บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเตรียมทีมและตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 จัดการแขงขัน ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและรวบรวมมา
นําเสนอดังนี้
การบริหารและการเตรียมทีมนักกีฬา
การบริหารและการเตรียมทีมนักกีฬาที่ดีเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการพัฒนาใน
กิจกรรมกีฬาและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกีฬา ทําใหการแขงขันกีฬามีศักยภาพและมี
มาตรฐานที่ไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับจากผูชม การที่จะเตรียมทีมนักกีฬาใหมี
คุณภาพนั้นมิใชเปนเรื่องงาย จําเปนที่จะตองใชงบประมาณและใชบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของเปน
จํานวนมาก จะตองมีการจัดระบบในการทํางานรวมกัน ตลอดทั้งการมีปฏิสัมพันธรวมกันของ
ผูรวมงานโดยไดรับความสะดวกและความพึงพอใจที่จะทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข เพื่อให
เกิ ด ผลตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว จํ า เป น จะต อ งมี ก ารจั ด การเพื่ อ ให ก ารทํ า งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการเตรียมทีมนักกีฬาจึงจําเปนที่จะตองมีความรู ความ
เขาใจในการบริหารงานตางๆ เปนอยางดี
บุญรงค นิลวงค (2525) ไดกลาวไววา การบริหารงานที่จะทําใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ป จ จั ย ในการรบริ ห ารงาน ผลงานจะออกมาดี ไ ด จ ะต อ ง
ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ
ดังนี้
1. บุคคล เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงาน ผลงานจะออกมาดีไดจะตองประกอบดวย
บุคคลที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้นๆ
2. เงิน เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่หนวยงานจําเปนจะตองมีงบประมาณหากมี
ปญหาหรือขาดแคลนงบประมาณ การบริหารงานของหนวยงานก็ยากที่จะบรรลุเปาหมายได
3. ทรัพยากรหรือวัตถุ เปนสิ่งจําเปน หากหนวยงานใดขาดวัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรใน
การบริหารแลว ก็ยอมจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดปญหาในการบริหารงาน ฉะนั้นทรัพยากรใน
การบริหารงานจึงเปนปจจัยพื้นฐานในการบริหาร
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4. การจัดการ การบริหารงานจําเปนตองมีการทํางานที่เปนระบบ มีการจัดการที่ดี แบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบรายงานอยางมีระบบ มีขั้นตอน มีระเบียบแบบ
แผนการปฏิบัติที่ดีและเดนชัด
การบริหารกีฬาเพื่อเขาแขงขันกีฬาระหวางสถาบัน
ในการทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนผูบริหารในระดับใด จะตองมีความรูความเขาใจ
ในเรื่ องการบริหารงานในส ว นของผูรับผิ ด ชอบในการเตรีย มทีมกี ฬา ผูบริ ห ารจะตอ งเล็ง เห็น
ความสําคัญของกิจกรรมกีฬา ตองมีการวางแผนการจัดบริหารโปรแกรมอยางถูกตองในทุกๆ ดาน
ซึ่งอเนก ชางนอย (2527) ไดกลาวไวดังนี้
1. ดานบุคลากร แบงออกเปน 4 ฝายคือ
ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทักษะทางกีฬา การที่ไดผูเชี่ยวชาญทักษะทางกีฬาแตละ
ประเภทจะชวยกระตุนในการถายทอดทักษะทางกีฬาขั้นกาวหนาใหแกทีม ทั้งนี้จะตองรูวิธีการ
ควบคุมทีม รูจักการถายทอดทักษะและมีจิตวิทยาในการฝกซอม เขาใจหลักการตางๆ ทางพลศึกษา
ไดเปนอยางดี
ผูมีอุดมการณทางการกีฬา การพัฒนาการกีฬา ใหกาวหนาตองมีผูรับผิดชอบการ
ฝกซอมและใกลชิดกับนักกีฬาตลอดเวลา คนที่มีใจรักในกีฬา และมีอุดมการณทางการกีฬาสามารถ
นํากลุมนักกีฬาใหตื่นตัวในการฝกซอม มีเวลาจะเฝาดูแลทีมไดตลอดเวลา
ผู อุ ป ถั ม ภ ใ นการฝ ก ซ อ มตลอดป นั้ น บางโอกาสต อ งแข ง ขั น ในโอกาสพิ เ ศษ
งบประมาณของสถาบันอาจไมเอื้ออํานวยใหทําได การมีผูอุปถัมภซึ่งอาจเปนผูที่พอมีเงินบริจาคให
เพื่อการกีฬา บริษั ทหางรานตางๆ ซึ่งมีแนวทางที่จะออกทุนในการสมัครเขาแขงขัน มีชุดกีฬ า
อุปกรณพิเศษที่จะกระตุนใหนักกีฬามีกําลังใจและไดประสบการณในการแขงขันเพิ่มขึ้นอีกดวย
ผูนําในสถาบันในการจัดการดานกีฬาแมในสถาบันเดียวกันการติดตอดําเนินการ
ขั้นตอนการประสานงานทั้งสถานที่ อุปกรณในการฝกซอม ตองไดรับความรวมมือจากหัวหนา
หนวยงานตางๆ การมีผูนําในสถาบันแตละหนวยงานจะชวยใหเกิดความสะดวกในการกีฬามากขึ้น
2. ดานสถานที่และอุปกรณ การแขงขันกีฬาระหวางสถาบันนี้ เปนการฝกหัดทักษะกีฬา
