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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำในกำรฝึกซ้อมและศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอล

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย ได้แก่ นักกีฬำวอลเลย์บอลทีมชำยและทีมหญิง

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี รวมจสำนวน

นักกีฬำ 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง

สถิติเป็น ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวิจัยเป็นดังนี้ 1) ปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏในภูมิภำคตะวันตกใน

ภำพรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยถงึระดบัน้อยทีส่ดุทกุด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์กำรฝึกซ้อม ด้ำนผูฝึ้กสอน

หรือโค้ช ด้ำนตัวผู้เล่นหรือนักกีฬำ ด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม และด้ำนขวัญและกสำลังใจ ตำมลสำดับ และเมื่อ

แยกศึกษำปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของแต่ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 4 แห่ง แยกเป็นรำยมหำวิทยำลัยทุก

มหำวิทยำลัย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อยถึงระดับนอ้ยที่สุดทุกด้ำน เช่นกัน 2) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

กฬีำวอลเลย์บอลของกลุม่มหำวทิยำลยัรำชภฏัในภมูภิำคตะวนัตกในภำพรวมมค่ีำเฉลีย่ควำมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัน้อยถงึ

ระดับน้อยที่สุดทุกข้อ เมื่อแยกพิจำรณำแยกเป็นรำยมหำวิทยำลัย พบว่ำ มีประเด็นปัญหำที่เห็นด้วยในระดับมำกเฉพำะ 

บำงมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมต่อทีมของผู้จัดกำรทีม กำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย  

กำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจติใจ กำรนสำเทคโนโลยใีหม่มำใช้ประกอบกำรฝึก ระยะเวลำกำรเกบ็ตัวฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนั 

กำรให้กำรสนบัสนนุอปุกรณ์ส่วนตวัสสำหรบันกักฬีำ ควำมรูเ้รือ่งวทิยำศำสตร์กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำของผูฝึ้กสอน 

กำรทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมท่ีมีควำมต่อเน่ืองและชัดเจน และกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัว

นักกีฬำ

 ข้อค้นพบกำรวิจัยครั้งนี้นับว่ำมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกีฬำวอลเล่ย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภูมิภำค

ตะวันตก โดยเฉพำะในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำ ทีม และบุคลำกร รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทีมกีฬำวอลเล่ย์

บอลให้มีประสิทธิภำพที่สูงยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ปัญหำ กำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มตะวันตก
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Abstract

 The purposes of this study were to determine problems of training volleyball teams and examine management 

of the volleyball teams owned by Rajabhat universities in the Western region. The target groups of the study were 

the volleyball team players, both male and female teams, playing in the academic year 2018 for their universities; 

namely, Phetchaburi Rajabhat University, Jombung Rajabhat University, Nakhonpathom Rajabhat University, and 

Kanchanaburi Rajabhat University. The total of 96 players were the informants. The research instrument was a 5-scale 

rating questionnaire. The data were statistically analyzed for percentage, mean, and standard deviation.

 The results were as following: 1. The problems concerned with the volleyball team training for Rajabhat 

universities in the Western region, both as a whole and individual aspects, were at a low to lowest level; namely, the 

aspect of place and equipment for training, trainers or coaches, players or sport men, on-training health condition, 

and courage and morale relatively. And when the problems were measured separately in each individual university, 

the problems of volleyball training in each universities was also at a low to lowest level as a whole and all five 

individual aspects. 2. The problems concerned with management of the volleyball teams for Rajabhat universities 

in the Western region were at a low to lowest level of agreement, both as overall and individual issues. However, 

when the management problems were analyzed for each university, there were some issues of problems were found 

at a high level in certain universities; namely, the issue of team participation of the team managers, emphasizing 

building physicalfitness, mental competence training, application of new technology for training, training timeframe 

before competition, providing sport equipment for individual players, trainers’ knowledge of sport science and sport 

psychology, making a clear and continuous training schedule and program, and prioritizing building discipline for 

players.

 The research findings provide a useful guideline for volleyball improvement for Rajabhat universities in the 

Western region, especially in terms of development of sport player potential, teams and personnel, as well as the 

management of their sport teams to be more effective.

Keywords: problem, volleyball practice, Rajabhat University Western Region

บทน�า

 กำรฝึกด้ำนพลศกึษำมจีดุมุง่หมำยหลกั คอื กำรสอนหรอืฝึกให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้มทีกัษะ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอกำรฝึก 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนนสำควำมรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ในกำรเล่นกีฬำ ซึ่งควำมรู้และทักษะที่มีนั้นจะต้องมีควำมถูกต้อง

และเหมำะสม เพื่ออสำนวยประโยชน์ต่อประสิทธิภำพของทีม อันจะนสำมำซึ่งควำมสสำเร็จของนักกีฬำและทีมต่อไป

 สสำหรับกีฬำวอลเลย์บอลหำกต้องกำรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศนั้น โอกำสที่จะประสบควำมสสำเร็จนั้นจสำเป็นอย่ำงยิ่ง

