
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมการแขงขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการ
เตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 ดานบุคลากรและการคัดเลือกตัวนักกีฬา ดาน
นักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณ ดานการฝกซอมและดานสวัสดิการ นําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบคําบรรยายดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1 จํานวนคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 101   67.3* 
หญิง 49 32.7 
อายุ   
18 - 21 ป 65 43.3 
22 - 25 ป 69  46.0* 
26 - 27 ป 16 10.7 
ระดับการศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 1 0.7 
ช้ันปท่ี 2 36 24.0 
ช้ันปท่ี 3 45   30.0* 
ช้ันปท่ี 4 44  29.3 
มากกวาช้ันปท่ี 4 ข้ึนไป 24 16.0 
 
หมายเหตุ  สัญลักษณ * หมายถึงคาสูงสุดของแตละหวัขอของขอมูลท่ัวไป 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ท่ีพัก   
หอพักภายในมหาวิทยาลัย 52 34.7 
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 59   39.3* 
ท่ีพักของครอบครัวตนเองหรือญาติ 37 24.7 
อ่ืนๆ  2 1.3 
ประสบการณการแขงขนั   
ระดับโรงเรียน 3 2.0 
ระดับมหาวิทยาลัย 100   66.7* 
ระดับเขตการศึกษา 20 13.3 
ระดับภูมิภาค 7 4.7 
ระดับประเทศ 18 12.0 
ระดับเอเชีย 2 1.3 
ระยะเวลาท่ีเลน   
1 ป 3 2.0 
2 ป 100   66.7* 
3 ป 20 13.3 
4 ป 7 4.7 
มากกวา 4 ป 18 12.0 
ประสบการณการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัย   
ไมเคย 3 2.0 
เคย 1 คร้ัง 64   42.7* 
เคย 2 คร้ัง 47 31.3 
เคย 3 คร้ัง 18 12.0 
เคย 4 คร้ัง 15 10.0 
เคย 5 คร้ัง 3 2.0 
 
หมายเหตุ  สัญลักษณ * หมายถึงคาสูงสุดของแตละหวัขอของขอมูลท่ัวไป 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ประเภทกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน   
เรือพาย 14 9.3 
ยิงปน 19  12.7* 
ยูโด 8 5.3 
วายน้ํา 14 9.3 
ดาบสากล 7 4.7 
กรีฑา 12 8.0 
เปตอง 5 3.3 
ซอฟทบอล 13 8.7 
เทควันโด 8 5.3 
แบดมินตัน 5 3.3 
โปโลน้ํา 13 8.7 
ลีลาศ 6 4.0 
บาสเกตบอล 9 6.0 
กอลฟ 4 2.7 
เทนนิส 5 3.3 
เทเบิลเทนนิส 4 2.7 
วอลเลยบอลชายหาด 4 2.7 
ประเภทกีฬาท่ีเลนในอดีต (คร้ังหลังสุด)   
เรือพาย 14 9.3 
ยิงปน 19  12.7* 
ยูโด 8 5.3 
วายน้ํา 14 9.3 
ดาบสากล 7 4.7 
กรีฑา 12 8.0 
 
หมายเหตุ  สัญลักษณ * หมายถึงคาสูงสุดของแตละหวัขอของขอมูลท่ัวไป 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
เปตอง 5 3.3 
ซอฟทบอล 13 8.7 
เทควันโด 8 5.3 
แบดมินตัน 5 3.3 
โปโลน้ํา 13 8.7 
ลีลาศ 6 4.0 
บาสเกตบอล 9 6.0 
กอลฟ 4 2.7 
เทนนิส 5 3.3 
เทเบิลเทนนิส 4 2.7 
วอลเลยบอลชายหาด 4 2.7 
ระยะเวลาท่ีเลน   
1 ป 15 10.0 
2 ป 23 15.3 
3 ป 25 16.7 
4 ป 24 16.0 
มากกวา 4 ป 63   42.0* 
 
