
บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร    เพื่อเขา

รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  34  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและรวบรวมมานําเสนอตามลําดับดังนี้ 

1. การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
2. การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา 
3. การฝกซอมที่มีผลตอการเตรียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัย  
4. การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การจัดการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัย 
 ประวัติและความเปนมาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

    การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   เริ่มขึ้นครั้งแรก  เมื่อ พ. ศ. 

2513  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (กอนหนานั้นมหาวิทยาลัยตางๆ  ไดสงนักกีฬาเขาแขงขันประเภท
อุดมศึกษาของสมาคมกีฬาที่จัดขึ้น  และนอกจากนั้นก็มีการแขงขันกีฬา 5 มหาวิทยาลัย)  สําหรับ
ระเบียบการแขงขันที่ใชกันในตอนนั้นก็ไดนํามาจากการแขงขันของสมาคมกีฬาตางๆ เปนหลัก 
โดยปกติจะจัดการแขงขันเปนประจําทุกป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปน ไมสามารถจัดการแขงขันได 
ก็จะเลื่อนจัดในปถัดไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  1                         
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เจาภาพจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 – 25  พฤศจิกายน  2513  มี
มหาวิทยาลัย  เขาการแขงขัน  11  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  12  ชนิดกีฬาโดยมีผลการ
แขงขัน 3   อันดับแรก คือ 
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 เกษตรศาสตร 52 37 25 114 

2 ธรรมศาสตร 26 16 18 60 

3 จุฬาลงกรณ 17 33 33 83 

 

                   ในป  พ.ศ. 2514  ไมมีการแขงขันเนื่องจากปญหาทางการเมือง  และเปนปที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเริ่มเปดรับนักศึกษา 
  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  2 

        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 9 – 17 ธันวาคม  2515  มี

มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  12  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  15  ชนิดกีฬา  โดยมีผลการ

แขงขัน  3  อันดับแรก คือ 
  

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 เกษตรศาสตร 54 31 30 115 

2 จุฬาลงกรณ 28 40 27 95 

3 วิทยาลัยวิชาการ  (ศรีนคริ
นทรวิโรฒ) 

18 11 22 51 

  

                   ในป พ.ศ.2516  ไมมีการแขงขันเนื่องจากปญหาทางการเมือง 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  3 

               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2517 – 4 

มกราคม 2518  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  12  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  13  ชนิดกีฬา  การ
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แขงขันในชวงนี้อยูในระหวางเทศกาลปใหม  เนื่องจากพิจารณาเห็นวาในระหวางปใหม  มีวันหยุด

หลายวันทําใหนักกีฬาไมเสียการเรียนมากนักและในปนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเร่ิมเขาแขงขัน 

โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 40 27 27 94 

2 ศรีนครินทรวโิรฒ 24 20 12 56 

3  จุฬาลงกรณ 22 23 30 75 

   
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  4 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) เจาภาพ  จัดขึ้นระหวาง
วันที่  24  ธันวาคม 2518 – 4 มกราคม 2519  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  11  มหาวิทยาลัย  มีการ
แขงขัน  13  ชนิดกีฬา   โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 49 32 19 100 

2 ศรีนครินทรวโิรฒ 28 25 20 73 

3 ธรรมศาสตร 14 6 15 35 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  5 

                 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 8 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 

22 – 28  มกราคม  2520   มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน13   มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน 13  ชนิด

กีฬา   แตเนื่องจากการเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันตองใชงบประมาณสูง  จึงใชวิธีให

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 8 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพมหาวิทยาลัยละ 1 – 3 ชนิดกีฬาและใน
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ปนี้ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดเร่ิมเขามามีบทบาทในการจัดการแขงขัน      

โดยไดเร่ิมดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันของกีฬาแตละชนิดขึ้น  นอกจากนั้นสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา (ซ่ึงตอนนั้นยังรวมเปนสถาบันเดียว) ก็ไดเร่ิมเขาแขงขันเปนครั้งแรก    

โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 

 
ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 42 41 24 107 

2 ศรีนครินทรวโิรฒ 30 29 28 83 

3 จุฬาลงกรณ 21 18 23 62 

  

 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  6 
                 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 4 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 
29  ธันวาคม  2521 – 6  มกราคม  2522   มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการ
แขงขัน  18  ชนิดกีฬา ในปนี้ ก.ก.ม.ท. ไดเพิ่มขอบังคับในการแขงขันอีก โดยใชควบคูไปกับ
ระเบียบการแขงขันและยังเพิ่มชนิดกีฬาที่แขงขันเปน 18  ชนิดกีฬา นอกจากนั้นยังเริ่มกําหนดให
นักกีฬาแตละคนมีสิทธิ์เขาแขงขัน ชิงเหรียญทองไดไมเกิน 3 เหรียญอีกดวย  โดยมีผลการแขงขัน 
3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 45 48 20 113 

2 จุฬาลงกรณ 20 33 42 95 

3 เกษตรศาสตร 20 18 26 64 
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 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  7 
                มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 5 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 
9 - 16  ธันวาคม  2522   มีมหาวิทยาลัยเขารวม  แขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิด
กีฬา โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 73 41 37 151 

2 จุฬาลงกรณ 27 27 32 86 

3 ศรีนครินทรวโิรฒ 24 34 27 85 

  

 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  8 
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 25ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน 
2523  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิดกีฬา ในปนี้ขอบังคับ
กําหนดใหจัดการแขงขันในชวง  2  สัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม  ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยสวน
ใหญปดภาคการศึกษาแรกในชวงนี้ โดยมีผลการ   แขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 42 25 30 97 

2 ศรีนครินทรวโิรฒ 35 29 24 88 

3 เกษตรศาสตร 24 30 39 93 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  9 
                มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 5 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 
24 - 31 ตุลาคม 2524  มีมหาวิทยาลัยเขารวม     แขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิด
กีฬา ในปนี้ขอบังคับระบุใหนักกีฬาในระดับปริญญาตรีแขงไดไมเกิน 5 คร้ัง โดยมีผลการ   แขงขัน 
3  อันดับแรก คือ  
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 66 32 36 136 

2 เกษตรศาสตร 29 30 19 78 

3 ศรีนครินทรวโิรฒ 25 35 34 94 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  10 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางแสน) เจาภาพ  จัดขึ้นระหวาง
วันที่  24 - 31 ตุลาคม 2525  มีมหาวิทยาลัยเขารวม    แขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการ
แขงขัน  17  ชนิดกีฬา โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 49 32 27 108 

2 ศรีนครินทรวโิรฒ 25 26 26 77 

3 เกษตรศาสตร 19 20 35 74 

  

 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  11 
                 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 – 31 ตุลาคม  2526  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  18  ชนิดกีฬา  (ในการแขงขันครั้งนี้มี
การตกลงหามนักกีฬากรีฑาทีมชาติ  เขาแขงในประเภทที่เปนทีมชาติอยูอยางไมเปนทางการ)   โดย
มีผลการแขงขัน  3  อันดับแรก คือ 
  

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 65 47 43 155 

2  ศรีนครินทรวโิรฒ 39 41 27 107 

3 เกษตรศาสตร 16 21 30 68 
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 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  12 
                 มหาวิทยาลัยขอนแกน  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 – 31 ตุลาคม  2527  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  13  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิดกีฬา  โดยมีผลการ
แขงขัน  3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 55 31 36 122 

2  ศรีนครินทรวโิรฒ 40 32 32 110 

3 เกษตรศาสตร 17 32 28 77 

  

 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  13 
                 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน  2528  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  26  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิดกีฬา  การแขงขันครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการครั้งใหญ  โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเขารวมใน
การแขงขันครั้งนี้ไดในฐานะผูรับเชิญ และใหนักกีฬาทีมชาติเขาแขงขันได  โดยไมมีขอจํากัด ซ่ึงใน
การแขงขันมีนักกีฬาเขารวมประมาณ  4,939  คน โดยมีผลการแขงขัน  3  อันดับแรก คือ 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 84 40 21 145 

2  ศรีนครินทรวโิรฒ 25 25 35 85 

3 เกษตรศาสตร 19 30 25 74 

 

  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  13 
                 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน  2528  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  26  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิดกีฬา  การแขงขันครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการครั้งใหญ  โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเขารวมใน
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การแขงขันครั้งนี้ไดในฐานะผูรับเชิญ และใหนักกีฬาทีมชาติเขาแขงขันได  โดยไมมีขอจํากัด ซ่ึงใน
การแขงขันมีนักกีฬาเขารวมประมาณ  4,939  คน โดยมีผลการแขงขัน  3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 84 40 21 145 

2  ศรีนครินทรวโิรฒ 25 25 35 85 

3 เกษตรศาสตร 19 30 25 74 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  14 
                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตปตตานี)  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 
– 31 ตุลาคม 2529  มีมหาวิทยาลัยเขารวม      แขงขัน  27  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิด
กีฬา  ในปนี้เปนปที่   ก.ก.ม.ท. มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ  และการดําเนินการให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพครั้งสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่อง    ขอบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติ นักกีฬา
และผลการศึกษา ซ่ึงบังคับใหมีผลการเรียนเพิ่มในปที่ผานมาไมต่ํากวา  9  หนวยกิจเปนเหตุทําใหมี
นักกีฬาหลายสถาบันถูกตัดสิทธิ์และลงโทษในครั้งนี้ อนึ่ง ในปนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ไดแยกเปน 3 มหาวิทยาลัย  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดเปนผูริเร่ิมใหมี โครงการพัฒนากีฬา
ชาติ รับนักกีฬาระดับชาติเขาศึกษาโดยวิธีพิเศษขึ้นเปนมหาวิทยาลัยแรก และมีนักกีฬาในโครงการ
สวนหนึ่งเขารวมการแขงขัน โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 38 26 27 91 

