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Abstract

This study aimed to investigate the states and problems of rugby football teams preparation
participation at the 38th Thailand University Games. There were 4 aspects of investigation included
selection of athletes, places and equipment for training, training, budget and welfare. The 304
stratified random samples were coaches and rugby football athletes. The research instrument was
interview questionnaire for coaches and opinion questionnaire for the athletes. Data were analyzed in to
frequency and percentage.
The results were found as follows:
1. The States of rugby football team preparation in the opinion of coaches.
1.1 Team Preparation: Almost of rugby football team selected athletes by searching from
the competition including promote sport performance for rugby football athletes who had gifted and had
high performance.
1.2 Budget: Almost of team were supported from their institutions by annual budget. There
were a few of external budget. There were long term problems for potential promotion to athletes
causing from inadequate budget.
1.3 Athletes Selecting: There were a few of athletes who came to received selecting
especially from the university which had few budget. There were less of the athletes who had high
performance, causing the problems of team development because of difference performance.
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1.4 Training Time: Bach athletes had limited time for training except in the time for preparing
but it’s inadequate for developing athletes performance. Training at night was quite good but there was
not enough light. Sometimes there were somebody using the field at the some time effecting to the
training.
1.5 Places: There were almost bad training field causing injured to the athletes. There was
not enough light in the field especially in the countryside university. There were less cleaning staffs.
2. Problem of preparation of rugby foot ball teams in the opinion of athletes.
2.1 In the aspect of athletes selecting in total, there was problem at the least level by
31.84%, at the moderate level by 25.31%, and at the more level by 20.39% respectively.
2.2 In the aspect of places and equipment in total, there were problem at the more level by
23.29%, at the less level by 22.94%, and at the moderate level by 22.67% respectively.
2.3 In the aspect of training in total, there were problem at the moderate level by 24.78%, at
the less level by 22.81%, and at the more level by 22.06% respectively.
2.4 In the aspect of budget and welfare in total, there were problem at the most level by
25.57%, at the more level by 25.40%, and at the moderate level by 23.20% respectively.
Keyword: States and Problem, Preparation of Rugby Football Teams, Thailand University Games.

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มคี วามมุ่งหมาย เพื่อทราบสภาพและปญั หาในการเตรียมทีมกีฬารัก บี้ฟุตบอลของ
สถาบัน อุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึ กซ้อม ด้านการฝึ กซ้อม และด้านงบประมาณและ
สวัสดิการ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูฝ้ ึกสอนและนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 38 จํานวน 304 คน โดยได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ผูฝ้ ึ กสอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักกีฬาที่มตี ่อสภาพและปญั หา
การเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ
ผลการวิ จยั พบว่า
1. สภาพการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 38
1.1 แผนการเตรียมทีม
ทีมรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 นัน้
ส่วนใหญ่จะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาที่มคี วามสามารถทางด้านกีฬารักบี้ฟุตบอลโดยการเสาะหานักกีฬาจาก
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มหกรรมกีฬาที่มกี ารแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล รวมทัง้ มีการมีการส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านกีฬาให้ก บั
นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลทีม่ พี รสวรรค์และสามารถแสดงความเป็ นเลิศทางด้านกีฬารักบีฟ้ ุตบอลทีต่ นถนัด
1.2 งบประมาณในการเตรียมทีม
ทีมรักบีฟ้ ุตบอลของมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 ทัง้ 19
ทีม ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการศึกษาของตนตามรอบปี งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้เป็ นส่วนใหญ่ ในส่วนการ
สนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีบา้ งแต่เป็ นส่วนน้อยจํานวนงบประมาณทีไ่ ด้รบั นัน้
มีปญั หาต่อการเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาว ได้แก่ การเก็บตัวนักกีฬา การจัดอาหารเสริม การนํา
นักกีฬาไปฝึ กซ้อมนอกสถานที่และอื่นๆ ที่ต้องใช้งบประมาณเพิม่ เติมมากขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ได้รบั แต่ละปี
มักจะไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการและมีอุปสรรคมากในการขอเพิม่ งบประมาณเนื่องจากไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
ตามทีข่ อ
1.3 การคัดเลือกตัวนักกีฬา
ทีม รัก บี้ฟุ ต บอลของมหาวิท ยาลัย ที่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ในกีฬ ามหาวิท ยาลัย ครัง้ ที่ 38
ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปริมาณของนักกีฬาทีเ่ ข้ามารับการคัดเลือก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ได้รบั การสนับสนุ น
งบประมาณน้อย จึงทําให้มนี กั กีฬาน้อยลง ในบางมหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ตอ้ งมีการคัดเลือกตัวนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล
อาจเป็ นเพราะนักศึกษารุ่นหลังไม่ค่อยสนใจในการเล่นกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเท่าที่ควร และระดับความสามารถของ
นักกีฬาทีอ่ ยู่ในระดับดีมคี ่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มาสมัครเพราะมีใจรัก ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมทีม่ ผี ู้
เล่นทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก
1.4 ช่วงเวลาในการฝึกซ้อม
นักกีฬาแต่ละบุคคลจะมีระยะเวลาทีจ่ าํ กัดเป็ นส่วนตัวและไม่คอ่ ยจะตรงกันนอกเสียจากว่าเป็ น
ช่วงเก็บตัวนักกีฬา แต่กน็ ้อยเกินไปทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา ในการฝึกซ้อมเวลากลางคืนจะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากแต่สภาพความพร้อมของสนามโดยเฉพาะแสงสว่างไม่เพียงพอ ในส่วนสภาพการใช้สนาม
ฝึกซ้อมนัน้ มักจะมีผเู้ ข้ามาใช้บริการอื่นๆ อยูเ่ สมอจึงทําให้การกําหนดเวลาการฝึกซ้อมต้องเลื่อนออกไปเป็ น
บางครัง้ และการฝึกซ้อมในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอกับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา สุดท้ายนักกีฬาเรียน
ต่างคณะกัน จึงทําให้เวลาว่างไม่คอ่ ยตรงกัน
1.5 ความพร้อมด้านสถานที่
ทีม รัก บี้ฟุ ต บอลของมหาวิท ยาลัย ที่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ในกีฬ ามหาวิท ยาลัย ครัง้ ที่ 38
โดยรวมมีสภาพของสนามฝึ กซ้อมค่อนข้างทีจ่ ะแย่ ไม่ค่อยได้รบั การฟื้ นฟูสภาพสนามฝึกซ้อมและอาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บกับนักกีฬาได้งา่ ย แสงสว่างสําหรับใช้ในการฝึ กซ้อมเวลากลางคืนมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะทีมรักบี้
ฟุ ตบอลมหาวิทยาลัย ในต่างจังหวัด การรักษาความสะอาดของเจ้าหน้ าที่ไม่ครอบคลุม เนื่องจากเจ้าหน้ าที่
รักษาดูแลความสะอาดมีน้อย สนามและอาคารสถานทีม่ กี ารใช้ร่วมกันหลายกลุ่มนัน้ จึงทําให้จดั สรรเวลาในการ
ใช้ให้คงทีไ่ ม่คอ่ ยได้
2. ปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 38 ตามความคิดเห็นของนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลพบว่า
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2.1 ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา โดยรวมมีปญั หาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 31.84 รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 25.31 และระดับมาก ร้อยละ 20.39 ตามลําดับ
2.2 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม โดยรวมมีปญั หาอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 23.29
รองลงมา คือ ระดับน้อย ร้อยละ 22.94 และระดับปานกลาง ร้อยละ 22.67 ตามลําดับ
2.3 ด้านการฝึกซ้อม โดยรวมมีปญั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 24.78 รองลงมา คือ ระดับ
น้อย ร้อยละ 22.81 และระดับมาก ร้อยละ 22.06 ตามลําดับ
2.4 ด้านงบประมาณและสวัสดิการ โดยรวมมีปญั หาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 25.57
รองลงมา คือ ระดับมาก ร้อยละ 25.40 และระดับปานกลาง ร้อยละ 23.20 ตามลําดับ
คําสําคัญ: สภาพและปญั หา, การเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอล, กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

บทนํา
การกีฬาเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ดังจะเห็นได้ว่าทุก
ประเทศส่งเสริมและสนับสนุ นให้มนุ ษย์ทุกคนได้เล่นกีฬา เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ในทุกเพศทุกวัยให้มคี วามสมบูรณ์ทงั ้ สติปญั ญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กล่าวคือ
การกีฬาช่วยพัฒนาสติปญั ญา โดยใช้กระบวนการวางแผนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคิดแก้ปญั หาต่างๆ
อย่างสุขุมรอบคอบมากขึน้ ตลอดทัง้ ความถูกต้องและแม่นยําอีกด้วย สําหรับการพัฒนาด้านร่างกาย จะช่วยทํา
ให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสง่าผ่าเผย มีสุขภาพที่ดี และมีการเจริญเติบโตเป็ นไปตามวัย ส่วน
การพัฒนาทางด้านอารมณ์ ช่วยให้มคี วามอดทน อดกลัน้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีน้ําใจนักกีฬา รูแ้ พ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัย เป็ นคนที่มอี ารมณ์สดชื่น แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่เสมอ การพัฒนาทางด้านสังคมจะช่วยทําให้
รูจ้ กั เคารพในกฎ กติกา และกฎหมายต่างๆ ของบ้านเมือง ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตลอดทัง้ การเสริมสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อสังคมอีกด้วย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน
2513 เป็ นต้นมา ซึง่ สถาบันศึกษาภาครัฐบาลได้ผลัดเปลีย่ นกันเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระยะนัน้ จะมีเฉพาะ
