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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมาย เพ่ือทราบสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นผู้จดัการทีม      

ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 

2552 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วม

การแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ประกอบด้วย ด้านการ

คดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและ

สวสัดกิาร สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู หาความถ่ีและคา่ร้อยละ 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา 

ประจําปี 2552 ตามความคดิเห็นของ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา เป็นดงันี ้

 1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

67.19, 66.41, 55.47 และ 65.63 ตามลําดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

41.29, 47.66, 51.56 และ 50.00 ตามลําดบั 

 2. ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึก ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

73.75, 60.00, 55.63 และ 51.25 ตามลําดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

38.75, 40.00, 61.88 และ 41.88 ตามลําดบั 

 3. ด้านการฝึกซ้อม ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 70.63, 61.88, 

55.00 และ 54.38 ตามลําดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 36.88, 43.13, 

61.25 และ 43.13 ตามลําดบั 

 4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

72.50, 64.38, 60.00 และ 59.38 ตามลําดบั มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 

45.00, 50.00, 66.25 และ 45.00 ตามลําดบั 
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             This study aimed to investigate state and problems of team preparation for 

participating in 2009 University Footvolley Competition.  The population consisted of team 

manager, coach, coach assistant, and player participating in 2009 University Footvolley 

Competition.  Questionnaire concerning state and problems of team preparation was 

administered.  It included items about player selection, practicing place and tool, practicing, 

and budget and welfare.  Then data were analyzed and presented by frequency and 

percentage. 

            The results revealed as follows: 

            1.  According to player selection, it was found that those of state by team manager, 

coach, coach assistant, and player’s opinion were not accordant  (67.19, 66.41, 55.47, and 

65.63, respectively) whereas those of problems by team manager, coach, coach assistant, 

and player’s opinion were accordant at the highest level  (41.29, 47.66, 51.56, and 50.00, 

respectively). 

            2.  As to practicing place and tool, it was found that those of state by team manager, 

coach, coach assistant, and player’s opinion were not accordant  (73.75, 60.00, 55.63, and 

51.25, respectively) whereas those of problems by team manager, coach, coach assistant, 

and player’s opinion were accordant at the highest level  (38.75, 40.00, 61.88, and 41.88, 

respectively). 

            3.  According to practicing, it was found that those of state by team manager, coach, 

coach assistant, and player’s opinion were not accordant  (70.63, 61.88, 55.00, and 54.38, 

respectively) whereas those of problems by team manager, coach, coach assistant, and 

player’s opinion were accordant at the highest level  (36.88, 43.13, 61.25, and 43.13, 

respectively). 

 



             4.  As to budget and welfare, it was found that those of state by team manager, 

coach, coach assistant, and player’s opinion were not accordant  (72.50, 64.38, 60.00, and 

59.38, respectively) whereas those of problems by team manager, coach, coach assistant, 

and player’s opinion were accordant at the highest level  (45.00, 50.00, 66.25, and 45.00, 

respectively). 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภมูิหลัง 
    

   ในปัจจบุนัมนษุย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัตอ่การพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิมนษุย์

จะเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นทางเศรษฐกิจ สงัคม ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถแขง่ขนัในระดบัเวทีโลกได้ การพฒันามนษุย์จะต้องสง่เสริมให้มี

ความรู้ความสามารถ และพฒันาการทางด้านร่างกาย สงัคม สตปัิญญา และอารมณ์ ตลอดจนคณุธรรม 

จริยธรรม การพลศกึษาและการออกกําลงักายเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ท่ีสง่เสริมให้มนษุย์ได้พฒันาทัง้

ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา และจิตวิญญาณ ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตโดยรวมของมนษุย์

ทกุคน สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งสมบรูณ์ และประกอบหน้าท่ีการงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถงึขีด

สงูสดุในชีวิตได้ ด้วยเหตนีุป้ระเทศไทยจงึได้มีแผนปฏิรูปหลกัสตูรการศกึษา พทุธศกัราช 2544 ตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการพฒันามนษุย์แบบองค์รวม หลกัสตูร

การศกึษาของชาต ิถือวา่เป็นกลไกสําคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของชาต ิเพ่ือสง่เสริมคนไทย

ให้มีความสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม อารมณ์ และสตปัิญญา รวมทัง้คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

   พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงเห็นความสําคญัของการพฒันาเยาวชน

เป็นอยา่งยิ่ง เม่ือมีกิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนครัง้ใด ก็จะทรงสนพระทยั และจะทรงพระราชทานพระ

บรมราโชวาทเพื่อเป็นข้อคดิแก่เยาวชน บคุคล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเสมอมิได้ขาด ดงัเชน่ วนัเดก็ปี

พทุธศกัราช 2526 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เยาวชนทัง้ประเทศวา่ เดก็ๆ ต้องฝึกหดัอบรม

ทัง้กายทัง้ใจให้เข้มแข็ง เป็นระเบียบวนิยัและสจุริต เพ่ือประโยชน์ของตนในภายภาคหน้า เพราะคนท่ี

ไมแ่ข็งแรง ไมส่ามารถควบคมุกายใจให้อยูใ่นระเบียบและความดี ยากนกัท่ีจะได้ประสบความสําเร็จ 

ความเจริญอยา่งแท้จริงในชีวิต (หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมพลศกึษา.  2529: 1) 

    การกีฬาเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีความสําคญัอยา่งยิง่ของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ดงัจะ

เห็นได้วา่ทกุประเทศสง่เสริมและสนบัสนนุให้มนษุย์ทกุคนได้เลน่กีฬา เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีความ

จําเป็นตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ในทกุเพศทกุวยัให้มีความสมบรูณ์ทัง้สตปัิญญา ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสงัคม กลา่วคือ การกีฬาชว่ยพฒันาสตปัิญญา โดยใช้กระบวนการวางแผนการตดัสนิใจ

อยา่งมีเหตผุล การคดิแก้ปัญหาตา่งๆ อยา่งสขุมุรอบคอบมากขึน้ ตลอดทัง้ความถกูต้องและแมน่ยํา

อีกด้วย สําหรับการพฒันาด้านร่างกาย จะช่วยทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบรูณ์  



 

 
2 

มีความสง่าผา่เผย มีสขุภาพท่ีดี และมีการเจริญเตบิโตเป็นไปตามวยั สว่นการพฒันาทางด้านอารมณ์ 

ช่วยให้มีความอดทน อดกลัน้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวนิยั มีนํา้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั เป็น

คนท่ีมีอารมณ์สดช่ืน แจ่มใส ร่าเริง เบกิบานอยูเ่สมอ การพฒันาทางด้านสงัคมจะชว่ยทําให้รู้จกัเคารพ

ในกฎ กตกิา และกฎหมายตา่งๆ ของบ้านเมือง ความสามคัคีในหมูค่ณะ การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

ตลอดทัง้การเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่สงัคมอีกด้วย 

   การออกกําลงักายเป็นสิง่จําเป็นในชีวิตประจําวนัของคนทกุเพศทกุวยั เพราะชีวิตสมยัใหม่

ทําให้คนขาดการเคล่ือนไหว ดงัท่ี เจริญ  กระบวนรัตน์ (2532:  71) กลา่ววา่ โดยปกตมินษุย์เราถือวา่ 

การท่ีจะดํารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุนี ้จะต้องได้รับองค์ประกอบสําคญัคือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค ซึง่เป็นปัจจยัส่ีท่ีมีความจําเป็นตอ่การอยูร่อด แตเ่น่ืองจากมนษุย์มีมนัสมอง 

สตปัิญญา สามารถคดิประดษิฐ์ ปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองอํานวยความสะดวกตา่งๆ พยายามสร้างสรรค์

วฒันธรรม คา่นิยมและคณุคา่ให้กบัตวัเองและสงัคม จนกระทัง่ทกุวนันีมี้ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

วตัถแุละเทคโนโลยีเกิดขึน้อีกมากมาย จนทําให้มองข้ามองค์ประกอบท่ีสําคญัตอ่การดํารงชีวิตอีก

ประการหนึง่ นัน่คือ การออกกําลงักาย ซึง่อนัท่ีจริงเป็นวิสยัของสิง่มีชีวิต ไมว่า่มนษุย์หรือสตัว์ จะต้อง

มีการเคลื่อนไหว ถ้าเคล่ือนไหวไมเ่พียงพอก็จะทําให้ไมเ่กิดการพฒันาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงของ

อวยัวะตา่งๆ ในร่างกายไปในทางท่ีดีขึน้ เป็นผลทําให้สขุภาพร่างกายเส่ือมโทรม  

   ฟตุวอลเลย์นัน้เป็นกีฬาใหมท่ี่เร่ิมเข้ามาในประเทศไทย แตไ่ด้รับความนิยมเพิ่มขึน้อยา่งเห็น

ได้ชดั โดยสงัเกตจากทีมท่ีเข◌า้ร่วมการแขง่ขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ จํานวนทีมจากสถาบนัตา่งๆ เพิ่มขึน้ ทัง้

ในปัจจบุนันีม้าตรฐานการเลน่ของทีมไทยไมเ่ป็นรองจากทีมชาตใิดเลย อาจจะตกเป็นรองเพียงทีมชาติ

ของประเทศบราซลิซึง่เป็นต้นฉบบักีฬาฟตุวอลเลย์เท่านัน้ เพราะทีมไทยได้มีการปรับทกัษะการเลน่มา

จากกีฬาตะกร้อ จงึพฒันาการเลน่ได้อยา่งรวดเร็ว ท่ีสําคญัสมาคมกีฬาฟตุวอลเลย์แหง่ประเทศไทย 

(FOOTVALLEY ASSOCIATION OF THAILAND : FVAT) ได้ทําการจดัการแขง่ขนัให้ผู้ ท่ีสนใจได้เข้า

ร่วมทําการแขง่ขนัตลอดปีเพ่ือสง่เสริมการเลน่กีฬาและพฒันาทกัษะของนกักีฬาอีกด้วย ไมว่า่จะเป็น

สถาบนัของรัฐหรือสถาบนัของเอกชน ตา่งก็มุง่เตรียมทีมให้พร้อมทกุด้านก่อนการแขง่ขนัทกุครัง้ 

เพราะกีฬาฟตุวอลเลย์เป็นกีฬาท่ีสามารถเลน่ได้โดยไมต้่องใช้อปุกรณ์ยุง่ยาก เพียงแตเ่ป็นกีฬาท่ี

คอ่นข้างใหมสํ่าหรับคนไทย 

   สมาคมฟตุวอลเลย์แหง่ประเทศไทย. (2553:  onlines)  ได้กลา่วไว้วา่ ฟตุวอลเลย์ถกูนําเข้ามา

เลน่ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2546 โดยคณุประพทุธ  กําลงัเอก ซึง่เคยนําทีมชาตไิทยไปคว้าอนัดบั 4 

ของโลกมาแล้วในการแขง่ขนัฟตุบอลชายหาดท่ีประเทศบราซลิ และฟตุวอลเลย์เป็นอีกกีฬาหนึง่ท่ีถกู

นําเข้ามาเพ่ือเผยแพร่ในประเทศไทย โดยเร่ิมจากการศกึษารูปแบบกีฬาประเภทนี ้และเปิดอบรมวิธีการ

เลน่ กฎ กตกิา และฝึกทกัษะการเลน่ ซึง่ทางสมาคมฟตุวอลเลย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
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ในฐานะท่ีผู้วิจยัเคยเป็นสว่นหนึง่ในสมาคมฟตุวอลเลย์แห่งประเทศไทย และเป็นอดีตผู้ตดัสนิ

กีฬาฟตุวอลเลย์ ต้องการทราบปัญหาการเตรียมทีมของแตล่ะสถาบนัท่ีเคยเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุ

วอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาสภาพการเตรียมทีมและปัญหาการจดัการ

แขง่ขนั ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการนําข้อมลูไปให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือผู้บริหาร

สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ได้ทราบและหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพทีมในการแขง่ขนัฟตุวอลเลย์ครัง้

ตอ่ไป ให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 เพ่ือทราบสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบั 

อดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 

 

ความสาํคัญของการของการวจิัย 
 ทําให้ทราบสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบั 

อดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 และเป็นแนวทางในการสง่เสริม สนบัสนนุ ปรับปรุงแก้ไขในการ

เตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัตอ่ไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน  

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน  
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน 

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน  

ซึง่ได้มาจากประชากรทัง้หมด   

 
 ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552  

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. สภาพ หมายถงึ สภาพท่ีเป็นจริงท่ีประสบพบเห็นอยูเ่ป็นประจํา เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ 

อปุกรณ์ สถานท่ี และสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ในการเตรียมทีมกีฬาฟตุวอลเลย์ของนกักีฬา

ระดบัอดุมศกึษาวา่มีสภาพท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด 

   2. ปัญหา หมายถงึ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการเตรียมทีมกีฬาฟตุวอลเลย์ของมหาวทิยาลยั

ตา่งๆ ท่ีดําเนินการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษาประจําปี 2552 

  3. กีฬาฟุตวอลเลย์ หมายถึง กีฬาชนิดหนึง่ คล้ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เพ่ือเปล่ียน

การเลน่จากการใช้มือเป็นการใช้เท้า วธีิการเลน่แบง่เป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน เลน่บนพืน้ทรายโดยมี 

ตาขา่ยกัน้กลาง โยนบอลข้ามตาขา่ยโดยใช้เท้า ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์กําหนดในการแขง่ขนัเพ่ือหาผู้ชนะ 

โดยทัว่ไปจะเลน่เป็นเซต เซตละ 18 คะแนน ให้ทีมท่ีทําได้ 2 ใน 3 เซตก่อนเป็นทีมชนะ   

  4. การแข่งขันกีฬาฟุตวอลเลย์ ระดบัอุดมศึกษา 2552 หมายถงึ การจดัการแขง่ขนักีฬา

ฟตุวอลเลย์ ในกีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2522 โดยมีเป้าหมายให้มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นองค์กรท่ี

จดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา สง่ทีมนกักีฬาฟตุวอลเลย์เข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นี ้ 

  5. การเตรียมทมี หมายถงึ การเตรียมความพร้อมของนกักีฬาภายในทีม รวมถึงการได้รับ

การสนบัสนนุจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานของทีมนกักีฬาฟตุวอลเลย์ในการเตรียมทีม 

  6. ผู้จัดการทมี หมายถึง ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีบริหารจดัการระบบตา่งๆ ของนกักีฬาฟตุวอลเลย์ ท่ี

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีผู้ ฝึกสอนภายในทีมนกักีฬา 
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  7. ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีฝึกสอนควบคมุนกักีฬาและวางแผนการซ้อม วางแผน 

การแขง่ขนัของทีม รวมถึงการแก้ปัญหาการฝึกซ้อม วิธีการเลน่ของผู้ เลน่ท่ีตนรับผิดชอบ ทัง้ในการ

ซ้อมและการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา 2552  

  8. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีช่วยผู้ ฝึกสอนในการเตรียมทีมทัง้การฝึกซ้อม   

วางแผนการฝึกซ้อมและการแขง่ขนัเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา 2552 

  9. นักกีฬา หมายถงึ นกักีฬาฟตุวอลเลย์ท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมการแขง่ขนัตามเง่ือนไขท่ีวางไว้ ทกุ

ประการ ตามระเบียบการแขง่ขนัท่ีฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา 2552 ได้กําหนดไว้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

 

ผู้จดัการทีม 

ผู้ ฝึกสอน 

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

นกักีฬา 

สภาพและปัญหาการเตรียม

ทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษาประจําปี 

2552 

แบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีม 

เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ท่ีผู้วิจยั 

สร้างขึน้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการวิจยัครูนี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ 

ตอ่ไปนี ้

1. การเตรียมทีมกีฬา  

2. ความหมายและความสําคญัในการฝึกซ้อม 

3. บทบาทและหน้าท่ีผู้จดัการทีม 

4. บทบาทและหน้าท่ีผู้ ฝึกสอน 

5. บทบาทและหน้าท่ีนกักีฬา 

6. ประวตักีิฬาฟตุวอลเลย์       

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเตรียมทมีกีฬา 
   เกษม  นครเขต (2521: 70 – 71) กลา่ววา่ ในการเตรียมทีกีฬาเพื่อเข้าแขง่ขนันัน้ มใิช่สิง่ท่ี

ยากเย็นอะไรหากสกัแตว่า่ทําเพ่ือเข้าแขง่ขนัให้พ้นๆ หน้าท่ีไปเท่านัน้ แตก่ารเตรียมทีมกีฬาท่ีมีมาตรฐาน

สงู เพ่ือเข้าแขง่ขนันัน้มิใช่ง่าย ซึง่ในการเลน่กีฬาเพื่อแขง่ขนันัน้ต้องการความสามารถของตวันกักีฬา

และผู้ เก่ียวข้องเป็นพิเศษ ความสามารถท่ีกลา่วถึงนี ้แบง่ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. ความสามารถทางด้านเทคนิค ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบตัทิกัษะกีฬาชนิดนัน้ๆ  ซึง่

นกักีฬาจะต้องทําการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญเป็นพิเศษ เทคนิคในการเลน่กีฬาประเภทตา่งๆ จะถกู

คดิค้นขึน้โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หลายฝ่าย เชน่ ตวันกักีฬาเอง ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการแขง่ขนัมา

นาน หรือจากผู้ ฝึกสอน เป็นต้น เพ่ือคดิค้นเทคนิคใหม่ๆ  ท่ีจะทําให้ตนเองหรือนกักีฬาของตนเอง

สามารถกระทําการแขง่ขนัอยา่งได้เปรียบคูต่อ่สู้ ก็จะนํามาทดลองปฏิบตัดิจูนเห็นวา่ทําได้เป็นอยา่งดีก็

จะนําไปใช้ในขณะทําการแขง่ขนั 

2. สมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความสามารถของร่างกายในด้านตา่งๆ เป็นปัจจยัสําคญัในการ

เลน่กีฬาแตล่ะประเภท ได้แก่ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทนของกล้ามเนือ้ การ

ทํางานประสานสมัพนัธ์กนัของประสาทและกล้ามเนือ้ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความคลอ่งแคลว่

วอ่งไว ความออ่นตวั เป็นต้น ซึง่นกักีฬาท่ีจะลงแขง่ขนัจําเป็นต้องฝึกซ้อมเป็นพิเศษนอกเหนือจากการ

ฝึกทางด้านเทคนิค 
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   มงคล  แฝงสาเคน (2531: 212) ได้กลา่ววา่ การเตรียมทีมกีฬาท่ีมีมาตรฐานสงูเพ่ือเข้า

แขง่ขนักีฬานัน้ ต้องมีการเตรียมทีมดงันี ้

1. การจดัหางบประมาณเพ่ือการเตรียมทีมนกักีฬา 

2. การเตรียมแผนการคดัเลือกนกักีฬา 

3. การจดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองอํานวยความสะดวก และวสัดเุปลืองตา่งๆ ทางการกีฬา เชน่ 

อปุกรณ์ ตู้ เก็บของและสิง่อ่ืนๆ  

4. การดําเนินการคดัเลือกตวันกักีฬาท่ีเหมาะสม เทคนิคตา่งๆ 

5. การสร้างสมรรถภาพทางกีฬา ได้แก่ การฝึกซ้อมทกัษะ เทคนิคตา่ง 

6. การวางแผนการป้องกนัการบาดเจ็บทางกีฬา เชน่ การให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนั

การบาดเจ็บทางการกีฬา การเตรียมอปุกรณ์การเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองป้องกนัการบาดเจ็บทางการ

กีฬา 

7. การสร้างสมรรถภาพทางกาย และบํารุงรักษาสภาพจิตใจของนกักีฬา ตลอดจนการให้

อาหาร การพกัผอ่น และอ่ืนๆ  

8. การสร้างคณุลกัษณะของการกีฬา ได้แก่ ความมีนํา้ใจนกักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

9. การตรวจค้นหาความบกพร่องทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการบําบดัทางการแพทย์ 

10. การศกึษากฎ กตกิาการแขง่ขนั การเตรียมทีมให้สอดคล้องกบักฎ กตกิาของการแขง่ขนั 

11. การศกึษาลกัษณะของนกักีฬาแตล่ะบคุคลในทกุๆ ด้าน 

12. การแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้นกักีฬาในทกุๆ ด้าน 

13. การศกึษาชัน้เชิง การสอดแนม 

14. การขนสง่นกักีฬาไปยงัสถานท่ีทัง้ในขณะฝึกซ้อมและแขง่ขนั 

15. การศกึษาสภาวะตา่งๆ ของสนามแขง่ขนั เขน่ สภาพสนาม สภาพภมูิอากาศ   ทิศทางลม 

สิง่แวดล้อมตา่งๆ อนัมีผลตอ่การแขง่ขนั 

สรุปได้วา่ การเตรียมทีมนกักีฬา จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทกุฝ่าย โดยเฉพาะผู้

ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา นอกจากนี ้องค์กรตา่งๆ ทีให้การ

สนบัสนนุก็เป็นตวัแปรสําคญัท่ีจะทําให้การเตรียมทีมกีฬานัน้ๆ ประสบผลสําเร็จได้มากน้อยเพียงใด

เพราะการเตรียมทีมมิได้กระทําเพ่ือไปแขง่ขนั แตว่ตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือชนะการแขง่ขนั จงึจําเป็นต้องมี

มาตรฐานสงูในการเตรียมทีมเสมอ 
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ความหมายและความสาํคัญในการฝึกซ้อม 
 ความหมายของการฝึกซ้อม 
 จากการค้นคว้าทฤษฎีและหลกัการของการฝึกซ้อมจากตํารานกัวิชาการตา่งๆ  ได้ให้ความหมาย

การฝึกซ้อมไว้ดงันี ้

 เจริญ  กระบวนรัตน์ (2532: 5) ได้ให้ความหมายของการฝึกซ้อมไว้วา่  การฝึกซ้อม  หมายถงึ  

การพฒันาเสริมสร้างขีดความสามารถในการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  สามารถ

กระทําได้ด้วยการเร่งเร้ากระตุ้นให้ระบบการทํางานอวยัวะตา่งๆ ภายในร่างกายต้องการทํางานมากขึน้

มากกวา่ปกต ิ ในทํานองเดียวกนัการเพิ่มระดบัความสามารถให้สงูสดุให้นกักีฬากระทําได้ด้วยการปรับ

เพิ่มปริมาณความหนกัในการฝึกซ้อมให้สอดคล้องได้จงัหวะเหมาะสมและตอ่เน่ืองกนัหลายวิธี     

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสามารถสงูสดุแก่นกักีฬา  นอกจากนี ้ จําเป็นต้องศกึษาดขู้อมลู

รายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกให้เข้าใจแน่ชดั  ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือทําการฝึกซ้อมอยา่งตอ่เน่ืองจริงจงั  ทัง้นี ้

เพราะการฝึกซ้อมจะมีผลตอ่เน่ืองโดยตรงตอ่การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานของอวยัวะภายใน

ร่างกาย 

               ศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (2534:  9) การฝึกซ้อม หมายถึง การให้สว่นตา่งๆ ของร่างกายท่ี

ใช้เลน่กีฬาได้ทํางานมากวา่ในภาวะปกตอิยา่งเป็นระเบียบ และเพิ่มขึน้อยา่งเป็นลําดบั เป็นผลให้

ร่างกายสว่นนัน้ๆ และอวยัวะท่ีเก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงทัง้รูปร่าง และการทํางานจะเหมาะสมกบัความ

ต้องการของนกักีฬาท่ีฝึก 

               มงคลชยั  ชา่งตอ่ (2537:  8) การฝึกซ้อม หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบตักิิจกรรมเคล่ือนไหว

ร่างกายด้วยวธีิตา่งๆ อยา่งมีระบบเป็นขัน้ตอนเพ่ือท่ีจะพฒันาร่างกายและจิตใจให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้

ตามความต้องการหรือจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ อนัเป็นผลดีตอ่การเลน่กีฬาและเป็นองค์ประกอบสําคญั

ประการหนึง่ท่ีทําให้นกักีฬาประสบความสําเร็จในการแขง่ขนัสงูสดุด้วย 

               สรุปได้วา่ การฝึกซ้อม คือ การปฏิบตักิิจกรรมทกัษะเก่ียวกบัการออกกําลงักายหรือทกัษะ

อ่ืนๆ ให้ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวท่ีถกูต้องตามทกัษะนัน้ซํา้ๆ กนัอยา่งเป็นขัน้ตอนสม่ําเสมอ  ซึง่จะ

สง่ผลดีตอ่การทํางานของระบบตา่งๆ ในร่างกาย ให้เกิดการพฒันากล้ามเนือ้และอวยัวะตา่งๆ ได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
               ความสาํคัญของการฝึกซ้อม 
               การฝึกซ้อมเป็นสิง่จําเป็นสําหรับนกักีฬาทกุประเภทเพราะการฝึกซ้อมท่ีได้กระทําจนบรรลุ

เป้าหมายแล้ว  จะทําให้บคุคลท่ีได้รับการซ้อมเกิดความพร้อมทัง้ด้านร่างกายและจิตใจก่อนท่ีจะลงมือ
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1.  ด้านจิตใจ การฝึกซ้อมกีฬาเสมือนหนึง่การจําลองการแขง่ขนั เพ่ือให้ผู้ ได้รับการฝึกซ้อมเกิด

ความเช่ือมัน่ ความศรัทธาในความสามารถของตนอยา่งมีเหตผุล ทําให้จิตใจมัน่คงไมห่วัน่ไหว 

ตระหนกตกใจ เม่ือเวลาทําการแขง่ขนัจริง 

2.  ด้านสงัคม การฝึกซ้อมจะทําให้นกักีฬาและผู้ เก่ียวข้องรู้จกัปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนเพ่ือหลอ่หลอม

ความแตกตา่งของแตล่ะคนให้เป็นเสมือนบคุคลเดียวกนั เพ่ือเป้าหมายแห่งชยัชนะร่วมกนั 

3.  ด้านอารมณ์ในการฝึกซ้อม ฝึกให้ผู้ เลน่รู้จกัให้อภยั ควบคมุอารมณ์ มีการยบัยัง้ชัง่ใจมี

อารมณ์ดี 

4.  ด้านสตปัิญญา การฝึกซ้อมจะทําให้ผู้ เลน่ได้ใช้สมองหรือสตปัิญญาในการเรียนรู้ทกัษะ 

เทคนิค และกลวิธีการเลน่ สามารถท่ีจะตดัสนิใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนําทกัษะท่ีฝึกมาใช้อยา่ง

เหมาะสม 

 กรวี  บญุชยั (2540: 116) ได้กลา่วไว้วา่ การแขง่ขนักีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ นกักีฬาจะต้องมี

สมรรถภาพทางกายท่ีสมบรูณ์ เพราะจะเป็นพืน้ฐานในการปฏิบตัทิกัษะทางกีฬาได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบั นิตยา เกิดจนัทกึ (2539: 1) ท่ีกลา่วไว้วา่ สิง่ท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ท่ี

ทําให้นกักีฬามีทกัษะมีประสบการณ์และมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีคือการฝึกซ้อมท่ีดี 

 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการฝึกซ้อมกีฬา 

ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดร์หรือการเรียนรู้แบบลองผิดลองถกู (Thorndike’s Connectionism 

or Trial and error Learning) 

ธอร์นไดร์  เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา  เม่ือผู้ประสบปัญหาซึง่ไมเ่คยพบเห็น

มาก่อนจะแสดงอาการตอบสนองตอ่สิง่เร้าหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานัน้อยา่งเดาสุม่ซึง่เรียกวา่การ

ลองผิดลองถกู (Trial and error) นัน่คือผู้ เรียนจะลองทําหลายๆ วธีิ เพ่ือคนหาการกระทําท่ีถกูต้อง 

กฎการเรียนรู้ของธอร์ไดร์ท่ีสําคญัมี 3 กฎ สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัการฝึกทกัษะกีฬาได้

เป็นอยา่งดี คือ 

1. กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) กฎนีก้ลา่วถงึสภาพความพร้อมของผู้ เรียนทัง้

ด้านร่างกายและจิตใจ 

            1.1  ทางด้านร่างกาย  หมายถงึ  ความพร้อมทางวฒุิภาวะและอวยัวะตา่ง ๆ ของ

ร่างกาย  เชน่  แขน  ขา  ห ู ตา  เป็นต้น 
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            1.2 ทางด้านจิตใจ หมายถงึ ความพร้อมท่ีเกิดจากความพงึพอใจเป็นสําคญัถ้าเกิด

ความพอใจยอ่มนําไปสูก่ารเรียนรู้  ถ้าเกิดความไมพ่อใจจะทําให้ไมเ่กิดการเรียนรู้  หรือทําให้เกิดการ

เรียนรู้หยดุชะงกัไป 

2. กฎแหง่การฝึก (Law of Exercise) กฎข้อนีก้ลา่วถงึการฝึกฝนหรือการกระทําบอ่ย ๆ จะทํา

ให้เกิดความชํานาญยิ่งขึน้ หรืออีกนยัหนึง่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและถาวรและในทางกลบักนั ถ้า

ไมไ่ด้ฝึกหรือได้ทําบอ่ยๆ ความชํานาญและความถกูต้องจะลดลง 

3. กฎแหง่ผล (Law of Effect) กฎข้อนีก้ลา่วถึงผลท่ีได้รับเม่ือแสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้แล้ววา่ 

ถ้าได้รับผลท่ีพงึพอใจอินทรีย์อยากท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป แตถ้่าไมไ่ด้รับความพอใจอินทรีย์ก็ไมอ่ยากจะ

เรียนรู้หรือเกิดความเบื่อหนา่ยตอ่การเรียนรู้ได้  

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของโทลแมน (Tolman’s Theory) 

 ทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่พฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีแสดงออกมาต้องมีจดุมุง่หมายปลายทาง  และเช่ือวา่

การเรียนรู้เกิดจากการใช้เคร่ืองหมายเป็นตวัชีท้างให้แสดงพฤตกิรรมไปสูจ่ดุหมายปลายทาง 

 แนวคดิท่ีสําคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทอลแมน  มีดงันี ้

1. ระดบัความสามารถของบคุคล ยอ่มมีระดบัความสามารถท่ีแตกตา่งกนั 

2. การฝึกหดั การกระทําอะไรซํา้ๆ ซากๆ โดยไมมี่จดุมุง่หมายยอ่มไร้ผล 

3. ความเข้าใจ เป็นหวัใจสาํคญัของการเรียนรู้ 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล์ (Hull’s Thoery) 

ทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดขึน้เม่ือคนเรามีความต้องการ เป็นแรงจงูใจให้แสดงพฤตกิรรม

ตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการนัน้ๆ และการตอบสนองจะดีขึน้หรือเพิ่มขึน้ถ้ามีการเสริมแรง  ใน

พฤตกิรรมนัน้ๆ  ฮลัล์กลา่ววา่ องค์ประกอบการเรียนรู้มีดงันี ้

       1. ความสามารถ (Capacity) เขาเช่ือวา่บคุคลแตล่ะคนมีความสามารถในการเรียนรู้

ตา่งกนั 

       2. การจงูใจ (Motivation) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้พฤตกิรรมมากขึน้ 

       3. การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

       4. ความเข้าใจ (Understanding) การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้

อยา่งแท้จริง 

       5. การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ฮลัล์กลา่ววา่ การเรียนรู้ใหมก็่คล้ายกบั

การเรียนรู้เดมิ ผู้ เรียนจะตอบสนองการเรียนรู้ใหมท่ี่คล้ายคลงึหรือเหมือนกบัการเรียนรู้เดมินัน้ 
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       6. การลืม (Forgetting) ฮลัล์กลา่ววา่ เม่ือเวลาผา่นไปๆ ถ้าอินทรีย์ไมไ่ด้ใช้สิง่ท่ีเรียนรู้นัน้

บอ่ยๆ จะทําให้เกิดการลืมขึน้ได้ (มงคลชยั ช่างตอ่ 2537: 35 - 37) 
 

หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อม 
 สมชาย  ประเสริฐศริิพนัธ์ (2536: 16)  กลา่ววา่ ความก้าวหน้าทางการกีฬาและสมรรถภาพของ

นกักีฬาเป็นผลจากการใช้หลกัการทางสรีรวิทยา และวธีิการฝึกซ้อมสมยัใหม ่คําวา่ การฝึกซ้อม 

(Training) หมายถงึ การนําเอาวิธีการตา่งๆ ท่ีมีคณุคา่มีประโยชน์มาใช้ในการกระตุ้น ร่างกายในขนาด

ท่ีพอเหมาะ ทําให้ร่างกายเกิดการปรับตวั โดยมีการปรับตวัให้เข้ากบัภาวะแวดล้อม การเพิม่

สมรรถภาพของร่างกายขึน้อยูก่บัความแข็งแรง ความนานและจํานวนครัง้ของการกระตุ้น หากกระตุ้น

เบาเกินไป สัน้เกินไป และน้อยเกินไป ก็จะไมเ่กิดการพฒันา แตก่ารกระตุ้นหนกัเกินไปก็อาจจะทําให้

อวยัวะเส่ือมได้ 

 

 จากความรู้ทางสรีรวทิยา ทําให้รู้วา่การเพิม่ความหนกัของงานอยา่งมีระบบจะทําให้อวยัวะ 

ตา่งๆ ทําหน้าท่ีอยา่งมีสมรรถภาพท่ีดีขึน้ นกัสรีรวทิยาได้กําหนดหลกัการเบือ้งต้นของการ  ฝึกซ้อมกีฬา