ต้องอำศัยกำรเตรียมควำมพร้อม หรือกำรฝึกซ้อมท่ีมีประสิทธิภำพสูง โดยเฉพำะกำรฝึกซ้อมที่มีควำมพร้อมในทุก ๆ 

ด้ำน ดังที่ มงคล แฝงสำเคน [ 1 ] ให้ควำมเห็นว่ำ กำรฝึกซ้อมเป็นกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เพื่อ

ยกระดบัทกัษะ และพฒันำร่ำงกำยให้มสีมรรถภำพและประสทิธภิำพในกำรทสำงำนสงู นอกจำกนัน้ เจรญิ กระบวนรตัน์  

[ 2 ] ได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมเอำไว้ว่ำ กำรแข่งขันกีฬำในปัจจุบันจะต้องฝึก และเตรียมควำมพร้อม
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ของร่ำงกำย และจิตใจควบคู่กันไป เช่นเดียวกับที่ สุพิตร สมำหิโต [ 3 ] มีควำมเห็นว่ำ นักกีฬำที่จะมีควำมสำมำรถสูง

ได้นั้น จสำเป็นจะต้องได้รับกำรฝึกฝนทั้งทำงด้ำนสมรรถภำพทำงกำย สมรรถภำพทำงจิต และทักษะกีฬำควบคู่กันไป

 จำกประสบกำรณ์กำรแข่งขนักฬีำวอลเลย์บอลในกำรแข่งขนักฬีำ พ.จ.น.ก. สมัพนัธ์ กลุม่ภำคตะวนัตก หรอืทีส่งู

ขึ้นไป เช่น กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย กีฬำแห่งชำติ ฯลฯ มีทีมนักกีฬำส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันจสำนวนมำก แต่ละ

ทีมมีควำมแข็งแกร่ง หำกทีมใดต้องกำรควำมสสำเร็จ จสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมพร้อมของทีมในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำ

จะเป็นด้ำนสถำนที่ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนผู้ฝึกสอน ด้ำนตัวผู้เล่น ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่น ด้ำนขวัญและกสำลังใจของ

ผู้เล่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอื่น ๆ ปัจจัยเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรฝึกซ้อมกีฬำเป็นไปตำมแผน และมีโอกำสประสบ

ผลสสำเร็จในกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น

 ผู้วิจัยเป็นอำจำรย์ประจสำสำขำวิชำพลศึกษำ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และกำรเป็นผู้ฝึกสอนทีมกีฬำ

วอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยมำก่อน พบว่ำ ในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของกลุ่มภำคตะวันตกมีปัญหำและ

อปุสรรคหลำยด้ำน เช่น ด้ำนทกัษะและวนิยัของตวันกักฬีำ ด้ำนกำรนสำควำมรูเ้กีย่วกบัวทิยำศำสตร์กำรกฬีำมำใช้ในกำร

พัฒนำนักกีฬำ ด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมทันสมัยของผู้ฝึกสอน ด้ำนผู้จัดกำรทีมซึ่งส่วนใหญ่ขำดควำมรู้และ 

ควำมสนใจในกีฬำวอลเลย์บอล ด้ำนขวัญและกสำลังใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬำ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงมี

ควำมสนใจที่จะทสำกำรศึกษำถึงปัญหำในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กลุ่มภำคตะวันตก โดยคำดหวังว่ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สสำหรับกำรปรับปรุงกำรสอนกำร

ฝึกซ้อมและเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรทีมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก เพ่ือช่วยลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำร ตลอดทั้ง

เป็นกำรช่วยสร้ำงโอกำสให้นกักฬีำ และผูฝึ้กสอนสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนเองได้อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เพือ่พฒันำ

กีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกให้ก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อทสำกำรศึกษำปัญหำในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของนักกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กลุ่มภำคตะวันตก ในกำรเตรียมตัวเข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏกำญจนบุรี

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1. ขอบเขตเนื้อหำ กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษำถึง สภำพโดยทั่วไปของผู้เล่น ปัญหำในกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำร

จัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก โดยแยกปัญหำออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  ส่วนที ่1 ปัญหำในกำรฝึกซ้อมแบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ด้ำนผูฝึ้กสอน

หรือโค้ช ด้ำนตัวผู้เล่นหรือนักกีฬำ ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่นในขณะทสำกำรฝึกซ้อม และด้ำนขวัญและกสำลังใจของ

ผู้ เล่น

  ส่วนที่ 2 ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร

 2. ขอบเขตประชำกรกำรวจิยัครัง้นี ้ทสำกำรศกึษำเฉพำะนกักฬีำวอลเลย์บอลชำย และหญงิของมหำวทิยำลยัรำชภฏั

กลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง คือ

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน  
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  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

ซึง่เป็นนกัศกึษำชำย และหญงิทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนของมหำวทิยำลยัเข้ำร่วมแข่งขนักฬีำ พ.จ.น.ก. สมัพนัธ์ 

ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน 

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2562

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัย เรื่องปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก 

เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กับนักกีฬำวอลเลย์บอลชำย และ

หญิงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัย

เข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน แบ่งเป็นผู้ชำย 48 คน และผู้หญิง 