เพื่อใหไดมาตรฐานขั้นกาวหนา สถานที่และอุปกรณในการฝกซอมจะตองไดมาตรฐาน ปลอดภัย
ใชไดสะดวก ผูบริหารสถาบันตองมีทักษะที่ดีและสงเสริมการกีฬาของสถาบันอยางแทจริง โดย
จะตองพิจารณาใหรอบคอบทั้งดานการสราง การบํารุงรักษา ตลอดจนการจัดตารางการใชอยางมี
ระบบ นอกจากนั้นการบํารุงรักษาและซอมแซมจะตองมีงบสนับสนุนตอเนื่อง
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3. การจัดโปรแกรมการฝกซอม การพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษา โปรแกรมการฝกซอม
จะตองกําหนดใหเหมาะสม เพื่อมิใหสงผลกระทบตอการเรียนของนักกีฬา การจัดทําตารางการ
ฝกซอมจะตองยืดหยุนใหเหมาะสม อยางไรก็ตามการวางแผนโปรแกรมการฝกซอมตลอดปก็ยังมี
ความจําเปนอยู การฝกซอมควรจัดแบงเปนชวงๆ ดังนี้
ระยะกอนการแขงขัน ระยะนี้เปนระยะที่มีการเตรียมตัวทั้งในดานสมรรถภาพทาง
กายและทักษะกีฬา ผูบริหารกีฬาจะตองรวมมือกับผูฝกสอน ในการวางแผนการฝกซอมและการ
พักผอน หากมีการเก็บตัวนักกีฬา ก็จะจัดโปรแกรมการฝกซอมไดอยางดี นอกจากนั้นการสรางขวัญ
และกําลังใจของนักกีฬาตองมีควบคูกันไปในการฝกซอมดวย ระยะนี้ตองมีการทดสอบสมรรถภาพ
ทั้งกอนการฝกซอมและหลังการฝกซอม เพราะนอกจากจะเปนเครื่องวัดความสามารถทางกลไก
และสมรรถภาพแลว ยังกระตุนใหนักกีฬาสนใจที่จะฝกซอมดวย
ระยะการแขงขัน เปนระยะที่นักกีฬาตองมีความสมบูรณแข็งแรงมากที่สุด มีทักษะ
และมีกําลังใจมากที่สุด พรอมที่จะทําการแขงขันไดเต็มที่ ควรที่จะมีการทดสอบสมรรถภาพครั้ง
สุดทายกอนการแขงขันดวย เพื่อเปนการประเมินผลสมรรถภาพและเปนขอมูลในการที่ผูฝกสอน
หรือ ผูจัดการทีมไดพิจารณาในการวางตัวนักกีฬา การหาประสบการณในการฝกซอมกับทีมอื่นๆ มี
ความจําเปนมาก เพราะเปนการประเมินผลความสามารถของทีมและไดพบจุดบกพรองของทีมใน
การหาทางแกไขในขอที่ผิดพลาดอีกดวย
ระยะหลั ง การแข ง ขั น ระยะนี้ ผู บ ริ ห ารกี ฬ าหรื อ สถาบั น จะต อ งวางโครงการ
ตอเนื่องในการสงเสริมนักกีฬา ทั้งเพื่อใหเตรียมเสริมทีมในการหาตัวนักกีฬามาทดแทนนักกีฬาที่
จะตองจบการศึกษา และเพื่อใหนักกีฬาไดเลนกีฬาอยางตอเนื่อง
การเตรียมตัวนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
เกษม นครเขตต (2521) กลาววาในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามิใช
สิ่งที่ยากเย็นอะไรหากสักแตวาทําเพื่อการแขงขันใหพนๆ หนาที่ไปเทานั้นแตการเตรียมทีมนักกีฬา
ที่มาตรฐานสูงเพื่อเขาแขงขันกีฬามิใชเรื่องงาย ซึ่งในการเลนกีฬาเพื่อแขงขันตองการความสามารถ
ของตัวนักกีฬาและผูที่เกี่ยวของเปนพิเศษ ความสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด
1. ความสามารถทางเทคนิค ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิดนั้นๆ ซึ่ง
นักกีฬาจะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญพิเศษ เทคนิคในการเลนกีฬาประเภทตางๆ จะถูกคิดคนขึ้น
โดยผูเกี่ยวของหลายฝาย เชน ตัวนักกีฬาซึ่งเปนผูมีประสบการณในการแขงขันหรือผูฝกสอนเปน
ตน ที่ทําการคิดคนเทคนิคใหม ๆ เพื่อทําใหนักกีฬาสามารถแขงขันกีฬาไดอยางเทียบเทียมคูตอสู ใน
การแขงขันกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฯลฯ ก็มีการคิดระบบการเลน

7

การรุกและการรับที่มีประสิทธิภาพ แลวนํามาฝกนักกีฬา สิ่งตางๆ เหลานี้เรียกวาการฝกเทคนิค ซึ่ง
เทคนิคใหม ๆ ในการเลนกีฬาจะถู กคิดคนและพัฒนาตอไปอีก จึงเปนเรื่องที่นักกี ฬา ผูฝกสอน
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ จะตองศึกษาหาเทคนิคใหม ๆ เพื่อนํามาฝกฝนอยูเสมอ
2. สมรรถภาพทางกาย คือความสามารถของรางกายในดานตาง ๆ ที่เปนปจจัยสําคัญในการ
เลนกีฬาแตละประเภท ไดแก ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทนของกลามเนื้อ การ
ทํางานประสานสัมพันธกันของระบบประสาทและกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความ
คลองแคลววองไวและความยืดหยุนเปนตน ซึ่งนักกีฬาที่จะเขาแขงขันจําเปนตองฝกซอมเปนพิเศษ
นอกเหนือจากการฝกทางดานเทคนิค
งานในความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารทีมนักกีฬานั้น นอกเหนือจากการ
ฝกซอมทักษะเทคนิคและยุทธวิธีที่ใหนักกีฬาฝกแลวตองทํางานรวมกับผูอื่นอีก ดังนั้นภาระหนาที่
สําคัญคือ ตองระดมความคิดความสามารถมากมายหลายดานในการทํางานซึ่งตองใหทั้งความรู
ควบคูไปกับจิตวิทยา ในการเตรียมทีมที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬานั้น มงคล แฝงสา