ไว้ ดงันีคื้อ 

 1. หลกัการทําซํา้ๆ สม่ําเสมอ 

 2. หลกัการคอ่ยเพิ่มความหนกัขึน้ 

 3. หลกัการคอ่ยเพิ่มความยากขึน้ 

 การฝึกซ้อมกีฬามีผลตอ่ร่างกาย ดงันีคื้อ 

 1. มีผลตอ่ความสามารถและสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด 

 2. มีผลตอ่ความสามารถและสมรรถภาพของกล้ามเนือ้ 

 3. มีผลตอ่สมรรถภาพของการเคล่ือนไหวท่ีสมัพนัธ์กนัระหวา่งกล้ามเนือ้และประสาท 

 การท่ีจะสง่เสริมองค์ประกอบตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นนัน้ ทําให้รู้วา่ต้องมีการฝึกซ้อม 

ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. การฝึกซ้อมระบบไหลเวียนโลหิต 

 2. การฝึกซ้อมระบบกล้ามเนือ้ 

 3. การฝึกซ้อมทางเทคนิค 

 การฝึกซ้อมทัง้สามด้านให้ได้สดัสว่นกนัจะเป็นการสง่เสริมสมรรถภาพโดยทัว่ไป สว่น

สมรรถภาพพิเศษนัน้ต้องเสริมสร้างตอ่จากสมรรถภาพโดยทัว่ไป โดยใช้การฝึกแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่

ขึน้อยูก่บัชนิดและประเภทของกีฬา 
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หลักและวธีิฝึกสมรรถภาพโดยทั่วไป 
 ในการเลน่กีฬาทกุประเภทท่ีใช้การทํางานแบบตดิตอ่กนั ร่างกายจําเป็นต้องมี 

สมรรถภาพขัน้พืน้ฐาน ซึง่แบง่เป็นลกัษณะกว้างๆ 4 ลกัษณะ คือ 

 แรงกล้ามเนือ้ ความเร็ว ความอดทนของกล้ามเนือ้ และความอดทนทัว่ไปแบบใช้ออกซเิจน 

 1. แรงกล้ามเนือ้ หมายถงึ การท่ีสามารถเอาชนะแรงต้าน หรือสามารถต้านทานตอ่แรงกระทําได้ 

ความสามารถนีข้ึน้อยูก่บัจํานวนเส้นใยกล้ามเนือ้ ขนาดความหนาของเส้นใยกล้ามเนือ้ หรือพืน้ท่ีหน้าตดั

ของเส้นใยกล้ามเนือ้ และแรงกระตุ้นของประสาทสัง่งาน 

    2. ความเร็ว หมายถึง การท่ีสามารถเอาชนะแรงต้านด้วยความเร็ว ความเร็วขึน้อยูก่บั พลงั

กล้ามเนือ้ ความแรงของการกระตุ้นของประสาทท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว และความเร็วในการถ่าย

กระแสประสาทสูก่ล้ามเนือ้ นอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บัชนิดของเส้นใยกล้ามเนือ้อีกด้วย เส้นใยกล้ามเนือ้ 

แบง่เป็น 2 ชนิด ชนิดหนึง่ทํางานหดตวัได้เร็ว แตล้่าเร็ว (Fast Twitch Fiber) อีกอยา่งหนึง่ทํางานช้ากวา่ 

แตทํ่าได้นาน (Slow Twitch Fiber) 

    3. ความอดทนของกล้ามเนือ้ หรือความอดทนแบบไมใ่ช้ออกซเิจน เป็นความสามารถ 

ในการทํากรดท่ีเกิดจากการสลายตวัของสารอาหารในร่างกาย โดยใช้ดา่งสํารองในเลือดทําให้เป็นกลาง 

    4. ความอดทนทัว่ไปแบบใช้ออกซเิจนเก่ียวข้องกบัสมรรถภาพการจบัออกซเิจนสงูสดุ 

และการเพิม่ปริมาณการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอย ซึง่จะช่วยในการทํางานของกล้ามเนือ้ 

และสมรรถภาพการไหลเวียนโลหิตดีขึน้ (สมชาย ประเสริฐศริิพนัธ์.  2536: 17) 

 
การศึกษาวัตถุประสงค์ของฝึกซ้อม 

 ในการฝึกซ้อมทางกีฬาต้องกําหนดเสียก่อนวา่กีฬาแตล่ะประเภทต้องการสมรรถภาพ 

ทางด้านใดบ้าง แล้วจงึหาวธีิท่ีจะพฒันาคณุลกัษณะเหลา่นัน้ให้ดีขึน้ หมายความวา่ การฝึกซ้อม 

ทกุอยา่งต้องศกึษาหรือทําความเข้าใจวตัถปุระสงค์ให้กระจ่างเสยีก่อน เม่ือรู้วา่ต้องการอะไรแล้ว 

จงึจะสามารถใช้มาตรการท่ีจะไปสูจ่ดุหมายนัน้ได้ 

 ในการฝึกซ้อมร่างกายจะได้รับการกระตุ้นตามขนาดของงาน และจะมีการเปล่ียนแปลง 

เม่ือการกระตุ้นมีแรงขนาดพอเหมาะตามหลกัทางสรีรวทิยาด้วยการปรับตวัตามขนาดของการกระตุ้นขึน้  

ครูผู้ ฝึกกีฬาทัง้หลายมกัอาศยัหลกัการฝึกร่างกายจากการทําหน้าท่ีทํางานออกกําลงักาย ทําให้ร่างกายมี

การเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เหมาะกบัการทําหน้าท่ีในโอกาสตอ่ไป (สมชาย ประเสริฐศริิพนัธ์.  2536: 18) 
 
 เป้าหมายของการฝึกกีฬา 
 สปุราณี ขวญับญุจนัทร์ (2541: 83) กลา่วา่ ในการฝึกสอนนกักีฬา ผู้ ฝึกสอนควรมีเป้าหมาย

ในการฝึกเพ่ือจะสามารถฝึกสอนนกักีฬาได้ตามเป้าหมายนัน้ๆ และประสบความสําเร็จ 
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 เป้าหมายของการกีฬาแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ฝึกเพ่ือชยัชนะ เป้าหมายในการฝึกประเภทนีอ้ยูท่ี่ชยัชนะอยา่งเดียว ทัง้ผู้ ฝึกสอนและ

นกักีฬาจะต้องเสียสละ อดทน และฝึกซ้อมอยา่งจริงจงั ผู้ ฝึกสอนท่ีมีเป้าหมายประเภทนีจ้ะมองเห็น

ความสําคญัของชยัชนะมากกวา่การพฒันาความสามารถเฉพาะตวัของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอนจะทุ่มเทการ

ฝึกซ้อมโดยไมส่นใจตอ่สิง่แวดล้อมรอบๆ ตวั 

 2. ฝึกเพ่ือพฒันาความสามารถของนกักีฬา เป้าหมายในการฝึกประเภทนี ้ผู้ ฝึกสอนมุง่หวงัเพ่ือ

จะพฒันาความสามารถของนกักีฬา ทัง้ทางด้านทกัษะ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ 

นอกจากนัน้แล้วผู้ ฝึกสอนควรพฒันาให้นกักีฬามีชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ โดยฝึกให้นกักีฬา

มีระเบียบวนิยั มีความรับผิดชอบ รู้จกัตวัของตวัเอง 

 

บทบาทและหน้าที่ผู้จัดการทมี 
   ในการวางโปรแกรมการฝึกซ้อมของนกักีฬาแตล่ะประเภทนัน้จะแตกตา่งกนัออกไป ตลอดจน

ระยะเวลาในการเตรียมทีมนกักีฬา และการเตรียมทีมนัน้เป็นอิสระของแตล่ะทีมท่ีจะกําหนดไว้ ทัง้นี ้

เพราะขึน้อยูก่บันโยบายของผู้บริหาร หรือผู้จดัการทีมท่ีให้การสนบัสนนุ ซึง่มีสว่นช่วยในการผลกัดนั

อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การฝึกซ้อมของนกักีฬาให้ดีขึน้หรือเลวลงได้เหมือนกนั ซึง่ ชาตชิาย  อิสรัมย์ 

(2525: 129) ได้กลา่วถึงบทบาทและหน้าท่ีผู้จดัการทีมไว้ดงันี ้ผู้จดัการทีม (Team Manager) เป็นผู้ ท่ีมี

อํานาจสงูสดุในทีม ทําหน้าท่ีบริหารทีม อํานวยความสะดวกตา่งๆ ภายในทีม ทําหน้าท่ีตดัสนิปัญหา

คา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในทีม รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายภายในทีม หากมีกรณีท่ีต้องทกัท้วงการตดัสนิของคณะ 

กรรมการผู้ตดัสนิก็เป็นหน้าท่ีของผู้จดัการทีม  นอกจากนัน้ผู้จดัการทีมยงัเป็นส่ือกลางประสานงานกบั

ทกุๆ คนภายในและภายนอกทีม และ มงคล  แฝงสาเคน (2531: 205) ได้ให้ความหมายและหน้าท่ีของ

ผู้จดัการทีมไว้วา่ ผู้จดัการทีมเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัท่ีสดุในทีมกีฬาทกุชนิด เพราะผู้จดัการทีมเป็น

ผู้บริหาร และเป็นผู้วางแผนนโยบายหลกัในการสนบัสนนุ โดยมีหน้าท่ีดงันี ้

1. พิจารณานโยบายของทีมร่วมกบัคณะกรรมการกีฬานัน้ๆ เพ่ือเป็นนโยบายในการทํางานให้

ทีมกีฬามีสมรรถภาพสงู 

2. ร่วมมือกบัผู้ รับผิดชอบอ่ืนๆ วางแผนดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว้ 

3. การจดัการเก่ียวกบัเร่ืองการเงินของทีม 

4. การจดัการเก่ียวกบัเร่ืองจดัการ ปรับปรุง และดแูลวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองอํานวยความสะดวก

ทางการกีฬา 

5. จดัการเก่ียวกบัเร่ืองขนสง่นกักีฬา 

6. อํานวยความสะดวกสบายตา่งๆ ให้กบันกักีฬาและผู้ รับผิดชอบอ่ืนๆ  
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  7. ดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาหาตวันกักีฬาร่วมกบัผู้ รับผิดชอบคนอ่ืนๆ  

8. ตดิตอ่ประสานงานทางธรกิจตา่งๆ  

9. สง่เสริมความเข้าใจอนัดีตอ่กนัเพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ภายในทีม 

สรุปได้วา่ ผู้จดัการทีมเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัมากท่ีสดุในทีม เพราะเป็นผู้บริหารท่ีต้องให้การ

บริการอํานวยความสะดวกตา่งๆ ภายในทีม ให้ทีมสามารถดําเนินการฝึกซ้อมและแขง่ขนัได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ผู้จดัการทีมจงึเปรียบเสมือนแมบ้่านและพอ่บ้านไปพร้อมๆ กนั 

 

บทบาทและหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอน 
ผู้ ฝึกสอนเป็นผู้ ท่ีมีอํานาจเตม็ในการควบคมุดําเนินเก่ียวกบัการสอนและการฝึกซ้อม  ทัง้ใน

ระหวา่งการฝึกซ้อมและการแขง่ขนัสําหรับแนวความคดิของผู้ ฝึกสอนกีฬาแตล่ะคนอาจมีความ

แตกตา่งกนั เพราะสาเหตหุลายประการ เช่นการศกึษา  พืน้ฐานของครอบครัว  สภาพแวดล้อมและท่ี

สําคญัวิธีในการสอน  ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานในการประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ ฝึกสอน  ดงันัน้  

จงึมีผู้ให้ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนไว้ดงันี ้

สืบสาย  บญุวีระบตุร (2539: 192 - 194) กลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน (Coach) ไว้

ดงันี ้ บทบาทของการเป็นผู้ ฝึกสอน  มีหลากหลายตามระดบัของการเรียนรู้  ความสามารถ  เพศ  วยั  

และจดุมุง่หมายในการฝึกกีฬา  ความต้องการของนกักีฬา  และแม้แตบ่คุลกิภาพนกักีฬาหรือแม้แต่

บคุลกิภาพผู้ ฝึกสอน  ยอ่มทําให้บทบาทและพฤตกิรรมผู้ ฝึกสอน  แตกตา่งกนั 

บทบาทของการเป็นผู้ ฝึกสอน  จงึไมใ่ช่บทบาทใดบทบาทหนึง่เพียงอยา่งเดียว  หากต้องมี

หลายบทบาทเพ่ือการพฒันานกักีฬาและความสามารถนกักีฬาไปพร้อมกนั  ดงันัน้บทบาทผู้ ฝึกสอนจงึ

ควรเป็นหลายอยา่งดงันี ้

1. ผู้ ฝึกสอน เป็นแมแ่บบ (As a Role Model) ผู้ ฝึกสอน เป็นผู้ มีอิทธิพลมากท่ีสดุทัง้ทางตรง

และทางอ้อมตอ่นกักีฬา โค้ชจะถ่ายทอดจดัปรับและสง่ผา่นปรัชญา คา่นิยม ทศันคต ิการรับรู้ตนเองทัง้

ตอ่การแขง่ขนักีฬาและการกีฬาโดยรวมตลอดจนการดําเนินชีวิตของการกีฬา 

2. ผู้ ฝึกสอน เป็นแรงจงูใจ (As a Motivator) ผู้ ฝึกสอน ควรมีบทบาทเป็นแรงจงูใจเพ่ือให้

นกักีฬามุง่มัน่ในการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันาทกัษะ และความสามารถในการเลน่กีฬา บทบาทเป็นแรงจงูใจ

ของโค้ชจงึมีความจําเป็นและความสําคญัตอ่นกักีฬาอยา่งยิง่ 

3. ผู้ ฝึกสอน เป็นแหลง่เรียนรู้ (As a Resource Person) ซึง่แนน่อนท่ีสดุ ผู้ ฝึกสอน ต้องใฝ่หา

ความรู้ในด้านตา่ง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประยกุต์ใช้ในการพฒันาความสามารถนกักีฬา ท่ีสําคญัท่ีสดุ 

คือ ความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬานัน้ ๆ ทัง้ด้านสมรรถภาพ กลวิธี (Technique) กล
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4. ผู้ ฝึกสอน ท่ีรู้บทบาทหน้าท่ี (Roles and Rights) ผู้ ฝึกสอน ท่ีดีควรมีการศกึษาหรือมีข้อมลู

เก่ียวกบัความต้องการแขง่ขนักีฬาของนกักีฬา เพ่ือจะให้ทราบและกําหนดบทบาทของตนได้ถกูต้อง 

5. ผู้ ฝึกสอน ท่ีเข้าใจถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual Differences) บทบาทสดุท้ายท่ี

ไมล่ดความสําคญัเลย คือ ความเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคลทัง้ด้านแรงจงูใจ ความพยายาม 

อารมณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ ความฉลาด และความคดิ ตลอดจนทกัษะ สมรรถภาพร่างกาย

และสมรรถภาพจิต ซึง่มีผลตอ่การเลน่กีฬาทัง้สิน้  

การท่ีจะเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดีและมีความสามารถนัน้ จะต้องมีบทบาทในการฝึกสอนแก่นกัเทนนิส

แตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือสามารถท่ีจะพฒันานกัเทนนิสนัน้ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมาก

ท่ีสดุ  และท่ีสําคญัท่ีสดุคือ  ความมุง่มัน่และตัง้ใจจริงของผู้ ฝึกสอน รับรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนอง  

ตลอดจนสร้างให้นกักีฬารู้  บทบาท  หน้าท่ี  และความมุง่มัน่  เพ่ือจดุมุง่หมายในการสร้างคนให้เป็น

คนดี ดงันัน้ ผู้ ฝึกสอนท่ีมีประสทิธิภาพควรประกอบด้วยลกัษณะสําคญัๆ ดงันี ้

สพุิตร  สมาหิโต (2534: 10-10) ได้กลา่วถงึ บทบาทหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน ไว้ดงันี ้

1. ต้องเข้าใจจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของงานท่ีตนทํา 

2. สามารถหาวิธีท่ีจะบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ โดยเป็นวธีิการท่ีสะดวกประหยดัและมี

ประสทิธิภาพท่ีสงูสดุท่ีสําคญัคือ ไมส่ร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน แตก่ลบัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมอีกด้วย 

3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์แขง่ขนั 

4. ต้องอทิุศเวลา แรงกาย แรงใจ ให้กบันกักีฬาและทีม 

5. ทํางานอยา่งมีระบบตามขัน้ตอน โดยมีแผนการดําเนินงานไว้ลว่งหน้า มีการพฒันาระบบการ

ทํางานให้ดีขึน้ตลอดเวลา 

6. มีความมัน่คงทางอารมณ์ไมห่วัน่ไหวงา่ย มีเหตมีุผลและมีความเป็นธรรมกบันกักีฬาทกุคน 

โดยไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

7. เป็นคนกลางท่ีจะประสานความสมัพนัธ์กบับคุคลตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนัโดยเฉพาะในหมูน่กักีฬาหรือทีมกีฬา 

8. ต้องพฒันาปรับปรุงแก้ไขตนเองอยูเ่สมอ โดยการศกึษาค้นคว้าทดลองวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือ

นํามาถ่ายทอดให้กบันกักีฬาของตนเองให้พฒันาทกัษะให้ดียิ่งขึน้ 
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 ปรัชญาฝึกสอน (Philosophy of Coaching) 
 สปุราณี ขวญับญุจนัทร์ (2541:  83) กลา่วา่ การเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดีควรมีปรัชญาในการฝึก

กีฬาเพ่ือยดึถือเป็นหลกัเกณฑ์ หรือเป็นแนวทางในการพฒันาด้านตา่งๆ ของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอนท่ีมี

ปรัชญา มีความรู้ความชํานาญ เก่ียวกบักีฬาท่ีตนฝึกสอนอยู ่และมีความเข้าใจในตวันกักีฬานัน้ จะ

สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความเช่ือมัน่ในตวัเองเพราะสิง่เหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานในการ

ตดัสนิใจได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม ในกรณีท่ีผู้ ฝึกสอนไมมี่ปรัชญาไว้เป็นแนว 

ทางการปฏิบตั ิบางครัง้ผู้ ฝึกสอนอาจเดนิหลงทางไปหรือไมส่ามารถเดนิไปสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 ปรัชญาเป็นความเช่ือหรือหลกัการท่ีชีนํ้าไปสูแ่นวทางปฏิบตั ิซึง่ปรัชญาของผู้ ฝึกสอนควรมี 

 1. ปรัชญาของชีวิต (Philosophy of Life) หมายถงึ ผู้ ฝึกสอนต้องรู้วา่ตนเองเป็นใคร มี

ลกัษณะพืน้ฐานของนิสยัใจคออยา่งไร รู้วา่ตนเองมีความรู้สกึกบัคนทัว่ๆ ไปอยา่งไร รู้จกัการใช้อํานาจ

ของตนท่ีมีอยูไ่ด้ถกูต้องเพียงใด 

 2. ปรัชญาของผู้ ฝึกสอน (Philosophy of Coaching) หมายถงึ ผู้ ฝึกสอนต้องมีความตัง้ใจ

อดทน เสียสละตอ่การฝึกสอน ผู้ ฝึกสอนต้องไมส่อนนกักีฬาในสิง่ท่ีตนเองไมรู้่ ไมห่ลอกลวงนกักีฬา เม่ือ

เกิดความผิดพลาดควรยอมรับในความผิดพลาดนัน้ๆ  

 3. ปรัชญาของนกักีฬา (Philosophy of Sport) หมายถึง ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรู้

ความสามารถในกีฬาท่ีตนเป็นผู้ ฝึกอยา่งดี และแมน่ยําถกูต้อง ควรรู้วา่ฝึกกีฬาประเภทนีเ้พ่ืออะไร มี

เป้าหมายในการฝึกกีฬาอยา่งไร 
 
            ความหมายของผู้ฝึกสอนกีฬา 
    การฝึกสอนกีฬา (Coaching) ความหมายโดยทัว่ไป คือ การเตรียมความพร้อมให้กบัใคร

บางคนหรือบางกลุม่เพ่ือจดุประสงค์ทางการกีฬา ดงันัน้ การฝึกสอนกีฬา หมายถึง การจดัเตรียมความ

พร้อมหรือการให้ความช่วยเหลือนกักีฬาเป็นรายบคุคล หรือเป็นกลุม่เพ่ือพฒันาเสริมสร้างสมรรถภาพ

และขีดความสามารถให้กบันกักีฬา (เจริญ กระบวนรัตน์. 2545: 2) 

    ผู้ ฝึกสอน (Coach) หมายถึง การให้คําสอนหรือคําแนะนํา (สนธยา สีละมาด. 2547: 450) 

    ผู้ ฝึกสอน (Coach) เป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัมากตอ่ทีมหรือนกักีฬา ถ้าเรานํามา

เปรียบเทียบกบัสว่นตา่งๆ ในร่างกาย ผู้ ฝึกสอนก็เช่นกนัทําหน้าท่ีควบคมุทัง้เก่ียวกบัการฝึกซ้อมและ

การเตรียมทีม เตรียมตวันกักีฬาให้พร้อมอยูเ่สมอและให้อยูใ่นสภาวะท่ีสมบรูณ์ รวมทัง้การปรับปรุง

และหานกักีฬามาเสริม 
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     ผู้ ฝึกสอนเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความรอบรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการกีฬา

ประเภทนัน้ๆ ยิ่งไปกวา่นัน้ต้องชํานาญและกว้างขวางพอตอ่กีฬาท่ีทํา มีอํานาจบทบาทในการควบคมุดู

และประสานงานและกําหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ตอ่นกักีฬาและทีม (ชลชั ภิรมย์. 2539: 77) 

     ผู้ ฝึกสอน หมายถงึ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีวางแผนกําหนดตวัผู้ เลน่ลงแขง่ขนัและแก้ปัญหาเก่ียวกบั

วิธีการเลน่ของนกัฟตุบอลในทีมท่ีตนรับผิดชอบทัง้ในด้านการฝึกซ้อม การเก็บตวัและการแขง่ขนั ซึง่มี

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนเป็นผู้ช่วยเหลือในครัง้นีด้้วย เพ่ือเตรียมทีมไว้ลงสนามแขง่ขนั (ปรีชา เผือกขวญัดี. 2531: 6) 

  สรุปได้วา่ ผู้ ฝึกสอน หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากทีมและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดภายในทีม

ให้ทําหน้าท่ีในการเตรียมทีมทัง้ในด้านการคดัเลือกตวัผู้ เลน่ การวางแผนการฝึกซ้อม การวางแผนการ

แขง่ขนั และการแก้ไขปัญหาทัง้ในขณะฝึกซ้อมและแขง่ขนั เพ่ือทําการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ  
 
 พฤตกิรรมของผู้ฝึกสอน 
 พฤตกิรรม (Behavior) คือการกระทําหรือการแสดงออกของมนษุย์ท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อมเพ่ือการ

อยูร่อด ซึง่มีความต้องการทางด้านจิตใจเป็นตวัเสริม เชน่ ความต้องการความรัก ความอบอุน่ จดัเป็น

ความต้องการภายใน 

 สปุราณี  ขวญับญุจนัทร์.  (2549: 114); อ้างอิงจาก Challaduri.  (1984: 41) กลา่วถึง

พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอน (Behavior of the Coach) วา่ พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนมีอิทธิพลตอ่นกักีฬา

เพราะพฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงจงูใจให้นกักีฬาขยนัซ้อมและตัง้ใจแสดง

ความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งเตม็ท่ี พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนแบง่ออกเป็น 5 แบบ คือ 

 1. แบบฝึกและการสอน (Training and Instruction) หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนท่ีมุง่

พฒันาความสามารถของนกักีฬา เน้นการฝึกหดัทัง้สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางใจ และทกัษะ 

พร้อมทัง้มีการกําหนดหน้าท่ีของนกักีฬา และการประสานงานภายในทีมไว้อยา่งชดัเจน 

  2. แบบประชาธิปไตย (Democratic Coaching Behavior) หมายถึง พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอน

ท่ียอมให้นกักีฬามีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายวิธีการฝึกซ้อม ยทุธวิธีในการฝึกซ้อมและเกมการ

แขง่ขนั 

 3. แบบอตัตาธิปไตย (Autocratic Coaching Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนท่ีมี

ความเป็นเผดจ็การในการตดัสนิใจ เน้นความเป็นระเบียบวนิยัมาก ทํางานอยา่งเป็นระบบและขัน้ตอน 

เน้นการฝึก และการใช้อํานาจของความเป็นผู้ นําในการออกคําสัง่ 

 4. แบบสงัคมสงเคราะห์ (Social Support Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนท่ีชอบ

ช่วยเหลือสงเคราะห์นกักีฬา เม่ือนกักีฬามีความทกุข์ใจในทกุๆ เร่ือง สร้างบรรยากาศในการทํางานท่ีดี 

และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกทกุคนภายในทีม 
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 5. แบบให้แรงเสริมทางบวก (Positive Feedback or Rewarding Behavior) หมายถึง

พฤตกิรรมของผู้ ฝึกสอนชอบให้เสริมแรงทางบวกกบันกักีฬาโดยวิธีการให้รางวลัหรือการชมเชย 

 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฝึกสอน 
 ประโยค  สทุธิสง่า (2537:  17) กลา่ววา่ ผู้ ฝึกสอนจะเป็นผู้ควบคมุทีมและควรมีผู้ช่วย 1 คน ผู้

ฝึกสอนจะเป็นผู้ตดัสนิวา่ใครจะเลน่ในตําแหนง่ไหนและเลน่นานเท่าไหร่ ซึง่ก็มีกฎการสบั เปล่ียนตวั 

(Substitution) ผู้ ฝึกสอนยงัมีหน้าท่ีในการฝึกหดั ฝึกซ้อมเทคนิค ยทุธวิธี ควรจะมีการจดัระบบเก่ียวกบั

การฝึกซ้อมซึง่มีขัน้ตอนท่ีใช้เวลานาน 

 ระเบียบวนิยัเป็นสิง่สําคญัจะต้องแน่ใจวา่นกัฟตุบอลเข้าใจผู้ ฝึกสอน เข้าใจจดุมุง่หมายท่ีผู้

ฝึกสอนคาดการณ์ไว้ 

 ความตรงตอ่เวลาเป็นวนิยัท่ีผู้ ฝึกสอนพงึมี ถ้าผู้ ฝึกสอนไมต่รงตอ่เวลา นกัฟตุบอลจะเป็นผู้ ท่ีมี

ตรงตอ่เวลาด้วย นกัฟตุบอลควรถึงสนามก่อนการฝึกซ้อมประมาณ 10 นาที 

 ผู้ ฝึกสอนควรเป็นทัง้คูซ้่อม ผู้ ชีนํ้าและเป็นผู้คอยช่วยเหลือเม่ือนกัฟตุบอลมีปัญหาในการเลน่ 

 ผู้ ฝึกสอนควรวิจารณ์นกัฟตุบอลเฉพาะในกรณีท่ีรุนแรง ควรยกยอ่ง ชมเชยและกระตุ้นให้เกิด

ความกล้า การวิพากษ์วจิารณ์อาจจะมีผลเสียและการยกยอ่งอาจจะมีผลดีภายหลงั เม่ือเดก็ทําผิดควร

จะพดูกบัเขาในวิธีท่ีนุ่มนวล คอ่ยพดูคอ่ยจาหรือไมก็่เรียกไปพดูสองตอ่สอง เดก็จะยอมรับและเห็น

คณุคา่ของการตกัเตือนมากกวา่ ผู้ ฝึกสอนควรเป็นท่ีนา่นบัถือทําให้เดก็นบัถือผู้ ฝึกสอนและทํางานอทิุศ

แรงกายให้ผู้ เลน่ 

 เจริญ กระบวนรัตน์  (2545:  4) กลา่วถึงบทบาทและหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนไว้วา่ 

 1. การเป็นครูผู้สอนท่ีดี หมายถึง การเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในดานความรู้ความสามารถ ในการ

ถ่ายทอดเทคนิค ทกัษะ ในแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกกีฬาชนิดหรือประเภทนัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้องชดัเจน 

เข้าใจง่าย สามารถประยกุต์ใช้วิธีการฝึกได้ในทกุสถานการณ์ท่ีจะเอือ้ให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีกบั

นกักีฬา 

 2. เป็นนกัจิตวทิยาท่ีเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สกึของนกักีฬา ควรเป็นผู้ ท่ีสร้างความสนิทสนมเป็น

กนัเองกบันกักีฬาของตนและผู้ ร่วมงาน ตลอดจนสร้างความมีชีวิตชีวา 

 3. เป็นนกัสรีรวิทยาท่ีรอบรู้ ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ ท่ีกําหนดการฝึกซ้อมให้กบันกักีฬา ซึง่การ

ฝึกซ้อมท่ีหนกัและตอ่เน่ืองเป็นระบบเท่านัน้ คือหนทางท่ีนํานกักีฬาไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการไมว่า่จะ

เป็นทางด้านเทคนิค ทกัษะ หรือความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน การประสานงานของระบบประสาท 

กล้ามเนือ้ และความออ่นตวั อนัเป็นองค์ประกอบหลงัของสมรรถภาพทางกายท่ีสําคญัของนกักีฬา ผู้
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4. เป็นนกัพดูท่ีดีในการทําหน้าท่ีควบคมุนกักีฬานัน้  พอ่ แม ่เจ้าหน้าท่ีประจําทีม ผู้บริหารกีฬา 

ผู้ ฝึกสอน ตลอดจนส่ือมวลชนทกุแขนงจะต้องทําความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมกบันกักีฬา การพดู

หรือเขียนสิง่ใดควรจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกวา่ท่ีจะสร้างความกดดนับีบคัน้ให้เกิดความ รู้สกึ

ท้อหมดกําลงัใจ เพ่ือจะช่วยกระตุ้นหรือเป็นแรงใจทําให้นกักีฬาเกิดความรู้สกึภาคภมูิใจในสิง่ท่ีเขา

กําลงักระทําอยู ่และมีกําลงัใจท่ีจะกระทําตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้ 

5.  ทําตวัให้เป็นนกัสืบบางโอกาส บางครัง้หรือบางเวลาผู้ ฝึกสอนกีฬาจําเป็นต้องทําหน้าท่ีสืบ

หาข้อมลูบางอยา่งด้วยตนเอง เพ่ือสืบหาสาเหตท่ีุมาของปัญหาและวธีิการแก้ไข 

 6. ทําตวัเป็นนกัแสดงให้เข้าบรรยากาศเพ่ือให้เข้ากบัเหตกุารณ์หรือบรรยากาศในชว่งเวลานัน้ 

ผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสทิธิภาพควรจะมีไหวพริบปฏิภาณรู้วา่ช่วงเวลาใดควรจะปรับ เปล่ียนนิสยัตนเอง

ชัว่คราวเพ่ือให้เกิดผลดีกบัทีมหรือนกักีฬา 

7. เป็นนกัเผดจ็การในบางเวลาในบางโอกาส ผู้ ฝึกสอกีฬาจําเป็นต้องทําตวัเหมือนนกัเผดจ็

การแตมี่มนษุยธรรมเพราะอาจจะมีบางกรณีจะต้องตดัสนิใจลงไปโดยท่ีไมอ่าจรอปรึกษาใครได้ 

อยา่งไรก็ตามการตดัสนิใจในลกัษณะดงักลา่วนี ้ผู้ ฝึกสอนควรจะได้ไตร่ตรองโดยคํานงึถึงประโยชน์

สว่นรวมเป็นหลกั 

 
 เทคนิคของผู้ฝึกสอน 
 ประโยค สทุธิสง่า (2567: 17) ได้ให้เทคนิคของการฝึกสอนไว้ดงันี ้

 1. ต้องมีตารางการฝึกซ้อมซึง่ผู้สอนจําเป็นต้องเตรียมไว้ลว่งหน้าเพ่ือเป็นหลกัในการฝึกท่ีดี 

 2. การแตง่กายของผู้ ฝึกสอนต้องสะอาด เหมาะสมกบัสภาพกาล 

 3. ต้องตรงตอ่เวลาในการนดัหมายตามตารางฝึกซ้อมและถึงสนานก่อนเวลาฝึก สํารวจ

อปุกรณ์และสถานท่ีให้พร้อม 

 4. เป็นผู้ นําในการฝึก ผู้ ฝึกสอนต้องเป็นใหญ่ในสนามแตผู่้ เดียว การฝึกจงึจะเป็นผล 

5. สญัญาณนกหวีดต้องเดด็ขาด หนกัแนน่ 

6. มีความสนกุสนานในการควบคมุหรือแนะนําหรือสอนนกัฟตุบอล ให้สีหน้าแสดงออก 

7. ต้องมีความอดทนเพราะต้องจําเจอยูก่บัผู้ เลน่และสนามตลอดปี ซึง่ผู้ ฝึกสอนจะต้องพร้อมท่ี

จะเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ และพร้อมท่ีจะแก้ปัญหา 
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 องค์ประกอบของผู้ฝึกสอน  
 สปุราณี ขวญับญุจนัทร์ (2541: 84-85) กลา่วา่ ผู้ ฝึกสอนเป็นจํานวนมากมีความต้องการท่ีจะ

เป็นผู้สอนท่ีดี และประสบความสําเร็จ องค์ประกอบสําคญัๆ ท่ีจะทําให้ผู้ ฝึกสอนประสบความสําเร็จ มี

ดงัตอ่ไปนี ้

 1. แรงจงูใจ (Motivation) ผู้ ฝึกสอนต้องมีแรงจงูใจท่ีต้องการจะเป็นผู้ ฝึกสอนอยา่งจริงใจ 

นอกจากนัน้ผู้ ฝึกสอนต้องมีความเสียสละ และการทํางานทกุอยา่งต้องมีการวางแผนท่ีดีเสมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบางครัง้ผู้ ฝึกสอนจําเป็นต้องอยูห่า่งจากครอบครัวเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เพ่ือ