48 คน ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ

 นสำคสำตอบที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 1 มำแจกแจงควำมถี่ของแต่ละคสำถำม คิดเป็นร้อยละ นสำเสนอในรูป

ตำรำงและควำมเรียงนสำคสำตอบที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 มำแจกแจงควำมถี่ของแต่ละคสำตอบ แล้วหำค่ำเฉลี่ย  

และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และนสำคสำตอบทีไ่ด้จำกแบบสอบถำมตอนที ่3 มำแจกแจงควำมถีข่องแต่ละคสำตอบ แล้วหำ

ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถำมควำมคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบรหิำรจดักำร

กีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก เพื่อเข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปี

กำรศึกษำ 2560 ลักษณะของแบบสอบถำมมีดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น

คสำถำม เกี่ยวกับ ควำมสูง ประสบกำรณ์กำรเล่น ผลกำรเรียน และประสบกำรณ์กำรแข่งขัน ลักษณะแบบสอบถำมเป็น

แบบตรวจคสำตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับปัญหำในกำรฝึกซ้อม ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ

มำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) แยกออกเป็น 5 ด้ำนดังนี้ 2.1 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อม 2.2 ด้ำนผู้

ฝึกสอน หรือ โค้ช 2.3 ด้ำนตัวผู้เล่น หรือ นักกีฬำ 2.4 ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่นในขณะ 2.5 ด้ำนขวัญและกสำลังใจ

ของผู้เล่น ทสำกำรฝึกซ้อม ตอนที่ 3 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของนักกีฬำเกี่ยวกับปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำร

จัดกำรกีฬำวอลเลย์บอล ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale)

การสร้างแบบสอบถาม

 กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้นสำแบบสอบถำมของกำรกฬีำแห่งประเทศไทย โดยได้ทสำกำรปรบัปรงุ และเพิม่เตมิเนือ้หำ

สำระให้มีควำมเหมำะสม และครอบคลุมสภำพปัญหำในปัจจุบัน มีค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.95

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูด้สำเนนิกำรวจิยัได้ทสำกำรเกบ็ข้อมลูจำกนกักฬีำทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกเป็นตัวแทนของมหำวทิยำลยั เข้ำแข่งขนักฬีำ

วอลเลย์บอลในกำรแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

จสำนวน 96 คน
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สรุปผลการวิจัย

 งำนวิจัยเรื่อง ปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก 

ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมและ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน แบ่งเป็นเพศชำย มหำวิทยำลัยละ 12 คน รวม 48 คน และเพศหญิง 

มหำวิทยำลัยละ 12 คน รวม 48 คน ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

พิจารณารายด้านในภาพรวมแยกเป็นรายมหาวิทยาลัย มีผลการวิจัย ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  1.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำนวน 

24 คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญิง 12 คน ด้ำนควำมสูง เพศชำยส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.7–1.80 เมตร 

(ร้อยละ 41.7) ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.61–1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ ส่วนมำก

มปีระสบกำรณ์ในกำรเล่นกฬีำวอลเลย์บอลมำตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษำ (ร้อยละ 33.30) รองลงมำเป็นระดบัประถมศกึษำ 

(ร้อยละ 29.20) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 66.70) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์ 

กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 54.20)

  1.1 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อม

   1.1.1  ปัญหำด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบั

น้อยที่สุด ( = 2.30)

   1.1.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

( = 1.57)

   1.1.3  ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด  

( = 1.87)

   1.1.4  ปัญหำด้ำนสขุภำพอนำมยัในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อย 

( = 3.34)

   1.1.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( = 2.82)

   1.1..6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ภำพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด ( = 2.22)

 2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

  2.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

จสำนวน 24 คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญงิ 12 คน ด้ำนควำมสงู นกักฬีำชำยส่วนมำกมคีวำมสงู ระหว่ำง 1.71 – 

1.80 เมตร (ร้อยละ 20.80) ส่วนเพศหญงิส่วนมำกมคีวำมสงูระหว่ำง 1.61 – 1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ 

ส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ร้อยละ 50.00) ด้ำนผลกำร

เรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 62.50) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทน

สถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 41.70)

  2.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

   2.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนที ่และอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบั

น้อย ( =3.14)

   2.2.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.90)

   2.2.3  ปัญหำด้ำนตวัผูเ้ล่น หรอืนกักฬีำ ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อย ( =1.33)
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  2.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย  

(  = 2.91)

  2.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย (  =3.20)

  2.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ( =3.17)

      3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

 3.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จสำนวน 24 

คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญิง 12 คน ด้ำนควำมสูง เพศชำยส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.71-1.80 เมตร 

(ร้อยละ41.70) ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.51-1.60 เมตร และ 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 20.80) ด้ำน

ประสบกำรณ์ ส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ร้อยละ 41.70) 

ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 2.01-2.50 และมำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 50.00) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำร

แข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 66.70)

 3.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

  3.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนที ่และอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำไม่เป็นปัญหำ ( = 1.31)

  3.2.2  ปัญหำด้ำนผูฝึ้กสอน หรอืโค้ช ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ ( = 1.98)

