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การวิจยัและพฒันานีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาใน

การเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา กลุม่ตวัอย่างเป็นครูพลศกึษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ที่ท  าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรียน จ านวน 105 คน ก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเรจ็รูป
ของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามบทบาทหนา้ที่ของครู
พลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  6 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นผูฝึ้กสอน 
ดา้นการคดัเลือกนักกีฬา ดา้นการวางโปรแกรมการฝึกซอ้ม ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีค่าความเช่ือมั่นที่ .99 วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาความถ่ี รอ้ยละ 
คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที (t-test) แบบ independent samples t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ (1) ครูพลศกึษามีความคิดเห็นตอ่บทบาท
หนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ ยกเวน้ดา้นงบประมาณ และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (2) ครูพลศึกษาที่
มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษา แตกต่างกนัทกุดา้น และในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (3) ครูพลศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ดา้นผูฝึ้กสอนและด้านการคดัเลือกนักกีฬาที่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 (4) ครูพลศกึษาที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาในดา้น
ต่าง ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 (5) ครูพลศกึษาที่มีระดบัการศกึษาและสงักดัโรงเรยีนที่ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาในดา้น
ตา่ง ๆ และในภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั 
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The purpose of this research and development is to study and compare the roles of 

physical education teachers in preparing a secondary level futsal team. The subjects consisted of 
105 secondary school physical education teachers, coaches for the school futsal team, using the 
finished tables of Krejcie and Morgan. The questionnaire consisted of six aspects: budget, coach, 
players admission, training program planning, places along with facilities and sports science. It was 
used for data collection and had a reliability value of .99. The data analysis was performed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One- Way ANOVA. The results revealed 
that (1) physical education teachers had opinions on the role of physical education teachers. Most 
were at the highest level, except for the budget and sports science with opinions at a high level; (2) 
physical education teachers of different genders had opinions on the roles of physical education 
teachers in futsal team preparation. The differences in all aspects and on the whole were statistically 
significant at a .05 level; (3) physical education teachers of different ages had no differences in 
opinions of the roles of physical education teachers on the preparation of futsal teams, in different 
aspects and overall, except for the coaches and the selection of athletes with a statistical 
significance of .05; (4) in most cases, physical education teachers with different experience as 
trainers had no differences in the opinions of physical education teachers on the preparation of the 
futsal sports teams in different aspects and overall, except for different locations, equipment, and 
facilities and statistically significant at .05; (5) physical education teachers in sample groups with 
different levels of education and affiliated schools with different operations. There were opinions on 
the roles of physical education teachers in team preparation and did not differ overall and in all 
aspects 
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บทที ่1 
บทน า 

  

ภมิูหลัง 
 กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลายทั่วโลก เนื่องจากเป็นกีฬาที่คลา้ย

กบักีฬายอดนิยมอย่างกีฬาฟุตบอล แต่ใชจ้  านวนตวัผูเ้ล่นนอ้ยกว่า สามารถเล่นไดใ้นหลากหลาย

สถานที่ทัง้ในรม่หรือกลางแจง้ เช่น สวนสาธารณะ โรงยิมส ์เป็นตน้ อีกทัง้ยงัมีกติกาที่ มีความสนกุ

ต่ืนเตน้ มีเกมท่ีรวดเร็วและเรา้ใจ อนุศกัดิ์ สคุง (2554, น. 138) กล่าวว่า ฟุตซอลเป็นกีฬาที่ไดร้บั

ความนิยมและสนใจจากทกุเพศทกุวยั เนื่องจากเป็นเกมกีฬาท่ีตื่นเตน้ สนกุสนามในทกุ ๆ นาทีของ

การแข่งขนั และสามารถเล่นไดต้ลอดทัง้ปี ทุกสภาพอากาศ ตน้ก าเนิดของกีฬาฟุตซอล  มาจาก

การเล่นฟุตบอลแบบขา้งละ 5 คน ยอ้นไปในปี 1930 ที่มอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เม่ือฮวน 

คารล์อส เซอเรียนี  ไดน้  าฟตุบอลขา้งละ 5 คนนีไ้ปใชใ้นการแข่งขนัที่สมาคม YMCA ไดเ้ลน่โดยใช้

พืน้ที่ของสนามบาสเกตบอลในการเล่น ทัง้ภายในและภายนอกโรงยิมจึงท าใหเ้กิดการเล่นแบบ

อินดอรซ์อคเกอรซ์ึ่งไดร้บัความสนใจอย่างมากเพราะไม่มีปัญหาดา้นสภาพภมูิอากาศ อินดอรซ์อค

เกอร ์ไดร้บัความนิยมและมีคนใหค้วามสนใจเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ส่วนในประเทศบราซิลมีการกล่าวถึง

การพฒันาฟุตซอลมาจากฟุตบอลขา้งถนน กระทั่งปี ค.ศ. 1932 โรเจอร ์เกรน (Roger Grain) ได้

บญัญัติกฎที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมการแข่งขนัขึน้และไดใ้ชก้ฎและข้อบงัคบันีใ้ชจ้นมาถึง

ปัจจบุนันี ้

 การเลน่ฟตุซอลในประเทศไทยไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชดัวา่มีมาตัง้แต่เม่ือใด แตมี่การเลน่กีฬา
ที่คลา้ยคลึงกนัที่เรียกกันติดปากว่า ฟุตบอลโกลหนู ที่มีรูปแบบการเล่นที่คลา้ยกบัฟุตบอลแต่ลด
ขนาดของสนามและผูเ้ลน่ลงมา ซึ่งฟตุบอลโกลหนนูัน้ นิยมเลน่กนัแบบไม่มีผูร้กัษาประต ูแต่ไม่ได้
ก าหนดตายตวั แลว้แต่การตกลงกนัของนกักีฬา การเลน่แบ่งเป็น 2 ทีม ฝ่ายละเท่า ๆ กนั ซึง่มกัจะ
ไม่เกินฝ่ังละ 5 คน ลกูบอลจะใชบ้อลชนิดใดก็ไดต้ามแต่ที่หาได ้ส่วนสนามนัน้จะเป็นที่ว่างใด ๆ ก็
ไดท้ี่เอือ้อ  านวย เช่น ที่ว่างจากสนามบาสเกตบอล ที่ว่างบริเวณใตส้ะพาน หรือทางด่วน เป็นตน้ 
ส่วนฟุตซอล ซึ่งเป็นกีฬาในร่มอย่างเป็นทางการนัน้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนกั อาจเป็นเพราะหา
สถานที่ที่เป็นสนามที่ถูกตอ้งอย่างเป็นทางการไดย้ากกว่า และวตัถุประสงคข์องการเล่นฟุตบอล
โกลหน ูมกัเป็นการออกก าลงักาย มากกวา่ฝึกซอ้มเพื่อไปใชใ้นการแข่งขนั  
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ประเทศไทยไดมี้การจัดการแข่งขนัฟุตบอล 5 คน ขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ.2540 ดว้ยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกีฬาชนิดนีใ้ห้ได้รบัความนิยมมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และเดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “STAR IN DOOR 
SOCCER 1997” เม่ือวนัที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ เดอะมอลล ์บางกะปิ โดยมี 12 ทีมสโมสร
ชัน้น าจากไทยแลนดล์ีกเขา้รว่มการแข่งขนั และทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยชนะเลิศ รวมไปถึงมี
การมีทีมฟตุซอลทีมชาติไทย เขา้รว่มการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ซึง่ทีมชาติไทยก็ถือวา่เป็นทีมที่
มีผูเ้ลน่ที่ศกัยภาพอยู่ในระดบัแนวหนา้ของโลก และจะเห็นว่า คนไทยก็มีทกัษะในการเล่นกีฬาฟุต
ซอลไม่ดอ้ยกว่าชาติอื่น โดยสามารถดไูดจ้ากผลงานที่เขา้รว่มการแข่งขนัในระดบันานาชาติ (ฟุต
ซอล. 2547, น.14-15)  
 การแข่งขนัฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในปัจจบุนั ไดร้บัความนิยมจากเยาวชนเป็น
จ านวนมาก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนี ้มีการจัดการแข่ งขันฟุตซอลมากมายจากทั้งทาง
ภาครฐับาลและเอกชน ท าใหเ้ยาวชนไดมี้เวทีในการประลองความสามารถทางกีฬาฟุตซอลไดท้กุ
ช่วงของปีการศกึษา ยกตวัอย่างรายการที่ทางภาครฐับาลและเอกชนจดัการแข่งขนัและไดร้บัความ
นิยมในปัจจบุนั ไดแ้ก่ รายการแข่งขนัฟตุซอลนกัเรยีนกรมพลศกึษา รายการเนชั่นแมน สพฐ ฟตุซอ
ลลีก รายการฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 
รายการฟุตซอลชิงถว้ยพระราชทาน SBAC รายการฟุตซอลไมโล และรายการฟุตซอลที่จดัขึน้โดย
สถานศกึษาตา่ง ๆ  เป็นตน้ 
 ในการแข่งขันฟุตซอลระดับมัธยมศึกษามีความพรอ้มในการบริหารจัดการทีมหรือการ
เตรียมทีมที่แตกตา่งกนัออกไปในปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น การวางแผนบรหิารจดัการทีม ระยะเวลา
ในการเตรียมทีม ความสามารถของบคุลากร ความพรอ้มในเรื่องของสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ณัฐดิษฐ์ ตันติด ารงฤทธ์ิ (2557, น. 20) กล่าวว่า การเตรียมทีมให้ประสบความส าเร็จ
จะตอ้งมีปัจจัยดังกล่าวนี ้1.บุคลากร 2.สถานที่ วสัดุ อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก 3.
การจดัการโปรแกรมการฝึกซอ้ม 4.งบประมาณ ซึง่จะสง่ผลใหท้ีมประสบความส าเรจ็ในการแข่งขนั 
และการจดัสวสัดิการใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผู้จดัการทีม ผูฝึ้กสอน นกักีฬา เพื่อเป็นการ
สรา้งก าลงัใจที่ดีและเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน อเนก ทิพรกัษ์ (2546, น. 15) กล่าวว่า 
ปัจจยัที่เป็นองคป์ระกอบที่ท  าใหเ้กิดการพฒันาหลายดา้นเขา้ดว้ยกนั เช่น แผนพฒันานโยบายที่
ชดัเจน การบรหิารและการจดัการทีมที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ บคุลากรที่
มีคณุภาพและปรมิาณเพียงพอ สถานที่เก็บตวัฝึกซอ้มและสนามที่ไดม้าตรฐาน การน าเทคโนโลยี
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และวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชก้บักีฬาฟุตซอล รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และ สิริชัย 
พลับช่วย (2557, น. 34) ยังไดอ้ธิบายไวว้่า การเตรียมทีมให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณและใชค้นท างานรว่มกนัเป็นจ านวนมาก จะตอ้งมีการจดัระบบระเบียบในการท างาน
รว่มกนั ตลอดทัง้การมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัไดอ้ย่างมีความสขุ เพื่อใหเ้กิดผลตามเปา้หมายที่ก าหนด
ไว ้จ าเป็นตอ้งมีการจดัการเพื่อการท างานบรรลตุามวตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

 การเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มีปัจจยัองคป์ระกอบที่มีผลกระทบ
หลายดา้น ท าใหเ้กิดปัญหาและอปุสรรคในการเตรียมทีม เกิดขอ้จ ากดัต่าง ๆ มากมาย และสง่ผล
ถึงผลการแข่งขันที่ไม่น่าพอใจในอดีต ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ เตรียมทีมกีฬาฟุตซอล
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยเฉพาะครูพลศกึษาที่มีบบาทหนา้ท่ีส  าคญั ในการขบัเคลื่อนเก่ียวกบั
การเตรียมความพรอ้มของทีมฟุตซอลโรงเรียน อาจจะในฐานะผูค้วบคุมทีม หรือฐานะผูฝึ้กสอน 
จ าเป็นต้องหาสาเหตุที่ท  าให้การแข่งขันที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จโดยเร็ ว เพื่อเป็นการ
แกปั้ญหา และพฒันาทีมกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน ใหเ้กิดประสิทธิภาพทัง้ในและนอกสนามอย่าง
ยั่งยืน โดยหวงัว่าจะใชเ้วลาไม่นาน ในการกา้วขึน้ไปเป็นแนวหนา้ของวงการฟตุซอลระดบันกัเรียน
ของประเทศไทย และนักกีฬาของแต่ละโรงเรียนนั้นจะเป็นก าลังหลักของทีมชาติไดใ้นอนาคต 
สมรรถ อมาตยกลุ (2547, น. 3) กลา่ววา่ การแข่งขนัท าใหเ้กิดการพฒันาที่สมบรูณม์ากยิ่งขึน้ และ
ผลที่ไดน้ัน้จะเกิดประโยชนต์่อประเทศชาติ เกิดประโยชนต์่อสงัคม และสถาบนัการศึกษาอีกดว้ย 
(สมรรถ อมาตยกลุ.  2547, น. 3) 
 ครูพลศกึษาถือเป็นบคุคลที่มีความส าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัทีมกีฬาของโรงเรียน ดว้ยเหตผุล
ประกอบที่ว่าครูพลศึกษาในโรงเรียนนั้นมีคุณสมบัติที่สอดคลอ้งกับการเป็นผูฝึ้กสอนไดอ้ย่างดี 
ดว้ยความเป็นผูท้ี่เช่ียวชาญมีความรูใ้นศาสตรท์างพลศึกษา มีความรูใ้นวิธีถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นได้
ทราบและเขา้ใจในทักษะกีฬาชนิดต่าง ๆ ไดอ้ย่างดี โดยการใชก้ระบวนการเรียนรูต้ามหลกัการ
สอนพลศึกษาที่ถูกต้อง เป็นผู้ที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างที่ดี บุ๊ควอลเตอร ์และ ชว๊าก (Bookwalter and Swagg. 1961, น. 
11) ครูพลศึกษาจะตอ้งประกอบดว้ย แรงจงูใจในการสอน มีพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์ไดร้บัการศึกษา
และฝึกอบรมทางดา้นพลศึกษา โดยเฉพาะมีความรูท้กัษะความช านาญเฉพาะทาง มีความรูท้าง
การศึกษา มีการตดัสินใจดว้ยตนเอง มีความสามารถในการใชภ้าษาและมีศีลธรรมอนัดี ส  ารวย 
ไชยยงค ์(2508, น. 32) กลา่วว่า ครูพลศกึษามีบทบาทส าคญัที่สดุในโลก ครูพลศกึษาที่จะท างาน
ไดผ้ลดีจะตอ้งมีคณุสมบตัิพิเศษ นอกจากจะมีความช านาญในกีฬาเป็นเยี่ยมแลว้ จะตอ้งเป็นผูท้ี่มี
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ระเบียบวินยั เอาจรงิเอาจงั มีเหตมีุผล เสียสละเพื่อสว่นรวมเป็นใหญ่ ท าตนเป็นที่รกัใครน่บัถือของ
ชนทัง้หลาย จนมีค าพูดติดปากว่า “พ่อ” ฉะนัน้จะเห็นไดว้่าครูพลศึกษาในโรงเรียนนัน้มีบทบาท
หนา้ที่ความรบัผิดชอบในงานดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอนในหอ้งเรยีนอยู่หลายประการ 

บทบาทครูพลศกึษาในโรงเรียนมีหนา้ที่รบัผิดชอบอยู่หลายประการ ประกอบไปดว้ยหนา้ที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการสอน ซึ่งเป็นหนา้ที่หลกัส าคญัโดยตรงของครูพลศึกษา หนา้ที่เก่ียวกบัการ
จดัการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน ที่เป็นงานประจ าของครูพลศกึษาอยู่แลว้ และหนา้ที่ที่ส  าคญัอีก
ประการหนึ่งคือการเป็นผู้ฝึกสอนทีมกีฬาชนิดต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อที่จะส่งเขา้แข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน โดยปกติแลว้ครูพลศึกษามักจะไดร้บัมอบหมายจากผูบ้ริหารโรงเรียน ใหดู้แล
รบัผิดชอบในเรื่องของทีมกีฬา ทั้งด้านการฝึกซ้อม หรือการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นภาระหนา้ที่ของครูพลศึกษาที่มีหนา้ที่ส่งเสริมศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รียน และ
ยงัสอดคลอ้งกบัโครงการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียนหรือการแข่งขนักีฬาภายนอกสถานศึกษา ที่
ถกูบรรจอุยู่ในแผนการด าเนินงานของทกุโรงเรยีนอยู่แลว้ดว้ย วรศกัดิ ์เพียรชอบ (2523, น. 41-45) 
กลา่ววา่ ครูพลศกึษานบัวา่เป็นครูที่มีภาระหนา้ที่รบัผิดชอบมากกวา่ครูที่สอนวิชาอื่น ๆ ในชัน้เรยีน 
คือนอกจากจะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสอนในหอ้งเรียนแลว้ ยงัตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอื่นในตอน
เย็น วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์หรือวนัหยุดราชการอีกดว้ย โดยครอบคลมุถึงการจดัโปรแกรมพลศึกษา
เพื่อส่งเสริมหลกัสตูร เช่นการจดัการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียน 
เพื่อท าใหน้กัเรยีนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์และเม่ือมีการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนนัน้ การ
ควบคมุดแูลฝึกซอ้มกีฬาจงึเป็นหนึ่งของครูพลศกึษา ผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในศาสตรท์างกีฬา
เป็นอย่างดี ถวิล ปานศรี (2541, น. 13) กล่าวว่า ครูพลศกึษาตอ้งท าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนกีฬาดว้ย 
ซึ่งก็หมายถึงว่าตอ้งเป็นผูท้ี่มีทกัษะกีฬาสงู และมีความสามารถในการจูงใจสงู โดยการวางแผน
หรอืเทคนิคต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่บทบาทหนา้ที่ที่ส  าคญัประการหนึ่งของครูพลศกึษาคือการเป็นผูท้ี่มี
สว่นเก่ียวขอ้งโดยตรงในการควบคมุทีม ดแูลการฝึกซอ้ม และจดัการในเรื่องต่าง ๆ ใหท้ีมเกิดความ
พรอ้มสูก่ารแข่งขนัใหม้ากที่สดุ ซึง่ความแตกตา่งของบรบิทหรอืวิธีการนัน้ก็ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใน
ดา้นต่าง ๆ และนโยบายแต่ละโรงเรียน โดยปัจจยัเหล่านีจ้ะส่งผลต่อผลการแข่งขนัที่มีทั้งแพแ้ละ
ชนะแตกต่างกนัออกไป 
 จากปัญหาดงักลา่วผูว้ิจยัซึง่เป็นครูพลศกึษาของโรงเรยีนที่เขา้รว่มการแข่งขนักีฬาฟตุซอล

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาอยู่เสมอ ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะเห็นทีมฟตุซอลนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา 

มีการพัฒนาศักยภาพในดา้นของการเตรียมทีมให้เกิดความสู่การแข่งขัน ส่งผลต่อผลงานใน

รายการแข่งขนัฟุตซอลนกัเรียนรายการต่าง ๆ ในทางที่ดีขึน้ โดยใชบ้ทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษา



  5 

เขา้มาจดัการในเรื่องของการเตรียมทีมแบบมืออาชีพ จึงไดศ้ึกษาคน้ควา้เรื่อง “บทบาทหนา้ที่ของ

ครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา” และน าผลที่ไดจ้ากการศกึษา

ดงักล่าวเสนอใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ เพื่อน าไปปรบัปรุง พฒันาในการเตรียมทีมฟุตซอลของ

โรงเรยีนใหมี้ประสิทธิภาพในการแข่งขนัตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษา  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพลศกึษาท่ีมีต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาใน

การเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน และสงักดัของโรงเรียนที่ปฏิบตัิงาน 

ความส าคัญของการวิจัย 
 ท าใหท้ราบบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษา และเป็นแนวทางตวัอย่างใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืผูท้ี่มีสว่นรบัผิดชอบในการเตรียม

ทีมฟตุซอลของแต่ละโรงเรยีน โดยเฉพาะครูพลศกึษา ไดน้  าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงและ

พฒันาเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีการท างานของตนเอง และวางแผนในการเตรยีมทีมฟตุซอลของ