2  ศรีนครินทรวโิรฒ 29 34 34 97 

3 เกษตรศาสตร 26 26 26 76 

  

  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  15 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางแสน) เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 
25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2530  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  31  มหาวิทยาลัย  มีการ
แขงขัน  24  ชนิดกีฬา  ในปนี้ ก.ก.ม.ท. ยังคงมีการปรับปรุงขอบังคับและระเบียบเพิ่มเติม  สําหรับป
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นี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับผลกระทบกับจํานวนเหรียญรวม โดยมีผลการแขงขัน  3  อันดับ
แรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 43 26 27 96 

2 จุฬาลงกรณ 41 34 26 101 

3  ศรีนครินทรวโิรฒ 19 26 29 74 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  16 
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2531  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 34  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา ในปนี้ขอบังคับกําหนดให
นักกีฬาที่จะเขารวมการแขงขันตองมีผลการเรียนเพิ่มในปที่ผานมาไมต่ํากวา 12 หนวยกิต และใน
การแขงขันครั้งนี้ไดเกิดปญหาในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬามวยข้ึนอีก จนทําให ก.ก.ม.ท. ตองนํา
กลับไปทบทวนปรับปรุงขอบังคับและระเบียบใหมอีกครั้ง โดยมีผลการแขงขัน  3  อันดับแรก คือ  
 

ผลการแขงขัน 3 อันดบัแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 47 30 22 99 

2 จุฬาลงกรณ 42 26 20 88 

3 เกษตรศาสตร 14 20 20 54 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  17 
                มหาวิทยาลัยขอนแกน  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2532  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 33  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  19  ชนิดกีฬา  ในปนี้ขอบังคับเปด
โอกาสใหมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถสมัครเขาเปนสมาชิก ก.ก.ม.ท. ได จึงทําใหตองมีการแขงขัน
รอบคัดเลือกในกีฬาบางชนิดและกําหนดใหนักกีฬาที่จะเขาแขงขันจะตองมีผลการเรียนเพิ่มในปที่
ผานมาไมต่ํากวา  18  หนวยกิต  สําหรับกีฬามวย นักกีฬาตองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ตองผาน
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การศึกษา และมีผลการเรียนมาแลว 1 ป นอกจากนั้นยังกําหนดใหนักกีฬาทีมชาติลงแขงขันในกีฬา
ประเภททีมได โดยมีการจํากัดจํานวนไวในระเบียบอีกดวย โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 43 37 29 109 

2 เกษตรศาสตร 28 27 25 80 

3 รามคําแหง 24 29 25 78 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  18 
                 มหาวิทยาลัยรามคําแหง เจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน  2533  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  34  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน 20 ชนิดกีฬา   โดยมีผลการ
แขงขัน  3  อันดับแรก คือ  
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 30 28 31 96 

2 รามคําแหง 31 28 21 80 

3 เกษตรศาสตร 30 29 28 87 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  19 
                 มหาวิทยาลัยมหิดล  เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 – 15 มกราคม 2535  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 36  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  22  ชนิดกีฬา  กีฬาในปนี้ทาง ก.ก.ม.ท. 
ไดประกาศเพิ่มชนิดกีฬาที่แขงขันเพิ่มอีก 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬากอลฟ และกีฬาโบวล่ิง โดยมีผล
การแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 44 28 24 96 

2 เกษตรศาสตร 25 37 41 103 

3 กรุงเทพฯ 24 9 19 52 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  20 

                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 – 15 มกราคม 2536  มี

มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 36  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  22  ชนิดกีฬา  โดยมีผลการแขงขัน 

3  อันดับแรก คือ 
   

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 เกษตรศาสตร 44 25 32 101 

2 จุฬาลงกรณ 30 29 26 85 

3 กรุงเทพฯ 16 12 17 45 

  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  21 

                 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเปน เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวนัที่ 19-21  พฤศจิกายน  2536   

มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขนั 39  มหาวิทยาลัยมีการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา ปนี้มกีารจัดการแขงขนั

กีฬายิงธนูขึ้นเปนครั้งแรก และไดกําหนดคุณสมบัติของนักกฬีาที่ไมไดใชสัญชาติไทย ใหสามารถ

เขารวมการแขงขันไดตามจํานวนทีก่ําหนดไวในระเบยีบการแขงขันกฬีาชนิดนั้นๆ และในปนีไ้ดมี

ปญหาเกี่ยวกับนักกฬีาที่เรียนหลายสถาบันเขารวมการแขงขัน และมกีารเริ่มเก็บคาธรรมเนียมเขา

รวมในการแขงขันคนละ 20 บาท ผลการแขงขัน 3 อันดบัแรก 
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 เกษตรศาสตร 37 25 37 99 

2 จุฬาลงกรณ 36 36 25 97 

3 ศรีปทุม 15 9 5 29 

   
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  22 
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 2 – 9 ธันวาคม  2537  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน  37  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา การจัดการแขงขันครั้งนี้ 
เจาภาพไดจัดสถานที่แขงขันไวหลายแหง คือ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การกีฬา
แหงประเทศไทย และสนามธูปเตมีย ทําใหตองใชบุคลากรในการดําเนินการโดยเฉพาะในสวนของ
การรายงานผลจํานวนมาก     มีการจํากัดจํานวนนักกีฬาแตละมหาวิทยาลัยที่สงเขาแขงขัน เชน 
กรีฑา กีฬาทางน้ํา  ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก 

 ผลการแขงขนั 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 43 31 26 100 

2 เกษตรศาสตร 37 33 39 109 

3 รามคําแหง 21 20 22 63 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  23 
                สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแมโจ เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 – 26 มกราคม 
2539  มีมหาวทิยาลัยเขารวมแขงขัน 36  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  15  ชนิดกฬีา  ในการแขงขนั
คร้ังนี้ใชสนาม 700 ป จังหวัดเชยีงใหมเปนสนามแขงขนั และการจดัการแขงขันครัง้นี้ เจาภาพมี
ปญหาดานการหางบประมาณสนับสนุน เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมเพิ่ง    เสร็จสิ้นการแขงขัน
ซีเกมส จึงทําใหเจาภาพลดชนิดกฬีาลงเหลอื 15 ชนิดกฬีา มีนักกฬีาเขารวมแขงขัน 3,798 คนและมี
การปรับคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขันจากคนละ 20 บาท เปนคนละ 40 บาทโดยมผีลการแขงขัน 
3  อันดับแรก คือ 
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 32 20 32 84 

2 กรุงเทพ 17 8 12 37 

3 ธรรมศาสตร 16 11 17 44 

  

  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  24 
                 มหาวิทยาลัยรามคําแหง เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 – 21 มกราคม 2540  มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 42  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  21  ชนิดกีฬา  ในการแขงขันครั้งนี้ มี
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเขารวมการแขงขัน 42 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซ่ึงเปนจํานวนสูงสุด
ตั้งแตมีการจัดการแขงขันมาและมีการชิงชัย 172 เหรียญทอง โดยมีผลการ     แขงขัน 3  อันดับแรก 
คือ  
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 รามคําแหง 33 25 29 87 

2 จุฬาลงกรณ 31 25 20 76 

3 เกษตรศาสตร 19 26 44 84 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  25 
                 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 9 – 16 มกราคม 
2541  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 41  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  16  ชนิดกีฬา   
                การแขงขันครั้งนี้เจาภาพจัดพิธีเปดและปดการแขงขันที่อาคารสระวายน้ํา และเริ่มมีการ
ตรวจสารกระตุนเปนครั้งแรก ในการแขงขันมีชิงชัย 163 เหรียญทอง โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับ
แรก คือ 
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ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 31 25 22 78 

2 เกษตรศาสตร 22 29 35 86 

3 มหิดล 20 13 10 43 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  26 
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 29   มกราคม – 5 
กุมภาพันธ 2542 มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 46  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  21  ชนิดกีฬา  การ
แขงขันครั้งนี้เจาภาพจัดสถานที่แขงขันไวหลายแหงเนื่องจากเปนปสงเสริมการทองเที่ยวไทย คือที่
วิทยาลัยเขตบางเขน วิทยาลัยเขตกําแพงแสน และสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหวางการ
แขงขันตองมีการยายสนามการแขงขันกรีฑาจากวิทยาลัยเขตกําแพงแสน ไปยังสนามกีฬากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมี ฝนตกหนักทําใหสภาพสนามเสียหายใชทําการแขงขันไมได โดยมี
ผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
  

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 26 23 19 78 

2 เกษตรศาสตร 25 26 39 87 

3 ศรีปทุม 23 19 10 52 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  27 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เจาภาพ จัดขึ้นระหวางวันที่ 4 – 10 
ธันวาคม 2542  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 51  มหาวิทยาลัย  มีการแขงขัน  18  ชนิดกีฬา     การ
แขงขันครั้งนี้เปนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ-บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามิ่ง
มงคลที่พระองคทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา มีมหาวิทยาลัยสมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่มอีก 6 
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี มีการชิงชัยทั้งสิ้น 143 
เหรียญทอง 143เหรียญเงิน 206 เหรียญทองแดง 
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                ในการแขงขันครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยฯ(ก.ก.ม.ท.) ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับฯเพื่อใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่จะพัฒนารูปแบบกีฬามหาวิทยาลัยใหม
ไวหลายประการ อาทิ ใหเจาภาพจัดการแขงขันไดไมเกิน 18 ชนิดกีฬาจากหมวดกีฬาบังคับ กีฬา
เลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทยและกีฬาจากการเสนอของเจาภาพ สวนชนิดกีฬาที่เจาภาพ
ไมไดจัดใหมหาวิทยาลัยที่ไมไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันนอกมหกรรมไดมหาวิทยาลัยละ 1 ชนิด
กีฬาทั้งนี้โดยใหมีการนําเหรียญไปนับรวมกับกีฬาที่จัดในมหกรรม รวมทั้งมีการแกไขปรับปรุง
ระเบียบการแขงขันกีฬาแตละชนิดใหมีความเปนมาตรฐานสากลและเปนปจจุบันอีกดวยผลการ
แขงขัน 3 อันดับแรก 
  