  3.2.3  ปัญหำด้ำนตวัผูเ้ล่น หรอืนกักฬีำ ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดับน้อยท่ีสดุ ( = 2.23)

  3.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด ( = 2.41)

  3.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( = 2.15)

  3.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย ( = 3.08)

     4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

 4.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 24 คน 

เป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญงิ 12 คน ด้ำนควำมสงู เพศชำยส่วนมำกมคีวำมสงู ระหว่ำง 1.71-1.80 เมตร (ร้อยละ 33.3) 

ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ ส่วนมำกมีประสบกำรณ์

ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับอุดมศึกษำ (ร้อยละ 58.30) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 

มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 75.00) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วน

มำกมีประสบกำรณ์ 2 ครั้ง (ร้อยละ 50.00)

 4.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

  4.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนท่ีและอุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด ( =1.73)

  4.2.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( = 2.70)

  4.2.3  ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.54)

  4.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย  

( =3.48)

  4.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.79) 

  4.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยในระดับน้อย ( =3.31)
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พิจารณาในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก มีผลการวิจัย ดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลชำย และหญิง ของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

แห่งละ 24 คน รวม 96 คน แบ่งเป็นเพศชำย 48 คน เพศหญิง 48 คน เพศชำย ส่วนมำกมีควำมสูงระหว่ำง 1.71–180 เมตร 

(ร้อยละ 33.33) เพศหญิง ส่วนมำกมีควำมสูงระหว่ำง 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 23.95) ด้ำนประสบกำรณ์กำรเล่นกีฬำ

วอลเลย์บอล ส่วนมำกเริ่มเล่นมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ร้อยละ 32.30) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำร

เรยีน มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 63.50) ส่วนประสบกำรณ์กำรแข่งขนัในฐำนะตวัแทนสถำนศกึษำ ส่วนมำกมปีระสบกำรณ์ 

มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 44.80)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำกำรฝึกซ้อม

  2.1 ปัญหำด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ เป็นปัญหำอยูใ่นระดบัน้อย

ที่สุด ( = 2.12)

  2.2 ปัญหำด้ำนผูฝึ้กสอน หรอืโค้ช ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ เป็นปัญหำอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ ( = 2.29)

  2.3 ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อยที่สุด ( = 2.33)

  2.4 ปัญหำด้ำนสุขภำพและอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อย  

( = 3.04)

  2.5 ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อย ( = 2.74)

 3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยในระดับน้อย และเมื่อพิจำรณำแยก

แต่ละมหำวิทยำลัย โดยเฉลี่ย พบว่ำ บำงมหำวิทยำลัยมีควำมเห็นด้วยระดับมำกในบำงเรื่อง ได้แก่ ผู้จัดกำรทีมมีส่วน

ร่วมต่อทีมค่อนข้ำงน้อย กำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก ขำดกำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจิตใจ 

ผู้ฝึกสอนขำดกำรนสำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ประกอบกำรสอนและกำรฝึก ผู้ฝึกสอนมีควำมรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำน้อยมำก กำรเกบ็ตวัฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนัใช้ระยะเวลำน้อยเกนิไป กำรจดัทสำโปรแกรม

กำรฝึกซ้อมขำดควำมต่อเนือ่งและชดัเจน มหำวทิยำลยัขำดกำรให้กำรสนบัสนนุอปุกรณ์ส่วนตัวทีม่คีวำมจสำเป็นสสำหรบั

นักกีฬำ และกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัวนักกีฬำ ตำมตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นด้วยของนักกีฬำทั้ง 4 แห่ง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ระดับควำมคิดเห็นด้วย

มรภ. 
เพชรบุรี

มรภ.หมู่บ้ำน
จอมบึง

มรภ.
นครปฐม

มรภ.
กำญจนบุรี

1. กำรเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขันใช้ระยะเวลำน้อย
เกินไป

2.71
น้อย

3.16
น้อย

3.62
มาก

3.37
น้อย

2. ขำดกำรจัดทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมท่ีมีควำมต่อเน่ือง  
และชัดเจน

2.38
น้อยที่สุด

3.20
น้อย

3.58
มาก

3.62
มาก

3. กำรฝึกซ้อมแต่ละครั้งใช้เวลำประมำณ 2-3 ชั่วโมง 
ถือว่ำน้อยเกินไป

2.14
น้อยที่สุด

2.82
น้อย

2.12
น้อยที่สุด

3.37
น้อย

4. กำรฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก รวมท้ังไม่มีกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยทสำให้นักกีฬำไม่เห็นควำมสสำคัญ

1.85
น้อยที่สุด

3.33
น้อย

3.62
มาก

3.16
น้อย

5. ขำดกำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจิตใจ เช่น กำรนั่งสมำธิ 
ฯลฯ ทสำให้กำรควบคุมสภำพจิตใจระหว่ำงกำรแข่งขัน
ทสำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร

2.42
น้อยที่สุด

3.37
น้อย

4.08
มาก

3.87
มาก

6. ผู้ฝึกสอนขำดกำรนสำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
กีฬำวอลเลย์บอลมำใช้ประกอบกำรสอน และกำรฝึก
ของทีม

