
บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมของ

นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 34 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ โดยศึกษาปจจัยดานบุคลากรและการคัดเลือก
ตัวนักกีฬา ดานนักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณ ดานการฝกซอมและดานสวัสดิการ 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเขารวมการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 34 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 150 คน  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมี 3 สวน 
สวนท่ี 1     แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ  
สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 34 เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน 66 ขอ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ดาน คือ ดานบุคลากรและการ 
คัดเลือกตัวนักกีฬา ดานนักกีฬา ดานสถานท่ีและอุปกรณ ดานการฝกซอม และ
ดานสวัสดิการ       

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในเรื่องปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 34 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในการแจกแบบสอบถามจํานวน 200 
ฉบับ รวบรวมไดกลับคืนมาจํานวน 150 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75 และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคา
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS for Windows 
version 11.0 
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สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในการ

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 34 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตองครักษ พบวา 

ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการ และระดับปญหาดานบุคลากรและการ
คัดเลือกตัวนักกีฬา มีปญหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.74 
± 0.95 และ 3.55 ± 0.76 ตามลําดับ 

ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาดานนักกีฬา ดานการฝกซอม ดานสถานท่ีและอุปกรณ มี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.49 ± 0.82, 3.43 ± 
0.84 และ 3.28 ± 0.92 ตามลําดับ 

และจากคําถามปลายเปดถามขอเสนอแนะจากนักกีฬาและผูฝกสอนพบวา ท้ังนักกีฬาและผู
ฝกสอนตางมีความคิดเห็นท่ีตรงกันคือ ผูบริหารควรจัดหางบประมาณดานเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการ
ตางๆ เพิ่มมากข้ึน และควรปรับปรุงสนามฝกซอมและอุปกรณตางๆ ใหไดมาตรฐานรวมท้ังควร
ดูแลเอาใจใสเร่ืองการบาดเจ็บของนักกีฬาและติดตามผลการเรียนของนักกีฬาดวย 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคนควา เกี่ ยวกับปจจัย ท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 34 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการ มีปญหาอยูในระดับมาก 
ท้ังนี้เนื่องจากการตอบแบบสอบถามรายขอของนักกีฬาพบวา มีปญหาอยูในระดับมากท้ังหมด 
ยกเวนเร่ืองการจัดรถบริการนักกีฬาท่ีบาดเจ็บ ซ่ึงมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตางจาก
ผลงานวิจัยของ อุมาฤทัย สุวรรณขจร (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ดาน
สวัสดิการ พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาระยะเวลา 4 ปท่ีผานมา ปจจัยดาน
สวัสดิการมีปญหาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรตระหนัก ใหความสําคัญและเรงแกไขปญหา
ดังกลาว หากปลอยท้ิงไวอาจจะนํามาซ่ึงปญหาที่รุนแรง แกไขไดยากมากข้ึน มหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญดานงบประมาณเปนหลัก เพราะงบประมาณมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงาน
ดานนี้ ถามหาวิทยาลัยมีการจัดหางบประมาณเพ่ือการเตรียมทีมนักกีฬาอยางเพียงพอ ก็จะทําใหได
ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีมาตรฐานสูง (อางใน บุญเลิศ เอ่ียวเจริญ, 2543) ดังนั้นเพื่อให
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การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในคร้ังตอไปมีปญหานอยลง ส่ิงท่ี
มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปนนโยบายและปฏิบัติไดทันที เพื่อใหปญหาในดานนี้อยูในระดับ
นอย คือ จัดหางบประมาณเพื่อการเตรียมทีมนักกีฬา จัดเบ้ียเล้ียงในการตอบแทนนักกีฬาระหวาง
ฝกซอมและแขงขัน จัดใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกซอมและจัดใหมีท่ีพักระหวาง
การแขงขันแกนักกีฬาอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

2. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานบุคลากรและการคัดเลือกตัวนักกีฬา มี
ปญหาอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากการตอบแบบสอบถามรายขอของนักกีฬาพบวา มีปญหาอยูใน
ระดับมากท้ังหมด ยกเวนเร่ืองปญหาการประกาศรับสมัครผูฝกสอน ผูฝกสอนเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยและเปนบุคคลภายนอก และการประเมินผูฝกสอน ซ่ึงมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงตางจากผลงานวิจัยของ อุมาฤทัย สุวรรณขจร (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียม
ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 
30 ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาระยะเวลา 4 ปท่ี
ผานมา ปจจัยดานการคัดเลือกตัวนักกีฬามีปญหาเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ
และรีบแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปนนโยบายและปฏิบัติไดทันที 
เพื่อใหปญหาในดานนี้อยูในระดับนอย คือ จัดระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางดานการ
สงเสริมกีฬาใหมีมาตรฐาน จัดใหมีคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพและคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหเพียงพอเหมาะสมกับแตละชนิดกีฬา สอดคลองกับ 
บุญรงค  นิลวงศ (2525) ไดกลาววาการบริหารและการเตรียมทีมนักกีฬาท่ีดีเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในกิจกรรมกีฬาและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกีฬา ทําใหการ
แขงขันกีฬามีศักยภาพและมีมาตรฐานท่ีไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับจากผูชม การที่จะ
เตรียมทีมนักกีฬาใหมีคุณภาพนั้นมิใชเปนเร่ืองงาย จําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณและใชบุคลากรท่ี
มีสวนเกี่ยวของเปนจํานวนมาก จะตองมีการจัดระบบในการทํางานรวมกัน ตลอดท้ังการมี
ปฏิสัมพันธรวมกันของผูรวมงานโดยไดรับความสะดวกและความพึงพอใจท่ีจะทํางานรวมกันได
อยางมีความสุข เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จําเปนจะตองมีการจัดการเพื่อใหการ
ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการเตรียมทีมนักกีฬาจึงจําเปนท่ี
จะตองมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานตางๆ เปนอยางดี 

