
บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมและตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 จัดการแขงขัน ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและรวบรวมมา
นําเสนอดังนี้  
 
การบริหารและการเตรียมทีมนักกีฬา 
 การบริหารและการเตรียมทีมนักกีฬาท่ีดีเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาใน
กิจกรรมกีฬาและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกีฬา ทําใหการแขงขันกีฬามีศักยภาพและมี
มาตรฐานท่ีไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับจากผูชม การที่จะเตรียมทีมนักกีฬาใหมี
คุณภาพนั้นมิใชเปนเร่ืองงาย จําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณและใชบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของเปน
จํานวนมาก จะตองมีการจัดระบบในการทํางานรวมกัน ตลอดท้ังการมีปฏิสัมพันธรวมกันของ
ผูรวมงานโดยไดรับความสะดวกและความพึงพอใจท่ีจะทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข เพื่อให
เกิดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  จําเปนจะตองมีการจัดการเพ่ือใหการทํางานบรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการเตรียมทีมนักกีฬาจึงจําเปนท่ีจะตองมีความรู ความ
เขาใจในการบริหารงานตางๆ เปนอยางดี 
 บุญรงค  นิลวงค (2525) ไดกลาวไววา การบริหารงานท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน จําเปนท่ีจะตองมีปจจัยในการรบริหารงาน ผลงานจะออกมาดีไดจะตอง
ประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

1.  บุคคล เปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารงาน ผลงานจะออกมาดีไดจะตองประกอบดวย
บุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้นๆ 

2.  เงิน เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีหนวยงานจําเปนจะตองมีงบประมาณหากมี
ปญหาหรือขาดแคลนงบประมาณ การบริหารงานของหนวยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเปาหมายได 

3.  ทรัพยากรหรือวัตถุ เปนส่ิงจําเปน หากหนวยงานใดขาดวัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรใน
การบริหารแลว ก็ยอมจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดปญหาในการบริหารงาน ฉะนั้นทรัพยากรใน
การบริหารงานจึงเปนปจจัยพื้นฐานในการบริหาร 
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4.  การจัดการ การบริหารงานจําเปนตองมีการทํางานท่ีเปนระบบ มีการจัดการท่ีดี แบงแยก
หนาท่ีความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบรายงานอยางมีระบบ มีข้ันตอน มีระเบียบแบบ
แผนการปฏิบัติท่ีดีและเดนชัด 
 
การบริหารกีฬาเพื่อเขาแขงขันกีฬาระหวางสถาบัน 
 ในการทํากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนผูบริหารในระดับใด จะตองมีความรูความเขาใจ
ในเร่ืองการบริหารงานในสวนของผูรับผิดชอบในการเตรียมทีมกีฬา ผูบริหารจะตองเล็งเห็น
ความสําคัญของกิจกรรมกีฬา ตองมีการวางแผนการจัดบริหารโปรแกรมอยางถูกตองในทุกๆ ดาน 
ซ่ึงอเนก  ชางนอย (2527) ไดกลาวไวดังนี้ 

1.  ดานบุคลากร แบงออกเปน 4 ฝายคือ 
 ผูเช่ียวชาญทางเทคนิคและทักษะทางกีฬา การที่ไดผูเช่ียวชาญทักษะทางกีฬาแตละ

ประเภทจะชวยกระตุนในการถายทอดทักษะทางกีฬาข้ันกาวหนาใหแกทีม ท้ังนี้จะตองรูวิธีการ
ควบคุมทีม รูจักการถายทอดทักษะและมีจิตวิทยาในการฝกซอม เขาใจหลักการตางๆ ทางพลศึกษา
ไดเปนอยางดี 

 ผูมีอุดมการณทางการกีฬา การพัฒนาการกีฬา ใหกาวหนาตองมีผูรับผิดชอบการ
ฝกซอมและใกลชิดกับนักกีฬาตลอดเวลา คนท่ีมีใจรักในกีฬา และมีอุดมการณทางการกีฬาสามารถ
นํากลุมนักกีฬาใหต่ืนตัวในการฝกซอม มีเวลาจะเฝาดูแลทีมไดตลอดเวลา 

 ผูอุปถัมภในการฝกซอมตลอดปนั้น บางโอกาสตองแขงขันในโอกาสพิเศษ 
งบประมาณของสถาบันอาจไมเอ้ืออํานวยใหทําได การมีผูอุปถัมภซ่ึงอาจเปนผูท่ีพอมีเงินบริจาคให
เพื่อการกีฬา บริษัทหางรานตางๆ ซ่ึงมีแนวทางท่ีจะออกทุนในการสมัครเขาแขงขัน มีชุดกีฬา 
อุปกรณพิเศษท่ีจะกระตุนใหนักกีฬามีกําลังใจและไดประสบการณในการแขงขันเพิ่มข้ึนอีกดวย 