2.23
น้อยที่สุด

3.16
น้อย

3.75
มาก

3.58
มาก

7. ผู ้ฝึกสอนมีควำมรู ้เรื่องวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ
จิตวิทยำกำรกีฬำน้อยมำก เป็นปัญหำต่อกำรพัฒนำ
นักกีฬำและทีม

1.09
ไม่เห็นด้วย

3.12
น้อย

2.79
น้อย

3.87
มาก

8. ผู ้ฝ ึกสอนไม่ได้รับกำรพัฒนำ ทสำให้ขำดควำมรู ้  
ไม่สำมำรถฝึกฝนนักกีฬำให้มีทักษะและควำมสำมำรถ
สูงขึ้นจำกเดิมได้

2.14
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.29
น้อยที่สุด

3.45
น้อย

9. ผู้ฝึกสอนขำดกำรวำงแผนเรื่องกำรจัดหำตัวนักกีฬำ 
เพื่อทดแทนนักกีฬำที่เรียนจบ ทสำให้กำรพัฒนำทีมขำด
ควำมต่อเนื่อง

2.31
น้อยที่สุด

3.33
น้อย

2.95
น้อย

3.37
น้อย

10. นักกีฬำที่ขำดเรียน หรือเรียนไม่ทัน ขำดกำรดูแลให้
ควำมช่วยเหลอื เช่น กำรสอนพเิศษทสำให้ผลกำรเรยีนตกตสำ่ 
ส่งผลกระทบประสิทธิภำพของกำรฝึกซ้อมลดน้อยลง

2.50
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.70
น้อย

2.66
น้อย

11. ผูฝึ้กสอนขำดกำรให้ควำมสสำคญัต่อกำรสร้ำงระเบยีบ
วนิยัให้กบัตวันกักฬีำ ทสำให้ประสทิธภิำพของกำรฝึกซ้อม
ลดน้อยลง

2.09
น้อยที่สุด

3.16
น้อย

3.58
มาก

3.04
น้อย

12. มหำวิทยำลัยขำดกำรให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วน
ตวัทีม่คีวำมจสำเป็นสสำหรบันกักฬีำ เช่น สนบัเข่ำ สนบัศอก

3.09
น้อย

3.00
น้อย

2.20
น้อยที่สุด

4.00
มาก
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ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ระดับควำมคิดเห็นด้วย

มรภ. 
เพชรบุรี

มรภ.หมู่บ้ำน
จอมบึง

มรภ.
นครปฐม

มรภ.
กำญจนบุรี

13. ผู้ฝึกสอนขำดควำมสนใจต่อปัญหำของนักกีฬำทั้ง
เรือ่งส่วนตวัและครอบครวั ทสำให้ไม่สำมำรถให้ควำมช่วย
เหลือได้อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง เช่น ควำมยำกจน

2.18
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.29
น้อยที่สุด

3.20
น้อย

14. ผู้ฝึกสอนขำดกำรสร้ำงจิตสสำนึกที่ถูกต้องต่อนักกีฬำ
ให้เห็นถึงควำมสสำคัญของแรงจูงใจภำยในมำกกว่ำแรง
จงูใจภำยนอก ซึง่ส่งผลให้นกักฬีำมคีวำมตัง้ใจและเตม็ใจ
ต่อกำรฝึกซ้อมมำกยิ่งขึ้น

2.04
น้อยที่สุด

3.25
น้อย

3.08
น้อย

3.25
น้อย

15. ขำดกำรอบรมสั่งสอนให้นักกีฬำทุกคนเข้ำใจถึง
บทบำทหน้ำท่ีของตนเองว่ำหน้ำทีห่ลกัของนกักฬีำทกุคน 
คือ กำรเรียนหนังสือ ส่วนกำรเล่นกีฬำนั้นเป็นหน้ำที่
รองลงไป

2.00
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.62
น้อย

2.66
น้อย

16. กำรสร้ำงช่องทำงให้ผู้บริหำร อำจำรย์ และเพ่ือน
นักศึกษำได้ทรำบและแสดงควำมยินดีกับนักกีฬำที่
ประสบควำมสสำเร็จมีน้อยมำก ทสำให้กำรมีส่วนร่วมของ
ทุกคนลดน้อยลง

2.59
น้อย

3.33
น้อย

3.45
น้อย

2.83
น้อย

17. มหำวิทยำลัยขำดกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำง 
ผู ้บริหำร อำจำรย์ และผู ้ฝึกสอนให้เข้ำใจธรรมชำต ิ
ของกีฬำ และนักกีฬำ

2.72
น้อย

3.20
น้อย

3.04
น้อย

3.04
น้อย

18. ผู้จัดกำรทีมมีส่วนร่วมต่อทีมค่อนข้ำงน้อย อำจเนื่อง
มำจำกกำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำรทมีไม่ได้พจิำรณำจำกผูท้ีส่นใจ 
และผู้ที่มีควำมพร้อมในกำรทสำหน้ำที่