โรงเรยีนสูก่ารแข่งขนัในครัง้ถดัไปใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  1.1 ผูเ้ช่ียวชาญ คือ ผูท้ี่ใหข้อ้มลูจากการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งในเนือ้หาของ
บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ไดแ้ก่ ผู้
ฝึกสอนของสโมสรท่ีเขา้รว่มในการแข่งขนั เอไอเอสฟตุซอลไทยแลนดล์ีก ผ่านการอบรมผูฝึ้กสอน
ฟตุซอลท่ีสมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภร์บัรอง มีประสบการณใ์นการเป็น
ผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุซอลไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ประกอบไปดว้ย ผูฝึ้กสอนทีมการท่าเรือ เอเอสเอ็ม ผู้
ฝึกสอนทีมสิงห ์สมทุรสาคร เอฟซี ผูฝึ้กสอนทีมแบลก็สตีล ฟตุซอลคลบั ผูฝึ้กสอนทีมหอ้งเย็นทา่
ขา้ม ผูฝึ้กสอนทีมธรรมศาสตร ์ยงับลดั และผูฝึ้กสอนทีมนนทบรุี ฟตุซอลคลบั รวมทัง้หมด 6 คน 
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  1.2 ผูท้รงคณุวฒุิ คือ ผูท้ี่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจยั (Index of 
Item-Objective Congruence, น. IOC) ในการวิจยัครัง้นีน้ีค้ือแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.
ชาญกิจ ค าพวง อาจารยป์ระจ าภาควิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
อาจารย ์ดร.น าโชค บวัดวง อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทกัษิณ และอาจารย ์ประคองสขุ กัว้มาลา ผูต้ดัสินกีฬาฟตุซอลระดบันานาชาติ 
(FIFA) รวมทัง้หมด 3 คน 
   1.3 กลุ่มตวัอย่างคือครูพลศึกษาในโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผู้
ฝึกสอนทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรยีน จ านวน 135 คน ประกอบไปดว้ย 
    1.3.1 ครูพลศึกษาที่ทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือแบบสอบถาม
เรื่องบทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 
30 คน 
    1.3.2 ครูพลศึกษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอน
ทีมกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 92 คน โดยการใช้ตาราง
ส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) เพื่อปอ้งกนัการสญุหายของขอ้มลู ผูว้ิจยัจึง
เก็บขอ้มลูเพิ่มที่รอ้ยละ 15 ท าใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 105 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
   2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นปัจจยัชีวสงัคมของครูพลศกึษาในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กสอนทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรยีน ไดแ้ก่ 
    2.1.1 เพศ 
    2.1.2 อาย ุ
    2.1.3 ระดบัการศกึษา 
    2.1.4 ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน 
    2.1.5 สงักดัของโรงเรยีนท่ีปฏิบตัิงาน 
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการ
เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษา  
 3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   เนือ้หาการวิจยัในเรื่องบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุ
ซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1.ดา้นงบประมาณ 2.ดา้นผูฝึ้กสอน 3.
ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 4.ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 5.ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ 6.ดา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 
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 4. ขอบเขตดา้นเวลา 
   ผูว้ิจยัเริม่ท าการวิจยัเรื่องบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุ
ซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยมีกรอบเวลาตัง้แต่ เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถนุายน 
2563 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 บทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา หมายถึง แนวทางที่ครูพลศึกษาควรน าไปใช้ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลของ
โรงเรียนที่อยู่ในระดบัมธัยมศึกษา เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเตรียม
ทีมกีฬาฟตุซอลสูค่วามส าเรจ็ในทกุมิติ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงันี ้ 
 1. ดา้นงบประมาณ หมายถึง    การจัดการในเรื่องของงบประมาณในการบ ารุงทีม
ทางดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นในการเตรียมทีมเพื่อใหพ้รอ้มต่อการแข่งขนั ประกอบไปดว้ยการจดัการ
งบประมาณ   ก่อนการแข่งขนั งบประมาณระหวา่งแข่งขนั และงบประมาณหลงัจากการแข่งขนั 
 2. ดา้นผูฝึ้กสอน หมายถึง คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องผู้
ฝึกสอน ผูช้่วยผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ที่ทีม ที่มีบทบาทในการวางแผนการฝึกซอ้ม วางแผนกลยทุธ์
ทีมฟตุซอลของโรงเรยีนที่เขา้รว่มการแข่งขนั 
 3. ด้านการคัดเลือกนักกีฬา หมายถึง คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของนักเรียนที่ไดร้บัคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตซอลตัวแทนของโรงเรียนเขา้ร่วมการ
แข่งขนั 
 4. ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม หมายถึง การจดัการวางแผนการฝึกซอ้มเพื่อใหเ้กิด
ความพรอ้มต่อการแข่งขัน ประกอบไปดว้ยการวางโปรแกรมฝึกซอ้มก่อนการแข่งขัน การวาง
โปรแกรมระหวา่ง      การแข่งขนั และการวางโปรแกรมหลงัจากการแข่งขนั 
 5. ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพรอ้มในดา้น
ต่าง ๆ ของสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการฝึกซอ้ม และการจัดการแข่งขัน 
เพื่อใหน้กักีฬาฟตุซอลตวัแทนของโรงเรียนไดร้บัความสะดวกในการฝึกซอ้ม และการแข่งขนัใหม้าก
ที่สดุ  
 6. ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา หมายถึง ความพรอ้มในเรื่องของวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
ของทีมฟตุซอลโรงเรียนที่เขา้รว่มการแข่งขนั ประกอบไปดว้ย หลกัการฝึก โภชนาการทางการกีฬา 
เวชศาสตรก์ารกีฬา และดา้นจิตวิทยาการกีฬา  
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 เพศ หมายถึง เพศสภาพของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการแสดงความคิดเห็นต่อ
บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ประกอบไป
ดว้ย เพศชาย และเพศหญิง 
 อายุ หมายถึง อายุของครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการแสดงความคิดเห็นต่อ
บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา แบง่ชัน้ของ
อายเุป็น ต ่ากวา่ 30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 51 ปี ขึน้ไป 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วฒุิการศกึษาสงูสดุของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการ
แสดงความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบั
มธัยมศกึษา ประกอบไปดว้ย ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
 ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอน หมายถึง จ านวนระยะเวลาที่ปฏิบัติหนา้ที่เป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาฟตุซอลของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่
ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา แบ่งไดด้งันี ้นอ้ยกวา่ 5 ปี, 
5-10 ปี, 11-20 ปี และ 21 ปี ขึน้ไป 
 สังกัดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน หมายถึง สงักดัของโรงเรียนที่ปฏิบตัิงานเป็นผูฝึ้กสอน
กีฬาฟตุซอลของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครู
พลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา ประกอบไปดว้ย รฐับาล และ
เอกชน 
 ความคิดเหน็ทีมี่ต่อบทบาทหน้าทีข่องครูพลศกึษาในการเตรียมทมีกีฬาฟุตซอล

ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง ความรูส้กึ ความคิดเห็น จากความรูห้รอืประสบการณข์องกลุม่ครู

พลศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีต่อบทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอล

ระดบัมธัยมศกึษา 

 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผูฝึ้กสอนของสโมสรท่ีเขา้รว่มในการแข่งขนั เอไอเอสฟตุซอลไทย

แลนดล์ีก ผ่านการอบรมผูฝึ้กสอนฟตุซอลที่สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์

รบัรอง มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุซอลไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ประกอบไปดว้ย ผู้

ฝึกสอนทีมการท่าเรอื เอเอสเอ็ม ผูฝึ้กสอนทีมสิงห ์สมทุรสาคร เอฟซ ีผูฝึ้กสอนทีมแบลก็สตีล ฟตุ

ซอลคลบั ผูฝึ้กสอนทีมหอ้งเย็นท่าขา้ม ผูฝึ้กสอนทีมธรรมศาสตร ์ยงับลดั และผูฝึ้กสอนทีมนนทบรุ ี

ฟตุซอลคลบั รวมทัง้หมด 6 คน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
การวิจัยในครัง้นีท้ัง้ในดา้นการบริหารจดัการพลศึกษา ดา้นวิชาชีพพลศึกษา และดา้นกีฬาฟุต
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ซอล ที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจยั (Index of Item-Objective Congruence, น. 
IOC) ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชาญกิจ ค าพวง อาจารยป์ระจ าภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ์ดร.น าโชค บวัดวง อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย ์ประคองสุข กั้วมาลา  ผู้
ตดัสินกีฬาฟตุซอลระดบันานาชาติ (FIFA) รวมทัง้หมด 3 คน 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 1. ครูพลศกึษาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการ

เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษาในแต่ละดา้นและภาพรวมแตกต่างกนั 

 2. ครูพลศกึษาท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการ

เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษาในแต่ละดา้นและภาพรวมแตกต่างกนั 

 3. ครูพลศกึษาท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของครูพล

ศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษาในแต่ละดา้นและภาพรวมแตกต่างกนั 

ตวัแปรดา้นปัจจยัชีวสงัคมของครูพลศกึษาใน
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผู้
ฝึกสอนทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรยีน ไดแ้ก่ 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ
  3. ระดบัการศกึษา 
  4. ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน 
  5. สงักดัของโรงเรยีนท่ีปฏิบตัิงาน 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหนา้ที่

ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีม

กีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษา 
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 4. ครูพลศกึษาท่ีมีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาท

หนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษาในแตล่ะดา้นและภาพรวม

แตกตา่งกนั 

 5. ครูพลศกึษาท่ีมีสงักดัโรงเรยีนที่ปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่

ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษาในแต่ละดา้นและภาพรวมแตกต่าง

กนั 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการศกึษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัครัง้นีส้ามารถแยกไดด้งันี ้

1. บทบาทหนา้ที่ครูพลศกึษา 

 2.   การเตรียมทีมกีฬา  

  2.1 ดา้นงบประมาณ  

  2.2 ดา้นผูฝึ้กสอน 

  2.3 ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 

  2.4 ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 

  2.5 ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

  2.6 ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.1 งานวิจยัในประเทศ 

  3.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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บทบาทหน้าทีค่รูพลศึกษา 
 ภิญโญ สาธร (2519, น. 283) ใหค้วามหมายของบทบาทไวว้่า ความมุ่งหวงัที่บุคคลใน

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งควรกระท า หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไรอย่างหนึ่งออกมา ในสถานการณ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง บทบาทหนา้ที่นีมี้ควบคูก่บัต าแหน่งที่บคุคลด ารงอยู่เสมอ 

จิรพันธ์ กาญจนจิตรา (2522, น. 20) ไดก้ล่าวถึงความหมายของบทบาทไวว้่า บทบาท 

สามารถแยกพิจารณาได ้2 ทาง คือ ถา้พิจารณาทางดา้นโครงสรา้งของสงัคม (Social Structure) 

บทบาท หมายถึงต าแหน่งทางสงัคมที่มีช่ือเรียกต่าง ๆ ซึ่งแสดงลกัษณะของบทบาทออกมา โดย

คณุสมบตัิและพฤติกรรมของบคุคลที่ครอบต าแหน่งนัน้ และอีกทางหนึ่งคือพิจารณาดา้นการแสดง

บทบาทหรือการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม (Social interaction) บทบาท จะหมายถึง ผลเนื่องที่มี

แบบแผนของการกระท าที่เกิดขึน้จากการเรียนรูข้องบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์แห่งการปะทะ

สงัสรรคน์ัน้ ๆ 

คิงเล่ย ์(Kingley.1949, p. 90) กลา่วว่า บทบาทเป็นความเก่ียวขอ้งพฤติกรรมของผูแ้สดง

กับต าแหน่งทางสงัคม ซึ่งบทบาทในที่นี ้ไม่ไดห้มายถึงรูปแบบมาตรฐานว่าบุคคลนัน้ควรแสดง

พฤติกรรมใดออกมา หรือหมายถึงการท าตนใหเ้ขา้ถึงสถานการณต์่าง ๆ ของผูน้ัน้ แต่หมายถึง สิ่ง

ที่ผูแ้สดงกระท าอยู่เสมอเป็นปกติ ในฐานะที่ด  ารงต าแหน่งนัน้ 

เดวิส (Davis.1962, p. 40) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและหน้าที่ความ

รบัผิดชอบว่า การที่บุคคลด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด ตอ้งมีบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่

ก าหนดไวด้งันี ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่รูจ้กัและเขา้ใจกนัระหว่างบคุคลผูด้  ารงต าแหน่งกบับคุคลอื่นที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งดว้ย 

กูด้ (Good.1973, p. 502) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวเ้ป็นสองนยั นยัหนึ่ง หมายถึง 

พฤติกรรมของแต่ละคนที่แสดงออกอยู่เป็นประจ าภายในขอบเขตของกลุ่ม อีกนัยหนึ่ง หมายถึง 

รูปแบบพฤติกรรมของบคุคลแต่ละคนที่แสดงออกตามหนา้ที่ที่มีอยู่ในสงัคม 

สรุปไดว้่า บทบาท คือการแสดงออกของพฤติกรรมทางสงัคม โดยขึน้อยู่กบัตวับคุคลนัน้ ๆ 

จะมีต าแหน่ง หนา้ที่ หรือสิ่งที่ตอ้งรบัผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การแสดงออกของพฤติกรรมนัน้

จะสง่ผลตา่ง ๆ ตามมาทัง้กบัตวับคุคลเอง และสงัคมรอบขา้งของบคุคลนัน้ 
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ส าหรบับทบาทและหนา้ที่ของครูพลศึกษาไดมี้นักวิชาการไดใ้หค้วามหมายในเรื่องของ

บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษา ไวด้งันี ้

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2523, น. 41-45) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูพลศึกษาไวว้่า ครูพล

ศกึษา นบัว่าเป็นครูที่มีภาระหนา้ที่รบัผิดชอบมากกว่าครูที่สอนวิชาอื่น ๆ ในชัน้เรียน คือ นอกจาก

จะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสอนในหอ้งเรียนแลว้ ยงัตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอื่นในตอนเย็น วนัเสาร ์

วนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุราชการอีกดว้ย ซึง่หนา้ที่และความรบัผิดชอบของครูพลศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

1. หนา้ที่และความรบัผิดชอบเก่ียวกับการเรียนการสอน เป็นหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบที่ส  าคญัโดยตรงของครูพลศึกษาที่จะตอ้งปฏิบตัิใหส้  าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี ตามความมุ่ง

หมายของหลกัสตูร หรือท่ีโรงเรยีนไดว้างไว ้

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัโปรแกรมพลศึกษา เพื่อส่งเสรมิหลกัสตูร 

เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียน การจดัโครงการพล

ศกึษาพิเศษ และการจดัพลศกึษาเพื่อการนนัทนาการในเวลาวา่ง 

3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการท างานรว่มกบัเพื่อนครูคนอื่น ๆ ตามปกติใน

โรงเรยีนจะมีครูพลศกึษาหลายคน แต่ละคนจะตอ้งท างานรว่มกนัและประสานงานกนัไดอ้ย่างดี 

4. หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเคารพต่อนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของ

โรงเรียน เช่น นโยบายระเบียบเก่ียวกับหลกัสตูร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูทุกคนควร

ปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเคารพและเขา้ใจในหลกัสตูรสาขาวิชาต่าง ๆ 

ของโรงเรียน 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพ เช่น เป็นสมาชิกสมาคม หรือองคก์าร

วิชาชีพ คน้ควา้ วิจยัความรู ้และวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

บูค้วอลเตอร ์และ ชวา้ก (Bookwalter and Swagg.1969, p. 11) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบัติ

ของผูท้ี่จะมีอาชีพเป็นครูสอนพลศึกษาว่า จะตอ้งประกอบดว้ยแรงจงูใจในการสอน มีพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร ์ไดร้บัการศกึษาและการฝึกอบรมทางดา้นการศกึษาโดยเฉพาะ มีความรูท้กัษะความ
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ช านาญเฉพาะอย่าง มีความรูท้างการศึกษา มีการตดัสินใจดว้ยตนเอง มีความสามารถในการใช้

ภาษา และมีศีลธรรมอนัดี 

บุชเชอร ์ (Butcher.1968, p. 156-157) ได้กล่าวถึง จรรยาบรรณของครู ซึ่งองค์การ

การศึกษาแห่งชาติยอมรบัว่า เป็นจรรยาบรรณของครู และคณะกรรมการด าเนินการองคก์ารสขุ

ศกึษา พลศกึษา และสนัทนาการ ไดส้นบัสนนุจรรยาบรรณนีด้ว้ยคือ 

1. ครูพลศกึษาตอ้งใหค้วามรว่มมือช่วยเหลือ และมีสมัพนัธภาพที่ดีต่อนกัเรยีน 

2. ครูพลศกึษาตอ้งพฒันาโปรแกรมการศกึษา และใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

3. ครูพลศึกษาจะตอ้งพยายามยกมาตรฐานของครู โดยการส่งเสริมบริการแก่

ประชาชน และพฒันาคณุค่าเคารพในวิชาชีพ 

4. ครูพลศึกษาที่ เช่ือถือได้ ต้องรูข้อบเขตทางการปฏิบัติในวิชาชีพ อธิบาย

อดุมการณข์องวิชาชีพได ้และสามารถใหบ้รกิารแก่บคุคลโดยทั่วไป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั สามารถสรุปบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาออกมา 6 

หวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดา้นการสอน การสอนพลศึกษาในโรงเรียนนัน้ครูพลศึกษามีหนา้ที่รบัผิดชอบ

ในการสอนหลายรายวิชา ฉะนัน้ครูพลศึกษาตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในดา้นการสอน 

สามารถอธิบาย สาธิต บอกถึงประวตัิ ประโยชน ์กติกา แสดงทกัษะ บอกเทคนิคในการฝึก และมี

ความสามารถประเมินผลทางพลศึกษาได ้(วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. 2539, น. 316; ถวิล ปานศรี.  

2541, น. 12)  อีกทัง้ยงัสามารถบริหารจัดการชัน้เรียนพลศึกษาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย มี

การจดัสรรอปุกรณ ์สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกใหคุ้ม้ค่ามากที่สดุ โดยการจดัการสอนวิชา

พลศึกษานัน้มุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิทัง้ทางดา้นพทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

น า้ใจเป็นนกักีฬาเพื่อที่จะสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนพลศึกษาไปปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม

การออกก าลังกายให้ถูกวิธี และรูจ้ักวิธีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความยืนยาวของชีวิตผูเ้รียน และ

สามารถท าตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อสงัคมไดใ้นอนาคต (อาณตัิ อยู่นดั. 2546, น. 29) 

ฉะนั้นการสอนเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญที่สุดที่จะท าให้โปรแกรมบรรลุได้ตาม

วตัถุประสงค ์ซึ่งการสอนก็คือ การใหแ้นวทาง การน าทาง การกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากรูแ้ละการ

คน้พบสิ่งใหม่ ๆ เพราะไดพ้บปะกบับคุคลอื่น ๆ (วิฑรูย ์ปัญชะนะ.  2541, น. 15)  
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โดยพบวา่สิ่งที่ครูพลศกึษาควรปฏิบตัิ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาสิ่งที่ตนจะสอนอย่างละเอียดจนเขา้ใจก่อนที่จะท าการสอน 

2.  เตรียมอปุกรณต์่าง ๆ ใหพ้รอ้มกบัการสอน 

3.  จัดสถานที่เรียนใหเ้กิดความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหอ้งเรียน โรงฝึก

กีฬา หรอืสนาม 

4. พยายามใช้เทคนิควิ ธีในทางบวก (Positive) มากกว่าทางลบ 

(Negative) 

5. อธิบายเนือ้หาดว้ยความง่าย กะทดัรดั 

6. สาธิตสิ่งที่จะสอนตามขัน้ตอน โดยใชส้ื่อช่วยในการสอน 

7. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกกรมการเรยีนรูต้่าง ๆ  

8. มีความรวดเรว็ และแน่นอนในการตดัสินใจ 

9. สอนในเรื่องน า้ใจนกักีฬา และบคุลิกภาพทกุครัง้ 

10. ทบทวนกฎ กติกา ถ้าจ าเป็น เพื่อใหก้ารสอนเกิดความสนุกสนาน

ยิ่งขึน้ 

2. ดา้นการจัดการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมทางพล

ศึกษาเพื่อการแข่งขันขึน้ในโรงเรียน การแข่งขันจัดตามกลุ่ม ตามสี ตามระดับชั้น หรือระหว่าง

หอ้งเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะทางกีฬา สอดคลอ้งกับการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา การจัด

โปรแกรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนนั้น ถือว่าเป็นโปรแกรมหลักที่สรา้งเสริมใหน้ักเรียนไดมี้

พฒันาการในดา้นต่าง ๆ และการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียนจะเป็นศนูยป์ฏิบตัิการ

ต่อเนื่องจากโปรแกรมการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน มี

ประสบการณจ์ากการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรยีน ยงัสรา้งแรงจงูใจที่ท  าใหน้กัเรียนมีความสนใจใน

การเรียนพลศึกษามากยิ่งขึน้ และยงัเป็นเครื่องชีใ้หเ้ห็นว่าการจดัพลศึกษาในโรงเรียนนัน้ดีหรือไม่

เพียงใด 

3. บทบาทด้านการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน หมายถึง การจัดการ

แข่งขนัระหว่างโรงเรียน เป็นการสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดพ้บปะแข่งขนักบันักเรียน

โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความสามารถทางกีฬาทดัเทียมกนั และจดัไดว้่าการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน 

เป็นองคป์ระกอบอันหนึ่งของแผนการเรียนพลศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่ส  าเร็จลุล่วงไดน้ั้น 
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จะตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ครูทุกคนในโรงเรียนจะตอ้งชีแ้จงนโยบายของการแข่งขัน 

ความมีน า้ใจนกักีฬาและอื่น ๆ เพื่อใหก้ารแข่งขนัด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ยตามวตัถปุระสงค ์

และการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนควรจะเป็นผลพลอยไดจ้ากการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน ซึ่ง

ไดจ้ดัใหน้ักเรียนส่วนมากของโรงเรียนไดเ้รียนเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ งบประมาณและทรพัยากรที่

เหลือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนนอ้ย จึงน ามาใชก้ับการจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 

ส าหรบันักเรียนส่วนนอ้ยที่มีความสามารถดีเด่นกว่านักเรียนคนอื่น ๆ หลงัจากการแข่งขันกีฬา

ภายในโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนใชง้บประมาณและทรพัยากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เพื่อการแข่งขัน

กีฬาระหว่างโรงเรียนหรือโรงเรียนจดัใหมี้โปรแกรมการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียน โดยไม่ไดจ้ัด

โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ของนกัเรียนไดมี้ส่วนรว่มก่อน ถือว่าการ

จดัโปรแกรมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนนัน้ผิดหลกัการหรือปรชัญาการศกึษาของโรงเรียนโดย

สิน้เชิง การแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียนแตกต่างจากการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียนหลาย ๆ ดา้น 

ดงัตอ่ไปนี ้

  1. มีโรงเรยีนอื่น ๆ มารว่มแข่งขนัดว้ย 

  2. นกัเรยีนไดมี้สว่นรว่มในการแข่งขนัเป็นครัง้คราว 

  3. นกัเรยีนมีสว่นรว่มในการแข่งขนัเป็นจ านวนนอ้ย 

  4. ระดบัการแข่งขนัจะสงูกวา่การแข่งขนักีฬาภายในโรงเรยีน 

นอกจากนี ้การจดัการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียนยงัรวมไปถึงการจดัการแข่งขนั