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 จุฬาลงกรณ 25 16 24 65 

2 ศรีปทุม 23 14 19 56 

3 เกษตรศาสตร 22 23 19 64 

  
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  28 
                 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา อ.อูทอง เจาภาพ  จดัขึ้นระหวางวนัที่   7 - 
14  มกราคม  2544  มีการแขงขัน  18  ชนิดกีฬา  กีฬาสาธิต 1  ชนิดกฬีา 
                การแขงขันครั้งนีม้ีการชิงชัยทั้งสิ้น 186 เหรียญทอง 191 เหรียญเงิน 263 เหรียญทองแดง 
โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดบัแรก คือ 
  

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 ศรีปทุม 23 19 20 62 

2 เกษตรศาสตร 21 15 30 66 

3 ธรรมศาสตร 19 21 21 61 
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  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  29 
                 ศูนยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่   9 - 16  ธันวาคม 
2544  มีการแขงขัน  25  ชนิดกีฬา  มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 58 มหาวิทยาลัย 
                แมโดมเกมส คร้ังนี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความพรอมอยางมากในการจัดการ
แขงขัน เพราะมีศูนยกีฬาที่เคยใชในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส คร้ังที่ 13 เมื่อป 2541 และเฟสปก 
คร้ังที่ 7 ในป 2542 มาแลว ประกอบกับ บุคลากรมีประสบการณในการจัดการแขงขันระดับ
นานาชาติอีกหลายรายการในชวงที่จัดการแขงขัน ตรงกับวันสําคัญ 3 วันดวยกัน คือวันที่ 16 เปน
วันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับเหรียญทองจากการแขงขันเรือใบ ในกีฬาเซีพเกมส 
คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 16   ธันวาคม  2510   และวันที่  10  ธันวาคม   ตรงกับวันรัฐ-   ธรรมนูญ ซ่ึงเปน
วันธรรมศาสตรดวย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดนําความได เปรียบของการเปน  “เมือง
มหาวิทยาลัย” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่มีความพรอมทั้งหมูบานนักกีฬาที่มีกวา 
5,000  ยูนิต มารองรับนักกีฬาและเจาหนาที่จากทุกสถาบัน ไดเขามาพักพรอมกับไดจัดกิจกรรม 
“ลานกีฬาและวัฒนธรรม” เพื่อสงเสริมใหนักกีฬา ผูชม ชุมชนใกลเคียง ไดเรียนรูในกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังไดประกันอุบัติเหตุใหแกนักกีฬา และ
เจาหนาที่ที่เขารวมการแขงขันทุกสถาบันทุกคนดวย ถือวาเปนมิติใหมที่ชวยเพิ่มมาตรฐานการ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยใหมีระดับสูงขึ้นการแขงขันครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น 217 เหรียญทอง 
217 เหรียญเงิน 319 เหรียญทองแดง โดยมีผลการแขงขัน 3  อันดับแรก คือ 
 

ผลการแขงขัน 3 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 เกษตรศาสตร 32 23 35 90 

2 ศรีปทุม 32 21 17 70 

3 ธรรมศาสตร 26 17 34 77 

 

  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  30 
                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศรีปทุมเกมส) เจาภาพ  จัดขึ้นระหวางวันที่   11 - 
18  มกราคม  2546  มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 58 มหาวิทยาลัย      มีการแขงขัน  21  ชนิด
กีฬา  กีฬาสาธิต 1  ชนิดกีฬา คือ เรือพาย   การแขงขันครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น 194 โดยมีผลการ
แขงขัน 5  อันดับแรก คือ 
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ผลการแขงขัน 5 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 ศรีปทุม 43 30 23 96 

2 กรุงเทพ 27 17 40 84 

3 เกษตรศาสตร 26 21 20 67 

4 ธรรมศาสตร 21 24 38 73 

5 รามคําแหง 11 2 11 31 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  31 
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ทองกวาวเกมส) เจาภาพจัดขึ้นระหวางวันที่   10 - 
17  มกราคม  2547  มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 62 สถาบัน   มีการแขงขัน  21  ชนิดกีฬา  การ
แขงขันครั้งนี้เปนกิจกรรมแรกในกิจกรรม ฉลอง 40 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีสถาบันเขารวม
การแขงขันมากที่สุด ตลอดทั้งเปนกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งสุดทายที่มหาวิทยาลัยใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เขารวมการแขงขัน นับจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเร่ิมจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย มาเปนสถาบันแรก และนับตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ไดเ ร่ิมตนกีฬามหาวิทยาลัย  ของสถาบันอุดมศึกษาที่ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนการรวมกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  กีฬาสถาบันราชภัฎ ทั่ว
ประเทศ และกีฬาสถาบันราชมงคลทั่วประเทศเขาดวยกัน โดยมีผลการแขงขัน 5  อันดับแรก คือ 
  

ผลการแขงขัน 5 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 กรุงเทพ 35 25 39 99 

2 เชียงใหม 34 22 41 97 

3 ศรีปทุม 28 25 21 74 

4 เกษตรศาสตร 23 21 33 77 

5 ธรรมศาสตร 13 16 27 56 

 

 



 21 

 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  32 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี คร้ัง32"สุรนารีเกมส" 8 -15 มกราคม 2548 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย    คร้ังที่  32  การแขงขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเขารวมการแขงขันกีฬาและ
ไดรับ 1 เหรียญทอง  ชนิดกฬีา  หมากดาน   ประเภท หมากฮอท 

 
 การแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี  33 
                 มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา จังหวัดนครปฐม   เปนเจาภาพในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  33 การแขงขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเขารวมการ
แขงขันกีฬาและไดรับเหรียญทองแดงชนิดกีฬา คาราเตโด  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     เปนเจาภาพในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย  คร้ังที่  34  การแขงขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดเขารวมการแขงขันกีฬาและ
ไดรับ 2 เหรียญทองแดง  ชนิดกีฬา   เทควันโดรุนชาย  มิลเดิลเวท  ละรุนแบนตั้มเวท 

 
 

ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 33   “ศาลายาเกมส” 
ผลการแขงขัน 5 อันดับแรก คือ 

อันดับ มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 48 29 41 118 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 28 16 31 75 

3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 24 16 20 60 

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 20 29 24 73 

5 จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 11 12 30 53 
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การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางสถาบัน 
                      

 การกีฬาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังจะเห็นได
ทุก ๆ ประเทศสงเสริมและสนับสนุนใหมนุษยทุกคนไดเลนกีฬา  เนื่องจากกีฬาเปนกิจกรรมที่มี
ความจําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกเพศทุกวัยใหมีความสมบูรณ  ทั้งสติปญญา  สังคม  
อารมณ  รางกาย  และจิตใจ  กลาวคือ  การกีฬาในการพัฒนาดานสติปญญา  โดยใชกระบวนการ
วางแผน  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  การคิดแกไขปญหาตาง  ๆ  อยางสุขุมและรอบคอบมากขึ้น  
ตลอดทั้งมีความถูกตองและแมนยําอีกดวย  สําหรับการพัฒนาทางดานรางกาย  จะชวยทําใหรางกาย
มีความแข็งแรงสมบูรณ  มีความสงาผาเผย  มีสุขภาพที่ดี  และมีการเจริญเติบโตเปนไปตามวัย  สวน
การพัฒนาการดานอารมณ  จะชวยใหมีความอดทน  อดกลั้น  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มี
น้ําใจนักกีฬา  รูจักแพ  รูจักชนะ  และรูจักใหอภัย  เปนผูที่มีอารมณสดชื่น  แจมใส  ราเริงเบิกบาน
อยูเสมอ  การพัฒนาการทางดานสังคม  จะชวยใหรูจักเคารพในกฎ  กติกา  และกฎหมายตาง ๆ ของ
บานเมือง  ความสามัคคีในหมูคณะ  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตลอดทั้งการเสริมสรางสัมพันธ
ภาพที่ดีตอสังคมอีกดวย  การแขงขันกีฬาเปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาระเบียบวินัยของคนใหรูวาอะไร
ควรทํากอนหรือหลัง  นอกจากนั้นยังฝกจิตใจใหรูจักแพ  รูจักชนะ  และรูจักอภัย  ซ่ึงมีความสําคัญ
ตอบุคคลที่อยูรวมกันในสังคมไมวาจะเปนครอบครัว  หนวยงาน  สถาบันหรือประเทศชาติ  และยัง
ฝกคนใหเปนผูนําที่ดีอีกดวย  สําหรับการแขงขันกีฬาที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้น  มีมากมายหลาย
หนวยงานที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงจัดในรูปแบบของการแขงขันกีฬาภายใน  และการ
แขงขันเพื่อความเปนเลิศ  เชน  การแขงขันกีฬาสี  การแขงขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย     
การแขงขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา  การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  การแขงขันกีฬาแหงชาติ  
และการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  (สุรศักดิ์  ทรัพย, 2544:1) 
 การพลศึกษาและการกีฬาจึงเปนกจิกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลในชาติ
ที่ควบคูกันไป  กลาวคือ ถาหากบุคคลในชาติมีความสนใจในการเลนกีฬามากเทาใดก็จะทําใหการ
พลศึกษามีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ  และในทํานองเดียวกันถาการพลศึกษามีความสําคัญมาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ก็จะทําใหการกีฬาของชาตินั้น ๆ  มีความเจริญมากขึ้นเชนกัน (อเนก  ชางนอย, 2527  : 
179-187)  ดังนั้น  การกีฬาจึงเปนกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับของสังคมโลกวาเปนกิจกรรมที่มี
ประโยชนอยางมากตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ  เพราะจะทําใหทรัพยากรมนุษยของชาติ
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ  และนอกจากนี้การเลนกีฬาจะกอใหเกิดการพัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย  การสงเสริมการเลนกีฬาจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งใน
สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาในทุกระดับ  เพราะจะชวยให นักเรียน นิสิต นักศึกษา           
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เปนทรัพยากรมนุษยของชาติที่มีความพรอมในทุก ๆ ดาน  ดังคํากลาวของ ประภาศน  อวยชัย  
(2528:9)  ที่วา  ในการที่จะพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษาเปนผูที่มีความพรอมทั้งกาย   วาจา  และ
ใจ  ไดนั้นตองใชการกีฬาซึ่งเปนเครื่องที่สําคัญที่จะชวยใหนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ไดใชพลังไป
ในตัวไปในทางที่สรางสรรค  เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซ่ึงจะสงผลตอความมั่นใจในการเรยีนและ
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ  นอกจากนี้การกีฬายังสามารถพัฒนาจิตใจใหรูจักเสียสละมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  และสามารถสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญ
ยิ่งขึ้นตอไป 
 จากคุณคาและความสําคัญของการพลศึกษาและการกีฬาที่กลาวมานี้จะพบวา  การพัฒนา
คนใหมีความพรอมนั้น  ควรเริ่มตนที่กระบวนการทางการศึกษา  โดยใหความสําคัญในดานพุทธิ
ศึกษา  หัตถศึกษา  จริยศึกษา  และพลศึกษา  ทั้งนี้เพื่อชวยใหบุคคลที่ผานกระบวนการทาง
การศึกษา  ไดมีการพัฒนาทางดานสติปญญา  สังคม  อารมณ  รางกาย  และจิตใจ  ควบคูกันไป     
ซ่ึงวิชาพลศึกษาและการกีฬาเปนวิชาหนึ่งที่สังคมโลกไดยอมรับวา  สามารถพัฒนาบุคคลใหมีภูมิรู  
ภูมิธรรม  และภูมิฐานไดเปนอยางดี 
 