เคน (อางในอุมาฤทัย สุวรรณขจร, 2546) ไดกลาวไวดังนี้
1. การจัดหางบประมาณเพื่อการเตรียมทีมนักกีฬา
2. การเตรียมแผนการคัดเลือกนักกีฬา
3. การจัดหาอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกและวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ทางการกีฬา เชน
สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ตูเก็บของและสิ่งอื่นๆ
4. การดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่เหมาะสม
5. การสรางสมรรถภาพทางการกีฬา ไดแก การฝกซอมทักษะเทคนิคตางๆ
6. การวางแผนการปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา เชน การใหความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา การเตรียมอุปกรณเครื่องปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
7. การสรางสมรรถภาพทางกายและการบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนักกีฬาตลอดจนการ
พักผอน อาหารการกินอื่นๆ
8. การสรางคุณลักษณะของการกีฬา ไดแก ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
9. การตรวจคนหาความพกพรองทั้งทางรางกายและจิตใจตลอดจนการบําบัดทางการแพทย
10. การศึกษากฎ กติกาการแขงขัน การเตรียมทีมใหสอดคลองกับ กฎ กติกาของการแขงขัน
11. การศึกษาลักษณะของนักกีฬาแตละบุคคลในทุกๆ ดาน
12. การแกไขปญหาตาง ๆ ใหกบั นักกีฬาในทุกๆ ดาน
13. การศึกษาชั้นเชิงกลวิธีการเลนของคูแขงขัน
14. การขนสงนักกีฬาไปยังสถานที่ทั้งในขณะฝกซอมและแขงขัน
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15. การศึกษาสภาวะตางๆ ของสนามแขงขัน เชน สภาพสนาม สภาพภูมิอากาศ ทิศทางลม
สิ่งแวดลอมตางๆ อันมีผลกระทบตอการแขงขัน
16. การประชุมตกลงนัดแนะเกี่ยวกับการแขงขัน เชน กําหนดการแขงขัน เวลาแขงขัน กฎ
กติกาเฉพาะของการแขงขันตางๆ
17. การวางแผนกอนการแขงขัน การจัดตัวนักกีฬาลงแขงขันและตัวสํารอง การกําหนด
สัญญาณตาง ๆ
18. การปฐมพยาบาลทั้งในกรณีทั่วไปและเฉพาะกรณี
19. การฟนฟูสมรรถภาพของทีมทั้งในระหวางพักการแขงขัน การฟนฟูสภาพรางกาย การ
นวด การใหน้ํา การแนะนําและการแกไขวิธีการเลน
20. การปฏิบัติตัวและการฟน ฟูสมรรถภาพทางกายหลังการแขงขัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไชยรัตน คุณาชีวะ (2524) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางเปน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 จํานวน 100 คน ผูจัดการทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย 100 คน และหัวหนาทีมกีฬาซึ่งเปนตัวแทนของนักกีฬา 100 คน
ผลการวิจัยพบวา
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ผูจัดการทีม และหัวหนาทีมนักกีฬา ตางมีความเห็นตรงกันวา
ทางดานปญหาเกี่ยวกับการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 มีปญหาในดาน
งบประมาณและบุคลากรมาก สวนปญหาดานอื่นๆ พบวามีนอย
สุเมธ พรหมอินทร (2531) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่ องความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับ
ปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 15 มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 15 โดยใชแบบสอบถามจํานวน 1,050 ฉบับ
ไดรับคืนมา 985 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.90 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางเปนคู โดยวิธีของ
เชฟเฟ ผลการศึกษาวิจัยพบวา
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1. ความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 อยูในระดับนอย
2. ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางสถาบันเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ P = 0.05
3. ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางชนิดกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ P = 0.05
4. ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงเกี่ยวกับปญหาการฝกซอม
ในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P = 0.05
บุญเลิศ เอี่ยวเจริญ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 27 ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม จํานวน 145 คน ผูฝกสอนจํานวน 145 คนและ
นักกีฬาจํานวน 580 คน
ผลการวิจัยพบวา
ความเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 27 มีดังนี้
