักบาสเก็ตบอล ระดับผูเลนยอดเยี่ยมแหงป

ของ NBA หรือ ลีคบาสเก็ตบอลท่ีใหญท่ีสุด และไดการยอมรับวาเปนลีคสูงสุดของโลก โดยนักกีฬาท้ัง 

2 คนท่ีไดกลาวถึงมานั้นเคยอยูในสภาพสังคมท่ีมีแต โจร ขโมย และยาเสพติดมาตั้งแตเกิด แตพวกเขา

เลือกท่ีจะเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จ และกลับไปพัฒนาและยกระดับของสภาพแวดลอมของ

สถานท่ีท่ีพวกเคาอยูมาตั้งแตกําเนิดใหดีข้ึน จนทุกวันนี้ในปจจุบันสถานท่ีเหลานั้นไดกลายเปนแหลง

ผลิตนักกีฬาเยาวชนอันดับตน ๆ ของวงการบาสเก็ตบอล และถาหากถามวาประเทศไทยของเราหละมี

บุคคลใดหรือหนวยงานใดท่ีเปนตัวแทน เปนผูดูแลพัฒนา เยาวชน สังคมในรูปแบบเหลานี้ไหม ตอบได

เลยวามีมากมาย เชน ซิโก เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง , บัวขาว บัญชาเมฆ หรือ สมบัติ บัญชาเมฆ และ

นักกีฬาอีกมากมายหลายคน ท่ีไดมีการกอตั้ง สรางคายฝกหรือเปดแคมปสอนเยาวชนตามท่ีตาง เพ่ือไว

ใชในการเสริมสรางและพัฒนาเยาวชนไทยใหมีอนาคตไปในทิศทางท่ีดี ท้ังในภูมิลําเนาของตนเอง และ

ท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย จนเปนท่ีชื่นชมและไดการยอมรับของประชาชนชาวไทย ดวยสิ่งเหลานี้กีฬาจึงเปน
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สิ่งท่ีมีความสําคัญมาก ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม ซ่ึงประเทศ

ไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกีฬาวาเปนสิ่งท่ีสามารถชวยยกระดับประเทศ และประชากรใหไปสู

ระดับโลกได จึงทําการกอตั้ง การกีฬาแหงประเทศไทยข้ึนมา และมีการจัดการแขงขันกีฬาระดับเขต

ครัง้แรกในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2510 จนสามารถพัฒนายกระดับเปนการแขงขันกีฬาระดับภาค และ

กลายเปนการแขงขันกีฬาแหงชาติจนถึงปจจุบันนี้ รวมท้ังหมดเปน 46 ครั้ง 

 สําหรับการแขงขันกีฬาแหงชาตินั้น เริ่มตนตั้งแตไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชกฤษฎีการจัดต้ังองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2507 

คณะกรรมการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทยในปจจุบัน ก็ไดมี

การวางโครงการท่ีจะขยายและสงเสริมกีฬาออกไปใหท่ัวราชอาณาจักร ดวยการจัดการแขงขันระหวาง

จังหวัด ตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศข้ึนพรอมกัน แตในขณะนั้นประเทศไทยไดรับเกียรติเปน

เจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 เม่ือเดือนธันวาคม 2509 ซ่ึงโดยปกติจะตองใชเวลา

เตรียมการจัดการแขงขันประมาณ 3 – 4 ป ซ่ึงทําใหองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยตองรับภาระ

ในดานธุรการของงานครั้งนั้น จึงทําใหโครงการจัดการแขงขันกีฬาเขต หรือกีฬาแหงชาติในปจจุบัน ถูก

เลื่อนไปโดยไมมีกําหนด แตเม่ือหลังจากสิ้นการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 อันเปนท่ีไดรับความ

สนใจจากประชาชน คณะกรรมการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย จึงไดหยิบยกโครงการนี้

ข้ึนมาพิจารณาใหม อยางจริงจัง และในเดือนมีนาคม 2510 ไดมีการตกลงเปนมติวาจะมีการแขงขัน

กีฬาภาคข้ึนเปนงานประจําป โดยกําหนดวันท่ี 9 ธันวาคม ถือไดวาเปนวันท่ีมีความสําคัญตอ

ประวัติศาสตรขอการกีฬาไทย ซ่ึงเปนเดียวกันกับวันท่ีทําการเปดการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 ท่ี

เห็นวาเปนการประหยัดและเริ่มตนควรจัดการแขงขันท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 4-5 ประเภท

กอน คือ ฟุตบอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส บาสเกตบอล และกรีฑา และไดจัดกลุมจังหวัดใกลเคียงข้ึน

ในภาคสมมุติ 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

ซ่ึงไดขอใหจังหวัดตาง ๆ ท่ีอยูในภาคหนึ่งภาคนี้จะเปนตัวแทน จังหวัดอ่ืน ๆ จัดการแขงขันกีฬา

ระหวางจังหวัดภายในภาค เพ่ือใหไดนักกีฬาผูแทนของภาคไว แลวไปทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศท่ี

กรุงเทพฯ ตอไป ซ่ึงนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนนี้ ไดมีการแขงขันกีฬาแหงชาติมาแลวจํานวนท้ังหมด 

46 ครั้ง ครั้งลาสุดไดมีการจัดการแขงขันท่ี จังหวัดเชียงราย ใชชื่อการแขงขันวา “เจียงฮายเกมส” โดย

ครั้งนี้มีชนิดกีฬาท้ังหมด 41 ชนิดกีฬา จังหวัดท่ีสงเขาแขงขัน 77 จังหวัด และจํานวนนักกีฬาท่ีรวมเขา

ทําการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งนี้จํานวน 12,847 คน ถือวาจากอดีตจนถึงปจจุบันการกีฬาของไทยไดมี

พัฒนาการท่ีดีมาก และสามารถพัฒนานักกีฬาจากระรับชาติใหกาวข้ึนไปถึงระดับโลก หรือเปนแชมป

โลกได นี่จึงถือเปนคาวมสําเร็จของการกีฬาแหงประเทศไทย 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) เพ่ือจะไดทราบถึง
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ปญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนประโยชนในการนําเสนอ

ขอมูลใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือผูบริหาร สถาบันตาง ๆ ไดทราบและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ในการเตรียมทีมในการแขงขันกีฬาแหงชาติ หรือสามารถนําไปพัฒนาสานตอจนถึงการแขงขันกีฬา

ระดับนานาชาติในครั้งตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขา

รวมการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46 ระหวางผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬา 

  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขา

รวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) มีกรอบแนวคิดในการทําวิจัยไดมีกําหนดตัว

แปรตน ตัวแปรรวม และตัวแปรตาม เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยและเปนแนวทางในการ

คนหาคําตอบ 

     ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

สถานภาพสวนบุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. ระดับการศึกษา 

6. รายไดตอเดือน 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. การคัดเลือกตัวนักกีฬา 

2. การฝกซอม 

3. ผูฝกสอน 

4. นักกีฬา 

5. สถานท่ีและอุปกรณในการ

ฝกซอม 

6. งบประมาณในการเตรียมทีม 

7. โภชนาการ 
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 สมมติฐานท่ี 1  สถานภาพสวนบุคลท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใชสถิติ 

F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และระดับรายไดตอเดือน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.1 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.2 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.3 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.4 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 



5 
 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

สมมติฐานยอยท่ี 1.5 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกัน  

 

ขอบเขตในการวิจัย 

 

 1. ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนท่ีแนนอนของกลุมผูควบคุมทีม กลุมผูฝกสอน และ

กลุมนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางของ สูตร 

W.G.cochran (1953) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

1. ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬา 

2. ตั ว แปรตาม  (Dependent Variable) คื อ  ปญหาการ เตรี ยม ทีมนั ก กีฬาตั ว แทน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ไดแก 

2.1 ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

2.2 ดานการฝกซอม 

2.3 ดานผูฝกสอน 

2.4 ดานนักกีฬา 

2.5 ดานสถานท่ีอุปกรณในการฝกซอม 
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2.6 ดานงบประมาณในการเตรียมทีม 

  2.7 ดานโภชนาการ 

 

นิยามคําศัพท 

 

  ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําคําศัพทเพ่ือนําไปสรางเครื่องมือวิจัยใหไดคําตอบตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ ดังตอไปนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน ของผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปญหาในการเตรียมทีม หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเก็บตัวของ การฝกซอม

ตลอดจนการเขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46 ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานการคัดเลือกตัว

นักกีฬา ดานการฝกซอม ดานผูฝกสอน ดานนักกีฬา ดานสถานท่ีอุปกรณในการฝกซอม ดาน

งบประมาณในการเตรียมทีม และดานโภชนาการ 

กีฬาแหงชาติ หมายถึง การแขงขันกีฬาของตัวแทนแตละจังหวัด ท่ีสงเขาราวมการแขงขัน 

และผานการคัดเลือกมาจากภาคของตน จึงไดเขามาทําการแขงขันจริง เพ่ือทําการชิงชัยใหแกจังหวัด

นักกีฬาเปนตัวแทน โดยกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46 มี จํานวนกีฬาท้ังสิ้น 41 ชนิดกีฬา จังหวัดท่ีเขารวม

ท้ังหมด 77 จังหวัด และนักกีฬาท่ีเขารวมทําการแขงขันจํานวน 12,847 คน ซ่ึงจัดข้ึน ณ จังหวัด

เชียงราย ระหวางวันท่ี 18 - 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 โดยใชชื่อการแขงขันวา “เจียงฮายเกมส” 

ผูควบคุมทีม หมายถึง ผูจัดการทีมท่ีเปนผูดูแลความเปนอยู ท้ังหมดของทีม บริหาร

งบประมาณ ผูฝกสอน และนักกีฬา โดยผูควบคุมทีมจะอยูตําแหนงสูงสุดในสายการบังคับบัญชานั่นเอง 

ผูฝกสอน หมายถึง โคชหรือผูผูท่ีมีหนาท่ีดูแลนักกีฬา ฝกฝนนักกีฬาใหสามารถพัฒนาขีด

ความสามารถ ทางรางกาย เทคนิค สภาพจิตใจใหมีความพรอมตอการแขงขัน และนําชัยชนะกลับมาสู

ทีม 

นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีทําการฝกซอมเพ่ือ สรางหรือ

เตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 46 ณ จังหวัดเชียงราย 

ผูเช่ียวชาญ หมายถึง นักวิชาการ หรืออาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางพลศึกษา และ สาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ หรือมีประสบการณทางดานกีฬาชนิดนั้นๆ มีดังตอไปนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี  มีความรูทางพลศึกษาหรือสาขาท่ี เ ก่ียวของ และมี 

ประสบการณทางดานกีฬาเรือพายอยางนอย 7 ป 

2. ระดับปริญญาโท มีความรูทางพลศึกษาหรือสาขา ท่ี เ ก่ียวของ และมี 

ประสบการณทางดานกีฬาเรือพายอยางนอย 5 ป 
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3. ระดับปริญญาเอก มีความรูทางพลศึกษาหรือสาขาท่ี เ ก่ียวของ และมี 

ประสบการณทางดานกีฬาเรือพายอยางนอย 3 ป 

4. ผูท่ีมีความรู ความสามารถ และผานการอบรบหลักสูตรผูฝกสอน ในชนิดกีฬานั้น 

ๆ โดยตองมีการรับรองจาก สมาคมกีฬา และการกีฬาแหงประเทศไทย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 

1.  ทราบถึงปญหาในการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

2.  ไดขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการเตรียมทีมเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ และพัฒนาสูระดับนานาชาติในครั้งตอ ๆ ไป 
 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  งานวิจัยเรื่อง ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีไดกําหนดไว โดยแบงหัวขอออกเปน 6 สวน 

สวนท่ี 1 การเตรียมทีมนักกีฬา 

สวนท่ี 2 ความสําคัญและความหมายของการฝกซอม 

สวนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬา 

สวนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับการจัดการ 

สวนท่ี 5 ประวัติกีฬาแหงชาติ 

สวนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

สวนท่ี 1 การเตรียมทีมนักกีฬา 

 

เกษม นครเขตต (2556) กลาววา ในชวงของการเตรียมทีมกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขันนั้น 

มิใชสิ่งท่ียากเย็นอะไรนัก หากสักแตวาทําการแขงขันใหพน ๆ หนาท่ีไปเพียงเทานั้น แตการเตรียมทีม

ใหมีมาตรฐานสูง เพ่ือเขารวมการแขงขันนั้นมิใชเรื่องงาย ซ่ึงในการฝกซอมกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขัน

นั้นตองการ ความสามารถของตัวนักกีฬาและผูเก่ียวของเปนพิเศษ โดยความสามารถท่ีกลาวถึงนี้ แบง