การเก็บตวัและฝึกซ้อมนกักีฬา 

 2. มีความรู้เก่ียวกบัการกีฬา (Knowledge of Your Sport) ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในยทุธวธีิตา่งๆ ของประเภทกีฬาท่ีตนฝึกสอนอยู ่สามารถอธิบายและสาธิตทกัษะตา่งๆ ได้อยา่ง

ถกูต้องแมน่ยํา 

 3. มีปรัชญา (Philosophy) ผู้ ฝึกสอนควรมีหลกัการ ความเช่ือและมีความมัน่คงทางจิตใจ 

 4. เป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดี (Be a Good Teacher) ผู้ ฝึกสอนควรศกึษาค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆ  ในกีฬาท่ี

ตนกําลงัฝึกสอนอยู ่และพยายามตัง้ใจทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 5. เป็นผู้จดัการท่ีดี (Be Organised) ผู้ ฝึกสอนควรรู้จกัการวางแผน การตัง้งบประมาณการ

บริหารงานและการประเมินผล 

 6. มีความคดิเป็นทางบวก (Be Positive) ผู้ ฝึกสอนควรสร้างทศันคตท่ีิเป็นทางบวกให้แก่

นกักีฬา และควรให้ผลย้อนกลบัแก่นกักีฬาในทางบวกเสมอ 

 7. บคุลกิลกัษณะ (Personality) ผู้ ฝึกสอนควรมีบคุลกิลกัษณะเป็นตวัของตวัเองและรู้จกั

ศกึษาถึงบคุลกิลกัษณะของผู้ ฝึกสอนคนอ่ืนๆ ท่ีเคยประสบความสําเร็จมาแล้ว 

 8. รู้จกัเตรียมความพร้อมเพ่ือความสําเร็จ (Preparation Success) ผู้ ฝึกสอนควรมีการเตรียม

ความพร้อมในการสร้างทีม โดยยดึหลกั 6’S ดงัตอ่ไปนี ้

  8.1 ทกัษะ (Skill) ผู้ ฝึกสอนควรมีความรู้และทกัษะท่ีดีและถกูต้องในประเภทกีฬาท่ี

ตนฝึกสอน 

  8.2 ยทุธวธีิ (Strategy) ผู้ ฝึกสอนควรศกึษายทุธวธีิการเลน่แปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 

  8.3 ความเร็ว (Speed) ผู้ ฝึกสอนควรมีการตดัสนิใจท่ีรวดเร็วในการทํางาน  

มีความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

  8.4 ความแข็งแรง (Strength) ผู้ ฝึกสอนต้องมีความแข็งแรง สขุภาพร่างกายดีเพ่ือ

พร้อมรับกบัทกุสถานการณ์ 

  8.5 ความอดทน (Stamina) ผู้ ฝึกสอนต้องมีความอดทน เสียสละ ตอ่การฝึกซ้อมกีฬา 
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  8.6 ควบคมุความเครียด (Stress Control) ผู้ ฝึกสอนควรต้องศกึษาวธีิการควบคมุ

ความเครียดให้แก่ตนเองและนกักีฬา 

 9. ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ (Teach Your Athletes about Proper Nutrition)  

ผู้ ฝึกสอนต้องให้ความรู้เร่ืองหลกัโภชนาการแก่นกักีฬา โดยแนะนําการรับประทานตัง้แตช่่วงการ

ฝึกซ้อม ก่อนการแขง่ขนั ระหวา่งการแขง่ขนั และหลงัการแขง่ขนั 

 10. ไมทํ่าตวัมากกวา่เป็นผู้ ฝึกสอน (Don’t over Coach) ผู้ ฝึกสอนไมค่วรทําตวัให้วุน่วาย

เกินไป การสื่อสารท่ีซํา้ซ้อน อาจทําให้นกักีฬาและคนรอบข้างเกิดความสบัสน 

 11. กําหนดเป้าหมาย (Set Goals) ผู้ ฝึกสอนควรกําหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและ

นกักีฬาสามารถปฏิบตัไิด้ 

 12. พฒันาความสามารถสว่นบคุคล (Strive for Individual Improvement)  

ผู้ ฝึกสอนควรเข้าใจในความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งนกักีฬาแตล่ะคน 

 13. ชนะและแพ้ (Winning and Losing) ผู้ ฝึกสอนต้องเตรียมความพร้อมเสมอสําหรับผลการ

แขง่ขนั ไมว่า่จะชนะหรือแพ้ แตส่ิง่สําคญัต้องพยายามให้นกักีฬาเลน่อยา่งเตม็ความสามารถ 

 
 บุคลิกลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬาที่ด ี
 บคุลกิลกัษณะของผู้ ฝึกสอน 

 เจษฎา เจียระไน (2530: 11 - 17) กลา่วไว้วา่ ผู้ ฝึกสอนท่ีดีควรจะมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

  1. มีความเข้าใจเก่ียวกบัร่างกายมนษุย์ 

  2. มีความรู้ทนัสมยัเก่ียวกบัหลกัวิธีการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นกักีฬา 

  3. มีความสามารถในการวเิคราะห์ท่าทางสไตล์ของผู้ เลน่ 

 4. มีความสามารถในการใช้คนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 5. มีจริยธรรมและเช่ือถึงคณุคา่ของการแขง่ขนั 

 6. รู้จกัพฒันาบคุลกิภาพของตนเอง 

 7. มีปรัชญาเป็นของตนเอง 

 8. อทิุศตน กระตือรือร้น และมีความคดิริเร่ิม 

 9. มีเป้าหมาย 

 10. ต้องสร้างวินยัในทีม 

 11. มีจิตวทิยา 

 12. ไมเ่ห็นแก่ตวั 

 13. มีมนษุยสมัพนัธ์ 
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 14. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ เลน่ ชมุชน สงัคม และต้นสงักดั 

 15. ต้องมีความรู้ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เลน่ 

 16. มีความเป็นผู้ นํา 

 17. มีนกักีฬาท่ีดี 

 สปุราณี ขวญับญุจนัทร์ (2541: 83-84) กลา่วา่ บคุลกิลกัษณะของผู้ ฝึกสอนเป็นสิง่สําคญั

มากตอ่นกักีฬา เพราะนกักีฬามกัจะเลียนแบบบคุลกิลกัษณะของผู้ ฝึกสอนของตนเอง เพราะฉะนัน้ผู้

ฝึกสอนจงึควรพฒันาบคุลกิลกัษณะของตนเอง เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่นกักีฬาตอ่ไป บคุลกิลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของผู้ ฝึกสอน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ฝึกสอนต้องให้ความใสใ่จท่ีต้องการจะประสบความสําเร็จ 

2. ผู้ ฝึกสอนต้องมีลกัษณะการเป็นผู้ นําท่ีมีความสามารถ 

3. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความยตุธิรรม 

4. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความมุง่มัน่ รักความก้าวหน้า 

5. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรับผิดชอบ 

6. ผู้ ฝึกสอนต้องมีอารมณ์มัน่คงแจ่มใส และรู้จกัการควบคมุอารมณ์ 

7. ผู้ ฝึกสอนต้องตดัสนิใจได้เร็ว ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

8. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรู้ในหลกัการบริหารท่ีดี 

9. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

10. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรอบรู้ในเกมการแขง่ขนัของกีฬาประเภทนัน้ๆ 

11. ผู้ ฝึกสอนต้องรู้จกัวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

12. ผู้ ฝึกสอนต้องรู้จกัการสร้างความสามคัคีภายในทีม 
 

บทบาทและหน้าที่นักกีฬา  
พีระพงษ์ บญุศริิ (2535:  65 - 69) ได้กลา่วถงึ บทบาทหน้าท่ีนกักีฬาไว้ดงันี ้

1. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง หน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบและทีม 

2. รู้จกัประสานด้านตา่งๆ เช่น การประสานการฝึก การเลน่ 

3. รู้จกัสร้างสขุภาพสว่นบคุคลให้อยูใ่นสภาพพร้อมทกุระยะ 

4. ศกึษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมกีฬาท่ีเลน่ให้ลกึซึง้ 

5. รู้จกัพฒันาด้านบคุลกิตา่งๆ อยา่งเหมาะสม คือ พฒันาตนเอง พฒันาด้านสงัคม 

6. สร้างสมรรถภาพความแข็งแรงและสภาพสว่นตวัอยูเ่สมอ 

7. ฝึกลกัษณะการเป็นผู้ นําท่ีเหมาะสมกบัสถานะ 
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 1แรงจูงใจกับการเล่นกีฬา  

 เทเวศร์  พิริยะพฤนท์ (2528: 147) กลา่วไว้วา่ ต้องคํานงึถึงแรงจงูใจเพราะนกักีฬา ท่ีมีความ

ปรารถนาท่ีจะเลน่กีฬาให้ได้ดีขึน้นัน้จะมีแรงจงูใจสงู ซึง่จะมีผลทําให้นกักีฬาคนนัน้ๆ ทําการฝึกซ้อม

อยา่งตัง้ใจ มีวนิยัในตนเอง ขยนัขนัแข็งในการฝึกซ้อม 

 พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ (2534:  44) กลา่วถึงลกัษณะนิสยัของนกักีฬาท่ีจะประสบความสําเร็จวา่ 

นกักีฬาต้องมีความกงัวลใจน้อย สมาธิดี เช่ือมัน่ในตนเอง มองผลงานของตนเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสดุ มี

แรงจงูใจมาก ดงันัน้ พลงัของแรงจงูใจจงึเป็นสิง่ท่ีผู้ ฝึกสอนควรคํานงึถึงเป็นอยา่งมาก และเป็นหน้าท่ี

ของผู้ ฝึกสอนท่ีจะต้องหาวิธีกระตุ้นหรือสร้างแรงจงูใจให้เกิดกบันกักีฬาของตนเอง 

 วรศกัดิ ์ เพียรชอบ (2534: 47) สรุปแนวคดิเก่ียวกบัการเตรียมตวัด้านจิตวิทยาก่อนการ

แขง่ขนั โดยนําเสนอปัจจยัในการเตรียมตวันกักีฬาด้านจิตวิทยาเพ่ือเข้าทําการแขง่ขนัให้ได้ประสบ

ความสําเร็จไว้ดงันี ้

 1. ควรให้แรงเสริมและผลย้อนกลบัท่ีเหมาะสมแก่นกักีฬาในความสามารถทําได้ซึง่การใช้

แรงเสริมท่ีสามารถทําได้โดยง่ายคือ คําชมเชย และคํากลา่วท่ีเป็นลกัษณะสร้างสรรค์ของผู้ ฝึก เป็นต้น 

สว่นผลย้อนกลบัทําได้โดยท่ีผู้ ฝึกบอกผลท่ีนกักีฬาสามารถทําได้ 

 2. ควรใช้แรงจงูใจโดยการท่ีครูผู้ ฝึกสอนจะต้องรู้จกัการสร่างสภาพการฝึกซ้อมเป็นท่ี

น่าสนใจ มีความสนกุสนาน มีความท้าทาย และสภาพการฝึกซ้อมก็ต้องคล้ายคลงึกบัการแขง่ขนัจริง 

เพ่ือให้นกักีฬาสามารถยืนหยดัฝึกซ้อมให้ได้มากท่ีสดุและดีท่ีสดุ 

 3. ควรจะเพิ่มความลดความต่ืนเต้น และความฮกึเหิมในการแขง่ขนัให้เหมาะสม และ

ถกูต้อง เช่น การนัง่สมาธิ และการสะกดจิต 

 4. การจดัสภาพการฝึกซ้อมให้คล้ายคลงึกบัสภาพการแขง่ขนัจริงให้มากท่ีสดุ 

 5. ผู้ ฝึกสอนต้องมีความเข้าใจถึงความแตกตา่งของนกักีฬาแตล่ะคนเป็นสําคญั 

 6. ผู้ ฝึกซ้อมควรจะหาทางชว่ยเหลือนกักีฬาให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีมโนทศัน์ท่ี

ถกูต้อง โดยการจดัสภาพการณ์ให้นกักีฬามีประสบการณ์ในความสําเร็จหรือประสบการณ์ท่ีดีในการ

ฝึกซ้อมและการให้แรงเสริม 

 7. การใช้ความเช่ือมัน่บางอยา่งให้เป็นประโยชน์ตอ่การฝึกซ้อม เชน่ ความเช่ือวา่ได้สดู

ออกซเิจนก่อนการฝึกซ้อม จะทําให้มีความรู้สกึวา่มีกําลงัวงัชาขึน้ 

 8. ควรเปล่ียนบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทําให้เป็นประโยชน์ตอ่การฝึกซ้อม 

 9. ผู้ ฝึกสอนควรมีควรมีรูปแบบเป็นผู้ นําท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การฝึกซ้อมเช่น ผู้ นําแบบ

ประชาธิปไตย และผู้ นําแบบอตัตาธิปไตย 
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10. โปรแกรมการฝึกซ้อมและวิธีการฝึกซ้อมควรจะเป็นสิง่ท่ีมีความหมายตอ่นกักีฬาโดยท่ี

โปรแกรมการฝึกซ้อม และวธีิการฝึกซ้อมท่ีนกักีฬาเห็นวา่สามารถท่ีจะเป็นไปได้และปฏิบตัไิด้ 

 11.  การใช้แรงจงูใจท่ีเกิดจากการเห็นคณุคา่ของการเลน่กีฬาเป็นสิง่ท่ีดีและเป็นท่ีพงึ

ปรารถนา เช่น ความรู้สกึภาคภมูิใจในการเลน่กีฬาและเป็นนกักีฬา หรือการเห็นคณุคา่และประโยชน์

ของกีฬา 

12.  ผู้ ฝึกสอนควรจะมีความเข้าใจในความสมัพนัธ์กนัระหวา่งผู้ ฝึกสอน และผู้ดแูละ

ความสามารถท่ีนกักีฬาสามารถทําได้ โดยการมีคูฝึ่กซ้อมจะทําให้นกักีฬาได้ใช้ความพยายามมากกวา่

การฝึกซ้อมคนเดียว 

 13. การควบคมุระดบัความกงัวลใจ และการลดความเครียดในตวันกักีฬา 

 14. สขุภาพจิตของนกักีฬา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฐมพยาบาลทางจิตและอารมณ์ของ

นกักีฬาหลงัการแขง่ขนั 

 
การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสาํเร็จในการแข่งขันกีฬา 

 พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ (2534: 76 – 77) ได้กลา่วถงึการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้เกิดความสําเร็จใน

การแขง่ขนักีฬาไว้วา่ 

 1. ให้นกักีฬาได้รับประสบการณ์แห่งการประสบความสําเร็จอยา่งทัว่ถึงกนัใน การกีฬาการจดั

สภาพแวดล้อมในการกีฬาควรจดัให้นกักีฬาได้รับความสําเร็จ ซึง่ทําให้เพิม่แรงจงูใจในการเลน่กีฬา

มากยิง่ขึน้ 

 2. ให้นกักีฬามีโอกาสรับผิดชอบในการตัง้กฎเกณฑ์ในการตดัสนิใจ ทําให้นกักีฬา มีโอกาส

ควบคมุความประพฤตขิองตนเองและเกิดความรู้สกึวา่ได้ประสบความสําเร็จ 

 3. ให้คําชมเชยทัง้คําพดูและท่าทางและควรใช้บอ่ยๆ ให้นกักีฬาได้รับรู้ถึงการมีสว่นช่วยเหลือ

ทีม เน้นบทบาทความสําคญัของแตล่ะคนท่ีมีตอ่ความสําเร็จของทีมและทําให้นกักีฬา 

 4. การตัง้จดุมุง่หมาย ต้องเป็นจดุมุง่หมายท่ีเป็นจริงและสามารถทําได้ด้วย ความพยายาม มีการ

ประเมิน มีการปรับปรุง วา่นกักีฬาได้บรรลจุดุมุง่หมายแคไ่หน 

 5. มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฝึก ทําให้ไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ย ทําให้การฝึกซ้อมเกิดความ

สนกุสนาน ทําให้นกักีฬาได้ค้นพบสิง่ใหม่ๆ   

 6. การทําให้เกิดความสนกุสนาน เกิดความสมดลุระหวา่งความสามารถของนกักีฬากบัความ

ยากง่ายของการฝึก ท้าทาย ความสามารถ เกิดอยากลองเลน่อยากซ้อม และอยากแขง่ขนั 
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ประวัตกีิฬาฟุตวอลเลย์ 
กีฬา    สมาคมฟตุวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย.  (2553:  onlines)  ฟตุวอลเลย์  เร่ิมเลน่ขึน้บน

ชายหาดตา่งๆ ในเมืองรีโอ เดอ จาเนโร ของประเทศบราซลิในปี 1963 ท่ีมีการ เลน่เกือบถึง 50 ปี

มาแล้ว สมาคมกีฬาฟตุวอลเลย์ของชาวยโุรปท่ีมีชาตติา่งๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกถึง 8 ประเทศ คือ 

ประเทศกรีซ ประเทศโปตเุกส ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนั ประเทศสเปน ประเทศจากเกาะมอลตา 

ในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ และประเทศฮอลแลนด์  ได้ถกูก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2004  

กีฬาฟตุวอลเลย์จะถกูจดัให้เป็นการแขง่ขนัอีกประเภทหนึง่ในการแขง่ขนัโอลมิปิค ในปี ค.ศ. 2008  

กีฬาฟตุวอลเลย์เป็นกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยท่ีมีภมูิอากาศ และแสงแดดท่ีสดใส มีชายหาด

มากมาย ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกวา่มีชายหาดตา่งๆ มากมายท่ีสวยงาม คล้ายคลงึกบัประเทศ

บราซลิ เรามีการเลน่กีฬาบนพืน้ดนิมากมายท่ีสามารถพฒันาให้เป็นการเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์กนัอยา่ง

แพร่หลาย อากาศดีในฤดรู้อนของประเทศไทยท่ีไมเ่หมือนกบัอากาศในแถบยโุรปท่ีตารางการเลน่ในฤดู

ร้อน คือเดือนมิถนุายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสงิหาคม ซึง่มีเพียง 3 เดือนตอ่ปีเท่านัน้ ซึง่ท่ีประเทศ

ไทยสามารถเลน่ได้ทัง้ปี เลน่ท่ีไหนก็ได้ ท่ีมีทรายหรือจะสร้างสนามขึน้เองก็ได้ และสิง่ท่ีจําเป็นก็แคต่า

ขา่ยกบัลกูบอลเท่านัน้ กีฬาท่ีเสียคา่ใช้จ่ายน้อยมากในการเลน่  กีฬาฟตุวอลเลย์เลน่ในสนามท่ีมีพืน้ท่ี

เพียงเลก็น้อย สามารถสร้างสนามฟตุวอลเลย์ได้ถึง 32 สนามจากสนามฟตุบอล 1 สนาม ลงทนุถม

ทรายเพียง 1 ครัง้ในการสร้างสนามฟตุวอลเลย์ ไมมี่การบํารุงรักษาในการรดนํา้สนามหญ้า สามารถใช้

งานสนามได้ตลอดทัง้วนัทัง้คืน โดยไมมี่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ กีฬาฟตุวอลเลย์เป็นกีฬาท่ีคล้ายคลงึ

กบักีฬาเซปักตะกร้อ ดงันัน้ประเทศไทยจงึสามารถเป็นแชมป์โลกจากกีฬาฟตุวอลเลย์ได้เหมือนกนั  

ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ทัง้ในหมูผู่้ชมและผู้สนบัสนนุทัว่ไปสําหรับกีฬาเซปักตะกร้อ 

ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองท่ีง่ายมาก ในการชกัชวนให้ตดิตามกีฬาฟตุวอลเลย์ เทคนิคการเลน่ท่ีคล้ายกนักบักีฬา

เซปักตะกร้อสามารถนํามาใช้ในการเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์ได้ ชาวบราซลิมีการเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์ เพียง 

50 ปี แตช่าวไทยมีการเลน่ตะกร้อมากกวา่ 50 ปี เป็นการง่ายท่ีจะพฒันาและมีนกักีฬาฟตุวอลเลย์ดีๆ 

เพราะวา่กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาท่ีมีการเลน่กนัอยา่งกว้างขวางทัว่ประเทศ ตัง้แตเ่ดก็ท่ีมีอายนุ้อย

มากจากโรงเรียนตา่งๆ และจากทกุๆ จงัหวดั จงึมีโอกาสได้เปรียบมากในการพฒันาวงการกีฬา หาก

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยโุรปท่ีไมมี่กีฬาประจําชาตท่ีิคล้ายคลงึกนักบักีฬาฟตุวอลเลย์ 

กีฬาฟตุวอลเลย์ต้องการเทคนิคการเลน่ท่ีคล้ายคลงึกบักีฬาเซปักตะกร้อ อยา่งไรก็ตาม กฎกตกิาตา่งๆ 

ก็เหมือนกบักีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
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งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
งานวจิัยภายในประเทศ 
วีณา ศรีวพิฒัน์ (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬายิมนาสตกิเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนัยมินาสตกิชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23 โดยใช้แบบสอบถามกบัคณะ 

กรรมการบริหาร จํานวน 57 คน ผู้ ฝึกสอนจํานวน 30 คน และนกักีฬาจํานวน 76 คน รวมทัง้สิน้ 163 คน 

การแจกแจงความถ่ีหาคา่ร้อยละ ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬายมินาสตกิลีลา เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัยิมนาสตกิชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23 ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม ในความคดิเห็น

ของกรรมการบริหารสโมสร มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 58.37 ในความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน 

มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 59.39 ในความคดิเห็นของนกักีฬา มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็น

ร้อยละ 55.26  

 2. ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬายมินาสตกิลีลา เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัยิมนาสตกิชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23 ด้านการฝึกซ้อม ในความคดิเห็นของกรรมการบริหารสโมสร มีปัญหาระดบั

น้อย คดิเป็นร้อยละ 61.40 ในความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน มีปัญหาน้อย คดิเป็นร้อยละ 58.33 ในความ

คดิเห็นของนกักีฬา มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 46.27 

 3. ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬายมินาสตกิลีลา เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัยิมนาสตชิิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ในความคดิเห็นขอ คณะกรรมการบริหาร

สโมสร มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 46.32 ในความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน มีปัญหาในระดบั

น้อย คดิเป็นร้อยละ 46.00 ในความคดิเห็นของนกักีฬา มีปัญหาในระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 

59.21 

 4. ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬายมินาสตกิลีลา เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัยิมนาสตกิชิงชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23 ด้านการจดัการ ในความคดิเห็นของคณะกรรมการบริหารสโมสร มีปัญหา

ในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 62.66 ในความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 

54.29 ในความคดิเห็นของนกักีฬา มีปัญหาในระดบัน้อย คดิเป็นร้อยละ 46.80 

ศริิวฒุิ ทิพยไกรศร (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬา

รักบีฟ้ตุบอล เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 30 เพ่ือทราบถงึสภาพ

และปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ตุบอล เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง   ประเทศไทย

ครัง้ท่ี 30 มี 4 ด้าน คือ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการ

ฝึกซ้อม ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร กลุม่ตวัอยา่งเป็นประชากรประกอบด้วย ผู้จดัการทีม ผู้

ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนจํานวน 30 คน และนกักีฬา จํานวน 290 คน รวมทัง้สิน้ 320 คน โดยการ
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1.  ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน มีความคดิเห็นวา่สภาพการเตรียมทีมด้านการ

คดัเลือกตวันกักีฬา มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้าน

การฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในสว่นปัญหา

การเตรียมทีม ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย สว่นด้านสถานท่ีและอปุกรณ์การ

ฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร มีปัญหาอยูอ่ยูใ่นระดบั   ปานกลาง 

2.  นกักีฬา มีความคดิเห็นวา่สภาพการเตรียมทีม ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในสว่นปัญหาการเตรียม ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร        มีปัญหา

อยูอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง 

สมรรถ อมาตยกลุ (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมในการแขง่ขนั

ฟตุบอลนกัเรียนประเภท ก. รุ่นอายไุมเ่กิน 18 ปี โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีคา่ความเช่ือมัน่ 

0.93 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 

ผลการศกึษาพบวา่ 

1.  สภาพการเตรียมทีมของผู้ควบคมุทีมและผู้ ฝึกสอน ความคดิเห็นโดยรวมสว่นใหญ่มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นนกักีฬาความคดิเห็นโดยรวมสว่นใหญ่ มีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก 

2.  ปัญหาการเตรียมทีมของผู้ควบคมุทีมและผู้ ฝึกสอน ความคดิเห็นโดยรวมสว่นใหญ่มี

ปัญหาการเตรียมทีมอยูใ่นระดบัน้อย ยกเว้นด้านโภชนาการ มีปัญหาการเตรียมทีมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง สว่นนกักีฬาความคดิเห็นโดยรวมสว่นใหญ่ มีปัญหาการเตรียมทีมอยูใ่นระดบัน้อย 

 จากการศกึษาปัญหาตา่ง ๆ จากการแขง่ขนั การฝึกซ้อมนกักีฬา และการเตรียมทีมการแขง่ขนั

ในงานวิจยัท่ีผา่นมา ปัญหาท่ีพบสว่นใหญ่ คือ ระยะเวลาการเก็บตวัฝึกซ้อมควรตอ่เน่ือง และยาวนาน 

รวมทัง้ปัญหาด้านเบีย้เลีย้งไมเ่พียงพอ และเบกิจ่ายลา่ช้าการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องไมดี่เท่าท่ีควร ซึง่สาเหตเุหลา่นีเ้ป็นปัญหา และอปุสรรคในการเตรียมทีมนกักีฬาเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬา ซึง่สมควรแก้ไขและปรับปรุง 

 เอกชยั นชุลํายอง (2546: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬาคน

พิการเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเฟสปิกเกมส์ ครัง้ท่ี 8 โดยใช้แบบสอบถามนกักีฬาจํานวน 87 คน ผู้
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 1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ตามความคดิเห็นของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และคณะกรรมการ

บริหาร พบวา่มีปัญหาน้อย และในรายข้อ นกักีฬาเห็นวา่ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 

 2. ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และ

คณะกรรมการบริหาร พบวา่มีปัญหาน้อย และในรายข้อมีปัญหามากได้แก่ อปุกรณ์การฝึกซ้อมไมเ่พียงพอ 

ไมส่ะดวกในการใช้สถานท่ี สิง่อํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม ตลอดจนการเดนิทางไปสนามฝึกซ้อม 

 3. ด้านการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และคณะกรรมการการบริหาร

พบวา่มีปัญหาน้อย และในรายข้อท่ีมีปัญหามาก ได้แก่ เวลาในการฝึกซ้อมในแตล่ะวนั/สปัดาห์ 

 4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และคณะกรรมการ

บริหาร พบวา่มีปัญหามาก และในรายข้อท่ีมีปัญหามากได้แก่ คา่เบีย้เลีย้ง การดแูลรักษาพยาบาล ชดุ

กีฬาท่ีใช้ฝึกซ้อมไมเ่หมาะสม อาหารไมเ่พียงพอ ถกูหลกัโภชนาการ ห้องนํา้ไมเ่หมาะสมกบัความพิการ 

สิง่อํานวยความสะดวก รางวลัท่ีได้รับจากการแขง่ขนั ตลอดจนการเอาใจใสแ่ละตดิตามผลของผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

   5. ด้านการเรียน การทํางาน และหนว่ยงานต้นสงักดั ตามความคดิเห็นของนกักีฬาผู้ ฝึกสอน 

และกรรมการการบริหาร พบวา่มีปัญหาน้อย 

เพชรรัตน์  ยณัรังสี (2547: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาปัญหาการเตรียมทีมกีฬายกนํา้หนกัใน

การแขง่ขนักีฬายกนํา้หนกัเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2546 ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั จํานวน 285 

คน ประกอบด้วยนกักีฬา จํานวน 235 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 30 คน และผู้จดัการทีม จํานวน 20 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่ มี

ความเห็นวา่แผนการดําเนินการคดัเลือกนกักีฬามีปัญหามาก และในสว่นผู้ ฝึกสอนมีความเห็นวา่ 

ปัญหาการคดัเลือกนกักีฬามีความยตุธิรรม การประชมุชีแ้จงวิธีการคดัเลือกนกักีฬา และจํานวน

นกักีฬาท่ีเข้าร่วมการคดัเลือก มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ด้านสถานท่ีอปุกรณ์การฝึกซ้อม นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่มี

ความเห็นวา่ มาตรฐานของสนามฝึกซ้อม แสงสวา่งในสนามฝึกซ้อมและสถานท่ีเก็บอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

 3. ด้านการฝึกซ้อม นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ การ

วางแผนการเตรียมการฝึกซ้อมอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งและมีระบบ ระยะเวลาฝึกซ้อมในแตล่ะสปัดาห์ 
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4. ด้านงบประมาณ นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ 

การดําเนินงานมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ในเร่ืองของงบประมาณด้านการฝึกซ้อมงบประมาณ

ด้านการแขง่ขนั ความคลอ่งตวัในการเบกิจ่ายงบประมาณ งบประมาณในการคดัเลือกนกักีฬาและ

งบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

5. ด้านสวสัดกิาร นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ การ

ดําเนินงานมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ชดุกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั การจดัสอน

เสริมด้านการศกึษาให้กบันกักีฬา การตดิตามดแูลรักษาพยาบาลและการให้ความช่วยเหลือท่ีได้รับ

บาดเจ็บจากการฝึกซ้อม การอํานวยความสะดวกยานพาหนะในการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั เบีย้เลีย้ง

ในการฝึกซ้อมและแขง่ขนั การให้รางวลัแก่นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบั

ชมรมหน่วยงานหรือจงัหวดั และตารางการฝึกซ้อมเป็นอปุสรรค์ตอ่การเรียน  

 ภราดร  สงักรแก้ว (2547:  บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีม

กีฬามวยสากลสมคัรเลน่คดัเลือกตวัแทนจงัหวดัสโุขทยั เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั คดัเลือกตวัแทนภาค 5 

กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี 20 เพ่ือทราบถึงสภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬามวยสากลสมคัรเลน่

คดัเลือกตวัแทนจงัหวดัสโุขทยั เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั คดัเลือกตวัแทนภาค 5 กีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิ

ครัง้ท่ี 20 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นผู้จดัการทีมจํานวน 10 คน ผู้ ฝึกสอนจํานวน 10 คน นกักีฬามวยสากล

สมคัรเลน่จํานวน 80 คน รวมทัง้สิน้ 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสมัภาษณ์

และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ด้านสถานท่ีฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬามวยสากล

สมคัรเลน่ มีสภาพเหมาะสม มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

2. ด้านผู้ ฝึกสอน ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬามวยสากลสมคัรเลน่ มี

สภาพไมเ่หมาะสม มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

3. ด้านอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬามวย  

4.  ด้านการเก็บตวัฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬามวยสากล

สมคัรเลน่ มีสภาพไมเ่หมาะสม มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

5. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬา

มวยสากลสมคัรเลน่ มีสภาพไมเ่หมาะสม มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 กมล  ตนักิมหงษ์ (2549: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองปัญหาการเตรียมทีมเซปักตะกร้อเพ่ือ

แขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 22 มีจดุมุง่หมายในการวิจยัเพ่ือศกึษาปัญหาการเตรียมทีมเซปักตะกร้อเพ่ือ

แขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 22 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกักีฬาชายตวัแทนทีมชาตไิทยจํานวน 14 คน ซึง่เข้า

ร่วมการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ครัง้ท่ี 22 ณ ประเทศเวียดนาม การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการสงัเกต 

การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการเขียนบนัทกึ และทําการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์นอกจากนัน้ 

กลุม่ตวัอยา่งได้ทําการเขียนบนัทกึเก่ียวกบัปัญหาในการเตรียมทีมเพ่ือการแขง่ขนั วิเคราะห์ข้อมลูโดย

การเปรียบเทียบความคงท่ีของข้อมลู และแบบสอบถามความเช่ือถือได้ของข้อมลูโดยวิธีการตรวจสอบ

จากกลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษาพบปัญหา 6 ด้านด้วยกนั คือ ชดุฝึกซ้อมไมเ่พียงพอ เบีย้เลีย้งออกช้า 

สนามฝึกซ้อมไมเ่หมาะสม ท่ีพกันกักีฬาไมเ่หมาะสม ขาดยานพาหนะ และแพทย์ประจําทีมไมเ่พียงพอ 

 ขวญัยืน  รวมสขุการ (2550: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬา    

มวยไทยสมคัรเลน่ เพ่ือคดัเลือกตวัแทนภาคเหนือตอนบน ครัง้ท่ี 28 พ.ศ. 2549 ณ จงัหวดัแพร่ 

ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬานกัเรียนนกัศกึษาแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 28 ระหวา่งวนัท่ี 6 

– 10 ตลุาคม พ.ศ. 2549 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้จดัการทีมจํานวน 5 คน ผู้ ฝึกสอนหรือ

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนจํานวน 20 คน นกักีฬามวยสากลสมคัรเลน่จํานวน 65 คน และผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการ

แขง่ขนั มวยสากลสมคัรเลน่จํานวน 4 คน รวม 94 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬามวยไทยสมคัรเลน่ เพ่ือคดัเลือกตวัแทนภาคเหนือตอนบน

โดยรวม มีปัญหาในการเตรียมทีมนกักีฬามวยไทยสมคัรเลน่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่มีปัญหาการเตรียมทีมในระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านผู้ ฝึกสอน ด้านการเก็บตวัฝึกซ้อม และด้าน