1. ดานการคัดเลือกตัว ผูจัดการทีมมีปญหานอยที่สุด รอยละ 36.45 และปญหานอยรอยละ
26.00 ผูฝกสอนมีปญหานอยที่สุดรอยละ 38.72 และปญหานอยรอยละ 24.73 นักกีฬามีปญหาปานกลาง
รอยละ 41.08 และปญหานอยรอยละ 26.90
2. ดานสถานที่และอุปกรณในการฝกซอม ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลาง รอยละ 38.92
และปญหานอยรอยละ 31.92 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 38.62 และปญหานอยรอยละ
28.97 นักกีฬามีปญหาปานกลางรอยละ 45.32 และปญหามากรอยละ 27.76
3. ดานการฝกซอม ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลาง รอยละ 49.89 และปญหานอยรอยละ
23.98 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 42.30 และปญหานอยรอยละ 28.58 นักกีฬามีปญหาปานกลาง
รอยละ 42.87 และปญหามากรอยละ 25.56
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4. ดานโภชนาการ ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลาง รอยละ 39.08 และปญหามากรอยละ
27.01 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 35.40 และปญหามากรอยละ 27.24 นักกีฬามีปญหาปานกลาง
รอยละ 39.48 และปญหามากรอยละ 30.75
5. ดานสวัสดิการ ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลาง รอยละ 33.45 และปญหามากรอยละ 26.98
ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 31.38 และปญหามากรอยละ 26.47 นักกีฬามีปญหาปานกลางรอยละ
37.74 และปญหามากรอยละ 31.12
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยภาพรวมมีขอเสนอแนะวา
ควรมีการประชาสัมพันธใหแพรหลาย
ควรมีอุปกรณใหไดมาตรฐานและจํานวนเพียงพอ
ควรมีสนามฝกซอมใหเพียงพอ
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนดานโภชนาการใหมากขึ้น
ควรเพิ่มงบประมาณดานสวัสดิการและดานเบี้ยเลี้ยง
อุ ม าฤทั ย สุ ว รรณขจร (2546) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การเตรี ย มที ม นั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 30 ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม จํานวน 18 คน ผูฝกสอนจํานวน
19 คน และนักกีฬาจํานวน 199 คนผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีม
นักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 30 มีดังนี้
1. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬาทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอน
และนักกีฬาตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬามีปญหาในระดับ
ปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.85-2.92 และ 2.68
2. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานสถานที่และอุปกรณในการฝกซอมทั้งผูจัดการ
ทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสถานที่และอุปกรณในการ
ฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.76, 3.08 และ 3.17
3. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานการฝกซอมทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
ตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานการฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ย
เทากับ 2.95, 2.73และ 2.86
4. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานสวัสดิการทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
ตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ย
เทากับ 2.86, 3.07 และ 3.18
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5. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรมีการสื่อสารและใหความรวมมือระหวางกันมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ช ว ยเหลื อ และแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ในการเตรี ย มที ม ของนั ก กี ฬ าเพื่ อ เข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งตอไป
ผูจัดการทีมและผูฝกสอนควรมีการวางแผนในการฝกซอมของนักกีฬาใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งปโดยคํานึงถึงการเรียนของนักกีฬาดวย
มหาวิทยาลัยควรนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
จากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการเตรียมความพรอมของนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