ไดเปน 2 ชนิด 

1. ความสามารถทางดานเทคนิค ไดแก ความสามารถทางการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิดนั้น ๆ ซ่ึง

นักกีฬา จําเปนท่ีจะตองทําการฝกฝนจนเกิดความชํานาญเปนพิเศษ และเทคนิคในการเลนกีฬา 

ประเภทตาง ๆ จะถูกคิดคนข้ึนไดโดยผูท่ีเก่ียวของจากหลายฝาย เชน จากตัวผูฝกสอนท่ีเปนฝายท่ีเฝา

มองนักกีฬาและควบคุมดูแลนักกีฬาอยูตลอดเวลาในการฝกซอม รวมถึงตัวนักกีฬานั้นมีประสบการณ

ในการแขงขันมาอยางโชคโชน ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดขอไดเปรียบคูตอสู และสามารถนํามา

ทดลองปฏิบัติดูจนเกิดความชํานาญเปนอยางดี ก็จะสามารถนําไปใชในการแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. สมรรถภาพทางรางกาย ไดแก ความสามารถของรางกายในดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญ

ของแตละประเภทกีฬา ไดแก ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ความทนทานของกลามเนื้อ การ
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ประสานสัมพันธกันของระบบประสาทและระบบกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว ความยืดหยุนของ

กลามเนื้อ เปนตน ซ่ึงนักกีฬาท่ีจะทําการลงแขงขันจําเปนท่ีจะตองฝกซอมเปนพิเศษนอกเหนือจากการ

ฝกความสามารถทางดานเทคนิค 

อนันต อัตชู (2558) ไดกลาววา การเตรียมทีมเพ่ือเขารวมการแขงขัน จะตองอาศัยปจจัย

หลายอยางในการเตรียมทีม และมักจะไมประสบความสําเร็จเนื่องจากขณะท่ีเตรียมทีมนั้น มักเกิด

ปญหาตาง ๆ ข้ึน ซ่ึงจําเปนตองแกปญหาอยูตลอดเวลา แตถามีการวางแผนเปนอยางดี และมีการ

เตรียมจัดหาสิ่งตาง ๆ ไวกอนลวงหนาก็จะชวยลดปญหาตาง ๆ ได ดังนั้นกอนการเตรียมทีม จะตองรู

ถึงปญหาและเตรียมการกับสิ่งตาง ๆ ท่ีคิดวาจะเกิดข้ึนใหพรอมกอน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการจัดเตรียมทีมเพ่ือเขารวมการแขงขัน ผูฝกสอนและคณะจะตองทราบ

วาวัตถุประสงค ของการทําทีมในครั้งนี้เพ่ืออะไร ซ่ึงจะมีวันและเวลาใดบางท่ีจะตองทําการฝกซอมสิ่ง

ตาง ๆ เหลานี้ โดยทีมงานผูฝกสอนจะตองทราบ เพ่ือท่ีจะเตรียมการฝกซอมและการจัดหาผูเลนใน

ตําแหนงตาง ๆ ใหไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2. แหลงทุนหรือผูท่ีจะใหการสนับสนุนเรื่องทุนตาง ๆ ในการทํางานจะไดจาก แหลงใด มาก

นอยเพียงใด และไดรับการสนับสนุนทางดานใดบาง สิ่งเหลานีที้มงานผูฝกสอนจะตองทราบ เพ่ือจะได

วางแผนในการฝกซอมใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว โดยแหลงตนทุนและผูสนับสนุนนี้เปนปจจัยท่ี

สําคัญอยางมาก ซ่ึงเปนปญหาของหลาย ๆ ทีม ท่ีมักจะพบกันเปนสวนใหญ 

3. ตัวผูเลนเปนองคประกอบท่ีสําคัญมาก ในการคัดเลือกตัวผูเลนและการไดตัวผูเลนมานั้น 

ถาเราไดตัวผูเลนท่ีมีความสามารถสูงก็เทากับวาเรามีความสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง หากเราสามารถเลือก

ตัวผูเลนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะหาได ทีมงานผูฝกสอนจะตองระลึกไวอยูเสมอวา ตัวผูเลนนั้น

เปน องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรก 

4. ผูฝกสอนและทีมงานผูฝกสอน โดยทีมจะประสบความสําเร็จหรือไม ทุกอยางลวนข้ึนอยูกับ

ผูฝกสอนและทีมงานจะตองเปนฝายรับผิดชอบ เพราะผูฝกสอนมีหนาท่ีเปนผูดูแล ควบคุม กิจกรรมทุก 

ๆ อยางใหทีมมีความพรอมท่ีสุด ถาองคกรใดผูฝกสอนดี ทีมงานี และประกอบกับตัวนักกีฬาท่ีมี

ความสามารถสูง ก็จะทําใหทีมประสบความสําเร็จไปแลวกวา 75%  

5. สถานท่ีฝกฝกซอมและอุปกรณ สถานท่ีฝกซอมและอุปกรณในการฝกซอมเปนสิ่งสําคัญและ

ขาดไมได โดยสถานท่ีและอุปกรณการฝกซอม ถาเปนไปไดก็จะตองใหเหมือนกับสนามแขงขัน จริง ๆ 

หรือใหคลายคลึงกับสนามแขงขันใหมากท่ีสุดและเพียงพอแกการฝกซอม 

6. สวัสดิการ หมายถึง การดูแลรักษาพยาบาล อาการบาดเจ็บ และการความเปนอยูของ

นักกีฬา 

ธงชัย สันติวงษ (2558) ไดกลาวถึง เรื่องงบประมาณวาเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการสนับสนุนใน

การจัดหาทรัพยากรเพ่ือหลอเลี้ยงและเอ้ืออํานวยใหกิจกรรมขององคกร ดําเนินไดอยางไมติดขัด ซ่ึง
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เงินทุนนี้มีท้ังระยะยาวและระยะสั้นรวมถึงราคาของเงิน และตนทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีกดวย การ

จัดงบประมาณสําหรับโครงการหรืองานตาง ๆ นั้น ทางงผูบริหารจะตองรับผิดชอบใหมากโดยคํานึงถึง

สิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ ซ่ึงวัตถุประสงคของการจัดการดานการเงิน ทางผูบริหารจะตองทราบ เพ่ือปองกัน 

การใชเงินไปในทางท่ีผิด และสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน ตองมีผู ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ

ประสานงานและจัดเตรียมหลาย ๆ อยาง จึงตองมีแผนงาน โครงการ ตลอดจนเงินทุนและคาใชจายท่ี

ไดรับจากสายงานตาง ๆ ผูบริหารจะตองทราบ หรือพิจารณาเตรียมจัดงบประมาณ โดยตองจัด

แผนงานทางการเงินอันเก่ียวกับงาน เพ่ือใหงานสําเร็จไดตามเปาหมาย ผูบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดทํา

ตารางงบประมาณและเตรียมแผนไวสําหรับระยะ 1 ป 3 ป 5 ป 7 ป ซ่ึงโครงการแตละโครงการจะตอง

กําหนดลวงหนาหลาย ๆ ป ฉะนั้นจีงตองทําการจัดวางแผนระยะยาวไวดวย 

ชยัชนะ เหมหอมเงิน (2556) ไดกลาววา การเตรียมทีมนักกีฬานั้นจําเปนตองไดรับความรวม

แรงรวมใจทุกฝาย โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง ไดแก ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬา 

นอกจากนี้การสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ก็เปนตัวแปรสําคัญท่ีจะทําใหการจัดเตรียมทีมกีฬานั้น ๆ 

ประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใด เพราะการจัดเตรียมทีมนั้น มิไดจัดทําเพ่ือการแขงขัน แต

วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหทีมไดรับชัยชนะจากการแขงขัน จึงจําเปนตองมีมาตรฐานท่ีสูงในการเตรียม

ทีมอยูตลอดเวลา 

สุชาติ สาระผล (2557) กลาวสรุปไววา ในการจัดเตรียมทีมนั้นสิ่งท่ีคัญของ อีกประการหนึ่ง

ของผูฝกสอนคือ การจัดเตรียมหานักกีฬาใหม ๆ เขามาเสริมทีมแทนท่ีนักกีฬาเกา ๆ ท่ีอาจจะบาดเจ็บ

หรืออาจออกจากทีมไป สิ่งแรกท่ีผูฝกสอนจะตองเตรียมคือการหานักกีฬาหนาใหม คือการรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับตัวนักกีฬาแตละคนท่ีผูฝกสอนมีโอกาสจะดึงมารวมทีมหรือ นํามาคัดตัวเพ่ือเขารวมทีม

ได ยิ่งโดยเฉพาะตามสถานศึกษาตางๆ เพราะการคัดเลือกนักกีฬาในปท่ีผานมาผูฝกสอนอาจกระทําไม

ท่ัวถึง ถึงแมจะไดมีการประชาสัมพันธ อยางดีแลวก็ตาม เพราะยังคงมีนักกีฬาบางคนท่ีไมไดเขารวม

การคัดตัวครั้งนี้ดวย 

 

สวนท่ี 2 ความสําคัญและความหมายของการฝกซอม 

 

 จากการคนควาทฤษฎีและหลักการของการฝกซอมจากตารารานักวิชาการตาง ๆ ไดให

ความหมายของการฝกซอมไวดังนี้ 

 มงคลชัย ชางตอ (2559) ไดกลาวสรุปวา การฝกซอม หมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวรางกายดวยวิธีตาง ๆ อยางมีข้ันตอนและเปนระบบ เพ่ือท่ีใหเกิดการพัฒนา

ของรางกายและจิตใจ ใหเปนไปตามความตองการหรือจุดประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ อันกอ
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ใหผลดีตอการเลนกีฬาและสวนสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให นักกีฬาประสบความสําเร็จสูงสุดในการ

แขงขัน 

 มาณพ สุขสมแดน (2556) ไดกลาวสรุปความหมายของการฝกซอมไววา  การฝกซอมนั้น 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวแตละสวนของรางกายดวยวิธีตาง ๆ ซํ้า ๆ อยางเปนระเบียบ

ข้ันตอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในพัฒนารางกายและจิตใจ 

 เจริญ กระบวนรัตน (2557) ไดใหความหมายของการฝกซอมไววา  การฝกซอม หมายถึง การ

พัฒนาขีดจํากัดความสามารถในการเคลื่อนท่ีเคลื่อนไหวรางกาย ใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน โดย

สามารถทําไดดวยการกระตุนและเรงเราระบบการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายใหมี

การทํางานมากกวาปกติ ในทวงทาเดียวกัน เพ่ือทําหนักกีฬาสามารถเพ่ิมขีดจํากัดความสามารถใหสูง

ท่ีสุด ทําไดดวยการเพ่ิมหรือลดปริมาณ ความหนักและเบาในการฝกซอม ใหสอดคลองกับหวงเวลา

ความเหมาะสมและตอเนื่องกันหลายวิธี เพ่ือใหนักกีฬาไดรับประโยชนท่ีสูงท่ีสุด นอกจากนี้ยัง

จําเปนตองศึกษา ดูขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการฝกใหเขาใจแมนยํา กอนท่ีจะเริ่มลงมือฝกซอม อยาง

ตอเนื่องจริงจัง ท้ังนี้เพราะการฝกซอมจะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง ระบบของอวัยวะตาง ๆ 

ภายในรางกาย 

 

การวางแผนและความสําคัญของการฝกซอม 

 การฝกซอมนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝกซอมจนบรรลุเปาหมาย

แลว สามารถทําใหนักกีฬาท่ีไดรับการซอมเกิดความพรอมทางสภาพจิตใจและรางกายกอนท่ีจะลงทํา

การแขงขัน  นอกจากการฝกซอมจะมีผลตอจิตใจ สมรรถภาพรางกายโดยตรงแลวยังมีผลตอดานอ่ืน ๆ 

อีก ดังท่ี สุเมธ พรหมอินทร (2556) 

ไดกลาวสรุปถึงผลของการฝกซอมท่ีมีตอดานอ่ืน ๆ อีก คือ  

1. ดานสังคม การฝกซอมจะทําใหตัวนักกีฬารูจักการปรับตัวเองใหเขากับเพ่ือรวมทีม หรือ

ผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดการละลายพฤติกรรมของแตละคนและหลอหลอมใหเปนเสมือนบุคคลเดียวกัน เพ่ือให

สําเร็จตามเปาหมายเดียวกันคือชัยชนะ  

2. ดานจิตใจ การฝกซอมใหเปรียบเสมือนดั่งจําลองการแขงขัน เพ่ือใหนักกีฬาท่ีฝกซอมเกิด

ศรัทรา และความเชื่อม่ันในตนเองอยางมีเหตุผล ทําใหสภาพจิตใจม่ันคงไมหวั่นไหว ในชวงเวลาทําการ