ในรูปแบบวันกีฬา (Sports Day) และการแข่งขันเหย้า-เยือน (Home and Away Meets) ด้วย

องคป์ระกอบของการจดัโปรแกรมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน ไดเ้สนอไวว้า่ การจดัการแข่งขนั

กีฬาระหวา่งโรงเรียนตอ้งประกอบไปดว้ย 

  1. ผูน้  าที่มีคณุวฒุิที่เหมาะสม 

  2. อปุกรณส์ าหรบักิจกรรมท่ีเพียงพอ 

  3. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 

  4. มีกรรมการ และเจา้หนา้ที่ผูต้ดัสินอย่างเพียงพอ 

  5. มีการประชาสมัพนัธ ์

  6. ประเภท และเวลาของการแข่งขนั 

  7. งบประมาณของการแข่งขนั 
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ทัง้นี ้การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจะตอ้งอยู่ภายใตว้ิธีการ

บรหิาร และการจดัด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนที่ถกูตอ้ง 

4. บทบาทดา้นการพลศกึษาเพื่อนนัทนาการ หมายถึง การจดักิจกรรมในรูปแบบ

อื่น ๆ เพื่อสนองความตอ้งการหรือความสนใจของนกัเรียน หรือเพื่อชดเชยใหแ้ก่นกัเรียนที่มีความ

ตอ้งการทัง้ในดา้นการออกก าลงักาย และตอ้งการหาความสนุกสนานรื่นเริงหลงัจากเวลาเรียน

ตามปกติในโรงเรียน จึงจะขาดโครงการนีไ้ม่ไดเ้ลย เพราะตามธรรมชาติของนกัเรียนแลว้ มีความ

ตอ้งการในการเคลื่อนไหว การตอบสนองความตอ้งการและความสนใจ และที่ส  าคัญที่สุด  คือ

ตอ้งการปพูืน้ฐานของความสนกุสนานรา่เรงิ รูจ้กัหาความบนัเทิง เพื่อใหมี้สขุภาพจิตที่ดีต่อไป แต่

การจัดนั้นจะตอ้งขึน้อยู่กับนโยบายของการบริหารของโรงเรียน ปรชัญาของโรงเรียน ความรู้

ความสามารถของครูพลศกึษา คณะอาจารยใ์นโรงเรียน และนกัเรยีนเป็นสว่นส าคญัท่ีประกอบกนั

ขึน้ทัง้หมด (สมบตัิ กาญจนกิจ.  2535, น. 126) 

วรศกัดิ ์เพียรชอบ (2540, น. 718-719) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการพล

ศกึษาเพื่อนนัทนาการในโรงเรยีน ดงัตอ่ไปนี ้

ครูในโรงเรียนนั้นเป็นผูท้ี่มีศักยภาพพอที่จะเป็นแกนกลางในการที่เป็น

เจา้หนา้ที่จัดงานนันทนาการได ้จริงอยู่ครูบางคนอาจมีคุณสมบตัิไม่เหมาะสมที่จะเป็นผูน้  าทาง

นันทนาการได ้เพราะว่าครูเหล่านีเ้ป็นครูที่มีความเคร่งครดัในระเบียบวินัย ไม่ค่อยจะมีความ

ยืดหยุ่นเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มกัจะมวัแต่ห่วงในเรื่องของระเบียบวินยั และคะแนนที่จะใหน้กัเรียน

เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีครูบางคนเป็นผูท้ี่มีความสามารถที่จะน าเยาวชนและผูใ้หญ่ไดเ้ป็น

อย่างดี ในขณะที่โปรแกรมนันทนาการไดมี้การพัฒนาภายใตผู้น้  าทางการศึกษา ก็สามารถที่จะ

เพิ่มผูน้  าทางการนนัทนาการจากครูที่มีลกัษณะนีใ้หม้ากขึน้อีกได ้และนอกจากนีใ้นการศึกษานัน้ 

มีมาตรฐานการบริหารและมาตรฐานของบุคลากรในการสอนที่สูง รวมทั้งเป็นผูท้ี่เคยไดร้บัการ

ฝึกหดัในการเป็นผูน้  ากลุม่ ในการแนะแนวแก่บคุคลและเทคนิคของทกัษะกิจกรรมตา่ง ๆ ที่มีความ

จ าเป็นและส าคญัในเวลาว่างและนนัทนาการดว้ย ในชมุชนต่าง ๆ ในขณะนีก้็ไดมี้การใชค้รูผูส้อน

กิจกรรมกีฬา การเตน้ร  า สอนดนตรี สอนการฝีมือ และในการสอนศิลปะต่าง ๆ เป็นอนัมากแลว้ 

5. บทบาทดา้นการพลศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ หมายถึง การจดัการศึกษาเพื่อให้

นกัเรียนที่มีความสามารถแตกต่างจากคนอื่น อาจจะเนื่องจากความไม่พรอ้มทางดา้นสมรรถภาพ
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หรือทกัษะ และนอกจากความผิดปกติของรา่งกาย ไดร้บัประโยชนจ์ากการพลศึกษาของเรียนให้

มากที่สดุเท่าที่จะมากได ้เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาตามความเหมาะสม 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2540, น. 681) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการพล

ศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษในโรงเรยีน ดงัตอ่ไปนี ้

นักเรียนที่มีความดอ้ยในความสามารถนั้นจะตอ้งประสบกับปัญหาที่

ส  าคญั 2 ประการ คือ ในดา้นการเอาชนะความบกพรอ่งของตนเองอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือ

ในดา้นที่จะขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู ้เพื่อที่จะช่วยเขาไดมี้ชีวิตอยู่ ในสงัคมอย่างพลเมืองที่มี

ศักดิ์ศรีในสังคมได้ การขาดความช่วยเหลือนักเรียนในการท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี ้จะท าให้

กระบวนการของการเจรญิเติบโตและพฒันาของนกัเรยีนเหลา่นีห้ยดุชะงกัไดท้นัที การจดับรรดิการ

ทางการพลศึกษาใหน้ักเรียน เริ่มตัง้แต่ระหว่างที่อยู่ในระดับประถมศึกษา และจัดใหมี้ต่อไปอีก

จนกระทั่งนกัเรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาและมหาวิทยาลยันัน้ จะเป็นการช่วยนกัเรยีนเหลา่นีไ้ดมี้

ความสามารถดีขึน้ และในขณะเดียวกันจะเป็นการช่วยใหมี้การปรบัตัวทั้งทางดา้นจิตใจและ

ทางดา้นสงัคมดีขึน้ดว้ย จะเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้ด็ก ๆ เหล่านี ้มีทศันคติในเรื่องของความพ่ายแพ้

และความกลวัต่อความมั่นคงของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท  าใหส้  าคญัที่จะน าไปสู่การเจริญเติบโต

และการพัฒนาในระดับที่สูงสุดตามความจ ากัดความดอ้ยของเขา และท้ายที่สุดจะท าให้เขา

สามารถที่จะอยู่ในชีวิตอนาคตของเขาไดด้ว้ยความมั่นใจ 

6. ดา้นการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา นอกเหนือจากหนา้ที่การสอนนักเรียนในชัน้เรียน

แลว้ ครูพลศึกษาในโรงเรียนยงัมีหนา้ที่รบัผิดชอบ ในการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาต่าง ๆ ของทีมโรงเรียน

อีกด้วย นั่นก็หมายความว่าครูพลศึกษาต้องมีทักษะกีฬาสูง สามารถที่จะสรา้งแรงจูงใจได้ดี 

(วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ.  2539, น. 317) สามารถถ่ายทอดวิชาความรูผ้่านการท าใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง 

เพื่อใหน้ักกีฬาเกิดความรู ้ความเขา้ใจ เกิดความช านาญ และมีคุณธรรมจริยธรรมร่วมอยู่ดว้ย 

(การกีฬาแห่งประเทศไทย.  2549, น. 19; ถวิล ปานศร.ี  2541, น. 13)  

ครูที่เป็นผูฝึ้กสอนตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการวางแผนและจัดการฝึกที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนนัน้จะช่วยใหก้ารฝึกนัน้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายไดอ้ย่างมาก 

(การร์ี แอล มารต์ิน และโจน เอ ลมัสเ์ดน.  1987, น. 273) เช่น การวางแผนในเรื่องของระยะเวลา

การฝึกซ้อม ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการวาง
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แผนการเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี ้ครูพลศึกษาในโรงเรียนที่ท  าหน้าที่ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมี

คณุสมบตัิในการเป็นผูฝึ้กสอนที่ดีอีกดว้ย โดยรายละเอียดของการเป็นเป็นผูฝึ้กสอนที่ดีนัน้จะลง

รายละเอียดในหวัขอ้ของการเป็นผูฝึ้กสอนในล าดบัถดัไป 

สรุปไดว้่า บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษา หมายถึง สิ่งที่ครูพลศกึษาพึงปฏิบตัิดว้ยความรู ้

ความสามารถ บนพืน้ฐานหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตนเอง โดยยึดหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัตอ้งส่งเสริม และจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมพลศึกษาทัง้

ภายในและภายนอกโรงเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนให้

มากที่สดุ 

 
การเตรียมทมีกีฬา 
 วฒันพงษ ์คงสืบเสาะ (2551, น. 24) อธิบายว่า การด าเนินการเตรียมทีมนกักีฬาที่ดี เป็น

สิ่งส  าคญัที่จะท าใหเ้กิดการพฒันาในการกีฬาและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการแข่งขนั ท าใหก้าร

แข่งขนัมีมาตรฐาน ไดร้บัการสนบัสนนุและไดร้บัความนิยมชมชอบจากผูช้ม การที่จะเตรียมทีมให้

มีคณุภาพนัน้มิใช่เรื่องง่าย จ าเป็นจะตอ้งใชง้บประมาณ และใชค้นท างานรว่มกนัเป็นจ านวนมาก 

จะตอ้งมีการจดัระบบจดัระเบียบในการท างานรว่มกนั ตลอดทัง้การมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัไดอ้ย่างมี

ความสขุ เพื่อใหเ้กดผลตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้จ าเป็นตอ้งมีการจดัการเพื่อใหก้ารท างานบรรลุ

ตามวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการเตรียมทีมกีฬาจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีความรู ้

ความเขา้ใจ ในดา้นการบรหิารงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 ชยัชนะ เหมหอมเงิน (2553, น. 7) กลา่วสรุปไวว้า่ การเตรยีมทีมนกักีฬา จ าเป็นตอ้งไดร้บั

ความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ ผูจ้ัดการทีม ผู้

ฝึกสอน และนกักีฬา นอกจากนี ้องคก์รต่าง ๆ ที่ใหก้ารสนบัสนนุก็เป็นตวัแปรส าคญัที่จะท าใหก้าร

เตรียมทีมกีฬานัน้ ๆ ประสบผลส าเรจ็ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพราะการเตรียมทีมมิไดก้ระท าเพื่อการ

แข่งขนั แต่วตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อชยัชนะการแข่งขนั จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐานสงูในการเตรียมทีม

เสมอ 

 ศราวธุ แดงสรุศิรี (2554, น. 15) สรุปเรื่องการเตรียมทีมกีฬา ไวว้า่ การเตรียมทีมกีฬา เป็น

ภาระหนา้ที่ของผูฝึ้กสอน ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเริ่มวางแผนเพื่อเตรียมทีมกีฬาของตนในการแข่งขนัใน

ฤดกูาลแข่งขนัต่อไป ภาระนัน้เป็นงานที่ไม่มีวนัสิน้สดุ จะตอ้งวางแผนในการปรบัปรุงและพฒันา
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ทีมของตนใหก้า้วหนา้ยิ่งขึน้ไป จึงท าใหผู้ฝึ้กสอนตอ้งมีภารกิจที่ตอ้งปฏิบตัิ ตอ้งใชท้ัง้พลงักายและ

พลงัความคิดอยู่ตลอดเวลา 

 ปราญชลี มูลเกษม (2559, น. 17) ไดส้รุป ไวว้่า การเตรียมทีมกีฬา บุคคลที่รบัผิดชอบ

ตอ้งรบัภาระหนกั ตอ้งคิดวางแผนอยู่ตลอด ถึงแมบ้างครัง้ตอ้งอทุิศเวลา ก าลงักาย ก าลงัใจ หรือ

แมก้ระทั่งก าลงัทรพัย ์เพื่อใหท้กุสิ่งทกุอย่างประสบผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์แต่การเตรยีมทีมใน

บางครั้งมักจะส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่

ตลอดเวลาไม่ว่าในช่วงการฝึกซอ้ม การแข่งขนั แมก้ระทั่งจบการแข่งขนั  ก็ตอ้งมีการเตรียมความ

พรอ้มของทีมอย่างต่อเนื่อง น าปัญหาที่เกิดมาหาขอ้แกไ้ขป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้ซ  า้ วางแผนใหด้ีขึน้ 

และจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ใหพ้รอ้ม ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได ้ซึ่งปัญหาจะหมดไดน้ั้น 

ขึน้อยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และความร่วมมือของนกักีฬา 

 จะเห็นไดว้่าในการจะเขา้รว่มการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ นัน้ จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมทีม

เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มสูก่ารแข่งขนั โดยแต่ละโรงเรียนก็จะมีบรบิทในการเตรียมทีมกีฬาของตนเอง

แตกต่างกันออกไปตามสภาพความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ การเตรียมทีมกีฬานัน้ท าได้ไม่ยากหาก

มุ่งหวงัแค่เขา้รว่มแลว้ก็ด าเนินการตามขัน้ตอนใหจ้บไป แต่การเตรียมทีมกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ มี

เป้าหมาย และคาดหวงักับผลการแข่งขนันัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีระยะเวลา

วางแผนเป็นขั้นตอนทั้งในระยะสั้นและแผนระยะยาวที่ชัดเจน ซึ่งผู้รบัผิดชอบในเรื่ องของการ

เตรียมทีมคือทกุคนที่เก่ียวขอ้งกบัทีมกีฬา ตัง้แต่ผูบ้รหิาร ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง

ในดา้นต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั (วฒันพงษ์ คงสืบเสาะ.  2551, น. 24; ภูพิงค ์สวุรรณ. 2556, น. 13; 

เกษม นครเขตต.์  2521, น. 70-71) 

 แต่ละทีมกีฬาที่มีการเตรียมทีมแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อผลงานหรือผลการแข่งขันที่

แตกต่างกันได ้โดยส่วนใหญ่การเตรียมทีมกีฬาของทีมโรงเรียนจะถูกก าหนดตามนโยบายจาก

ผู้บริหารเป็นส าคัญ ท าให้เกิดแนวทางในการเตรียมทีมเกิดขึ ้น โดยผู้ฝึกสอนจะต้องเป็น

ผูด้  าเนินการเป็นหลกัในการเตรียมทีมเพื่อใหเ้กิดความพรอ้มต่อการแข่งขนัมากที่สดุ ทัง้นีผ้ลการ

แข่งขนัจะออกมาส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กับคุณภาพของการเตรียมทีมจากการท างาน

รว่มกนัทัง้ระบบ (ศราวธุ แดงสรุศิรี.  2554, น. 11; วรานนท ์วิลาชาญ.  2550, น. 4) 
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 ทัง้นีห้ลกัในการเตรียมทีมนัน้ก็มีปัจจยัหลาย ๆ อย่างที่สามารถสง่ผลกระทบตอ่การเตรียม

ทีมเขา้รว่มการแข่งขนัฟุตซอลนกัเรียน โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 1 โดยผูว้ิจยัสมารถสงัเคราะหจ์ากเอกสารและประสบการณไ์ดด้งันี ้
ด้านงบประมาณ 

  จากการศกึษาพบวา่ มีนกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบังบประมาณ

ไวน้่าสนใจ ดงันี ้

งบประมาณ คือ เอกสารทางบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานที่ใหญ่กว่า ใช้

ควบคมุหน่วยงานที่เลก็กวา่ ในเรื่องการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณ 

งบประมาณ คือ แผนการเก่ียวกับการหาเงิน และการใชจ้่ายเงินของรฐับาล (A 

detailed statement of a government expenditures and revenues) 

งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงในโครงการ

ด าเนินงานทัง้หมด ในระยะเวลาหนึ่ง 

งบประมาณ คือ แผนการเงินของรฐับาลที่จดัท าขึน้เพื่อแสดงรายรบั และรายจ่าย

ในโครงการต่าง ๆ ที่รฐับาลก าหนดว่าจะกระท าในระยะยาวที่ก าหนด โดยก าหนดจ านวนเงินของ

แต่ละโครงการ ก็จะตอ้งใชจ้่ายเป็นจ านวนเงินเท่าไหร ่และจะหาเงินจากทางใด เพื่อน ามาใชจ้่าย

ในโครงการนัน้ 

งบประมาณ คือ กระบวนการต่อเนื่อง 3 ขัน้ตอน คือ การจัดท า การอนุมตัิ และ

การบรหิารงบประมาณ การงบประมาณ เก่ียวขอ้งกบัการแปรเปลี่ยนทรพัยากรทางการเงิน ใหเ้ป็น

วตัถปุระสงคข์องมนษุย ์

ในการเตรียมทีมกีฬาเพื่อจะเขา้สูก่ารแข่งขนัแต่ละรายการนัน้จ าเป็นที่ตอ้งอาศยั

งบประมาณในการด าเนินการต่างเพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้กิดความพรอ้มในเรื่องต่าง ๆ ขึน้ 

การจดัหางบประมาณนั้นเป็นหนา้ที่ของผูบ้ริหารแต่ละโรงเรียนเป็นผูจ้ดัหาและจดัสรร โดยไดร้บั

การสนับสนุนจากทางภาครฐับาล และภาคเอกชน ซึ่งจะบริหารงบประมาณผ่านโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประเภทของเงินแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่โครงการส่งเสริมกีฬานัน้จะ

ไดร้บังบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวของผูเ้รียน เงินสนับสนุนจากสมาคมผูป้กครองและครู 

สมาคมศิษยเ์ก่า เงินพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน และเงินจากผูส้นบัสนุนทางภาคเอกชน เป็นตน้ ทัง้นี ้

ภายใตก้ารจดัสรรงบประมาณเพื่อเตรียมทีมกีฬานัน้ ขึน้อยู่กบับรบิทของแต่ละโรงเรียนที่มีขนาดที่
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แตกต่างกนั และรวมไปถึงการใหค้วามส าคญักบัการเตรียมทีมกีฬาของโรงเรียนที่ต่างกนัออกไป

ตามนโยบายของสถานศกึษานัน้ ๆ (ปรีชา พงษเ์พ็ง.  2537) 

  งบประมาณที่น  ามาบริหารจัดการในเรื่องของการเตรียมทีมกีฬานัน้ครอบคลุม

ตัง้แต่กระบวนการแรกจนถึงจบการแข่งขนั โดยสามารถจ าแนกไดด้งันี ้

1. งบประมาณส าหรบัเบีย้เลีย้งนกักีฬา 

2. งบประมาณส าหรบัการซือ้อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ฝึกซอ้ม 

3. งบประมาณส าหรบัชดุฝึกซอ้มและชดุท าการแข่งขนั 

4. งบประมาณส าหรบัโภชนาการของนกักีฬา 

5. งบประมาณส าหรบัค่าใชจ้่ายในหอพกันกักีฬา 

6. งบประมาณส าหรบัค่าสมคัรเขา้แข่งขนัในรายการตา่ง ๆ 

7. งบประมาณส าหรบัค่ายานพาหนะส าหรบัเดินทางไปท าการแข่งขนั 

สรุปได้ว่างบประมาณที่โรงเรียนควรจะจัดสรรเพื่อให้การเตรียมทีมกีฬานั้นมี

ความส าคญั เสมือนเป็นตวัขบัเคลื่อนใหป้ระสบผลส าเรจ็ลลุ่วงตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้แต่บาง

โรงเรยีนอาจมีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ หรอืนโยบายของทางโรงเรยีนไม่ไดเ้นน้สง่เสรมิกีฬาเป็น

หลกั อาจจะถกูตดัลดงบประมาณในบางสว่นได ้
ด้านผู้ฝึกสอน 

  การท าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนของทีมกีฬาในโรงเรียนนัน้มกัจะเป็นหนา้ที่ของครูพล

ศึกษาในโรงเรียน ที่มีภาระอย่างหนึ่งคือการส่งเสริม พัฒนา และสรา้งโอกาสทางการกีฬาใหก้ับ

ผูเ้รียน โดยการท าหนา้ที่ผูฝึ้กสอนทีมกีฬาของครูพลศึกษานัน้มีบริบทที่แตกต่างจากการสอนพล

ศึกษาในหอ้งเรียน โดยผูฝึ้กสอนกีฬาของโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีคณุสมบตัิของการเป็นโคช้ที่ดีรว่ม

อยู่ดว้ย ทีมกีฬานัน้จงึจะประสบความส าเรจ็ได ้

  คณุสมบตัิของการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาในโรงเรียนนัน้ตอ้งอาศยับคุลิกภาพของการ

เป็นครูและการเป็นโคช้รว่มกนั ซึ่งคณุสมบตัิในการเป็นผูฝึ้กสอนที่ดีนัน้ หลงัจากที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา

เอกสารและสงัเคราะหร์ว่มกบัประสบการณส์ามารถอธิบายคณุสมบตัิของการเป็นผูฝึ้กสอนที่ดีได้

ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณใ์นประเภทกีฬานัน้ ๆ  
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   2. เป็นผูท้ี่ใฝ่รูอ้ยู่เสมอ 

3. เป็นผูท้ี่มีความรบัผิดชอบ 

4. เป็นผูท้ี่มีความตรงตอ่เวลา 

5. เป็นผูท้ี่เป็นแบบอย่างที่ดีได ้

6. เป็นผูท้ี่มีบคุลิกเป็นผูน้  า 

7. เป็นผูท้ี่มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี 

8. เป็นผูท้ี่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

9. เป็นผูท้ี่มีจิตวิทยาที่ดี สามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูอ้ื่นได ้