งบประมาณและสวสัดกิาร 

 2.  ปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬามวยไทยสมคัรเลน่ เพ่ือคดัเลือกตวัแทนภาคเหนือตอนบนเม่ือ

พิจารณารายด้านพบวา่ 

  2.1 ด้านสถานท่ีการฝึกซ้อม มีปัญหาเก่ียวกบัความเพียงพอของท่ีพกัอาศยัเก่ียวกบั

การเก็บตวัฝึกซ้อม ในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ และมีปัญหาเก่ียวกบัความเพียงพอของห้อง

เปล่ียนเคร่ืองแตง่กายสําหรับการฝึกซ้อมในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่น้อยท่ีสดุ 

  2.1 ด้านผู้ ฝึกสอน มีปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดชอบเอาใจใสน่กักีฬา ในระดบัมาก   

มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ และมีปัญหาเก่ียวกบัความเพียงพอของจํานวนผู้ ฝึกสอน และผู้ ฝึกสอนมีความรู้

ด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 
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  2.3 ด้านอปุกรณ์การฝึกซ้อม มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บอปุกรณ์ภายหลงัการฝึกซ้อม

ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานของเวทีฝึกซ้อม ในระดบัปานกลาง     

มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 

  2.4 ด้านการเก็บตวัฝึกซ้อม มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัระเบียบวนิยัในการเก็บตวัฝึกซ้อม 

ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ และมีปัญหาเก่ียวกบัความเพียงพอด้านอาหารเสริม ในระดบั     

ปานกลาง มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 

  2.5 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร มีปัญหาเก่ียวกบัความโปร่งใส ยตุธิรรมเร่ืองคา่ 

ตอบแทนแก่นกักีฬา ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ และมีปัญหาเก่ียวกบัเบีย้เลีย้งระหวา่งการ

ฝึกซ้อม ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 

 อารยะ  โตศริิ (2550: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬา       

ซอฟท์บอลเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยครัง้ท่ี 34 กลุม่ตวัอยา่งเป็น

ผู้จดัการทีมจํานวน 22 คน ผู้ ฝึกสอนจํานวน 35 คน และนกักีฬาซอฟท์บอลจํานวน 377 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ มีความเช่ือมัน่ .94 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬาซอฟท์บอลเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยั

แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 34 ตามความคดิเห็นของ ทีมท่ีไมผ่า่นรอบแรก สภาพการเตรียมทีมโดยรวมมี

ความเหมาะสม และมีปัญหาการเตรียมทีมด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ ด้าน

สวสัดกิาร และด้านวนัและเวลาในการฝึกซ้อม อยูใ่นระดบัปานกลาง และด้านผู้จดัการทีมและผู้

ฝึกสอนอยูใ่นระดบัมาก 

2. สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬาซอฟท์บอลเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยั

แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 34 ตามความคดิเห็นของ ทีมท่ีไมผ่า่นรอบก่อนรองชนะเลศิ สภาพการเตรียมทีม

โดยรวมมีความเหมาะสม และมีปัญหาการเตรียมทีม ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ด้านผู้จดัการทีมและผู้ ฝึกสอน ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ ด้านสวสัดกิาร และด้านวนัและเวลาใน

การฝึกซ้อม อยูใ่นระดบัมาก 

3. สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬาซอฟท์บอลเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยั

แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 34 ตามความคดิเห็นของ ทีมท่ีผา่นรอบชิงชนะเลศิ สภาพการเตรียมทีมโดยรวม

มีความเหมาะสม และมีปัญหาการเตรียมทีม ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านผู้จดัการทีมและผู้

ฝึกสอน ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ ด้านสวสัดกิาร และด้านวนัและเวลาในการฝึกซ้อม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 
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 พีรัชฌ์  สมทุรโชตชิ่วง (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีม

นกักีฬากอล์ฟ เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35 มีจดุมุง่หมายเพ่ือ

ศกึษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬากอล์ฟ เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย ครัง้ท่ี 35 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้จดัการทีมผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และ

นกักีฬา ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสง่ทีมกอล์ฟเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 35 จํานวน 100 

คน ได้มาจากการสุม่อยา่งงา่ย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้าง

ขึน้ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬากอล์ฟ เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย ครัง้ท่ี 35 ในแตล่ะด้านดงันี ้

1. ด้านผู้ ฝึกสอน โดยรวมมีสภาพท่ีเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 84.55 ไมเ่หมาะสม คดิเป็นร้อย

ละ 15.45 และมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา โดยรวมมีสภาพท่ีเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 79.55 ไมเ่หมาะสม 

คดิเป็นร้อยละ 20.45 และมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ด้านการจดัโปรแกรมการฝึกซ้อม โดยรวมมีสภาพท่ีเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 77.55 ไม่

เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 22.45 และมีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร โดยรวมมีสภาพท่ีเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 61.33 ไม่

เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 38.67 และมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ด้านสถานท่ีท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและอํานวยความสะดวก โดยรวมมีสภาพท่ีเหมาะสม คดิ

เป็นร้อยละ 66.42 ไมเ่หมาะสม คดิเป็นร้อยละ 33.58 และมีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

พชัรภรณ์  เกตพุนัธุ์ (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีม

นกักีฬาไทยเพ่ือการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 24 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกักีฬาประเภทบคุคล และนกักีฬา

ประเภททีม จํานวน 1,138 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 

Sampling) (เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีคา่ความเช่ือมัน่ .98) 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (t-test) 

กําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬาไทยเพ่ือการแขง่ขนักีฬาซเีกมส์ ครัง้ท่ี 24 โดยรวมอยู่

ในปัญหาระดบัน้อย มีคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.11 และ 0.65 ตามลําดบั 

2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬาไทยเพ่ือการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้

ท่ี 24 โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 สมพงค์  แก้วเวหา (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีม          

เซปัคตะกร้อ ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 24 กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้จดัการทีม           

ผู้ ฝึกสอน และนกักีฬาท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี 24 จํานวน 325 คน ได้มาโดยการ

สุม่อยา่งงา่ย เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .94 วิเคราะห์ข้อมลู

โดยการแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตา่ง

โดยใช้สถิตทีิ (t-test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพการเตรียมทีมเซปัคตะกร้อ ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี 24 ด้าน

นกักีฬา ด้านผู้ ฝึกสอน ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านการจดัโปรแกรมการฝึกซ้อม ด้านงบประมาณ

และสวสัดกิาร และด้านสถานท่ีทีใช้ในการฝึกซ้อมและอํานวยความสะดวก มีความเหมาะสม คดิเป็น

ร้อยละ 99.23, 95.31, 94.88, 95.08, 93.61, และ 93.92 ตามลําดบั 

2. สภาพการเตรียมทีมเซปัคตะกร้อ ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี 24 ด้าน

นกักีฬา ด้านผู้ ฝึกสอน ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านการจดัโปรแกรมการฝึกซ้อม ด้านงบประมาณ

และสวสัดกิาร และด้านสถานท่ีท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและอํานวยความสะดวก มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย มี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.90, 2.10, 2.10, 2.08, 2.16, และ 2.21 ตามลําดบั และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.95, 1.08, 0.99, 0.97, 1.01, 1.01 ตามลําดบั 

3. การเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมเซปัคตะกร้อ ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาเยาวชน

แห่งชาต ิครัง้ท่ี 24 ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ผู้จดัการทีมและผู้ ฝึกสอนกบันกักีฬา พบวา่มีปัญหา

การเตรียมทีมเซปัคตะกร้อ ไมแ่ตกตา่งกนั 

 

จากการศกึษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องปัญหาการเตรียมทีมสําหรับการแขง่ขนักีฬาประเภท

ตา่งๆ นัน้ พบวา่ มีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เชน่ ด้านนกักีฬา ด้านผู้ ฝึกสอน ด้านสถานท่ีในการฝึกซ้อม 

ดงันัน้การเตรียมทีมกีฬาซึง่เป็นงานในความรับผิดชอบของ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน นกักีฬา และผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบตัติามแผนท่ีได้วางไว้ ให้บรรลทุกุสิง่ทกุอยา่ง ดงันัน้การเตรียมทีมให้มี

ความพร้อมก่อนช่วงการแขง่ขนัจงึนบัเป็นปัญหาและอปุสรรคอยา่งมาก ด้วยประสบการณ์  ด้วยความ 

สามารถ ความอดทน และความมานะพยายามของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน นกักีฬา และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึ

จะสามารถฝ่าฟันอปุสรรคจนทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้  ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาสภาพและ

ปัญหาการฝึกซ้อมของนกักีฬาฟตุวอลเลย์ ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา 2552 เพ่ือทราบ

ถึงปัญหาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาฟตุวอลเลย์ให้สงูขึน้ 
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งานวจิัยในต่างประเทศ 
สตทิเชอร์ (Stitcher. 1989: 108) ได้ศกึษาเร่ือง  ผลการกําหนดในการเพิ่มประสทิธิภาพในการ

แขง่ขนักีฬา  จดุมุง่หมายของการศกึษาเพ่ือกําหนดเป้าประสงค์วา่จะมีผลตอ่การเลน่กีฬาในสภาพ 

แวดล้อมเป็นจริงตามแบบธรรมชาตแิละแบบแขง่ขนัหรือไม ่ กลุม่ตวัอยา่งเป็นสมาชิกทีมลาครอส 

(Lacrosses) จํานวน 24 คน  ของสมาคมกีฬาอดุมศกึษา  ระดบัถ้วย ค ท่ีกําหนดให้เป็นกลุม่ประสงค์

และกลุม่ท่ีต้องทําให้ดีท่ีสดุ  หลงัจากประเมินผลการเลน่ของกลุม่ตลอดฤดกูาล  จํานวน 16 ครัง้ เก็บ

ข้อมลูด้วยแบบสอบถามในช่วงฤดกู่อนการแขง่ขนั  ระหวา่งการแขง่ขนั ผลการวจิยัพบวา่  ไมแ่ตกตา่งกนั 

โช (Cho. 1990: 1070) ได้ทําการศกึษาเร่ือง ทศันคตขิองนกักีฬาทีมชาตเิกาหลีและโค้ชท่ีมีผล

ตอ่การเตรียมตวันกักีฬา  โดยใช้แบบสอบทศันคตนิกักีฬาของสเตปป์ท่ีใช้วดัทศันคตใินการศกึษาครัง้นี ้ 

เป็นนกักีฬาทีมชาตเิกาหลี จํานวน 313 คน โค้ช 35 คนซึง่โค้ชจํานวน 19 คน เป็นกีฬาประเภททีมและ

อยูใ่นระหวา่งการเตรียมตวัสําหรับการแขง่ขนั  กีฬาเอเช่ียนเกมส์ท่ีกรุงปักก่ิง  เก็บข้อมลูในระหวา่งวนัท่ี 

16 มีนาคม ถงึวนัท่ี 29 มีนาคม 2533 การเก็บตวัฝึกซ้อมในศนูย์ฝึกซ้อมกีฬาแหง่ชาตไิทนนั 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นกักีฬาทีมชาตเิกาหลีและโค้ชมีทศันคตเิห็นด้วยและให้การสนบัสนนุในการเก็บตวัฝึกซ้อม

กีฬาก่อนการแขง่ขนั 

2. ทีมชาตเิกาหลีและโค้ชมีทศันคตเิห็นด้วยและให้การสนบัสนนุในการเตรียมตวัในด้านการ

รับรู้ด้วยตนเองและการพฒันาทางบคุลกิภาพ สภาวะสิง่แวดล้อมและความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปรวมทัง้ใน

ด้านทัว่ ๆ ไป 

3. นกักีฬาทีมชาตเิกาหลี ในกีฬาท่ีไมป่ะทะและกีฬาประเภททีม มีความเห็นด้วยอยา่งมากใน

ด้านการเตรียมทีมเข้าแขง่ขนัมากกวา่นกักีฬาท่ีต้องปะทะและนกักีฬาประเภทบคุคล 

4. นกักีฬาประเภทหญิงของประเทศเกาหลีมีทศันคตเิห็นด้วยและให้การสนบัสนนุในการ

เตรียมทีมมากวา่นกักีฬาเพศชาย 

5. นกักีฬาทีมชาตเิกาหลีมีโอกาสในการแขง่ขนัในท่ีตา่ง ๆ ทัว่โลก มีทศันคตเิห็นด้วยและให้

การสนบัสนนุในการฝึกซ้อมมากวา่นกักีฬาท่ีไมเ่คยออกไปแขง่ขนัในท่ีตา่ง ๆ ทัว่โลก 

6. โค้ชมีทศันคตเิห็นด้วยเป็นอยา่งมากในการเตรียมทีมเข้าแขง่ขนัมากกวา่นกักีฬา 

ซมิเมอร์แมน (Zimmerman. 1991: 1745) ได้ศกึษาเร่ือง จิตวิทยาการกีฬาแนวใหม ่เป็นการศกึษา

เชิงคณุภาพโดยใช้กระบวนการบําบดัด้วยระบบครอบครัว  ทฤษฎี  และเทคนิคกบัทีมนกักีฬา  การวิจยั
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โรตลิลา (Rotella. 1991: 3668) ได้ทําการศกึษาเร่ือง  ความสมัพนัธ์ของการข้าใจตนเองและ

เข้าใจในพฤตกิรรมของการเป็นผู้ นําในสถานภาพของการเป็นนกักีฬา  ซึง่จดุมุง่หมายครัง้นีต้้องการ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเข้าใจในตนเอง (ความเช่ือมัน่ของนกักีฬาและการศกึษาการแขง่ขนั

กีฬา) การเตรียมตวัสําหรับนกักีฬาสําหรับพฤตกิรรมของการเป็นผู้ นํา (พฤตกิรรมการฝึกซ้อม  พฤตกิรรม

การเป็นประชาธิปไตย  พฤตกิรรมการมีอํานาจเดด็ขาดการสนบัสนนุด้านสงัคมและพฤตกิรรมการให้

รางวลั) สําหรับนกักีฬา  โค้ช  และการแสดงออกของบคุคล  ซึง่พฤตกิรรมเหลา่นีก็้จะแสดงออกมาทาง

ผลการแขง่ขนัแพ้และชนะของนกักีฬากลุม่ตวัอยา่งเป็นนกักีฬาฟตุบอลระดบัวิทยาลยัจํานวน 131 ใช้

ระดบัการให้คะแนนของความเป็นผู้ นําของดาราชรีู  เป็นตวัชีถ้ึงพฤตกิรรมการเป็นผู้ นํา ซึง่ผลแสดงให้

เห็นถึงการฝึกซ้อมตามโครงการท่ีเตรียมไว้ในระดบัดี  มีระดบัการเป็นผู้ นําและพฤตกิรรมการเป็น

ประชาธิปไตย  ผลการศกึษาพบวา่  มีนยัสําคญัทางสถิตกิบัระดบัชัน้ของนกักีฬาฟตุบอลโดยการเป็น

ผู้ นําและพฤตกิรรม  การมีอํานาจแบบเดด็ขาดเป็นสว่นมาก 

คีทตงิ (Keating. 1993: 1082). ศกึษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเตรียมตวัในการแขง่ขนักีฬา

ฮอกกีร้ะดบัอาชีพ เพ่ือต้องการศกึษาผลของการเลน่ฮอกกีใ้นระดบัอาชีพท่ีตดิตามก่อนการแขง่ขนัตา่ง ๆ 

หลงัจากเสร็จสิน้การแขง่ขนัในแตล่ะรอบ ผลการแขง่ขนัเปรียบเทียบกบั 5 รายการ คือ การมาถึง

สนามแขง่ขนั ลกัษณะการแตง่ตวั การอบอุน่ร่างกายก่อนการแขง่ขนั และพิธีการตา่ง ๆ ของทีม ศกึษา

ความก้าวหน้าของแตล่ะบคุคล นําไปสูภ่าวะอ่ืน ๆ ซึง่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของร่างกาย ความ

พร้อมของความ รู้สกึและการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ ผลการศกึษาออกมาสนบัสนนุด้านข้อมลูพิธี

การตา่ง ๆ เหลา่นี ้แสดงถงึความเท่ียงทางด้านเทคนิค ด้านสรีรวิทยาการออกกําลงักาย และเทคนิค

ด้านจิตวทิยาการกีฬา  ผลการวิจยัพบวา่ นกักีฬาอาชีพจะต้องมีโครงสร้างและลกัษณะประจําตวัท่ีเป็น

สว่ยรวมมากกวา่นกักีฬาธรรมดาซึง่ลกัษณะนิสยัตดิตวัระยะยาวในการแข่งขนัตา่ง ๆ ด้วย 

โคซบั (Kozub. 1994: 4029). การสํารวจความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมของโค้ชความ

สามคัคีของทีมและลกัษณะการเป็นผู้ นําของนกักีฬา กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 100 คน เป็นนกักีฬา

บาสเกตบอล จากทีมของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา เก็บข้อมลูด้านพฤตกิรรมของโค้ช จากการ

ให้คะแนนของชาราดรีู ด้านความสามคัคีของทีมจากแบบสอบถามสิง่แวดล้อมของกลุม่นกักีฬาและ

พฤตกิรรมการเป็นผู้ นําของผู้ เลน่ สงัเกตจากการรวมทีมของผู้ เลน่ของนกักีฬาซึง่ผู้วิจยัดดัแปลงมาจาก
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บทที่  3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

   

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

      1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

      2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

      3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

      4. การจดักระทําข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน ผู้ชว่ย

ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน  

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน 

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วม

การแขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน ซึง่ได้มาจากประชากร

ทัง้หมด   

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุ

วอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 

ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ แบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 2. 
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  3. ด้านการฝึกซ้อม 

  4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบปลายเปิด (Open 

Ended) 

 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพวา่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและปัญหาการ

เตรียมทีมฟตุวอลเลย์ของสถาบนัตา่งๆ ท่ีสง่เข้าร่วมแขง่ขนัฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษาประจําปี 2552 

2. ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ศกึษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั

เพ่ือหารูปแบบในการดําเนินการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวมรวมข้อมลูและการค้นคว้าข้อมลูใน การวิจยัและ

เขียนนิยามการปฏิบตักิารของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข◌า้ร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ประจําปี 2552 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. การสร้างแบบสอบถาม ได้ศกึษาค้นคว้าจากทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตํารา เพ่ือนํามา

สรุปขอบเขตตา่งๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

         3.1 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

         3.2 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

         3.3 ด้านการฝึกซ้อม 

         3.4 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

4. นําขอบเขตของด้านตา่งๆ มาสร้างข้อยอ่ยของแบบสอบถาม 

นําแบบสอบไปปรึกษาคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 5. 

6. นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบหาความเท่ียงตรง 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 

7. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัมา แล้วนําไปให้คณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธ์ตรวจสอบใหมอี่กครัง้หนึง่ 

8. หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้กบัผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ท่ีเคยแขง่ขนัและไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 

30 คน เพ่ือหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค ผลปรากฏวา่มีคา่ความ

เช่ือมัน่ .78       
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพ่ือออก

หนงัสือขอความร่วมมือไปยงัอธิการบดีสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นกลุม่

ตวัอยา่งในการวิจยัเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอน และนกักีฬาของสถาบนัตา่งๆ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  

 2. สง่แบบสอบถามไปยงัอธิการบดีของสถาบนัตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งใน

การวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัจากผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา  

 3. ผู้วิจยัดําเนินการตดิตามผลในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอน และนกักีฬาของสถาบนัตา่งๆ  

 4. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน  

 5. นําแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์มาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
       เม่ือผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความ

สมบรูณ์  จากนัน้ได้นํามาวิเคราะห์หาคา่สถิตดิงัตอ่ไปนี ้

 1. นําข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ เพ่ือ

นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

 2. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่ประกอบด้วยด้านตา่งๆ 4 ด◌า้น ได้แก่ ด้านการ

คดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและ

สวสัดกิาร มาวิเคราะห์แตล่ะด้านโดยแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละของตวัแปรแตล่ะด้าน นํามา

สรุปเป็นรูปตารางและความเรียง 

 3. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ท่ีเป็นคําถามปลายเปิด มาสรุปนําเสนอในรูปความ

เรียง  

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้   

 ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ 

และนําเสนอเป็นรูปแบบตารางและความเรียง  

 ตอนท่ี 2 การศกึษาข้อมลูสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 4 กลุม่ ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน          

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา จําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์

ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อย

ละ และนําเสนอในเป็นรูปแบบตารางและความเรียง 

 ตอนท่ี 3 การศกึษาข้อมลูความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามนําเสนอใน

รูปแบบความเรียง 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 N    แทน   จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  

f    แทน   คา่ความถ่ี 

 %.    แทน   คา่ร้อยละ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. นําข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ เพ่ือ

นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

 2. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่ประกอบด้วยด้านตา่งๆ 4 ด◌า้น ได้แก่ ด้านการ

คดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและ

สวสัดกิาร มาวิเคราะห์แตล่ะด้านโดยแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละของตวัแปรแตล่ะด้าน นํามา

สรุปเป็นรูปตารางและความเรียง 

 3. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ท่ีเป็นคําถามปลายเปิด มาสรุปนําเสนอในรูปความ

เรียง 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
            ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ 

ร้อยละ และนําเสนอเป็นรูปแบบตารางและความเรียง 

ตาราง 1 ความถ่ีและคา่ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ 

      เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 (N=96) 

 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

ผู้จดัการทีม 16 16.67 

ผู้ ฝึกสอน 16 16.67 

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 16 16.67 

นกักีฬา 48 50.00 

รวม 96 100.00 

  

 จากตาราง 1 แสดงวา่ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็นนกักีฬา มากท่ีสดุ จํานวน 48 คน

คดิเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน มีจํานวนเทา่กนั คือ 16 

คน คดิเป็นร้อยละ 16.67 ตามลําดบั 
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ตอนท่ี 2 การศกึษาข้อมลูสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์        

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ และ

นําเสนอในเป็นรูปแบบตารางและความเรียง 

ตาราง 2 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ตามความคดิเห็นของ 

      ผู้จดัการทีม (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา 

f 5 11 8 5 3 0 0 

% 31.25 68.75 50.00 31.25 18.75 0.00 0.00 

2. มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา f 4 12 9 3 4 0 0 

% 25.00 75.00 56.25 18.75 25.00 0.00 0.00 

3. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมผู้ทรง 

คณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือกนกักีฬา 

f 6 10 7 2 4 1 2 

% 37.50 62.50 43.75 12.50 25.00 6.25 12.50 

4. มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือก

ตวันกักีฬา 

f 8 8 5 6 2 2 1 

% 50.00 50.00 31.25 37.50 12.50 12.50 6.25 

5. มีการกําหนดวนั และเวลาการ

ฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 7 9 6 4 4 2 0 

% 43.75 56.25 37.50 25.00 25.00 12.50 0.00 

6. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 5 11 7 5 2 2 0 

% 31.25 68.75 43.75 31.25 12.50 12.50 0.00 

7. มีการทดสอบทกัษะ

ความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬา 

f 4 12 6 6 2 2 0 

% 25.00 75.00 37.50 37.50 12.50 12.50 0.00 

8. มีการประกาศผลการคดัเลือกตวั

นกักีฬาอยา่งชดัเจน 

f 3 13 6 3 5 2 0 

% 18.75 81.25 37.50 18.75 31.25 12.50 0.00 

รวมด้านการคดัเลือกนกักีฬา 
f 42 86 54 34 26 11 3 

% 32.81 67.19 42.19 26.56 20.31 8.59 2.34 
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จากตาราง 2 แสดงวา่ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาพบวา่ 

ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 

67.19  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีการประกาศผลการคดัเลือกตวันกักีฬา

อยา่งชดัเจน คดิเป็นร้อยละ 81.25 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  การแจ้งหรือ

ประชมุชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือกตวันกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 42.19 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา 

คดิเป็นร้อยละ 56.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั

วิธีการคดัเลือกตวันกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 31.25 ตามลําดบั 
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ตาราง 3 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

       ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ f 6 10 7 2 5 1 1 

% 37.50 62.50 43.75 12.50 31.25 6.25 6.25 

2. มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน f 5 11 6 3 3 4 0 

% 31.25 68.75 37.50 18.75 18.75 25.00 0.00 

3. มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือ

ใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน 

f 4 12 4 4 4 4 0 

% 25.00 75.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 

4. มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อมเพียงพอ f 4 12 7 2 1 4 2 

% 25.00 75.00 43.75 12.50 6.25 25.00 12.50 

5. มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้

มาตรฐาน 

f 3 13 6 2 3 1 4 

% 18.75 81.25 37.50 12.50 18.75 6.25 25.00 

6. มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย f 4 12 6 4 2 2 2 

% 25.00 75.00 37.50 25.00 12.50 12.50 12.50 

7. มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้

มาตรฐาน 

f 5 11 8 2 1 4 1 

% 31.25 68.75 50.00 12.50 6.25 25.00 6.25 

8. มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์

สว่นตวั 

f 2 14 5 5 2 2 2 

% 12.50 87.50 31.25 31.25 12.50 12.50 12.50 

9. มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา 

และห้องอาบนํา้เพียงพอ 

f 5 11 6 2 1 4 3 

% 31.25 68.75 37.50 12.50 6.25 25.00 18.75 

10. มีความสะดวกในการเข้าใช้

สถานท่ีฝึกซ้อม 

f 4 12 7 2 4 1 2 

% 25.00 75.00 43.75 12.50 25.00 6.25 12.50 

รวมด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม 

f 42 118 62 28 26 27 17 

% 26.25 73.75 38.75 17.50 16.25 16.88 10.63 
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 จากตาราง 3 แสดงวา่ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

พบวา่ ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็น

ร้อยละ 73.75  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ได้แก่ มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์

สว่นตวัคดิเป็นร้อยละ 87.50 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีสนามฝึกซ้อม

เพียงพอ คดิเป็นร้อยละ 62.50 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 38.75 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 50.00 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ 

มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน คดิเป็นร้อยละ 25.00 ตามลําดบั 
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ตาราง 4 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์         

      ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของ ผู้จดัการทีม (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้

และระยะยาวชดัเจน 

f 6 10 5 5 5 1 0 

% 37.50 62.50 31.25 31.25 31.25 6.25 0.00 

2. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะ

กบัความสามารถของนกักีฬา 

f 6 10 4 4 2 2 4 

% 37.50 62.50 25.00 25.00 12.50 12.50 25.00 

3. มีโปรแกรมการฝึกทกัษะสว่น

บคุคลและโปรแกรมการฝึกทกัษะ

เป็นทีม 

f 4 12 5 4 2 4 1 

% 25.00 75.00 31.25 25.00 12.50 25.00 6.25 

4. มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 

f 3 13 7 2 2 2 3 

% 18.75 81.25 43.75 12.50 12.50 12.50 18.75 

5. มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ f 4 12 7 5 4 0 0 

% 25.00 75.00 43.75 31.25 25.00 0.00 0.00 

6. มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความตรึงเครียด 

f 6 10 7 3 4 2 0 

% 37.50 62.50 43.75 18.75 25.00 12.50 0.00 

7. มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ 

กตกิาท่ีจําเป็นสําหรับการแขง่ขนั 

f 2 14 6 4 2 4 0 

% 12.50 87.50 37.50 25.00 12.50 25.00 0.00 

8. มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพ

จิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง 

f 6 10 6 6 2 2 0 

% 37.50 62.50 37.50 37.50 12.50 12.50 0.00 

9. มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม f 6 10 5 5 5 1 0 

% 37.50 62.50 31.25 31.25 31.25 6.25 0.00 

10. มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั

การบาดเจ็บและให้การรักษาอาการ

บาดเจ็บ 

f 4 12 7 2 4 1 2 

% 25.00 75.00 43.75 12.50 25.00 6.25 12.50 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 47 113 59 40 32 19 10 

% 29.38 70.63 36.88 25.00 20.00 11.88 6.25 
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 จากตาราง 4 แสดงวา่ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม พบวา่ ผู้จดัการทีม

แสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 70.63 โดย

ข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ กตกิาท่ีจําเป็นสําหรับการ

แขง่ขนั คดิเป็นร้อยละ 87.50 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีโปรแกรมการ

ฝึกซ้อมระยะสัน้และระยะยาวชดัเจน   มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบัความสามารถของนกักีฬา  มีการ

จดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผอ่นคลายความตรึงเครียด   มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพจิตใจของนกักีฬา

ให้เข้มแข็ง และ มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม คดิเป็นร้อยละ 62.50 เท่ากนัทัง้ 5 ข้อ ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 36.88 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา  มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพเิศษ  มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความตรึงเครียด  และ  มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการบาดเจ็บและให้การรักษาอาการ

บาดเจ็บ  คดิเป็นร้อยละ 43.75 เทา่กนัทัง้ 4 ข้อ ตามลําดบั สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่  

มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบัความสามารถของนกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 25.00 ตามลําดบั 
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ตาราง 5 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

       ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของผู้จดัการ 

       ทีม (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณจากต้น

สงักดัอยา่งเป็นระบบ 

f 2 14 8 3 3 1 1 

% 12.50 87.50 50.00 18.75 18.75 6.25 6.25 

2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม 

f 3 13 7 5 2 1 1 

% 18.75 81.25 43.75 31.25 12.50 6.25 6.25 

3. มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณ

และอํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย 

f 7 9 9 4 2 1 0 

% 43.75 56.25 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

4. มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่าย

งบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อมแขง่ขนั 

f 5 11 6 2 4 3 1 

% 31.25 68.75 37.50 12.50 25.00 18.75 6.25 

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้

อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ 

f 4 12 7 2 5 1 1 

% 25.00 75.00 43.75 12.50 31.25 6.25 6.25 

6. มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหาร

ให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม 

f 5 11 7 5 2 2 0 

% 31.25 68.75 43.75 31.25 12.50 12.50 0.00 

7. มีงบประมาณด้านพาหนะสําหรับ

บริการนํานกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี

f 6 10 8 2 4 2 0 

% 37.50 62.50 50.00 12.50 25.00 12.50 0.00 

8. มีสวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาล

และตรวจสขุภาพนกักีฬาในระหวา่ง

การฝึกซ้อม 

f 3 13 7 2 3 3 1 

% 18.75 81.25 43.75 12.50 18.75 18.75 6.25 

9. มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพ

ให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม 

f 4 12 7 7 2 0 0 

% 25.00 75.00 43.75 43.75 12.50 0.00 0.00 

10. มีการได้รับงบประมารสนบัสนนุ

จากบคุคลหรือหน่วยงานภายนอก 

f 5 11 6 6 2 2 0 

% 31.25 68.75 37.50 37.50 12.50 12.50 0.00 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 44 116 72 38 29 16 5 

% 27.50 72.50 45.00 23.75 18.13 10.00 3.13 
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 จากตาราง 5 แสดงวา่ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

พบวา่ ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นวา่ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็น

ร้อยละ 72.50  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีการจดัสรรงบประมาณจากต้น

สงักดัอยา่งเป็นระบบ คดิเป็นร้อยละ 87.50 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มี

บคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณและอํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย คดิเป็นร้อยละ 56.25 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 45.00 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีบคุลากรเป็นผู้ดแูล

งบประมาณและอํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย คดิเป็นร้อยละ 56.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ 

ได้แก่ มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อมแขง่ขนั และ มีการได้รับงบประมาร

สนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก คดิเป็นร้อยละ 37.50 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

ตาราง 6 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

      ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน             

      (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา 

f 7 9 8 5 3 0 0 

% 43.75 56.25 50.00 31.25 18.75 0.00 0.00 

2. มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา f 8 8 8 5 2 1 0 

% 50.00 50.00 50.00 31.25 12.50 6.25 0.00 

3. มีการแตง่ตัง้คณะกรรม

ผู้ทรงคณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือก

นกักีฬา 

f 7 9 7 4 3 2 0 

% 43.75 56.25 43.75 25.00 18.75 12.50 0.00 

4. มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือก

ตวันกักีฬา 

f 5 11 8 6 2 0 0 

% 31.25 68.75 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 

5. มีการกําหนดวนั และเวลาการ

ฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 4 12 6 5 1 2 2 

% 25.00 75.00 37.50 31.25 6.25 12.50 12.50 

6. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 2 14 9 4 2 1 0 

% 12.50 87.50 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

7. มีการทดสอบทกัษะ

ความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬา 

f 4 12 8 2 4 2 0 

% 25.00 75.00 50.00 12.50 25.00 12.50 0.00 

8. มีการประกาศผลการคดัเลือกตวั

นกักีฬาอยา่งชดัเจน 

f 6 10 7 5 4 0 0 

% 37.50 62.50 43.75 31.25 25.00 0.00 0.00 

รวมด้านการคดัเลือกนกักีฬา 
f 43 85 61 36 21 8 2 

% 33.59 66.41 47.66 28.13 16.41 6.25 1.56 
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 จากตาราง 6 แสดงวา่ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาพบวา่  

ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 

66.41 โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการ

คดัเลือกตวันกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 87.50 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีการ

ประกาศรับสมคัรนกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 47.66 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายในการคดัเลือกตวันกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 56.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีการกําหนด

วนั และเวลาการฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 37.50 ตามลําดบั 
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ตาราง 7 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

      ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ ตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ f 5 11 8 4 2 2 0 

% 31.25 68.75 50.00 25.00 12.50 12.50 0.00 

2. มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน f 7 9 7 5 2 2 0 

% 43.75 56.25 43.75 31.25 12.50 12.50 0.00 

3. มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือ

ใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน 

f 8 8 5 5 3 2 1 

% 50.00 50.00 31.25 31.25 18.75 12.50 6.25 

4. มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อมเพียงพอ f 7 9 7 6 2 1 0 