แขงขันจริง 

3. ดานสติปญญา การฝกซอมจะทําใหนักกีฬาไดใชสมองและสติปญญาในการเรียนรู เทคนิค 

ทักษะ และกลวิธีการแขงขัน ทําใหสามารถท่ีจะตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี โดยเฉพาะกีฬา

ท่ีเปนเกมสเปด ท่ีจําเปนตองใชการตัดสินใจ ณ ตอนนั้นโดยทันที จึงสามารถดึงทักษะท่ีฝกมาใชอยาง

เหมาะสม 
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4. ดานอารมณในการฝกซอม ฝกใหผูเลนรูจักรูแพ รูชนะ และรูอภัย สามารถควบคุณอารมณ

ของตนเองไดเปนอยางดี 

สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2558) ไดกลาวไววา ในการฝกซอมของนักกีฬา  ผูฝกสอนควรมี

เปาหมายในการฝก เพ่ือใหนักกีฬาบรรลุไดตามเปาหมาย และประสบความสําเร็จตามเปาหมายของ

การกีฬาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ฝกเพ่ือชัยชนะ เปาหมายในการฝกประเภทนี้อยูท่ีชัยชนะอยางเดียว ท้ังนักกีฬา และผู

ฝกสอนจะตองเสียสละ อดทน และตั้งใจฝกซอมอยางจริงจัง ผูฝกสอนท่ีมีเปาหมายประเภทนี้         จะ

มองเห็นความสําคัญของชัยชนะอยูสูงกวาการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬา          ผู

ฝกสอนจะตองทุมเทตอการฝกซอมโดยไมสนใจตอสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว 

2. ฝกเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬา เปาหมายในการฝกประเภทนี ้ผูฝกสอนมุงหวังเพ่ือ

จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวนักกีฬา ท้ังดานเทคนิค ความคิด ความสามารถทางสมรรถภาพ ทาง

จิตใจ และรางกาย นอกจากนั้นควรจะพัฒนาใหนักกีฬาไปสูเสนทางชีวิตท่ีดีข้ึน อยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข โดยฝกใหนักกีฬามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และรูจักตัวตนของตัวเอง 

กรรวี บุญชัย (2559) ไดกลาวไววา การแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศนั้น นักกีฬาจะตองมี

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญของทักษะทางกีฬาใหทําไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ นิตยา เกิดจันทึก (2558)  ท่ีกลาวไววา สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี

ทําใหนักกีฬาท่ีมีทักษะ มีประสบการณ มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจท่ีดีคือ การฝกซอมท่ีดี 

อุดม พิมพา (2557) การวางแผนการฝกแตละครั้งผูฝกจะตองทําขอมูลของนักกีฬาแตละคน

ประกอบ การพิจารณาไปดวย จากปจจัยท่ีกลาวมาแลวสามารถทําใหดูไดงายวาเปนอยางไร แตบางคน 

อาจจะมีบางสิ่งแอบซอนไวอยู แตถึงอยางไรก็ตาม ถาเราคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ไวบางก็จะเปน ประโยชน

ในการฝกซอม ของผูฝกสอนท่ีมีตอนักกีฬาแตละคน ขอควรจําคือ 

1. นักกีฬาแตละคนมีอัตราการเรียนรูท่ีแตกตางกันแตกตางกัน บางคนเรียนรูจดจําไดเร็ว บาง

คนจดจําไดชาทําใหใชเวลานาน 

2. ความแตกตางของความสามารถของนักกีฬาแตละคน 

3. ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวของนักกีฬา เชน การกระโดด การวิ่ง การเดิน 

การขวางและหยิบของ ผูเรียนจะตองพัฒนาถึงจุดสูงสุดกอน จึงควรจะเรียนทักษะพ้ืนฐานทางการกีฬา 

4. การตอบสนองของนักกีฬาท่ีแตกตางกัน 

5. นักกีฬาแตละคนยอมรับตอชัยชนะและความพายแพท่ีแตกตางกัน 

6. การยอมรับคําติชม การดูถูก และรางวัล ท่ีแตกตางกันไปของแตละบุคคล 

7. พ้ืนฐานท่ีผูเรียนเคยเรียนรูมากอนแตละคนมีความแตกตางกันไป 

8. ประสบการณของครอบครัวท่ีแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอตัวนักกีฬา 
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9. ความสามารถของนักกีฬาท่ีขาดไปดานใดดานหนึ่ง โดยอาจมีความสามารถดานอ่ืนเขามา

ทดแทน 

10. ชวงเวลาของสมาธิ และการใหความสนใจของการเรียนของนักกีฬาแตละบุคคลมีความ

แตกตางกัน 

การกีฬาแหงประเทศไทย (2560) ไดกลาวปจจัยท่ีเก่ียวของกับ การฝกซอมของนักกีฬาเปน

ปจจัยภายนอก ไดแก 

1. โภชนาการ เปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถภาพทางรางกายและการฝกซอมของ

นักกีฬาท่ีคัญยิ่งขอหนึ่ง เก่ียวกับความตองการอาหารของนักกีฬาท่ีแตกตางกัน โดยอาหารของนักกีฬา

นั้น ตองการอาหารท่ีใหพลังงานโดยตรง คือ คารโบไฮเดรต นักกีฬาจําเปนตองไดรับ อาหารประเภทนี้

เพ่ิมเปนพิเศษ กอนการฝกซอมหรือการแขงขันท่ีใชระยะเวลานาน ควรกินอาหารท่ียอยงายในม้ือ

สุดทายไมใชอาหารท่ีกินแลวหนักทอง และมีเวลาหลังกินเสร็จอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนการฝกซอมหรือ

แขงขัน หรือบางกรณีท่ีมีการยืดเยื้อกวาปกติ อาจจําเปนตองมีการ กินเกลือแร และกลูโคส ผสมกับน้ํา

เปนการเพ่ิมเติมเพราะ คารโบไฮเดรตหรืออาหารท่ีรับประทานไปอาจไมเพียงพอ 

2. ภูมิประเทศและสภาพอากาศ มีอิทธิพลตอสมรรถภาพของรางกายนักกีฬาในการแขงขัน

เพราะภูมิประเทศและสภาพอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานท่ีฝกซอม จนทําใหเกิดผล

กระทบตอสภาพรางกายและใชงานรางกายของนักกีฬาได เนื่องจากสถานท่ีฝกซอมมีความสูงเทาระดับ

น้ําหรือต่ํากวามีสภาพอากาศท่ีรอนอบอาว แตภูมิประเทศท่ีทําการจัดการแขงขันท่ีความสูงจากระดับ

น้ําทะมาก จึงทําใหสภาพอากาศมีความเย็นและทําใหหายใจไดยากกวา ทําใหนักกีฬาไมสามารถดึง

สมรรถภาพหรือขึดจํากัดสูงสุดของตนออกมาได ทําใหพายแพไปในท่ีสุด 

3. เครื่องแตงกาย มีผลตอสมรรถภาพทางกาย และความคลองแคลววองไว โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวของกับการระบาย ความรอนในรางกายท่ีควรคํานึงถึงคือ เสื้อแขนยาว ผาใยเทียม ทําใหระบาย

ความรอนยากข้ึน ขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ นักกีฬาในประเทศไทย นิยมใสชุดวอรม โดยประโยชนท่ี

แทจริงเปนเพียงแค ผลตอดานสภาพจิตใจ 

4. การพักผอนและนันทนาการ เปนสิ่งจําเปนสําหรบันักกีฬาและตองใหมีเปน ประจํา เฉพาะ

อยางยิ่งในการฝกซอมใหญ ๆ การพักผอนชวยใหรางกายไดซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การออกกําลังกายและสรางเนื้อเยื้อข้ึนใหม สวนนันทนาการ เปนการพักผอนและฟนสภาพจิตใจ ทํา

ใหคลายความต่ืนเตนและความตึงเครียดทางประสาท การพักผอนควรมีกําหนดท่ีแนนอน เชน หลัง

อาหารกลางวัน ทุกคนตองเขาท่ีนอนและสงบเปนเวลาสองสามชั่วโมง การนอนกลางคืนตองตรงตอ

เวลา และมีเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมงติดตอกัน นันทนาการอาจเปนไปในรูปการเลนกีฬาในรม การอาน 

หนังสือ ดูภาพยนตร 
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5. การซอมเกินขนาด (Over Trainning) หมายถึง การท่ีผูฝกสอนฝกซอมโดยหนักหนวง

เกินไปจนตอนักกีฬาหรือนักกีฬาฝนใชรางกายจนเกินขีดจํากัดของตนเอง จนเกิดเปนผลราย มากกวา

เกิดผลดี คือทําใหเกิดอาการนอนไมหลับ และสมรรถภาพทางกายตกลง อาการแบงเปน 2 ประเภท 

คือ 

5.1 อาการแจง ไดแก ความซึมเศรา เบื่อหนาย หงุดหงิด มีอาการการปวดเม่ือย หาย

เหนื่อยชา เบื่ออาหาร ไปจนถึงข้ันนอนไมหลับ ฯลฯ 

5.2 อาการแสดง ไดแก น้ําหนักลดลง สมรรถภาพทางกายลดลง ชีพจรและความดัน

โลหิตสูงข้ึน ทางผ็ฝกสอนจําเปนตองสังเกตใหไดแตเนิ่น ๆ เพ่ือท่ีจะไดแกไขไดทันทวงที นอกจาก

สังเกตลักษณะอาการของนักกีฬาแลว สิ่งท่ีจะบอกไดชัดเจน คือ ชีพจรวันตอวัน และน้ําหนักตัว สังเกตุ

ไดคือถาระยะใดท่ีน้ําหนักตัวและชีพจรลดลงเรื่อย ๆ ผูฝกสอนตองสงสัยทันที วาการซอมหนักเกินไป

สําหรับนักกีฬาหรือไม และควรปรับใหมีเวลาพักหรือปรับโปรแกรมฝกซอมใหเบาลงจากเดิม เพ่ือให

นักกีฬามีการฟนฟูรางกาย จนสามารถกลับมาซอมตามโปรแกรมหลักไดอยางเต็มท่ี 

6. ระยะเวลาการเก็บตัวท่ีนานเกินไป คือ การท่ีใหนักกีฬามาอยูท่ีคายฝกเปนเวลานาน ๆ จน

เกิดผลเสียตอสภาพจิตใจ ซ่ึงจะสงผลใหนักกีฬาเกิดอาการเบื่อและ ทําใหการพัฒนาขีดความสามารถ

ลดลงหรือชาลง โดยจากการปฏิบัติของนักกีฬาในประเทศตะวันตก ซ่ึงมักจะไมทําการเก็บตัวนักกีฬาไว

นานเกินกวา 3 สัปดาห ถึงแมการแขงขันนั้นจะมีความสําคัญมากหรือนอยเพียงใด ถาหากมีเหตุให

นักกีฬาตองอยูในคายฝกเปนเวลานานกวาปกติ คือ ประมาณ 10 - 14 วัน หลังจากนั้นจะใหหยุดพักได

ประมาณ 7 วัน แลวคอยเรียกตัวกลับมาใหม ระหวางการอยูในคายฝกควรมีกิจกรรมนันทนาการรวม

ไปดวย 

7. การอบอุนรางกาย เปนสิงท่ีจําเปนตอนักกีฬาเปนอยางมาก เพราะทําใหสามมารถ ใช

สมรรถนะรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดอาการบาดเจ็บจากการฝกซอมและแขงขันไดดีท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬา 

 

บทบาทหนาท่ีของผูจัดการทีม 

 ผูจัดการทีมหรือผูบริหารนั้นมีความสําคัญไมนอยไปกวาผูฝกสอน 

 ชัยชนะ เหมหอมเงิน (2556) ไดสรุปวา ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดคือผูจัดการทีม เพราะเปน

ผูบริหารท่ีตองใหการบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในทีม ทําทีมใหสามารถดําเนินการ

ฝกซอมและแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ เปรียบผูจัดการทีมเสมือนพอบานและแมบานไปพรอม ๆ 

กัน 
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 มงคล แฝงสาเคน (2557) ไดใหหนาท่ีและความหมายของผูจัดการทีมคือ ผูจัดการทีมเปน

บุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในของทีมกีฬาทุกชนิด เพราะผูจัดการทีม เปนผูบริหารระบบของทีมและ

นโยบายหลักในการสนับสนุนทีม มีหนาท่ีดังนี้ 

1. รวมวางแผนงานและพิจารณานโยบายของทีมรวมกับคณะกรรมการกีฬานั้น ๆ เพ่ือให

แผนงาน และนโยบายใน การดาํนินงานของทีมกีฬาใหมีสมรรถภาพสูงท่ีสดุ 

2. บริหารดานระบบงบประมาณของทีม 

3. การดูแลปรบัปรุงสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอมใหมีความพรอมอยูตลอด 

4. การอํานวยความสะดวกสบายใหแกนกักีฬา และผูรับผิดชอบในทุกๆดาน  

5. สงเสริมใหเกิดความเขาใจตอกันเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในทีมกีฬาและ

นําไปพัฒนาใหดีข้ึนตอไป 

 

ปญหาดานผูจัดการทีม 

ประโยค สุทธิสงา (2559) ไดกลาวถึง ปญหาซ่ึงเปน ปญหาดานผูจัดการดานการเตรียมทีมทีม

ไววา 

1. ขาดภาวะของผูนําท่ีดี 

2. นโยบายหรือเปาหมายไมมีความชัดเจน 

3. ผลประโยชนสวนตัวมากอน สวนรวมมาท่ีหลัง 

4. ไมมีความสามารถหรือเทคนิคจูงใจลูกนอง 

5. ไมมีการวางแผนลวงหนา 

6. บริหารจัดกการเวลาไมได 

7. การมอบหมายงานและการติดตอประสานงานไมดี 

8. ขาดความกันเอง 

9. ไมสังเกตุการทํางานของลูกทีม 

10. ไมเปดรับความคิดเห็นของผูรวมทีม 

11. ใชอารมณเปนหลัก เอาแตใจตนเอง ขาดความเปนเสมอภาค 

12. ไมจริงใจกับผูรวมทีม 

13. สรางความแตกแยก 

14. ไมยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง 

15. มอบหมายงานกับคนท่ีไมเหมาะสนกับงาน 

16. ขาดการควบคุมและติดตาม 

17. ระบบการทําทีมขาดประสิทธิภาพ 
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18. จํานวนอุปกรณไมเพียงพอ 

19 บรรยากาศของทีมไมดี 

20. ไมมีความผูกพันกับองคกรหรือทีม 

21. ระบบงานลาชา ซับซอน 

22. ขาดประสบการณ สับสนเวลาตองประสานงาน 

23. การฝกแบบไมมีระบบและกระบวนการท่ีถูกตอง 

24. ไมมีการแกไขปญหารวมกัน  

25. สถานท่ีเก็บตัวและการฝกซอมคุณภาพไมดีพอ 

26. ไมมีเทคนิคใหม ๆ ในการฝกซอม 

 

สรุปบทบาทหนาท่ีของผูจัดการทีมนั้นมีมากมาย ท้ังดานการบริหารงาน บริหารงบประมาณ 

บริหารคน และสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและใหการสนับสนุนในทุกดาน ใหแก ทีมและนักกีฬา 

เพ่ือใหทําการฝกซอมไดอยางเต็มท่ีโดยไมใหผูฝกสอน และนักกีฬาเกิดความวิตกกังวล เพ่ือทําใหทีม

ดําเนินไปดวยความเรียบรอยตลอดจนสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ภายในทีม และเปนสื่อกลางคอยให

คําปรึกษาทีมงานของผูฝกสอนและนักกีฬาทุกคน 

 

 

บทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน 

 ผูฝกสอนเปนผูท่ีมีอํานาจในการเจรจารองจากผูจัดการทีมในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป แตเปน

ผูมีอํานาจเต็มในการควบคุมดําเนินงานเก่ียวกับการฝก และการสอน ท้ังในระหวางฝกซอม และการ

แขงขัน สําหรับเทคนิคและแนวคิดการสอนอาจมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับผูฝกสอน 

 ศราวุธ แดงสุริศรี (2558) ไดกลาวสรุปวา การเปนผูฝกสอนท่ีดี อาจจะตองใชวิธีท่ีหลากหลาย 

มีบทบาทท่ีแตกตางกันระหวางนักกีฬาแตละคนหรือในคนเดียวกัน แตหลายสถานการณ ตางอารมณ 

แตจิตวิทยาการเปนผูฝกสอน ควรเปนผูสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอม และความเชื่อม่ันใหกับลูกทีม

ของตน รับรูบทบาทและหนาท่ีของตนเอง เพ่ือจุดมุงหมาย ในการใชกีฬาสรางคนใหเปนคนดี ท่ีพัฒนา

ท้ังดานสังคม อารมณ รางกายและจิตใจ ใหมีคุณธรรม และความมีน้ําใจเปนนักกีฬาควบคูกับ

ความสามารถ ทางดานการกีฬา นั่นปนผูฝกสอนท่ีดีควรมี 

 มาณพ สุขสมแดน (2560) ไดกลาวสรุปไววา ผูฝกสอนกีฬามีบทบาทหนาท่ี คือ การชวย

พัฒนานักกีฬาทางดานจิตใจ รางกาย และสังคม เพ่ือใหมีศักยภาพท่ีสูงสุดซ่ึง จะชวยพัฒนาสิ่งเหลานี้

จะเปนไปไดมากหรือนอยแคไหนข้ึนอยูกับทักษะ และความสามารถของผูฝกสอนกีฬาในการชวย

นักกีฬา ดังนั้น การฝกกีฬาหรือการจะเปนผูฝกสอน ไมใชงานท่ีมีไว “สั่งการ” แตมีไวเพ่ือ “ชวยเหลือ” 
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โดยงานของผูฝกสอนเปนวิชาชีพท่ีจะคอย ดูแลนักกีฬาหรืออาจกลาวไดวา ผูฝกสอนเปรียบเสมือนท่ี

ปรึกษา เปนผูชี้แนะใหนักกีฬา มิไมใชนักเผด็จการ 

 รัตนาภรณ ลัธธนันท (2557) ไดกลาวสรุปไววา บทบาทของผูฝกสอน ท่ีดีตองมีคุณลักษณะ 

ดังนี้ 

1. ผูฝกสอนตองรูจักคนควา ใฝหาความรู เรียนเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะพัฒนา

นักกีฬาใหมีศักยภาพสูงท่ีสุด 

2. ผูฝกสอนตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงความตองการตาง ๆ ของนักกีฬา และสามารถพา

นักกีฬาไปสูเปาหมายหวังไวได 

3. ผูฝกสอนตองเปนคนท่ีมีอารมณราเริงแจมใส เพ่ือสรางสภาพแวดลอม สรางบรรยากาศ

แหงความสนุกสนาน และรื่นเริงใหกับนักกีฬาไดเปนอยางดี 

4. ผูฝกสอนตองเปนคนท่ีมีสภาพอารมณม่ันคงเพราะตองเจอแรงกดดันกับสถานการณหลาย 

ๆ อยาง เพราะอาจทําใหขาดความเคารพนับถือจากนักกีฬาได 

5. ผูฝกสอนตองมีความยุติธรรม ไมเลือกท่ีมักรักท่ีชัง มีทัศนคติท่ีดีกับนักกีฬาทุกคน ซ่ึงจะ

ชวยใหการฝกสอนเกิดบรรยากาศของความเชื่อใจ ซาบซ้ึงใจ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

6. ผูฝกสอนตองทุมเทใหกับความตองการตาง ๆ เพ่ือนักกีฬา เพ่ือพัฒนาใหนักกีฬามีศักยภาพ

ท่ีดีรอบตัว 

7. ผูฝกสอนตองมีความรูท่ีหลากหลายดาน นอกจากจะมีความรูดานกีฬาแลว ยังตองมี 

ความรูทางเรื่องปรัชญา กายวิภาค จิตวิทยา สรีรวิทยา และดานอ่ืน ๆ 

8. ผูฝกสอนตองมีทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิค และความรูทางดานวิทยาศาสตร

การกีฬา เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยใหเกิดความม่ันใจในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝก 

9. ผูฝกสอนจเปนตองมีตือสติและความรับผิดชอบ ตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานอยางเต็ม

ความสามารถ ใชความคิดอยางมีเหตุผลดวยความรอบคอบ 

10. ผูฝกสอนตองสามารถสาธิตหรือ ปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน ท่ีใชในทักษะของกีฬาไดอยางดี

เยี่ยม 

11. ผูฝกสอนจะตองเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีไมวากับใคร ๆ สามารถประสานงานและติดตอ

กับบุคคลตาง ๆ ดวยความราบรื่นตรงกับเปาประสงคท่ีไดวางเอาไว 

 

บทบาทของนักกีฬา 

 พัชรภรณ เกตุพันธ (2559) ไดกลาวสรุปถึงบทบาทหนาท่ีของนักกีฬา ไวดังนี้ 

1. เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง เคารพในกฎกติกา เชื่อฟงผูฝกสอน หันหนาทีมและยอมรับ

ในการตัดสินของกรรมการ 
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2. เปนผูมีความตั้งใจกระตือรือรนตอการฝกซอม และการแขงขัน 

3. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีตนเองไดรับมอบหมายและลงมือทําอยางเต็มความสามารถ 

4. เปนผูท่ีรักความยุติธรรม ตรงตอเวลา และไมเอาเปรียบเพ่ือนรวมทีม 

5. เปนผูท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

6. เปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาตัดสินใจไดรวดเร็วอยางมีเหตุผล และมีความตั่งใจอยาง

แทจริง 

7. เปนผูมีความกลาหาญ อดทน อดกลั้น มุงมานะ และเสียสละ 

8. เปนผูมีความสุภาพ นอบนอมถอมตน ออนโยน ดวยกิริยา วาจา และลักษณะทาทางของ

การ ประพฤติตนอยูในระเบียบประเพณีอันดีงาม 

พีระพงษ บุญศิริ (2557) ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีของนักกีฬาไวดังนี้ 

1. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ ตอตนเองและตอทีม 

2. รูจักการประสานดานตาง ๆ เชน การประสานการเลน การฝก และการแขง 

3. รูจักการสรางสุขภาพสวนบุคคลใหพรอมอยูเสมอ 

4. ศึกษาใหเกิดความรู และมีความเขาใจในกิจกรรมกีฬาท่ีเลนใหลึกซ้ึง 

5. รูจักพัฒนาบุคลิกดานตาง ๆ อยางเหมาะสม คือ พัฒนาสังคม พัฒนาทีม และพัฒนาตนเอง 

6. สรางสมรรถภาพและสภาพของตนเองใหสมบูรณอยูเสมอ 

7. ฝกลักษณะการเปนผูนําท่ีเหมาะสมกับชวงเวลา และสถานะ 

 

สวนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

 

มัลลิกา ตนสอน (2556) ไดนิยามคําวา การจัดการหมายถึง กระบวนการในการทํางานให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยการสั่งการในการจัดการท่ี

นักวิชาการหลายทานไดใหไวนั้น  พอสรุปความหมาย และดําเนินงานในลักษณะตาง ๆ คือ  การ

จัดการ เปนกระบวนการหรือการดําเนินงานในลักษณะตางๆ ของบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวรวมกัน โดยคํานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรใหมี ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและมี

องคกรประกอบ ดังนี ้

1. มีเปาหมาย (goals) ท่ีชัดเจน 

2. มีทรัพยากรในการบริหาร (management resources) ท่ีมีจํากัด 

3. มีการประสานงานระหวางกัน (co-ordinate) 

4. มีการแบงงานกันทํา (division) 
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พิมลจรรย นามวัฒน (2557) ไดนิยามคําวา การจัดการ (management) คือกระบวนการการ

จัดกิจกรรม หรือการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีและกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินไปในแนวทางท่ี

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีอันท่ีจะสรางและรักษาไวซ่ึง

สภาวะท่ีจะเอ้ืออํานวย ตอการบรรลุวัตถุประสงคดวยความพยายามรวมของกลุมบุคคล 

 

แนวความคิดทางกระบวนการจัดการ 

แนวความคิดของกลุมผูบริหารท่ีมีพิจจารณาถึงกระบวนการในการบริหาร ซ่ึงนําไปสูการท่ีจะ

ทําใหองคกรมองเห็นชองทางสูความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการ

กําหนดการดําเนินงานและกระบวนการเปน ข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวในองคการ 

 1. Fayol (1949) เปนวิศวกรรมเหมืองแรชาวฝรั่งเศส และเปนผูอํานวยการของบริษัทเหมือง

แร “Comambault Coal Mining Co.” เขาไดคนพบวาในระหวางการท่ีเขาทําอุตสาหกรรมก็ไดมีการ

คนพบกกิจกรรมตางๆ เขาจึงไดเสนอเก่ียวกับการบริหารนั้น และไดตีพิมพในป ค.ศ. 1916 เรื่อง 

“Administration Industrielleet Generate” และตอมาหนังสือของ Fayol ไดถูกนํามา แปลเปน

ภาษาอังกฤษเปนครั้งแรก ชื่อ “Generaland Industrial Management” โดย Fayol สนใจในการ