  10. เป็นผูท้ี่มีทกัษะในการสื่อสาร สามารถน าความรูท้ี่ตนเองมีถ่ายทอด

ใหก้บัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

11. เป็นผูท้ี่มีความสามารถจดัโปรแกรมการฝึกซอ้มไดอ้ย่างเป็นระบบ 

   12. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใชส้ถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเกิดความคุม้ค่ามากที่สดุ 

13. เป็นผูท้ี่สามารถประเมินขอ้บกพรอ่งของนกักีฬา แลว้น ากลบัมาแกไ้ข  

พฒันาไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

14. เป็นผูท้ี่มีใจรกัในการสอน ทุ่มเท และไม่ย่อทอ้ต่ออสุรรค 

  อนนัต ์อตัช ู(2538) กลา่วในหนงัสือเรื่อง หลกัการฝึกกีฬา ไวว้่า ถา้องคก์รใดไดผู้้

ฝึกสอนดี และนกักีฬาดีดว้ย ก็ไดร้บัความส าเรจ็มากกวา่ 75 เปอรเ์ซ็นต ์แลว้ ดงันัน้เราจะเห็นวา่ถา้

นักกีฬามีชัยชนะ ผู้ฝึกสอนและคณะ ก็ไดร้บัความยกย่องและนิยมชมชอบ แต่ถ้านักกีฬาแพ ้

หรอืไม่เป็นระเบียบ หรอืวุ่นวาย ผูฝึ้กสอนและคณะ ก็จะไดร้บัการต าหนิติเตียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเล่นที่ไม่เป็นทีม ไม่รูจ้ักกัน ไม่เขา้ขากัน หรือเล่นยังไม่มีระบบแบบแผน ผูฝึ้กสอนและคณะ

จะตอ้งไดร้บัการต าหนิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้แต่ถ้านักกีฬาเล่นดี และมีระบบแลว้ เล่นอย่างสุด

ความสามารถเป็นอย่างดีแลว้ แตผ่ลออกมาก็คือแพ ้เช่นนีผู้ท้ี่เขา้ใจในเรื่องของการกีฬาก็ควรจะให้

ก าลงัใจ และส่งเสริมใหท้ าทีมต่อไป เพราะทราบว่าถา้เป็นเช่นนีแ้ลว้ ไม่ชา้ทีมก็จะดี และประสบ

ความส าเรจ็อย่างแน่นอน ซึง่พอจะกลา่วถึงคณุสมบตัิและหนา้ที่ของผูฝึ้กสอนหรอืโคช้ได ้ดงันี ้
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  คุณสมบัติ 

   1. มีลักษณะเป็นผู้น  าที่ดี มีจิตวิทยาในการควบคุมทีม และจิตวิทยา

บคุคลดี 

   2. เป็นผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมทางดา้นกีฬาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่

รบัผิดชอบเป็นอย่างดี 

3. มีความรูเ้รื่องกีฬาคือรบัผิดชอบเป็นอย่างดีในกติกา และทักษะของ

กีฬานัน้ ๆ  

  4. มีความรูแ้ละรูจ้กัวิธีการสอน ฝึกหดัเทคนิค และทกัษะกีฬา 

  5. รูจ้กัการจดัโปรแกรมฝึกซอ้มอย่างมีแบบมีแผน 

  6. รูจ้ักการใช้ และสอนวิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่น  ามาฝึกหัดให้แก่

นกักีฬา ตลอดจนรูจ้กัวิธีการเก็บรกัษาอปุกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพดี 

หน้าที ่

1. ศกึษาจดุบกพรอ่งของนกักีฬาและของทีม เพื่อน าไปฝึกหดัใหม่ใหด้ีขึน้ 

2. รบัผิดชอบนกักีฬาในทีม และรกัษาผลประโยชนข์องทีม 

3. อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกักีฬาในการฝึกซอ้มหรอืการแข่งขนั 

4. ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาแก่นักกีฬาในเรื่องของทักษะ 

ตลอดจนปัญหาสว่นตวัของนกักีฬา 

  5. แบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบอื่น ๆ นอกเหนือจากทกัษะการเล่น เช่น หวัหนา้

ทีม การดแูลวสัด ุอปุกรณ ์ปฏิคม ฯลฯ 

6. บรหิารและการจดัการ 4M โดยสมบรูณแ์บบ 

7. วางระเบียบขอ้บงัคบัในการฝึกซอ้มและแข่งขนั 

8. ประสานงานการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

9. ประเมินผลและพฒันาทีมตอ่ไป 
 

ทกัษะของผู้สอน 

1. ความ รู้และทักษะเฉพาะกิจ  (Technical Skills) มีความสนใจ

ความชอบในกีฬานัน้ มีประสบการณใ์นเกมนัน้ ๆ มาบา้งพอสมควรมีทกัษะส่วนบคุคลในกีฬานัน้ 

ๆ พอสมควร และสามารถแสดง หรอืท าตวัอย่างใหน้กักีฬาไดเ้ป็นอย่างดี 
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  2. ความคิดที่ดีในการท าทีม (Conceptual Skills) ซึ่งจะตอ้งมีภาวการณ์

เป็นผู้น  า การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจมีความมุ่งมั่น และมองไกล  มี

ความสามารถในการจดัการ และชีน้  าที่พาทีมไปถึงเปา้หมายได ้

3. ทักษะใน เชิ งบริหาร (Administrative of Management Skills) ผู้ ฝึ กสอน

จะตอ้งเป็นครูที่ดีดว้ย เป็นนกัจดัการที่ดีเก่ียวกบัตารางการฝึกหดั วิธีฝึกหดั จดักลุม่ในการฝึกใหก้บั

นกักีฬาและผูร้ว่มงาน มีความสขุท่ีจะฝึกหดั และเต็มใจรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว ท าอะไรที่พรอ้มเพียง

กนั มีจดุมุ่งมั่นที่จะน าทีมไปสูช่ยัชนะรว่มกนั และมีระบบติดตามผลที่ดี 

4. ทกัษะในเชิงมนษุยส์มัพนัธ ์(Interpersonal or Human Skills) มีความเป็นผูน้  า 

ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เขา้ใจคนอื่น มีการใหก้ าลงัใจ ท างานรว่มกบัคนอื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

สรุปไดว้า่การเป็นผูฝึ้กสอนที่ดีนัน้มีบทบาทหนา้ที่มากมายที่ตอ้งรบัผิดชอบ ทัง้เรื่อง

ในสนามและนอกสนาม จ าเป็นตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากตวัผู้

ฝึกสอนเองที่ตอ้งมีความรู ้ความสามารถที่ดี มีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือเป็นแบบอย่างที่ดีได ้จึงจะ

สามารถถ่ายทอดความรู ้และคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาที่ดีไปยังนักกีฬาไดอ้ย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ซึ่งการมีผู้ฝึกสอนที่ดีอยู่ในทีมนั้นจะส่งผลต่อทีมให้ประสบความส าเร็จได้ตรงตาม

เป้าหมายที่วางเอาไวไ้ด ้(สืบสาย บุญวีระบุตร.  2539, น. 192 – 194; ณัฐดิษฐ์ ตันติด ารงฤทธ์ิ.  

2557, น. 22-24; วฒุิชยั วรหาญ.  2550, น. 16) 

ด้านการคัดเลือกนักกฬีา 
  นกักีฬาถือเป็นบุคคลที่มีความส าคญัมากที่สดุในการเตรียมทีมเขา้สู่การแข่งขนั 

เพราะว่านกักีฬาคือเป้าหมายของทกุปัจจยัที่ส่งผลถึง และคาดหวงัว่าประสิทธิภาพในการจดัการ

ปัจจัยต่าง ๆ จะมีผลที่ดีต่อตัวนักกีฬา เพื่อใหเ้กิดผลทัง้ทางดา้นความรู ้ความสามารถทางกีฬา 

ความอดทนของจิตใจ และการเป็นผูท่ี้มีน า้ใจเป็นนกักีฬาตามมา (วงศกร มีสมศกัดิ.์  2553, น. 24; 

ภพูิงค ์สวุรรณ.  2556, น. 15) 

  นกักีฬาที่เขา้รว่มการแข่งขนัฟตุซอลนกัเรียน โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นัน้คือนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน ฉะนัน้การเป็นนกัเรียน

ดว้ย และประกอบกบัการเป็นนกักีฬาดว้ยตอ้งอาศยัคณุสมบตัิเพิ่มเติมกวา่เด็กนกัเรยีนทั่วไป จงึจะ

สามารถเป็นทั้งนักเรียนและนักกีฬาที่ดีได ้โดยผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและน าประสบการณ์ของ
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ตนเองสามารถสงัเคราะหค์ุณสมบตัิของนักกีฬาที่ดีไดด้งัต่อไปนี ้ (พชัรภรณ ์เกตุพนัธ.์  2551, น. 

21) 

1. เป็นผูท้ี่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 

2. เป็นผูท้ี่มีใจรกัในการเลน่กีฬา 

3. เป็นผูท้ี่ใฝ่รู ้กระตือรือรน้ และหมั่นพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

4. เป็นผูท้ี่มีระเบียบวินยัตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

5. เป็นผูท้ี่มีความตรงตอ่เวลา 

6. เป็นผูท้ี่มีความวิรยิะ อตุสาหะ ไม่ย่อทอ้ 

7. เป็นผูท้ี่มีความกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ 

8. เป็นผูท้ี่เคารพกติกา ยอมรบัการตดัสิน  

9. เป็นผูท้ี่มีทกัษะในการสื่อสารท่ีดี 

10. เป็นผูท้ี่สามารถท างานเป็นทีมไดด้ี 

11. เป็นผูท้ี่รูบ้ทบาทหนา้ที่ของตนเอง เช่ือฟังผูฝึ้กสอน และฟังความเห็น

ของผูร้ว่มทีม 

12. เป็นผูท้ี่มีน า้ใจเป็นนกักีฬา 

  นกักีฬาที่ดีนัน้ตอ้งมีสภาพรา่งกายที่พรอ้ม หรือการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี โดย 

วิรยิา บญุชยั (2523) ไดอ้ธิบายถึงสว่นประกอบท่ีส าคญัของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีไว ้ไดแ้ก่ 

   1. ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ 

2. ความอดทนของกลา้มเนือ้ 

3. ก าลงัของกลา้มเนือ้ 

4. ความออ่นตวัของกลา้มเนือ้ 

5. สมรรถภาพของหวัใจและหลอดเลือด 

6. การประสานงานของประสาทและกลา้มเนือ้ 

  นอกจากนกักีฬาที่ดีจะมีสมรรถภาพทางรา่งกายที่ดีแลว้ คณุสมบตัิทางดา้นจิตใจ

ก็มีความส าคัญไม่แพก้ัน นักกีฬาจ าเป็นตอ้งเอาชนะใจตนเองใหไ้ดเ้สียก่อน จึงจะสามารถชนะ

คู่แข่งได ้ในเรื่องของการมีสมาธิ ความอดทน ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น ไม่ย่อทอ้ต่อความ

ยากล าบาก อยู่ในระเบียบวินยัอย่างเครง่ครดัแลว้ เรื่องของการมีน า้ใจเป็นนกักีฬาเองก็เป็นเรื่อง
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ส าคญั ตอ้งรูแ้พ ้รูช้นะ และรูจ้กัการใหอ้ภยั จงึจะสามารถประสบความเรจ็ได ้โดยอาจกลา่วเป็นขอ้ 

ๆ ไดด้งันี ้

   1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน คณะ หรือทีมที่ มีไว้ เช่น การ

ฝึกซอ้ม การซอ้มตวัระเบียบการแข่งขนั 

   2. เป็นพดูตรงตอ่เวลา ไม่วา่จะเป็นการฝึกซอ้มและการแข่งขนัก็ตาม 

3. มีระเบียบวินยัตอ่สภาพความเป็นอยู่ทั่วไป 

4. ตอ้งเลน่หรือแข่งขนัอย่างเต็มความสามารถ 

5. อทุิศเวลาใหก้บัการฝึกซอ้ม หรอืการแข่งขนัอย่างสม ่าเสมอ 

สรุปไดว้่านักกีฬาคือบุคคลที่ มีความส าคัญสูงสุดในทีมกีฬา ซึ่งตัวนักกีฬาที่ดีนั้น

ตอ้งมีคณุสมบตัิทัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคมประกอบอยู่ดว้ย หากทีมกีฬาใดมี

นักกีฬาที่มีคุณสมบตัิของนักกีฬาที่ดีอยู่ในทีมจ านวนมาก จะส่งผลต่อประสิทธิภาพทัง้ในสนาม

ฝึกซอ้มและสนามแข่งขนัได ้โดยปัจจัยต่าง ๆ ของนักกีฬานัน้จะมีส่วนประกอบอื่นเป็นส่วนผสม

รว่มอยู่ดว้ย แต่ทกุสว่นประกอบของทีมลว้นแลว้จะมีผลเพื่อตวันกักีฬาทัง้สิน้ 

 ด้านการวางโปรแกรมฝึกซ้อม 
  การฝึกซ้อมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบันักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝึกซ้อมที่ได้

กระท าจนบรรลเุป้าหมายแลว้ จะท าใหบ้คุคลที่ไดร้บัการฝึกซอ้มเกิดความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย

และจิตใจ ก่อนที่จะลงท าการแข่งขนั สามารถจ าแนกตามดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี ้

  1. ดา้นจิตใจ การฝึกซอ้มกีฬาเสมือนหนึ่งการจ าลองการแข่งขัน เพื่อใหผู้ไ้ดร้บั

การฝึกซอ้มเกิดความเชื่อมั่น ความศรทัธาในความสามารถของตนอย่างมีเหตผุล ท าใหจ้ิตใจมั่นคง 

ไม่หวั่นไหว ตระหนกตกใจ เมื่อถึงเวลาท าการแข่งขนัจรงิ 

  2. ดา้นสงัคม การฝึกซอ้มจะท าใหน้กักีฬาและผูเ้ก่ียวขอ้ง รูจ้กัปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น 

เพื่อหลอ่หลอมความแตกตา่งของแต่ละคน ใหเ้ป็นเสมือนบคุคลเดียวกนั เพื่อเปา้หมายแห่งชยัชนะ

ที่มีอยู่รว่มกนั 

  3. ดา้นอารมณใ์นการฝึกซอ้ม ฝึกใหผู้เ้ล่นรูจ้กัใหอ้ภยั สามารถควบคมุอารมณ ์มี

การยบัยัง้ชั่งใจ มีอารมณท์ี่ดี 
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4. ดา้นสติปัญญา การฝึกซอ้มจะท าใหผู้เ้ล่นไดใ้ชส้มองหรือสติปัญญา ในการ

เรียนรูท้กัษะ เทคนิค และวิธีการเล่น สามารถที่จะตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และน าทกัษะที่

ฝึกมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

  การวางโปรแกรมฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมความพรอ้มในการแข่งขันฟุตซอล

นักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ถือเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญอย่างมากต่อการแข่งขัน การฝึกซอ้มจะส่งผลในทางบวกกับสมรรถภาพทางกาย 

ทักษะ ความสัมพันธ์ภายในทีม ท าใหน้ักกีฬาเกิดความมั่นใจในการแข่งขัน โดยมีจุดม่งหมาย

เพื่อใหน้ักกีฬามีความพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะลงท าการแข่งขนั (Butcher.  

1968, น. 282, อา้งถึงใน ณฐัดิษฐ์ ตนัติด ารงฤทธ์ิ.  2557, น. 25) นอกจากทัง้ทางดา้นรา่งกายและ

จิตใจแลว้ยงัสามารถพฒันาดา้นอื่นควบคู่ไปดว้ย เช่นดา้นสงัคมที่เกิดมาจากสนามซอ้ม และดา้น

สติปัญญาท่ีมาจากความรูต้่าง ๆ ในการเลน่กีฬา (สเุมธ พรหมอินทร.์  2531, น. 5)  

  การวางโปรแกรมฝึกซอ้มส าหรบัฟุตซอลนกัเรียนนัน้มีความแตกต่างจากการวาง

โปรแกรมฝึกซอ้มกบัทีมกีฬาอาชีพ อนึ่งเกิดจากนกักีฬาทกุคนตอ้งท าหนา้ที่เป็นนกัเรยีนดว้ย ฉะนัน้

การวางโปรแกรมฝึกซอ้มต้องค านึงถึงความเหมาะสมในด้านของเวลาเป็นส าคัญ โดยแต่ละ

โรงเรียนก็มีแนวทางในการฝึกซอ้มแตกต่างกนัออกไป ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายของ

การฝึกซอ้มที่ชดัเจนและท าใหเ้กิดประสิทธิภาพจากการฝึกซอ้มมากที่สดุ ทกุคนภายในทีมตอ้งให้

ความส าคัญของการฝึกซ้อมอยู่ เสมอ ทั้งนี ้สามารถแบ่งระยะเวลาในการฝึกซ้อมตามที่ 

(Hammerslay. 1983 อา้งถึงใน ภพูิงค ์สวุรรณ. 2556, น. 17) ไดท้ัง้หมด 3 ระยะ ดงันี ้

  ระยะเตรียมก่อนการแข่งขัน ในระยะนีผู้ฝึ้กสอนควรวางโปรแกรมที่สรา้งเสริม

สมรรถภาพทางกายใหก้บันกักีฬาจากเบาไปหนกั รวมไปถึงทกัษะทางกีฬาฟตุซอลจากง่ายไปยาก 

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มก่อนการแข่งขันจะเริ่มตน้ขึน้ ในช่วงนีมี้ความแตกต่างกันแต่ละ

โรงเรียนในเรื่องของเวลา บางโรงเรียนใหค้วามส าคัญในระยะเตรียมก่อนการแข่งขันมาก มีการ

เตรียมความพรอ้ม 5 – 6 เดือน สว่นบางโรงเรียนใชเ้วลาในระยะนีแ้ค่ 1 – 2 เดือนเท่านัน้ ซึ่งความ

แตกตา่งกนัในเรื่องของเวลาจะสง่ผลตอ่ความพรอ้มในการแข่งขนัได ้

  ระยะระหว่างการแข่งขัน ในการแข่งขันฟุตซอลนัก เรียน โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการแข่งขันแบบระบบพบกันหมดท าใหใ้ช้

ระยะเวลาในช่วงนีป้ระมาณ 4 เดือน ในระยะนีน้ักกีฬาตอ้งมีความพรอ้มทางดา้นร่างกาย และ



  29 

จิตใจมากที่สดุ สิ่งที่ควรปฏิบตัิในการฝึกซอ้มของช่วงนีค้ือเนน้ในเรื่องของเทคนิคการเล่นต่าง ๆ 

การแกไ้ขปรบัเปลี่ยนรูปแบบหลงัจากการแข่งขนัแต่ละเกมจบลง เพื่อปิดขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ของทีม 

ในระยะนีย้ังคงมีการฝึกเน้นทักษะต่อไป แต่จะลดความเขม้ขน้ในเรื่องของการฝึกเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกายลดลง เพื่อใหร้่างกายของนักกีฬาไม่เหนื่อยลา้จนเกินไป และจะเนน้ใหทุ้ก

อย่างพรอ้มกบัเกมการแข่งขนัเป็นส าคญั 

  ระยะพกัหรือระยะหลงัจากการแข่งขนั คือระยะที่การแข่งขนัสิน้สดุลง ในระยะนีผู้ ้

ฝึกสอนควรใหน้ักกีฬาไดผ้่อนคลายทั้งทางดา้นร่างกาย และทางดา้นจิตใจจากการแข่งขันที่มี

ระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยอาจใช้วิธีพักการซ้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่อาจมีการใช้เกม 

นนัทนาการ หรือการเล่นกีฬาชนิดอื่นเพื่อเป็นการออกก าลงักายบา้ง ในระยะนีท้างผูบ้รหิารและผู้

ฝึกสอนจะตอ้งมีการวางแผนในแนวทางของทีมในการแข่งขนัครัง้ตอ่ไป 

สรุปไดว้่าการวางโปรแกรมฝึกซอ้มส าหรบัเตรียมความพรอ้มที่จะเขา้แข่งขันฟุต

ซอลนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นสิ่งที่ทุก

โรงเรียนตอ้งใหค้วามส าคญั โดยการวางโปรแกรมฝึกซอ้มที่ชดัเจนและมีประสิทธิภาพนัน้จะท าให้

นกักีฬามีความพรอ้ม ความมั่นใจ ในเรื่องของสมรรถภาพทางรา่งกาย ทกัษะ ความเขา้ใจในการ

เลน่เป็นทีมที่ดี อีกทัง้ยงัสง่ผลตอ่ผลการแข่งขนัที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได ้
 

ด้านสถานที ่อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  สถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกนบัเป็นปัจจยัหนึ่งที่ขาดไม่ไดส้  าหรบั

การฝึกซอ้ม หรือการเตรียมทีมกีฬา โดยทุกคนภายในทีมมีบทบาทที่จะจัดการในดา้นนีท้ั้งตัว

ผูบ้รหิารที่มีหนา้ที่คอยสนบัสนนุ จดัหา ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ทีมเป็นผูจ้ดัสรรในเรื่องของการใช้

งาน ส่วนเรื่องดูแลรกัษาใหส้ถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใชง้านไดมี้คุณภาพอยู่

เสมอเป็นหนา้ที่ของทุกคนภายในทีม สอดคลอ้งกับ วงศกร มีสมศักดิ์ (2553, น. 17) ที่กล่าวว่า 

วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงอาคารสถานที่  เป็นสิ่งส  าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การบริการประสบ

ความส าเร็จได้ผลสมบูรณ์ เป็นการบริหารอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดย เทพ

ประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2543, น. 25) ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรค านึงเก่ียวกับสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก สรุปไดด้งันี ้