 การบริหารกีฬาและการเตรียมทีมนักกีฬาเปนสิ่งสําคัญ  ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในการ
กีฬาและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกีฬาไมวาจะในระดับใดก็ตาม  การเตรียมตัวของ
นักกีฬาเปนสิ่งสําคัญจะทําใหประสบความสําเร็จหรือไดรับชัยชนะได  แตการที่นักกีฬาจะไดรับ
ความสําเร็จในการกีฬานั้นไดตองมีแรงจูงใจหรือมีความตั้งใจจริง เอาจริงเอาจังตองการฝกซอมกีฬา  
อนันต  อัตชู (2526:1)  การที่จะเตรียมทีมกีฬาใหมีคุณภาพนั้นมิใชของงาย  จําเปนที่จะตองใช
งบประมาณและใชคนทํางานรวมกันเปนจํานวนมาก  จะตองมีการจัดระบบ  จัดระเบียบในการ
ทํางานรวมกัน  ตลอดทั้งการมีปฏิสัมพันธรวมกันของผูรวมงาน  โดยไดรับความสะดวก  ความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจที่จะทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข  เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวจําเปนตองมีการจัดการเพื่อใหการทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น  ในการเตรียมทีมนักกีฬาจึงจําเปนที่จะตองมีความรู ความเขาใจ ในดานการบริหารงานตาง ๆ 
เปนอยางดี 
 บุญรงค  นิลวงศ (2525:1)  ไดกลาววา  ในการบริหารงานที่จะทําใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น  จําเปนที่ตองมีปจจัยในการบริหารงาน  ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. คนหรือบุคคล (Man)  เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงาน  ผลงานจะออกมาดีไดตอง
ประกอบดวย  บุคคลที่มีคุณภาพ  และมีความรับผิดชอบตอหนวยงานนั้น ๆ 
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2. เงิน (Money)  เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  มี่หนวยงานจําเปนจะตองมี
งบประมาณ  หากมีปญหาหรือขาดงบประมาณการบริหารงานของหนวยงานก็ยากที่จะ
บรรลุเปาหมายได 

3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material)  อุปกรณเปนสิ่งจําเปนหากหนวยงานใดขาดวัสดุ
อุปกรณ  หรือทรัพยากรในการบริหารแลว  ก็ยอมจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดปญหา
ในการบริหารงาน  ฉะนั้นทรัพยากรในการบริหารงานจึงเปนปจจัยพื้นฐานในการ
บริหาร 

4. การจัดการ  (Management)  การบริหารงานจําเปนตองมีการทํางานที่เปนระบบ  มีการ
จัดการที่ดี  แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ  การควบคุม  การตรวจสอบรายงานอยางมี
ระบบ  มีขั้นตอน  มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีและเดนชัด 

 

นอกจากนี้ เกษม   นครเขตต  (2521: 68-69)  ไดกลาวไววา  การบริหารกีฬาจะมีความจํา
เปน  และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลหรือกลุมคนในการดําเนินกิจกรรมใด  ๆ  
ของกลุมบุคคล  หากผูบริหารกีฬาขาดความรูความสามารถในการบริหารกีฬาแลวความสําเร็จของ
กิจกรรมกีฬานั้น ๆ ยอมเปนไปไดยาก 

การบริหารกีฬาและการจัดการกีฬา  คือ  การคาดการณและการวางแผนกีฬาไวลวงหนา  
การสั่งการ  การจัดหนวยงาน  การประสานงาน  และการควบคุมงานมีสวนชวยการดําเนินงานกีฬา
ประสบผลสําเร็จได 

กระบวนการบริหารกีฬาจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน  เพราะการบริหาร
เปนระบบความสัมพันธของกิจกกรมกีฬาตาง ๆ ในองคการที่ผูบริหารจะตองถือปฏิบัติ  หรือ
กระบวนการบริหาร  คือ  วิถีทางที่จะนําไปสูความสําเร็จ  กระบวนการบริหารเปรียบไดกับสมอง  
แขน  ขา  และพละกําลังของบริหารนั่นเอง  กระบวนการบริหารประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 
หลายประการ  ซ่ึงแตละองคประกอบคือ  ภาระความรับผิดชอบที่ผูบริหารทุกองคการตองปฏิบัติ  
ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งความถูกตอง  ความมีระเบียบ  และความมีประสิทธิภาพของหนวยงาน  หนาที่
ของผูบริหารประกอบดวยกระบวนการซึ่งอาจถือเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การวางแผน  (Planning)  เปนกระบวนการแรกที่ผูบังคับบัญชาจะตองเปนผูคิด 
แลวทํา  ช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ  เพื่อความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. การจัดการหรือการจัดหนวยงาน  (Organizing)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดจัดทําแผน 
เรียบรอย  งานขั้นตอไปก็คือ  จะตองพยายามจัดสายงาน  และหนวยงานใหสอดคลองกับแผนงานที่
กําหนดไว 
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3. การจัดบุคลากร  (Staffing)  คือ  การหาบุคลากรเขาทํางานในองคการและ 
หนวยงานตาง ๆ  โดยใหแตละหนวยงานมีคนทํางานในลักษณะที่เหมาะสมกับงานและความรู
ความสามารถ 

4. การอํานวยการ  (Direcing)  จะมีความหมายรวมไปถึงการสั่งการ  หรือการวินิจฉัย 
ส่ังการดวย  ซ่ึงในเรื่องนี้นอกจากผูบังคับบัญชาชั้นสูงจะเปนผูมีอํานาจในการปฏิบัติแลวจะตองมี
การมอบใหบุคลากรอื่น ๆ มีอํานาจลดหลั่นในลักษณะที่เปนสายการบังคับบัญชา 

5. การประสาน  (Coordinating)  เมื่องานไดรับการวางแผน  หนวยงานและบุคลากร 
ตาง ๆ  ไดรับการกําหนดใหปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและเปนไปตามความรู  การประสานงาน
ระหวางหนวยงานและระหวางบุคคลเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง 

6. การรายงาน  (Reporting)  เมื่องานไดรับการปฏิบัติแลว  การไดรับการรายงานจาก 
หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ  เปนสิ่งจําเปนอยางมาก  เพราะการรายงานจะทําใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานวาไดดําเนินไปแลวมากนอยเพียงใด 

7. การงบประมาณ  (Budgeting)  การบริหารจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยปจจัยที่ 
สําคัญ  4  อยาง  คือ  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการจัดการ  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งเหลานี้
แลว  การบริหารจะเกิดขึ้นไมได 
 

นอกจากนี้  อเนก  ชางนอย  (2527:179-187)  ไดกลาวไววา  ในการทํากิจกรรมกีฬาใด ๆ ก็
ตาม  ไมวาจะเปนผูบริหารซึ่งอยูในระดับใดก็ตามจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงาน
ในสวนของผู รับผิดชอบในการเตรียมทีมกีฬา    ผูบริหารจะเห็นความสําคัญของการกีฬา                
ตองวางแผนการจัดบริหารโปรแกรมอยางถูกตองสมบูรณในทุก ๆ ดาน 

1. ดานบุคลากร  แบงออกเปน  4  ฝาย  คือ 
1.1  ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทักษะการกีฬา  การที่ไดผูเชี่ยวชาญทางทักษะกีฬาแต 

ละประเภท  จะชวยกระตุนในการถายทอดทักษะกีฬาขึ้นกาวหนาใหแกทีม  ทั้งนี้จะตองรูวิธีการ
ควบคุมทีม  รูจักการถายทอดทักษะ  มีจิตวิทยาในการฝกซอม  เขาใจหลักการตาง ๆ  ทางพลศึกษา
ไดเปนอยางดี 