% 43.75 56.25 43.75 37.50 12.50 6.25 0.00 

5. มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้

มาตรฐาน 

f 8 8 5 4 1 3 3 

% 50.00 50.00 31.25 25.00 6.25 18.75 18.75 

6. มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย f 7 9 6 3 2 2 3 

% 43.75 56.25 37.50 18.75 12.50 12.50 18.75 

7. มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้

มาตรฐาน 

f 5 11 8 5 3 0 0 

% 31.25 68.75 50.00 31.25 18.75 0.00 0.00 

8. มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์

สว่นตวั 

f 6 10 7 3 2 2 2 

% 37.50 62.50 43.75 18.75 12.50 12.50 12.50 

9. มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา 

และห้องอาบนํา้เพียงพอ 

f 4 12 5 4 4 2 1 

% 25.00 75.00 31.25 25.00 25.00 12.50 6.25 

10. มีความสะดวกในการเข้าใช้

สถานท่ีฝึกซ้อม 

f 7 9 6 3 2 2 3 

% 43.75 56.25 37.50 18.75 12.50 12.50 18.75 

รวมด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม 

f 64 96 64 42 23 18 13 

% 40.00 60.00 40.00 26.25 14.38 11.25 8.13 
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 จากตาราง 7 แสดงวา่ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

พบวา่ ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อย

ละ 60.00  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่ มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา และห้อง

อาบนํา้เพียงพอ คดิเป็นร้อยละ 75.00 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีสนาม

ฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน  และ  มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน คดิเป็น

ร้อยละ 50.00 เทา่กนั 2 ข้อตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 40.00 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ และ มี

อปุกรณ์ฝึกซ้อมในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 50.00 เทา่กนั 2 ข้อ

ตามลําดบั  สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้ฝึกซ้อมในเวลา

กลางคืน   มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน  และ  มีห้องเปลีย่นเสือ้ผ้า ห้องสขุา และห้องอาบนํา้

เพียงพอ คดิเป็นร้อยละ 31.25 เทา่กนัทัง้ 3 ข้อ  ตามลําดบั 
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ตาราง 8 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

      ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของ ผู้ ฝึกสอน (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้

และระยะยาวชดัเจน 

f 8 8 8 6 2 0 0 

% 50.00 50.00 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 

2. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะ

กบัความสามารถของนกักีฬา 

f 7 9 7 4 3 1 1 

% 43.75 56.25 43.75 25.00 18.75 6.25 6.25 

3. มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคล

และโปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม 

f 8 8 5 2 2 4 3 

% 50.00 50.00 31.25 12.50 12.50 25.00 18.75 

4. มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 

f 7 9 6 5 4 1 0 

% 43.75 56.25 37.50 31.25 25.00 6.25 0.00 

5. มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ f 4 12 9 4 2 1 0 

% 25.00 75.00 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

6. มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความตรึงเครียด 

f 5 11 8 5 2 1 0 

% 31.25 68.75 50.00 31.25 12.50 6.25 0.00 

7. มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ 

กตกิาท่ีจําเป็นสําหรับการแขง่ขนั 

f 6 10 7 4 2 2 1 

% 37.50 62.50 43.75 25.00 12.50 12.50 6.25 

8. มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพ

จิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง 

f 4 12 5 2 2 4 3 

% 25.00 75.00 31.25 12.50 12.50 25.00 18.75 

9. มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม f 6 10 6 4 2 2 2 

% 37.50 62.50 37.50 25.00 12.50 12.50 12.50 

10. มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั

การบาดเจ็บและให้การรักษาอาการ

บาดเจ็บ 

f 6 10 8 1 2 3 2 

% 37.50 62.50 50.00 6.25 12.50 18.75 12.50 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 61 99 69 37 23 19 12 

% 38.13 61.88 43.13 23.13 14.38 11.88 7.50 
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 จากตาราง 8 แสดงวา่ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม พบวา่ ผู้ ฝึกสอน

แสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 61.88  โดย

ข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพเิศษ  และ มีการกระตุ้น

และพฒันาสภาพจิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง คดิเป็นร้อยละ 75.00 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั และข้อท่ี

ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้และระยะยาวชดัเจน  และ  

มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคลและโปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม คดิเป็นร้อยละ 32.00 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ 

ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 43.13 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิค

พิเศษ คดิเป็นร้อยละ 56.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคลและ

โปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม และ มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพจิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง คดิเป็น

ร้อยละ 31.25 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั 
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ตาราง 9 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

      ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน 

       (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณจากต้น

สงักดัอยา่งเป็นระบบ 

f 7 9 8 3 2 2 1 

% 43.75 56.25 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม 

f 7 9 8 2 2 4 0 

% 43.75 56.25 50.00 12.50 12.50 25.00 0.00 

3. มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณ

อํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย 

f 7 9 8 4 2 2 0 

% 43.75 56.25 50.00 25.00 12.50 12.50 0.00 

4. มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่าย

งบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อมแขง่ขนั 

f 6 10 9 2 2 3 0 

% 37.50 62.50 56.25 12.50 12.50 18.75 0.00 

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้

อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ 

f 6 10 9 3 3 1 0 

% 37.50 62.50 56.25 18.75 18.75 6.25 0.00 

6. มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหาร

ให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม 

f 7 9 9 2 2 2 1 

% 43.75 56.25 56.25 12.50 12.50 12.50 6.25 

7. มีงบประมาณด้านพาหนะสําหรับ

บริการนกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

f 4 12 6 1 2 4 3 

% 25.00 75.00 37.50 6.25 12.50 25.00 18.75 

8. มีสวสัดกิารด้านการ

รักษาพยาบาลและตรวจสขุภาพ

นกักีฬาในระหวา่งการฝึกซ้อม 

f 6 10 8 2 2 2 2 

% 37.50 62.50 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

9. มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพ

ให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม 

f 5 11 6 3 3 2 2 

% 31.25 68.75 37.50 18.75 18.75 12.50 12.50 

10. มีการได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงาน

ภายนอก 

f 2 14 9 5 2 0 0 

% 12.50 87.50 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 57 103 80 27 22 22 9 

% 35.63 64.38 50.00 16.88 13.75 13.75 5.63 
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 จากตาราง 9 แสดงวา่ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

พบวา่ ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อย

ละ 64.38 โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่ มีการได้รับงบประมารสนบัสนนุจาก

บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก คดิเป็นร้อยละ 87.50 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ

ได้แก่  มีการจดัสรรงบประมาณจากต้นสงักดัอยา่งเป็นระบบ   มีงบประมาณท่ีเพียงพอการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม  มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณอํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย  

และ มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหารให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 32.00 เทา่กนัทัง้ 4 

ข้อ ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 50.00 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีความสะดวกคลอ่งตวัการ

เบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อมแขง่ขนั   มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่ง

เพียงพอ  มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหารให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม  และ  มีการได้รับงบประมาร

สนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก คดิเป็นร้อยละ 56.25 เทา่กนัทัง้ 4 ข้อ ตามลําดบั  สําหรับข้อ

ท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีงบประมาณด้านพาหนะสําหรับบริการนกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี และ  มี

การจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม คดิเป็นร้อยละ 37.50 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ 

ตามลําดบั 
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ตาราง 10 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

       ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ตามความคดิเห็นของ 

       ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา 

f 7 9 8 3 2 2 1 

% 43.75 56.25 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

2. มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา f 7 9 8 5 2 1 0 

% 43.75 56.25 50.00 31.25 12.50 6.25 0.00 

3. มีการแตง่ตัง้คณะกรรม

ผู้ทรงคณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือก

นกักีฬา 

f 7 9 8 3 2 2 1 

% 43.75 56.25 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

4. มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือก

ตวันกักีฬา 

f 7 9 8 4 1 2 1 

% 43.75 56.25 50.00 25.00 6.25 12.50 6.25 

5. มีการกําหนดวนั และเวลาการ

ฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 8 8 9 5 2 0 0 

% 50.00 50.00 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 

6. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 7 9 8 2 2 2 2 

% 43.75 56.25 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

7. มีการทดสอบทกัษะ

ความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬา 

f 7 9 9 4 1 2 0 

% 43.75 56.25 56.25 25.00 6.25 12.50 0.00 

8. มีการประกาศผลการคดัเลือกตวั

นกักีฬาอยา่งชดัเจน 

f 7 9 8 2 2 1 3 

% 43.75 56.25 50.00 12.50 12.50 6.25 18.75 

รวมด้านการคดัเลือกนกักีฬา 
f 57 71 66 28 14 12 8 

% 44.53 55.47 51.56 21.88 10.94 9.38 6.25 
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 จากตาราง 10 แสดงวา่ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียม

ทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา

พบวา่ ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิ

เป็นร้อยละ 55.47 โดยทกุข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56.25 ยกเว้นข้อ

เก่ียวกบั มีการกําหนดวนั และเวลาการฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา ท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความ

เหมาะสมน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 51.56 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการกําหนดวนั และเวลา

การฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา  และ  มีการทดสอบทกัษะความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬา คดิ

เป็นร้อยละ 56.25  เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั  สําหรับข้อท่ีเหลือพบวา่มีปัญหาน้อยท่ีสดุเทา่กนัทกุข้อ 

คดิเป็นร้อยละ 50.00  ตามลําดบั 
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ตาราง 11 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

       ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ ตามความคดิเห็นของผู้ช่วย 

       ผู้ ฝึกสอน (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ f 8 8 9 5 0 2 0 

% 50.00 50.00 56.25 31.25 0.00 12.50 0.00 

2. มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน f 9 7 11 3 2 0 0 

% 56.25 43.75 68.75 18.75 12.50 0.00 0.00 

3. มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้

ฝึกซ้อมในเวลากลางคนื 

f 8 8 9 5 1 1 0 

% 50.00 50.00 56.25 31.25 6.25 6.25 0.00 

4. มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อมเพียงพอ f 7 9 8 4 2 2 0 

% 43.75 56.25 50.00 25.00 12.50 12.50 0.00 

5. มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้

มาตรฐาน 

f 7 9 9 5 2 0 0 

% 43.75 56.25 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 

6. มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย f 7 9 8 3 2 2 1 

% 43.75 56.25 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

7. มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน 

f 6 10 12 2 0 1 1 

% 37.50 62.50 75.00 12.50 0.00 6.25 6.25 

8. มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์

สว่นตวั 

f 5 11 11 1 3 1 0 

% 31.25 68.75 68.75 6.25 18.75 6.25 0.00 

9. มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา และ

ห้องอาบนํา้เพียงพอ 

f 7 9 10 2 2 2 0 

% 43.75 56.25 62.50 12.50 12.50 12.50 0.00 

10. มีความสะดวกในการเข้าใช้

สถานท่ีฝึกซ้อม 

f 7 9 12 3 1 0 0 

% 43.75 56.25 75.00 18.75 6.25 0.00 0.00 

รวมด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม 

f 71 89 99 33 15 11 2 

% 44.38 55.63 61.88 20.63 9.38 6.88 1.25 
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 จากตาราง 11 แสดงวา่ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียม

ทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม พบวา่ ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีม

โดยรวม คดิเป็นร้อยละ 55.63  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่ มีลอ็คเกอร์หรือท่ี

เก็บอปุกรณ์สว่นตวั คดิเป็นร้อยละ 68.75 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีสนาม

ฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน คดิเป็นร้อยละ 43.75 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 61.88 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน และ มีความสะดวกในการเข้าใช้สถานท่ีฝึกซ้อม  คดิเป็น

ร้อยละ 75.00 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อตามลาํดบั สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อม

เพียงพอ  และ  มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย คดิเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั 
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ตาราง 12 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของ ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 

      (N = 16) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้

และระยะยาวชดัเจน 

f 7 9 9 5 2 0 0 

% 43.75 56.25 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 

2. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะ

กบัความสามารถของนกักีฬา 

f 6 10 8 4 2 2 0 

% 37.50 62.50 50.00 25.00 12.50 12.50 0.00 

3. มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคล

และโปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม 

f 4 12 9 5 1 1 0 

% 25.00 75.00 56.25 31.25 6.25 6.25 0.00 

4. มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 

f 7 9 9 3 0 2 2 

% 43.75 56.25 56.25 18.75 0.00 12.50 12.50 

5. มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ f 8 8 9 2 2 1 2 

% 50.00 50.00 56.25 12.50 12.50 6.25 12.50 

6. มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความตรึงเครียด 

f 9 7 9 4 2 1 0 

% 56.25 43.75 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

7. มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ 

กตกิาท่ีจําเป็นสําหรับการแขง่ขนั 

f 7 9 10 2 2 2 0 

% 43.75 56.25 62.50 12.50 12.50 12.50 0.00 

8. มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพ

จิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง 

f 8 8 12 3 1 0 0 

% 50.00 50.00 75.00 18.75 6.25 0.00 0.00 

9. มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม f 8 8 11 3 0 2 0 

% 50.00 50.00 68.75 18.75 0.00 12.50 0.00 

10. มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั

การบาดเจ็บและให้การรักษาอาการ

บาดเจ็บ 

f 8 8 12 3 1 0 0 

% 50.00 50.00 75.00 18.75 6.25 0.00 0.00 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 72 88 98 34 13 11 4 

% 45.00 55.00 61.25 21.25 8.13 6.88 2.50 
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 จากตาราง 12 แสดงวา่ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียม

ทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม พบวา่ ผู้ช่วย

ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 

55.00  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคลและโปรแกรม

การฝึกทกัษะเป็นทีม คดิเป็นร้อยละ 75.00 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีการ

จดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผอ่นคลายความตรึงเครียด คดิเป็นร้อยละ 43.75 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 61.25 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการกระตุ้นและพฒันา

สภาพจิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง  และ  มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการบาดเจ็บและให้การรักษา

อาการบาดเจ็บ  คดิเป็นร้อยละ 75.00 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่  

มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบัความสามารถของนกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 
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ตาราง 13 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 
      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของ  
      ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน (N = 16) 
 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณจากต้น
สงักดัอยา่งเป็นระบบ 

f 7 9 10 5 1 0 0 
% 43.75 56.25 62.50 31.25 6.25 0.00 0.00 

2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอการดําเนิน
กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม 

f 7 9 10 5 1 0 0 
% 43.75 56.25 62.50 31.25 6.25 0.00 0.00 

3. มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณ
อํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย 

f 6 10 12 2 2 0 0 
% 37.50 62.50 75.00 12.50 12.50 0.00 0.00 

4. มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่าย
งบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อม แขง่ขนั 

f 7 9 9 4 2 1 0 
% 43.75 56.25 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้
อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ 

f 7 9 9 4 2 1 0 
% 43.75 56.25 56.25 25.00 12.50 6.25 0.00 

6. มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหาร
ให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม 

f 5 11 9 2 1 2 2 
% 31.25 68.75 56.25 12.50 6.25 12.50 12.50 

7. มีงบประมาณด้านพาหนะบริการ
นํานกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

f 4 12 12 3 1 0 0 
% 25.00 75.00 75.00 18.75 6.25 0.00 0.00 

8. มีสวสัดกิารด้านการ
รักษาพยาบาลและตรวจสขุภาพ
นกักีฬาในระหวา่งการฝึกซ้อม 

f 7 9 13 2 1 0 0 

% 43.75 56.25 81.25 12.50 6.25 0.00 0.00 

9. มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพ
ให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม 

f 8 8 12 3 1 0 0 
% 50.00 50.00 75.00 18.75 6.25 0.00 0.00 

10. มีการได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงาน
ภายนอก 

f 6 10 10 5 1 0 0 

% 37.50 62.50 62.50 31.25 6.25 0.00 0.00 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 64 96 106 35 13 4 2 

% 40.00 60.00 66.25 21.88 8.13 2.50 1.25 
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 จากตาราง 13 แสดงวา่ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียม

ทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและ

สวสัดกิาร พบวา่ ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีม

โดยรวม คดิเป็นร้อยละ 60.00  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีงบประมาณด้าน

พาหนะบริการนํานกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี คดิเป็นร้อยละ 75.00 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความ

เหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม คดิเป็น

ร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 66.25 โดยแสดงความคดิวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีสวสัดกิารด้านการ

รักษาพยาบาลและตรวจสขุภาพนกักีฬาในระหวา่งการฝึกซ้อม คดิเป็นร้อยละ 81.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหา

น้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อม แขง่ขนั  มีการจดัสรร

งบประมาณเพ่ือซือ้อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ  และ  มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหารให้กบั

นกักีฬาอยา่งเหมาะสม  คดิเป็นร้อยละ 56.25 เทา่กนัทัง้ 3 ข้อ ตามลําดบั 
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ตาราง 14 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ตามความคดิเห็นของ 

      นกักีฬา (N = 48) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา 

f 21 27 27 15 6 0 0 

% 43.75 56.25 56.25 31.25 12.50 0.00 0.00 

2. มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา f 12 36 24 9 3 6 6 

% 25.00 75.00 50.00 18.75 6.25 12.50 12.50 

3. มีการแตง่ตัง้คณะกรรม

ผู้ทรงคณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือก

นกักีฬา 

f 24 24 27 6 6 6 3 

% 50.00 50.00 56.25 12.50 12.50 12.50 6.25 

4. มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จง

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือก

ตวันกักีฬา 

f 15 33 24 12 3 6 3 

% 31.25 68.75 50.00 25.00 6.25 12.50 6.25 

5. มีการกําหนดวนั และเวลาการ

ฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 12 36 27 15 0 6 0 

% 25.00 75.00 56.25 31.25 0.00 12.50 0.00 

6. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

f 18 30 27 6 6 9 0 

% 37.50 62.50 56.25 12.50 12.50 18.75 0.00 

7. มีการทดสอบทกัษะ

ความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬา 

f 9 39 21 9 3 9 6 

% 18.75 81.25 43.75 18.75 6.25 18.75 12.50 

8. มีการประกาศผลการคดัเลือกตวั

นกักีฬาอยา่งชดัเจน 

f 21 27 15 15 6 6 6 

% 43.75 56.25 31.25 31.25 12.50 12.50 12.50 

รวมด้านการคดัเลือกนกักีฬา 
f 132 252 192 87 33 48 24 

% 34.38 65.63 50.00 22.66 8.59 12.50 6.25 
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 จากตาราง 14 แสดงวา่นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาพบวา่ 

นกักีฬาแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 

65.63 โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีการทดสอบทกัษะความสามารถด้านกีฬา

ของนกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 81.25 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมผู้ทรงคณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือกนกักีฬา คดิเป็นร้อยละ 50.00 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของนกักีฬา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 50.00 โดยแสดงความคิดวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา   มีการแตง่ตัง้คณะกรรมผู้ทรงคณุวฒุิสําหรับเป็นผู้คดัเลือกนกักีฬา  มีการกําหนดวนั และเวลา

การฝึกซ้อมเพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา  และ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

คดิเป็นร้อยละ 56.25 เท่ากนัทัง้ 4 ข้อตามลําดบั  สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีการประกาศผล

การคดัเลือกตวันกักีฬาอยา่งชดัเจน คดิเป็นร้อยละ 31.25 ตามลําดบั 
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ตาราง 15 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

       ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ ตามความคดิเห็นของนกักีฬา 

       (N = 48) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ f 24 24 24 12 6 6 0 

% 50.00 50.00 50.00 25.00 12.50 12.50 0.00 

2. มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน f 24 24 15 15 9 3 6 

% 50.00 50.00 31.25 31.25 18.75 6.25 12.50 

3. มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือ

ใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน 

f 21 27 24 6 6 6 6 

% 43.75 56.25 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

4. มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อมเพียงพอ f 24 24 18 12 3 9 6 

% 50.00 50.00 37.50 25.00 6.25 18.75 12.50 

5. มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้

มาตรฐาน 

f 24 24 21 9 0 9 9 

% 50.00 50.00 43.75 18.75 0.00 18.75 18.75 

6. มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย f 24 24 15 15 3 9 6 

% 50.00 50.00 31.25 31.25 6.25 18.75 12.50 

7. มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้

มาตรฐาน 

f 24 24 24 9 6 6 3 

% 50.00 50.00 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

8. มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์

สว่นตวั 

f 24 24 18 18 6 3 3 

% 50.00 50.00 37.50 37.50 12.50 6.25 6.25 

9. มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา 

และห้องอาบนํา้เพียงพอ 

f 24 24 18 12 6 9 3 

% 50.00 50.00 37.50 25.00 12.50 18.75 6.25 

10. มีความสะดวกในการเข้าใช้

สถานท่ีฝึกซ้อม 

f 21 27 24 6 3 3 12 

% 43.75 56.25 50.00 12.50 6.25 6.25 25.00 

รวมด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการ

ฝึกซ้อม 

f 234 246 201 114 48 63 54 

% 48.75 51.25 41.88 23.75 10.00 13.13 11.25 
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 จากตาราง 15 แสดงวา่นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

พบวา่ นกักีฬาแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อย

ละ 51.25  โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้

ฝึกซ้อมในเวลากลางคนื  และ มีความสะดวกในการเข้าใช้สถานท่ีฝึกซ้อม คดิเป็นร้อยละ 56.25 เทา่กนัทัง้ 

2 ข้อ และสําหรับข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ พบวา่ ทกุข้อท่ีเหลือไมมี่สภาพน้อยท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากนัทัง้ 8 ข้อตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของนกักีฬา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 41.88 โดยแสดงความคิดวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ   มีสนาม

ฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน   มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายท่ีได้มาตรฐาน  และมีความสะดวกในการเข้าใช้สถานท่ีฝึกซ้อม คดิเป็นร้อยละ 50.00 เทา่กนัทัง้ 4 ข้อ 

ตามลําดบั สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน และ มีห้องสง่เสริม

สมรรถภาพทางกาย คดิเป็นร้อยละ 31.25 เท่ากนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั 
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ตาราง 16 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

       ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม ตามความคดิเห็นของ นกักีฬา  

       (N = 48) 

 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้

และระยะยาวชดัเจน 

f 24 24 18 15 9 3 3 

% 50.00 50.00 37.50 31.25 18.75 6.25 6.25 

2. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะ

กบัความสามารถของนกักีฬา 

f 15 33 21 9 6 9 3 

% 31.25 68.75 43.75 18.75 12.50 18.75 6.25 

3. มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคล

และโปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม 

f 18 30 24 12 9 3 0 

% 37.50 62.50 50.00 25.00 18.75 6.25 0.00 

4. มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 

f 21 27 18 15 3 9 3 

% 43.75 56.25 37.50 31.25 6.25 18.75 6.25 

5. มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ f 24 24 15 6 6 9 12 

% 50.00 50.00 31.25 12.50 12.50 18.75 25.00 

6. มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความตรึงเครียด 

f 24 24 24 9 6 6 3 

% 50.00 50.00 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

7. มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ 

กตกิาท่ีจําเป็นสําหรับการแขง่ขนั 

f 21 27 21 15 3 9 0 

% 43.75 56.25 43.75 31.25 6.25 18.75 0.00 

8. มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพ

จิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง 

f 24 24 21 12 6 9 0 

% 50.00 50.00 43.75 25.00 12.50 18.75 0.00 

9. มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม f 24 24 21 6 6 9 6 

% 50.00 50.00 43.75 12.50 12.50 18.75 12.50 

10. มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั

การบาดเจ็บและให้การรักษาอาการ

บาดเจ็บ 

f 24 24 24 9 6 6 3 

% 50.00 50.00 50.00 18.75 12.50 12.50 6.25 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 219 261 207 108 60 72 33 

% 45.63 54.38 43.13 22.50 12.50 15.00 6.88 
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 จากตาราง 16 แสดงวา่นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการฝึกซ้อม พบวา่ นกักีฬาแสดง

ความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อยละ 54.38  โดยข้อท่ีไม่

มีสภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบัความสามารถของนกักีฬา 

คดิเป็นร้อยละ 68.75 และข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุได้แก่  มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะ

สัน้และระยะยาวชดัเจน  มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพเิศษ   มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผอ่นคลาย

ความตรึงเครียด    มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพจิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง   มีการเก็บตวัระหวา่งการ

ฝึกซ้อม  และ  มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการบาดเจ็บและให้การรักษาอาการบาดเจ็บ  คดิเป็นร้อย

ละ 50.00 เทา่กนัทัง้ 6 ข้อ  ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของนกักีฬา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 43.13 โดยแสดงความคิดวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีโปรแกรมการฝึกทกัษะบคุคลและ

โปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม   มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผอ่นคลายความตรึงเครียด  และ  มีการ

ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการบาดเจ็บและให้การรักษาอาการบาดเจ็บ คดิเป็นร้อยละ 50.00 เทา่กนัทัง้ 3 

ข้อตามลําดบั สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ คดิเป็นร้อยละ 

31.25 ตามลําดบั 
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ตาราง 17 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 
      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ตามความคดิเห็นของ  
      นกักีฬา (N = 48) 
 

รายการ 

สภาพ ปัญหา 

มี ไมมี่ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณจากต้น
สงักดัอยา่งเป็นระบบ 

f 18 30 18 15 9 3 3 
% 37.50 62.50 37.50 31.25 18.75 6.25 6.25 

2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอการดําเนิน
กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม 

f 15 33 24 12 3 9 0 
% 31.25 68.75 50.00 25.00 6.25 18.75 0.00 

3. มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณ
อํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย 

f 18 30 18 6 0 12 12 
% 37.50 62.50 37.50 12.50 0.00 25.00 25.00 

4. มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่าย
งบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อม แขง่ขนั 

f 21 27 15 9 3 9 12 
% 43.75 56.25 31.25 18.75 6.25 18.75 25.00 

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้
อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ 

f 21 27 21 15 0 12 0 
% 43.75 56.25 43.75 31.25 0.00 25.00 0.00 

6. มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหาร
ให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม 

f 21 27 15 9 3 12 9 
% 43.75 56.25 31.25 18.75 6.25 25.00 18.75 

7. มีงบประมาณด้านพาหนะบริการ
นํานกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

f 21 27 24 15 6 3 0 
% 43.75 56.25 50.00 31.25 12.50 6.25 0.00 

8. มีสวสัดกิารด้านการ
รักษาพยาบาลและตรวจสขุภาพ
นกักีฬาในระหวา่งการฝึกซ้อม 

f 21 27 27 9 6 6 0 

% 43.75 56.25 56.25 18.75 12.50 12.50 0.00 

9. มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพ
ให้กบันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม 

f 21 27 27 9 6 6 0 
% 43.75 56.25 56.25 18.75 12.50 12.50 0.00 

10. มีการได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุจากบคุคลหรือหนว่ยงาน
ภายนอก 

f 18 30 27 9 6 6 0 

% 37.50 62.50 56.25 18.75 12.50 12.50 0.00 

รวมด้านการฝึกซ้อม 
f 195 285 216 108 42 78 36 

% 40.63 59.38 45.00 22.50 8.75 16.25 7.50 



 73

 จากตาราง 17 แสดงวา่นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือ

เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

พบวา่ นกักีฬาแสดงความคดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมโดยรวม คดิเป็นร้อย

ละ 59.38 โดยข้อท่ีไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุได้แก่ มีงบประมาณท่ีเพียงพอการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม คดิเป็นร้อยละ 68.75 ตามลําดบั 

 สําหรับปัญหาในการเตรียมทีมตามความคดิเห็นของนกักีฬา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 45.00 โดยแสดงความคิดวา่มีปัญหามากท่ีสดุได้แก่ มีสวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาล

และตรวจสขุภาพนกักีฬาในระหวา่งการฝึกซ้อม  มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพให้กบันกักีฬาในขณะ

เก็บตวัฝึกซ้อม  และ  มีการได้รับงบประมารสนบัสนนุจากบคุคลหรือหน่วยงานภายนอก  คดิเป็นร้อยละ 

56.25 สําหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีความสะดวกคลอ่งตวัการเบกิจ่ายงบประมาณเพ่ือการ

ฝึกซ้อม แขง่ขนั  และ  มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหารให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 

31.25 เทา่กนัทัง้ 2 ข้อ ตามลําดบั 
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ตาราง 18 ความถ่ีและคา่ร้อยละของสภาพโดยรวมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 
      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ด้านการเตรียมทีม 
ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน นกักีฬา 
มี ไมมี่ มี ไมมี่ มี ไมมี่ มี ไมมี่ 

1. ด้านการคดัเลือกตวั
นกักีฬา 

f 42 86 43 85 57 71 132 252 
% 32.81 67.19 33.59 66.41 44.53 55.47 34.38 65.63 

2. ด้านอปุกรณ์และสิง่
อํานวยความสะดวก 

f 42 118 64 96 71 89 234 246 
% 26.25 73.75 40.00 60.00 44.38 55.63 48.75 51.25 

3. ด้านการฝึกซ้อม f 47 113 61 99 72 88 219 261 
% 29.38 70.63 38.13 61.88 45.00 55.00 45.63 54.38 

4. ด้านงบประมาณและ
สวสัดกิาร 

f 44 116 57 103 64 96 195 285 
% 27.50 72.50 35.63 64.38 40.00 60.00 40.63 59.38 

รวมสภาพการเตรียมทีม 
f 175 433 225 383 264 344 780 1,044 

% 28.78 71.22 37.01 62.99 43.42 56.58 42.76 57.24 

  
 จากตาราง 18 แสดงวา่ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา แสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัสภาพการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 
ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านอปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ด้านการฝึกซ้อม และด้าน
งบประมาณและสวสัดกิาร พบวา่ แสดงความคดิเห็นวา่ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีม
โดยรวมสอดคล้องกนั  คดิเป็นร้อยละ 71.22, 62.99, 56.58 และ 57.24 ตามลําดบั จําแนกดงันี ้
 ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความไมเ่หมาะสมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั
กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านอปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกมากท่ีสดุ คดิ
เป็นร้อยละ 73.75   
 ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความไมเ่หมาะสมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั
กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬามากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 
66.41   
 ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้า
ร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิารมาก
ท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 60.00   
 นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ
แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬามากท่ีสดุ คดิเป็น
ร้อยละ 65.63   
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ตาราง 19 ความถ่ีและคา่ร้อยละของปัญหาโดยรวมในการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 
      ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 96) 
 

ด้านการเตรียมทีม 
ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน นกักีฬา 

ร้อยละ ระดบั ร้อยละ ระดบั ร้อยละ ระดบั ร้อยละ ระดบั 

1. ด้านการคดัเลือกตวั
นกักีฬา 

41.29 
มาก 
ท่ีสดุ 

47.66 
มาก 
ท่ีสดุ 

51.56 
มาก 
ท่ีสดุ 

50.00 
มาก 
ท่ีสดุ 

2. ด้านอปุกรณ์และสิง่
อํานวยความสะดวก 

38.75 
มาก 
ท่ีสดุ 

40.00 
มาก 
ท่ีสดุ 

61.88 
มาก 
ท่ีสดุ 

41.88 
มาก 
ท่ีสดุ 

3. ด้านการฝึกซ้อม 36.88 
มาก 
ท่ีสดุ 

43.13 
มาก 
ท่ีสดุ 

61.25 
มาก 
ท่ีสดุ 

43.13 
มาก 
ท่ีสดุ 

4. ด้านงบประมาณและ
สวสัดกิาร 

45.00 
มาก 
ท่ีสดุ 

50.00 
มาก 
ท่ีสดุ 

66.25 
มาก 
ท่ีสดุ 

45.00 
มาก 
ท่ีสดุ 

รวมปัญหาการเตรียมทีม 40.63 
มาก 
ท่ีสดุ 

45.07 
มาก 
ท่ีสดุ 

60.69 
มาก 
ท่ีสดุ 

44.74 
มาก 
ท่ีสดุ 

 
 จากตาราง 19 แสดงวา่ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา แสดงความคดิเห็น
เก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 
ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านอปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ด้านการฝึกซ้อม และด้าน
งบประมาณและสวสัดกิาร พบวา่ แสดงความคดิเห็นวา่มีปัญหาในการเตรียมทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุสอดคล้องกนั  คดิเป็นร้อยละ 40.63 , 45.07, 60.69 และ 44.74 ตามลําดบั จําแนกดงันี ้
 ผู้จดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา          
ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิารมีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 
45.00   
 ผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 
ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิารมีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 50.00   
 ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา     
ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านงบประมาณและสวสัดกิารมีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 
66.25   
 นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 
ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬามีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 50.00   
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 ตอนท่ี 3 การศกึษาข้อมลูความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามนําเสนอใน

รูปแบบความเรียง 

1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

          1.1 ควรมีข้อกําหนดและระเบียบการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

          1.2 ควรแจ้งถงึเหตผุลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเพราะเหตใุดจงึได้รับเลือกและเพราะเหตใุดจงึ

ไมไ่ด้รับเลือกเพ่ือลดปัญหาการเข้าใจผิดตอ่คณะกรรมการ 

          1.3 คณะกรรมการควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากทกุๆ ฝ่าย 

2. ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

          2.1 ควรจดัสถานท่ีสําหรับพกัผอ่น และหลบันอนให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความ

ต้องการของจํานวนนกักีฬา 

          2.2 ควรมีมาตรการในการดแูลรักษาความสะอาดท่ีดี ตลอดจนการรักษาระเบียบวินยั

ภายในท่ีพกั 

          2.3 สถานท่ีฝึกซ้อมควรมีจํานวนเพียงพอ และปลอดภยัโดยเฉพาะพืน้สนาม 

          2.4 ควรมีการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องสขุาหรือห้องนํา้ถ้ามีการ