1. ตอ้งมีจ านวนที่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ 
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2. ตอ้งอยู่ในสภาพที่ดี สามารถใชง้านไดด้ี และมีความทนัสมยั 

3. ตอ้งมีความรูใ้นการใชอ้ปุกรณ ์เครื่องมือต่าง ๆ 

4. ตอ้งจดัสรรอปุกรณ ์และเครื่องมือใหเ้หมาะสม 

5. ตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยในการใชส้ถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

6. ตอ้งรูจ้กัวิธีการบ ารุง เก็บรกัษาใหมี้สภาพที่ดี  

7. ตอ้งมีผูท้ี่รบัผิดชอบ จดัการสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

8. ส าหรบัสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มิใช่เป็นความดแูลของ

เราเองตอ้งมีการติดต่อขออนญุาตต่อผูร้บัผิดชอบและจองการขอใชล้ว่งหนา้ มีรายละเอียดถึงสิ่งที่

ตอ้งการ วนั เวลา ที่ขอใชอ้ย่างเป็นทางการ และตอ้งไดร้บัการตอบท่ีเป็นทางการเช่นกนั เม่ือเลิกใช้

แลว้ตอ้งสง่คืนในสภาพที่ดีเหมือนตอนรบัมา 

9. ต้องมีบัญชีอุปกรณ์และสถานที่เก็บ เพื่อป้องกันการสูญหาย การท าบัญชี

อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดความสะดวกในการเก็บรกัษาและ

การน ามาใช ้แลว้สามารถเป็นหลักฐานที่ใชอ้า้งอิง เม่ือมีการตั้งงบประมาณ โดยทั่วไปจะแบ่ง

ลกัษณะอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น 2 ประเภทคือ วสัดุสิน้เปลือง และครุภณัฑ ์ซึ่ง

เป็นอปุกรณม์ั่นคงถาวรใชง้านไดน้านจ าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรกัษา 

  สมคิด ชิตประสงค์ (2521) กล่าวว่า อุปกรณ์พลศึกษา เป็นสิ่งที่จ  าเป็น และ

ส าคญัยิ่ง ในการสอนพลศกึษา หากขาดอปุกรณแ์ลว้ จะท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ไดผ้ลเท่าที่ควร 

ฉะนัน้ ทางโรงเรียนควรจดัใหมี้อย่างเพียงพอกบัสดัสว่นจ านวนนกัเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่ควร

ค านงึถึงในการจดัหาอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางพลศกึษา คือ 

  1. ขนาดของสถานที่อุปกรณ์ ตอ้งมีความเหมาะสมกับสภาพ และขนาดผูเ้รียน 

เพื่อช่วยใหก้ารฝึกสมัฤทธ์ิผล 

2. สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความสะอาด และสวยงาม จะช่วยจูงใจให้

นกัเรยีนมีความอยากเรยีน อยากลน่ 

3. จ านวนของอปุกรณ ์ควรมีมากพอที่จะท าใหน้กัเรยีนไดฝึ้กหดัอย่างทั่วถึง 
4. สถานที่ตอ้งสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละมีสิ่งรบกวนนอ้ยที่สดุ 
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สรุปว่าปัจจัยดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นปัจจยัหนึ่งใน

การเตรียมทีมกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการฝึกซอ้มเตรียมทีมใหพ้รอ้มกบัการแข่งขนั ปัจจยั

ดา้นนีเ้ป็นหนา้ที่ของทกุคนภายในทีมที่จะจดัสรรใหมี้ความเพียงพอ  สามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี 

และดแูลรกัษาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัทีมกีฬา สามารถดึงศกัยภาพของวสัด ุอปุกรณอ์อกมาใช้

ใหคุ้ม้ค่ามากที่สดุ โดยจะตอ้งใชส้ถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม 

คุม้ค่า และค านงึถึงความปลอดภยัอยู่เสมอ 
 

 ด้านวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
  สมชาย ประเสรฐิศิรพินัธ ์(2536, น. 45) กลา่ววา่ ความกา้วหนา้ทางการกีฬาและ

สมรรถภาพของนกักีฬา เป็นผลจากการใชห้ลกัการทางสรรีวิทยาและวิธีการฝึกซอ้มสมยัใหม่ ค าว่า 

การฝึกซอ้ม (Training) หมายถึง การน าเอาวิธีการต่าง ๆ ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ มาใชใ้นการ

กระตุ้นร่างกายในขณะที่พอเหมาะ ท าให้ร่างกายเกิดการปรบัตัว โดยมีการปรบัตัวให้เข้ากับ

สภาวะแวดลอ้ม การเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายขึน้อยู่กบัความแข็งแรง ความนาน และจ านวน

ครัง้ของการกระตุน้ หากกระตุน้เบาเกินไป สัน้เกินไป และนอ้ยเกินไป ก็จะไม่เกิดการพฒันา แต่

การกระตุน้หนกัเกินไปก็อาจท าใหอ้วยัวะเสื่อมได ้

  จากความรูท้างสรีรวิทยาท าใหรู้ว้า่การเพิ่มความหนกัของงานอย่างมีระบบ จะท า

ใหอ้วยัวะต่าง ๆ ท าหนา้ที่อย่างมีสมรรถภาพที่ดีขึน้ นกัสรีรวิทยาไดก้ าหนดหลกัการเบือ้งตน้ของ

การฝึกซอ้มกีฬาไว ้ดงันี ้

   1. หลกัการท าซ า้สม ่าเสมอ 

2. หลกัการคอ่ยเพิ่มความหนกัขึน้ 

3. หลกัการคอ่ยเพิ่มความยากขึน้ 

การฝึกซอ้มกีฬามีผลต่อรา่งกาย ดงันี ้

   1. มีผลต่อความสามารถและศกัยภาพของระบบไหลเวียนเลือด 

2. มีผลต่อความสามารถและสมรรถภาพของกลา้มเนือ้ 

3. มีผลต่อสมรรถภาพของการเคลื่อนไหวที่สมัพนัธก์นัระหว่างกลา้มเนือ้

และประสาท 

การที่จะส่งเสริมองค์ประกอบต่าง  ๆดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้รูว้่าต้องมีการ

ฝึกซอ้มดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
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1. การฝึกซอ้มระบบไหลเวียนโลหิต 

2. การฝึกซอ้มระบบกลา้มเนือ้การ 

3. ฝึกซอ้มทางเทคนิค 

การฝึกซองทัง้ 3 ดา้นใหไ้ดส้ดัส่วนกัน จะเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพโดยทั่วไป 
ส่วนสมรรถภาพพิเศษนั้น ต้องเสริมสรา้งต่อจากสมรรถภาพโดยทั่ วไป โดยใช้การฝึกแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึง่ขึน้อยู่กบัชนิดและประเภทของกีฬา 

จติวิทยาการกีฬา 

สืบสาย บุญวีระบุตร (2539) กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬา คือ การศึกษาถึง

กระบวนการจิต ความคิด อารมณ์ สัมพันธ์กับความสามารถในการเล่น และการแข่งขันของ

นักกีฬา และในทางกลับกันความสามารถทางการกีฬา มีผลอย่างไรต่อจิตใจ กระบวนการ

ความคิด การรบัรูต้นเอง การประเมินความสามารถ ความรูส้ึกที่ดีต่อการเล่น หรือการกีฬาสรา้ง

ความสนุกสนาน ความทา้ทายตลอดเวลาที่เขา้ร่วมกิจกรรม สรา้งความรู ้ความรูส้ึกผูกมัด และ

มุ่งมั่นในกีฬาหรือการเล่นกีฬาเป็นระยะเวลานาน ๆ และทุ่มเทเพื่อการพฒันาความสามารถของ

ตนเอง 

จิตวิทยา เก่ียวข้องโดยตรงกับนักกีฬา โค้ชหรือผู้น  าทางการกีฬา และผู้ที่ มี

ความส าคัญต่อกระบวนการกีฬานั้น ๆ เก่ียวขอ้งโดยออ้มกับองคก์รและบุคคล ในกระบวนการ

สังคมกีฬาและประเทศชาติ วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมใหญ่ที่อยู่โดยรอบนักกีฬาและผู้น  า

ทางการกีฬา หรือการออกก าลงักายนาน เพราะปัจจยัเหลา่นีมี้ผลต่อลกัษณะโดยรวม ทัง้ความคิด 

การประเมินตนเอง จรยิธรรม และกรอบพฤติกรรมในการฝึกซอ้มและการแข่งขนั  

จิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซอ้ม และกระบวนการกีฬาที่เริ่มจากการเห็น
ความส าคญัและเขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหว่างจิตใจและการเล่นกีฬา จึงใชไ้ดต้ัง้แต่ก่อนการเล่น 
ขณะเล่น และหลงัเล่นกีฬาที่แต่ละคนตอ้งศึกษาเรื่องใชแ้กไ้ข ปรบัเป็นวิธีการของตนเอง จึงกล่าว
ไดว้า่ จิตวิทยาการกีฬาเป็นสว่นหนึ่งของการกีฬา ความเป็นนกักีฬา และการพฒันาความสามารถ  

จิตวิทยาการกีฬาวา่ดว้ยกระบวนการสรา้งและเสรมิแรงจงูใจจากโคช้และนกักีฬา
เอง เพื่อใหมี้ความมุ่งมั่นในการฝึกซอ้ม เป็นการพฒันาความสามารถสงูสดุ และน าความสามารถ
น าไปใชใ้นการแข่งขนัไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ เขา้ใจถึงอิทธิพลของแรงกระตุน้ ความวิตกกงัวล และ
การควบคมุตวัเองโดยการฝึกสมรรถภาพทางจิตดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อจดุมุ่งหมายสงูสดุ คือความ
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แข็งแกรง่ทางจิตใจ นอกจากนีย้งัส่งเสริมการจัดระบบความคิดที่ดีต่อตนเอง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และการเป็นนกักีฬา รวมทัง้การสรา้งความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา และการสรา้งคนใหเ้ป็นคนดี 
(สืบสาย บญุวีรบตุร.  2541) 

โภชนาการการกีฬา 

  สวุตัร สิทธิหล่อ (2540) กล่าวว่า โภชนาการการกีฬา เป็นศาสตรเ์ก่ียวกบัการให้

ความรู ้และขอ้มูลเก่ียวกับสารอาหารต่าง ๆ รวมถึงแหล่งพลงังานที่ส  าคัญที่ใชใ้นการออกก าลงั

กาย การกีฬาเพื่อการแข่งขนั หรือการประกอบกิจกรรมกรรมใด ๆ เพื่อใหร้่างกายมีความสมดุล 

ระหว่างพลงังานที่ไดร้บัจากสารอาหารที่รบัประทานเขา้ไปกับพลงังานที่ใชใ้นการออกก าลงักาย

หรือการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬาช่วงของการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขัน และมี

ความส าคัญยิ่งในนักกีฬาประเภทที่ตอ้งควบคุมน า้หนัก หรือในการลดน า้หนัก นักกีฬาจะตอ้ง

ไดร้บัสารอาหารอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร ์และ กุลธิดา เชิงฉลาด (2544) กล่าวไวว้่า โภชนาการ

ทางการกีฬา หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัโภชนาการที่เหมาะสมตามพลงังาน และความตอ้งการ

อาหารของนักกีฬาชายและหญิงในแต่ละประเภท และชนิดของการออกก าลงักาย และการเล่น

กีฬาทัง้ในภาวะปกติ และขณะฝึกซอ้ม ขณะท าการแข่งขนั หรือหลงัจากการฝึกซอ้ม หรือหลงัการ

แข่งขนั การควบคมุน า้หนกัและการใชพ้ลงังานในชนิดกีฬาที่ก าหนดน า้หนกัเป็นเกณฑ ์

รตันวดี ณ นคร (2537) กล่าวว่า การจดัอาหารเหมาะสมกบันกักีฬาควรยึดหลกั

ดงัตอ่ไปนี ้

     1. บรโิภคใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย 

       2. บรโิภคใหค้รบทกุสดัสว่น และบรโิภคอาหารที่มีคณุภาพ 

       3. บรโิภคใหค้รบทกุมือ้ 

       4. จดัใหเ้หมาะสมในแต่ละประเภทกีฬาและบคุคล 

  นักกีฬาสมัยใหม่ตอ้งเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารมาก พอ ๆ กับโปรแกรมการ

ฝึกซอ้ม หนทางสู่ชยัชนะนัน้ไม่มีสตูรอาหารที่เป็นทางลดั หรือเริ่มตน้อย่างผิด ๆ ความส าเรจ็อยู่ที่

ความสมดลุระหว่างอาหารกับพลงังานที่ไดร้บัและใชไ้ป นกักีฬาตอ้งการสารอาหารต่าง ๆ สงูกว่า

คนทั่วไปอยู่แลว้ เนื่องจากตอ้งการพลงังานมากกว่า เพื่อใหเ้พียงพอกับร่างกายที่ตอ้งการใชไ้ป

ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน นักกีฬาต้องระมัดระวังในการเปลี่ยนอาหารการกินเพื่อ
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ความส าเรจ็ระยะสัน้ โดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อสขุภาพในระยะยาว ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่

เป็นอาหารวิเศษ อาหารหลากชนิดท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการเท่านัน้ จงึจะช่วยเสรมิสมรรถนะสงูสดุ

ใหแ้ก่นักกีฬา เพื่อความพรอ้มในการแข่งขนั ในเม่ือกีฬาเป็นกิจกรรมที่ตอ้งใชพ้ลงังานเป็นอย่าง

มาก นักกีฬาจึงตอ้งกินอาหารใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้ง

จ านวนแคลอรี่และปรมิาณสารอาหารท่ีจ าเป็นตา่ง ๆ ทัง้นีเ้พื่อรกัษาความสมดลุของพลงังานเอาไว้

อย่างพอดีและเหมาะสม (บญัชา สวุรรณานนท.์  2542) 

 การประยุกตก์ีฬาเวชศาสตร ์

  ถนอมวงศ ์กฤษณเ์พ็ชร ์(2536) กล่าวว่า กีฬาเวชศาสตร ์เป็นการศึกษาเก่ียวกบั

การป้องกัน การบ าบัดรักษา และวิจัยการบาดเจ็บทางการกีฬา ซึ่งเก่ียวข้องกับกายวิภาค 

สรีรวิทยาและพยาธิสภาพ การวินิจฉยัโรคและการรกัษา ศกึษาทางชีวเคมี และโภชนาการทางการ

กีฬา ซึ่งน าไปใช้ในการฝึกซ้อมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การใช้สารกระตุ้น และการ

ตรวจสอบ  

  การประยกุตใ์ชใ้นนกักีฬา มีวตัถปุระสงคค์ือ ท าใหน้กักีฬามีความสามารถสงูสดุ 

และท าใหก้ารแข่งขนักีฬาไปดว้ยความปลอดภยั และยตุิธรรม ในทางปฏิบตัิ ไดแ้ก่ 

   1.  การคดัเลือกนกักีฬา 

2.  การทดสอบความสมบรูณข์องรา่งกาย 

3.  การดแูลรกัษาสขุภาพ และใหค้ าแนะน าในการฝึกซอ้ม 

4.  การปอ้งกนัอาการบาดเจ็บทางการกีฬา 

5.  การปฐมพยาบาล การบ าบัดรกัษา และการฟ้ืนฟูการบาดเจ็บจาก

การเลน่กีฬา 

6.  การเป็นแพทยป์ระจ าทีมนกักีฬา 

7.  การจดับรกิารทางการแพทยใ์นการแข่งขนั 

8.  การตรวจเพศ 

9.  การควบคมุการใชส้ารกระตุน้ 

10. การเป็นกรรมการแพทยต์ามกฎหมายของการแข่งขนั 

  สรุปไดว้่าในยคุปัจจบุนันีมี้ความกา้วหนา้ทางหลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬามากมาย 

ทัง้ในดา้นของจิตวิทยาการกีฬามาใช ้เพื่อสรา้งแรงจูงใจ แรงผลกัดันใหน้ักกีฬาเกิดความมั่นใจ 
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หรอืความเช่ือมั่นในการแข่งขนั ประกอบกบัการน าหลกัโภชนาการมาใชก้บัการฝึก และการแข่งขนั

กีฬา ท าให้นักกีฬามีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีรูปร่างที่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาแต่ละ

ประเภท และสุดทา้ยคือการน าเวชศาสตรม์าใชก้ับการกีฬา เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการ

บาดเจ็บ โดยใชก้ารป้องกนัที่ถกูหลกั รวมไปถึงการปฏิบตัิในทิศทางที่ถกูตอ้งเม่ือนกักีฬามีอาการ

บาดเจ็บเกิดขึน้ 
 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิัยในประเทศ 

  สอาด วงศอ์นนัตน์นท ์(2538, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล ลกัษณะงาน ประสบการณใ์นการท างาน บทบาททางวิชาชีพ กบัความ
ยดึมั่นผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรฐักรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ประสบการณใ์นการท างาน และ
บทบาททางวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรฐั
กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัที่เป็นตวัท านายความยึดมั่นผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรฐักรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรที่ศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 8 แห่ง จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามซึ่งผูว้ิจยัพฒันาจาก
วรรณคดีและวิจยัที่เก่ียวขอ้ง วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณุแบบเพิ่มหรอืลดตวั
แปรเป็นขัน้ๆ ผลการวิจยัพบวา่ 
   1. อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ความมีอิสระในการ
ท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณข์องงาน ความส าคญัของงาน ผลป้อนกลบั
ของงาน ความรูส้ึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองคก์าร ความรูส้ึกว่าตนเองเป็นที่พึ่งพิงได ้ความ
คาดหวงัไดร้บัการตอบสนองจากองคก์าร ทศันคติต่อเพื่อนรว่มงานและองคก์าร มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความขัดแย้งใน
บทบาทและความคลมุเครือในบทบาท มีความสมัพนัธท์างลบกบัความยึดมั่นผูกพนัต่อองคก์าร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   2. กลุ่มตวัแปรที่สามารถร่วมกนัท ารา้ยความยึดมั่นผูกพนัต่อองคก์ารที่
ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 มี 6 ตวัแปร คือ ความคาดหวงัที่ไดร้บัการตอบสนองจาก
องคก์าร ความรูส้ึกว่าองคก์ารเป็นสิ่งที่พึ่งพิงได ้ความคลมุเครือในบทบาท อาย ุทศันคติต่อเพื่อน
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รว่มงานและองคก์าร และความมีอิสระในการท างาน สามารถอธิบายความผนัแปรของความยึด
มั่นผกูพนัตอ่องคก์ารไดร้อ้ยละ 52.49 
 สุรศักดิ์ ทรพัยเ์พิ่ม (2544, น. บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬา
วอลเลยบ์อลเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28 มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อทราบปัญหาดา้นต่างๆในการเตรียมทีมกีฬาวอลเลยบ์อลชายของสถาบนัอดุมศกึษาที่ผ่านการ
คดัเลือกเขา้รว่มการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28 ณ มหาวิทยาลยัณิวฒันา 
จงัหวดัสพุรรณบรุี ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคือ ผูจ้ดัการทีมจ านวน 12 คน ผูฝึ้กสอนจ านวน 12 คน 
และผูช้่วยผูฝึ้กสอนจ านวน 12 คน รวม 36 คน และนักกีฬา จ านวน 144 คน รวมทัง้สิน้ 180 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. ปัญหาดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา ที่พบมากคือ ระยะเวลาในการคดัเลือกตวั
นกักีฬา 
  2. ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ที่พบมากคือ อุปกรณ์การ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายและความสะดวกในการใชส้นามฝึกซอ้ม 
  3.ปัญหาดา้นการฝึกซอ้ม ที่พบมากคือ การทดสอบความพรอ้มของทีมโดยการสง่
ทีมเขา้รว่มการแข่งขนัรายการต่าง ๆ  
  4. ปัญหาดา้นงบประมาณ ที่พบมากคือ งบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณใ์นการ
ฝึกซอ้ม 
  5. ปัญหาด้านสวัสดิการ ที่พบมากคือ การจัดสอนเสริมดา้นการศึกษาให้กับ
นกักีฬา 
 อาณัติ อยู่นัด (2546, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง บทบาทครูพลศึกษาในการจัด

กิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ศึกษาบทบาทครูพลศึกษา ในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูคือ ครูพลศึกษา นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนที่

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ โรงเรียนอตุรดิตถ ์โรงเรียนพิชยั โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์โรงเรียนวงั

กะพีพ้ิทยาคม โรงเรียนดาราพิทยาคม และโรงเรียนบา้นโคนพิทยา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ขอ้มูลที่ไดน้  ามาวิเคราะห ์แลว้น ามา

จ าแนกจดัหมวดหมู่ เชื่อมโยงและขอ้สรุป 
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  ผลการวิจยัพบวา่ครูพลศกึษา ไดท้  าหนา้ที่ครบทัง้ 4 ดา้น คือดา้นการจดัการเรียน

การสอน ดา้นการจดัแข่งขนักีฬาในโรงเรียน ดา้นการจดัแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียน และดา้นการจดั

การศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษ ครูพลศกึษายงัมีโอกาสไดจ้ดักิจกรรมการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพอกี

ดว้ย คือการเตน้แอโรบิคเพื่อสขุภาพ ใหน้กัเรยีนมีสขุภาพแข็งแรง สมบรูณ ์การจดักิจกรรมการออก

ก าลงักายเพื่อสขุภาพนี ้พบว่านกัเรียนเกิดความสนุก มีความสขุ ผ่อนคลายความเครียดจากการ

เรียน และนกัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

 วัฒนะ โปร่งนุช (2546, น. บทดคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ในการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มี

วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ในการบริหาร

โรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวัดสโุขทยั ดา้นการ

ประกันทางการศึกษาแบบองคร์วม คือ ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ประกนัประสิทธิภาพ

การศกึษา ประกนัโอกาสการศกึษา และประกนัความปลอดภยั กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้