 ผูนําในสถาบันในการจัดการดานกีฬาแมในสถาบันเดียวกันการติดตอดําเนินการ 
ข้ันตอนการประสานงานท้ังสถานท่ี อุปกรณในการฝกซอม ตองไดรับความรวมมือจากหัวหนา
หนวยงานตางๆ การมีผูนําในสถาบันแตละหนวยงานจะชวยใหเกิดความสะดวกในการกีฬามากข้ึน 

2.  ดานสถานท่ีและอุปกรณ การแขงขันกีฬาระหวางสถาบันนี้ เปนการฝกหัดทักษะกีฬา
เพื่อใหไดมาตรฐานข้ันกาวหนา สถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอมจะตองไดมาตรฐาน ปลอดภัย
ใชไดสะดวก ผูบริหารสถาบันตองมีทักษะท่ีดีและสงเสริมการกีฬาของสถาบันอยางแทจริง โดย
จะตองพิจารณาใหรอบคอบท้ังดานการสราง การบํารุงรักษา ตลอดจนการจัดตารางการใชอยางมี
ระบบ นอกจากนั้นการบํารุงรักษาและซอมแซมจะตองมีงบสนับสนุนตอเนื่อง 
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3.  การจัดโปรแกรมการฝกซอม การพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษา โปรแกรมการฝกซอม
จะตองกําหนดใหเหมาะสม เพื่อมิใหสงผลกระทบตอการเรียนของนักกีฬา การจัดทําตารางการ
ฝกซอมจะตองยืดหยุนใหเหมาะสม อยางไรก็ตามการวางแผนโปรแกรมการฝกซอมตลอดปก็ยังมี
ความจําเปนอยู การฝกซอมควรจัดแบงเปนชวงๆ ดังนี้ 

 ระยะกอนการแขงขัน ระยะนี้เปนระยะท่ีมีการเตรียมตัวท้ังในดานสมรรถภาพทาง
กายและทักษะกีฬา ผูบริหารกีฬาจะตองรวมมือกับผูฝกสอน ในการวางแผนการฝกซอมและการ
พักผอน หากมีการเก็บตัวนักกีฬา ก็จะจัดโปรแกรมการฝกซอมไดอยางดี นอกจากนั้นการสรางขวัญ
และกําลังใจของนักกีฬาตองมีควบคูกันไปในการฝกซอมดวย ระยะนี้ตองมีการทดสอบสมรรถภาพ
ท้ังกอนการฝกซอมและหลังการฝกซอม เพราะนอกจากจะเปนเครื่องวัดความสามารถทางกลไก
และสมรรถภาพแลว ยังกระตุนใหนักกีฬาสนใจท่ีจะฝกซอมดวย 

 ระยะการแขงขัน เปนระยะท่ีนักกีฬาตองมีความสมบูรณแข็งแรงมากท่ีสุด มีทักษะ
และมีกําลังใจมากท่ีสุด พรอมท่ีจะทําการแขงขันไดเต็มท่ี ควรที่จะมีการทดสอบสมรรถภาพคร้ัง
สุดทายกอนการแขงขันดวย เพื่อเปนการประเมินผลสมรรถภาพและเปนขอมูลในการท่ีผูฝกสอน
หรือ ผูจัดการทีมไดพิจารณาในการวางตัวนักกีฬา การหาประสบการณในการฝกซอมกับทีมอ่ืนๆ มี
ความจําเปนมาก เพราะเปนการประเมินผลความสามารถของทีมและไดพบจุดบกพรองของทีมใน
การหาทางแกไขในขอท่ีผิดพลาดอีกดวย 

 ระยะหลังการแขงขัน ระยะนี้ผูบริหารกีฬาหรือสถาบันจะตองวางโครงการ
ตอเนื่องในการสงเสริมนักกีฬา ท้ังเพื่อใหเตรียมเสริมทีมในการหาตัวนักกีฬามาทดแทนนักกีฬาท่ี
จะตองจบการศึกษา และเพื่อใหนักกีฬาไดเลนกีฬาอยางตอเนื่อง 
 
การเตรียมตัวนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา 
 เกษม  นครเขตต (2521) กลาววาในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามิใช
ส่ิงท่ียากเย็นอะไรหากสักแตวาทําเพื่อการแขงขันใหพนๆ หนาท่ีไปเทานั้นแตการเตรียมทีมนักกีฬา
ท่ีมาตรฐานสูงเพื่อเขาแขงขันกีฬามิใชเร่ืองงาย ซ่ึงในการเลนกีฬาเพื่อแขงขันตองการความสามารถ
ของตัวนักกีฬาและผูที่เกี่ยวของเปนพิเศษ ความสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด   