สถาบันภาครัฐบาลเข้าร่วมการแข่งขัน จนกระทังปี
่ 2528 จึงได้ขยายให้กว้างขวางขึน้ โดยเปิ ดโอกาสให้สถาบัน
ภาคเอกชนในสัง กัด ทบวงมหาวิท ยาลัย เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ซึ่ง นับ ได้ว่า เป็ น การส่ง เสริม การกีฬ าระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษาให้กว้างขวางและครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศอย่
่
างแท้จริงตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2531
จนถึงปจั จุบนั
การเตรียมทีมกีฬานัน้ เป็ นหัวใจสํา คัญของการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็ นการ
เพิ่ม พู น ประสิท ธิภ าพและสมรรถภาพให้ เ กิด ความพร้อ มทางด้า นร่ า งกายและจิต ใจของนั ก กีฬ าและ มี
ความสามารถในการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิผล การเตรียมทีมทีด่ จี ะประกอบไปด้วย สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ในการฝึ กซ้อม ผู้ฝึกสอนและโค้ช สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ขวัญและกําลังใจ การบํารุง
ร่างกายในขณะฝึกซ้อม รวมถึงการสนับสนุ นจากผูป้ กครองหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริม
ให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ จนถึงขีดสุดและจะส่งผลให้นักกีฬาประสบความสําเร็จในการแข่งขันได้สงิ่ ที่มกั จะ
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เกิดขึน้ บ่อยๆ ได้กล่าวไว้ในการเตรียมทีมกีฬาส่วนใหญ่ได้แก่ ปญั หาในด้านปจั จัยอื่นๆ อาทิ ด้านงบประมาณ
และสวัสดิการ ด้านนักกีฬา และผูฝ้ ึกสอน เป็ นต้น (กมล ตันกิมหงษ์. 2549: บทคัดย่อ)
การเตรียมกีฬารักบี้ฟุตบอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา มักจะพบปญั หาในเรื่อง
ผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬาและงบประมาณสนับสนุ นการเตรียมทีม อุปกรณ์การฝึ กซ้อม สถานทีเ่ ก็บตัว และการอํานวย
ความสะดวกในด้านการเบิกเบีย้ เลีย้ ง ด้านยานพาหนะ และอื่นๆ (ศิรวิ ฒ
ุ ิ ทิพยไกรศร. 2546: บทคัดย่อ)
ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เคยเป็ นนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล ต้องการทีจ่ ะทราบสภาพและปญั หาในการเตรียมทีมกีฬา
รักบี้ฟุตบอลของแต่ละสถาบันที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะนํ าข้อมูลมาศึกษาหา
วิธกี ารเตรียมทีม ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพและปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงสภาพและปญั หาในการเตรียม
ทีม กีฬ ารัก บี้ฟุ ต บอล อัน จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการนํ า เสนอข้อ มู ล ให้ผู้ท่ีม ีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบ หรือ ผู้บ ริห าร
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ทราบและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬารักบีฟ้ ุตบอล มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยในครัง้ ต่อไปให้มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึน้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพือ่ ทราบสภาพและปญั หาต่างๆ ในการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38

ความสําคัญของการของการวิ จยั
ทําให้ทราบสภาพและปญั หาต่างๆ ในการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่
เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการเตรียมทีม
นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของสถาบันต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิง่ ขึน้ และเพือ่ ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทัง้ ผูท้ ส่ี นใจต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในสถาบันอุ ดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ทีส่ ง่ ทีมรักบีฟ้ ุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 จํานวน 19 ทีม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นผูฝ้ ึกสอนจํานวน 19 คน ทีไ่ ด้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผูฝ้ ึกสอนทัง้ หมด 19 คน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และเป็ น
นักกีฬาจํานวน 285 คน ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) จากจํานวนทีม
นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล 19 ทีม สุม่ มาทีมละ 15 คน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการวิจยั รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 304 คน

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

81

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ สถานภาพจําแนกเป็ น
1.1 ผูฝ้ ึกสอน
1.2 นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. สภาพ หมายถึง สภาพทีเ่ ป็ นจริงทีป่ ระสบพบเห็นอยูเ่ ป็ นประจําเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ
อุปกรณ์ สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ
2. ปัญหา หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรค ขัดขวาง หรือข้อขัดข้องต่างๆ ทีม่ ตี ่อการเตรียมทีมกีฬ่า
รักบีฟ้ ุตบอล
3. การเตรียมทีม หมายถึง การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาภายในทีม รวมถึงการได้รบั
การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานของนักกีฬาในการเตรียมทีม
4. กีฬารักบี้ฟตุ บอล หมายถึง กีฬาทีท่ รงคุณค่า สร้างการทํางานเป็ นทีมความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ปลูกฝงั ความทรหดอดทน และสร้างจิตวิญญาณวิญญาณของความเป็ น
นักกีฬาโดยสมบูรณ์ หนึ่งทีมประกอบด้วยผูเ้ ล่น 15 คน หรือ 7 คน เล่นกันอย่างบริสทุ ธิ ์ยุตธิ รรมภายใต้กติกาที่
กําหนดและมีน้ําใจเป็ นนักกีฬา โดยมีผเู้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นสนามจะต้องไม่ล้าํ หน้าและสามารถเล่นได้โดยการถือลูกวิง่ ส่ง
ลูกไปข้างหลัง เตะลูก จับคู่ต่อสู้ แย่งลูก เก็บลูก ทําสกรัม รัก มอล แถวทุ่ม และนําลูกไปวางหรือกดในเขตประตู
ฝา่ ยตรงข้าม เพือ่ ทําคะแนนให้ได้มากทีส่ ดุ ทีมทีท่ าํ คะแนนได้มากกว่าจะเป็ นทีมชนะ การแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ครึง่
แต่ละครึง่ ไม่เกิน 40 นาที
5. กีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 38 หมายถึง การแข่งขันกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของ
สถาบันการศึกษาที่สงั กัดทบวงมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 รวมจํานวนทัง้ หมด19 สถาบัน ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
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11. มหาวิทยาลัยธนบุร ี
12. มหาวิทยาลัยบูรพา
13. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19. สถาบันการพลศึกษา
6. ผู้ฝึ กสอน หมายถึง ผู้ท่ีทํา หน้ า ที่ฝึก สอนควบคุม นัก กีฬ าและวางแผนการซ้อม วาง
แผนการแข่งขันของทีม รวมถึงการแก้ปญั หาการฝึกซ้อม วิธกี ารเล่นทีต่ นรับผิดชอบ ทัง้ ในการซ้อม และแข่งขัน
7. นักกีฬา หมายถึง นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลทีม่ สี ทิ ธิ ์เข้าร่วมการแข่งขันตามเงื่อนไขทีว่ างไว้ทุก
ประการ ตามระเบียบการแข่งขันทีฝ่ า่ ยจัดการแข่งขันกีฬารักบีฟ้ ุตบอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
ได้กาํ หนดไว้

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาสภาพและปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ฉบับ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ผฝู้ ึกสอน ในเรื่องสภาพการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
2. แบบสอบถามปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี 3 ตอน ถามเฉพาะนักกีฬา ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทีม (ชื่อมหาวิทยาลัย)
ั หาการเตรีย มทีม กีฬ ารัก บี้ฟุตบอลเพื่อเข้า ร่ว มการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับป ญ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ซึ่งเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
2. ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
3. ด้านการฝึกซ้อม
4. ด้านงบประมาณและสวัสดิการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open Ended)
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ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาการจัดทําแบบสัมภาษณ์เพือ่ นํามาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์สภาพและปญั หาใน
การเตรียมทีมนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 38 ของผู้
ฝึกสอน
2. ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของสถาบันต่างๆ ทีส่ ง่ ทีม
เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
3. ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการวิจยั และการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
3.2 ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
3.3 ด้านการฝึกซ้อม
3.4 ด้านงบประมาณและสวัสดิการ
4. นําขอบเขตของด้านต่างๆ มาสร้างข้อย่อยของแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบไปปรึกษาคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
6. นําแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านตรวจสอบหาความเทีย่ งตรง
7. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับมา แล้วนําไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
8. หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักกีฬารักบี้ฟุ ตบอล ที่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่ าง จํานวน 45 คน เพื่อหาค่ าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อ ัล ฟ่ า (α ่
Coefficient) ด้วยวิธขี องครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .96 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมันใน
ระดับสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อออกหนังสือ
ขอความร่วมมือไปยังอธิการบดีสถาบันต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูฝ้ ึกสอน และนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของสถาบันต่างๆ ทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2. ส่งแบบสอบถามไปยังอธิการบดีของสถาบันต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั จากผูฝ้ ึกสอน และนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล
3. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการติดตามผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล
ของสถาบันต่างๆ
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืน พบว่า ทุกฉบับมีความสมบูรณ์
5. นําแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
จากนัน้ ได้นํามาวิเคราะห์หาค่าสถิตดิ งั ต่อไปนี้
1. นําข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผฝู้ ึกสอนมาสรุปเพือ่ นําเสนอในรูปความเรียง
2. นําข้อมูลจากแบบสอบถามปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 38 ของนักกีฬามาดําเนินการดังนี้
2.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 นําเสนอจําแนกตามจํานวนทีม
2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ซึง่ ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการคัดเลือก
ตัวนักกีฬา ด้านสถานทีอ่ ุปกรณ์ในการฝึ กซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและสวัสดิการ มาวิเคราะห์
แต่ละด้านโดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของตัวแปรแต่ละด้าน นํามาสรุปเป็ นรูปตารางและความเรียง
2.3 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ทีเ่ ป็ นคําถามปลายเปิ ด มาสรุปนําเสนอในรูปความ
เรียง

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาสภาพและปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิยาลัย
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 สรุปได้ ดังนี้
1. สภาพการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ตุ บอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 38 จากการสัมภาษณ์ผฝู้ ึ กสอน จํานวน 19 คน เป็ นดังนี้
1.1 แผนการเตรี ย มที ม ทีม รัก บี้ฟุ ต บอลของมหาวิท ยาลัย ที่เ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน ในกีฬ า
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 นัน้ ส่วนใหญ่จะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาที่มคี วามสามารถทางด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล
โดยการเสาะหานักกีฬาจากมหกรรมกีฬาทีม่ กี ารแข่งขันกีฬารักบีฟ้ ุตบอล รวมทัง้ มีการมีการส่งเสริมความเป็ น
เลิศทางด้านกีฬาให้ก บั นักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่มพี รสวรรค์และสามารถแสดงความเป็ น เลิศทางด้านกีฬารัก บี้
ฟุตบอลทีต่ นถนัด
1.2 งบประมาณในการเตรียมที ม ทีมรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันใน
กีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 ทัง้ 19 ทีม ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการศึกษาของตนตามรอบปี งบประมาณ
ทีต่ งั ้ ไว้เป็ นส่วนใหญ่ ในส่วนการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบ้างแต่เป็ นส่วนน้อย
จํานวนงบประมาณที่ได้รบั นัน้ มีปญั หาต่อการเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาว ได้แก่ การเก็บตัว
นักกีฬา การจัดอาหารเสริม การนํานักกีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานทีแ่ ละอื่นๆ ทีต่ อ้ งใช้งบประมาณเพิม่ เติมมากขึน้
ซึ่ง งบประมาณที่ไ ด้ ร ับ แต่ ล ะปี ม ัก จะไม่ ค่ อ ยเพีย งพอกับ ความต้ อ งการและมีอุ ป สรรคมากในการขอเพิ่ม
งบประมาณเนื่องจากไม่ได้รบั การอนุมตั ติ ามทีข่ อ
1.3 การคัดเลือกตัวนักกี ฬา ทีมรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปริมาณของนักกีฬาทีเ่ ข้ามารับการคัดเลือกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นงบประมาณน้อย จึงทําให้มนี ักกีฬาน้อยลงในบางมหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ตอ้ งมีการคัดเลือกตัว
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นักกีฬารักบี้ฟุตบอล อาจเป็ นเพราะนักศึกษารุ่นหลังไม่ค่อยสนใจในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลเท่าที่ควร และ
ระดับความสามารถของนักกีฬาทีอ่ ยู่ในระดับดีมคี ่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มาสมัครเพราะมีใจรักทําให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาทีมทีม่ ผี เู้ ล่นทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก
1.4 ช่วงเวลาในการฝึ กซ้อม นักศึกษาแต่ละบุคคลจะมีระยะเวลาทีจ่ าํ กัดเป็ นส่วนตัวและไม่
ค่อยจะตรงกันนอกเสียจากว่าเป็ นช่วงเก็บตัวนักกีฬาแต่กน็ ้อยเกินไปทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาใน
การฝึ กซ้อมเวลากลางคืนจะเป็ นประโยชน์ อย่างมากแต่สภาพความพร้อมของสนามโดยเฉพาะแสงสว่างไม่
เพียงพอ ในส่วนสภาพการใช้สนามฝึ กซ้อมนัน้ มักจะมีผเู้ ข้ามาใช้บริการอื่นๆ อยู่เสมอจึงทําให้การกําหนดเวลา
การฝึ กซ้อมต้องเลื่อนออกไปเป็ นบางครัง้ และการฝึ กซ้อมในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอกับการพัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬา สุดท้ายนักกีฬาเรียนต่างคณะกัน จึงทําให้เวลาว่างไม่คอ่ ยตรงกัน
1.5 ความพร้อมด้านสถานที่ ทีมรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 โดยรวมมีสภาพของสนามฝึ กซ้อมค่อนข้างที่จะแย่ไม่ค่อยได้รบั การฟื้ นฟูสภาพสนาม
ฝึ กซ้อมและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับนักกีฬาได้ง่าย แสงสว่างสําหรับใช้ในการฝึ กซ้อมเวลากลางคืนมีไม่
เพีย งพอโดยเฉพาะทีม รัก บี้ฟุ ต บอลมหาวิท ยาลัย ในต่ า งจัง หวัด การรัก ษาความสะอาดของเจ้า หน้ า ที่ไ ม่
ครอบคลุมเนื่องจากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาดูแลความสะอาดมีน้อยสนามและอาคารสถานทีม่ กี ารใช้รว่ มกันหลายกลุ่มนัน้
จึงทําให้จดั สรรเวลาในการใช้ให้คงทีไ่ ม่คอ่ ยได้
2. ปั ญ หาการเตรี ย มที ม กี ฬ ารัก บี้ฟุต บอลเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กี ฬ ามหาวิ ท ยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 จากการตอบแบบสอบถามของนักกีฬา จํานวน 285 คน เป็ นดังนี้
2.1 ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา มีปญั หาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 31.84
ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ดุ ได้แก่ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการคัดเลือกตัวนักกีฬา ร้อยละ 54.04 สําหรับ
ข้อทีม่ ปี ญั หาน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ มีการประกาศรับสมัครนักกีฬา ร้อยละ 18.95 ตามลําดับ
2.2 ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการฝึ กซ้อม มีปญั หาโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็ น ร้อยละ
23.29 ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ดุ ได้แก่ มีสนามฝึกซ้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 สําหรับข้อทีม่ ปี ญั หาน้อย
ทีส่ ดุ ได้แก่ มีอุปกรณ์สาํ หรับฝึกซ้อมเพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ 12.63 ตามลําดับ
2.3 ด้านการฝึ กซ้อม มีปญั หาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 24.87
ข้อที่ม ี
ปญั หามากที่สดุ ได้แก่ มีโปรแกรมการฝึ กซ้อมระยะสัน้ และระยะยาวชัดเจน คิดเป็ นร้อยละ 39.30 สําหรับข้อที่ม ี
ปญั หาน้ อยที่สุด ได้แก่ มีการสอดแทรกกฎ ระเบียบ กติกาที่จําเป็ นสําหรับการแข่งขัน คิดเป็ น ร้อยละ 14.74
ตามลําดับ
2.4 ด้านงบประมาณและสวัสดิ การ มีปญั หาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ น ร้อยละ 25.57
ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ดุ ได้แก่ มีการจัดสรรเบีย้ เลีย้ งและค่าอาหารให้กบั นักกีฬาอย่างเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 42.46
สําหรับข้อที่มปี ญั หาน้อยทีส่ ุด ได้แก่ มีการได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอก คิดเป็ น
ร้อยละ 9.82 ตามลําดับ
3. ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักกีฬารักบี้ฟตุ บอลที่มีต่อปัญหาการเตรียมทีม
กีฬารักบีฟ้ ตุ บอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 38
3.1 ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา
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1.1 ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้านทักษะกีฬาเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการคัดเลือก
1.2 การแจ้งรายละเอียดในการคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือกต้องมีความชัดเจนและ
โปร่งใส
1.3 ควรเพิม่ ระยะเวลาในการสมัครและคัดเลือกในวันหยุดเรียนเพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อนักกีฬา
บางคนและสามารถเตรียมความพร้อมได้ทวถึ
ั ่ งกันทุกคน
1.4 คัดเลือกนักกีฬาทีเ่ ก่งกว่ามากกว่าขยัน
1.5 ควรเพิน่ ทุนโควตาของนักกีฬา
1.6 สนามในการคัดเลือกตัวนักกีฬาควรเป็ นสนามหญ้า
1.7 มีนกั กีฬามาคัดเลือกน้อยทําให้ในการจัดทีมค่อนข้างลําบาก
1.8 ควรมีการประกาศประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาให้มากขึน้
3.2 ด้านสถานที่อปุ กรณ์ในการฝึ กซ้อม
2.1 ควรมีการเพิม่ แสงสว่างสําหรับใช้ในการฝึกซ้อมเวลากลางคืนได้อย่างเพียงพอ
2.2 ควรปรับมาตรฐานของสนามในบางเรือ่ ง เช่น อุปกรณ์สง่ เสริมสมรรถภาพ เป็ นต้น
2.3 ควรปรับปรุงเรือ่ งความสะอาดของห้องสุขา ห้องอาบนํ้า และห้องพักผ่อน ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
2.4 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ไม่คอ่ ยพร้อม
2.5 สนามควรมีการปรับปรุงให้ดขี น้ึ และให้ได้มาตรฐาน
2.6 มีการจํากัดในการฝึกซ้อม เช่น สนามฟุตบอล
2.7 ควรมีการสร้างห้องอาบนํ้าและห้องแต่งกายเพิม่ เติมให้สาํ หรับนักกีฬา
3.3. ด้านการฝึ กซ้อม
3.1 ควรมีโปรแกรมการฝึกทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีช่ ดั เจนและคงทีเ่ พือ่ ให้นกั กีฬาสามารถ
วางแผนเกีย่ วเรื่องเวลาส่วนตัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง
3.2 ควรมีการสอดแทรก แนะนําเทคนิคพิเศษ แทคติก กฎกติกา ต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ใน
การเล่นสําหรับนักกีฬาเพือ่ นําไปใช้ระหว่างแข่งขัน
3.3 ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมบ่อยๆ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียดจากการฝึกซ้อม
หรือมีบริการนวดเพือ่ สุขภาพก็ได้
3.4 ควรมีการเก็บตัวฝึกซ้อมให้มากว่านี้
3.5 ในบางครัง้ รูส้ กึ ว่าฝึกซ้อมหนักจนเกินไป
3.6 ในบางครัง้ ถึงเวลาซ้อมไม่สามารถเปิดไฟส่องสว่างในสนามได้
3.7 ควรมีการเก็บตัวฝึกซ้อมให้จริงจังมากขึน้
3.8 ควรมีมาตรการลงโทษนักกีฬาทีม่ าสาย
4. ด้านงบประมาณและสวัสดิ การ
4.1 ควรเพิม่ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้คล่องตัวมากกว่านี้เพือ่ เป็ นขวัญและกําลังใจ
สําหรับนักกีฬารวมทัง้ จํานวนเบีย้ เลีย้ งและค่าอาหารควรเพิม่ ให้มากขึน้ กว่าเดิมด้วย
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4.2 ควรเพิม่ อาหารเสริมทีม่ คี ุณภาพและมีรสชาติดเี พือ่ ให้นกั กีฬาได้รบั ประทานอย่างมีคุณค่า

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาสภาพการเตรียมทีมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 ผูฝ้ ึกสอนได้แสดงความคิดเห็น เป็ นดังนี้
แผนการเตรียมที ม จากการสัมภาษณ์ ผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการ
แข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 ส่วนใหญ่จะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถทางด้านกีฬารักบี้
ฟุตบอลโดยการเสาะหานักกีฬาจากมหกรรมกีฬาทีม่ กี ารแข่งขันกีฬารักบีฟ้ ุตบอล เพราะแผนในการเตรียมทีม
ในแต่ละปีนนั ้ จะมีแผนทีไ่ ม่เหมือนกันเนื่องจาก ในแต่ละปีนกั กีฬาทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกันไปนักกีฬาบางคน
ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการเล่น ดังนัน้ การเตรียมควรจะมีแผนรองรับปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละปี เช่น การหาตัวนักกีฬา
จากมหกรรมกีฬาต่างๆ มาทดแทนนักกีฬาทีอ่ าจจะไม่สทิ ธิ ์การเล่น เป็ นต้น
งบประมาณในการเตรียมทีม
จาการสัมภาษณ์ ผู้ฝึกสอนกีฬารัก บี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้า ร่วมการแข่งขันในกีฬ า
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 มีความคิดเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะงบประมาณทีไ่ ด้รบั การสันบสนุ น ในการ
เตรียมทีมนัน้ จะได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาของตนตามรอบปี งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้เป็ นส่วนใหญ่ และ
การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกเป็ นส่วนน้อยจํานวนงบประมาณทีไ่ ด้รบั ฉะนัน้ งบประมาณในการเตรียม
ทีมถ้าหากไม่ได้รบั การสนับสนุ นทีเ่ พียงพอกับความต้องการนัน้ จะส่งผลกระทบและเกิดปญั หาต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาว ได้แก่ การเก็บตัวนักกีฬา การจัดอาหารเสริม รวมถึงการนํานักกีฬาไปฝึกซ้อม
นอกสถานที่
การคัดเลือกตัวนักกีฬา
ผูฝ้ ึกสอนนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลได้แสดงทรรศนะว่า สภาพในการคัดเลือกนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลใน
รอบปี ท่ีผ่า นมานัน้ มีนัก กีฬ าที่ม ีค วามสามารถเข้า มารับ การคัด เลือ กมีจํา นวนน้ อ ยลงทีม รัก บี้ฟุ ต บอลของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปริมาณของนักกีฬาทีเ่ ข้า
มารับการคัดเลือกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นงบประมาณน้อย จึงทําให้มนี กั กีฬาน้อยลงในบาง
มหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ต้องมีการคัดเลือกตัวนักกีฬารักบี้ฟุตบอล อาจเป็ นเพราะนักศึกษารุ่นหลังไม่ค่อยสนใจใน
การเล่นกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเท่าทีค่ วร และระดับความสามารถของนักกีฬาทีอ่ ยูใ่ นระดับดีมคี ่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่
มาสมัครเพราะมีใจรักทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมทีม่ ผี เู้ ล่นทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ช่วงเวลาในการฝึ กซ้อม
จากการสัมภาษณ์ผูฝ้ ึ กสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ทัง้ 19 คนได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับสภาพของ
ช่วงเวลาในการฝึ กซ้อมว่า นักกีฬาแต่ละบุคคลจะมีระยะเวลาที่จํากัดเป็ นส่วนตัวและไม่ค่อยจะตรงกันนอกเสีย
จากว่าเป็ นช่วงเก็บตัวนักกีฬาแต่ก็น้อยเกินไปที่จะพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา ในการฝึ กซ้อมเวลา
กลางคืนจะเป็ นประโยชน์อย่างมากแต่สภาพความพร้อมของสนามโดยเฉพาะแสงสว่างไม่เพียงพอ ในส่วนสภาพ
การใช้สนามฝึ กซ้อมนัน้ มักจะมีผูเ้ ข้ามาใช้บริการอื่นๆ อยู่เสมอจึงทําให้การกําหนดเวลาการฝึ กซ้อมต้องเลื่อน
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ออกไปเป็ นบางครัง้ และการฝึ กซ้อมในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอกับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา สุดท้าย
นักกีฬาเรียนต่างคณะกัน จึงทําให้เวลาว่างไม่คอ่ ยตรงกัน
ความพร้อมด้านสถานที่
จากการสัมภาษณ์ ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 38 สภาพโดยรวมของสนามฝึ กซ้อมค่อนข้างที่จะแย่ไม่ค่อยได้รบั การฟื้ นฟูสภาพสนาม
ฝึ กซ้อม และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับนักกีฬาได้ง่าย แสงสว่างสําหรับใช้ในการฝึ กซ้อมเวลากลางคืนมีไม่
เพีย งพอโดยเฉพาะทีม รัก บี้ฟุ ต บอลมหาวิท ยาลัย ในต่ า งจัง หวัด การรัก ษาความสะอาดของเจ้า หน้ า ที่ไ ม่
ครอบคลุมเนื่องจากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาดูแลความสะอาดมีน้อยสนามและอาคารสถานทีม่ กี ารใช้รว่ มกันหลายกลุ่มนัน้
จึงทําให้จดั สรรเวลาในการใช้ให้คงทีไ่ ม่คอ่ ยได้
จากการศึกษาปญั หาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 จากการตอบแบบสอบถามของนักกีฬา เป็ นดังนี้
ปั ญหาด้ านการคัดเลื อกตัว นั ก กี ฬา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ุด ได้แก่ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการคัดเลือกตัวนักกีฬา สําหรับข้อที่ม ี
ปญั หาน้อยทีส่ ุด ได้แก่ มีการประกาศรับสมัครนักกีฬา จากการระดับปญั หาที่นักกีฬาได้แสดงความคิดเห็นว่า
ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬานัน้ มีปญั หาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
คัดเลือกตัวนักกีฬา ทัง้ นี้เป็ นเพราะปญั หาการขาดแคลนอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอและเหมาะสม จึงทําให้การคัดเลือก
ตัวโดยยึดหลักสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาทําได้อย่างจํากัด สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัยชนะ เหม
หอมเงิน (2553: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาสภาพและปญั หาการเตรียมทีมนักกีฬามีปญั หาในการคัดเลือกตัวนักกีฬาอยู่
ในระดับมากทีส่ ุดเช่นกัน นอกจากนี้ นักกีฬาได้แสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็ นข้อมูลสําคัญ สําหรับการนําไปใช้แก้ไข
ปญั หาในการคัดเลือกตัวนักกีฬาในอนาคต ได้แก่ การจัดให้มกี ารทดสอบสมรรถภาพทางกายและนําข้อมูลไปใช้