นี ้ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 270 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.98 

การวิเคราะหข์อ้มลูใชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ผลการศกึษาพบวา่ 

  1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 ถึง 45 

ปี และวฒุิการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีระดบับทบาทที่เป็นจรงิและที่คาดหวงั

ในการบรหิารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นการประกนัทางการศกึษา อยู่ในระดบัมาก 

  3. ผลการเปรียบเทียบระดบับทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวงัของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารโรงเรียนตามเพศ วฒุิการศกึษา อาย ุและกลุม่บคุคล โดยรวม

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  4. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทหน้าที่ เป็นจริงและที่ คาดหวังของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารโรงเรยีนดา้นการประกนัทางการศกึษาตามเพศ 

วฒุิการศึกษา อายุ และกลุ่มบุคคล โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 

 ครองยศ เมฆไหว (2548, น. บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเรื่อง สภาพและปัญหาการเตรียมทีม

เพื่อเขา้รว่มการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2547 โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูจ้ดัการทีม 

จ านวน 10 คน ผูฝึ้กสอนจ านวน 10 คน และนกักีฬาฟตุบอล จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มี ค่าความเช่ือมั่น .91 วิเคราะหข์อ้มลู

โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่ารอ้ยละ , น.ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. จากแบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยลีกครัง้ที่ 9 ปี พ.ศ. 2547 โดยรวมตามความคิดเห็นของผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนทุก

สโมสร มีสภาพการเตรียมทีมอยู่ในระดบัที่เหมาะสม มีความพรอ้มส าหรบัการแข่งขนัฟุตบอลไทย

ลีกครัง้ที่ 9 และมีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ยมากในการเตรียมทีม 

  2. จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ฟตุบอลไทยลีกครัง้ที่ 9 ปี พ.ศ. 2547 ความคิดเห็นของนกักีฬาฟตุบอล 

   2.1 สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซอ้ม เม่ือ

พิจารณาสภาพโดยรวม พบว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ 75.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบขอ้ไม่เหมาะสม คือไม่มีการฝึกซอ้มของทีมในเวลากลางคืน คิดเป็นรอ้ยละ 68 และการฝึกซอ้ม

ในเวลากลางคืนสนามฝึกซอ้มมีแสงสว่างไม่เพียงพอ คิดเป็นรอ้ยละ 64 เม่ือพิจารณาปัญหา

โดยรวมและรายขอ้ พบวา่มีปัญหาในระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 37.88  

   2.2 ดา้นการบรหิารจดัการ เม่ือพิจารณาสภาพโดยรวมและรายขอ้ พบวา่ 

มีสภาพเหมาะสมคิดเป็นรอ้ยละ 81.29 และเม่ือพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายขอ้ พบว่ามี

ปัญหาในระดบันอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ 39.54 

   2.3 ด้านการคัดเลือกนักกีฬาและการฝึกซ้อมเ ม่ือพิจารณาสภาพ

โดยรวม พบว่า มีสภาพเหมาะสมคิดเป็นรอ้ยละ 83.18 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อที่ไม่

เหมาะสมคือ ไม่มีการอุ่นเครื่องภายนอกประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 86 และเม่ือพิจารณาปัญหา

โดยรวมและรายขอ้ พบวา่มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 42.50 
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   2.4 ดา้นงบประมาณและสวสัดิการ เม่ือพิจารณาสภาพโดยรวมและราย

ขอ้ พบว่า มีสภาพเหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ 83.32 และเม่ือพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายขอ้ 

พบวา่มีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 39 

 มนตรี ริว้ทอง (2548, น. บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหารการเตรียมทีมเขา้รว่มการ

แข่งขนักีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 34 มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัญหาการเตรียมทีมเขา้รว่มการแข่งขนักีฬามวยสากลสมคัรเลน่ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 

34 โดยใชแ้บบสอบถามที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่อศึกษาปัญหาดา้นต่างๆ คือดา้นขอ้บงัคับฉบบัที่ 21 

และระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยระเบียบกติกาการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 34 (พ.ศ 

2547) ณ จงัหวดัราชบรุี ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา ดา้นการฝึกซอ้มและการแข่งขนั ดา้นผูจ้ดัการ

ทีมและผูฝึ้กสอน ดา้นสถานที่และอปุกรณ ์ดา้นงบประมาณและสวสัดิการ รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่

ประชากร จ านวน 251 คน แบ่งเป็นผูจ้ัดการทีม จ านวน 27 คน ผูฝึ้กสอน จ านวน 72 คน และ

นกักีฬามวยสากลสมคัรเล่น จ านวน 152 คน ไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 204 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 81.28 และน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหค์่ารอ้ยละ พบวา่ 

  ผูจ้ดัการทีมผูฝึ้กสอนและนกักีฬามวยสากลสมคัรเล่น ทัง้ 3 กลุ่ม มีความคิดเห็น

เก่ียวกับปัญหาการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติ ครัง้ที่ 34 ในระดบัปานกลาง ทัง้ 6 ดา้น 

 อาพัทธ ์เตียวตระกูล (2548, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหส์มัฤทธ์ิผลของ

การบรหิารองคก์รกีฬาของมหาวิทยาลยัรฐั และเอกชนในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

ศึกษา และวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิของการบริหารองคก์รกีฬาของมหาวิทยาลัยรฐั และเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ 

  การบริหารองคก์รกีฬาของมหาวิทยาลยัรฐั และเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใน

สว่นของทรพัยากรในการบรหิาร อยู่ในระดบัพอใช ้สว่นกระบวนการการบรหิารและผลด าเนินงาน

ดา้นกีฬาอยู่ในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับทรพัยากรในการบริหารระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน ด้านกีฬามหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็น ไม่

แตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการ

บริหารระหว่างผูป้ฏิบตัิงาน ดา้นกีฬาของมหาวิทยาลยัรฐัและเอกชน พบว่า ทัง้สองกลุ่มมีความ
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คิดเห็น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลการด าเนินงานดา้นกีฬา ระหวา่งนิสิต นกัศกึษา ของมหาวิทยาลยัรฐัและเอกชน พบว่า 

ในทุกดา้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สัมฤทธ์ิผลของการบริหาร

องคก์รกีฬามีความสมัพนัธก์บัทรพัยากร กระบวนการบริหาร และผลด าเนินงานดา้นกีฬา โดยมี

ความสมัพนัธก์นัทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ผลด าเนินงานกีฬา ดา้นกีฬาขัน้

พืน้ฐานกีฬาเพื่อสขุภาพ และความเป็นเลิศ โดยมีความสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ ที่ระดับ .05 และอันดับการบริหารองคก์รกีฬา มีความสัมพันธ์กับอันดับการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลยั โดยมีความสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 

กานต์เทพ ยิ่งยง (2550, น. บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับการ

พัฒนาการจัดการแข่งขันรกับีฟุ้ตบอลประเภท 15 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น

เก่ียวกบัการพฒันาการจดัการแข่งขนัฟุตบอลประเทศ 15 คน ของนกักีฬา ผู้ฝึกสอน/ผูค้วบคมุทีม 

และผูช้ม เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักกีฬากับผูฝึ้กสอน/ควบคุมทีม ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างคือ ผู้สอน/ผู้คุมทีมจ านวน 141 คน นักกีฬา จ านวน 366 คน ผู้ชมจ านวน 900 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบดว้ย แบบสอบถามส าหรบันักกีฬาและผูฝึ้กสอน/ควบคุมทีม 

และแบบสอบถามส าหรบัผู้ชม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จากนั้นน าข้อมูลจากแบบสอบถามส าหรับนักกีฬาและผู้สอน/ผู้ควบคุมทีมมา

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาจดัการแข่งขนัฟุตบอลประเทศ 15 คน โดยใชค้่า “ที” 

(t-test) ที่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการแข่งขนักีฬารกับีฟ้ตุบอลประเภท 15 

คน ของนกักีฬา พบว่า การจดัการแข่งขนัรกับีฟุ้ตบอลประเภท 15 คน โดยรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดบัมาก 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับพัฒนาการจัดการแข่งขนักีฬารกับีฟุ้ตบอลประเภท 15 

คน ของผูฝึ้กสอน/ผูค้วบคุมทีม พบว่า การจัดการแข่งขนัรกับีฟุ้ตบอลประเภท 15 คน โดยรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการแข่งขนักีฬารกับีฟุ้ตบอลประเภท 

15 คน ของผูช้ม  พบว่า การจดัการแข่งขนัฟตุบอลประเภท 15 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
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4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกักีฬากบัผูฝึ้กสอนควบคมุทีมเก่ียวกบัการ

พฒันาจดัการแข่งขนักีฬารกับีฟ้ตุบอลประเภท 15 คน พบวา่ นกักีฬาและผูฝึ้กสอน/ผูค้วบคมุทีม มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาจดัการแข่งขนักีฬารกับีฟ้ตุบอลประเภท 15 คน ไม่แตกตา่งกนั 

วฒุิชยั วรหาญ (2550 , น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพโปรลีก 1 ประจ าปี 2559 มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาการ

เตรยีมทีมเพื่อเขา้รว่มการแข่งขนัฟตุบอลอาชีพโปรลีก 1 ประจ าปี 2549 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นบรหิาร

และจัดการดา้นอปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นการฝึกซอ้ม ดา้นผูฝึ้กสอน และดา้นตวั

นกักีฬา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ผูจ้ดัการทีมผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 

และนกักีฬา จ านวน 308 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามมาตราสว่น

ประมาณค่า 5 ระดบั ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .94 สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี หาค่ารอ้ยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการ

แข่งขนัฟตุบอลอาชีพโปรลีก 1 ประจ าปี 2549 มีดงันี ้

   1. ดา้นการบริหารและจัดการ พบว่า ผูจ้ัดการทีม มีปัญหาอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ประจ าทีม มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.48 นกักีฬา มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 

   2. รา้นอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผูจ้ัดการทีมมีปัญหา

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ทีม มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 นกักีฬา มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 

   3. ด้านการฝึกซ้อม พบว่า ผู้จัดการทีม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ประจ าทีม มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.96 นกักีฬา มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 
   4. การฝึกสอน พบว่า ผู้จัดการทีม มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ผูฝึ้กสอนและเจา้หน้าที่ประจ าทีมส่วนใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 นกักีฬา มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 
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   5. ดา้นตวันักกีฬา พบว่า ผูจ้ัดการทีม มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.03 ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ประจ าทีม มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.52 นกักีฬา มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 

   6. ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอนและเจา้หนา้ที่ประจ า

ทีม และนกักีฬา มีขอ้เสนอแนะโดยรวมดงันี ้

6.1 ควรมีการประชาสมัพนัธใ์หแ้พรห่ลายเพิ่มมากขึน้ 

  6.2 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหม้ากขึน้ในทุก ๆ 

ดา้น รวมทัง้ควรเพิ่มสวสัดิการและเบีย้เลีย้งนกักีฬาใหม้ากขึน้ 

     6.3 ควรมีการติดตามฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด และควรมีการ

ปรบัปรุงเก่ียวกบัเวลาและสถานที่ในการฝึกซอ้มใหเ้หมาะสม 

แสงทอง หอมสวาสดิ์ (2550, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผูค้วบคมุทีมที่มีต่อการจดัการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ของ

โรงเรยีนในเขตพืน้ที่การศกึษาอดุรธานี ปีการศกึษา 2549 มีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ควบคุมทีมที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาอดุรธานี ปีการศึกษา 2549 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 100 คนครูผูค้วบคมุทีมจ านวน 400 คนไดม้าโดยการสุ่ม

แบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีค่าความเช่ือมั่น .97 

วิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่รอ้ยละ ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่ มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง

โรงเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2549  ดา้น

งบประมาณ ด้านการจัดการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมมีความ

เหมาะสม อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 38.90 , 40.42 และ 46.10 ตามล าดบั ส่วนดา้น

บคุลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นรอ้ยละ 39.17 

2.ความคิดเห็นของครูผูค้วบคมุทีมที่มีต่อการจัดการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาอดุรธานี ปีการศึกษา 2549 ดา้นการจดัการ ดา้น

บคุลากร ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
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มาก คิดเป็นรอ้ยละ 47.15, 39.92 และ 41.15 ตามล าดบั สว่นดา้นงบประมาณ มีความเหมาะสม

ในระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 38.10 

3. ความคิดเห็นระหว่างครูผูค้วบคมุทีมที่มีวฒุิทางการศึกษาและครูผูค้วบคมุทีม

ที่มีวุฒิทางการศึกษาอื่น ที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนระดับประถมศึกษาของ

โรงเรยีนในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี ปีการศกึษา 2549 ไม่แตกต่างกนั 

พชัรภรณ ์เกตุพนัธ ์(2551, น. บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการเตรียมทีม

นกักีฬาไทยเพื่อการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์ครัง้ที่ 24 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ

และปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาไทยเพื่อการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์ครัง้ที่ 24 กลุ่มตัวอย่าง เป็น

นกักีฬาประเภทบคุคลและนกักีฬาประเภททีมจ านวน 1,138 คน (Stratified Random Sampling) 

ซึ่งไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้ง

ขึน้ มีค่าความเช่ือมั่น .98 วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบคา่ที (t-test) ก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพและปัญหาในการเตรียมทีมนกักีฬาไทยเพื่อการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์ครัง้

ที่ 24 โดยรวมมีปัญหา อยู่ในระดับนอ้ย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.1 และ 

0.65 ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการเตรยีมทีมนกักีฬาไทยเพื่อการแข่งขนักีฬา

ซีเกมส ์ครัง้ที่ 24  โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

มานพ สขุสมแดน (2551, น. บทดคัดย่อ) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการ

เตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 2 ครัง้ที่ 24 

พ.ศ.2550 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสมัภาษณ ์เพื่อศึกษาปัญหาในการเตรียมทีม

นกักีฬามวยไทยสมคัรเล่นเพื่อคดัเลือกตวัแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 2 ครัง้ที่ 24 ระหว่างวนัที่ 

26 พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มในดา้นปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬา

เยาวชนแห่งชาติครัง้ที่ 24 และขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขในการเตรียมทีม

นกักีฬามวยไทยสมคัรเลน่ เพื่อคดัเลือกตวัแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 2 จาก 12 จงัหวดั 
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ประชากรในการวิจัยประกอบดว้ย ผูจ้ัดการทีมจ านวน 12 คน ผูฝึ้กสอนจ านวน 12 คน 

นักกีฬาเยาวชนมวยไทยสมัครเล่นภาค 2 จ านวน 73 คน รวมทั้งสิน้ 97 คน ไดม้าโดยวิธีแบบ

เจาะจง โดยใชเ้ครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์น าขอ้มลูมาวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ภาค 2 ครัง้ที่ 4 ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดย ภาพรวมทัง้ 5 ดา้นของผูจ้ดัการ

ทีมผูฝึ้กสอนและนกักีฬาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29,3.11 และ 3.4 ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุม่ผูจ้ดัการทีมผูฝึ้กสอนนกักีฬาในดา้น

ปัญหาการเตรยีมทีมนกักีฬามวยไทยสมคัรเลน่เพื่อคดัเลือกตวัแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ที่ 24 

เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยการเปรียบเทียบทุกดา้นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง นักกีฬามี

ค่าเฉลี่ยมาเป็น ล าดบัที่ 1 ผูจ้ดัการทีมมีค่าเฉลี่ยมาเป็น ล าดบัที่ 2 และผูฝึ้กสอนมีค่าเฉลี่ยมาเป็น 

ล าดบัที่ 3 

วงศกร มีสมศักดิ์ (2553 , น. บทคัดย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการทีม

ฟตุบอลของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งอาเซียน 

ครัง้ที่ 15 มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษาในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งอาเซียนครัง้ที่ 15 ประชากรคือ ประธานคดัเลือก

นักกีฬาผูจ้ัดการทีมผูฝึ้กสอนและนักกีฬา รวมทัง้สิน้ 24 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้ น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา

วิเคราะห ์โดยหาค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าขอ้มลูจากการ

สมัภาษณม์าถอดความ และสรุปตามประเด็นที่ศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ 

  1. ความคิดเห็นเก่ียวกับทรพัยากรในการบริหารดา้นบุคลากร และสถานที่วสัดุ

อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการจดัการทั่วไป อยู่ในระดบัดี ส่วนดา้นการเงินและ

งบประมาณอยู่ในระดบัพอใช ้ 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการในการบริหาร ดา้นการวางแผน ดา้นการ

จดัการองคก์ร ดา้นการชีน้  า และดา้นการประเมินผล อยู่ในระดบัดี  
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3. ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ มีงบประมาณสนับสนุนในการเตรียมทีมเพียงพอ สถานที่ฝึกซอ้ม ที่พักเหมาะสม 

วสัดอุปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกพอเพียง การจดัการทั่วไปอยู่ในเกณฑด์ี มีการวางแผน

เพื่อเป้าหมายแห่งชยัชนะ มีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรอย่างชดัเจน มีการสรา้ง

แรงจงูใจ สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บันกักีฬา และมีการประเมินผลตลอด 

ภูพิงค ์สุวรรณ (2556, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเตรียมทีมกีฬา

จกัรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขนักีฬาซีเกมสค์รัง้ที่ 27 มีวตัถุประสงค์

เพื่อท าการศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขนั

กีฬาซีเกมส ์ครัง้ที่ 27 โดยการศกึษาจากประชากรทัง้หมดจ านวน 17 คน โดยการใชแ้บบสอบถาม

และแบบสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เป็นเครื่องมือในการวิจยัโดยคา่ความเที่ยงของแบบสอบถาม มี

ค่าเท่ากับ 0.82 น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห ์ท าการแจกแจงความถ่ี หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และน า

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ก่อนและหลงัการแข่งขนัมาถอดความ และสรุปตามประเด็นในรูปแบบ

ความเรยีง 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

1. ผลของแบบสอบถามการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่ง

ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมสค์รัง้ที่  27 มีทรพัยากรในการจัดการด้านบุคลากร ด้าน

การเงินและงบประมาณ ดา้นสถานที่ วสัดอุปุกรณ ์และเครื่องอ านวยความสะดวก ดา้นการจดัการ

ทั่วไปและกระบวนการในการจัดการ ดา้นการวางแผน ดา้นการจัดการองคก์ร ดา้นการน า และ

ดา้นการประเมินผล อยู่ในระดบัดี 

2. ผลของการสัมภาษณ์การเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่ง

ประเทศไทยในการแข่งขนักีฬาซีเกมสค์รัง้ที่ 27 ทางสมาคมมีการเตรียมทีมในดา้นทรพัยากร ใน

การจัดการ และกระบวนการในการจัดการที่ มีประสิทธิภาพ ท าให้ทีมกีฬาจักรยานประสบ

ความส าเรจ็ในการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์

3. ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเตรียมทีมกีฬาจักรยานที่ไดจ้าก

ขอ้สรุปของผูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งเป็นผูแ้ทนกลุม่ดงันี ้มีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการดา้นบคุลากร 

การจดัการระบบการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงเงินอดัฉีดเหรียญรางวลั ใน

สว่นของที่พกัและเสน้ทางในการฝึกซอ้มอปุกรณแ์ละอะไหล่จกัรยาน ทางสมาคมมีการเตรียมการ
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ได้ดี ในเรื่องของการฝึกด้วยน ้าหนัก ควรมีการน ามาใช้ในการฝึกซ้อม ควรมีการจัดเตรียม

นกัจิตวิทยา และนกัโภชนาการเขา้มาดแูลนกักีฬาใหบ้่อยมากขึน้ ดา้นการวางแผน ผูฝึ้กสอนมีกล

ยทุธท์ี่ดีการวางแผน มีกระบวนการสื่อสารใหท้กุคนไดร้บัทราบถึงการด าเนินการ การจดัองคก์ร มี

การแบ่งหนา้ที่การท างานในแต่ละฝ่าย โดยมีการแบ่งหนา้ที่ตามความเหมาะสมและความถนัด

ของแต่ละคน มีการก าหนดหนา้ที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการสรา้งขวญัก าลงัใจใหแ้ก่

ผูป้ฏิบตัิงาน มีการประชมุผลการด าเนินงาน และมีการประเมินผลงานในทุก ๆ ฝ่าย เพื่อจะไดน้ า

ขอ้บกพรอ่งไปปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

 ณัฐดิษฐ์ ตันติด ารงฤทธ์ิ (2557, น. บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการ

จัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครัง้ที่  4 ณ จังหวัดภูเก็ต มี

วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาถึงสภาพและปัญหาการจดัการเตรียมทีมนกักีฬาไทยในการแข่งขนัเอเชียน

บีชเกมสค์รัง้ที่ 4 ณ จงัหวดัภูเก็ต และเพื่อเปรียบเทียบการรบัรูส้ภาพและปัญหาระหว่างนักกีฬา

ประเภทบุคคล และนักกีฬาประเภททีม ของการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขนักีฬา

อาเซียนบีชเกมสค์รัง้ที่ 4 ณ จังหวดัภูเก็ต ประชากรการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นเลขาธิการสมาคมกีฬา

หรือนายกสมาคมกีฬา ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และนกักีฬา ซึ่งประกอบดว้ย 26 ชนิดกีฬา รวม 473 

คน ใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณใ์นการเก็บขอ้มลูผูท้ี่เก่ียวขอ้ง น าผลที่ไดม้าวิเคราะหท์าง

สถิติ หาค่าเฉลี่ยน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. สภาพการจดัการเตรียมทีมนกักีฬาไทยในการแข่งขนักีฬาเอเซียนบีชเกมสค์รัง้

ที่ 4 ณ จังหวดัภูเก็ต ทุกดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 2.79, มธัยฐาน = 0.6) และใน

รายการดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือดา้นการจดัระบบงาน (คา่เฉลี่ย = 3.04, มธัยฐาน = 