สรางประสิทธิภาพใหกับองคการโดยเริ่มจากการวางรากฐาน และสามารถพัฒนาผลผลิตของคนงานให

ดีข้ึนได โดยการใหความสนใจตอฝายจัดการในการบริหาร 

Fayol เนนวา การจัดการดานนี้เปนการจัดท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการวางแผน เปนกระบวนการ

ทํานายเหตุการณในอนาคต เพ่ือจะสามารถยืดหยุนและมีความตอเนื่อง ไดในดานการจัดองคการจะ

เปนการกําหนดโครงสรางใหแกวัสดุและบุคลากร โดยใหมีการสั่งการ ตอบุคลากรมีการกําหนด

ความสัมพันธระหวางคนงานกับผูจัดการ ภายใตการประสานงาน และการควบคุมเพ่ือใหองคการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดตามท่ีวางไว โดยหลักการหรือภารกิจการจัดการท่ีสําคัญท่ี Fayol ได

กําหนดไว 5 ประการ คือ 

1. การวางแผน (planning) 

2. การจัดองคกร (organizing) 

3. การบังคับบัญชา (command)  

4. การประสานงาน (co-ordination) 

5. การควบคุม (control) 

ในการดําเนินการบริหารงานนั้นโดยหลักการของ Fayol จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูจัดการในองคกรไดเปนอยางดี 

 บุญรงศ นิลวงศ (2559) ไดกลาววา ในการบริหารงานท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีปจจัยในการบริหารงาน  ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 
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1. คนหรือบุคคล (man) เปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารงาน ซ่ึงผลงานจะออกมาดีได โดยท่ี

ตัวตองมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้น ๆ และทําออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เงิน (money) เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีทุกหนวยงาน ทุกองคกร จําเปนท่ี

จะตองมีคืองบประมาณ เพราะถาหากไมมีซ่ึงงบประมาณแลวหละก็ จะตามมาดวยปญหาหรือขาด

แคลนงบประมาณการบริหารงานของหนวยงานก็ยาก และการจะทําใหเปาหมายบรรลุไดก็จะยากตาม

ไปดวย 

3. ทรัพยากรหรอืวัสดุ (material) อุปกรณในการทํางานเปนสิ่งจําเปน หากหนวยงานใดไรซ่ึง

ความพรอมของอุปกรณแลว ก็เปนเรื่องยากท่ีจะสามารถบรรลุเปาหมายได 

4. การจัดการ (management) การบริหารงานจําเปนตองมีการจัดการท่ีดี มีการทํางานท่ี

เปนระบบ แบงแยกหนาท่ีการควบคุม การตรวจสอบรายงาน รับผิดชอบได อยางมีระบบมีข้ันตอน มี

ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานท่ีดีและชัดเจน 

พัชรภรณ เกตุพันธุ (2556) ไดสรุปไววา งานในความรับผิดชอบของ ผูเก่ียวของกับการบริหาร

ทีมท่ีนอกเหนือจากการฝกซอมเทคนิค และทักษะในการใชยุทธวิธีใหกับนักกีฬาแลว ตองทํางาน

รวมกับผูรวมงานอ่ืน ๆ ดังนั้น ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ  ตองระดมความรู ความสามารถ และความคิด

จากหลายๆ ดานในการทํางาน ซ่ึงใชควบคูไปกับจิตวิทยาอีกดวย ซ่ึงในการเตรียมทีมกีฬาท่ีมีมาตรฐาน

สูงเพ่ือเขาแขงขันกีฬานั้นๆ จากทฤษฎีกระบวนการบริหารขางตน จะเห็นไดวา ทฤษฎีนั้นสามารถ

นํามาประยุกตใชปฏิบัติในการเตรียมทีมนักกีฬา ถามีความเขาใจถึงหลักการบริหาร และกระบวนการ

บริหาร ข้ันตอนการจัดการ ปจจัยตาง ๆ ในการบริหารเปนอยางดี  จะทําใหทีมกีฬามีความพรอมใน

การแขงขัน และทําใหบรรลุตามเปาหมายไดงายข้ึน 

 

สวนท่ี 5 ประวัติกีฬาแหงชาต ิ

  

นับตั้งแตไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีการจัดตั้งองคการสงเสริม

กีฬาแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2507 คณะกรรมการองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศ

ไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทยในปจจุบัน ก็ไดมีการวางโครงการท่ีจะขยายและสงเสริมกีฬาออกไป

ใหท่ัวราชอาณาจักร ดวยการจัดการแขงขันระหวางจังหวัด ตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศข้ึนพรอม

กัน แตในขณะนั้นประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 เม่ือเดือน

ธันวาคม 2509 ซ่ึงโดยปกติจะตองใชเวลาเตรียมการจัดการแขงขันประมาณ 3 – 4 ป ซ่ึงทําใหองคการ

สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทยตองรับภาระในดานธุรการของงานครั้งนั้น จึงทําใหโครงการจัดการ

แขงขันกีฬาเขต หรือกีฬาแหงชาติในปจจุบัน ถูกเลื่อนไปโดยไมมีกําหนด แตเม่ือหลังจากสิ้นการ

แขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 อันเปนท่ีไดรับความสนใจจากประชาชน คณะกรรมการองคการสงเสริม
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กีฬาแหงประเทศไทย จึงไดหยิบยกโครงการนี้ข้ึนมาพิจารณาใหม อยางจริงจัง และในเดือนมีนาคม 

2510 ไดมีการตกลงเปนมติวาจะมีการแขงขันกีฬาภาคข้ึนเปนงานประจําป โดยกําหนดวันท่ี 9 

ธันวาคม ถือไดวาเปนวันท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรขอการกีฬาไทย ซ่ึงเปนเดียวกันกับวันท่ีทํา

การเปดการแขงขันเอเชี่ยนเกมส ครั้งท่ี 5 ท่ีเห็นวาเปนการประหยัดและเริ่มตนควรจัดการแขงขันท่ี

ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 4-5 ประเภทกอน คือ ฟุตบอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส บาสเกตบอล 

และกรีฑา และไดจัดกลุมจังหวัดใกลเคียงข้ึนในภาคสมมุติ 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซ่ึงไดขอใหจังหวัดตาง ๆ ท่ีอยูในภาคหนึ่งภาคนี้จะเปน

ตัวแทน จังหวัดอ่ืน ๆ จัดการแขงขันกีฬาระหวางจังหวัดภายในภาค เพ่ือใหไดนักกีฬาผูแทนของภาคไว 

แลวไปทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศท่ีกรุงเทพฯ ตอไป ซ่ึงนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนนี้ ไดมีการ

แขงขันกีฬาแหงชาติมาแลวจํานวนท้ังหมด 46 ครั้ง ครั้งลาสุดไดมีการจัดการแขงขันท่ี จังหวัดเชียงราย 

โดยใชชื่อการแขงขันวา “เจียงฮายเกมส” 

 

วัตถุประสงคในการจัดการแขงขันกีฬาเขต ( กีฬาแหงชาติในปจจุบัน ) 

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไทยหันมาสนใจเลนกีฬามากข้ึน 

2. ใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางกีฬาและเพ่ือเสริมสุขภาพ 

3. ใหประชาชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. เปนโอกาสในการเฟนหาตัวนักกีฬารุนใหม 

5. เปนการสงเสริมใหมีสมาคมกีฬาสมัครเลน และไดมีสวนชวยฝกอบรมเจาหนาท่ีของ ทําให

สมาคมกีฬาและการกีฬามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กฎเกณฑการแขงขัน 

กําหนดใหมีการแขงขันข้ึนทุก ๆ ป โดยในครั้งแรกไดแบงเขตการแขงขันออกเปน 5 เขต ให

แตละเขตคัดเลือกนักกีฬาภายในเขต เขามาแขงขัน โดยมีการยกเวนนักกีฬาทีมชาติจะไมมีสิทธิ์เขารวม

แขงขัน ซ่ึงในครั้งแรกนี้ไดกําหนดประเภทของกีฬาได 5 ประเภทเทานั้น คือ กรีฑา บาสเกตบอล 

เทนนิส ฟุตบอล และแบดมินตัน ตอมาภายหลังเนื่องจากมีการแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งท่ี 4 ใน

เดือนธันวาคม 2510 จึงไดเพ่ิมประเภทของกีฬาเปน 16 ประเภท เพ่ือเปนการเตรียมตัวแขงขันกีฬา

ซีเกมสไปดวย โดยเพ่ิมเรือใบ ตะกรอขามตาขาย มวยสากล จักรยาน ยิงปน ยูโด รักบี้ ฟุตบอล ยก

น้ําหนัก วายน้ํา เทเบิลเทนนิส และวอลเลยบอล  
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สวนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

ชัยชนะ เหมหอมเงิน (2558) ศึกษาเรื่อง ปญหาและสภาพการเตรียมทีมเพ่ือเขา รวมการ

แขงขันกีฬาฟุตวอลเลยระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2557 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนกลุม ผูฝกสอน 

กลุมนักกีฬา และผูจัดการทีม ท่ีเขารวมการแขงขันฟุตวอลเลย ระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2557 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูทําวิจัยสรางข้ึนประกอบดวยดานสถานท่ี ดานอุปกรณ

ในการฝกซอม ดานการคัดเลือกนักกีฬา ดานการฝกซอม และดานงบประมาณสวัสดิการ ผลการวิจัย

พบวา ปญหาและสภาพของการเตรียมทีมเพ่ือเขา รวมการแขงขันกีฬาฟุตวอลเลยระดับมัธยมศึกษา 

ประจําป 2557 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนกลุม ผูฝกสอน กลุมนักกีฬา และผูจัดการทีม ดังนี้ 

1. ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ไมมีสภาพท่ีสอดคลองและเหมาะสมกัน คิดเปนรอยละ 73.75, 

60.00, 55.63 และ 51.25 ตามลําดับ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุดสอดคลองกัน คิดเปนรอยละ 

38.75, 40.00, 61.88 และ 41.88 ตามลําดับ  

2. ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม ไมมีสภาพท่ีสอดคลองและเหมาะสมกัน คิดเปน

รอยละ 71.35, 65.42, 57.63 และ 53.25 ตามลําดับ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกัน คิด

เปนรอยละ 37.75, 40.35, 62.88 และ 44.88 ตามลําดับ 

3. ดานการฝกซอม ไมมีสภาพสอดคลองและเหมาะสมกัน คิดเปนรอยละ 70.63, 61.88, 

55.00 และ 41.88 ตามลําดับ มีปญหาอยูในลําดับมากท่ีสุดสอดคลองกัน คิดเปนรอยละ 36.88, 

43.13, 61.25 และ 43.13 ตามลําดับ 

4. ดานสวัสดิการและงบประมาณ ไมมีสภาพท่ีสอดคลองและเหมาะสมกัน คิดเปนรอยละ 

72.50, 64.38, 60.00 และ 45.00 ตามลําดับ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกัน คิดเปนรอย

ละ 45.00, 50.00, 66.25 และ 45.00 ตามลําดับ 

พัชรภรณ เกตุพันธุ (2557) ศึกษาเรื่อง การเตรียมทีมของนักกีฬาไทยและสภาพของทีมเพ่ือ

การแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งท่ี 24 ผลการวิจัยพบวา 

1. ปญหาและสภาพในการเตรียมทีม นักกีฬาไทยเพ่ือการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 24 

โดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.11 และ0.65 

ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบ ปญหาและสถานภาพในการเตรียมทีมนักกีฬาไทยเพ่ือการแขงขันกีฬาซีเกมส 

ครั้งท่ี 24 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0.5 

สรุปไดวาปญหาและสภาพในการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยเพ่ือการแขงขันกีฬา  โดยจะมี

ปญหาและสถานะภาพในการเตรียมทีมนักกีฬาไทยเพ่ือการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งท่ี 24 โดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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กมล ตันกิมหงษ (2558) ศึกษาเรื่อง ปญหาทีมเซปกตะกรอเตรียมตัวเพ่ือเขารวมการแขงขัน 

ในกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 22 ผลการศึกษาพบปญหา 5 ดาน ดวยกัน คือ เบี้ยเลี้ยงออกชา สนามฝกซอมไม

เหมาะสม ท่ีพักนักกีฬาไมเหมาะสม ขาดยานพาหนะ และแพทยประจําทีมไมเพียงพอ สรุปไดวา 

ปญหาสําคัญประกอบดวย 5 ดานดวยกัน คือ  เบี้ยเลี้ยงออกชา สนามฝกซอมไมเหมาะสม ท่ีพัก

นักกีฬาไมเหมาะสม ขาดยานพาหนะ  และแพทยประจําทีมไมเพียงพอ 

กมล สาระมิตร (2555) ศึกษาเรื่อง ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตเพ่ือเขารวม

ใน การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับทีม กีฬาค

ริกเก็ตท่ีเขารวมในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28 ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555 ท่ีจังหวัด

ภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบกับการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28 ประจําปการศึกษา พ.ศ. 