หมายเหตุ  สัญลักษณ * หมายถึงคาสูงสุดของแตละหวัขอของขอมูลท่ัวไป 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหทราบวานักกีฬาสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 22 - 25 ป กําลัง
ศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 อาศัยอยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ประสบการณการแขงขันสวนใหญแขงขัน
ระดับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาท่ีเลน 2 ป ประสบการณการแขงขันกีฬามาวิทยาลัยสวนใหญเคยมี
ประสบการณแขงขัน 1 คร้ัง ซ่ึงประเภทกฬีาท่ีลงแขงขันสวนใหญคือ ยิงปน และประเภทกีฬาท่ีเคย
เลนในอดีตลาสุด คือ ยิงปน โดยระยะเวลาท่ีเลนสวนใหญมากกวา 4 ป 
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สวนท่ี 2 ปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34  
ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหาของปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกฬีาดานบุคลากรและการคัดเลือกตัวนักกฬีา 

ขอมูล คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

มีคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักกฬีา 3.81 0.74 มาก 
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางดานการ
สงเสริมกีฬา 3.73 0.75 มาก 
มีคณะกรรมการประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพนักกีฬา 3.73 0.69 มาก 
มีคณะกรรมการเตรียมทีมนกักีฬาท่ีมีความรู
ความสามารถ 3.66 0.75 มาก 
จํานวนบุคลากรดานการสงเสริมกีฬามีความ
พอเพียง 3.65 0.77 มาก 
ผูฝกสอนมีความเสมอภาคในการสอน การ
ฝกซอมและการคัดเลือกตัวลงการแขงขัน 3.60 0.85 มาก 
ความเขาใจของผูฝกสอนในตัวนักกฬีาของ
ตนเองมากท่ีสุด 3.59 0.78 มาก 
ผูฝกสอนมีคุณสมบัติในกฬีานั้นๆ 3.57 0.83 มาก 
มีคณะกรรมการในการดแูลรับสงนักกีฬาท่ีอยู
นอกมหาวิทยาลัย 3.56 0.80 มาก 
ระยะเวลาและประสบการณการเปนผูฝกสอน 
กอนการแขงขัน 3.53 0.75 มาก 
มีการประเมินผูฝกสอน 3.43 0.78 ปานกลาง 
ปญหาการประกาศรับสมัครผูฝกสอน 3.37 0.79 ปานกลาง 
ผูฝกสอนเปนบุคคลภายนอก 3.21 0.65 ปานกลาง 
ผูฝกสอนเปนบุคลากรมหาวทิยาลัย 3.18 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.76 มาก 
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หมายเหตุ  ผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงไมตรงตามแบบสอบถาม 
จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานบุคลากรและการ

คัดเลือกตัวนักกีฬามีปญหาอยูในระดับมาก โดยพบวาคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักกีฬามีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การปฏิบัติงานของบุคลากรทางดานการ
สงเสริมกีฬาและคณะกรรมการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา และคณะกรรมการ
เตรียมทีมนักกีฬาท่ีมีความรูความสามารถ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหาของปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกฬีาดานนักกีฬา 

ขอมูล คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

การรับทราบการประชุมช้ีแจงวิธีการการเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 3.75 0.82 มาก 
การประเมินความพรอมทางรางกายของทาน 3.71 0.81 มาก 
การประเมินความพรอมทางดานจิตใจ 3.70 0.83 มาก 
ความคาดหวังในการไดตําแหนงท่ี 1, 2 และ 3 3.69 0.89 มาก 
การประเมินระดับทักษะความสามารถในการ
เลนกีฬาของทาน 3.68 0.82 มาก 
การทดสอบสมรรถภาพของนักกฬีาเปนไป
อยางมาตรฐาน 3.62 0.76 มาก 
เกณฑการทดสอบและการประเมินได
มาตรฐาน 3.58 0.77 มาก 
ความเปนธรรมในการคัดเลือกตัวนกักฬีา 3.54 0.78 มาก 
การถูกบังคับใหเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย 2.17 0.92 นอย 