1.  ความสามารถทางเทคนิค ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิดนั้นๆ ซ่ึง
นักกีฬาจะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญพิเศษ เทคนิคในการเลนกีฬาประเภทตางๆ จะถูกคิดคนข้ึน
โดยผูเกี่ยวของหลายฝาย เชน ตัวนักกีฬาซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการแขงขันหรือผูฝกสอนเปน
ตน ท่ีทําการคิดคนเทคนิคใหม ๆ เพื่อทําใหนักกีฬาสามารถแขงขันกีฬาไดอยางเทียบเทียมคูตอสู ใน
การแขงขันกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฯลฯ ก็มีการคิดระบบการเลน 



 7 

การรุกและการรับท่ีมีประสิทธิภาพ แลวนํามาฝกนักกีฬา ส่ิงตางๆ เหลานี้เรียกวาการฝกเทคนิค ซ่ึง
เทคนิคใหมๆ ในการเลนกีฬาจะถูกคิดคนและพัฒนาตอไปอีก จึงเปนเร่ืองท่ีนักกีฬา ผูฝกสอน 
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืน ๆ จะตองศึกษาหาเทคนิคใหม ๆ เพื่อนํามาฝกฝนอยูเสมอ 

2.  สมรรถภาพทางกาย คือความสามารถของรางกายในดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการ
เลนกีฬาแตละประเภท ไดแก ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทนของกลามเน้ือ การ
ทํางานประสานสัมพันธกันของระบบประสาทและกลามเน้ือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความ
คลองแคลววองไวและความยืดหยุนเปนตน ซ่ึงนักกีฬาท่ีจะเขาแขงขันจําเปนตองฝกซอมเปนพิเศษ
นอกเหนือจากการฝกทางดานเทคนิค 
 งานในความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทีมนักกีฬานั้น นอกเหนือจากการ
ฝกซอมทักษะเทคนิคและยุทธวิธีท่ีใหนักกีฬาฝกแลวตองทํางานรวมกับผูอ่ืนอีก ดังนั้นภาระหนาท่ี
สําคัญคือ ตองระดมความคิดความสามารถมากมายหลายดานในการทํางานซ่ึงตองใหท้ังความรู
ควบคูไปกับจิตวิทยา ในการเตรียมทีมท่ีมีมาตรฐานสูงเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬานั้น มงคล แฝงสา
เคน (อางในอุมาฤทัย สุวรรณขจร, 2546) ไดกลาวไวดังนี้ 

1.  การจัดหางบประมาณเพ่ือการเตรียมทีมนกักีฬา 
2.  การเตรียมแผนการคัดเลือกนักกฬีา 
3.  การจัดหาอุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวกและวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ทางการกีฬา เชน 

สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ตูเก็บของและส่ิงอ่ืนๆ 
4.  การดําเนนิการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาท่ีเหมาะสม 
5.  การสรางสมรรถภาพทางการกีฬา ไดแก การฝกซอมทักษะเทคนิคตางๆ  
6.  การวางแผนการปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา เชน การใหความรูท่ีเกี่ยวของกับการ

ปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา การเตรียมอุปกรณเคร่ืองปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
7.  การสรางสมรรถภาพทางกายและการบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนักกีฬาตลอดจนการ

พักผอน อาหารการกินอ่ืนๆ  
8.  การสรางคุณลักษณะของการกีฬา ไดแก ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภยั 
9.    การตรวจคนหาความพกพรองท้ังทางรางกายและจิตใจตลอดจนการบําบัดทางการแพทย 
10. การศึกษากฎ กติกาการแขงขัน การเตรียมทีมใหสอดคลองกับ กฎ กติกาของการแขงขัน 
11. การศึกษาลักษณะของนกักฬีาแตละบุคคลในทุกๆ ดาน 
12. การแกไขปญหาตาง ๆ ใหกบันักกฬีาในทุกๆ ดาน 
13. การศึกษาช้ันเชิงกลวิธีการเลนของคูแขงขัน 
14. การขนสงนักกีฬาไปยังสถานท่ีท้ังในขณะฝกซอมและแขงขัน 
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15. การศึกษาสภาวะตางๆ ของสนามแขงขัน เชน สภาพสนาม สภาพภูมิอากาศ ทิศทางลม 
ส่ิงแวดลอมตางๆ อันมีผลกระทบตอการแขงขัน 