2555 ท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยแบงแยกตามสังกัด ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกยังกลุมผูจัดการทีม ผู

ฝกสอน และนักกีฬาตัวอยาง จํานวน ท้ังสิ้น 270 คน และไดรับคืนมาจํานวน 270 ฉบับ คิดเปนรอย

ละ 100 และผูวิจัยไดตรวจเช็คแลววา ครบถวนสมบูรณตามท่ีตั้งไวทุกฉบับ และหาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวน ทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ปญหาการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตท่ีเขารวมการแขงขันในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

ครั้งท่ี 28 มีปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน ผูจัดการทีม ผูชวยผูจัดการทีม และนักกีฬา มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตท่ีเขารวมในการแขงขันกีฬา เยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 

28 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.2 ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน ผูจัดการทีม ผูชวยผูจัดการทีม และนักกีฬาท่ีมี สังกัด

ภาคท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตในการแขงขัน กีฬาเยาวชน

แหงชาติ ครั้งท่ี 28 ไปในแนวทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับ ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยผูวิจัยได

ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.  วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  วิธีสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูควบคุมทีม และนักกีฬา ตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนท่ีแนนอนของกลุมผูควบคุมทีม 

กลุมผูฝกสอน และกลุมนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง

ของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดังนี้ 

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                 e2 

 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 P  แทน สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม  

 Z  แทน ความม่ันใจท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 e  แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
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 ผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรท้ังหมด ตองการความเชื่อม่ัน 95 % และ

ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยางจะคํานวณไดคือ  

P = .50 (50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 

 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตัวอยาง  

 แตเพ่ือความแมนยําของขอมูลในการเก็บตัวอยาง ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางจํานวน 400 

ตัวอยาง 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   

 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือท่ีใชสุมตัวอยาง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัย

ไดสรางข้ึนเพ่ือเปนการศึกษา ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขา

รวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยมี

ลักษณะคําถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนโดย

ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดเพียงขอเดียว 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปญหาในการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)  

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

วิธีสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอนการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 การสรางแบบสอบถาม  มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แลวนํามา

กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําผลท่ีไดจากการศึกษาตามขอ 1.  มาสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปนสวน ๆ และ

พิจารณาเนื้อหาใหสอดคลองกับแนวคิด วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 3. แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน  นําเสนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือขอคําแนะนํา ปรับปรุง 

แกไข  

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  

5. นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยแลวทดลองใช (Pretest) กับกลุมตัวอยาง ไมใชกลุม

ตัวอยางในงานวิจัย จํานวน 40 คน และนําขอมูลมาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชและแกไขแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเปนครั้ง

สุดทาย  เพ่ือตรวจสอบและใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําฉบับสมบูรณ  สําหรับนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารในสวนท่ีเก่ียวของกับ ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยแบงการ

วิจัยตามท่ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาสังเคราะหและนํามาสรางเปน

แบบสอบถาม  และนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอง 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือแบบสอบถาม  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 2. ประสานงานกับกลุมตัวอยางเพ่ือนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล   

 3.  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของกลุมตัวอยางในการตอบขอคําถามตามเครื่องมือ

แตละชุดใหสมบูรณ  แลวนําผลการตอบไปจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 1. แบบสอบถามในสวนท่ี 1 สวนท่ี 2  

 เปนการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัย ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยนําขอมูลมา

คํานวณและวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) อธิบายตัว

แปรดานปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

 วิ เคราะห ระดับป จจั ย ท่ี มี ผลตอ  ปญ หาการจัด เตรียมทีมนั ก กีฬาตั วแทนจั งหวัด

กรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ดวยวิธีการคํานวณ
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คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปล

ความหมายโดยใชเกณฑแปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ท่ีกําหนดไวดังนี้ 

  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก 

  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 

 

2. ใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- คาสถิติรอยละ (Percentage) 

- คาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40) 

 เม่ือ  X   แทน คาเฉลี่ย  

  ∑ X  แทน คาผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   

2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลวน สายยศ และอังคณา 

2540: 53)  

( )
( )1

22

−

−
= ∑ ∑

nn
xxn

S  

  เม่ือ  S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ 2x  แทน คาผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกําลังสอง 

   ( )2∑ x  แทน คาผลรวมของคะแนนท้ังหมด ยกกําลังสอง 

   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 3. สถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) 

ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:126) 

  เม่ือ  α  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

   n  แทน คาจํานวนของแบบคําถาม 

   ∑ 2
is   แทน คาผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 
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    ∑ 2
ts   แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามท้ังฉบับ  

 

 4. สถิติท่ีใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน 

  โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใช

สถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือน 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเรื่อง ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมผูควบคุมทีม และนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และนําขอมูลท่ีได

จากการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ 

ดังนี้ 

 4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

  4.1.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือน โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

  4.1.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ไดแก ปญหาดาน

การคัดเลือกตัวนักกีฬา ปญหาดานการฝกซอม ปญหาดานผูฝกสอน ปญหาดานนักกีฬา ปญหาของ

สถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม ปญหาดานงบประมาณในการเตรียมทีม และปญหาดานโภชนาการ 

โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

  4.2.1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบ

ความแตกตางของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใชสถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบ

ความแตกตางของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือน 
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4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

 

 4.1.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคล 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 196 49.00 

หญิง 204 51.00 

รวม 400 100.00 

  

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00 และเพศชาย 

จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 27 6.80 

20 – 30 ป 112 28.00 

31 – 40 ป 114 28.50 

41 – 50 ป 97 24.20 

50 ปข้ึนไป 50 12.50 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 อายุระหวาง 41 – 50 ป 

จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.20 อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และอายุ

ต่ํากวา 20 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 236 59.00 

สมรส 164 41.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 และมี

สถานภาพสมรส จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/ นักศึกษา 71 17.80 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 124 31.00 

ทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง 140 35.00 

ธุรกิจสวนตัว 65 16.20 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 

35.00 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 

อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 และอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 65 

คน คิดเปนรอยละ 16.20 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 102 25.50 

ปริญญาตรี 276 69.00 

สูงกวาปริญญาตร ี 22 5.50 

รวม 400 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 276 คน คิดเปน

รอยละ 69.00 รองลงมาคือ การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 

และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน 

 

ระดับรายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 65 16.20 

10,000 – 20,000 บาท 82 20.50 

20,001 – 30,000 บาท 172 43.00 

30,000 บาทข้ึนไป 81 20.30 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได

ตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 

172 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมาคือ รายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 82 คน 

คิดเปนรอยละ 20.50 รายไดตอเดือน 30,000 บาทข้ึนไป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.30 และ

รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.20 ตามลําดับ  
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4.1.2 การวิเคราะหขอมูลเ ก่ียวกับปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)  

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 4.12 .527 มาก 3 

ดานการฝกซอม 4.10 .549 มาก 5 

ดานผูฝกสอน 4.11 .533 มาก 4 

ดานนักกีฬา 4.06 .546 มาก 6 

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 4.16 .533 มาก 2 

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม 3.73 .435 มาก 7 

ดานโภชนาการ 4.24 .651 มาก 1 

รวม 4.08 .491 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปญหาดานโภชนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

เทากับ 4.24 รองลงมาคือ ปญหาดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ปญหา

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และปญหาดานงบประมาณในการเตรียมทีมมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 3.73  
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

 

ปญหาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

การประชาสัมพันธ และประกาศรับ

สมัครนักกีฬา 

4.56 .691 มากท่ีสุด 1 

เกณฑการคัดเลือกตัวนักกีฬา 3.96 .781 มาก 5 

การทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทาง

กาย ในการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

4.06 .636 มาก 3 

ความโปรงใสและยุติธรรมในการ

คัดเลือก 

4.22 .799 มาก 2 

นักกีฬาไดรับคัดเลือก มีสมรรถภาพตรง

ตามจุดมุงหมาย 

3.99 .688 มาก 4 

การตัดสินผลการคัดเลือกนักกีฬา 3.95 .701 มาก 6 

รวม 4.12 .527 มาก  

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องการประชาสัมพันธ และ

ประกาศรับสมัครนักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมาคือเรื่องความโปรงใสและ

ยุติธรรมในการคัดเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เรื่องการทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทางกาย ใน

การคัดเลือกตัวนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และเรื่องการตัดสินผลการคัดเลือกนักกีฬา มีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานการฝกซอม 

 

ปญหาดานการฝกซอม คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

แผนในการฝกซอมมีความชัดเจน 4.48 .819 มาก 1 

ชวงเวลาในการฝกซอมในแตละวัน/ 

สัปดาหมีความเหมาะสม 

3.93 .640 มาก 5 

ความเหมาะสมของโปรแกรมการ

ฝกซอม 

3.94 .696 มาก 4 

การนําวิทยาศาสตรการกีฬาและ

จิตวิทยามาใชในการฝกซอม 

4.14 .801 มาก 2 

การศึกษา และการงานทําใหเกิด 

อุปสรรค 

3.98 .756 มาก 3 

รวม 4.10 .549 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานการฝกซอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องแผนในการฝกซอมมีความชัดเจนมี

ปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมาคือเรื่องการนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามา

ใชในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เรื่องการศึกษา และการงานทําใหเกิด อุปสรรค มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.98 และเรื่องชวงเวลาในการฝกซอมในแตละวัน/ สัปดาหมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานผูฝกสอน 

 

ปญหาดานผูฝกสอน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

มีความรู ความสามารถในการควบคุม

ทีม 

4.47 .804 มาก 1 

มีความเปนกลาง และดูแลนักกีฬาอยาง

เทาเทียมกัน 

3.96 .705 มาก 4 

มีการวางตัวท่ีเหมาะสมในฐานะผู

ฝกสอน 

3.94 .672 มาก 5 

มีการตั้งเปาหมาย หรือเตรียมความ

พรอมใหกับนักกีฬาเปนอยางด ี

4.09 .738 มาก 3 

มีการนําเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร 

เขามาประยุกตใชกับนักกีฬา 

4.11 .752 มาก 2 

รวม 4.11 .533 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานผูฝกสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องมีความรู ความสามารถในการควบคุมทีมมี

ปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาคือเรื่องการนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามา

ใชในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เรื่องมีการตั้งเปาหมาย หรือเตรียมความพรอมใหกับนักกีฬา

เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และเรื่องมีการวางตัวท่ีเหมาะสมในฐานะผูฝกสอน  มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94   
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานนักกีฬา 

 

ปญหาดานนักกีฬา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

ความรู ความสามารถของตัวนักกีฬา 4.36 .811 มาก 1 

ความตั้งใจ ความทุมเทเอาใจใส 3.98 .650 มาก 2 

สภาพจิตใจของนักกีฬา 3.98 .662 มาก 2 

ความสามัคคีในหมูคณะ 3.93 .674 มาก 3 

รวม 4.06 .546 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานนักกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องความรู ความสามารถของตัวนักกีฬา         

มีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมาคือเรื่องความตั้งใจ ความทุมเทเอาใจใส และเรื่อง

สภาพจิตใจของนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และเรื่องความสามัคคีในหมูคณะ  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 

 

ปญหาดานสถานท่ีและอุปกรณในการ

ฝกซอม 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

มาตรฐานของสถานท่ีท่ีใชในการฝกซอม 4.50 .782 มากท่ีสุด 1 

มาตรฐานของอุปกรณในการฝกซอม อยู

ในระดับเดียวกับท่ีใชในการแขงขัน 

4.00 .672 มาก 4 

อุปกรณเพียงพอสําหรับการฝกซอม 4.07 .739 มาก 3 

หองสําหรับสงเสริมสมรรถภาพทางกาย

สําหรับนักกีฬา (หองฟตเนส) 

4.14 .778 มาก 2 

ความสะดวกสบายของท่ีพักนักกีฬา 4.07 .679 มาก 3 

รวม 4.16 .533 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องมาตรฐานของ

สถานท่ีท่ีใชในการฝกซอมมีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 รองลงมาคือเรื่องหองสําหรับ

สงเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา (หองฟตเนส) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เรื่องอุปกรณเพียงพอ

สําหรับการฝกซอม และเรื่องความสะดวกสบายของท่ีพักนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  และเรื่อง

มาตรฐานของอุปกรณในการฝกซอมอยูในระดับเดียวกับท่ีใชในการแขงขันมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.00   
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม 

 