ฝึกซ้อมในชว่งวนัหยดุราชการหรือนอกเวลา เป็นต้น  

3. ด้านการฝึกซ้อม 

         3.1 ควรจดัผู้ ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์มาเป็นผู้ ฝึกสอนเพ่ือ

ถ่ายทอดเทคนิคพิเศษให้นกักีฬา 

         3.2 ควรให้การสนบัสนนุการฝึกซ้อมอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการเดนิทางไปเลน่อุน่เคร่ืองกบั

ทีมอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบันกักีฬา 

4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

         4.1 ควรเพิ่มเตมิงบประมาณและสวสัดกิารในทกุๆ ด้านเพ่ือขวญัและกําลงัใจของทกุคน 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

บทย่อ 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 

            เพ่ือทราบสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบั 

อดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน ผู้ชว่ย

ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน  
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นผู้จดัการทีม จํานวน 16 คน ผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน 

ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน จํานวน 16 คน และนกักีฬา จํานวน 48 คน ของสถาบนัภาครัฐและเอกชน ท่ีเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552 รวมทัง้สิน้ 96 คน ซึง่ได้มาจากประชากรทัง้หมด 
 ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552  

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 2552    
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุ

วอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 

ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ แบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

2. ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

  3. ด้านการฝึกซ้อม 

  4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 



 78

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบปลายเปิด (Open 

Ended) 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพวา่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและปัญหาการ

เตรียมทีมฟตุวอลเลย์ของสถาบนัตา่งๆ ท่ีสง่เข้าร่วมแขง่ขนัฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษาประจําปี 2552 

2. ศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ศกึษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั

เพ่ือหารูปแบบในการดําเนินการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวมรวมข้อมลูและการค้นคว้าข้อมลูใน การวิจยัและ

เขียนนิยามการปฏิบตักิารของสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข◌า้ร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ประจําปี 2552 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. การสร้างแบบสอบถาม ได้ศกึษาค้นคว้าจากทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตํารา เพ่ือนํามา

สรุปขอบเขตตา่งๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้

         3.1 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

         3.2 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

         3.3 ด้านการฝึกซ้อม 

         3.4 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

4. นําขอบเขตของด้านตา่งๆ มาสร้างข้อยอ่ยของแบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบไปปรึกษาคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

6. นําแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบหาความเท่ียงตรง 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 

7. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัมา แล้วนําไปให้คณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธ์ตรวจสอบใหมอี่กครัง้หนึง่ 

8. หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้กบัผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ท่ีเคยแขง่ขนัและไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 

30 คน เพ่ือหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค ผลปรากฏวา่มีคา่ความ

เช่ือมัน่ .78 
การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความ

สมบรูณ์  จากนัน้ได้นํามาวิเคราะห์หาคา่สถิตดิงัตอ่ไปนี ้
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 1. นําข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ เพ่ือ

นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

 2. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่ประกอบด้วยด้านตา่งๆ 4 ด◌า้น ได้แก่ ด้านการ

คดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและ

สวสัดกิาร มาวิเคราะห์แตล่ะด้านโดยแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละของตวัแปรแตล่ะด้าน นํามา

สรุปเป็นรูปตารางและความเรียง 

 3. นําข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ท่ีเป็นคําถามปลายเปิด มาสรุปนําเสนอในรูป       

ความเรียง  
 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผ◌ู◌จ้ดัการทีมแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552  

  สภาพโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์

ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ ไมมี่สภาพการเตรียมทีมท่ี

เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 71.22 , 67.19 , 73.75, 70.63 และ 72.50 ตามลําดบั   

    ปัญหาโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ี

อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 40.63 ,  41.29 , 38.75, 36.88 และ 45.00 ตามลําดบั   

  2. ผ◌ู◌ฝึ้กสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552  

  สภาพโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์

ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ ไมมี่สภาพการเตรียมทีมท่ี

เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 62.99 , 66.41 , 60.00, 61.88 และ 64.38 ตามลําดบั   

   ปัญหาโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ี

อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 45.07 ,  47.66 , 40.00, 43.13 และ 50.00 ตามลําดบั   

    3. ผ◌ู◌ช้ว่ยผู้ ฝึกสอนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วม

การแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552  
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     สภาพโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ี

อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ ไมมี่สภาพการเตรียม

ทีมท่ีเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 56.58 , 55.47 , 55.63, 55.00 และ 60.00 ตามลําดบั   

      ปัญหาโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ี

อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 60.69 , 51.56 , 61.88, 61.25 และ 66.25 ตามลําดบั   

     4. นกักีฬาแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552  

   สภาพโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์

ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ ไมมี่สภาพการเตรียมทีมท่ี

เหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 57.24 , 65.63 , 51.25, 54.38 และ 59.38 ตามลําดบั   

   ปัญหาโดยรวม และจําแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา ด้านสถานท่ี

อปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุสอดคล้องกนั คดิเป็นร้อยละ 44.74 , 50.00 , 41.88, 43.13 และ 45.00 ตามลําดบั   

   5. ข้อมลูความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             5.1 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

                   5.1.1 ควรมีข้อกําหนดและระเบียบการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกตวันกักีฬา 

                   5.1.2 ควรแจ้งถงึเหตผุลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเพราะเหตใุดจงึได้รับเลือกและเพราะเหตุ

ใดจงึไมไ่ด้รับเลือกเพ่ือลดปัญหาการเข้าใจผิดตอ่คณะกรรมการ 

                   5.1.3 คณะกรรมการควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากทกุๆ ฝ่าย 

            5.2 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

                  5.2.1 ควรจดัสถานท่ีสําหรับพกัผอ่น และหลบันอนให้เพียงพอและเหมาะสมกบัความ

ต้องการของจํานวนนกักีฬา 

                  5.2.2 ควรมีมาตรการในการดแูลรักษาความสะอาดท่ีดี ตลอดจนการรักษาระเบียบ

วินยัภายในท่ีพกั 

                 5.2.3 สถานท่ีฝึกซ้อมควรมีจํานวนเพียงพอ และปลอดภยัโดยเฉพาะพืน้สนาม 

                 5.2.4 ควรมีการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องสขุาหรือห้องนํา้ถ้ามี

การฝึกซ้อมในช่วงวนัหยดุราชการหรือนอกเวลา เป็นต้น  

          5.3 ด้านการฝึกซ้อม 
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                5.3.1 ควรจดัผู้ ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์มาเป็นผู้ ฝึกสอนเพ่ือ

ถ่ายทอดเทคนิคพิเศษให้นกักีฬา 

                5.3.2 ควรให้การสนบัสนนุการฝึกซ้อมอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการเดนิทางไปเลน่อุน่

เคร่ืองกบัทีมอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบันกักีฬา 

         5.4 ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

               5.4.1 ควรเพิ่มเตมิงบประมาณและสวสัดกิารในทกุ  ๆด้านเพ่ือขวญัและกําลงัใจของทกุคน 

 
อภปิรายผล 
 กีฬาฟตุวอลเลย์เป็นกีฬาท่ีคอ่นข้างใหมต่อ่ประเทศไทยเพราะเร่ิมนําเข้ามาเลน่ในปี พ.ศ.2546  

โดยนายประพทุธ  กําลงัเอก (สมาคมฟตุวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย. 2553: onlines) ทัง้นีเ้ช่ือวา่นา่จะ

เป็นเพราะ กีฬาฟตุวอลเลย์เป็นกีฬาท่ีใช้เท้าในการเลน่ ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพในการเลน่กีฬา

สว่นใหญ่ของคนไทย เพราะแตเ่ดมิมาสว่นใหญ่ คนไทยจะเลน่กีฬาโดยใช้เท้าเป็นหลกัในหลายประเภท 

เช่น กีฬาตะกร้อวง ตะกร้อลอดบว่ง กีฬามวยไทย และเซปัคตะกร้อ เป็นต้น ซึง่ในกีฬาท่ีใช้เท้าในการ

เตะนัน้ คนไทยจะปฏิบตัไิด้คอ่นข้างดี จนสามารถเป็นแชมป์โลกในกีฬาท่ีกลา่วมาข้างตนบางรายการ 

ลกัษณะการใช้เท้าเตะของคนไทยจงึมีลกัษณะท่ีพิเศษและสามารถพลกิแพลงได้อยา่งหลากหลาย ทัง้

การยืนเตะบนพืน้และการลอยตวัเตะในอากาศ จากความสามารถท่ีเป็นมาโดยสายเลือดดงักลา่ว จงึ

น่าจะเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีจะอปุมานได้วา่คนไทยจะสามารถเลน่กีฬาฟตุวอลเลย์ได้ในระดบัดี   

 จากการท่ีกีฬาฟตุวอลเลย์ได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยตัง้แตปี่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา และ

ได้มีการจดัการอบรม เผยแพร่ และแขง่ขนักนัมาอยา่งตอ่เน่ือง จนมีการจดัตัง้เป็นสมาคมฟตุวอลเลย์

แห่งประเทศไทย(FOOTVALLEY ASSOCIATION OF THAILAND : FVAT) ขึน้มา ทางสถาบนัทัง้

ภาครัฐและเอกชนได้ในระดบัอดุมศกึษา ได้แสดงเจตนารมณ์ยอมรับกีฬาฟตุวอลเลย์นีอ้ยา่งจริงจงั 

โดยได้ร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนตา่งๆ เพ่ือรับการสนบัสนนุในการจดัการแขง่ขนัเสมอมา 

และในปีการศกึษา 2552 บริษัททรูวิชัน่ ร่วมกบัสถาบนัทัง้ของภาครัฐและเอกชน ได้ดําเนินการจดัการ

แขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2552 นบัเป็นการแขง่ขนัท่ีประสบผลสําเร็จใน

ระดบัหนึง่ มีจํานวนทีมท่ีเข้าร่วมในการแขง่ขนัฟตุวอลเลย์ในครัง้นีถ้ึง 16 สถาบนั รวมนกักีฬาและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน รวมทัง้สิน้ 96 คน ซึง่แสดงให้เห็นวา่กีฬา  

ฟตุวอลเลย์ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึน้โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา ดงันัน้จงึควรมีการสนบัสนนุ

กีฬาฟตุวอลเลย์อยา่งจริงจงัเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้ เลน่กีฬาอีกประเภทหนึง่ท่ีจะสามารถฝึกซ้อมเพ่ือ

การออกกําลงักายหรือเพ่ือความเป็นเลศิทางด้านกีฬาฟตุวอลเลย์ สามารถแขง่ขนักบันกักีฬาชาตอ่ืินๆ 

ได้ และจากประเดน็ท่ีผู้วิจยัต้องการให้มีการสนบัสนนุกีฬาฟตุวอลเลย์อยา่งจริงจงัดงักลา่วนี ้ผู้วจิยัจงึ
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 ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาในการเตรียมทีมฟตุวอลเลย์เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และ

นกักีฬา พบวา่ โดยรวมสว่นใหญ่สภาพการเตรียมทีมไมเ่หมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะ

ผู้จดัการทีมจะแสดงความคดิเห็นวา่ไมมี่สภาพการเตรยีมทมีทีเ่หมาะสมมากท่ีสดุ ถงึร้อยละ 67.19 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้จดัการทีมเป็นผู้ รับผิดชอบถึงความ สําเร็จของทีม เป็นผู้ ท่ีต้องดําเนินงานท่ี

เก่ียวกบัการพจิารณาหาตวันกักีฬาร่วมกบัผู้ รับผิดชอบคนอ่ืนๆ (มงคล  แฝงสาเคน. 2531: 205) ดงันัน้

ผู้จดัการทีมจงึให้ความสนใจเก่ียวกบัการคดัเลือกตวันกักีฬาเป็นพเิศษ เพราะนกักีฬานัน้เป็นปัจจยัท่ี

เป็นตวัแปรสําคญัของความสําเร็จของทีม ความต้องการจดัระบบการคดัเลือกท่ีเหมาะสมเป็นไปตาม

ความต้องการและความเช่ือของตน สอดคล้องกบัผู้ ฝึกสอนท่ีแสดงความคดิเห็นวา่มีสภาพท่ีไมมี่จริง

รองลงมา คดิเป็นร้อยละ 66.41 ด้วยเช่นกนั ซึง่ถ้าการคดัเลือกนกักีฬามีระบบระเบียบท่ีชดัเจน และให้

สทิธ์ิแก่ผู้จดัการทีมและผู้ ฝึกสอนซึง่เป็นหลกัสําคญัในการพฒันานกักีฬาเป็นหลกั เช่ือวา่จะสง่ผลท่ีดีตอ่

ทกุฝ่าย เพราะถ้าไมเ่ป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบตัใินทกุๆ ฝ่ายแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมา ดงัจะ

เห็นได้จาก ผลการศกึษาปัญหาการเตรียมทีมด้านการคดัเลือกนกักีฬา พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุสอดคล้องกนัทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ท่ีปฏิบตัโิดยตรง คือ นกักีฬา จะมีปัญหามากท่ีสดุ รองลงมา 

คือ ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และผู้ ฝึกสอน ซึง่ถ้าการคดัเลือกนกักีฬามีสภาพท่ีไมถ่กูต้องและเหมาะสมเท่าท่ีควร 

ผู้ ท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ คือนกักีฬา ท่ีต้องเผชิญกบั ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ท่ีจะสง่ผลเสียโดยรวม

ตอ่ทีมได้ สอดคล้องกบั เพชรรัตน์  ยณัรังสี (2547: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาปัญหาการเตรียมทีมกีฬา

ยกนํา้หนกัในการแขง่ขนักีฬายกนํา้หนกัเยาวชนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2546 พบวา่ 

นกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้จดัการทีมยกนํา้หนกั สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ แผนการดําเนินการคดัเลือก

นกักีฬามีปัญหามาก และในสว่นผู้ ฝึกสอนมีความเห็นวา่ มีปัญหามากเก่ียวกบัการคดัเลือกนกักีฬาไม่

มีความยตุธิรรม รวมทัง้การประชมุชีแ้จงวธีิการคดัเลือกนกักีฬา และจํานวนนกักีฬาท่ีเข้าร่วมการ

คดัเลือก มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากด้วยเช่นกนั 

 ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อมในการเตรียมทีมฟตุวอลเลย์เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 

ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วย 

ผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา พบวา่ โดยรวมสว่นใหญ่จะไมมี่สภาพท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้จดัการ

ทีมจะแสดงความคดิเห็นวา่ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ถึงร้อยละ 73.75 รองลงมาได้แก่ผู้

ฝึกสอน ท่ีแสดงความคดิเห็นวา่ไมมี่จริง คดิเป็นร้อยละ 60.00 ซึง่อยูใ่นระดบัสงูสอดคล้องกนั ทัง้นีอ้าจ
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 ด้านการฝึกซ้อม ในการเตรียมทีมฟตุวอลเลย์เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุม 

ศกึษา ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา พบวา่ 

โดยรวมสว่นใหญ่จะไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้จดัการทีมจะแสดงความ

คดิเห็นวา่ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ถึงร้อยละ 70.63 รองลงมาได้แก่ผู้ ฝึกสอน ท่ีแสดง

ความคดิเห็นวา่ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสม คดิเป็นร้อยละ 61.88 ยกเว้น นกักีฬาท่ีแสดงความ

คดิเห็นวา่ ไมมี่สภาพท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความคาดหวงัของผู้จดัการทีม 

และผู้ ฝึกสอน ยอ่มมีอยูใ่นระดบัสงูตอ่ผลสําเร็จของทีม ซึง่แตกตา่งจากนกักีฬาท่ีเป็นผู้ปฏิบตั ิท่ีอาจเกิด

การออ่นล้า เหน็ดเหน่ือยจากการฝึกซ้อมหนกัท่ีมีระยะเวลาตดิตอ่กนันานเกินไปจงึสง่ผลให้มีความ

คดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตท่ัง้นี ้แรงจงูใจเป็นสิง่สําคญัในการท่ีจะโน้มน้าวให้นกักีฬาหนัมาให้

ความสนใจในการฝึกฝนอยา่งจริงจงัตอ่ไปได้ ดงันัน้จงึเป็นหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน ท่ีต้องสร้างแรงจงูใจ 

เพ่ือให้นกักีฬามุง่มัน่ในการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันาทกัษะ และความสามารถในการเลน่กีฬา บทบาทเป็น

แรงจงูใจของผู้ ฝึกสอนจงึมีความจําเป็นและสําคญัตอ่นกักีฬาอยา่งยิง่ (สืบสาย บญุวีระบตุร. 2539: 192 

- 194) แตท่ัง้นีก้ารฝึกซ้อมกีฬาโดยทัว่ไป นอกเหนือจากปัญหาดงักลา่วแล้ว ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ 

สอดแทรกตามมาอยูเ่สมอ ดงัเขน่การศกึษาในครัง้นี ้พบวา่ ทกุกลุม่แสดงความคดิเห็นวา่มีปัญหาใน

การฝึกซ้อมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบั การกระตุ้นและพฒันาสภาพ

จิตใจของนกักีฬาให้เข้มแข็ง สอดคล้องกบั ผลการศกึษาของ เพชรรัตน์  ยณัรังสี (2547: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ 

การนําจิตวทิยามาใช้ในการฝึกซ้อมนกักีฬายกนํา้หนกั จะมีปัญหาอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

  ด้านงบประมาณและสวสัดกิารในการเตรียมทีมฟตุวอลเลย์เพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุม ศกึษา ปีการศกึษา 2552 ตามความคดิเห็นของผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน และ
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 การเตรียมทีมฟตุวอลเลย์เพ่ือความเป็นเลศิในการแขง่ขนั ต้องใช้กลวธีิท่ีหลากหลาย และต้อง

ได้รับความร่วมมืออยา่งจริงจงัจากทกุๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้บริหารของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ การท่ีจะ

ปลอ่ยให้ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน พฒันาฝึกฝนนกักีฬาไปตามสภาพท่ีขาดแคลนยอ่ม

บัน่ทอนกําลงัใจและประสทิธิภาพของนกักีฬาให้ด้อยลง ดงันัน้หลกัสําคญัในการเตรียมทีมคือการเตรียม

ความพร้อมในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬาท่ีต้องได้นกักีฬาท่ีมีความสามารถสงูท่ีสดุเข้า

มาเป็นนกักีฬาของสถาบนัด้วยความเตม็ใจ จากนัน้ต้องอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ เพ่ือให้การ

ฝึกซ้อมมีประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การแขง่ขนัและช่ือเสียงของสถาบนัตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย 

จากการวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ 

ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ในการศกึษาวิจยัครัง้นีแ้บง่ประเดน็การศกึษาไว้เพียง 4 ด้านได้แก่ ด้านการคดัเลือกตวั

นกักีฬา ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ซึง่

อาจจะยงัไมค่รอบคลมุในทกุๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมทีมนกักีฬา 
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2. การเลือกศกึษาเฉพาะ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน และนกักีฬา ของแตล่ะ

สถาบนั เป็นการศกึษาเฉพาะในระดบัผู้ปฏิบตั ิดงันัน้ข้อมลูท่ีได้รับจงึไมค่รอบคลมุถึงระดบัผู้บริหาร

ของสถาบนั ท่ีมีอํานาจในการอนมุตังิบประมาณและสวสัดกิารตา่งๆ  

3. การแจ้งกําหนดการแขง่ขนัเพ่ือของฝ่ายจดัการแขง่ขนัท่ีมีความไมแ่น่นอนของวนัท่ีทําการ

จดัการแขง่ขนัทําให้สง่ผลกระทบถงึการเตรียมทีมในเร่ืองสภาพความพร้อมของตวันกักีฬาอาจฝึกซ้อม

ได้ไมส่มบรูณ์เตม็ท่ีเพ่ือการเข้าร่วมแขง่ขนั และเม่ือมีการเล่ือนการแขง่ขนัจากตารางการแขง่ขนัเดมิท่ี

แจ้งไว้บอ่ยครัง้มีจงึทําให้ผลกระทบสืบเน่ืองมาถึงผู้ ฝึกสอนในการวางแผนการฝึกซ้อมให้กบัตวันกักีฬา 

4. สนามในการฝึกซ้อมเน่ืองจากกีฬาชนิดนีเ้ป็นกีฬาท่ีต้องใช้สนามท่ีมีความเฉพาะของสนาม

ในการแขง่ขนัจงึหาสนามท่ีมีความใกล้เคียงกบัสนามแขง่ขนัให้นกักีฬาฝึกซ้อมได้ยาก 

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศกึษาโดยจําแนกด้านท่ีต้องศกึษาออกเป็นหลายๆ ด้านให้ครอบคลมุข้อมลู

มากกวา่นี ้

2. ควรศกึษาทัง้ผู้ปฏิบตัแิละผู้บริหารของสถาบนัเพ่ือให้ข้อมลูท่ีได้รับมีความเป็นกลางและ

เช่ือถือได้ 
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง  สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี  

          2552  
คาํชีแ้จง  
 1. ความมุง่หมายในการวิจยั เพ่ือศกึษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั

กีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 

 2. แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอล

เลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 มี 3 ตอน คือ 

      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา

ฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 

ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ แบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

  1. ด้านการคดัเลือกตวันกักีฬา 

  2. ด้านสถานท่ีอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 

  3. ด้านการฝึกซ้อม 

  4. ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร 

       ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ซึง่เป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended) 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่ง (  )  หน้าข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
  สถานภาพ 
  (  )   ผู้จดัการทีม 

  (  )   ผู้ ฝึกสอน 

  (  )   ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 

  (  )   นกักีฬา 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์  

                 ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552 

คาํชีแ้จง   ในการตอบแบบสอบถามแตล่ะข้อ ขอให้พจิารณาวา่ในข้อมีสภาพและปัญหาในการเตรียมทีม 

     มากน้อยเพียงใดและให้เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งทางขวามือตามลําดบัดงันี ้
     สภาพการเตรียมทมี 
  มี   หมายถงึ  มีสภาพเหมาะสมในการเตรียมทีม 

  ไมมี่  หมายถงึ มีสภาพไมเ่หมาะสมในการเตรียมทีม 
     ปัญหาการเตรียมทมี 
  มากท่ีสดุ หมายถงึ มีปัญหาในการเตรียมทีมระดบัมากท่ีสดุ 

      มาก  หมายถงึ มีปัญหาในการเตรียมทีมระดบัมาก 

  ปานกลาง หมายถงึ มีปัญหาในการเตรียมทีมระดบัปานกลาง 

  น้อย  หมายถงึ มีปัญหาในการเตรียมทีมระดบัน้อย 

  น้อยท่ีสดุ หมายถงึ มีปัญหาในการเตรียมทีมระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ด้านการคัดเลือกตวันักกีฬา 
 

รายการ 

สภาพการเตรียมทีม ปัญหาการเตรียมทีม 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการวางแผนเตรียมการรับสมคัร

นกักีฬา 

       

2. มีการประกาศรับสมคัรนกักีฬา        

3. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมผู้ทรงคณุวฒุิ

สําหรับเป็นผู้คดัเลือกนกักีฬา 

       

4. มีการแจ้งหรือประชมุชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัวิธีการคดัเลือกตวันกักีฬา 

       

5. มีการกําหนดวนั และเวลาการฝึกซ้อม

เพ่ือการคดัเลือกตวันกักีฬา 

       

6. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายใน

การคดัเลือกตวันกักีฬา 

       

7. มีการทดสอบทกัษะความสามารถด้าน

กีฬาของนกักีฬา 

       

8. มีการประกาศผลการคดัเลือกตวั

นกักีฬาอยา่งชดัเจน 
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ด้านสถานที่อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 
 

รายการ 

สภาพการเตรียมทีม ปัญหาการเตรียมทีม 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีสนามฝึกซ้อมเพียงพอ        

2. มีสนามฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน        

3. มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีแสงสวา่งเพ่ือใช้

ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน 

       

4. มีอปุกรณ์สําหรับฝึกซ้อมเพียงพอ        

5. มีอปุกรณ์การฝึกซ้อมท่ีได้มาตรฐาน        

6. มีห้องสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย        

7. มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมในการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน 

       

8. มีลอ็คเกอร์หรือท่ีเก็บอปุกรณ์สว่นตวั        

9. มีห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า ห้องสขุา และห้อง

อาบนํา้เพียงพอ 

       

10. มีความสะดวกในการเข้าใช้สถานท่ี

ฝึกซ้อม 
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ด้านการฝึกซ้อม 
 

รายการ 

สภาพการเตรียมทีม ปัญหาการเตรียมทีม 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้และ

ระยะยาวชดัเจน 

       

2. มีโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีเหมาะกบั

ความสามารถของนกักีฬา 

       

3. มีโปรแกรมการฝึกทกัษะสว่นบคุคลและ

โปรแกรมการฝึกทกัษะเป็นทีม 

       

4. มีโปรแกรมการสร้างและทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 

       

5. มีการฝึกซ้อมแนะนําเทคนิคพิเศษ        

6. มีการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผอ่น

คลายความตรึงเครียด 

       

7. มีการสอดแทรกกฎ ระเบยีบ กตกิาท่ี

จําเป็นสําหรับการแขง่ขนั 

       

8. มีการกระตุ้นและพฒันาสภาพจิตใจ

ของนกักีฬาให้เข้มแข็ง 

       

9. มีการเก็บตวัระหวา่งการฝึกซ้อม        

10. มีการให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการ

บาดเจ็บและให้การรักษาอาการบาดเจ็บ 
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ด้านงบประมาณและสวัสดกิาร 
 

รายการ 

สภาพการเตรียมทีม ปัญหาการเตรียมทีม 

มี ไมมี่ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณจากต้นสงักดั

อยา่งเป็นระบบ 

       

2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนิน

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการเตรียมทีม 

       

3. มีบคุลากรเป็นผู้ดแูลงบประมาณและ

อํานวยความสะดวกในการเบกิจ่าย 

       

4. มีความสะดวกคลอ่งตวัในการเบกิจ่าย

งบประมาณเพ่ือการฝึกซ้อมและแขง่ขนั 

       

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้

อปุกรณ์การฝึกซ้อมอยา่งเพียงพอ 

       

6. มีการจดัสรรเบีย้เลีย้งและคา่อาหาร

ให้กบันกักีฬาอยา่งเหมาะสม 

       

7. มีงบประมาณด้านพาหนะสําหรับ

บริการนํานกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

       

8. มีสวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาลและ

ตรวจสขุภาพนกักีฬาในระหวา่งการ

ฝึกซ้อม 

  

9. มีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคณุภาพให้กบั

นกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซ้อม 

  

10. มีการได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก

บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก 
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ภาคผนวก ข  

คุณภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

ตาราง 20 คะแนนคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วม      

      การแขง่ขนักีฬาฟตุวอลเลย์ ระดบัอดุมศกึษา ประจําปี 2552  

 
คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ข้อ                               
1 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 

5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

6 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 

7 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 

8 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 

9 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

10 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 

11 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 

12 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 

13 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 

14 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 

15 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 

16 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 

17 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 

18 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

19 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 

20 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 

21 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 

22 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 

23 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 

24 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

 
คน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ข้อ                               
25 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 

26 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 

27 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 

28 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

29 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 

30 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

31 3 3 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 

32 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

34 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

35 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 

36 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

37 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 

38 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

ค่าความเช่ือม่ัน .78 
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ภาคผนวก ค 
 

กตกิากีฬาฟุตวอลเลย์ 
 
 กตกิากีฬาฟุตวอลเลย์ (สมาคมฟตุวอลเลย์แห่งประเทศไทย. 2553: Onlines) 

อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
กตกิาข้อที่ 1 พืน้ที่เล่นลูก  

        พืน้ท่ีเลน่ลกูรวมถงึสนามแขง่ขนั และเขตรอบสนาม  

        1.1 ขนาดของสนาม  

              1.1.1 สนามแขง่ขนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว 18 เมตร กว้าง 9 เมตร ล้อมรอบด้วย 

เขตรอบสนามกว้างอยา่งน้อย 3 เมตร และเหนือเขตรอบสนามจากพืน้สนามแขง่ขนัขึน้ไป 7 เมตร ทัง้นี ้

ต้องไมมี่สิง่ใด ๆ กีดขวาง 

                          1.1.2 สําหรับการแขง่ขนัระดบัโลกของสมาพนัธ์ฟตุวอลเลย์นานาชาต ิ(FIFV) 

สนามแขง่ขนัเป็นรูปสามเหล่ียมผืนผ้ายาว 18 เมตร กว้าง 9 เมตร ล้อมรอบ ด้วยเขตสนามห่างจากเส้น

หลงัและเส้นข้างอยา่งน้อยท่ีสดุ 5 เมตรและเหนือ เขตรอบสนามจากพืน้สนามขึน้ไป 12.5 เมตร ทัง้นี ้

ต้องไมมี่สิง่ใด ๆ กีดขวาง  

        1.2 พืน้ผิวสนามแขง่ขนั  

   1.2.1 พืน้สนามต้องเป็นทรายระดบัเดียวกนั มีความเรียบและเหมือนกนัมากท่ีสดุ 

ปราศจากก้อนหินเปลือกหอยและสิง่ใด ๆ ท่ีอาจเป็นเหตใุห้ผู้ เลน่เส่ียงตอ่การ บาดเจ็บ  

                          1.2.2 สําหรับการแขง่ขนัระดบัโลกของสมาพนัธ์ฟตุวอลเลย์นานาชาต ิพืน้ทรายต้อง

มี ความหนาอยา่งน้อย 40 เซนตเิมตร เป็นทรายเม็ดละเอียดปราศจากการอดัแนน่ พืน้สนามต้องไม่

เป็นอนัตราย หรือเป็นเหตใุห้ผู้ เลน่เกิดการบาดเจ็บ  

               1.2.3 สําหรับการแขง่ขนัระดบัโลกของสมาพนัธ์ฟตุวอลเลย์นานาชาต ิต้องร่อนทราย 

จนได้ขนาดท่ียอมรับ ไมห่ยาบเกินไป ปราศจากก้อนหิน และสิง่อ่ืนใดท่ีอาจ เป็นอนัตรายแตต้่องไม่

ละเอียดจนกลายเป็นฝุ่ นเกาะตดิผิวหนงั  

               1.2.4 สําหรับการแขง่ขนัของสมาพนัธ์ฟตุวอลเลย์นานาชาต ิถ้าฝนตกอนญุาตใช้

ผ้าใบ คลมุสนามแขง่ขนักลางแจ้งได้  

                   1.3 เส้นบนสนาม  

               1.3.1 เส้นข้าง 2 เส้นและเส้นหลงั 2 เส้น เป็นเส้นกําหนดสนามแขง่ขนัทัง้เส้นข้าง 

และเส้นหลงัอยูภ่ายในของสนามแขง่ขนั ไมมี่เส้นแบง่แดน  

                          1.3.2 ทกุเส้นกว้าง 5 – 8 เซนตเิมตร  
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                          1.3.3 ทกุเส้นต้องมีสีเดียวกนั และต้องตดักบัพืน้ทรายชดัเจน  

               1.3.4 เส้นสนามควรเป็นแถบทําด้วยวสัดทุนทาน และตวัยดึเส้นควรเป็นวตัถ ุท่ีออ่น

นุ่มและยืดได้ 

                    1.4 เขตเสร์ิฟ  

                          1.4.1 เขตเสร์ิฟเป็นพืน้ท่ีเลยเส้นหลงัออกไป และอยูร่ะหวา่งแนวเขตเส้นข้างทัง้สอง

แนวลกึ ของเขตเสร์ิฟยาวออกไปจนถงึเขตรอบสนาม สามารถก่อกองทรายไว้หลงัเส้นเพ่ือตัง้ลกู ขณะเสร์ิฟ  

        1.5 อากาศ 

               1.5.1 อากาศต้องไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ เลน่  

        1.6 แสงสวา่ง  

                          1.6.1 สําหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาตใินตอนกลางคืนแสงสวา่งบนพืน้ท่ีเลน่ลกู

เหนือจาก พืน้ผิวสนาม เมตร ควรวดัได้ 1,000 – 1,500 ลกัซ์ (Lux)  

                          1.6.2 สําหรับการแขง่ขนัระดบั โลกของสมาพนัธ์ฟตุวอลเลย์นานาชาต ิผู้ควบคมุด้าน

เทคนิค ผู้ควบคมุผู้ตดัสนิ และ ผู้ อํานวยการแขง่ขนัจะเป็นผู้ตดัสนิวา่สภาพดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นจะ

เป็นเหตใุห้เกิด อนัตรายแก่ผู้ เลน่หรือไม ่ 

 
 กตกิาข้อที่ 2 ตาข่ายและเสา  
                  2.1 ตาขา่ย 

             ตาขา่ยยาว 9.5 เมตร กว้าง เมตร ( ยาวหรือสัน้ได้ 3 เซนตเิมตร ) เม่ือขงึตงึแล้ว แนวดิง่

จะอยูเ่หนือจดกึ่งกลางสนามแขง่ขนัช่องตาขา่ยจะเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสกว้าง0 เซนตเิมตร ขอบบนและ

ลา่งมีแถบขนาด 5 – 8 เซนตเิมตร เป็นผ้าใบเย็บประกบอยู ่ในแนวนอน ตลอดตาขา่ย นิยมใช้สีนํา้เงิน

เข้มหรือสีสดใสท่ีปลายของแถบแตล่ะข้าง มีรู สําหรับร้อยเชือกผกูกบัเสาเพ่ือให้สว่นบนของตาขา่ยตงึ 

ภายในแถบมีสายยืดหยุน่ได้อยู ่ตลอดบน ตาขา่ย เส้นและมีเชือกท่ีแถบลา่ง เส้น สําหรับผกูกบัเสาเพ่ือ