1.82
น้อยที่สุด

3.58
มาก

3.62
มาก

3.62
มาก

19. ชมุชน ครอบครวั และภำคเอกชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมใน
กำรบรหิำรจดักำรทมีน้อยมำก ทสำให้ปัญหำบำงอย่ำงของ
ทีมไม่ได้รับกำรแก้ไข

2.04
น้อยที่สุด

3.00
น้อย

3.29
น้อย

3.00
น้อย

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยัเรือ่งปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบรหิำรจดักำรกฬีำวอลเลย์บอลของมหำวทิยำลยัรำชภฏักลุม่ภำค

ตะวันตก พบว่ำ

 1. ปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก แต่ละมหำวิทยำลัย และ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกในภำพรวม แยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 

ทุกด้ำนส่วนปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก แต่ละมหำวิทยำลัย 

โดยเฉลีย่ พบว่ำ มคีวำมเหน็ด้วยในระดบัน้อยถงึน้อยทีส่ดุทกุมหำวทิยำลยั เนือ่งจำกด้านสถานทีแ่ละอปุกรณ์การฝึกซ้อม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก มีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ และสุขภำพที่ชัดเจน มีพ้ืนที่สนำมกีฬำและ

สถำนที่ออกกสำลังกำยได้อย่ำงเพียงพอมีงบประมำณสนับสนุนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ด้านผู้ฝึกสอนหรือโค้ช  

มผีูฝึ้กสอน หรอืโค้ชทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มสีำขำวชิำพลศกึษำและอำจำรย์ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ มงีบประมำณและแผน
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ในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านตัวผู้เล่น หรือนักกีฬา มีโครงกำรรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

ทำงด้ำนกีฬำ มีแผนกำรฝึกซ้อมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีกำรดูแลเรื่องกำรเรียนของนักกีฬำควบคู่ไปกับกำรเล่นกีฬำ  

ด้ำนสุขภาพอนามัยขณะฝึกซ้อม มีกองพัฒนำนักศึกษำหรือศูนย์กีฬำฯ ทสำหน้ำที่ กสำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนำ  

รวมทัง้คอยให้ควำมรู ้ควำมช่วยเหลอืกรณนีกักฬีำมปัีญหำ มแีผนพฒันำผูฝึ้กสอนให้มคีวำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ

และจติวทิยำกำรกฬีำ กำรจดัให้มคีลงัอปุกรณ์ส่วนกลำง เช่น ผ้ำเทปสสำหรบัป้องกนัและรกัษำกำรบำดเจบ็ของกล้ำมเนือ้ 

สนับเข่ำ สนับศอก ฯลฯ ด้านขวัญและก�าลังใจ มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสวัสดิกำรสสำหรับนักกีฬำที่สร้ำงช่ือเสียงให้กับ

มหำวิทยำลัย เช่น ระเบียบกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน กำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงสสำหรับนักกีฬำในกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขัน กำรให้

รำงวลัสสำหรบันกักฬีำทีส่ร้ำงชือ่เสยีงให้กบัมหำวทิยำลยั กำรส่งเสรมิหรอืให้โอกำสนกักฬีำทีม่คีวำมสำมำรถเข้ำร่วมกำร

แข่งขนัรำยกำรต่ำง ๆ  ทีส่งูขึน้ มงีบประมำณช่วยเหลอืกรณนีกักฬีำประสบอบุตัเิหต ุกำรทสำประกนัอบุตัเิหตกุรณนีกักฬีำ

ไปทสำกำรแข่งขันนอกสถำนที่มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยโดยผู้บริหำร

และคณะอำจำรย์ให้ควำมสสำคัญต่อเรื่องกีฬำและสุขภำพ มีกำรยกย่องชมเชยนักกีฬำและผู้เกี่ยวข้องที่สร้ำงชื่อเสียงให้

กับมหำวิทยำลัย จากที่กล่าวมาทั้งหมด ถือเป็นปัจจัยสสำคัญที่ส่งผลให้กำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกดสำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ปรำศจำกปัญหำ หรือมีปัญหำน้อยที่สุด

 2. ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกในภำพรวมทั้ง 4 

มหำวิทยำลัย โดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ในกำรพิจำรณำแยกแต่ละมหำวิทยำลัย  

โดยเฉลี่ย พบว่ำ บำงมหำวิทยำลัยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นด้วยเกี่ยวกับบำงเรื่องอยู่ในระดับมำก ได้แก่

  2.1 กำรมีส่วนร่วมของผู้จัดกำรทีมค่อนข้ำงน้อยอำจเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดในกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรทีม 

มักเน้นให้ควำมสสำคัญต่อผู้บริหำรเพรำะเห็นว่ำเป็นผู้บังคับบัญชำ หรือแต่งตั้งบุคคลที่มีตสำแหน่งหน้ำที่สสำคัญ ๆ  

มำเป็นผู้จัดกำรทีมโดยไม่ได้คสำนึงถึงคุณสมบัติและควำมเหมำะสม ทสำให้ขำดควำมเข้ำใจและเกิดควำมไม่พร้อม 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่จ้ดักำรทมี สีง่ผลต่อประสทิธิภำพและประสทิธผิลในกำรบรหิำรจดักำรทมี ดงัที ่ชยัชนะ เหมหอมเงนิ 