0.54) สภาพการด าเนินงานระดบัควรปรบัปรุงคือดา้นการเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 2.63, 

มธัยฐาน = 0.6 และดา้นการประเมินผล (คา่เฉลี่ย = 2.63, มธัยฐาน = 0.7) 

  2. ปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส ์

ครัง้ที่ 4 ณ จงัหวดัภเูก็ต ทกุดา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (คา่เฉลี่ย = 2.27, มธัยฐาน = 0.64) 

และในรายดา้นเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 2.36, มัธยฐาน = 

0.65) รองลงมา คือ ด้านการน า (ค่าเฉลี่ย = 2.34, มัธยฐาน = 0.64) ด้านการจัดระบบงาน 

(ค่าเฉลี่ย = 2.32, มัธยฐาน = 0.65) ดา้นการเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 2.32, มัธยฐาน = 

0.58) ด้านการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย = 2.31, มัธยฐาน = 0.67) ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 
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2.30, มธัยฐาน =0.7) ดา้นการจดัการทั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 2.24, มธัยฐาน = 0.66) ดา้นสถานที่ วสัดุ

อปุกรณ ์และการอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 2, มธัยฐาน = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ขอ้ที่มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ดงันีผู้ฝึ้กสอนมีความรูค้วามสามารถ และเคยมี

ประสบการณ์ในการจดัการฝึกซอ้มใหก้ับนักกีฬาในระดบัต่าง ๆ เช่นกีฬาซีเกมส ์กีฬาเอเชียนบีช

เกมส ์กีฬาเอเชียนเกมส ์ชิงแชมป์โลกการแข่งขนันานาชาติ คา่เฉลี่ย 2.51 

  3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการเตรียมทีมนกักีฬาไทยในการแข่งขนักีฬา

เอเช่ียนบีชเกมสค์รัง้ที่ 4 ณ จงัหวดัภูเก็ต ระหว่างกีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีม พบว่า 

ประเภทกีฬาที่แตกต่างกันมีสภาพการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาเอเชียนบีชเกมสท์ี่แตกต่างกัน 

อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้ดา้นบุคลากร (ผูจ้ัดการทีม) ดา้นสถานที่ วสัดุ

อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นการจดัการโดยทั่วไป 

  4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจดัการเตรียมทีมนกักีฬาไทยในการแข่งขนักีฬา

เอเช่ียนบีชเกมสค์รัง้ที่ 4 ณ จงัหวดัภเูก็ต ระหวา่งกีฬาประเภทบคุคลและประเภททีมพบวา่ประเภท

กีฬาที่แตกต่างกัน มีสภาพการจดัการเตรียมทีมกีฬาเอเชียนบีชเกมสท์ี่แตกต่างกัน อย่างมีระดบั

นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี ้ ด้านบุคลากร (ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา) ด้านการเงินและ

งบประมาณ ดา้นการจัดการโดยทั่วไป ดา้นการวางแผน ดา้นการจัดการระบบการ ดา้นการน า 

ดา้นการประเมินผล 

 วฒุิวฒัน ์ไกรนอ้ย (2557, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมฮอกกี้

เพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 13 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาปัญหาการเตรยีมทีมฮอกกี้

เพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 13 ผูว้ิจยัไดส้่งแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน

ทัง้สิน้ 475 ฉบบั ไดร้บัคืนมา จ านวน 475 ฉบบัคิดเป็นรอ้ยละ 100 และผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความ

สมบรูณค์รบถว้นของการตอบแบบสอบถามทกุฉบบั แลว้น ามาวิเคราะหโ์ดยการหาค่าความถ่ี ค่า

รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการเตรยีมทีมฮอกกีเ้พื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ 

ครัง้ที่ 43 ตามความคิดเห็นของเจา้หนา้ที่ทีมและนกักีฬาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 

 ปราญชลี มลูเกษม (2559, น. บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือ

พายทีมชาติไทย เพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์ครัง้ที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร ์มีวตัถปุระสงค์
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เพื่อ ศึกษาปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเพื่อเขา้รว่มการแข่งขนัซีเกมส ์ครัง้ที่ 28 

และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส ์ครัง้ที่ 28 ระหวา่งผูค้วบคมุทีมกบันกักีฬา ผูว้ิจยัไดน้  าแบบสอบถามแจกไปยงักลุม่ตวัอย่าง

จ านวนทัง้สิน้ 120 คน ไดร้บัคืนมาจ านวน 120 ฉบบั คิดเป็น รอ้ยละ 100 และผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ

ความสมบูรณค์รบถว้นของการตอบแบบสอบถามทุกฉบบัแลว้น ามาวิเคราะห ์โดยหาค่าความถ่ี 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่าที (independent t test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส ์ครัง้ที่ 28 มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

  2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเพื่อเขา้รว่ม

การแข่งขันกีฬาซีเกมส ์ครัง้ที่  28 ระหว่างผูค้วบคุมทีมกับนักกีฬา พบว่า มีปัญหาแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นสถานที่และอปุกรณใ์นการฝึกซอ้ม ดา้นนกักีฬา 

และดา้นผูส้อน ไม่แตกต่างกนั 

งานวจิัยต่างประเทศ 
Cash (1983. บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง แบบสอบถามสมรรถนะของผูบ้รหิารการกีฬา

ระดบัมหาวิทยาลยั การพฒันาและการตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบสอบถามประกอบดว้ย หลกั

ส าคญั 7 ประการ ในการจดัการของผูบ้ริหารงานเก่ียวกบัการกีฬา ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกิจการเงิน

ความสมัพนัธข์องชุมชน บุคลิกภาพของผูน้  า สิ่งอ านวยความสะดวกในการกีฬา การบริหารงาน

บคุคล งานอาชีพของผูน้  า การบรหิารการกีฬาแก่นกัเรียน ผูว้ิจยัไดส้่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้รหิาร

การกีฬาจากดิวิชั่น  1 และดิวิชั่น 3 ของสมาผู้บริหารกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของรฐั

อเมรกิา ปี ค.ศ. 1981-1982 ผลการวิจยัพบว่าสิ่งที่ส  าคญัที่สดุเก่ียวกบัการบรหิารงานเก่ียวกบัการ

กีฬา คือ การจดัการดา้นธุรกิจ การเงินและการจดัการดา้นการบรหิารงานบคุคล 

Cho (1990.  บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ทศันคติของนกักีฬาทีมชาติเกาหลี และโคช้ ที่

มีผลต่อการเตรียมตวันกักีฬา โดยใชแ้บบสอบถามทศันคตินกักีฬาของเสตปป์ ที่ใชว้ดัทศันคติใน

การศกึษาครัง้นี ้เป็นนกักีฬาทีมชาติเกาหลี จ านวน 313 คน โคช้ 35 คนซึ่งโคช้จ านวน 19 คน เป็น

โคช้กีฬาประเภททีม และอยู่ในระหว่างการเตรียมตวัส าหรบัการแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส ์ที่กรุง
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ปักกิ่ง เก็บขอ้มลูในระหว่างวนัที่ 16 มีนาคม 2533 การเก็บตวัฝึกซอ้มในศนูยฝึ์กซอ้มกีฬาแห่งชาติ 

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. นกักีฬาทีมชาติเกาหลีและโคช้ มีทศันคติเห็นดว้ย และใหก้ารสนบัสนนุในการ

เก็บตวัฝึกซอ้มกีฬาก่อนการแข่งขนั 

2. นักกีฬาทีมชาติเกาหลีและโค้ช มีทัศนคติเห็นด้วย ให้การสนับสนุนในการ

เตรียมตวั ในดา้นการรบัรูด้ว้ยตนเอง และการพัฒนาทางบุคลิกภาพ สภาวะแวดลอ้มและความ

เป็นอยู่โดยทั่วไป รวมทัง้ดา้นทั่ว ๆ ไป 

3. นกักีฬาทีมชาติเกาหลี ในการกีฬาที่ไม่ปะทะและกีฬาประเภททีม มีความเห็น

ดว้ยอย่างมาก ในดา้นการเตรียมทีมเขา้แข่งขนัมากกว่านกักีฬาที่ตอ้งปะทะ และนกักีฬาประเภท

บคุคล 

4. นักกีฬาทีมชาติหญิงของประเทศเกาหลี มีทัศนคติเห็นด้วยและให้การ

สนบัสนนุในการเตรียมทีมมากกวา่นกักีฬาชาย 

5. นกักีฬาทีมชาติเกาหลี มีโอกาสไปแข่งขนัในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก มีทศันคติเห็นดว้ย 

และใหก้ารสนบัสนนุในการฝึกซอ้มมากกวา่นกักีฬาที่ไม่เคยออกไปแข่งขนัในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 

6. โค้ชทีมชาติเกาหลี มีทัศนคติเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ในการเตรียมทีมเข้า

แข่งขนัมากกวา่นกักีฬา 

Cheng (1993. บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง “การประเมินสมรรถนะในการจัดการกีฬา

ส าหรบัประเทศสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั)” วตัถปุระสงคข์องการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการก าหนดสมรรถนะ

ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการจัดการองค์กรกีฬาให้ได้ผลดี และถ่ายทอดทักษะและความรูท้ี่

จ  าเป็นตอ้งมีในการเป็นผูน้  าและการจัดการกีฬาสู่หลักสูตรการศึกษาของไตห้วนั ผลการศึกษา

พบวา่ 

1. สมรรถนะทางวิชาชีพส าหรบัผูจ้ดัการกีฬาในไตห้วนัเรียงล าดบัจากสงูลงมาต ่า 

มีดงันี ้

ก. ความรูเ้ก่ียวกบักีฬา 

ข. มนษุยสมัพนัธ ์

ค. การพดูต่อสาธารณชน 

ง. การจดัการดา้นบคุคล 
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จ. การเขียน 

ฉ. การจดัการดา้นการเงิน 

ช. สมรรถภาพสว่นบคุคล 

ซ. การจดัการดา้นกีฬา 

ฌ. อื่น ๆ 

2. การศกึษาส าหรบัผูจ้ดัการกีฬาในไตห้วนัที่เป็นดา้นส าคญั 10 อนัดบัแรกคือ 
ก. การบรหิารหารกีฬา 
ข. การวางแผนและการจดัการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค. การใชป้ระโยชนจ์ากคอมพิวเตอร ์
ง. การบาดเจ็บจากการกีฬา 
จ. การจดัการดา้นบคุคล 
ฉ. การจดัการ 
ช. การจดัการโปรแกรมส าหรบันนัทนาการและกีฬาเยาวชน 
ซ. การสื่อสารระหวา่งบคุคล 
ฌ. การตดัสินกีฬา 
ญ. การสอนกิจกรรมกีฬา 

3. มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัระหวา่งผูอ้  านวยการกีฬา ตวัแทนการกีฬา
องคก์ารควบคมุระดบัชาติ และการกีฬาอาชีพในแง่ของการจดัการกีฬาในดา้น 

ก. ดา้นที่ศกึษามา 
ข. องคก์รที่ท  าหนา้ที่เป็นสถานที่ฝึกงานส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโท 
ค. จ านวนชั่วโมงรวมส าหรบัการฝึกงาน 
ง. หนา้ที่หลกัของผูจ้ดัการกีฬา 
จ. การรบัรองวฒุิส  าหรบัผูจ้ดัการกีฬา  



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development, น. R&D) โดย

ใชว้ิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method research) รูปแบบแบบแผนรองรบัภายใน (Embeded 

design) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพลศกึษาที่มีต่อบทบาทหนา้ที่ของ

ครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา จ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน และสงักดัของโรงเรียนที่ปฏิบตัิงาน โดยมีการ

วิจยัเชิงคณุภาพตามแบบแผนรองรบัภายใน มีขัน้ตอนดงันี ้ 

 ขัน้ตอนการวิจยั (Research Flowchart) 

 ขัน้ตอนที่ 1 การสงัเคราะหบ์ทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

         กระบวนการ                    ผลลัพธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 สงัเคราะหเ์อกสาร 

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.2 สรา้งแบบสมัภาษณ ์

แบบกึ่งโครงสรา้ง 

1.3 ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ 

1.4สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

1.5สงัเคราะหบ์ทบาทหนา้ที่ของ 

ครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬา 

ฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

 

กรอบแนวคิดในการสรา้งแบบ

สมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 

แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตอบ 

แบบสมัภาษณ ์

บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษา 

ในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอล

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
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 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นของครูพลศึกษาต่อเรื่องบทบาทหนา้ที่ของ
ครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
   กระบวนการ     ผลลัพธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

จาก Research Flowchart ผูว้ิจยัด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้
  ขั้นตอนที ่1 การสังเคราะหบ์ทบาทหน้าทีข่องครูพลศึกษาในการเตรียม
ทมีกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   1.1 สงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 
   1.2 สรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง เรื่อง บทบาทหนา้ที่ของครูพล
ศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

2.1 สรา้งแบบสอบถาม 

2.2 ตรวจสอบคณุภาพ 

ของแบบสอบถาม 

2.3 ก าหนดกลุม่ 

ตวัอย่าง 

แบบสอบถาม (ฉบบัรา่ง) 

แบบสอบถามท่ีมีคณุภาพ 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการเก็บ

ขอ้มลู 

2.4 เก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.5การวิเคราะหแ์ละ

น าเสนอผลการวิจยั 

สรุปการวิจยับทบาทหนา้ที่

ของครูพลศกึษาในการ

เตรียมทีมกีฬาฟตุซอล

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ดา้นต่าง ๆ จ าแนก 

ตามตวัแปร 
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   1.3 ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญที่จะเก็บขอ้มลู คือ ผูท้ี่ใหข้อ้มลูในการสมัภาษณ ์
เรื่อง บทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ไดแ้ก่ 
ผูฝึ้กสอนของสโมสรท่ีเขา้รว่มในการแข่งขนั เอไอเอสฟตุซอลไทยแลนดล์ีก ผ่านการอบรมผูฝึ้กสอน
ฟตุซอลที่สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภร์บัรอง มีประสบการณใ์นการเป็น
ผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตซอลไม่น้อยกว่า 10 ปี ประกอบไปดว้ย ผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ เอเอสเอ็ม ผู้
ฝึกสอนทีมสิงห ์สมทุรสาคร เอฟซี ผูฝึ้กสอนทีมแบล็กสตีล ฟุตซอลคลบั ผูฝึ้กสอนทีมหอ้งเย็นท่า
ขา้ม ผูฝึ้กสอนทีมธรรมศาสตร ์ยงับลดั และผูฝึ้กสอนทีมนนทบรุี ฟตุซอลคลบั รวมทัง้หมด 6 คน 
   1.4 น าแบบสมัภาษณเ์รื่อง บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียม
ทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ไปสมัภาษณค์วามเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.5 สงัเคราะหบ์ทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุต
ซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) 
  ขั้นตอนที ่2 การประเมินความคิดเหน็ของครูพลศกึษาต่อเร่ืองบทบาท
หน้าทีข่องครูพลศกึษาในการเตรียมทมีกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   2.1 สรา้งแบบสอบถามฉบับร่างเรื่องบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาใน
การเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ เห็นดว้ยมากที่สดุ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

   2.2 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจความ
เที่ยงตรงและความเป็นปรนยัของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index 
of Item-Objective Congruence, น. IOC) โดยจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 จึงจะถือว่า
แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงสามารถน าไปใชไ้ด ้หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใชก้ับครูพลศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอน
บาช  (Cronbach Alpha Coefficient) โดยต้องมีค่ ามากกว่าหรือ เท่ ากับ  .70 จึ งจะถือว่า
แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมั่นสามารถน าไปใชไ้ด ้

 
 
 
 
 



  54 

ซึง่ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามปรากฏผลดงันี ้ 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน
ขอ้ 

คณุภาพเครื่องมือ 

ค่าความเท่ียงตรง 
(IOC) 

ค่าความเช่ือมั่น 

1. ดา้นงบประมาณ 11 0.67-1.00 .94 
2. ดา้นผูฝึ้กสอน 19 0.67-1.00 .92 
3. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 11 0.67-1.00 .95 
4. ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 20 0.67-1.00 .96 
5.ด้านสถานที่  อุปกรณ์  และสิ่ ง
อ านวยความสะดวก 

9 0.67-1.00 .92 

6. ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 9 0.67-1.00 .97 
ภาพรวม 79 0.67-1.00 .99 

    2.3 ก าหนดกลุ่มตัวย่างของครูพลศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูพล
ศึกษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนทีมกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน จ านวน 
92 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามตารางส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) เพื่อปอ้งกนัการสญุหาย
ของขอ้มลู ผูว้ิจยัจงึเก็บขอ้มลูเพิ่มที่รอ้ยละ 15 ท าใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 105 คน 

    2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูโดยการขอความ
รว่มมือไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มลูออนไลน ์จากนัน้น าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห ์
โดยหาความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายของความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑท์ี่ก  าหนด และวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ดว้ยสถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1, 3 และ 5 
และสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 
2 และ 4 โดยในกรณีที่พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ จะด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยสถิติทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe Test) 

   2.5 การวิเคราะหแ์ละการน าเสนอผลการวิจยั 
    2.5.1 ส่วนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาความถ่ี 

และค่ารอ้ยละ จากนัน้น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปตารางประกอบความเรยีง 
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    2.5.2 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษา
ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ ดา้นผูฝึ้กสอน 
ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความ
สะดวก และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยการหาค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการ
แปลความหมายดงันี ้

     ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  แสดงวา่ เห็นดว้ยในระดบัมากที่สดุ  
      ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  แสดงวา่ เห็นดว้ยในระดบัมาก  
      ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  แสดงวา่ เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  
      ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แสดงวา่ เห็นดว้ยในระดบันอ้ย  
      ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  แสดงวา่ เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ  
   จากนั้น น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลในรูปตารางประกอบ

ความเรยีง 
    2.5.3 สว่นที่ 3 สถิติในการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติอา้งอิงแบบ

พาราเมตรกิ ดงันี ้

     2.5.3.1 สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 

Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1, 3 และ 5 

     2.5.3.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 2 และ 4 โดยในกรณีที่พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติ 

จะด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบรายคูด่ว้ยสถิติทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe Test) 

    2.5.4 ส่วนที่ 4 น าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มาเสนอ

ในรูปแบบความเรียง 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

  

การวิจัยเรื่องบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณใ์นการวิจยัดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิจัย 

 n หมายถึง ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 Min หมายถึง ค่าต ่าสดุ 

 Max หมายถึง ค่าสงูสดุ 

 �̅� หมายถึง ค่าเฉลี่ย 

 S.D. หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบการแจกแจงของที 

 SS หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนยกก าลงัสอง 

 MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน 

 df หมายถึง ระดบัองศาอิสระของขอ้มลู 

 F หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบของเอฟ 

 Sig หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติ 

 โดยแบ่งผลการน าเสนอออกเป็น  ตอน ดงันี ้
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ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหเ์พือ่ก าหนดองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดของบทบาทหน้าทีข่องครู
พลศกึษาในการเตรียมทมีกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 จาการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาฟุตซอล จ านวน 6 ท่าน (รายช่ือดังแนบใน
ภาคผนวก) เพื่อสงัเคราะห์บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษา สามารถจ าแนกไดต้ามภาพประกอบดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของบทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬา
ฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

 จากภาพประกอบ 1 พบว่า บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา แบ่งไดเ้ป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ จ านวน 6 ดา้น ดงัตารางดา้นลา่งนี ้

ดา้นงบประมาณ 

บทบาทหนา้ที่ของครู

พลศกึษาในการเตรียม

ทีมกีฬาฟตุซอล

นกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษา 

ดา้นผูฝึ้กสอน 

ดา้นการคดัเลือก

นกักีฬา 

ดา้นการวางโปรแกรม

ฝึกซอ้ม 

ดา้นสถานที่ 

อปุกรณ ์และ 

สิ่งอ านวย 

ดา้นวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
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ตาราง 1 ตวัชีว้ดัในแตล่ะดา้นของบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอล
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
  
ด้าน ตัวชีว้ัด 
1. ดา้นงบประมาณ 1. จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีในการจัดการบริหารทีมกีฬาฟุต

ซอล 
2. วางแผนการใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ 
3. ใหท้นุการศกึษากบันกักีฬา 
4. มีเบีย้เลีย้งในการฝึกซอ้มและแข่งขนัใหก้บันกักีฬา 
5. มีงบประมาณในการซือ้ชดุซอ้มและชดุแข่งขนัที่เพียงพอ 
6. มีงบประมาณดแูลรกัษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย หรือประสบอบุตัิเหตุ
จากการฝึกซอ้มหรอืการแข่งขนั 
7. มีงบประมาณส าหรบัอาหารและเครื่องดื่มแก่นกักีฬา 
8. มีงบประมาณส าหรบัการเก็บตวัเพื่อเตรยีมพรอ้มสูก่ารแข่งขนั 
9. มีงบประมาณส าหรบัค่าพาหนะการเดินทางที่เพียงพอเหมาะสม 
10. ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจากผูส้นบัสนนุภายนอก 
11. ไดร้บัรางวลัพิเศษเมื่อมีผลงานที่ดีเย่ียม 

2.ดา้นผูฝึ้กสอน 12. มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพครู 
13. มีความรกั ศรทัธา ในวิชาชีพของตนเอง 
14. มีความรูใ้นกติกาของกีฬาฟตุซอล 
15. มีความสามารถและทกัษะในกีฬาฟตุซอล 
16. มีทกัษะการสอนและถ่ายทอดความรู ้
17. มีความใฝ่รู ้พฒันาตนเองอยู่เสมอ 
18. มีการผ่านการอบรมดา้นการฝึกสอนกีฬาฟตุซอล 
19. มีความรูแ้ละเขา้ใจกลยทุธใ์นการเลน่ 
20. มีทกัษะในการบรหิารจดัการทีมกีฬา 
21. มีภาวการณเ์ป็นผูน้  า 
22. มีความหนกัแน่น ยดึมั่นในอดุมการณ ์
23. มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ด้าน ตัวชีว้ัด 
 24. มีวินยั ตรงตอ่เวลา และซื่อสตัยส์จุรติ 