ปญหาดานงบประมาณในการเตรียม

ทีม 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

ความลาชาในการอนุมัติงบประมาณ 3.22 .688 ปานกลาง 4 

งบประมาณไมเพียงพอตอการทําทีม 3.15 .579 ปานกลาง 5 

เบี้ยฝกซอมและเบี้ยแขงขัน ของผู

ฝกสอน และนักกีฬา 

4.28 .841 มาก 1 

งบประมาณท่ีใชสําหรับการเดินทางไป

ฝกซอมและแขงขัน 

3.99 .754 มาก 3 

เงินรางวัลในการแขงขัน 4.02 .706 มาก 2 

รวม 3.73 .435 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานงบประมาณในการเตรียมทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องเบี้ยฝกซอมและเบี้ย

แขงขัน ของผูฝกสอน และนักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาคือเรื่องหอง

สําหรับสงเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา (หองฟตเนส) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เรื่องเงิน

รางวัลในการแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เรื่องงบประมาณท่ีใชสําหรับการเดินทางไปฝกซอมและ

แขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และเรื่องงบประมาณไมเพียงพอตอการทําทีมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.15 
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ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)       

ดานโภชนาการ 

 

ปญหาดานโภชนาการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

ความเพียงพอของปริมาณอาหารตอ

นักกีฬา 

4.48 .858 มาก 1 

อาหารท่ีไดรับมีความถูกตอง และ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ 

4.15 .689 มาก 2 

อาหารท่ีรับประทาน สะอาดและถูก

สุขอนามัย 

4.11 .771 มาก 3 

รวม 4.24 .651 มาก  

  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ดานโภชนาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องความเพียงพอของปริมาณอาหารตอ

นักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมาคือเรื่องอาหารท่ีไดรับมีความถูกตอง และ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และเรื่องอาหารท่ีรับประทาน สะอาดและถูก

สุขอนามัยมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 

 

4.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

 

 4.2.1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  สถานภาพสวนบุคลท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใชสถิติ 

F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และระดับรายไดตอเดือน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.1 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานเพศท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามเพศ 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

MEAN S.D. MEAN S.D. 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 4.07 .585 4.17 .461 21.619 .000* 

ดานการฝกซอม 4.04 .613 4.14 .477 15.431 .000* 

ดานผูฝกสอน 4.05 .606 4.17 .446 24.142 .000* 

ดานนักกีฬา 3.99 .625 4.13 .449 20.670 .000* 

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 4.10 .593 4.21 .464 18.429 .000* 

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม 3.70 .462 3.77 .406 4.834 .028* 

ดานโภชนาการ 4.17 .725 4.31 .564 17.117 .000* 

ภาพรวม 4.02 .557 4.13 .411 27.638 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.2 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอายุ 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อายุ MEAN S.D. F Sig 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ต่ํากวา 20 ป 4.13 .465 5.449 .000* 

20 – 30 ป 3.94 .671 

31 – 40 ป 4.16 .457 

41 – 50 ป 4.23 .440 

50 ปข้ึนไป 4.25 .381 

ดานการฝกซอม ต่ํากวา 20 ป 4.15 .446 3.792 .005* 

20 – 30 ป 3.95 .643 

31 – 40 ป 4.09 .551 

41 – 50 ป 4.16 .488 

50 ปข้ึนไป 4.28 .398 

ดานผูฝกสอน ต่ํากวา 20 ป 4.08 .465 4.640 .001* 

20 – 30 ป 3.94 .689 

31 – 40 ป 4.16 .510 

41 – 50 ป 4.20 .403 

50 ปข้ึนไป 4.24 .327 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอายุ (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อายุ MEAN S.D. F Sig 

ดานนักกีฬา ต่ํากวา 20 ป 4.11 .506 3.817 .005* 

20 – 30 ป 3.91 .639 

31 – 40 ป 4.06 .587 

41 – 50 ป 4.16 .435 

50 ปข้ึนไป 4.19 .333 

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการ

ฝกซอม 

ต่ํากวา 20 ป 4.19 .528 4.087 .003* 

20 – 30 ป 4.00 .637 

31 – 40 ป 4.17 .539 

41 – 50 ป 4.25 .419 

50 ปข้ึนไป 4.28 .375 

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม ต่ํากวา 20 ป 3.78 .373 3.116 .015* 

20 – 30 ป 3.62 .560 

31 – 40 ป 3.76 .417 

41 – 50 ป 3.77 .357 

50 ปข้ึนไป 3.84 .245 

ดานโภชนาการ ต่ํากวา 20 ป 4.22 .686 4.755 .001* 

20 – 30 ป 4.04 .800 

31 – 40 ป 4.28 .584 

41 – 50 ป 4.34 .519 

50 ปข้ึนไป 4.44 .528 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอายุ (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อายุ MEAN S.D. F Sig 

รวม ต่ํากวา 20 ป 4.09 .460 5.026 .001* 

20 – 30 ป 3.91 .615 

31 – 40 ป 4.10 .474 

41 – 50 ป 4.16 .382 

50 ปข้ึนไป 4.22 .304 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.3 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานสถานภาพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามสถานภาพ 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โสด สมรส 
t Sig. 

MEAN S.D. MEAN S.D. 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 4.06 .589 4.22 .405 27.453 .000* 

ดานการฝกซอม 4.04 .586 4.18 .481 17.614 .000* 

ดานผูฝกสอน 4.06 .591 4.19 .427 26.451 .000* 

ดานนักกีฬา 4.01 .585 4.13 .478 10.452 .001* 

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 4.09 .585 4.25 .432 24.200 .000* 

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม 3.68 .491 3.80 .330 19.017 .000* 

ดานโภชนาการ 4.17 .709 4.35 .542 17.313 .000* 

ภาพรวม 4.02 .545 4.16 .385 33.486 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.4 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอาชีพ 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ MEAN S.D. F Sig 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา นักเรียน/ นักศึกษา 4.14 .418 1.401 .242 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.15 .492 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.06 .625 

ธุรกิจสวนตัว 4.21 .456 

ดานการฝกซอม นักเรียน/ นักศึกษา 4.15 .468 1.796 .147 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.11 .523 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.02 .623 

ธุรกิจสวนตัว 4.18 .498 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอาชีพ (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ MEAN S.D. F Sig 

ดานผูฝกสอน นักเรียน/ นักศึกษา 4.10 .519 .847 .469 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.12 .537 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.07 .580 

ธุรกิจสวนตัว 4.20 .429 

ดานนักกีฬา นักเรียน/ นักศึกษา 4.09 .548 .560 .642 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.05 .526 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.03 .588 

ธุรกิจสวนตัว 4.13 .488 

ดานสถานท่ีและอุปกรณใน

การฝกซอม 

นักเรียน/ นักศึกษา 4.17 .484 .603 .613 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.15 .537 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.12 .586 

ธุรกิจสวนตัว 4.23 .458 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามอาชีพ (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ MEAN S.D. F Sig 

ดานงบประมาณในการเตรียม

ทีม 

นักเรียน/ นักศึกษา 3.81 .428 1.837 .140 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

3.72 .447 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

3.68 .462 

ธุรกิจสวนตัว 3.79 .343 

ดานโภชนาการ นักเรียน/ นักศึกษา 4.23 .622 1.378 .249 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.24 .594 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.19 .746 

ธุรกิจสวนตัว 4.38 .553 

รวม นักเรียน/ นักศึกษา 4.10 .448 1.237 .296 

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

4.08 .467 

ทํางานบริษัทเอกชน/

รับจาง 

4.02 .559 

ธุรกิจสวนตัว 4.16 .415 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหา

การจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 

46 (เชียงรายเกมส) ไมแตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.5 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา MEAN S.D. F Sig 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.22 .383 5.310 .005* 

ปริญญาตร ี 4.11 .549 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.83 .694 

ดานการฝกซอม ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.19 .429 6.303 .002* 

ปริญญาตร ี 4.09 .558 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.75 .776 

ดานผูฝกสอน ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.19 .420 5.374 .005* 

ปริญญาตร ี 4.11 .545 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.78 .727 

ดานนักกีฬา ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.17 .459 9.800 .000* 

ปริญญาตร ี 4.06 .542 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.61 .735 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา MEAN S.D. F Sig 

ดานสถานท่ีและอุปกรณใน

การฝกซอม 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.24 .439 3.570 .029* 

ปริญญาตร ี 4.15 .544 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.91 .711 

ดานงบประมาณในการเตรียม

ทีม 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 3.81 .352 3.845 .022* 

ปริญญาตร ี 3.72 .448 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.55 .549 

ดานโภชนาการ ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.35 .537 2.810 .061 

ปริญญาตร ี 4.22 .675 

สูงกวาปริญญาตร ี 4.03 .769 

รวม ต่ํากวาปริญญาตร ี 4.17 .386 5.990 .003* 

ปริญญาตร ี 4.06 .504 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.78 .637 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น

ตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ยกเวนดานโภชนาการท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานยอยท่ี 1.6 

H0: สถานภาพสวนบุคลดานระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) ไมแตกตางกัน 

H1: สถานภาพสวนบุคลดานระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ระดับรายไดตอเดือน MEAN S.D. F Sig 

ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ต่ํากวา 10,000 บาท 4.21 .356 2.787 .040* 

10,000 – 20,000 บาท 4.02 .615 

20,001 – 30,000 บาท 4.09 .571 

30,000 บาทข้ึนไป 4.23 .419 

ดานการฝกซอม ต่ํากวา 10,000 บาท 4.22 .398 5.437 .001* 

10,000 – 20,000 บาท 3.95 .662 

20,001 – 30,000 บาท 4.05 .553 

30,000 บาทข้ึนไป 4.24 .471 

ดานผูฝกสอน ต่ํากวา 10,000 บาท 4.19 .423 2.685 .046* 

10,000 – 20,000 บาท 4.00 .643 

20,001 – 30,000 บาท 4.09 .563 

30,000 บาทข้ึนไป 4.21 .391 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน (ตอ) 

 

ปญหาการจัดเตรียมทีม

นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ระดับรายไดตอเดือน MEAN S.D. F Sig 

ดานนักกีฬา ต่ํากวา 10,000 บาท 4.17 .479 3.318 .020* 

10,000 – 20,000 บาท 3.94 .647 

20,001 – 30,000 บาท 4.03 .547 

30,000 บาทข้ึนไป 4.17 .451 

ดานสถานท่ีและอุปกรณใน

การฝกซอม 

ต่ํากวา 10,000 บาท 4.22 .441 2.723 .044* 

10,000 – 20,000 บาท 4.06 .637 

20,001 – 30,000 บาท 4.12 .547 

30,000 บาทข้ึนไป 4.27 .428 

ดานงบประมาณในการ

เตรียมทีม 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.84 .381 3.906 .009* 

10,000 – 20,000 บาท 3.63 .479 

20,001 – 30,000 บาท 3.71 .466 

30,000 บาทข้ึนไป 3.80 .326 

ดานโภชนาการ ต่ํากวา 10,000 บาท 4.31 .528 4.000 .008* 

10,000 – 20,000 บาท 4.13 .794 

20,001 – 30,000 บาท 4.19 .661 

30,000 บาทข้ึนไป 4.44 .507 

รวม ต่ํากวา 10,000 บาท 4.16 .382 4.138 .007* 

10,000 – 20,000 บาท 3.96 .596 

20,001 – 30,000 บาท 4.04 .507 

30,000 บาทข้ึนไป 4.19 .372 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขา

รวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

กลุมผูควบคุมทีม และนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน นําขอมูลมา

ประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการวิเคราะหขอมูล สําหรับสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลข

คณิต (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรดานปจจัย

สวนบุคคล เชน เพศ, อาย,ุ สถานภาพการปฏิบัติหนาท่ี, การศึกษา, อาชีพ และรายได ซ่ึงเปนตัวแปรท่ี

มีระดับการวัดประเภทชวง สถิติท่ีใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติ t-test ในการทดสอบความ

แตกตางของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใชสถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความ

แตกตางของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือน สําหรับผลการศึกษา เสนอ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคล 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป              มี

สถานภาพโสด มีอาชีพทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง ซ่ึงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีระดับรายได

ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โดยปญหาดานโภชนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.24 รองลงมา

คือ ปญหาดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ปญหาดานการคัดเลือกตัว

นักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และปญหาดานงบประมาณในการเตรียมทีมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 

3.73 
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 ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องการประชาสัมพันธ และ

ประกาศรับสมัครนักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมาคือเรื่องความโปรงใสและ

ยุติธรรมในการคัดเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เรื่องการทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทางกาย ใน

การคัดเลือกตัวนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และเรื่องการตัดสินผลการคัดเลือกนักกีฬา มีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

 ดานการฝกซอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องแผนในการฝกซอมมีความชัดเจนมี

ปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมาคือเรื่องการนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามา

ใชในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เรื่องการศึกษา และการงานทําใหเกิด อุปสรรค มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.98 และเรื่องชวงเวลาในการฝกซอมในแตละวัน/ สัปดาหมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 ดานผูฝกสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องมีความรู ความสามารถในการควบคุมทีม

มีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมาคือเรื่องการนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามา

ใชในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เรื่องมีการตั้งเปาหมาย หรือเตรียมความพรอมใหกับนักกีฬา

เปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และเรื่องมีการวางตัวท่ีเหมาะสมในฐานะผูฝกสอน  มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 

 ดานนักกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องความรู ความสามารถของตัวนักกีฬา         

มีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมาคือเรื่องความตั้งใจ ความทุมเทเอาใจใส และเรื่อง

สภาพจิตใจของนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และเรื่องความสามัคคีในหมูคณะ  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องมาตรฐานของ

สถานท่ีท่ีใชในการฝกซอมมีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 รองลงมาคือเรื่องหองสําหรับ

สงเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา (หองฟตเนส) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เรื่องอุปกรณเพียงพอ

สําหรับการฝกซอม และเรื่องความสะดวกสบายของท่ีพักนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  และเรื่อง

มาตรฐานของอุปกรณในการฝกซอมอยูในระดับเดียวกับท่ีใชในการแขงขันมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 

ดานงบประมาณในการเตรียมทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องเบี้ยฝกซอมและเบี้ย

แขงขัน ของผูฝกสอน และนักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาคือ เรื่องเงิน

รางวัลในการแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เรื่องงบประมาณท่ีใชสําหรับการเดินทางไปฝกซอมและ

แขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และเรื่องงบประมาณไมเพียงพอตอการทําทีมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.15 
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ดานโภชนาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรื่องความเพียงพอของปริมาณอาหารตอ

นักกีฬามีปญหามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมาคือเรื่องอาหารท่ีไดรับมีความถูกตอง และ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และเรื่องอาหารท่ีรับประทาน สะอาดและถูก

สุขอนามัยมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตามเพศ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกัน

ท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตามอายุ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกัน

ท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตาม

สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม

ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตามอาชีพ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ไม

แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ

จัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 

(เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวนดาน

โภชนาการท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียม
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ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงราย

เกมส) ไมแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) จําแนกตามระดับ

รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหา

การจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 

46 (เชยีงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาเรื่องปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวม

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาพบวา ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ในดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ดานการ

ฝกซอม ดานผูฝกสอน ดานนักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม ดานงบประมาณในการ

เตรียมทีม และดานโภชนาการ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

ชัยชนะ เหมหอมเงิน (2558) ไดทําการศึกษาปญหาและสภาพการเตรียมทีมเพ่ือเขารวมการแขงขัน

กีฬาฟุตวอลเลยระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2557 จากผลการศึกษา พบวา ปญหาและสภาพการ

เตรียมทีมในดานสถานท่ี ดานอุปกรณในการฝกซอม ดานการคัดเลือกนักกีฬา ดานการฝกซอม และ

ดานงบประมาณสวัสดิการ ไมมีสภาพท่ีสอดคลองและเหมาะสมกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

พัชรภรณ เกตุพันธุ (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องการเตรียมทีมของนักกีฬาไทยและสภาพของทีมเพ่ือ

การแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งท่ี 24 ผลการวิจัยพบวา ปญหาและสภาพในการเตรียมทีม นักกีฬาไทยเพ่ือ

การแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 24 โดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาปญหาเปนรายดาน 

พบวา ดานปญหาดานโภชนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.24 รองลงมาคือ ปญหาดานสถานท่ีและ

อุปกรณในการฝกซอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ปญหาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.12 และปญหาดานงบประมาณในการเตรียมทีมมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ 3.73 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) ผลการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือนแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการ

แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) แตกตางกันท้ังภาพรวม และรายดาน ท่ีระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรภรณ เกตุพันธุ (2557) ไดทําการศึกษาการเตรียมทีม

ของนักกีฬาไทยและสภาพของทีมเพ่ือการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งท่ี 24 จากผลการศึกษา พบวา การ

เปรียบเทียบปญหาและสถานภาพในการเตรียมทีมนักกีฬาไทยเพ่ือการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 24 

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0.5 และยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของกมล 

สาระมิตร (2555) ไดทําการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตเพ่ือเขารวมใน การ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28 ผลการศึกษา พบวา ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน ผูจัดการทีม 

ผูชวยผูจัดการทีม และนักกีฬา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการเตรียมทีมกีฬาคริกเก็ตท่ีเขารวมใน

การแขงขันกีฬา เยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวม

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส)” ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 ผูบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครและผูท่ีเก่ียวของ ควรนําขอมูลปญหา

การจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ไปปรับปรุงนโยบายการบริหารงานในดานการคัดเลือกตัว

นักกีฬา ดานการฝกซอม ดานผูฝกสอน ดานนักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม ดาน

งบประมาณในการเตรียมทีม และดานโภชนาการ เพ่ือใหนักกีฬามีการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเขารวมการแขงขันตอไป อันจะนํานักกีฬาไปสูความสําเร็จ 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  

 1. ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ควรมีการปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ และ

ประกาศรับสมัครนักกีฬาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และมีความโปรงใสและยุติธรรมในการคัดเลือ 

 2. ดานการฝกซอม ควรมีการปรับปรุงเรื่องแผนในการฝกซอมใหมีความชัดเจน โดย

การนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามาใชในการฝกซอม  
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3. ดานผูฝกสอน ควรมีการปรับปรุงเรื่องการคัดเลือกผูฝกสอน ควรมีความรู ความสามารถใน

การควบคุมทีม สามารนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามาใชในการฝกซอม และมีการตั้งเปาหมาย 

หรือเตรียมความพรอมใหกับนักกีฬาเปนอยางดี 

4. ดานนักกีฬา ควรมีการปรับปรุงเรื่องการคัดเลือกคัดเลือกนักกีฬา โดยตองเลือกผูท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีความตั้งใจ ความทุมเทเอาใจใส และมีสภาพจิตใจท่ีดี 

5. ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม  ควรมีการปรับปรุงเรื่องมาตรฐานของสถานท่ีท่ีใช

ในการฝกซอม รวมถึงการปรับปรุงหองสําหรับสงเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา (หองฟต

เนส) จัดสรรอุปกรณการฝกซอมใหเพียงพอสําหรับการฝกซอม 

6. ดานงบประมาณในการเตรียมทีม ควรมีการปรับปรุงเรื่องเบี้ยฝกซอมและเบี้ยแขงขัน ของผู

ฝกสอน และนักกีฬา ใหมีความเหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

เดินทางไปฝกซอมและแขงขัน 

7. ดานโภชนาการ ควรมีการปรับปรุงเรื่องความเพียงพอของปริมาณอาหารตอนักกีฬาใหมี

ความเหมาะสม อาหารท่ีรับประทานควรสะอาดและถูกสุขอนามัย รวมถึงคุณคาทางโภชนาการท่ี

ถูกตองตามสภาพรางกายของนักกีฬา  

 

  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

  1. ควรมีการใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการศึกษาเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

โดยมีการสัมภาษณนักกีฬาท่ีประสบความสําเร็จจากการแขงขัน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน 

  2. ควรมีการศึกษาปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เปรียบเทียบตามประเภทของกีฬา  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามเรื่อง ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

ขอมูลของจะถูกนําไปใชเฉพาะทางดานการศึกษาคนควาเพ่ือประโยชนทางดานการศึกษาเทานั้น 

........................................................... 

 

สวนท่ี 1   สถานภาพสวนบุคคลของผูควบคุมทีม และนักกีฬา 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงไปในชอง □ เพียง 1 ชอง ตามความเปนจริง 

1. เพศ            
 □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 

2. อายุ           

 □ 1. อายุ ต่ํากวา 20 ป    □ 2. อายุ 20 - 30 ป 

 □ 3. อายุ 31 – 40 ป    □ 4. อายุ 41 - 50 ป 

 □ 5. อายุ 50 ป ข้ึนไป 

3.สถานภาพ 

 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  

4. อาชีพ 

 □ 1. นักเรียน / นักศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 □ 3. ทํางานบริษัทเอกชน/รับจาง   □ 4. ธุรกิจสวนตัว   

5. ระดับการศึกษา 

 □ 1. ต่ํากวาปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวาปริญญาตรี 
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6. ระดับรายไดตอเดือน 

 □ 1. ต่ํากวา 10,000 บาท   □ 2. 10,000 – 20,000 บาท 

 □ 3. 20,001 – 30,000 บาท   □ 4. 30,000 บาทข้ึนไป 

 

 

สวนท่ี 2 ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเขารวมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงไปในชองระดับความคิดเห็นของทานเพียงคาํตอบ

เดียว 

 

มากท่ีสุด   หมายถึง  มีปญหาการเตรียมทีมมากท่ีสุด 

มาก       หมายถึง  มีปญหาการเตรียมทีมมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  มีปญหาการเตรียมทีมปานกลาง 

นอย       หมายถึง  มีปญหาการเตรียมทีมนอย 

นอยท่ีสุด  หมายถึง  มีปญหาการเตรียมทีมนอยท่ีสุด/ไมมีเลย 

 

 

 

 

ขอ 

คําถาม 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน 

จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

 

1 

ปญหาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

การประชาสัมพันธ และประกาศรับสมัครนักกีฬา 

     

2 เกณฑการคัดเลือกตัวนักกีฬา      

3 
การทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทางกาย ในการ

คัดเลือกตัวนักกีฬา 
     

4 ความโปรงใสและยุติธรรมในการคัดเลือก      

5 
นักกีฬาไดรับคัดเลือก มีสมรรถภาพตรงตาม

จุดมุงหมาย 
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ขอ 

คําถาม 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน 

จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

6 การตัดสินผลการคัดเลือกนักกีฬา      

 

7 

ปญหาดานการฝกซอม 

แผนในการฝกซอมมีความชัดเจน 
     

8 
ชวงเวลาในการฝกซอมในแตละวัน/ สัปดาหมีความ

เหมาะสม 

     

9 ความเหมาะสมของโปรแกรมการฝกซอม      

10 
การนําวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยามาใชในการ

ฝกซอม 
     

11 การศึกษา และการงานทําใหเกิด อุปสรรค      

 

12 

ปญหาดานผูฝกสอน 

มีความรู ความสามารถในการควบคุมทีม 
     

13 มีความแปนกลาง และดูแลนักกีฬาอยงาเทาเทียมกัน      

14 มีการวางตัวท่ีเหมาะสมในฐานะผูฝกสอน      

15 
มีการตั้งเปาหมาย หรือเตรียมความพรอมใหกับ

นักกีฬาเปนอยางดี 
     

16 
มีการนําเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร เขามา

ประยุกตใชกับนักกีฬา 
     

 

17 

ปญหาดานนักกีฬา 

ความรู ความสามารถของตัวนักกีฬา 
     

18 ความตั้งใจ ความทุมเทเอาใจใส      

19 สภาพจิตใจของนักกีฬา      

20 ความสามัคคีในหมูคณะ      

 

21 

ปญหาของสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 

มาตรฐานของสถานท่ีท่ีใชในการฝกซอม 
     

22 มาตรฐานของอุปกรณในการฝกซอม อยูในระดับ      
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ขอ 

คําถาม 

ปญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทน 

จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 46 (เชียงรายเกมส) 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

เดียวกับท่ีใชในการแขงขัน 

23 อุปกรณเพียงพอสําหรับการฝกซอม      

24 
หองสําหรับสงเสริมสมรรถภาพทางกายสําหรับ

นักกีฬา ( หองฟตเนส ) 
     

25 ความสะดวกสบายของท่ีพักนักกีฬา      

 

26 

ปญหาดานงบประมาณในการเตรียมทีม 

ความลาชาในการอนุมัติงบประมาณ 
     

27 งบประมาณไมเพียงพอตอการทําทีม      

28 
เบี้ยฝกซอมและเบี้ยแขงขัน ของผูฝกสอน และ

นักกีฬา 

     

29 
งบประมาณท่ีใชสําหรับการเดินทางไปฝกซอมและ

แขงขัน 

     

30 เงินรางวัลในการแขงขัน      

31 
ปญหาดานโภชนาการ 

คาวมเพียงพอของปริมาณอาหารตอนักกีฬา 

     

32 
อาหารท่ีไดรับมีความถูกตอง และครบถวนตามหลัก

โภชนาการ 

     

33 อาหารท่ีรับประทาน สะอาดและถูกสุขอนามัย      

 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

*** ขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 



 
 

ประวัติผูวิจัย 

  

  นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน เกิดวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยสยาม เม่ือปการศึกษา 2560 และ

ไดศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ในป

การศึกษา 2560  
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