[4] กล่ำวไว้ว่ำ กำรเตรียมทีมนักกีฬำจสำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

ได้แก่ ผู้จัดกำรทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬำ นอกจำกองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้กำรสนับสนุน ก็เป็นตัวแปรสสำคัญที่จะทสำให้กำร 

เตรียมทีมกีฬำนั้น ๆ ประสบควำมสสำเร็จ เพรำะกำรเตรียมทีมมิได้กระทสำเพื่อไปแข่งขัน แต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อชนะ

กำรแข่งขัน จึงจสำเป็นต้องมีมำตรฐำนสูงในกำรเตรียมทีม

  2.2 ผู้ฝึกสอนให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก และขำดกำรฝึกสมรรถภำพ 

ด้ำนจิตใจ ปกติกีฬำกับควำมเข้มแข็ง และควำมมั่นคงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเป็นของคู่กัน ผู้ฝึกสอนบำงท่ำนให ้

ควำมสสำคัญกับสมรรถภำพทำงกำยและด้ำนจิตใจค่อนข้ำงน้อย เน้นเพียงด้ำนทักษะและแบบแผนกำรเล่นเป็นหลัก 

ตำมควำมเป็นจริงแล้วในกำรแข่งขันสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงจิตใจนับเป็นปัจจัยสสำคัญ เป็นพื้นฐำน 

ของควำมสสำเร็จของทีมในกำรแข่งขันเช่นกัน ดังที่ สุพิตร สมำหิโต [ 5 ] ได้กล่ำวว่ำ นักกีฬำที่มีควำมสำมำรถสูง 

นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรฝึกฝนทั้งทำงด้ำนสมรรถภำพทำงกำย สมรรถภำพทำงจิตใจ และทักษะกีฬำ

  2.3 ขำดกำรนสำเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มำใช้ประกอบกำรสอนและกำรฝึก ผูฝึ้กสอนมคีวำมรูเ้รือ่งวทิยำศำสตร์

กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำน้อย ปัจจบุนัควำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ีด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำนบั

เป็นควำมสสำคญัและควำมจสำเป็นทีผู่ฝึ้กสอนทกุคนต้องให้ควำมสนใจและนสำมำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำประสทิธภิำพ

ของนักกีฬำและทีมอย่ำงเร่งด่วน ปัจจุบันในวงกำรกีฬำของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก โดยเฉพำะประเทศที่ประสบควำม

สสำเร็จด้ำนกำรกีฬำ ล้วนแล้วแต่ให้ควำมสสำคัญต่อองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและจิตวิทยำ

กำรกีฬำทั้งสิ้น ดังที่ วุฒิชัย วรหำญ [6] กล่ำวว่ำ กำรฝึกซ้อมควรนสำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้สสำหรับกำรฝึกซ้อม เช่น  
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แบบฝึกสอนสสำหรับผู้เล่นในตสำแหน่งต่ำง ๆ ตลอดจนกำรนสำเอำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและจิตวิทยำกำรกีฬำ 

มำใช้ในกำรเตรียมทีมสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ [ 7 ] กล่ำวไว้ว่ำ เทคโนโลยีช่วยในกำรสนับสนุนและทดสอบ

ประเมินควำมสำมำรถ ตลอดจนช่วยในกำรแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องให้กับนักกีฬำ

  2.4 ระยะเวลำเกบ็ตวัฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนัน้อยเกนิไป และกำรจดัทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมขำดควำม

ต่อเนื่องและชัดเจน อำจจะเนื่องมำจำกมีภำระกำรเรียนที่หนัก ปัญหำทำงครอบครัว หรือควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ 

ฯลฯ ทสำให้กำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรเก็บตัวเพ่ือฝึกซ้อมไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงเต็มที่ ปกติกำรเตรียมทีมหรือกำรฝึก

ซ้อมทีด่คีวรทสำกำรฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี โดยมกีำรจดัโปรแกรมกำรฝึกซ้อมอย่ำงเป็นขัน้ตอน เช่น ระยะก่อนแข่งขนั ระยะ

แข่งขัน และระยะหลังแข่งขัน ซึ่งแต่ละระยะจะมีควำมแตกต่ำงกันไป ดังที่ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย [ 8 ] กล่ำวไว้ว่ำ 

ในกำรทสำแผนกำรฝึกซ้อมจสำเป็นจะต้องคสำนงึถงึระดบัของผูเ้ล่น และควรวำงแผนกำรฝึกเป็นระยะ ๆ  ตลอดทัง้ปี นกักฬีำ

ถึงจะมีสมรรถภำพที่ดี พร้อมที่จะทสำกำรแข่งขัน

  2.5 มหำวิทยำลัยขำดกำรให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีควำมจสำเป็นสสำหรับนักกีฬำ เนื่องจำก

อุปกรณ์ส่วนตัวของนักกีฬำวอลเลย์บอลบำงอย่ำงมีรำคำค่อนข้ำงสูง นักกีฬำบำงคนไม่สำมำรถจัดหำได้ด้วยตนเอง 

