
บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย ขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการ

เตรียมทีมนักกีฬา   ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย      แหงประเทศไทย  คร้ังที่  34  กรณีศึกษา :  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ    ผูบริหาร    ผูจัดการทีม   ผูฝกสอน  และ
นักกีฬา  มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่  34      
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก   จํานวน  140  คน โดยผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่
สงผลกระทบตอการเตรียมทีม  4   ดาน  ไดแก  ดานบุคลากรและการคัดเลือกตัวนักกีฬา   ดานการ
สถานที่และอุปกรณกีฬา  ดานการฝกซอม   และดานสวัสดิการ แตละดานจําแนกตามความคิดเห็น
ของ  ผูบริหาร ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาที่ไดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย      คร้ังที่  34  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จังหวัดนครนายก  นอกจากนั้นนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยสรุป 
อภิปรายผล และเสนอแนะการศึกษา ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผลกระทบดานบุคลากรและ ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
ผูจัดการทีม และผูฝกสอน ตางมีความคิดเห็นระดับปญหาดานบุคลากรและ ดานการ

คัดเลือกตัวนักกีฬา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42  ทั้งนี้เพราะทีมยังขาดผูฝกสอน
ที่มีความรู ความสามารถที่ตรงกับแขนงกีฬา มีเวลาคัดเลือกนักกีฬานอย ขาดการประชาสัมพันธ
การคัดเลือกนักกีฬา 

2 . ผลกระทบดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
ผูจัดการทีม และผูฝกสอน ตางมีความคิดเห็นระดับปญหาดานนักกีฬา อยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39  ทั้งนี้เพราะนักกีฬาไมมีการฝกซอมอยางเต็มที่ ไมตอเนื่อง 
เนื่องจากติดภารกิจดานการศึกษา 

3.  ผลกระทบดานสถานที่และอุปกรณ 
ผูจัดการทีม และผูฝกสอน ตางมีความคิดเห็นระดับปญหาดานสถานที่และอุปกรณ อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59  ทั้งนี้เพราะสถานที่ฝกซอมอยูไกล ทั้งยังไมมีความพรอมดาน
อุปกรณการฝกซอมที่ทันสมัย นักกีฬาในแตละประเภทมีนอย 
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4.   ผลกระทบดานการฝกซอม 
ผูจัดการทีม และผูฝกสอน ตางมีความคิดเห็นวาการฝกซอมมีผลกระทบตอการเตรียมทีม 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52  เนื่องจากระยะเวลาการฝกซอมไมตอเนื่อง ขาดผูฝกซอม
ที่มีความรู ความเขาใจ ซ่ึงหากมีผูฝกสอนที่มีความรู ความสามารถในแตละประเภทก็สามารถ
พัฒนานักกีฬาใหมีความรู มีเทคนิคในการแขงขันไดเปนอยางดี 

 5.   ผลกระทบดานสวัสดิการ 
ผูจัดการทีม และผูฝกสอน ตางมีความคิดเห็นระดับผลกระทบดานสวัสดิการ อยูในระดับ

ปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ทั้งนี้เพราะยังขาดสวัสดิการที่ดีแกนักกีฬา ทําใหนักกีฬาไมคอย
ใหความสนใจฝกซอม หรือเขารับการคัดเลือก 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการคนควาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการเตรียมทีมนักกีฬาในการเขารวมแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 34 กรณีศึกษา : นักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. ผลกระทบการเตรียมทีมนักกีฬาดานบุคลากรและ ดานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ผูจัดการทีม ผูฝกสอนและนักกีฬา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะใน
การคัดเลือกนักกีฬา ไมมีการประชาสัมพันธที่ดี มีระยะเวลาในการคัดเลือกนอย ไมมีนโยบายการ
คัดเลือกที่แนนอน ทําใหมีผูมาคัดเลือกเปนนักกีฬานอยกวาที่ควรจะเปน ขาดผูฝกสอนที่มีความรู
และประสบการณ ซ่ึงเสนอแนะวา ควรมีการประชาสัมพันธในการคัดเลือกนักกีฬาใหแพรหลาย 
ควรมีความชัดเจนในเรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬา ซ่ึงผลทั้งหมดเกิดจากการขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการตางๆ ทั้งดานการประชาสัมพันธ การสรรหาผูฝกสอนที่มีความรูความสามารถในแตละ
แขนงกีฬา พรอมทั้งดานการคัดเลือก ซ่ึงสอดคลองกับ บุญรงค  นิลวงศ (2525) ที่ไดกลาววา ในการ
บริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนที่จะตองมีปจจัยในการบริหารงาน
ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คน เงิน วัตถุ และการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจะตองมีคุณภาพ
ในการทํากิจกรรมใดๆ ดังนั้น ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองการบริหารงานโดยเฉพาะ
ในสวนการเตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย    