 
 3. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานนักกีฬา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้จากการตอบแบบสอบถามของนักกีฬาพบวานักกีฬามีปญหาเร่ืองความพรอมทางดานรางกาย
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และจิตใจมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 
34 ท่ีผานมา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมขาดความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงจะเห็น
ไดจากผลการแขงขันท่ีพบวา ทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมคอยประสบความสําเร็จใน
การควาชัยชนะเทาท่ีควร โดยลําดับท่ีไดก็ไมแตกตางจากปท่ีผานมามากนัก ดังนั้นเพื่อใหไดทีม
นักกีฬาท่ีมีมาตรฐานสูงและมีความพรอมสําหรับการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
นอกเหนือจากการฝกซอมทักษะเทคนิค ยุทธวิธีใหกับนักกีฬาแลว ผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทีม
กีฬาและผูฝกสอน ควรคํานึงถึงการบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนักกีฬา ควบคูไปกับการสราง
สมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการดูแลเรื่องอาหารและการพักผอนรวมดวย (อางใน บุญเลิศ  เอ่ียว
เจริญ, 2543) 
 

4. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานการฝกซอม มีปญหาอยูในระดับปาน
กลาง ท้ังนี้เนื่องจากการตอบแบบสอบถามรายขอของนักกีฬาพบวา มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง
ท้ังหมด ยกเวนเร่ืองปญหาความตอเนื่องในการฝกซอม ความเหมาะสมของเวลาในการฝกซอมและ
การตรงตอเวลาในการฝกซอม ซ่ึงมีปญหาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุมาฤทัย 
สุวรรณขจร (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อ
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ดานสวัสดิการ พบวามีปญหาอยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเกิดจากการท่ีนักกีฬายังมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบในเร่ืองของ
การเรียน ดังนั้นการจัดโปแกรมการฝกซอม จึงควรคํานึงถึงปญหาในเร่ืองนี้ดวย สอดคลองกับ 
อเนก  ชางนอย (2527) ท่ีกลาววาการจัดโปรแกรมการฝกซอม การพัฒนากีฬา ในระดับอุดมศึกษา 
โปรแกรมการฝกซอมจะตองกําหนดใหเหมาะสม และผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญ
เลิศ  เอ่ียวเจริญ (2543) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 27 ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน พบวา ดานการ
ฝกซอม นักกีฬามีปญหาปานกลาง รอยละ 42.87 และปญหามาก รอยละ 25.56 

 
5. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาดานสถานที่และอุปกรณ มีปญหาอยูใน

ระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากการตอบแบบสอบถามรายขอของนักกีฬาพบวา มีปญหาอยูในระดับ 
ปานกลางท้ังหมด ยกเวนเร่ือง ความเหมาะสมของสนามท่ีใชในการฝกซอม ความพอเพียงของแสง
สวางในการใชสนาม สนามไมไดมาตรฐาน การระบายอากาศของสนามฝกซอมและบริเวณสนาม
ไมมีเจาหนาท่ีดูแลความสะอาด ซ่ึงมีปญหาอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุมาฤทัย 
สุวรรณขจร (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อ
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เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ดานสวัสดิการ พบวามีปญหาอยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาระยะเวลา 4 ปท่ีผานมา ปญหาดานสถานท่ีและอุปกรณ
ยังไมไดรับการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึนแตอยางใด มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให
ความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงควรใหความสําคัญดานงบประมาณเปนหลักเพราะ
งบประมาณมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานดานนี้ ถามีงบประมาณเพียงพอจะทําใหปญหา
ดานสถานท่ีและอุปกรณในการฝกซอม ในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในคร้ังตอไปจะมีปญหานอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ  
พรหมอินทร (2531) ท่ีพบวา ปญหาดานงบประมาณท่ีพบมากคือ งบประมาณในการกอสราง
สถานท่ีและการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา นอกจากน้ี บุญรงค  นิลวงศ (2525) ยังไดกลาววาในการ
บริหารงานท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนท่ีจะตองมีปจจัยในการ
บริหารงาน ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ คน เงิน วัตถุ และการจัดการ 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.  มหาวิทยาลัยควรนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของนักกีฬาจากการศึกษาคร้ังนี้ไป
พัฒนาปรับปรุงการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยใน
คร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  ผูจัดการทีมและผูฝกสอนควรมีการวางแผนในการฝกซอมของนักกีฬาใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องตลอดท้ังป โดยคํานึงถึงการเรียนของนักกีฬาดวย 

3.  ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการส่ือสารและใหความรวมมือระหวางกันมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ในการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในคร้ังตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยทุกๆ ป 

2.  ควรศึกษาปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยโดยศึกษาแบบเจาะลึกแตละประเภทกีฬา 
 