มหำวทิยำลยัซึง่มคีวำมพร้อมควรให้กำรดแูลหรอืสนบัสนนุ โดยจดัหำให้ฟร ีหรอืจดัหำไว้เป็นกองกลำง และให้นกักฬีำ

ขอยมืไปใช้ในกำรฝึกซ้อมและแข่งขนั ซึง่จะส่งผลให้นกักฬีำมคีวำมรูส้กึทีด่ต่ีอมหำวทิยำลยั และเกดิควำมรูส้กึปลอดภยั

และมคีวำมมัน่ในในกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขนัมำกขึน้ ส่งผลให้กำรเล่นของนกักฬีำและทมีมปีระสทิธภิำพเพิม่มำกขึน้ 

ดังที่ สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม [ 9 ] กล่ำวไว้ว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ควรจัดสรรสวัสดิกำรให้แก่นักกีฬำเพื่อเป็นขวัญและกสำลังใจ

ในกำรฝึกซ้อมและแข่งขันที่ดียิ่งขึ้น มีกำรประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬำ มีกำรให้เบิกค่ำรักษำพยำบำล มีแพทย์ประจสำ

ทีมคอยดูแลในระหว่ำงกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย

  2.6 ผู้ฝึกสอนขำดกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัวนักกีฬำ ทสำให้ประสิทธิภำพ 

ของกำรฝึกซ้อมลดน้อยลง ตำมสภำพควำมเป็นจริงกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขันกีฬำปัจจัยสสำคัญอย่ำงหนึ่งที่อยู ่ 

เบื้องหลังของควำมสสำเร็จก็คือ กำรมีวินัย นักกีฬำต้องสำมำรถควบคุมตนเองได้ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ทุกคน 

ต้องปฏบิตัตินอยูภ่ำยใต้กฎระเบยีบของรปูแบบในกำรฝึก และต้องเคำรพต่อกฎเกณฑ์และกตกิำทีก่สำหนดไว้ สอดคล้อง

กับที่ เซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน [10] อดีตผู้จัดกำรทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่ำวไว้ว่ำ กำรเป็นผู้จัดกำรทีม  

ผูฝึ้กสอน และนกักฬีำ ปัจจยัอนัดบัแรก ๆ  ทีม่คีวำมสสำคญัในกำรทสำงำนหนกัและได้ประสทิธผิลมำกทีส่ดุ คอื กำรสร้ำง

ระเบียบวินัยให้กับนักกีฬำ ไม่ใช่แค่ในกีฬำลูกหนังเท่ำนั้น กำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับบุคลำกรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  

จะทสำให้กำรก้ำวไปสู่ควำมสสำเร็จหรือเป้ำหมำยง่ำยและรวดเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำค

ตะวันตก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. กำรแต่งตั้งผู้จัดกำรทีม ควรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และมีควำมพร้อมในกำรทสำหน้ำที่ เช่น  

มีควำมรู้ และควำมสนใจในกีฬำวอลเลย์บอล รวมทั้งมีควำมพร้อมในกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกซ้อม

 2. ในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล ผู้ฝึกสอนควรนสำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เก่ียวกับกีฬำวอลเลย์บอล ควำมรู้เรื่อง

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และจิตวิทยำกำรกีฬำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทีม เช่น วีดิทัศน์ เกี่ยวกับกำรฝึก กำรเสริมสร้ำง

สมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ

 3. ในกำรฝึกซ้อมกฬีำวอลเลย์บอลผูฝึ้กสอนควรจดัทสำแผนกำรเกบ็ฝึกซ้อมให้ชดัเจน และมคีวำมต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี
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 4. สถำนศึกษำควรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้เล่น โดยเฉพำะอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกำรบำดเจ็บเพื่อควำม

ปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกสำลังใจของนักกีฬำ

 5. กำรบริหำรจัดกำรทีมผู้ฝึกสอนควรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยของทีม และควรมีควำมเช่ือว่ำ

ระเบียบวินัยคือหัวใจของควำมสสำเร็จของทีม

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษำเปรียบเทียบผลของกำรใช้และไม่ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล 

เช่น กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยโดยวิธียกนส้ำหนัก กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงจิตใจโดยวิธีฝึกสมำธิ เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลในกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะแตกต่ำงกัน เช่น 

ประเภทสถำนศึกษำ (รัฐบำลและเอกชน) ระดับชั้นเรียนหรือช่วงอำยุของผู้เล่น เป็นต้น

 3. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล

 4. ควรมีกำรวิจัยเชิงทดลองในกำรศึกษำวิธีกำรฝึกซ้อมแบบต่ำง ๆ เพื่อนสำผลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำกีฬำ

วอลเลย์บอล

 5. ควรมีกำรศึกษำ หรือสร้ำงรูปแบบกำรฝึกกีฬำวอลเลย์บอลโดยใช้กระบวนกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ฝึกสอนที่

ประสบควำมสสำเร็จในกำรคุมทีมกีฬำวอลเลย์บอล
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