1.2  ผูมีอุดมการณทางการกฬีา  การพัฒนาการกีฬาใหกาวหนาตองมีผูรับผิดชอบการ 
ฝกซอม  และใกลชิดกับนักกีฬาตลอดเวลา  คนที่ใจรัก  และมีอุดมการณทางการกีฬา  สามารถนํา
กลุมนักกีฬาใหตื่นตัวในการฝกซอม  มีเวลาจะเฝาดูแลทีมไดตลอดเวลา 

1.3 ผูอุปถัมภในการฝกซอมกีฬาตลอดป  บางโอกาสตองแขงขันในโอกาสพิเศษ 
งบประมาณของสถาบันอาจไมเอื้ออํานวยใหทําได  การมีผูอุปถัมภซ่ึงเปนผูที่อาจจะพอมีเงินบริจาค
ใหเพื่อการศึกษา  บริษัทหางรานตาง ๆ  ซ่ึงมีแนวทางที่จะออกทุนในการสมัครเขาแขงขัน              
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มีชุดกีฬาอุปกรณพิเศษให  จะชวยกระตุนใหนักกีฬามีกําลังใจและไดรับประสบการณในการ
แขงขันเพิ่มขึ้นอีกดวย 

1.4 ผูนําในสถาบันในการจัดการดานกีฬา  แมในสถาบันเดียวกันการติดตอดําเนินการ 
ขั้นตอนการประสานงานทั้งสถานที่  อุปกรณในการฝกซอม  ตองไดรับความรวมมือจากหัวหนา
หนวยงานตาง ๆ   การมีผูนําในสถาบันในแตละหนวยงานจะชวยใหเกิดความสะดวกในการกีฬา
มากขึ้น 

2. ดานสถานที่และอุปกรณ  การแขงขันกีฬาระหวางสถาบันนี้  เปนการฝกหัดทักษะกีฬา 
เพื่อใหมีมาตรฐานขึ้น  มีความกาวหนา  สถานที่และอุปกรณในการฝกซอมจะตองไดมาตรฐาน  
ปลอดภัยใชไดสะดวก  ผูบริหารสถาบันตองมีทักษะที่ดี  และสงเสริมการกีฬาของสถาบันอยาง
แทจริง  โดยจะตองพิจารณาใหรอบคอบทั้งดานการสราง  การบํารุงรักษา  ตลอดจนการจัดตาราง
การใชอยางมีระบบ  นอกจากนั้นการบํารุงรักษาและซอมแซมจะตองมีงบสนับสนุนตอเนื่อง 

3. การจัดโปรแกรมการฝกซอม  การพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษา  โปรมแกรมการ 
ฝกซอมจะตองกําหนดใหเหมาะสม  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเรียนนักศึกษา  การจัดทําตารางการ
ฝกซอมจะตองยืดหยุนใหเหมาะสม  อยางไรก็ตามการวางแผนโปรแกรมฝกซอมตลอดปก็ยังมี
ความจําเปนอยู  การฝกซอมการจัดแบงเปนชวง ๆ ดังนี้ 

3.1 ระยะการแขงขัน  ระยะนี้เปนระยะที่เตรียมตัวทั้งในดานสมรรถภาพทางกายและ 
ทักษะกีฬา  ผูบริหารกีฬาจะตองรวมมือกับผูฝกซอมในการวางแผนและการพักผอนอยางเพียงพอ  
หากมีการเก็บตัวนักกีฬายาวนานประมาณ  2  เดือน  ก็จะจัดโปรแกรมการฝกไดเปนอยางดี  ซ่ึงใน
ระดับอุดมศึกษานี้มีปญหาในดานนี้มาก  นอกจากนั้นการสรางขวัญและกําลังใจของนักกีฬาตองจัด
ควบคูกันไปในการฝกซอมดวย  ระยะนี้ตองมีการทดสอบสมรรถภาพทั้งกอนการฝกซอมและ
หลักการฝกซอม นอกจากเปนเครื่องวัดความสามารถทางกลไกและสมรรถภาพแลว ยังกระตุนให
นักกีฬาสนใจการฝกซอมอีกดวย 

3.2 ระยะการแขงขัน เปนระยะนักกีฬาตองมีความสมบูรณแข็งแรงมากที่สุด มีทักษะ 
กําลังใจดีที่สุด พรอมที่จะทําการแข็งขันไดอยางเต็มภาคภูมิ ควรมีการทดสอบสมรรถภาพครั้ง
สุดทายกอนการแข็งขันกีฬาดวย เพื่อประเมินผลสมรรถภาพและเปนขอมูลในการที่ผูฝกสอนหรือ
ผูจัดการทีมไดพิจารณาในการวางตัวนักกีฬา การหาประสบการณในการณฝกซอมกับทีมอื่นๆ        
มีความจําเปนมาก เปนการประเมินผลความสามารถของทีม และไดจุดบกพรองของทีมในการหา
ทางแกไขในจุดนั้นๆตอไปอีกดวย 

3.3 ระยะหลังการแขงขัน ระยะนี้ผูบริการกีฬาหรือสถาบันจะตองวางโครงการตอเนื่อง 
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ในการสงเสริมนักกีฬา ทั้งเพื่อใหเตรียมเสริมทีมในการหาตัวนักกีฬามาทดแทนนักกีฬาที่จะตองจบ
การศึกษา และเพื่อใหนักกีฬาไดเลนตอเนื่องนั้น ผูบริหารกีฬาอาจจัดโครงการสงเสริมสรรถภาพ
ของตนเอง ซ่ึงมีผลเสียตอการที่จะมาเริ่มฟนฟูใหมในภายหลัง 

 

การเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเขาแขงขันระหวางสถาบัน เกษมนครเขตต (2521:70-71)          
ไดกลาววา การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขาแข็งขันระหวางสถาบันนั้น มิใชส่ิงที่ยากเย็นอะไร หากสัก
แตวาทําเพื่อเขาแข็งขันใหพน ๆ หนาที่ไปเทานั้น แตการเตรียมทีมนักกีฬาที่มีมาตรฐานสูง เพื่อเขา
แขงขันกีฬามิใชเร่ืองงายเลย  ซ่ึงในการเลนกีฬาเพื่อการแข็งขันตองการความสามารถของตัวนักกีฬา 
และผูเกี่ยวของเปนพิเศษ ความสามารถทางดานกีฬานี้แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

1. ความสามารถทางดานเทคนิค ไดแก ความสามรถในการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิดนั้นๆ 
 ซ่ึงนักกีฬาจะตองทําการฝกฝนจึงเกิดความชาญพิเศษ  เทคนิคในการเลนกีฬาประเภทตางๆ จะถูก
คิดคนขึ้นโดยผูเกี่ยวของหลายฝาย  เชน  นักกีฬาเอง  ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการแขงขันมานาน  
หรือจากผูฝกสอน  เปนตน  เพื่อคิดคนเทคนิคใหม ๆ ที่จะทําใหตนเองหรือนักกีฬาของตนสามารถ
กระทําการแขงขันไดอยางเทียบเทียมคูตอสูก็จะนํามาทดสอบปฏิบัติดูจนเห็นวาทําไดเปนอยางดี     
ก็จะนําไปใชในขณะทําการแขงขัน  ในการแขงขันกีฬาประเภททีม  เชน  ฟุตบอล  บาสเกตบอล  
วอลเลยบอล  ฯลฯ  ก็มีการคิดคนระบบการเลน  การรุก  และการรับที่มีประสิทธิภาพแลวนํามาให
นักกีฬาของตนฝกสิ่งตาง ๆ เหลานี้  เรียกวา  การฝกเทคนิคทั้งสิ้น  สําหรับเทคนิคใหม ๆ ในการเลน
กีฬาจะถูกคิดคนและพัฒนาตอไปอีก  จึงเปนเรื่องที่นักกีฬา  ผูฝกสอนกีฬา  ตลอดจนผูเกี่ยวของอื่น 
ๆ จะตองศึกษาหาวิธีการเทคนิคใหม ๆ เพื่อนํามาฝกฝนอยูเสมอ 

2. สมรรถภาพทางกาย  ไดแก  ความสามารถของรางกายในดานตาง ๆ ที่เปนปจจัย 
สําคัญในการเลนกีฬาแตละประเภท  ไดแก  ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต  ความอดทน
ของกลามเนื้อ การทํางานประสานสัมพันธกันของประสาทและกลามเนื้อ  ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ  ความคลองแคลววองไว  ความออนตัว  เหลานี้เปนตน  ซ่ึงนักกีฬาที่จะลงแขงขัน
จําเปนตองฝกซอมเปนพิเศษนอกเหนือจากการฝกทางดานเทคนิค 
 

สําหรับงานในความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของกับการบริหารกีฬานั้นเปนงานนอกเหนือจาก
การฝกซอม  ทักษะเทคนิค  ยุทธวิธีใหกับนักกีฬาแลว  ตองทํางานรวมกับผู อ่ืนอีก  ดังนั้น  
ภาระหนาที่สําคัญ ๆ คือ  ตองระดมความคิดความสามารถมากมายหลายดานในการทํางานซึ่งตอง
ใชทั้งความรูควบคูไปกับจิตวิทยาอีกดวย  ในการเตรียมทีมกีฬาที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเขาแขงขันกีฬา
นั้น  มงคล  แฝงสาเคน (2536:252)  ไดกลาวไวดังนี้ 
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1. การจัดหางบประมาณเพื่อการเตรียมทีมนักกีฬา 
2. การเตรียมแผนการคัดเลือกนักกีฬา 
3. การจัดหาอุปกรณ  เครื่องอํานวยความสะดวก  และวัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ ทางการกีฬา 