2. ผลกระทบการเตรียมทีมนักกีฬาดานนักกีฬา  ตามความคิดเห็นของผูฝกสอน นักกีฬา 
พบวา นักกีฬามิไดทําการฝกซอมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากติดภารกิจดานการศึกษา    รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยไมมีระบบการฝกซอมที่ดี    ไมเปนแบบแผนและ ไมมีอุปกรณการกีฬาที่ทันสมัย 
นักกีฬาในแตละประเภทมีจํานวนนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาคัดเลือกตัวนักกีฬามีนอย
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เกินไป ดังนั้นในการฝกซอมนักกีฬาจุดนี้ จึงเปนจุดสําคัญที่ไมควรมองขาม เพราะมีความสําคัญตอ
การแขงขันและการฝกซอมของนักกีฬาเปนอยางสูง สอดคลองกับ อเนก ชางนอย (2527) และ        
อุมาฤทัย  สุวรรณขจร (2546) ที่กลาววา การจัดโปรแกรมการฝกซอม การพัฒนานักกีฬา จะตอง
กําหนดใหเหมาะสม ควรศึกษาภารกิจนักกีฬาและสรรหาเวลาที่เหมาะสมในการฝกซอม เพื่อให
การฝกซอมเปนไปอยางตอเนื่อง นักกีฬาไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ ควรจัดโปรแกรมการ
พัฒนานักกีฬาเพื่อมิใหสงผลกระทบตอการเรียนของนักกีฬา การจัดทําตารางฝกซอมใหเหมาะสม 

3. ผลกระทบการเตรียมทีมนักกฬีาดานสถานที่ และอุปกรณการกฬีา ตามความคิดเห็นของ
ผูฝกสอน นักกีฬา พบวามหาวิทยาลัยยังขาดอุปกรณทีท่ันสมัย ตลอดจนสถานที่ในการฝกซอมไม
เหมาะสม ดังนั้น จึงเหน็ควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณการกฬีาที่ทันสมัยและเพียงพอตอ
จํานวนนักกีฬาในแตละประเภทประกอบกบัควรมีการจัดตั้งสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน สอดคลองกับ
อเนก  ชางนอย (2527) เกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ในการฝกซอมตองไดมาตรฐาน ปลอดภัยใชได
สะดวก มีความรอบคอบทั้งดานการสราง การบํารุง ตลอดจนการจัดตารางการใชอยางมีระบบ 
นอกจากนั้นการบํารุงรักษาและซอมแซมจะตองมีงบประมาณสนับสนุน 

4. ปญหาการเตรียมทีมนักกฬีาดานการฝกซอม  ตามความคิดเห็นของผูฝกสอน นักกีฬา 
พบวาผูบริหารมีความคิดเหน็วา การฝกซอมในแตละครั้ง มีจํานวนนกักีฬานอย อีกทั้ง ระยะเวลา
และกระบวนการฝกซอมไมตอเนื่องทั้งนี้อาจเปนเพราะนกักีฬาติดภารกจิทางดานการศกึษา
ตลอดจนผูฝกสอนที่มีความรูความสามารถมีไมเพียงพอตอความตองการของมหาวิทยาลัย ดังนัน้
เห็นควรจัดหาผูฝกสอนที่มีความรูความสามารถทางดานกีฬาใหมากยิ่งขึ้นตลอดจนจดัสรรเวลา
เรียนใหกับนักกีฬาใหเหมาะสม โดยการสอนเพิ่มเติมใหกับนักกฬีา พรอมทั้งสรางวินัยใหกบั
นักกฬีา สอดคลองกับเกษม  นครเขตต (2521) กลาววา ในการฝกซอมนักกฬีาเพื่อเขาแขงขันเพื่อให
หมดหนาที่นัน้ ไมใชเร่ืองยากลําบาก หากแตฝกเพื่อใหนักกฬีามีมาตรฐานสูง เพื่อเขาแขงขันนั้นไม
งายนักซึ่งในการเลนกีฬาเพื่อแขงขันตองการความสามารถของตัวนักกฬีาและผูที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะการฝกซอมทักษะเทคนิค ยุทธวิธีใหกับนักกฬีา ระดมความสามารถมากมายหลายดาน
ควบคูไปกับจติวิทยา เพื่อใหนักกฬีามีความพรอมในการฝกซอมอยางเต็มที่และตอเนือ่ง  