ทําให้ สว่นบนและสว่น ลา่งของตาขา่ยตงึ อนญุาตให้มีโฆษณาบนแถบตามแนวนอนของตา ขา่ยนีไ้ด้  

      2.2 แถบข้าง 

            เป็นแถบสีสองเส้นกว้าง 5 – 8 เซนตเิมตร กว้างเท่าความกว้างของเส้นสนามยาว เมตร

ผกูในแนวดิง่กบัตาขา่ยเหนือเส้นข้างแตล่ะเส้น และถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของตาขา่ย อนญุาตให้มี

โฆษณาบนแถบนีไ้ด้  

      2.3 เสาอากาศ 

            เสาอากาศเป็นแท่งกลม ยืดหยุน่ได้ ยาว .8 เมตร เส้นผา่ศนูย์กลาง 0 มิลลเิมตร ทํา 

ด้วยใยแก้ว (Fiber Glass) หรือวสัดท่ีุคล้ายคลงึกนั เสาอากาศทัง้สองตดิอยูท่ี่ขอบนอก ของแถบข้างอยู่



  102

      2.4 ความสงูของตาขา่ย 

            ความสงูของตาขา่ย 2.20 เมตร (สําหรับผู้หญิง 2.00 เมตร) วดัจากกลางสนามผา่นไป 

ยงัริมสนามของทัง้สองข้าง โดยมีความสงูจากพืน้ผิวสนามเท่ากนั และจะสงูกวา่ความ สงูท่ีกําหนดไว้

ได้ไมเ่กิน 2 เซนตเิมตร  

       2.5 เสา 

             เสาขงึตาขา่ยต้องเรียบ มีความสงู 2.55 เมตร เสาทัง้สองต้องยดึตดิกบัพืน้ห่างจากเส้น 

ข้าง 0.50 – .00 เมตร การยดึเสากบัพืน้ห้ามใช้สลงิหรือสิง่ท่ีเป็นอนัตราย สิง่กีดขวาง ใด ๆ ต้องเอาออก

ให้หมด เสาต้องหุ้มด้วยนวม  

 
 กตกิาข้อที่ 3 ลูกบอล 
       3.1 ลกัษณะ 

             3.1.1 ลกูบอลต้องกลม (เบอร์ 5 และเบอร์ 4 สําหรับผู้หญิง) ทําด้วยหนงัหรือวสัดท่ีุ

ยืดหยุน่ ได้ไมด่ดูซบันํา้ เหมาะสําหรับเลน่กลางแจ้ง แม้ในขณะฝนตก  

             3.1.2 นํา้หนกั 40 – 440 กรัม  

             3.1.3 เส้นรอบวง 8 – 70 เซนตเิมตร  

             3.1.4 แรงดนัลม 0.5 – 0.3 กิโลกรัม / ตารางเซนตเิมตร  

       3.2 รูปแบบของลกูบอล 

             ลกูบอลท่ีใช้แขง่ขนัต้องมีลกัษณะเดียวกนั เชน่ สี นํา้หนกั เส้นรอบวง แรงดนัลม ต้อง 

มีมาตรฐานเทา่กนัหมดในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้  

        3.3 ระบบการใช้ลกูบอล 3 ลกู 

              ในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้ต้องมีลกูบอลอยา่งน้อย 3 ลกู และมีผู้กลิง้บอลประจํามมุของ 

ขอบสนาม และด้านหลงัของผู้ตดัสนิแตล่ะคน  

 
 กตกิาข้อที่ 4 ทมี  
       4.1 สว่นประกอบและการลงรายละเอียดในใบบนัทกึ 

  4.1.1 ทีมประกอบด้วยผู้ เลน่ 2 คนเทา่นัน้ 

  4.1.2 ผู้ เลน่ 2 คนท่ีระบใุนใบบนัทกึเทา่นัน้จงึมีสทิธ์ิลงแขง่ขนัได้  
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       4.2 หวัหน้าทีม 

             4.2.1 ต้องระบผุู้ เป็นหวัหน้าทีมในใบบนัทกึการแขง่ขนั  

 
 กตกิาข้อที่ 5 เคร่ืองแต่งกายของผู้เล่น 
       5.1ชดุแข่งขนั  

           5.1.1 ชดุแขง่ขนัของผู้ เลน่ประกอบด้วย กางเกงขาสัน้หรือชดุวา่ยนํา้ ยกเว้นเม่ือมีการ 

ระบไุว้ในระเบียบการแขง่ขนั 

                      5.1.2 สําหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิผู้ เลน่แตล่ะทีมจะต้องสวมเสือ้หรือกางเกงท่ีมี 

สีและรูปแบบเดียวกนั 

          5.1.3 ชดุแขง่ขนัต้องสะอาด 

          5.1.4 ผู้ เลน่ต้องไมส่วมรองเท้าเว้นแตเ่ม่ือได้รับอนญุาตจากผู้ตดัสนิ เชน่ แองเกิล้ข้อเท้า 

          5.1.5 ชดุแขง่ขนัต้องมีหมายเลข และ 2 ตดิบนหน้าอกเสือ้หรือด้านหลงัหรือท่ี กางเกง 

          5.1.6 หมายเลขต้องมีสีตดักนักบัชดุแขง่ขนั และมีความสงูไมน้่อยกวา่ 0 เซนตเิมตร 

ความหนาของตวัอกัษร ต้องไมน้่อยกวา่ .5 เซนตเิมตร  

    5.2 อํานาจในการเปล่ียนชดุแขง่ขนั  

          5.2.1 ถ้าทีมคูแ่ขง่ขนัทัง้สองแตง่กายด้วยเสือ้สีเดียวกนัจะต้องทําการเส่ียงเพ่ือเปล่ียน 

ชดุแขง่ขนั 

          5.2.2 ผู้ตดัสนิท่ี มีอํานาจท่ีจะให้ผู้ เลน่ คนหรือมากกวา่ 

          5.2.3 ลงเลน่โดยใสร่องเท้า หรือถงุเท้า หรือแองเกิล้ 

          5.2.4 เปล่ียนเสือ้ท่ีเปียก ชว่งพกัเซตได้ ถ้าเสือ้ใหมถ่กูต้องตามระเบียบการแขง่ขนั 

          5.2.5 ถ้าผู้ เลน่ร้องขอผู้ตดัสนิท่ี อาจให้สทิธ์ิผู้แขง่ขนัสวมเสือ้กล้ามหรือชดุฝึกซ้อมได้  

    5.3 สิง่ของและเคร่ืองแตง่กายท่ีห้ามสวมใส ่ 

          5.3.1 ห้ามสวมใสส่ิง่ของท่ีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ เชน่ เข็มกลดั ตา่งห ูเป็นต้น 

          5.3.2 ผู้ เลน่อาจสวมแวน่ตาได้ โดยรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยตวัเอง5.3.3 ห้าม    

          5.3.3 สวมชดุแขง่ขนัท่ีมีหมายเลขไมถ่กูต้อง (กตกิาข้อ 5.5 และ 5)  

 
 กตกิาข้อที่ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ร่วมการแข่งขัน  
    6.1 ผู้ เลน่ทัง้ 2 คน  

          6.1.1 ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องรู้และยอมปฏิบตัติามกตกิาการแขง่ขนัฟตุวอลเลย์ 
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          6.1.2 ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องยอมรับคําตดัสนิโดยมารยาทท่ีให้ความเคารพไมมี่ 

โต้แย้ง หากมีข้อสงสยัสามารถขอคําอธิบายท่ีชดัเจนได้ 

          6.1.3 ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องแสดงออกด้วยแนวทางท่ีให้ความนบัถือความเป็นมิตร 

และจิตใจท่ีแขง่ขนัด้วยความยตุธิรรมทัง้ผู้ตดัสนิ ทีมตรงข้าม เพ่ือนร่วมทีม และผู้ชม 

          6.1.4 ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องละเว้นการแสดงออกและทศันคตใิด ๆ ท่ีมุง่จะทําให้มี ผล

ตอ่การตดัสนิของผู้ตดัสนิ หรือเพ่ือปกป้องความผิดท่ีทีมของตนเองกระทํา  

         6.1.5 ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องไมแ่สดงท่าทีท่ีมุง่จะถ่วงเวลาการแขง่ขนั 

         6.1.6 ระหวา่งการแขง่ขนัอนญุาตให้ผู้ ร่วมแขง่ขนัตดิตอ่ส่ือสารกนัได้ 

         6.1.7 ระหวา่งการแขง่ขนัเม่ือลกูตาย อนญุาตให้ผู้ เลน่ทัง้สองพดูกบัผู้ตดัสนิได้ (กตกิาข้อ 

...2) ใน 3 กรณีตอ่ไปนี ้ 

         6.1.8 ขอคําตดัสนิในการตีความ หรือการนํากตกิามาใช้ถ้าผู้ เลน่ไมพ่อใจคําอธิบาย ผู้

เลน่คนใดคนหนึง่ต้องแจ้งผู้ตดัสนิทนัทีวา่ ขอสงวนสทิธ์ิความไมเ่ห็นด้วย กบัการตดัสนิลงในใบบนัทกึ

การแขง่ขนั หลงัการแขง่ขนัสิน้สดุลงเพ่ือเป็น การประท้วงอยา่งเป็นทางการ 

         6.1.9 ขออนญุาต  

                  6.1.9.1 เปล่ียนชดุแขง่ขนัหรืออปุกรณ์  

                  6.1.9.2 สอบถามหมายเลขของผู้ ทําการเสร์ิฟ  

                  6.1.9.3 ตรวจสอบตาขา่ย ลกูบอล และพืน้สนาม เป็นต้น  

       6.1.9.4 จดัเส้นสนามให้ตรงตามความเป็นจริง  

       6.1.10 ขอเวลานอก (กตกิาข้อ 9)  

                  6.1.10.1 ผู้ เลน่จะออกนอกพืน้ท่ีเลน่ลกูได้เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้ตดัสนิเม่ือเสร็จ  

สิน้การแขง่ขนั  

                 6.1.10.2 ผู้ เลน่ทัง้สองต้องแสดงความขอบคณุผู้ตดัสนิ และทีมตรงข้าม  

                 6.1.10.3 ถ้าผู้ เลน่คนใดคนหนึง่ แสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัผู้ตดัสนิท่ี ระหวา่งการ 

แขง่ขนัผู้ เลน่สามารถใช้สทิธ์ิยืนยนัการประท้วงโดยการบนัทกึลงในใบบนัทกึการแขง่ขนั (กตกิาข้อ 7 ก) 

   6.2 หวัหน้าทีม 

          6.2.1 ก่อนทําการแขง่ขนัหวัหน้าทีมต้อง  

          6.2.2 ลงลายมือช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนั  

          6.2.3 เป็นผู้แทนทีมเพ่ือทําการเส่ียง  

          6.2.4 เม่ือสิน้สดุการแขง่ขนัหวัหน้าทีมต้องตรวจสอบผลการแขง่ขนัโดยลงลายมือช่ือ ใน

ใบบนัทกึการแขง่ขนั  



  105

     6.3 ตําแหนง่ท่ีอยูข่องผู้ ร่วมทําการแขง่ขนั 

           เก้าอีข้องผู้ เลน่ตัง้หา่งจากเส้นข้าง 5 เมตรและห่างจากโต๊ะผู้บนัทกึไมน้่อยกวา่ 3 เมตร  

 
 กตกิาข้อที่ 7 ระบบการนับคะแนน 
      7.1 การชนะการแขง่ขนั  

           7.1.1 แบบ ก แขง่ขนัแบบเซตเดียว ทีมท่ีชนะเพียงเซตเดียวจะเป็นทีมท่ีชนะการ แขง่ขนั 

            7.1.2 แบบ ข แขง่ขนัแบบชนะ 2 ใน 3 เซต ทีมท่ีชนะ 2 เซตจะเป็นทีมท่ีชนะการ แขง่ขนั  

     7.2 การชนะในแตล่ะเซต 

           7.2.1 แบบ ก (กตกิาข้อ 7) ทีมชนะคือทีมท่ีทําคะแนนได้ 8 คะแนนก่อน ถ้า ทําได้ 7 

คะแนนเท่ากนัต้องทําการแขง่ขนัตอ่จนกวา่จะมีคะแนนนําทีมตรงข้าม 2 คะแนน (9 :7, 20:8) อยา่งไรก็

ตาม คะแนนจะจํากดัอยูท่ี่ 2 คะแนน เชน่ หลงัจากทําได้ 20 คะแนนเทา่กนั ทีมท่ีทําคะแนนได้ 2 ก่อนก็

จะเป็นทีมท่ีชนะ ในเซตนัน้  

          7.2.2 แบบ ข (กตกิาข้อ 7.2) ทีมชนะคือทีมท่ีทําคะแนนได้ 8 คะแนนก่อน ถ้าทํา ได้ 7 

คะแนนเท่ากนัต้องทําการแขง่ขนัตอ่จนกวา่จะมีคะแนนนําทีมตรงข้าม 2 คะแนน (9:7, 20:8 ) อยา่งไรก็

ตาม คะแนนจะจํากดัอยูท่ี่ 2 คะแนน เชน่ หลงัจากทําได้ 20 คะแนนเทา่กนั ทีมท่ีทําคะแนนได้ 2 ก่อน 

ก็จะเป็นทีมท่ี ชนะในเซตนัน้ ในกรณีท่ีชนะกนัคนละเซตจะต้องแขง่ขนักนัในเซตตดัสนิ (เซต ท่ี 3) ใน

เซทนีที้มท่ีทําคะแนนได้ 5 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ ถ้าทัง้สองทีมทํา คะแนนได้ 4 คะแนนเท่ากนั ต้อง

ทําการแขง่ขนัตอ่จนกวา่จะมีคะแนนนําทีม ตรงข้าม 2 คะแนน (4, 7: 5) อยา่งไรก็ตามคะแนนจะจํากดั

อยูท่ี่ 7คะแนน เช่น หลงัจากทําคะแนนได้ คะแนนเท่ากนัทีมท่ีทําคะแนนได้ 7คะแนน ก่อนก็จะเป็นทีม

ชนะในเซทนัน้  

               7.3 การชนะการเลน่ลกูแตล่ะครัง้ 

          7.3.1 ทีมฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ชนะการเลน่ลกูจะได้คะแนน คะแนนเร่ือยไป (กตกิาข้อ 7.2, 

7.2.2) จะเป็นผู้ชนะในขณะทําการแขง่ขนัทัง้สองทีมทําคะแนนรวมกนัได้, 2, 8, 24, 30, 3 ในเซต

เดียวกนัต้องทําการเปล่ียนแดนทนัที  

 
 กตกิาข้อที่ 8 การเตรียมการแข่งขัน  
     8.1 การเส่ียง 

           ก่อนการอบอุน่ร่างกายผู้ตดัสนิจะเชิญหวัหน้าทีมมาทําการเส่ียงผู้ชนะการเส่ียงมีสทิธ์ิ

จะ ได้เลือก ก) เสร์ิฟ หรือ ข) เลือกแดนใดแดนหนึง่ของสนาม ผู้แพ้ในการเสี่ยงจะได้รับสว่นท่ีเหลือ ใน

เซตท่ี 2 สําหรับเซตตดัสนิจะต้องทําการเส่ียงใหมอี่กครัง้หนึง่  
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     8.2 การอบอุน่ร่างกาย 

           ก่อนการแขง่ขนั ถ้ามีสนามอบอุน่ร่างกายจดัไว้ให้จะทําการอบอุน่ร่างกายได้ 3 นาที ถ้า 

ไมมี่สนามเตรียมไว้จะทําการอบอุน่ร่างกายได้ 5 นาที  

 
 กตกิาข้อที่ 9 ตาํแหน่งเร่ิมต้นเล่นของทมี 
     9.1 ผู้ เลน่ทัง้ 2 ของแตล่ะทีมต้องลงเลน่ตลอดการแขง่ขนั  

    9.2 ไมมี่ผู้ เลน่สํารองในระหวา่งการแขง่ขนั  

 
 กตกิาข้อที่ 10 ตาํแหน่งของผู้เล่น  
    10.1 ตําแหน่ง  

           10.1.1 ขณะท่ีผู้ เสร์ิฟเตะลกูบอลออกไปผู้ เลน่ต้องอยูใ่นแดนของตนเอง (ยกเว้นผู้ เสร์ิฟ)  

           10.1.2 ผู้ เลน่สามารถอยูใ่นตําแหนง่ใดก็ได้ในสนาม ไมมี่การกําหนดตําแหนง่ผู้ เลน่  

           10.1.3 ไมมี่การผิดตําแหน่งผู้ เลน่  

   10.2 ลําดบัการเสร์ิฟ 

           ต้องคงลําดบัการเสร์ิฟไว้ตลอดทัง้เซต (ตามท่ีหวัหน้าทีมตดัสนิใจหลงัการเส่ียง)  

  10.3 การผิดลําดบัการเสร์ิฟ     

 
 ลักษณะการแข่งขัน 
 กตกิาข้อที่ 11 ลักษณะการเล่น 
     11.1 ลกูบอลท่ีอยูใ่นการเลน่ 

             การเลน่ลกูจะเร่ิมขึน้โดยการเป่านกหวีดของผู้ตดัสนิ อยา่งไรก็ตามลกูบอลจะอยูใ่น

การ เลน่ก็ตอ่เม่ือเสร์ิฟออกไปแล้ว  

     11.2 ลกูบอลท่ีไมอ่ยูใ่นการเลน่ 

             การเลน่ลกูสิน้สดุลงด้วยเสียงนกหกหวีดเพ่ือระบวุา่การ เลน่ผิดกตกิาลกูบอลจะไมอ่ยู่

ในการเลน่ตัง้แตเ่ม่ือมีการกระทําผิดกตกิาเกิดขึน้  

     11.3 ลกูดี 

             ลกูดีเม่ือลกูบอลถกูพืน้สนามรวมทัง้เส้นสนาม (กตกิาข้อ 3)  

     11.4 ลกูออก  

             จะถือเป็นลกูออกเม่ือ  

              11.4.1 ตกลงพืน้ภายนอกเส้นเขตสนามอยา่งสมบรูณ์ (โดนไมถ่กูเส้นเขตสนาม)  

              11.4.2 ถกูสิง่ของภายนอกสนาม เพดาน หรือผู้ ท่ีไมไ่ด้แขง่ขนั  
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              11.4.3 ถกูเสาอากาศ เชือก เสา หรือตาขา่ย สว่นท่ีอยูน่อกเสาอากาศ และแถบข้าง  

              11.4.4 ข้ามตาขา่ยนอกแนวตัง้ของตาขา่ยท่ีกําหนดให้ลกูผา่นอยา่งสมบรูณ์หรือผา่น

เพียงบางสว่น (กตกิาข้อ 4.2, 4.3)  

 
 กตกิาข้อที่ 12 การเล่นผิดกตกิาการแข่งขัน 
     12.1 คําจํากดัความ 

            12.1.1 การเลน่ใดๆ ท่ีตรงข้ามกบักตกิาการแขง่ขนั ถือเป็นการเลน่ผิดกตกิา  

            12.1.2 ผู้ตดัสนิจะพจิารณาการทําผิดกตกิา และตดัสนิทําโทษตามกตกิาการแขง่ขนั  

    12.2 ผลท่ีตามมาจากการเลน่ผิดกตกิา 

            12.2.1 จะมีการลงโทษทกุครัง้ท่ีเลน่ผิดกตกิา และตดัสนิทําโทษตามกตกิาการแขง่ขนั 

            12.2.2 ถ้ามีการเลน่ผิดกตกิาสองอยา่ง หรือมากกวา่ตอ่เน่ืองกนั จะพจิารณาการทําผิด

ท่ี เกิดขึน้ครัง้แรกเท่านัน้  

            12.2.3 ถ้าทัง้สองทีมทําผิดกตกิาสองอยา่ง หรือมากกวา่พร้อม ๆ กนั จะถือวา่ทําผิดทัง้

คู ่และจะเลน่ลกูนัน้ใหม ่ 

 
 กตกิาข้อที่ 13 การเล่นลูกบอล 
     13.1 การถกูลกูบอลของทีม  

             13.1.1 แตล่ะทีมถกูลกูบอลได้มากท่ีสดุ 3 ครัง้เพ่ือสง่ลกูข้ามตาขา่ยไปยงัแดนตรงข้าม  

             13.1.2 การถกูลกูบอลของทีม นบัรวมทัง้ผู้ เลน่ท่ีตัง้ใจและไมต่ัง้ใจถกูลกูก็ตาม  

             13.1.3 ผู้ เลน่คนเดียวจะถกูลกู 2 ครัง้ตดิตอ่กนัไมไ่ด้ ยกเว้นเม่ือทําการสกดักัน้ (กตกิา

ข้อ 8.2)  

     13.2 การถกูลกูบอลพร้อมกนั  

             13.2.1 ผู้ เลน่สองคนอาจถกูลกูพร้อมกนัได้ 

             13.2.2 ถ้าผู้ เลน่ทีมเดียวกนัถกูลกูพร้อมกนั ถือวา่เป็นการถกูลกูบอล 2 ครัง้ ยกเว้น

การ สกดักัน้ (กตกิาข้อท่ี 8.4.2) ถ้าผู้ เลน่ทีมเดียวกนัสองคน เข้าถงึลกูพร้อมกนัแต ่ถกูลกูบอลเพียงคน

เดียว ถือวา่เป็นการถกูลกูบอล ครัง้ ถ้าผู้ เลน่ชนกนัถือวา่ ไมผิ่ดกตกิา 

             13.2.3 ถ้าผู้ เลน่สองทีมถกูลกูพร้อมกนัเหนือตาขา่ย และยงัเลน่ลกูนัน้ตอ่ไปได้ ทีมท่ี

รับ ลกูสามารถเลน่บอลได้อีก 3 ครัง้ ถ้าลกูออกนอกสนามถือวา่ทีมท่ีอยูฝ่ั่งตรงข้าม เป็นฝ่ายทําออกถ้า

ผู้ เลน่สองทีมถกูลกูพร้อมกนัเหนือตาขา่ย และเป็นการพกัลกูไมถื่อวา่ผิดกตกิา  

     13.3 การถกูลกูบอลโดยมีการช่วยเหลือ 
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            ภายในบริเวณพืน้ท่ีเลน่ลกูไมอ่นญุาตให้ผู้ เลน่อาศยัการชว่ยเหลือจากผู้ ร่วมทีม หรือสิง่ 

อ่ืนใดเพ่ือให้ถงึลกูบอล ถ้าผู้ เลน่กําลงักระทําผิดกตกิา (ถกูตาขา่ยหรือกีดขวางทีมตรง ข้าม) อาจถกูฉดุ 

หรือดงึกลบัโดยเพ่ือนร่วมทีมได้  

    13.4 ลกัษณะของการถกูลกูบอล  

            13.4.1 ลกูบอลอาจถกูสว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายได้ (ยกเว้นมือและแขน) 

            13.4.2 การถกูลกูบอลต้องเป็นไปอยา่งชดัเจน  

                13.5 การกระทําผิดขณะเลน่ลกู 

            13.5.1 ถกูลกูบอล 4 ครัง้ ทีมท่ีถกูลกูบอล 4 ครัง้ก่อนสง่ลกูบอลกลบัไป ยงัฝ่ายตรง

ข้าม (กตกิาข้อ 3.)  

            13.5.2 การถกูลกูบอลโดยมีการชว่ยเหลือผู้ เลน่อาศยัเพ่ือนร่วมทีม หรืออปุกรณ์ใด ๆ 

เพ่ือให้ถงึลกูบอลภายในพืน้ท่ีเลน่ลกู (กตกิาข้อ 3.3) 

            13.5.3 การพกัลกู (Held Ball) ผู้ เลน่ไมถ่กูลกูบอลอยา่งชดัเจน (กตกิาข้อ 3.4.2) ยก

เส้นการถกูลกูบอลใน ลกัษณะของการป้องกนัลกูอยา่งรุนแรง  

            13.5.4 การถกูลกูตดิตอ่กนั 2 ครัง้ ผู้ เลน่ เลน่ลกูบอล 2 ครัง้ตดิตอ่กนั หรือถกูลกูบอล

หลายสว่นของร่างกาย (กตกิาข้อ 3.3, 3.4.3)  

 
 กตกิาข้อที่14 ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย 
     14.1 การข้ามตาขา่ยของลกูบอล 

             14.1.1 ลกูบอลท่ีสง่ไปยงัแดนตรงข้าม ต้องข้ามเหนือตาขา่ย คือพืน้ท่ีแนวตัง้ของตา

ขา่ย ท่ีกําหนดตอ่ไปนี ้ 

             14.1.2 สว่นต่ําสดุ กําหนดโดยขอบบนสดุของตาขา่ย  

             14.1.3 ด้านข้าง กําหนดโดยเสาอากาศและแนวสมมติท่ีสงูขึน้ไป  

             14.1.4 ลกูบอลท่ีกําลงพุง่ไปยงัแดนตรงข้าม นอกพืน้ท่ีบริเวณเหนือตาขา่ยอยา่ง

สมบรูณ์ ถือเป็นลกูออก  

             14.1.5 ลกูบอลท่ีข้ามพืน้ท่ีวา่งใต้ตาขา่ยไปอยา่งสมบรูณ์ ถือวา่เป็นลกูออก  

             14.1.6 อยา่งไรก็ตามผู้ เลน่อาจเข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้ามได้เพ่ือเลน่ลกูก่อนท่ีลกูจะ

ข้าม แดนบริเวณใต้ตาขา่ย หรือนอกเขตข้ามตาขา่ยไปอยา่งสมบรูณ์ (กตกิาข้อ 5.2)  

     14.2 การถกูตาขา่ยของลกูบอล  

            ขณะท่ีลกูบอลข้ามตาขา่ย (กตกิาข้อ 4) ลกูบอลอาจถกูตาขา่ยได้  

    14.3 ลกูบอลท่ีชนตาขา่ย 
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            14.3.1 ลกูบอลท่ีพุง่ไปชนตาขา่ยยงัเลน่ตอ่ได้ครบ 3 ครัง้ตามกําหนด  

            14.3.2 ถ้าลกูบอลทําให้ช่องตาขา่ยขาดหรือหลดุให้ยกเลกิการเลน่ลกูนัน้และเร่ิมเลน่ใหม ่ 

 
 กตกิาข้อที่ 15 ผู้เล่นที่บริเวณตาข่าย 
     แตล่ะทีมต้องเลน่ในแดนและพืน้ท่ีของตนเอง อยา่งไรก็ตาม อาจนําลกูบอลจาก นอกเขต

รอบสนามกลบัมาเลน่ตอ่ได้  

     15.1 การลํา้เหนือตาขา่ย 

            ในการสกดักัน้อาจลํา้ตาขา่ยไปถกูลกูบอลได้ หลงัการรุกของฝ่ายตรงข้าม (ถ้าไมกี่ด 

ขวางทางเลน่ กตกิาข้อ 8.3)  

    15.2 การลํา้เข้าไปในท่ีวา่ง แดน และ / หรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้าม 

            ผู้ เลน่อาจลํา้เข้าไปในท่ีวา่ง แดน และ / หรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้ามได้ ถ้าไมกี่ด 

ขวางการเลน่ของทีมตรงข้าม  

    15.3 การถกูตาขา่ย  

           15.3.1 ห้ามถกูสว่นใดสว่นหนึง่ของตาขา่ยหรือเสาอากาศ  

           15.3.2 เม่ือผู้ เลน่เตะบอลออกไปแล้ว ผู้ เลน่อาจถกูเสา เชือกหรือวสัดใุด ๆ นอกระยะ 

ความยาวของตาขา่ยได้ ถ้าไมกี่ดขวางการเลน่ เม่ือลกูบอลพุง่เข้าหาตาขา่ยทําให้ตาขา่ยถกูผู้ เลน่ทีม

ตรงข้าม ไมถื่อวา่ผู้ เลน่ทีม ฝ่ายตรงข้ามผิดกตกิา  

    15.4 การผดิกตกิาของผู้ เลน่ท่ีตาขา่ย  

            15.4.1 ผู้ เลน่ถกูลกูบอลหรือถกูผู้ เลน่ทีมตรงข้าม ในแดนของทีมตรงข้ามก่อน หรือ 

ระหวา่งทีมตรงข้ามทําการรุก (กตกิาข้อ 5)  

            15.4.2 ผู้ เลน่ลํา้เข้าไปในท่ีวา่ง แดน และ / หรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้าม และกีด 

ขวางทางเลน่ของทีมตรงข้าม (กตกิาข้อ 5.2)  

            15.4.3 ผู้ เลน่ถกูตาขา่ย (กตกิาข้อ 5.3.) 

 
 กตกิาข้อที่ 16 การเสิร์ฟ  
     16.1 คําจํากดัความ 

             16.1.1 การเสร์ิฟ คือการนําลกูบอลเข้าสูก่ารเลน่โดยผู้ เลน่ท่ีทําการเสร์ิฟใช้เท้าเตะลกู

บอลขณะท่ี อยูใ่นเขตเสร์ิฟ หลงัจากการเสร์ิฟครัง้แรกในแตล่ะเซต จะกําหนดคนตอ่ไปดงันี ้ 

                        16.1.1.1 เม่ือทีมท่ีทําการเสร์ิฟชนะการเลน่ลกูนัน้ผู้ ทําการเสร์ิฟคนเดมิจะทํา

การเสร์ิฟตอ่ไป  
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                        16.1.1.2 เม่ือทีมท่ีรับลกูเสร์ิฟชนะการเลน่ลกูนัน้ จะได้สทิธ์ิทําการเสร์ิฟ และผู้

ท่ีไมไ่ด้ทําการ เสร์ิฟครัง้ท่ีแล้วจะเป็นผู้ เสร์ิฟ  

     16.2 การเสร์ิฟครัง้แรกของแตล่ะเซต 

            การเสร์ิฟลกูแรกของแตล่ะเซต กระทําโดยทีมท่ีมีผลมาจากการเสร์ิฟ (กตกิาข้อ 8)  

    16.3 ลําดบัการเสร์ิฟ 

    16.4 การอนญุาตให้ทําการเสร์ิฟ 

            ผู้ตดัสนิท่ี เป็นผู้อนญุาตให้ทําการเสร์ิฟ เม่ือเห็นวา่ผู้ เสร์ิฟทําการตัง้บอลอยูน่อกเส้น 

หลงั และทัง้สองทีมพร้อมทําการแขง่ขนั  

    16.5 การปฏิบตัใินการเสร์ิฟ  

            16.5.1 ผู้ เสร์ิฟสามารถเคล่ือนท่ีได้อยา่งอิสระ ในเขตเสร์ิฟ เท้าของผู้ เลน่ต้องไมเ่ข้าไป 

อยูใ่นเขตสนาม หลงัจากทําการเสร์ิฟแล้วผู้ เสร์ิฟอาจเหยียบหรือสมัผสัพืน้นอก หรือในสนามได้  

            16.5.2 ถ้าเส้นสนามเคล่ือนท่ีเพราะถกูทรายดนัจากการเสร์ิฟของผู้ เสร์ิฟไมถื่อวา่ผิดกตกิา  

            16.5.3 ผู้ เสร์ิฟต้องทําการเสร์ิฟภายใน 5 วนิาที หลงัจากผู้ตดัสนิท่ี เป่านกหวีดให้ 

สญัญาณเสร์ิฟ  

            16.5.4 การเสร์ิฟท่ีกระทําก่อนสญัญาณนกหวีดของผู้ตดัสนิ ต้องยกเลกิและให้ทําการ 

เสร์ิฟใหม ่ 

            16.5.5 อนญุาตให้ก่อกองทรายหลงัเส้นบริเวณเขตพืน้ท่ีเสร์ิฟได้  

            16.5.6 เม่ือเตะบอลออกไปแล้วหรือเท้าไปโดนบอลโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ถือวา่เป็นการเสร์ิฟ แล้ว  

            16.5.7 ไมอ่นญุาตให้พยายามทําการเสร์ิฟ  

     16.6 การกําบงั 

             เพ่ือนร่วมทีมของผู้ เสร์ิฟต้องไมทํ่าการบงัทีมตรงข้าม เพ่ือป้อนกนัไมใ่ห้มองเห็นผู้ เสร์ิฟ 

หรือวิถีของลกูบอล เม่ือทีมตรงข้ามแจ้งวา่มีการบงัผู้ เลน่ฝ่ายเสร์ิฟต้องเคล่ือนท่ีไป ด้านข้าง  

     16.7 การเสร์ิฟท่ีผิดกตกิา 

             16.7.1 การผิดกตกิาตอ่ไปนีจ้ะนําไปสูก่ารเปล่ียนเสร์ิฟเม่ือผู้ เสร์ิฟ  

             16.7.2 เสร์ิฟผิดลําดบัการเสร์ิฟ (กตกิาข้อ 3)  

             16.7.3 ทําการเสร์ิฟไมถ่กูต้อง (กตกิาข้อ 5)  

     16.8 การทําผิดกตกิาหลงัการเสร์ิฟลกูออกไปแล้ว  

             16.8.1 หลงัจากทําการเสร์ิฟลกูบอลออกไปอยา่งถกูต้องแล้ว การเสร์ิฟอาจผิดกตกิา

ได้ ถ้าลกูบอล  

             16.8.2 ถกูผู้ เลน่ทีมเดียวกนัเอง หรือไมข้่ามพืน้ท่ีวา่งเหนือตาขา่ย  
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             16.8.3 ออกนอกสนาม (กตกิาข้อ 4)  