  เชน  สนามกีฬา  ตูเก็บของและสิ่งอื่น ๆ  
4. การดําเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาที่เหมาะสม 
5. การสรางสมรรถภาพทางกีฬา  ไดแก  การฝกซอมทักษะ  เทคนิคตาง ๆ 
6. การวางแผนการปองกันและการบาดเจ็บทางการกีฬา  เชน  การใหความรูเกี่ยวกับการ 

ปองกันและการบาดเจ็บทางการกีฬาการเตรียมอุปกรณเครื่องปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
7. การสรางสมรรถภาพทางกายและบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนักกีฬา  ตลอดจนการให 

อาหาร  การพักผอน  และอื่น ๆ 
8. การสรางคุณลักษณะของการกีฬา  ไดแก  ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ 

รูอภัย 
9. การตรวจคนหาความบกพรองทั้งทางรางกายและจิตใจ  ตลอดจนการบําบัดทาง 

การแพทย 
10. การศึกษากฎ  กติกา  การแขงขัน  การเตรียมทมีใหสอดคลองกับกฎกติกาของการ 

แขงขันกีฬา 
11. การศึกษาลักษณะของนักกีฬาแตละบุคคลในทุก ๆ ดาน 
12. การแกไขปญหาตาง ๆ ใหนักกีฬาในทุก ๆ ดาน 
13. การศึกษาชั้นเชิง  กลวิธีการเลนของคูแขงขัน  การสอดแนม 
14. การขนสงนักกีฬาไปยังสถานที่ในขณะฝกซอมและแขงขันกีฬา 
15. การศึกษาสภาวะตางๆ  ของสนามแขงขัน  เชน  สภาพสนาม  สภาพภูมิอากาศ   

ทิศทางลม  ส่ิงแวดลอมตางๆ  อันมีผลตอการแขงขัน  และการเตรียมทีมใหสอดคลองกับสภาวะ
ตางๆ 

16. การประชุมตกลงนัดแนะ เกี่ยวกับการแขงขัน  เชน  พิธีปด  กําหนดการแขงขันกีฬา 
เวลาการแขงขันกีฬา 

17. การวางแผนการเลน  กอนการแขงขัน  การจัดตัวนักกีฬาลงแขงขันและตัวสํารอง   
การกําหนดสัญญาณตางๆ 

18. การปฐมพยาบาลในกรณีทั่วๆไป  และเฉพาะกรณี 
19. การฟนฟูสมรรถภาพของทีมระหวางฝกการแขงขัน การฟนฟูสภาพรางกาย  การนวด 

การใหน้ํา  การแนะนํา  และการแกไขวิธีการเลน 
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20. การปฏิบัติตัวหลังการแขงขัน  การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย 
 

 การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อแขงขันระหวางสถาบันนั้น  เปนเรื่องใหญและเปนเรื่องที่สําคัญ
มากสําหรับผูบริหาร  ผูฝกสอนและผูที่เกี่ยวของที่ตองรับผิดชอบเปนอยางยิ่ง  เพราะตองอุทิศเวลา  
กําลังกายกําลังใจ   กําลังทรัพยและความคิดสรางสรรค   โดยนําหลักการบริหารกีฬามาใชกําหนด 
กลยุทธและเทคนิควิธีในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา  เพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางมีประสิทธิผล    
และมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจไว  การบริหารกีฬาและการเตรียมทีมใหมีความ
พรอมกอนถึงชวงเวลาแขงขันนั้น  ยอมตองพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย  ประสบการณ  
ความสามารถ  ความอดทน  และความมานะพยายามของผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ผูชวยผูฝกสอน     
ผูประสานงาน  และผูเกี่ยวของอื่นๆ  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางมากที่ตองนํามาใชในการเตรียมทีม       
ซ่ึงหากการดําเนินการดานกิจรรมกีฬาผานชวงนี้ไปได ก็จะเปนแรงเสริมอีกดานหนึ่ง ที่จะกอใหเกิด
ขวัญและกําลังใจที่จะสรางทีมกีฬาและนําทีมกีฬาของแตละสถาบันเขาสูสนามการแขงขัน          
และในทางตรงกันขามหากไมสามารถแกปญหาและอุปสรรคตางๆในชวงเตรียมทีมนักกีฬา          
ไดเปนอยางดีแลว  ก็จะเปนเครื่องชี้วัดไดวา  แนวโนมความสําเร็จของทีมยอมเปนไปไดนอยมาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงระหวางสถาบันอื่นๆ  ที่อยูในสภาพที่สมบูรณและมีความพรอมในทุกๆ
ดานยอมพบกับความสําเร็จมากกวา 
 
การฝกซอมท่ีมีผลตอการเตรียมทีมนักกีฬา 
 การฝกซอมที่มีผลตอการเตรียมทีมนักกีฬา เจริญ   กระบวนรัตน(2544)  กลาววา  การ
ฝกซอมและการแขงขันกีฬานับเปนกิจกรรมที่คอนขางสลับซับซอม  เพราะหลายสิ่งหลายอยางถูก
นํามาประกอบรวมกันเพื่อเขาสูความสําเร็จ   อยางไรก็ตามมีกฎพื้นฐานที่สําคัญเพียง 3 ประการ ที่
ควรยึดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในขณะที่ทําการฝกซอม   คือ 
  1.   การรูจักประมาณตนเอง(Moderation) การรูจักประมาณตนเองถือไดวาเปน
เกณฑสําคัญขอแรกของการฝกซึ่งหมายถึงการไมพยายามที่จะทําอะไรหักโหมหรือหนักมากเกินไป
ในการฝก 
  2.   ความสม่ําเสมอในการฝกซอม (Consistency)  ความสม่ําเสมอในการฝกซอม  
วิธีการหนึ่งที่จะชวยหลีกเลี่ยงการฝกที่หักโหมหรือหนักมากเกินไปก็คือ  การฝกซอมอยาง
สม่ําเสมอและมีระบบแบบแผนที่ถูกตองรัดกุม  แตมิไดหมายความวาความหนักที่ใชฝก(Training 
Lond)     เทาเดิมหรือเหมือนกันทุกวัน  เมื่อนักกีฬาทําการฝกซอมอยางสม่ําเสมอตอเนื่องจะสงผล
ใหรางกายสามารถปรับตัวรับความหนักหรือความกดดันในการฝกไดอยางรวดเร็ว  ทําใหงายตอ
การที่จะพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาใหกาวหนาสูงๆ ยิ่งขึ้นไป         
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การหยุดชะงักหรือขาดการฝกซอมเพียง 2-3  วัน  จะมีผลทําใหรางกายตองสูญเสียความอดทนและ
ความตึงตัว (Tone)  ของกลามเนื้อที่เคยไดรับการฝก 
  3.   การพักผอน (Rest)  การพักผอนถือเปนกฎสําคัญของการฝก  ซ่ึงบางทีอาจจะ
เปนกฎขอที่สําคัญที่สุดสําหรับนักกีฬารุนเยาว  ทั้งนี้  เพราะการพักผอนอยางเพียงพอเปนสิ่งที่
จําเปนมากสําหรับนักกีฬา  นักกีฬาที่รูสึกเหนื่อยลาหรือออนเพลียมาก ๆ ถาเปนไปไดควรงดการ
ฝกซอมในวันนั้น  หรือทําการฝกซอมแตเพียงเบา ๆ  ไมควรที่จะใชความพยายามอยางหนักหรือ
เกินกําลังของตนเองในการฝกนักกีฬาจะตองรูวาตนเองตองการไดรับการพักผอนมากนอยเพียงใด  
ยิ่งนักกีฬาที่อยูในชวงฝกซอมเตรียมตัวเพื่อการแขงขันยิ่งตองการการพักผอนมากกวาคนทั่วไป  
ในขณะพักรางกายจะสามารถปรับตัวรับความกดดันไดดีกวาในระหวางที่ทําการฝก  และนี่คือสวน
หนึ่งของหลักการฝกที่ใชความหนักเกินปกติ(Overload Trajning) ดังนั้นถารางกายไมไดรับการ
พักผอนอยางเพียงพอ    รางกายจะไมสามารถฟนสภาพจากความเมื่อยลาและปรับสภาพความ
สมบูรณไดเต็มที่  

นอกจากนี้อาจารยอเนก  ชางนอย(2527:179-187) ไดกลาว ในการทํากิจกรรมกีฬาใดๆ       
ก็ตามไมวาจะเปนผูบริหารซึ่งอยูในระดับใดก็ตามจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการบรหิารงาน
ในสวนของผูรับผิดชอบในการเตรียมทีมกีฬา ผูบริหารจะตองเห็นความสําคัญของการกีฬา        
ตองวางแผนจัดการบริหารโปรแกรมอยางถูกตองสมบูรณในทุกๆดาน 

1. ดานบุคลากรแบงออกเปน  4   ฝาย คือ 
1.1 ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทักษะกีฬา  การที่ไดผูเชียวชาญทางทักษะ 

กีฬาแตละประเภท  จะชวยกระตุนในการถายทอดทักษะกีฬาขึ้นกาวหนาใหแกทีม  ทั้งนี้จะตองรู
วิธีการควบคุมทีม รูจักการถายทอดทักษะ มีจิตวิทยาในการฝกซอม  เขาใจหลักการตางๆ             
ทางพลศึกษาไดเปนอยางดี 

1.2 ผูมีอุดมการณทางการกีฬา  การพัฒนาการกีฬาใหกาวหนาตองมี 
ผูรับผิดชอบการฝกซอม และใกลคิดกับนักกีฬาอยูตลอดเวลา คนที่ใจรักและมีอุดมการณทางการ
กีฬา สามารถนํากลุมนักกีฬาใหตื่นตัวในการฝกซอมมีเวลาจะเฝาดูทีมตลอดเวลา 