รวม 3.49 0.82 ปานกลาง 

 
หมายเหตุ  ผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงไมตรงตามแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานนักกีฬา มีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง โดยพบวาการประชุมช้ีแจงวิธีการการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยมี
ปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแกความพรอมทางรางกายของนักกีฬา และความพรอม
ทางดานจิตใจ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหาของปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกฬีาดานสถานท่ีและอุปกรณ 

ขอมูล คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

ความพอเพียงของแสงสวางในการใชสนาม 3.68 2.58 มาก 

ความเหมาะสมของสนามท่ีใชในการฝกซอม 3.63 0.90 มาก 
บริเวณสนามไมมีเจาหนาท่ีดแูลความสะอาด 3.56 0.93 มาก 

สนามไมไดมาตรฐาน 3.51 0.89 มาก 

การระบายอากาศของสนามฝกซอม 3.51 0.89 มาก 

ระยะเวลาในการใชสนาม 3.42 0.90 ปานกลาง 
ความพอเพียงของอุปกรณกบัจํานวนนักกฬีา 3.31 0.91 ปานกลาง 
อุปกรณมีการดูแลซอมแซม 3.20 0.73 ปานกลาง 
การขอใชหองฝกออกกําลังกาย 3.19 0.81 ปานกลาง 
การออกฝกซอมนอกสถานท่ี 3.17 0.80 ปานกลาง 
อุปกรณกฬีาท่ีใชในการซอม 3.16 0.82 ปานกลาง 
อุปกรณไดมาตรฐาน 3.09 0.75 ปานกลาง 
ระยะทางการเขาฝกซอม 3.05 0.70 ปานกลาง 
ความสะดวกในการยืมอุปกรณกฬีา 3.01 0.64 ปานกลาง 
ระยะเวลาในการยืมอุปกรณ 3.01 0.74 ปานกลาง 
อุปกรณเหมือนท่ีไมเหมือนในการแขงขัน 3.00 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.92 ปานกลาง 

 
หมายเหตุ  ผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงไมตรงตามแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 4 พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานสถานท่ีและอุปกรณ 
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาความพอเพียงของแสงสวางในการใชสนามมีปญหาอยูใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ความเหมาะสมของสนามท่ีใชในการฝกซอม และบริเวณสนามไมมี
เจาหนาท่ีดูแลความสะอาด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหาของปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกฬีาดานการฝกซอม 

ขอมูล คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

การตรงตอเวลาในการฝกซอมของนักกฬีา 3.69 0.89 มาก 
ความตอเนื่องในการฝกซอม 3.50 0.79 มาก 

ความเหมาะสมของเวลาในการฝกซอม 3.50 0.77 มาก 

ความสม่ําเสมอในการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกายของนกักีฬา 3.47 0.82 ปานกลาง 
ความรูความสามารถในการฝกเทคนิคทางดาน
จิตวิทยาการกฬีาของนักกีฬา 3.43 0.86 ปานกลาง 
การส่ือสารระหวางผูฝกสอนกับนกักฬีา
ประกอบในระหวางการฝกซอม 3.41 0.89 ปานกลาง 
ความสามารถในการฝกทักษะกีฬานัน้ๆ ของ
นักกฬีา 3.41 0.86 ปานกลาง 
วิธีหรือข้ันตอนในการฝกซอม 3.35 0.81 ปานกลาง 
ผูฝกสอนไมมีความรูความสามารถในกีฬา
นั้นๆ 3.29 0.93 ปานกลาง 
การออกฝกซอมนอกสถานท่ี 3.23 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.84 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ  ผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงไมตรงตามแบบสอบถาม 
จากตารางท่ี 5 พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานการฝกซอม มี

ปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาการตรงตอเวลาในการฝกซอมของนักกีฬา มีปญหาอยูใน
ระดับ มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ความตอเนื่องในการฝกซอมและความเหมาะสมของเวลาในการ
ฝกซอม และความสมํ่าเสมอในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปญหาของปจจยัท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกฬีาดานสวัสดิการ 

ขอมูล คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

ความพอเพียงของคาเบ้ียเล้ียงในการตอบแทน
นักกฬีาระหวางแขงขัน 4.00 1.11 มาก 

เบ้ียเล้ียงในการตอบแทนนักกีฬาระหวางการ
ฝกซอม 3.93 1.03 มาก 

การจัดหาทนุสวัสดิการดานตางๆ ใหกับ
นักกฬีา 3.88 1.00 มาก 

การจัดหารางวลัสําหรับนักกฬีา 3.82 0.95 มาก 

การใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ฝกซอม 3.81 0.95 มาก 

งบประมาณจากผูบริหาร 3.80 0.90 มาก 

การบริหารงบประมาณของชมรมและชุมนุม
กีฬา 3.78 0.92 มาก 

ท่ีพักนักกีฬาระหวางการแขงขัน 3.70 0.96 มาก 

การจัดอบรมทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา 3.69 1.04 มาก 

การดูแลเอาใจใส ติดตามผลการเรียนของ
นักกฬีา 3.67 1.00 มาก 

การจัดเตรียมสถานท่ีในการเก็บตัวนักกฬีา
กอนการแขงขัน 3.67 0.87 มาก 

การสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 3.66 1.02 มาก 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใหกับนักกีฬา 3.66 0.94 มาก 

การรักษาพยาบาลนักกฬีาท่ีไดรับบาดเจ็บ 3.62 0.86 มาก 

การดูแลเอาใจใสของผูบริหารที่มีตอนักกฬีา 3.59 0.80 มาก 

การจัดรถบริการนักกฬีาท่ีบาดเจ็บ 3.48 0.91 ปานกลาง 
รวม 3.74 0.95 มาก 

หมายเหตุ  ผลสรุปเรียงลําดับจากมากไปนอย ซ่ึงไมตรงตามแบบสอบถาม 
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จากตารางที่ 6 พบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการ มีปญหา
อยูในระดับมาก โดยพบวา ความพอเพียงของคาเบ้ียเล้ียงในการตอบแทนนักกีฬาระหวางแขงขัน มี
ปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก คาเบ้ียเล้ียงในการตอบแทนนักกีฬาระหวางการฝกซอม 
และการจัดหาทุนสวัสดิการดานตางๆ ใหกับนักกีฬา ตามลําดับ 

 
นอกจากนี้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปดถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

นักกีฬาและผูฝกสอนพบวา 
1.  ปจจัยการเตรียมทีมนักกีฬาดานบุคลากรและการคัดเลือกตัวนักกีฬา 

 ความคิดเห็นของนักกีฬาคือ บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวนนักกีฬา ควรจัดหาผู
ฝกสอนท่ีมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดานกีฬามาสอน ควรกําหนดวัน เวลาในการ
คัดเลือกตัวนักกีฬาใหชัดเจน 

 ความคิดเห็นของผูฝกสอนคือ ผูชวยและผูฝกสอนมีไมเพียงพอกับจํานวนประเภทกีฬา 
ควรจัดผูฝกสอนใหเพียงพอตามจํานวนท่ีแตละชมรมกีฬารองขอแทนการกําหนดวาแตละประเภท
กีฬามีผูฝกสอนและผูชวยไดกี่คน 

2.  ปจจัยการเตรียมทีมนักกีฬาดานนักกีฬา 
 ความคิดเห็นของนักกีฬาคือ ควรมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาอยางยุติธรรม ควรคํานึงถึง

ความพรอมทางดานจิตใจของนักกีฬากอนเขารวมการแขงขันและควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเร่ือง
การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