 
 กตกิาข้อที่ 17 การรุก 
     17.1 คําจํากดัความ 

            17.1.1 การกระทําใดๆ ท่ีสง่ลกูบอลไปในแดนฝ่ายตรงข้ามถือเป็นการรุก  

            17.1.2 การรุกจะสมบรูณ์เม่ือลกูบอลข้ามแนวดิง่ของตาขา่ยไปแล้ว หรือเม่ือลกูบอลถกู

ผู้ สกดักัน้  

            17.1.3 ผู้ เลน่ทกุคนจะทําการรุกในความสงูเทา่ใดก็ได้ ถ้าการถกูลกูบอลกระทําในแดน 

ของตนเอง  

    17.2 การรุกท่ีผิดกตกิา 

            17.2.1 ผู้ เลน่ถกูลกูบอลในแดนตรงข้าม (กตกิาข้อ 5.2)  

            17.2.2 ผู้ เลน่เตะลกูบอลออกนอกสนาม (กตกิาข้อ .4)  

 
 กตกิาข้อที่ 18 การสกัดกัน้  
     18.1 คําจํากดัความ 

             การสกดักัน้ คือ การกระทําของผู้ เลน่ท่ีอยูชิ่ดตาขา่ยเพ่ือป้องกนัลกูบอลท่ีมาจากทีม

ตรงข้าม  

     18.2 การถกูลกูบอลโดยผู้สกดักัน้ 

              การถกูลกูบอลครัง้แรก หลงัจากการสกดักัน้กระทําโดยผู้ เลน่คนใดก็ได้รวมทัง้ผู้สกดักัน้  

    18.3 ในแดนของฝ่ายตรงข้าม 

            ในการสกดักัน้ ผู้ เลน่อาจยกเท้าหรือศีรษะลํา้ตาขา่ยได้ ถ้าการกระทํานัน้ไมกี่ดขวาง

การ เลน่ของทีมตรงข้าม แตใ่นขณะท่ีสว่นใดสว่นหนึง่ของลําตวัลํา้เข้าไปในแดนตรงข้าม ไมอ่นญุาตให้

ถกูลกูบอลจนกวา่ทีมตรงข้ามทําการรุกเรียบร้อยแล้ว  

     18.4 การถกูลกูบอลขณะทําการสกดักัน้  

             18.4.1 การถกูลกูบอลขณะทําการสกดักัน้ นบัเป็นการถกูลกูบอลของทีม ครัง้ ทีมท่ี 

สกดักัน้ จะเลน่ลกูได้อีก 2 ครัง้ หลงัจาการสกดักัน้  

             18.4.2 การถกูลกูบอลหลายครัง้ (เร็วและตอ่เน่ือง) อาจเกิดขึน้โดยผู้สกดักัน้คนเดียว 

หรือมากกวา่ได้ ถ้าเกิดขึน้ในการสกดักัน้ครัง้เดียวกนั ให้นบัเป็นการถกูลกูครัง้เดียว  

             18.4.3 การถกูลกูดงักลา่ว อาจถกูสว่นใด ๆ ของร่างกายก็ได้ยกเว้นมือและแขน  

     18.5 การสกดักัน้ผิดกตกิา 
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             18.5.1 ผู้สกดักัน้ถกูลกูในแดนของทีมตรงข้ามก่อน หรือพร้อมกนักบัการรุกของทีมตรงข้าม  

เวลานอกและการถ่วงเวลา  
 กตกิาข้อที่ 19 เวลานอก 
     19.1 คําจํากดัความ 

             เวลานอกเป็นการหยดุการแขง่ขนัตามปกต ิและใช้เวลา 60 วนิาที  

     19.2 จํานวนครัง้ของการขอเวลานอก 

             แตล่ะทีมขอเวลานอกได้มากท่ีสดุ เซตละ 2 ครัง้  

     19.3 การขอเวลานอก 

             ผู้ เลน่จะขอเวลานอกได้เม่ือลกูบอลไมไ่ด้อยูใ่นการเลน่ และก่อนสญัญาณนกหวีดให้

ทํา การเสร์ิฟโดยการแสดงสญัญาณมือท่ีถกูต้อง (รูปท่ี 7 ภาพท่ี 4) เวลานอกอาจขอ ตดิตอ่กนัโดยไม่

จําเป็นต้องเร่ิมการแขง่ขนัใหม ่ 

    19.4 การขอเวลานอกท่ีผิดกตกิา  

           19.4.1 การขอเวลานอกตอ่ไปนีเ้ป็นการขอเวลานอกท่ีผิดกตกิา  

           19.4.2 ขณะท่ีมีการเลน่ลกู หรือหลงัจากสญัญาณนกหวีดท่ีให้ทําการเสร์ิฟ  

           19.4.3 ขอเวลานอกหลงัจากขอไปจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ( กตกิาข้อ 9.2) 

การ ขอเวลานอกผิดกตกิาท่ีไมมี่ผลตอ่การถ่วงเวลาการแขง่ขนั จะได้รับการปฏิเสธโดย ไมมี่การลงโทษ

ใด ๆ ยกเว้นขอซํา้อีกในเซตเดียวกนั (กตกิาข้อ 20. ข)  
 กตกิาข้อที่ 20 การถ่วงเวลาการแข่งขัน 
     20.1 ชนิดของการถ่วงเวลา  

             20.1.1 การกระทําใด ๆ ท่ีไมเ่หมาะสมของทีมจะเป็นเหตใุห้การแขง่ขนัลา่ช้า ถือวา่

เป็นการถ่วง เวลาได้แก่  

                        20.1.1.1 ยืดเวลาออกไปหลงัจากสัง่ให้เร่ิมการแขง่ขนั  

                        20.1.1.2 ขอเวลานอกผิดกตกิาซํา้อีกในเซตเดียวกนั (กตกิาข้อ 9.4)  

             20.1.1.3 ถ่วงเวลาการแขง่ขนั 

    20.2 การลงโทษในการถ่วงเวลา  

            20.2.1 การถ่วงเวลาครัง้แรกของทีมในเซตใดเซตหนึง่จะถกูลงโทษด้วยการเตือน  

            20.2.2 การถ่วงเวลาใดๆ เป็นครัง้ท่ี 2 และครัง้ตอ่ๆ ไปถือเป็นการผิดกตกิาและ ถกู

ลงโทษการถ่วงเวลา โดยการปรับเป็นฝ่ายแพ้ในการ เลน่ลกูนัน้  
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 กตกิาข้อที่ 21 การหยุดการแข่งขันที่ได้รับการยกเว้น  
      21.1 การบาดเจ็บ  

  21.1.1 ถ้ามีอบุตัเิหตอุยา่งรุนแรงเกิดขึน้ระหวา่งการเลน่ลกู ผู้ตดัสนิต้องหยดุการ

แขง่ขนั ทนัที และให้เร่ิมต้นเลน่ลกูนัน้ใหม ่

  21.1.2 ผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บจะมีเวลารักษาพยาบาลได้ 5 นาทีในแตล่ะเซต ผู้ตดัสนิต้อง

เป็นผู้ อนญุาตให้แพทย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้อยา่งถกูต้อง เป็นผู้ รักษาพยาบาลผู้ เลน่ใน สนาม หรือ

อนญุาตให้ผู้ เลน่ออกนอกสนามได้ โดยไมมี่การลงโทษเม่ือครบเวลา 5 นาทีตามกําหนด ผู้ตดัสนิจะให้

สญัญาณนกหวีดและแจ้งให้ผู้ เลน่ทําการแขง่ ขนัตอ่ในช่วงเวลานี ้ผู้ เลน่เทา่นัน้ท่ีจะสามารถตดัสนิใจวา่

พร้อมท่ีจะแขง่ขนั หรือไม ่เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วผู้ เลน่ยงัไมห่ายจากการบาดเจ็บหรือไมส่ามารถ ลง

แขง่ขนัได้ทีมนัน้จะถกูแจ้งวา่ไมพ่ร้อมทําการแขง่ขนั ( กตกิา ข้อ 7.4.3 และ ข้อ 9.) ในกรณีท่ีบาดเจ็บ

ร้ายแรง แพทย์และผู้แทนเทคนิคในการแขง่ขนั สามารถห้ามผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บลงแขง่ขนัตอ่ได้  

 หมายเหต ุเวลาในการรักษาพยาบาลเร่ิมต้นตัง้แตแ่พทย์ของการแขง่ขนัเข้าพยาบาลผู้ เลน่ใน 

สนามถ้าไมมี่แพทย์จะเร่ิมนบัเวลาตัง้แตผู่้ตดัสนิอนญุาตให้ทําการรักษา  

     21.2 การหยดุการแขง่ขนันอกเหนือกตกิา 

              ถ้ามีการแขง่ขนันอกเหนือกตกิาเกิดขึน้ขณะแขง่ขนั ให้หยดุการเลน่ไว้ และเลน่ลกูนัน้ใหม ่ 

    21.3 การหยดุการแขง่ขนัเป็นเวลานาน 

            21.3.1 ถ้ามีเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิเกิดขึน้ทําให้การแขง่ขนัหยดุลง ผู้ตดัสนิท่ี 

คณะกรรมการ จดัการแขง่ขนั และคณะกรรมการควบคมุการแขง่ขนัหรือผู้ใดผู้หนึง่หากมีคนเดียวจะ 

เป็นผู้ตดัสนิให้มีการแขง่ขนัตอ่ไปตามปกต ิ 

           21.3.2 ถ้ามีการหยดุการแขง่ขนัครัง้เดียวหรือหลายครัง้เกิดขึน้ แตร่วมเวลาแล้วไมเ่กิน4 

ชัว่โมง การแขง่ขนัจะเร่ิมต้นใหมด้่วยคะแนนท่ีทําไว้เดมิไมว่า่การแขง่ขนักบัสนามเดมิ หรือสนามใหมก็่

ตามผลการแขง่ขนัในเซตท่ีผา่นมาให้นํามาใช้ตามเดมิ  

ถ้ามีการหยดุการแขง่ขนัครัง้เดียว หรือหลายครัง้เกิดขึน้ รวมเวลาแล้วเกิน 4 ชัว่โมง การแขง่ขนัต้องเร่ิม

ใหมท่ัง้หมด  

 
 กตกิาข้อที่ 22 การเปล่ียนแดนและการหยุดพัก 
     22.1 การเปล่ียนแดน 

             จะเปล่ียนแดนทกุครัง้เม่ือทัง้สองทีมทําคะแนนรวมกนัได้6คะแนน  

     22.2 การหยดุพกั 
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            22.2.1 การหยดุพกัระหวา่งเซต (เม่ือแขง่ขนัมากกวา่ เซต) พกัได้ 5 นาทีระหวา่งการ 

พกัผู้ตดัสนิท่ี จะทําการเส่ียง (TOSS) ถ้ามีการแขง่ขนัในเซตท่ี 3 (กตกิาข้อท่ี 8)  

            22.2.2 ระหวา่งการเปล่ียนแดน (กตกิาข้อ 22.) ทีมมีสทิธ์หยดุพกัได้ 30 วนิาที ในการ

แขง่ขนัแบบ ก ระหวา่งการหยดุพกัผู้ เลน่สามารถนัง่พกัท่ีเก้าอีไ้ด้  

            22.2.3 ข้อยกเว้น ในการแขง่ขนัแบบ ข ( กตกิาข้อท่ี 7.3) ไมมี่การพกัระหวา่งเปล่ียน

แดน ทีมจะต้องเปลี่ยนแดนทนัทีโดยไมใ่ห้เสียเวลาการแขง่ขนั  

            22.2.4 ถ้าไมเ่ปล่ียนแดนตามท่ีกําหนดจะต้องเปลี่ยนแดนทนัทีท่ีพบวา่มีการผิดพลาด 

คะแนนขณะท่ีทําการเปล่ียนแดนให้เป็นไปตามเดมิการผิดมารยาท  

 
 กตกิาข้อที่ 23 การผิดมารยาท 
     การกระทําใดๆ ท่ีไมถ่กูต้องของผู้ ร่วมทีม ตอ่เจ้าหน้าท่ี ทีมตรงข้าม เพ่ือนร่วมทีม หรือผู้ชม

จะถกูจําแนกออกเป็น 4 ระดบัตามความหนกัเบาของการกระทํา  

     23.1 ระดบัการผิดมารยาท 

             23.1.1 ไมมี่นํา้ใจนกักีฬา เชน่ โต้เถียง ขม่ขู ่เป็นต้น  

             23.1.2 การแสดงมารยาทท่ีหยาบคาย เชน่ แสดงอาการไมส่ภุาพไร้คณุธรรม แสดง 

อาการดถูกูเหยียดหยาม เป็นต้น  

            23.1.3 การแสดงอาการโต้แย้งไมรั่บคําตดัสนิ หรือใช้คําพดูหรือท่าทางดถูกูสบ

ประมาท เหยียดหยาม เป็นต้น  

            23.1.4 แสดงอาการก้าวร้าว เช่น การทําร้ายร่างกาย ตัง้ใจแสดงความรุนแรง เป็นต้น  

    23.2 การลงโทษ 

            23.2.1 ขึน้อยูก่บัระดบัของการผิดมารยาทและการตดัสนิใจของผู้ตดัสนิท่ี 1 การ

ลงโทษท่ี นํามาใช้ได้แก่ (ต้องมีการจดบนัทกึในใบบนัทกึการแขง่ขนั)  

            23.2.2 การเตือนการผิดมารยาท (MISCONDUCT WARNING) ใช้สําหรับผู้แสดง

ความไมมี่นํา้ใจนกักีฬา ไมมี่การลงโทษ แตเ่ตือนไมใ่ห้ผู้ ร่วม ทีมกระทําซํา้อีกในเซตเดียวกนั  

            23.2.3 การลงโทษการผิดมารยาท (MISCONDUCT PENELTY) สําหรับการกระทําท่ี

หยาบคาย หรือแสดงอาการไมมี่นํา้ใจนกักีฬา ทีมจะถกู ลงโทษด้วยการเสียคะแนนให้ฝ่ายตรงข้าม  

            23.2.4 การให้หยดุการแขง่ขนั (EXPULSION) การแสดงอาการหยาบคายซํา้อีกจะถกู

ลงโทษให้หยดุการแขง่ขนั ผู้ เลน่ท่ีถกู ลงโทษให้หยดุการแขง่ขนัต้องออกจากพืน้ท่ีเลน่ลกู และทีมจะถกู

ประกาศไม ่พร้อมทําการแขง่ขนัในนดันัน้  

    23.3 ตารางการลงโทษ  
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การทําผิดมารยาทซํา้กนั โดยผู้ เลน่คนเดมิในเซตเดียวกนัจะถกูลงโทษเพิ่มขึน้ ดงัปรากฏ ใน

ตารางการลงโทษ ( รูปท่ี 9) ผู้ เลน่อาจถกูลงโทษการผิดมารยาทได้มากกวา่ 1 ครัง้ ในเซตเดียวกนั การ

ตดัสนิการแขง่ขนัอนัเน่ืองมาจากการแสดงอาการโต้แย้งก้าวร้าว ทําได้โดยไมต้่องพิจารณาวา่มีการ

ลงโทษมาแล้วหรือไม ่ 

    23.4 การผดิมารยาทก่อนและระหวา่งเซต  

           การผิดมารยาทใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ก่อนหรือระหวา่งเซตจะถกูลงโทษและมีผลตอ่เซตถดัไป  

 
 ผู้ตดัสิน  
 กตกิาข้อที่ 24 ฝ่ายทาํหน้าที่ในการตดัสินและการปฏิบัตหิน้าที่  
     24.1 องค์ประกอบ  

             ฝ่ายทําหน้าท่ีในการตดัสนิของการแขง่ขนัแตล่ะนดัประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

  24.1.1 ผู้ตดัสินท่ี 1  

  24.1.2 ผู้ตดัสนิท่ี 2  

  24.1.3 ผู้บนัทกึคะแนน  

  24.1.4 ผู้ กํากบัเส้น 4 คน (หรือ 2 คน) ตามตําแหนง่ในสนามของแตล่ะคน (รูปท่ี 6)  

     24.2 การปฏิบตัหิน้าท่ี 

             24.2.1 ผู้ตดัสนิท่ี 1 และท่ี 2 เทา่นัน้ท่ีสามารถเป่านกหวีดได้ระหวา่งการแขง่ขนั  

ผู้ตดัสนิท่ี 1 ให้สญัญาณทําการเสร์ิฟเพ่ือเร่ิมต้นทําการแขง่ขนั  

             24.2.2 ถ้าผู้ตดัสนิทัง้สองแน่ใจวา่มีการกระทําความผิดกตกิาเกิดขึน้ และระบกุาร 

กระทําผิดนัน้ได้ ผู้ตดัสนิท่ี 1 และท่ี 2 ให้สญัญาณสิน้สดุการเลน่ลกู  

             24.2.3 ผู้ตดัสนิทัง้สองจะเป่านกหวีดเพ่ือแสดงวา่อนญุาต หรือปฏิเสธการร้องขอของทีม  

            24.2.4 ทนัทีท่ีผู้ตดัสนิเป่านกหวีดให้สญัญาณสิน้สดุการเลน่ลกู ผู้ตดัสนิต้องแสดง

สญัญาณตามกตกิา ( กตกิาข้อ 29.1) เพ่ือระบทีุมท่ีได้สทิธ์ทําการเสร์ิฟ  

            24.2.5 ลกัษณะการกระทําผิด ( เม่ือเห็นวา่จําเป็นต้องแสดงสญัญาณ )  

            24.2.6 ผู้ เลน่ท่ีกระทําผิด (เม่ือเห็นวา่จําเป็นต้องแสดงสญัญาณ )  

 
 กตกิาข้อที่ 25 ผู้ตดัสินที่ 1  
     25.1 ตําแหน่ง 

             ผู้ตดัสนิท่ี 1 จะนัง่หรือยืนบนเก้าอีสํ้าหรับผู้ตดัสนิ ซึง่ตัง้อยูท่ี่ปลายสดุของตาขา่ยด้าน

ใดด้านหนึง่ สายตาจะอยูใ่นระดบัประมาณ 50 เซนตเิมตรเหนือตาขา่ย  
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    25.2 อํานาจหน้าท่ี 

            25.2.1 ผู้ตดัสนิท่ี 1 ต้องควบคมุการแขง่ขนัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุการแขง่ขนั และมี 

อํานาจเหนือเจ้าหน้าท่ีและผู้ ร่วมทีมทัง้หมด ระหวา่งการแขง่ขนัการตดัสนิของ ผู้ตดัสนิท่ี 1 ถือเป็นท่ี

สิน้สดุผู้ตดัสนิท่ี 1 มีอํานาจในการกลบัคําตดัสนิของ เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ถ้าเห็นวา่เจ้าหน้าท่ีนัน้ ๆ 

ผิดพลาดผู้ตดัสนิท่ี 1 อาจทําได้แม้แต ่จะเปล่ียนตวัเจ้าหน้าท่ีเห็นวา่ปฏิบตัหิน้าท่ีไมเ่หมาะสม  

            25.2.2 ผู้ตดัสนิท่ี 1 มีหน้าท่ีให้คําแนะนําการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้กลิง้บอลด้วย  

            25.2.3 ผู้ตดัสนิท่ี 1 มีอํานาจในการตดัสนิเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ตลอดการแขง่ขนัรวมทัง้ 

เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในกตกิา  

            25.2.4 ผู้ตดัสนิท่ี 1 จะต้องไมอ่นญุาตให้มีการโต้แย้งใดๆ ในการตดัสนิของตน อยา่งไร

ก็ตาม ถ้าเป็นการร้องขอของผู้ เลน่ ผู้ตดัสนิท่ี 1 จะต้องให้คําอธิบาย หรือชีแ้จงกตกิาท่ีนํามาใช้กบัการ

ตดัสนินัน้ๆ ถ้าผู้ เลน่ไมเ่ห็นด้วยกบัคําอธิบายผู้ตดัสนิท่ี 1 ต้องอนญุาตให้ผู้ เลน่สามารถสงวนสทิธ์ิท่ีจะ

ประท้วงในสิง่ท่ีเกิดขึน้ อยา่งเป็นทางการเม่ือสิน้สดุการแขง่ขนั (กตกิาข้อ 6.1.7)  

            25.2.5 ผู้ตดัสนิท่ี 1 เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การตดัสนิทัง้ก่อนและขณะทําการแขง่ขนัวา่ 

สนามแขง่ขนั และสภาพอ่ืน ๆ พร้อมจะทําการแขง่ขนัได้หรือไม ่ 

               25.3 ความรับผิดชอบ 

           25.3.1 ก่อนการแขง่ขนัผู้ตดัสนิท่ี 1 ต้อง  

                      25.3.1.1 ตรวจสภาพสนามแขง่ขนั ลกูบอล และอปุกรณ์อ่ืน ๆ  

                      25.3.1.2 ทําการเส่ียงกบัหวัหน้าทีมทัง้สอง  

                      25.3.1.3 ควบคมุทีมทัง้สองอบอุน่ร่างกาย  

           25.3.2 ระหวา่งการแขง่ขนัผู้ตดัสนิท่ี 1 เทา่นัน้ท่ีมีอํานาจ  

                      25.3.2.1 ลงโทษการผิดมารยาทและการถ่วงเวลา  

                                 25.3.2.2 ตดัสนิใจในเร่ือง  

                                 25.3.2.3 การกระทําผิดของผู้ เสร์ิฟ  

                                 25.3.2.4 การกําบงัของฝ่ายเสร์ิฟ  

                                 25.3.2.5 การกระทําผิดในการเลน่ลกู  

                                 25.3.2.6 การกระทําผิดเหนือตาขา่ยและบริเวณตอนบนของตาขา่ย  

 
 กตกิาข้อที่ 26 ผู้ตดัสินที่ 2  
     26.1 ตําแหน่ง 
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             ผู้ตดัสนิท่ี 2 ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยยืนอยูบ่ริเวณนอกเขตสนามด้านตรงข้ามและหนัหน้าเข้า 

หาผู้ตดัสนิท่ี 1  

      26.2 อํานาจหน้าท่ี 

             26.2.1 ผู้ตดัสนิท่ี 2 เป็นผู้ช่วยผู้ตดัสนิท่ี 1 แตมี่ขอบเขตของการตดัสนิเป็นของตวัเอง 

(กตกิาข้อ 26.3) และปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผู้ตดัสนิท่ี 1 ในกรณีท่ีผู้ตดัสนิท่ี 1ไมส่ามารถทําหน้าท่ีตอ่ไปได้  

             26.2.2 ผู้ตดัสนิท่ี 2 อาจให้สญัญาณมือ แสดงการกระทําผิดท่ีนอกเหนือจากอํานาจ

ของ การตดัสนิของตนโดยไมต้่องเป่านกหวีด แตต้่องไมเ่น้นการให้สญัญาณนัน้แก่ผู้ตดัสนิท่ี 1  

            26.2.3 ผู้ตดัสนิท่ี 2 ให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้บนัทกึการแขง่ขนั  

            26.2.4 ผู้ตดัสนิท่ี2 เป็นผู้อนญุาตให้มีการขอเวลานอกและการเปล่ียนเขตควบคมุเวลา

ขณะขอเวลานอกและเปล่ียนแดนปฏิเสธการขออนญุาตท่ีผิดกตกิา  

                       26.2.5 ผู้ตดัสนิท่ี 2 ควบคมุจํานวนครัง้ของการขอเวลานอกของแตล่ะทีมและแจ้งการ 

ขอเวลานอกให้ผู้ตดัสนิท่ี 1 และผู้ เก่ียวข้องทราบ  

                       26.2.6 ในกรณีผู้ เลน่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ตดัสนิท่ี 2 มีหน้าท่ีควบคมุเวลา (กตกิาข้อ 

21.1.2) 

                       26.2.27 ผู้ตดัสนิท่ี 2 ต้องคอยตรวจสอบระหวา่งการแขง่ขนัวา่ลกูบอลยงัคงถกูต้อง

ตาม ระเบียบการแขง่ขนั  

    26.3 ความรับผิดชอบ  

            26.3.1 ระหวา่งการแขง่ขนัผู้ตดัสนิท่ี 2 สามารถเป่านกหวีดและให้สญัญาณได้เม่ือ  

            26.3.2 ผู้ เลน่ถกูสว่นลา่งของตาขา่ย และเสาอากาศด้านท่ีผู้ตดัสนิท่ี 2 ยืนอยู ่(กตกิา

ข้อ 15.3.1)  

            26.3.3 มีการกีดขวางการเลน่ของทีมตรงข้ามบริเวณท่ีวา่งใต้ตาขา่ย ( กตกิาข้อ 15.2)  

            26.3.4 ลกูบอลข้ามตาขา่ยนอกเขตข้ามตาขา่ยหรือถกูเสาอากาศทางด้านผู้ตดัสนิ ท่ี 2 

ยืนอยู ่(กตกิาข้อ 11.4)  

            26.3.5 ลกูบอลถกูสิง่อ่ืน ๆ ภายนอกสนาม (กตกิาข้อ 11.4)  

 
 กตกิาข้อที่ 27 ผู้บันทกึตาํแหน่ง  
     ผู้บนัทกึทําหน้าท่ีโดยนัง่ท่ีโต๊ะผู้บนัทกึด้านตรงข้ามและหนัหน้าเข้าหาผู้ตดัสนิท่ี 1  

      27.1 ความรับผิดชอบ  

              27.1.1 บนัทกึผลการแขง่ขนัให้ถกูต้องตามกตกิา และให้ความร่วมมือกบัผู้ตดัสนิท่ี 2  
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ก่อนเร่ิมทําการแขง่ขนัแตล่ะนดัและเซต ผู้บนัทกึต้องบนัทกึรายละเอียด ข้อมลู การแขง่ขนัของ

ทัง้สองทีมรวมทัง้ให้หวัหน้าทีมลงลายมือช่ือในใบบนัทกึ  

             27.1.2 ระหวา่งการแขง่ขนัผู้บนัทกึต้อง  

27.1.2.1 บนัทกึคะแนน และต้องแน่ใจวา่ คะแนนบนป้ายบอกคะแนนนัน้

ถกูต้อง  

27.1.2.2 บนัทกึลําดบัการเสร์ิฟขณะท่ีผู้ เลน่แตล่ะคนทําการเสร์ิฟ  

                       27.1.2.3  แจ้งลําดบัการเสร์ิฟของแตล่ะทีม โดยแสดงหมายเลข 1 หรือ 2 ให้

ถกูต้อง ตามลาํดบัผู้ เสร์ิฟหากมีการผิดพลาดใด ๆ เกิดขึน้ต้องแจ้งผู้ตดัสนิทนัที  

                      27.1.2.4 บนัทกึการขอเวลานอก จํานวนครัง้ และแจ้งตอ่ผู้ตดัสนิท่ี 2  

 

                       27.1.2.5 แจ้งผู้ตดัสนิท่ี 1 เก่ียวกบัการขอเวลานอกท่ีผิดกตกิา (กตกิาข้อท่ี 

19.4)  

                     27.1.2.6 แจ้งการสิน้สดุของการแขง่ขนัทกุเซตและการเปล่ียนแดนให้ผู้ตดัสนิ

ทราบ  

         27.1.3 เม่ือสิน้สดุการแขง่ขนัผู้บนัทกึต้อง  

                     27.1.3.1 บนัทกึผลสิน้สดุการแขง่ขนั  

                     27.1.3.2 ลงลายมือช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนั แล้วให้หวัหน้าทีมและผู้ตดัสนิ

ลงลายมือช่ือด้วย  

                     27.1.3.3 กรณีท่ีมีการประท้วงอยา่งเป็นทางการ (กตกิาข้อ 16.1.7) ให้บนัทกึ

หรือผู้ เลน่ท่ีเก่ียวข้องบนัทกึในใบบนัทกึเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  

 
 กตกิาข้อที่ 28 ผู้กาํกับเส้น 
     28.1 ตําแหน่ง 

            28.1.1 ในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิผู้ กํากบัเส้น 2 คนต้องยืนในแนวทแยงมมุตรง 

ข้ามกนัของสนามห่างจากมมุ 1 – 2 เมตร แตล่ะคนควบคมุเส้นหลงัและเส้นข้าง ด้านท่ีตนเองยืนอยู ่ 

            28.1.2 ถ้าใช้ผู้ กํากบัเส้น 4 คน จะยืนอยูบ่ริเวณรอบสนามหา่งจากสนาม 1 – 3 เมตร 

ตามแนวเส้นท่ีตนเองควบคมุ (รูปท่ี 6)  

    28.2 ความรับผิดชอบ  

            28.2.1 ผู้ กํากบัเส้นปฏิบตัหิน้าท่ีโดยใช้ธงขนาด 30 x 30 เซนตเิมตร (รูปท่ี 8)  
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            28.1.2.แสดงสญัญาณวา่ลกูบอลตก “ใน” หรือ “นอก” สนาม เม่ือลกูบอลตกใกล้ เส้น

ท่ีผู้ กํากบัเส้นนัน้รับผิดชอบ  

            28.1.3 แสดงสญัญาณวา่ทีมท่ีเป็นฝ่ายรับถกูลกูบอลและลกูออกนอกสนาม  

            28.1.4 ให้สญัญาณเม่ือลกูบอลข้ามตาขา่ยนอกเขตข้ามตาขา่ยหรือถกูเสาอากาศ  

(กตกิาข้อ 14.1.1) ผู้ กํากบัเส้นท่ีอยูใ่กล้แนวท่ีลกูบอลผา่นต้องรับผิดชอบให้ สญัญาณลกูนัน้  

            28.1.5 ผู้ กํากบัเส้นท่ีรับผิดชอบเส้นหลงัให้สญัญาณเม่ือเท้าของผู้ เสร์ิฟถกูเส้น  

(กตกิาข้อ 16.5.1) ถ้าผู้ตดัสนิท่ี 1 ร้องขอผู้ กํากบัเส้นต้องให้สญัญาณซํา้อีก  

 
 กตกิาข้อที่ 29 สัญญาณตามกตกิา  
     29.1 สญัญาณมือของผู้ตดัสนิ 

  29.1.1 ผู้ตดัสินต้องแสดงสญัญาณมือเพ่ือแจ้งลกัษณะของการทําผิดหรือประสงค์ให้

หยดุการเลน่ ตามลกัษณะตอ่ไปนี ้

              29.1.2 สญัญาณมือสิน้สดุโดยระบทีุมท่ีจะทําการเสร์ิฟตอ่ไป  

 

            29.1.3 ถ้าเห็นวา่มีความจําเป็นให้แสดงลกัษณะของการผิดกตกิา และให้คงสญัญาณ

ไว้ ชัว่ขณะ และถ้าแสดงด้วยมือข้างเดียวมือท่ีใช้ต้องเป็นข้างเดียวกบัทีมท่ีทําผิดหรือ ทําการร้องขอ  

           29.1.4 ถ้าเห็นวา่มีความจําเป็นต้องระบตุวัผู้ เลน่ท่ีทําผิด หรือทีมท่ีมีการร้องขอ  

29.2 สญัญาณธงของผู้ กํากบัเส้น (รูปท่ี 8)  

           29.1.5 ผู้ กํากบัเส้นต้องแสดงสญัญาณโดยใช้ธงแสดงสาเหตขุองการทําผิดและคงไว้

ชัว่ขณะหนึง่  
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พืน้ที่การเล่น  

 
 

ภาพประกอบ 2 พืน้ท่ีการเลน่ 
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การตดิตัง้ตาข่าย  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การตดิตัง้ตาขา่ย 
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แนวลูกบอลข้ามตาข่าย  

 
ภาพประกอบ 4 แนวลกูบอลข้ามตาขา่ย 

 

 

การกาํบัง 

 
ภาพประกอบ 5 การกําบงั 
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การสกัดกัน้โดยสมบูรณ์  

 

 
 

ภาพประกอบ 6 การสกดักัน้โดยสมบรูณ์ 
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ตาํแหน่งการปฏิบัตหิน้าที่ตดัสินและผู้ช่วยอ่ืน ๆ  

 

1 = First referee  

2 = Second referee  

A = Scorer  

L = Linespersons (Line judges.)  

= Ball retrievers 

ภาพประกอบ 7 ตําแหน่งการปฏิบตัหิน้าท่ีตดัสนิและผู้ช่วยอ่ืนๆ  
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P หมายถึง ผู้ตดัสนิท่ี 1  

S หมายถึง ผู้ตดัสนิท่ี 2  

L หมายถงึ ผู้ กํากบัเส้น 

ภาพประกอบ 8 สญัญาณมือของเจ้าหน้าท่ีและผู้ตดัสนิ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

อาจารย์นคร  บญุคง      ตําแหนง่อาจารย์และผู้ ฝึกสอน 

       กีฬาฟตุวอลเลย์ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

วินยั  ทองลาย          ผู้ ฝึกสอน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีกรุงเทพ 

 

นายวรวทิย์  ประรงค์ทอง    ภาควิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายอนพุงษ์  ทานนัยทุธวงศ์   กรรมการผู้ตดัสนิสมาคมฟตุวอลเลย์ 

ประเทศไทย 

 

         นายสมพร  ใจสงิหล         ผู้ ฝึกสอนกีฬาฟตุวอลเลย์มหาวิทยาลยั 

กรุงเทพ-ธนบรีุและอดีตนกักีฬา 

ตวัแทนประเทศไทยประเภทกีฬาตระกร้อ

ชดุเอเชียนเกมส์  
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ช่ือ สกลุ                           นายชยัชนะ  เหมหอมเงิน 

วนัเดือนปีท่ีเกิด               วนัท่ี  12 เมษายน พ.ศ. 2526 

สถานท่ีเกิด                      โรงพยาบาลธนบรีุ 1 กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั          251/1 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรุจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร           

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั        โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  องค์การมหาชน จงัหวดันครปฐม 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2538              สําเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6  

โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์  

จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2544                  สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6  

โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์  

จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2548 สําเร็จการศกึษาปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ พลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553  สําเร็จการศกึษาปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม พลศกึษา)

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
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