5. ปญหาการเตรียมทีมนักกีฬาดานสวัสดิการ ตามความคิดเห็นของผูฝกสอน นักกฬีา 
พบวามหาวิทยาลัยยังไมมีสวัสดิการใหกับนักกฬีาเทาที่ควร ไมวาจะเปนเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการ
อ่ืนๆ อาทิ การบริการจุดน้ําดืม่ใหแกนกักฬีาในระหวางการฝกซอมและแขงขัน ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณางบประมาณแกนักกฬีาใหมากขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนักกฬีาควรกําหนดเปน
นโยบายที่สามารถปฏิบัติได เพื่อใหปญหาที่นักกฬีาเห็นวามคีวามสําคญันี้ลดลง เชนการสนับสนนุ
ดานทุนการศึกษา ดานรางวลัใหกับนกักฬีา การจัดการเรยีนเสริมใหกับนักกฬีา     การดูแลเอาใจใส
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กรณีไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ บญุเลิศ  เอี่ยวเจริญ (2543) และ อุมาฤทัย  
สุวรรณขจร (2546) พบวาปญหาดานสวัสดิการ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ผูบริหารควรมีนโยบายดานการสงเสริมกีฬาใหชัดเจนยิ่งขึ้น   
2. มหาวิทยาลัยควรสรางขวัญและใหกําลังใจแกนกักฬีาโดยการสนับสนนุทางดาน

สวัสดิการเชน ควรจัดที่พกัภายในมหาวิทยาลัยใหกบันักกีฬา  เงนิเบี้ยเล้ียงในการฝกซอมและการ
แขงขัน และสวัสดิการตางๆที่เกี่ยวของ 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดอุปกรณกีฬาที่ทันสมยัและมีจํานวนที่เพียงพอกับนักกฬีาเพื่อ
นักกฬีาไดใชอุปกรณกฬีาทีเ่หมือนกับการแขงขันจริง 

4. สถานที่ในการฝกซอมควรจัดใหไดมาตรฐานกับการแขงขันจริงเพื่อเปนการคุนเคยกบั
สนามที่เหมือนการแขงขันจริง 

5. จัดสรรเวลาที่เหมาะสมแกนกักีฬาในการฝกซอมและการศึกษา  เพื่อใหนักกฬีามีเวลา
ในการศึกษาและการฝกซอมไดอยางเต็มที ่

6. ผูจัดการทีม ผูฝกซอม ควรมีการวางแผนการฝกซอมใหเปนระบบ หาเทคนิควิธีการ
ฝกซอมที่ดีเพือ่พัฒนานักกีฬาใหมีระบบ มคีวามรับผิดชอบ โดยจัดสรรเวลาฝกซอมใหสอดคลอง
กับการเรียนของนักกฬีา 

7. ผูจัดการทีมควรพบปะนักกีฬาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบปญหาของ
นักกฬีาทั้งการฝกซอมและเรื่องสวนตัวเพื่อนําไปแกไขตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจยัหรืออิทธิพลในการตัดสนิใจเขาแขงขันกฬีาของนักกีฬาในแตละ
ประเภทกีฬา 

2. ควรศึกษาความตองการของนักกฬีาดานตางๆในการเขาแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
3. ควรศึกษาความพึงพอใจดานมาตรฐานของสนามกีฬา 
4. ควรศึกษาคณุสมบัติของผูจัดการทีม  ผูฝกสอน  ที่นักกฬีาพึงประสงค 
5. ควรศึกษาแนวโนมและความตองการดานสวัสดกิารของนกักีฬา 

 