16. การประชุมตกลงนัดแนะเกี่ยวกับการแขงขัน เชน กําหนดการแขงขัน เวลาแขงขัน กฎ 
กติกาเฉพาะของการแขงขันตางๆ 

17. การวางแผนกอนการแขงขัน การจัดตัวนักกีฬาลงแขงขันและตัวสํารอง การกําหนด
สัญญาณตาง ๆ 

18. การปฐมพยาบาลท้ังในกรณท่ัีวไปและเฉพาะกรณ ี
19. การฟนฟูสมรรถภาพของทีมท้ังในระหวางพักการแขงขัน การฟนฟูสภาพรางกาย การ

นวด การใหน้ํา การแนะนําและการแกไขวิธีการเลน 
20. การปฏิบัติตัวและการฟนฟสูมรรถภาพทางกายหลังการแขงขัน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ไชยรัตน  คุณาชีวะ (2524) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางเปน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 8 จํานวน 100 คน ผูจัดการทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย 100 คน และหัวหนาทีมกีฬาซ่ึงเปนตัวแทนของนักกีฬา 100 คน  
  ผลการวิจัยพบวา 
  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ผูจัดการทีม และหัวหนาทีมนักกีฬา ตางมีความเห็นตรงกันวา
ทางดานปญหาเกี่ยวกับการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 8 มีปญหาในดาน 
งบประมาณและบุคลากรมาก สวนปญหาดานอ่ืนๆ พบวามีนอย 
 
 สุเมธ  พรหมอินทร (2531) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับ
ปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 15 มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 15 โดยใชแบบสอบถามจํานวน 1,050 ฉบับ
ไดรับคืนมา 985 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.90 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางเปนคู โดยวิธีของ
เชฟเฟ ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
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1.  ความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 15 อยูในระดับนอย 

2.  ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางสถาบันเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ P = 0.05 

3.  ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางชนิดกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ P = 0.05 

4.  ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงเกี่ยวกับปญหาการฝกซอม
ในการเตรียมตัวเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 15 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P = 0.05 
 
 บุญเลิศ  เอ่ียวเจริญ (2543) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 27 ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม จํานวน 145 คน ผูฝกสอนจํานวน 145 คนและ
นักกีฬาจํานวน 580 คน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 ความเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 27 มีดังนี้ 

1.  ดานการคัดเลือกตัว ผูจัดการทีมมีปญหานอยท่ีสุด รอยละ 36.45 และปญหานอยรอยละ 
26.00 ผูฝกสอนมีปญหานอยท่ีสุดรอยละ 38.72 และปญหานอยรอยละ 24.73 นักกีฬามีปญหาปานกลาง
รอยละ 41.08 และปญหานอยรอยละ 26.90 

2.  ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม 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.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยภาพรวมมีขอเสนอแนะวา 
 ควรมีการประชาสัมพันธใหแพรหลาย 
 ควรมีอุปกรณใหไดมาตรฐานและจํานวนเพียงพอ 
 ควรมีสนามฝกซอมใหเพียงพอ 
 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนดานโภชนาการใหมากข้ึน 
 ควรเพิ่มงบประมาณดานสวัสดิการและดานเบ้ียเล้ียง 
 

อุมาฤทัย สุวรรณขจร (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัย 
เชียงใหมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 30 ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม จํานวน 18 คน ผูฝกสอนจํานวน 
19 คน และนักกีฬาจํานวน 199 คนผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีม
นักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 30 มีดังนี้ 

1.  ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬาท้ังผูจัดการทีม ผูฝกสอน
และนักกีฬาตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬามีปญหาในระดับ
ปานกลาง โดยคาเฉล่ียเทากับ 2.85-2.92 และ 2.68 

2.  ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอมท้ังผูจัดการ
ทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสถานท่ีและอุปกรณในการ
ฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉล่ียเทากับ 2.76, 3.08 และ 3.17 

3.  ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานการฝกซอมท้ังผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
ตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานการฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉล่ีย
เทากับ 2.95, 2.73และ 2.86 

4.  ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ดานสวัสดิการทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
ตางมีความคิดเห็นวาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉล่ีย
เทากับ 2.86, 3.07 และ 3.18 
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5.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรมีการส่ือสารและใหความรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึนเพื่อ

ชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ในการเตรียมทีมของนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังตอไป 

ผูจัดการทีมและผูฝกสอนควรมีการวางแผนในการฝกซอมของนักกีฬาใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องตลอดท้ังปโดยคํานึงถึงการเรียนของนักกีฬาดวย 

มหาวิทยาลัยควรนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา
จากการศึกษาในคร้ังนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงการเตรียมความพรอมของนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 