 ความคิดเห็นของผูฝกสอนคือ นักศึกษามีความสนใจที่จะเลนกีฬาไปจนถึงระดับการ
แขงขันนอยและแตละคณะมีกิจกรรมเยอะเกินไปจนนักศึกษาไมมีเวลาฝกซอม 

3.  ปจจัยการเตรียมทีมนักกีฬาดานสถานท่ีและอุปกรณ 
 ความคิดเห็นของนักกีฬาคือ สถานท่ีและอุปกรณไมเพียงพอกับจํานวนนักกีฬาในการ

ฝกซอม นักกีฬาควรจะไดรับการดูแลในเร่ืองของอุปกรณอยางท่ัวถึง และอุปกรณควรมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับชนิดกีฬา ควรมีงบประมาณการซอมบํารุงสถานท่ี อุปกรณกีฬาท่ีเกาและชํารุด
ใหมากกวานี้ 

 ความคิดเห็นของผูฝกสอนคือ ไมควรจํากัดเวลาใชสถานท่ีในการฝกซอม สถานท่ีไมได
รับการดูแลเร่ืองความสะอาด สภาพอากาศไมปลอดโปรง แสงสวางไมเพียงพอ พื้นไมสะอาด 
สถานท่ีและอุปกรณสําหรับการฝกซอมมีไมเพียงพอ ไมเหมาะสมเนื่องจากนักกีฬามาซอมเต็มท่ีแต
สถานท่ีไมสามารถรองรับกับจํานวนนักกีฬาได ควรเพิ่มระยะเวลาในการใชสถานท่ีฝกซอมและมี
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การดูแลทําความสะอาดสถานท่ีอยางสม่ําเสมอ ควรปรับปรุงสนามฝกซอมใหไดมาตรฐาน จัดหา
อุปกรณการซอมท่ีทันสมัย  

4.  ปจจัยการเตรียมทีมนักกีฬาดานการฝกซอม 
 ความคิดเห็นของนักกีฬาคือ ไมคอยมีเวลาฝกซอมเพราะเวลาซอมสวนใหญคือหลังเลิก

เรียน และสถานท่ีฝกซอมมีการกําหนดเวลาใชคือปดเร็ว ทําใหเวลาซอมมีไมพอ ควรขยายเวลาการ
ใชสถานท่ีฝกซอม และควรจัดโปรแกรมการซอมใหสอดคลองกับการเรียนของนักกีฬา 

 ความคิดเห็นของผูฝกสอนคือ นักกีฬาสวนใหญไมคอยมาฝกซอม มาไมตรงเวลา มา
ซอมไมพรอมกัน สวนใหญนักกีฬาจะติดเรียน ติดกิจกรรมคณะ ติดสอบ ทางมหาวิทยาลัยควรลด
การจัดกิจกรรมตางๆ ใหนอยลง 

5.  ปจจัยการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการ 
 ความคิดเห็นของนักกีฬาคือ งบประมาณดานเบ้ียเล้ียงนอยเกินไปเม่ือเทียบกับสถาบัน

อ่ืนๆ โดยเฉพาะเงินรางวัลสําหรับนักกีฬาท่ีไดรับเหรียญรางวัล ควรเพิ่มงบประมาณทุกๆ ดานให
มากข้ึน  ควรดูแลเร่ืองการบาดเจ็บท้ังระหวางฝกซอมและขณะไปแขงขัน  และควรจัดหา
ทุนการศึกษาและจัดการติวเขมเร่ืองการเรียนใหแกนักกีฬา 

 ความคิดเห็นของผูฝกสอนคือ ขาดสวัสดิการในชวงการฝกซอม สวนสวัสดิการตอนไป
แขงขันก็มีนอยมากไมเพียงพอ ควรจัดใหมีสวัสดิการระหวางฝกซอม และเพ่ิมสวัสดิการขณะไป
แขงขันเพื่อเปนการสรางแรงกระตุน แรงจูงใจ ใหแกนักกีฬา 

 
 

 
 

 