1.3 ผูอุปถัมภในการฝกซอมกีฬาตลอดป  บางโอกาสตองแขงขัน 
ในโอกาสพิเศษ  งบประมาณของสถาบันอาจไมเอื้ออํานวยใหทําได  การมีผูอุปถัมภซ่ึงเปนผูที่
อาจจะพอมีเงินบริจาคใหเพื่อการศึกษา  บริษัทหางรานตางๆ ซ่ึงมีแนวทางที่จะออกทุนในการสมคัร
เขาแขงขันมีชุดอุปกรณกีฬาพิเศษใหจะชวยใหนักกีฬามีกําลังใจและไดรับประสบการณในการ
แขงขันเพิ่มขึ้นอีกดวย 
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1.4 ผูนําสถาบันในการจัดการดานกีฬา  แมในสถาบันเดียวกันการติดตอ 
ดําเนินการขั้นตอนการประสานงานทั้งสถานที่ อุปกรณในการฝกซอม ตองไดรับความรวมมือจาก
หัวหนวยงานตางๆ การมีผูนําในสถาบันในแตละหนวยงานจะชวยใหเกินความสะดวกในการกีฬา
มากขึ้น 

2. ดานสถานที่และอุปกรณ  การแขงขันกีฬาระหวางสถาบันนี้  เปนการฝกหัด 
ทักษะกีฬาเพื่อใหมีมาตรฐานขึ้น มีความกาวหนา  สถานที่อุปกรณในการฝกซอมจะตองได
มาตรฐาน ปลอดภัยใชไดสะดวด ผูบริหารสถาบันตองมีทักษะที่ดีและสงเสริมการกีฬาของสถาบัน
อยางแทจริง  โดยจะตองพิจารณาไหรอบคอบทั้งดานการสราง การบํารุงรักษา  ตลอดจนการจัด
ตารางการใชอยางมีระบบ  นอกจากนั้นการบํารุงรักษาและซอมแซมจะตองมีงบสนับสนุนตอเนื่อง 

3. การจัดโปรแกรมการฝกซอม  การพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษาโปรแกรม 
การฝกซอมจะตองมีการกําหนดใหเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา          
การจัดทําตารางการฝกซอมจะตองยืดหยุนใหเหมาะสม  อยางไรก็ตามการวางแผนโปรแกรม
ฝกซอมตลอดปก็ยังมีความจําเปนอยู การฝกซอมการจัดแบงเปนชวงๆดังนี้ 

3.1 ระยะกอนการแขงขัน  ระยะนี้เปนระยะที่เตรียมตัวทั้งในดาน 
สมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬา  ผูบริหารกีฬาจะตองรวมมือกับผูฝกซอมในการวางแผนการ
ฝกซอมและการพักผอนอยางเพียงพอ หากมาการบาดเจ็บตัวนักกีฬาไดยาวนานประมาณ  2  เดือน  
ก็จะจัดโปรแกรมการฝกไดเปนอยางดี  ซ่ึงในระดับอุดมศึกษานี้มีปญหาในดานนี้มากนอกจากนั้น
การสรางขวัญและกําลังในของนักกีฬาตองจัดควบคูกันไป  ในการฝกซอมดวยดวย  ระยะนี้ตองมี
การทดสอบสมรรถภาพทั้งกอนการฝกซอมและหลังการฝกซอม   นอกจากเปนเครื่องวัด
ความสามารถทางกลไกและสมรรถภาพแลว ยังกระตุนใหนักกีฬาสนในการฝกซอมอีกดวย 

3.2 ระยะการแขงขัน เปนระยะที่นักกีฬาตองมีความสมบูรณ แข็งแรงมาก 
ที่สุดมีทักษะกําลังใจที่ดี พรอมที่จะทําการแขงขันไดอยางเต็มภาคภูมิ ควรมีการทดสอบสมรรถภาพ
คร้ังสุดทายกอนการแขงขันกีฬาอีดวย เพื่อประเมินผลการทดสอยสมรรถภาพและเปนขอมูลที่ผู
ฝกสอนหรือผูจัดการทีมไดพิจารณาในการวางตัวนักกีฬา การณหาประสบการในการฝกซอมกับทีม
อ่ืนๆมีความจําเปนมาก เปนการประเมินผลความสามารถของทีม  และไดพบจุดบกพรองของทีมใน
การหาทางแกไขในจุดนั้นๆ ตอไปอีกดวย 

3.3 ระยะหลังการแขงขัน  ระยะนี้ผูบริหารกีฬาหรือสถาบันจะตอง 
วางโครงการตอเนื่องในการสงเสริมกีฬา  ทั้งเพื่อใหการเสริมทีมในการหาตัวนักกีฬาที่จะตอง      
จบการศึกษาเพื่อใหนักกีฬาไดเลนกีฬาอยางตอเนื่องนั้น ผูบริหารกีฬาอาจจัดโครงการสงเสริม
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สมรรถภาพเพื่อปองกันไมใหนักกีฬาที่ไมสนใจในสุขภาพและสมรรถภาพของตนเอง ซ่ึงมีผลเสีย
ตอการที่จะมาเริ่มฟนฟูใหมในภายหลัง 
 
การเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา 
 การเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเขาแขงขันระหวางสถาบัน  เกษม  นครเขตต (2521: 70-71)  
กลาววา ในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬานั้น มิใชส่ิงที่ยากเย็นอะไรหากสักแตวา
ทําเพื่อเขารวมแขงขันใหพนๆ หนาที่ไปเทานั้น แตการเตรียมทีมนักกีฬาที่มีมาตรฐานสูง  เพื่อเขา
แขงขันกีฬานั้นมิใชงายเลย  ซ่ึงในการเลนกีฬาเพื่อแขงขันตองการความสามารถของตัวนักกีฬาและ
ผูที่เกี่ยวของเปนพิเศษ ความสามารถ แบงออกเปน 2  ชนิด   

1.   ความสามารถทางเทคนิค  ไดแก  ความสามารถในการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิด 
นั้น ๆ ซ่ึงนักกีฬาจะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญพิเศษ เทคนิคในการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ       
จะถูกคิดคนขึ้นโดยผูเกี่ยวของหลายฝาย เชน  ตัวนักกีฬา  ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการแขงขัน
หรือผูฝกสอน เปนตน  ทําการคิดคนเทคนิคใหม ๆ ที่จะทําใหนักกีฬาสามารถทําการแขงขันกีฬาได
อยางเทียบเทียมคูตอสู ในการแขงขันกีฬาประเภททีม เชนฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฯลฯ           
ก็มีการคิดคนระบบการเลน การรุก และการรับที่มีประสิทธิภาพ แลวนํามาฝกนักกีฬา  ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้เรียกวา การฝกเทคนิค เทคนิคใหม ๆ ในการเลนกีฬาจะถูกคิดคนและพัฒนาตอไปอีก จึงเปน
เร่ืองที่นักกีฬา  ผูฝกสอน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ จะตองศึกษาหาเทคนิคใหม ๆ เพื่อนํามา
ฝกฝนอยูเสมอ  

2.   สมรรถภาพทางกาย  ไดแก  ความสามารถของรางกายในดานตาง ๆ ที่เปน
ปจจัยสําคัญในการเลนกีฬาแตละประเภท  ไดแก  ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต            
ความอดทนของกลามเนื้อ  การทํางานประสานสัมพันธกันของประสาทและกลามเนื้อ               
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว ความออนตัว เหลานี้เปนตน ซ่ึงนักกีฬา         
ที่จะเขาแขงขันจําเปนตองฝกซอมเปนพิเศษนอกเหนือจากการฝกทางดานเทคนิค 
  งานในความรับผิดชอบของผูที่ เกี่ ยวของกับการบริหารทีมนักกีฬา   นั้น
นอกเหนือจากการฝกซอมทักษะเทคนิค  ยุทธวิธีใหกับนักกีฬาแลว  ตองทํางานรวมกับผูรวมงาน 
อ่ืน ๆ  อีก  ดังนั้นภาระหนาที่สําคัญ คือ  ตองระดมความคิดความสามารถมากมายหลายดานในการ
ทํางานซึ่งตองใหทั้งความรูควบคูไปกับจิตวิทยาอีกดวย  ในการเตรียมทีมนักกีฬาที่มีมาตรฐานสูง
เพื่อเขาแขงขันกีฬานั้น  มงคล  แฝงสาเคน(อางในอุมาฤทัย  สุวรรณขจร  2546)ไดกลาวไวเปนขอๆ  
ดังนี้ 
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1. การจัดหางบประมาณเพื่อการเตรียมทีมนักกีฬา 
2. การเตรียมแผนการคัดเลือกนักกีฬา 
3. การจัดหาอุปกรณ  เครื่องอํานวยความสะดวก   และวัสดุส้ินเปลืองตางๆ

ทางการกีฬา เชน  สนามกีฬา  อุปกรณกีฬา  ตูเก็บของและสิ่งอื่นๆ 
4. การดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่เหมาะสม 
5. การสรางสมรรถภาพทางกีฬา  ไดแกการฝกซอมทักษะเทคนิคตางๆ 
6. การวางแผนการปองการบาดเจ็บทางการกีฬา เชน การใหความรูที่เกี่ยวของ

การปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา  การเตรียมอุปกรณเครื่องปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
7. การสรางสมรรถภาพทางกาย และการบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนักกีฬา 

ตลอดจนการพักผอน  อาหารการกินและอื่น ๆ 
8. การสรางคุณลักษณะของการกีฬา ไดแก ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  รูแพ รูชนะ  

รูอภัย 
9. การตรวจคนหาความบกพรองทั้งทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนการบําบัด

ทางการแพทย 
10. การศึกษากฎ กติกาการแขงขัน การเตรียมทีมใหสอดคลองกับกฎกติกาของ

การแขงขัน 
11. การศึกษาลักษณะของนักกีฬาแตละบุคคลในทุกๆ ดาน 
12. การแกไขปญหาตาง ๆ ใหนักกีฬาในทุก ๆ ดาน 
13. การศึกษาชั้นเชิง กลวิธีการเลนของคูแขงขนั 
14. การขนสงนักกีฬาไปยังสถานที่ทั้งในขณะฝกซอมและแขงขัน 
15. การศึกษาสภาวะตาง ๆ ของสนามแขงขัน เชน สภาพสนาม สภาพภูมิอากาศ 

ทิศทางลม ส่ิงแวดลอมตาง ๆ อันมีผลกระทบตอการแขงขัน 
16. การประชุมตกลงนัดแนะเกี่ยวกับการแขงขัน เชน กําหนดการแขงขัน เวลา

แขงขัน กฎกติกาเฉพาะของการแขงขัน 
17. การวางแผนการเลนกอนการแขงขัน การจัดตัวนักกีฬาลงแขงขันและตัว

สํารอง การกําหนดสัญญาณตาง ๆ  
18.  การปฐมพยาบาลทั้งในกรณีทั่วไปและเฉพาะกรณี 
19. การฟนฟูสมรรถภาพของทีมระหวางพักการแขงขัน การฟนฟูสภาพรางกาย   

การนวด การใหน้ํา การแนะนําและแกไขวิธีการเลน 
20. การปฏิบัติตัวหลังการแขงขัน การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย 
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ภารกิจของการเตรียมทีมนักกีฬาดังที่กลาวมา เปนเรื่องที่นาหนักใจสําหรับผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง  ถึงแมบางครั้งอาจมีผูรวมงานตองอุทิศเวลา  กําลังกาย กําลังใจ            
หรือแมกระทั่งกําลังทรัพย  เพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางสัมฤทธิ์ผลการกระทํา  เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาใหมี
ความพรอมกอนถึงชวงฤดูการแขงขันนั้น  ตองพบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย ประสบการณ 
ความสามารถ ความอดทน และความมานะพยายามของผูฝกสอนและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของจึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางมากที่ตองนํามาใชในการเตรียมทีมกีฬา  ซ่ึงหากการดําเนินการตาง ๆ ผานชวงนี้ไป
ได ก็จะเปนแรงเสริมอีกดานหนึ่งที่กอใหเกิดกําลังใจที่จะสรางทีม และนําทีมของตนเขาสู
สนามแขงขัน  ในทางตรงกันขามหากไมสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในชวงการเตรียม
ทีมไดเปนอยางดีแลวก็เปนสิ่งที่ ช้ีไดวาแนวโนมความสําเร็จของทีมยอมเปนไปไดนอยมาก         
เมื่อเทียบกับคูแขงขันอื่น ๆ ที่อยูในสภาพที่สมบูรณพรอมในทุก ๆ ดานมากกวา  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ไชยรัตน  คุณาชีวะ (2524) ไดทําการวิจัยเร่ือง”ปญหาการจัดการและการดําเนินการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย”  โดยใชแบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง
เปนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมหาวิทยาลัยคร้ังที่  8  จํานวน  100  คน ผูจัดการทีมกีฬา
มหาวิทยาลัย  100  คน  และหัวหนาทีมนักกีฬาซึ่งเปนตัวแทนของนักกีฬา  100  คน ผลการวิจัย
พบวา 
 คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกีฬาแหงประเทศไทย  คณะกรรมการดําเนินการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  ผูจัดการทีม  และหัวหนาทีมนักกีฬา  ตางมีความเห็นตรงกันวาทางดาน
ปญหาเกี่ยวกับการจัดการและดําเนินการแขงขันกีฬาหมาวิทยาลัยคร้ังที่  8  มีปญหาในดาน  
งบประมาณและบุคลากรมาก  สวนปญหาอื่น ๆ พบวามีนอย 
 
 สุเมธ   พรหมอินทร  (2531) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหา
การฝกซอมในการเตรียมตัวเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่  15       การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัว
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังที่  15  จํานวน  1,050  ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มา  985  ฉบับคิดเปนรอยละ 93.90  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย              คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางเปนรายคู     โดย
วิธีของเชฟเฟ 
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 ผลการวิจัยพบวา 
  1.   ความคิดเห็นของนักกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการเตรียมตัวเขาแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  15  อยูในระดับนอย 
  2.   ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางสถาบันเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการ
เตรียมตัวเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  15 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.5 
  3.   ความคิดเห็นของนักกีฬาระหวางชนิดกีฬาเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมในการ
เตรียมตัวเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.   ความคิดเห็นระหวางนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงเกี่ยวกับปญหาการฝกซอมใน
การเตรียมตัวเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  15  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 อุ ม า ฤทั ย    สุ ว ร รณขจ ร ( 2 5 4 6 ) ไ ด ทํ า ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง ก า ร เ ต รี ย มที มนั ก กี ฬ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่   30          
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม    โดยใชแบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม  
จํานวน  18  คน ผูฝกสอนจํานวน  19  คน  และนักกีฬาจํานวน  199  คน  รวม 236  คน 
 ผลการวิจัยพบวา                                                                                                                                                 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่  30  มี  ดังนี้  

1. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา   ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา   
ทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางก็มีความคิดเห็นวาการเตรียมทีม

นักกีฬาดานการคัดเลือกตัวนักกีฬามีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉล่ียเทากับ 2.85,2.92 และ
2.68  ตามลําดับ 

2. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา  ดานสถานที่และอุปกรณในการฝกซอม  
ทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางก็มีความคิดเห็นวาการเตรียมทีม

นักกีฬาดานสถานที่และอุปกรณในการฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 
2.76,3.08 และ 3.17  ตามลําดับ 
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3. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา   ดานการฝกซอม  
ทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางก็มีความคิดเห็นวาการเตรียมทีม

นักกีฬาดานการฝกซอมมีปญหาในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.95,2.73 และ2.86  
ตามลําดับ 

4. ระดับปญหาการเตรียมทีมนักกีฬา  ดานสวัสดิการ 
ทั้งผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตางก็มีความคิดเห็นวาการเตรียมทีม

นักกีฬาดานสวัสดิการมีปญหาในระดับปานกลาง  โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.86,3.07 และ 3.18  
ตามลําดับ 
  5.   ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
   5.1 ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการสื่อสารและใหความรวมมือ
ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้นเพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งตอไป 
   5.2 ผูจัดการทีมและผูฝกสอนควรมีการวางแผนในการฝกซอมของ
นักกีฬาใหเปนไปอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  โดยคํานึงถึงการเรียนของนักกีฬาดวย 
   5.3  มหาวิทยาลัยควรนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูจัดการทีม     
ผูฝกสอน  และนักกีฬาจาการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุงการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 บุญเลิศ  เอี่ยวเจริญ (2543) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 27 ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยใช
แบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทีม  จํานวน 145  ผูฝกสอนจํานวน 145 คน 
และนักกีฬาจํานวน  580  คน  
 ผลการวิจัยพบวา 
  ความเห็นเกี่ยวกับปญหาการเตรียมทีมนักกาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 27  มีดังนี้ 
  1. ดานการคัดเลือกตัว  ผูจัดการทีมมปีญหานอยที่สุดรอยละ 36.45 และปญหานอย 
รอยละ 26.00 ผูฝกสอนมีปญหานอยที่สุดรอยละ 38.72 และปญหานอยรอยละ 24.73 นักกีฬามี
ปญหาปานกลางรอยละ 41.08และปญหานอยรอยละ 26.90 
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  2. ดานสถานที่ และอุปกรณการฝกซอม ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลางรอยละ 
38.92 และปญหานอยรอยละ 31.92  ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 38.62  และปญหานอยรอย
ละ 28.97 นักกีฬามีปญหาปานกลางรอยละ  45.32 แลปญหามากรอยละ 27.76 
  3. ดานการฝกซอม  ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลางรอยละ  49.89  และปญหานอย
รอยละ 23.98 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 42.30 และปญหานอยรอยละ 28.58 นักกีฬามี
ปญหาปานกลางรอยละ 42.87 ปญหามากรอยละ 25.56 
  4. ดานโภชนาการ ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลางรอยละ 39.08 และปญหามาก  
รอยละ  27.10 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 35.40 และปญหานอยรอยละ 27.24 นักกีฬามี
ปญหาปานกลางรอยละ 39.48 ปญหามากรอยละ 30.75 
  5. ดานสวัสดิการ  ผูจัดการทีมมีปญหาปานกลางรอยละ 33.45 และปญหามาก  
รอยละ  26.98 ผูฝกสอนมีปญหาปานกลางรอยละ 31.38 และปญหานอยรอยละ 26.47 นักกีฬามี
ปญหาปานกลางรอยละ 37.74 ปญหามากรอยละ 31.12 
  6. ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยภาพรวมมีขอเสนอแนะวา 
   6.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหแพรหลาย 
   6.2 ควรมีอุปกรณใหไดมาตรฐาน และจํานวนเพียงพอ 
   6.3 ควรมีสนามฝกซอมใหเพียงพอ 
   6.4 ควรจัดงบประมาณสนับสนุนดานโภชนาการใหมากขึ้น 
   6.5 ควรเพิ่มงบประมาณดานสวัสดิการและดานเบี้ยเล้ียง 

ผลการวิจัยพบวา 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคณะกรรมการ

ดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  ผูจัดการทีม  หัวหนานักกีฬา  ตางมีความเห็นตรงกันวา
ทางดานปญหาเกี่ยวกับการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยคร้ังที่  8  มีปญหาในดาน  
งบประมาณและบุคลากรมาก สวนปญหาดานอื่นๆพบวามีนอย 
 

 