ประกอบในการคัดเลือกตัวนักกีฬา รวมทัง้ การแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ท่เี ข้ารับการคัดเลือกตัวเป็ นนักกีฬา
ทราบด้วยความโปร่งใส เช่น วันเริม่ ประกาศรับคัดเลือก การจัดวันและเวลาให้สามารถเอื้อต่อนักศึกษาทุกกลุ่ม
ทุกระดับทีส่ นใจสามารถมาเข้ารับการคัดเลือกได้โดยไม่เสียการเรียน เช่น คัดเลือกในวันหยุดต่างๆ เป็ นต้น
ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการฝึ กซ้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจําแนกตามราย
ข้อ พบบว่า ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ุด ได้แก่ มีสนามฝึ กซ้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน สําหรับข้อทีม่ ปี ญั หาน้อยทีส่ ุด ได้แก่ มี
อุปกรณ์สาํ หรับฝึ กซ้อมเพียงพอ จากการระดับปญั หาทีน่ กั กีฬาได้แสดงความคิดเห็นว่า สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมนักกีฬา ถ้าหากไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬานัน้ จะทําให้ในการฝึกซ้อม
แต่ละวันน้อยลง ซึ่งในการฝึ กซ้อมจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หลายประเภท ทัง้ อุปกรณ์ในการฝึ กเสริมสร้าง
ทักษะกีฬา เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ หรืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม เช่น เสา
ไฟส่องสว่างเพือ่ ฝึกซ้อมในเวลากลางคืน ดังนัน้ การทีจ่ ะสามารถให้นกั กีฬาได้รบั การฝึกซ้อมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลได้
อย่างเต็มทีภ่ ายใต้สถานะของการเป็ นนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล การอํานวยความสะดวกเรื่องของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ในการฝึ กซ้อม ต้องมีความพร้อมและเพียงต่อความต้องการของนักกีฬา ตลอดจนผูฝ้ ึ กสอนได้ฝึกสอนนักกีฬา
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การฝึ กซ้อมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับ เอกชัย นุ ชลํายอง
(2546: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาสภาพและปญั หาการเตรียมทีมนักกีฬา พบว่า ด้านสถานที่อุปกรณ์ในการฝึ กซ้อม
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ตามความคิดเห็นของนักกีฬาในข้อทีม่ ปี ญั หามากได้แก่ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ และไม่สะดวกในการ
ใช้สถานที่ สิง่ อํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม
ปั ญหาด้ านการฝึ กซ้ อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามรายข้อ พบว่า ข้อที่ม ี
ปญั หามากทีส่ ุด ได้แก่ มีโปรแกรมการฝึกซ้อมระยะสัน้ และระยะยาวชัดเจน สําหรับข้อทีม่ ปี ญั หาน้อยทีส่ ุด ได้แก่
มีการสอดแทรกกฎ ระเบียบ กติกาที่จําเป็ นสําหรับการแข่งขัน จากปญั หาที่นักกีฬาได้แสดงความคิดเห็นว่า
ปญั หาสําคัญที่สุดของการฝึ กซ้อม คือ การกําหนดโปรแกรมการฝึ กซ้อมระยะสัน้ และระยะยาวทีช่ ดั เจน ซึ่งจะทําให้
นักกีฬาได้ฝึกทักษะประสบการณ์ ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทัวถึ
่ งมีน้อยเกินไป ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการเก็บตัว
นักกีฬาเพื่อฝึ กซ้อมก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พีรชั ฌ์ สมุทรโชติช่วง (2551: บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษา
สภาพและปญั หาการเตรียมทีมนักกีฬาทีพ่ บว่า ในด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม ถ้ามีโปรแกรมทีม่ สี ภาพโดยรวม
ทีเ่ หมาะสม จะส่งผลให้มปี ญั หาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนัน้ การกําหนดโปรแกรมการฝึ กซ้อมทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาวจึงเป็ นส่วนสําคัญในอันดับต้นๆ ของการฝึกซ้อมกีฬา
ปั ญหาด้านงบประมาณและสวัสดิ การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ดุ ได้แก่ มีการจัดสรรเบีย้ เลีย้ งและค่าอาหารให้กบั นักกีฬาอย่างเหมาะสม สําหรับข้อ
ที่มปี ญั หาน้ อยที่สุด ได้แก่ มีการได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอก จากปญั หาที่
นักกีฬาได้แสดงความคิดเห็นว่า ปญั หาด้านการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารให้กบั นักกีฬาได้ไม่เหมาะสม
อาจจะเกิดจากสภาวะเศรฐกิจที่ไม่ดจี งึ ทําให้ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยน้อยลง ดังนัน้ การ
แก้ปญั หาที่ถูกจุดและตรงตามความต้องการของทีมรักบี้ฟุตบอล ควรจะมีการหางบประมาณจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกเพิม่ เติมจากเดิมทีเ่ คยได้ เพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการของนักกีฬา

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากผลการศึกษาค้นคว้ามีประโยชน์โดยตรงต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สามารถนําไปเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การเตรียมกีฬารักบีฟ้ ุตบอลของแต่ละสถาบัน อีกทัง้ ผูฝ้ ึกสอนและนักกีฬา สามารถทีจ่ ะทราบถึง สภาพและปญั หา
ในการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอล เพื่อนํ าไปปรับปรุงแก้ไขในการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยในครัง้ ถัดไป ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาสภาพและปญั หาการเตรียมความพร้อมของผูฝ้ ึกสอนในการเป็ นผูฝ้ ึกสอนกีฬารักบี้
ฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ สภาพและปญั หาทีเ่ ป็ นปจั จัยผลกระทบซึง่ ได้รบั จากการเตรียมทีม
นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลระดับมหาวิทยาลัย
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