25. มีความยตุิธรรม และเป็นกลาง 
26. มีจิตวิทยาที่ดี 
27. อทุิศเวลาสว่นตวัของตนเองเพื่อฝึกซอ้มและการแข่งขนั 
28. เป็นตวัอย่างที่ดีทัง้ในและนอกสนาม 
29. เขา้ใจและเขา้ถึงนกักีฬาเป็นรายบคุคล 
30. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในเรื่องตา่ง ๆ ไดด้ี 

3. ดา้นการคดัเลือก
นกักีฬา 

31. เตรียมการวางแผนในการคดัเลือกนกักีฬา 
32. แต่งตัง้คณะกรรมการในการคดัเลือกนกักีฬา 
33. ประชาสมัพนัธใ์นการรบัสมคัรคดัเลือกนกักีฬา 
34. ก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกนกักีฬาที่ชดัเจน 
35. ชีแ้จงวิธีการ ขัน้ตอน และเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกนกักีฬา 
36. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกักีฬา 
37. ทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางกีฬาฟตุซอล 
38. ทดสอบทกัษะการเลน่เป็นทีมในการคดัเลือก 
39. ตดัสิน พิจารณาการคดัเลือกนกักีฬาดว้ยความยตุิธรรม 
40. ใชร้ะยะเวลาในการคดัเลือกอย่างเหมาะสม 
41. คดัเลือกท่ีไดม้าซึง่นกักีฬาที่เพียงพอตอ่การเขา้รว่มการแข่งขนั 

ดา้นการวางโปรแกรม
ฝึกซอ้ม 

42. วางแผนขัน้ตอนการฝึกซอ้มอย่างชดัเจน 
43. วางกฎ กติกา ของทีมขณะท าการฝึกซอ้ม 
44. วางโปรแกรมการฝึกซอ้มในช่วงก่อนการแข่งขนั 
45. วางโปรแกรมการฝึกซอ้มในช่วงระหวา่งท าการแข่งขนั 
46. วางโปรแกรมการฝึกซอ้มในช่วงพกัหรอืหลงัจากการแข่งขนั 
47. ก าหนดระยะเวลาการฝึกซอ้มที่เหมาะสม 
48. โปรแกรมการฝึกซอ้มที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย 
49. ฝึกซอ้มดา้นสมรรถภาพทางรา่งกาย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ด้าน ตัวชีว้ัด 
 50. ฝึกซอ้มทางดา้นทกัษะกีฬา 

51. ฝึกซอ้มดา้นยทุธวิธีแบบเป็นกลุม่หรอืเป็นทีม 
52. ฝึกซอ้มเป็นรายบคุคล 
53. ฝึกซอ้มดา้นยทุธวิธีในเกมรุก 
54. ซอ้มดา้นยทุธวิธีในเกมรบั 
55. จ าลองสถานการณเ์หมือนจรงิประกอบการฝึกซอ้ม 
56. เสรมิแรงหรอืสรา้งแรงจงูใจในการฝึกซอ้ม 
57. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูฝึ้กสอนและนกักีฬาขณะท าการ
ฝึกซอ้ม 
58. แข่งขนัอุน่เครื่องเพื่อทดลองทีมก่อนท าการแข่งขนั 
59. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาประกอบการฝึกซอ้ม  
60. สอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมแก่นกักีฬาขณะท าการฝึกซอ้ม 
61. สรุปผลการฝึกซอ้มเป็นประจ า 

ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

62. เตรียมสถานที่ในการฝึกซอ้มที่เหมาะสม ปลอดภยั  
63. เตรียมสถานที่ในการฝึกซอ้มใหพ้รอ้มใชง้านในทกุช่วงเวลา 
64. จดัซือ้อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซอ้มที่เพียงพอ 
65. เรียนรูค้ณุสมบตัิ วิธีการใชง้านของอปุกรณก์ารซอ้มแตล่ะชนิด 
66. ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณแ์ต่ละชนิดใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูที่สดุ 
67. จัดการดูแลระบบการเก็บอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างเหมาะสม และ
สะดวกตอ่การน ามาใชง้าน 
68. บ ารุงรกัษา ท าความสะอาด สถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่เสมอ 
69. จัดซือ้หรือจัดหานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เข้ามาเป็นอุปกรณ์
ประกอบการฝึกซอ้ม 
70. ท ารายการบญัชี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใชใ้น
การฝึกซอ้ม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ด้าน ตัวชีว้ัด 
ดา้นวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา 

71. มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตรท์างกีฬา 
72. น าหลักการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกซอ้ม 

73. ทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายของนกักีฬา และน าผลการทดสอบ
ไปประยกุตก์บัโปรแกรมฝึกซอ้ม 

74. น าหลักการจิตวิทยาทางการกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขนั 
75. น าหลกัโภชนาการทางการกีฬามาใชใ้นการเตรียมทีม 
76. น าหลกัเวชศาสตรก์ารกีฬามาใชใ้นการเตรียมทีม 
77. น าเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการเตรียมทีม 
78. บันทึกเทปการฝึกซอ้มหรือการแข่งขัน แลว้น าไปวิเคราะหเ์พื่อจัด
โปรแกรมการฝึกซอ้ม 
79. จดักิจกรรมกิจกรรมนนัทนาการภายในทีม 

 จากตาราง 1 พบว่า บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นผูฝึ้กสอน ดา้นการ

คดัเลือกนกักีฬา ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ ารวยความสะดวก 

และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา รวมทัง้หมด 79 ตวัชีว้ดั 
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ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 สถานภาพของครูพลศกึษากลุม่ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามเรื่องบทบาทหนา้ที่ของครู
พลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
       รวม 

 
100 
5 
105 

 
95.24 
4.76 
100.00 

อาย ุ
       30 ปี และต ่ากวา่ 
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี 
       51 ปี ขึน้ไป 
       รวม 

 
52 
37 
11 
5 
105 

 
49.52 
35.24 
10.48 
4.76 
100 

ระดบัการศกึษา 
.......ปรญิญาตร ี
.......ปรญิญาโท 
       รวม 

 
89 
16 
105 

 
84.76 
15.24 
100.00 

ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน 
.......นอ้ยกว่า 5 ปี 
.......5 – 10 ปี 
.......11 – 20 ปี 
......21 ปี ขึน้ไป 
.......รวม 

 
53 
33 
14 
5 
105 

 
50.48 
31.43 
13.33 
4.76 
100 

สงักดัของโรงเรยีนที่ปฏิบตัิงาน 
.......รฐับาล 
.......เอกชน 
.......รวม 

 
88 
17 
105 

 
83.81 
16.19 
100 
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 จากตาราง 2 พบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 100 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.24 มีอายไุม่เกิน 30 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.52 สว่นใหญ่ส าเรจ็
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.76 มีประสบการณใ์นการเป็นผู้
ฝึกสอน นอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.48 และสงักัดโรงเรียนรฐับาลเป็นส่วน
ใหญ่ คือ จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.81  

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของครูพลศกึษาทีมี่ผลต่อบทบาทหน้าทีข่องครูพล
ศึกษาในการเตรียมทมีกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตาราง 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูพลศกึษาท่ีมีต่อบทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการ
เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษารายขอ้ (n = 105)  
 

ด้าน ตัวชีว้ัด Min Max �̅� S.D. 
1.ดา้นงบประมาณ 1 1.00 5.00 4.35 1.05 
 2 1.00 5.00 4.47 .94 
 3 1.00 5.00 4.06 1.38 
 4 1.00 5.00 3.81 1.49 
 5 1.00 5.00 4.28 1.18 
 6 1.00 5.00 4.24 1.25 
 7 1.00 5.00 4.19 1.23 
 8 1.00 5.00 3.89 1.51 
 9 1.00 5.00 4.34 1.16 
 10 1.00 5.00 3.97 1.30 
 11 1.00 5.00 4.02 1.43 
2. ดา้นผูฝึ้กสอน 12 4.00 5.00 4.91 .28 
 13 4.00 5.00 4.97 .17 
 14 2.00 5.00 4.76 .55 
 15 2.00 5.00 4.51 .71 
 16 2.00 5.00 4.70 .62 
 17 3.00 5.00 4.79 .47 
 18 1.00 5.00 4.37 .94 
 19 2.00 5.00 4.50 .79 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวชีว้ัด Min Max �̅� S.D.  
20 2.00 5.00 4.52 .77 

 21 3.00 5.00 4.78 .46 
 22 3.00 5.00 4.82 .41 
 23 3.00 5.00 4.79 .47 
 24 3.00 5.00 4.88 .36 
 25 4.00 5.00 4.94 .23 
 26 2.00 5.00 4.61 .69 
 27 3.00 5.00 4.88 .36 
 28 3.00 5.00 4.81 .44 
 29 3.00 5.00 4.77 .44 
 30 2.00 5.00 4.68 .61 
3. ดา้นการคดัเลือก
นกักีฬา 

31 2.00 5.00 4.55 .76 
32 1.00 5.00 4.43 1.05 

 33 1.00 5.00 4.43 1.03 
 34 1.00 5.00 4.53 .98 
 35 1.00 5.00 4.62 .89 
 36 1.00 5.00 4.61 .80 
 37 3.00 5.00 4.75 .58 
 38 2.00 5.00 4.67 .69 
 39 2.00 5.00 4.77 .58 
 40 1.00 5.00 4.62 .74 
 41 1.00 5.00 4.31 1.17 
4. ดา้นการวาง
โปรแกรมฝึกซอ้ม 

42 1.00 5.00 4.56 .78 
43 2.00 5.00 4.75 .57 
44 2.00 5.00 4.67 .67 
45 2.00 5.00 4.65 .75 

 46 2.00 5.00 4.57 .73 



  65 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวชีว้ัด Min Max �̅� S.D.  
47 2.00 5.00 4.72 .56 

 48 3.00 5.00 4.63 .64 
 49 3.00 5.00 4.70 .56 
 50 3.00 5.00 4.83 .40 
 51 3.00 5.00 4.80 .47 
 52 2.00 5.00 4.40 .93 
 53 3.00 5.00 4.73 .54 
 54 2.00 5.00 4.70 .61 
 55 3.00 5.00 4.74 .54 
 56 3.00 5.00 4.77 .47 
 57 2.00 5.00 4.68 .63 
 58 2.00 5.00 4.59 .74 
 59 1.00 5.00 4.43 .86 
 60 3.00 5.00 4.74 .46 
 61 2.00 5.00 4.69 .58 
5. ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์
และสิ่ งอ านวยความ
สะดวก 

62 2.00 5.00 4.74 .54 
63 2.00 5.00 4.63 .64 
64 2.00 5.00 4.50 .81 
65 2.00 5.00 4.70 .57 
66 2.00 5.00 4.70 .60 

 67 3.00 5.00 4.68 .56 
 68 2.00 5.00 4.66 .63 
 69 2.00 5.00 4.50 .76 
 70 1.00 5.00 4.54 .80 
6. ดา้นวิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

71 2.00 5.00 4.49 .82 
72 2.00 5.00 4.58 .68 
73 2.00 5.00 4.48 .80 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวชีว้ัด Min Max �̅� S.D.  
74 2.00 5.00 4.52 .69 

 75 1.00 5.00 4.32 1.01 
 76 1.00 5.00 4.32 1.04 
 77 1.00 5.00 4.31 1.05 
 78 1.00 5.00 4.23 1.18 
 79 1.00 5.00 4.47 .87 
 

 จากตาราง 3 พบวา่ ครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของ 

ครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทัง้ 6 ดา้น ในแต่ละตัวชีว้ัด 

โดยสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก และในระดบัมากที่สดุ 
 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของครูที่มีต่อบทบาทหนา้ท่ีของครู
พลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในดา้นต่าง ๆ และภาพรวม 
(n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ Min Max �̅� S.D. แปลผล 
1. ดา้นงบประมาณ 
2. ดา้นผูฝึ้กสอน 
3. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 
4. ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 
5. ด้านสถานที่  อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
6. ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

1.09 
3.37 
2.00 
2.70 
2.11 
 
2.11 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
 
5.00 

4.15 
4.74 
4.57 
4.67 
4.63 
 
4.41 

1.07 
.38 
.70 
.50 
.56 
 
.80 

มาก 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
 
มาก 

ภาพรวม 2.58 5.00 4.56 .57 มากที่สดุ 

 จากตาราง 4 พบวา่ ครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของ 

ครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา โดยสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ ยกเวน้ดา้นงบประมาณ และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
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ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่
ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ในแต่ละระดบั จ าแนก
ตามดา้นตา่ง ๆ และภาพรวม (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ ระดับความคิดเหน็ จ านวน ร้อยละ 
ดา้นงบประมาณ นอ้ยที่สดุ 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

3 
7 
21 
15 
59 
105 

2.86 
6.67 
20.00 
14.29 
56.19 
100 

ดา้นผูฝึ้กสอน ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

1 
23 
81 
105 

.95 
21.90 
77.14 
100 

ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

3 
6 
19 
77 
105 

2.86 
5.71 
18.10 
73.33 
100 

ดา้นการวางโปรแกรม
ฝึกซอ้ม 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

4 
21 
80 
105 

3.81 
20.00 
76.19 
100 

ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

1 
4 
25 
75 
105 

.95 
3.81 
23.81 
71.43 
100 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ ระดับความคิดเหน็ จ านวน ร้อยละ 
ดา้นวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา 

นอ้ย 
ปานกลาง 

4 
12 

3.81 
11.43 

 มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

24 
65 
105 

22.86 
61.90 
100 

ภาพรวม ปานกลาง 
มาก 
มากที่สดุ 
รวม 

6 
27 
72 
105 

5.71 
25.71 
68.57 
100 

 

 จากตาราง 5 พบวา่ ครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของ
ครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยในดา้นงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 56.19 ดา้นผูฝึ้กสอน คิดเป็นรอ้ยละ 
77.14 ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 73.33 ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม คิดเป็นรอ้ย
ละ 76.19 ด้านสถานที่  อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 71.43 ด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 61.90 และในภาพรวม คิดเป็นรอ้ยละ68.57 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเห็นของครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ในดา้นต่าง ๆ และภาพรวม จ าแนกตามเพศ (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ เพศ �̅� S.D. t Sig 
1.ดา้นงบประมาณ ชาย 

หญิง 
4.11 
4.89 

1.08 
.24 

5.09 <.01* 

2. ดา้นผูฝึ้กสอน ชาย 
หญิง 

4.72 
4.99 

.38 

.02 
6.69 <.01* 

3. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา ชาย 
หญิง 

4.55 
5.00 

.71 

.00 
6.35 <.01* 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ เพศ �̅� S.D. t Sig 
4. ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม ชาย 

หญิง 
4.65 
4.99 

.51 

.02 
6.55 <.01* 

5. ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ชาย 
หญิง 

4.61 
5.00 

.57 

.00 
6.85 <.01* 

6. ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ชาย 
หญิง 

4.39 
4.98 

.81 

.05 
7.06 <.01* 

ภาพรวม ชาย 
หญิง 

4.54 
4.98 

.58 

.04 
7.11 <.01* 

       * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 6 พบว่า ครูพลศกึษาที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของ
ครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทุกดา้น และใน
ภาพรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของความคิดเหน็ตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครู
พลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของครูพลศกึษาท่ีเป็นกลุม่
ตวัอย่างจ าแนกตามอาย ุ(n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ดา้นงบประมาณ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

5.82 
113.42 
119.23 

3.00 
101.00 
104.00 

1.94 
1.12 

1.73 .17 

2. ดา้นผูฝึ้กสอน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

1.30 
13.46 
14.76 

3.00 
101.00 
104.00 

.43 

.13 
3.25 .02* 

3. ด้านการคัดเลือก
นกักีฬา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4.10 
46.34 
50.45 

3.00 
101.00 
104.00 

1.37 
.46 

2.98 .04* 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

4. ดา้นการวาง
โปรแกรมฝึกซอ้ม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

1.69 
24.41 
26.10 

3.00 
101.00 
104.00 

.56 

.24 
2.33 .08 

5. ดา้นสถานที่ 
อปุกรณ ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2.07 
31.12 
33.19 

3.00 
101.00 
104.00 

.69 

.31 
2.24 .09 

6. ดา้นวทิยาศาสตร์
การกีฬา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2.85 
63.58 
66.43 

3.00 
101.00 
104.00 

.95 

.63 
1.51 .22 

ภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2.30 
31.47 
33.77 

3.00 
101.00 
104.00 

.77 

.31 
2.46 .07 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 7 พบว่า โดยส่วนใหญ่ครูพลศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในดา้นต่าง 

ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นผูฝึ้กสอนและดา้นการคดัเลือกนกักีฬาที่แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จึงด าเนินการเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison  Test) 

ดว้ยสถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe Test) เฉพาะดา้นที่แตกตา่งกนัไดผ้ลดงัตาราง 8  
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องความคิดเห็นครูพลศกึษาท่ีมีตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครูพล
ศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในดา้นผูฝึ้กสอน และในดา้นการ
คดัเลือกนกักีฬา (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ ตัวแปร 
(อายุ) 

จ านวน Subset for alpha .05 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ดา้นผูฝึ้กสอน 51 ปีขึน้ไป 
31 – 40 ปี 
30 ปีและต ่ากวา่ 
41-50 ปี 
Sig. 

5 
37 
52 
11 

4.28 
4.70 
 
 
.06 

 
4.70 
4.78 
4.85 
.82 

2. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 51 ปีขึน้ไป 
31-40 ปี 
30 ปีและต ่ากวา่ 
41-50 ปี 
Sig. 

5 
37 
52 
11 

3.84 
4.48 
 
 
.15 

 
4.48 
4.65 
4.83 
.66 

  

จากตาราง 8 พบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 30 ปี และต ่ากว่า และกลุ่ม

อาย ุ41-50 ปี มีความคิดเห็นของบทบาทในดา้นผูฝึ้กสอนมากกว่ากลุม่ที่มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อื่นพบว่าไม่แตกต่างกัน และในดา้นการคัดเลือกนักกีฬากลุ่ม

ตวัอย่างที่มีอายุ 30 ปีและต ่ากว่า และ 41-50 ปี มีความคิดเห็นในดา้นของการคัดเลือกนักกีฬา

มากกวา่ กลุม่อาย ุ51 ปี ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นคูอ่ื่นพบวา่ไม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเห็นของครูพลศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีความ
คิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
ในดา้นตา่ง ๆ และภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ ระดับ
การศึกษา 

�̅� S.D. t Sig 

1.ดา้นงบประมาณ ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.21 
3.80 

1.04 
1.20 

1.43 .16 

2. ดา้นผูฝึ้กสอน ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.76 
4.59 

.37 

.41 
1.73 .09 

3. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.60 
4.41 

.68 

.78 
1.02 .31 

4 . ด้ า น ก า รว า ง โป รแ ก รม
ฝึกซอ้ม 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.69 
4.53 

.51 

.47 
1.24 .22 

5. ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.65 
4.51 

.57 

.53 
.86 .39 

6. ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.41 
4.46 

.84 

.55 
.24 .81 

ภาพรวม ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

4.59 
4.41 

.57 

.56 
1.15 .25 

  

จากตาราง 9 พบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ไม่แตกตา่งกนัในทกุดา้น และในภาพรวม 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของความคิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ที่ของครู
พลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.ดา้นงบประมาณ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4.33 
114.91 
119.23 

3.00 
101.00 
104.00 

1.44 
1.14 

1.27 .29 

2. ดา้นผูฝึ้กสอน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

1.01 
13.75 
14.76 

3.00 
101.00 
104.00 

.34 

.14 
2.47 .07 

3. ด้านการคัดเลือก
นกักีฬา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2.47 
47.98 
50.45 

3.00 
101.00 
104.00 

.82 

.48 
1.73 .17 

4. ดา้นการวาง
โปรแกรมฝึกซอ้ม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

1.51 
24.60 
26.10 

3.00 
101.00 
104.00 

.50 

.24 
2.06 .11 

5. ดา้นสถานที่ 
อปุกรณ ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3.73 
29.46 
33.19 

3.00 
101.00 
104.00 

1.24 
.29 

4.26 .01* 

6. ดา้นวทิยาศาสตร์
การกีฬา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4.26 
62.18 
66.43 

3.00 
101.00 
104.00 

1.42 
.62 

2.30 .08 

ภาพรวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2.18 
31.59 
33.77 

3.00 
101.00 
104.00 

.73 

.31 
2.32 .08 

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตาราง 10 พบว่า โดยส่วนใหญ่ครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็นผูฝึ้กสอน

แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จึงด าเนินการเปรียบเทียบ

รายคู่ (Multiple Comparison  Test) ดว้ยสถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe Test) เฉพาะดา้นที่แตกต่าง

กนัไดผ้ลดงัตาราง 9 

ตาราง 11 ตารางเปรยีบเทียบรายคูข่องความคิดเห็นครูพลศกึษาท่ีมีตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครูพล
ศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในดา้นสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ ตัวแปร 
(ประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ฝึกสอน) 

จ านวน Subset for alpha .05 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

21 ปี ขึน้ไป 
11-20 ปี 
5-10 ปี 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
Sig. 

5 
14 
33 
53 

4.07 
4.30 
4.68 
 
.06 

 
4.30 
4.68 
4.73 
.27 

 จากตาราง 11 พบวา่ ครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน 

นอ้ยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นของบทบาทในดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการเป็นผูฝึ้กสอน 21 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

สว่นคูอ่ื่นพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 12 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของความเห็นของครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีความ
คิดเห็นตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
ในดา้นตา่ง ๆ และภาพรวม จ าแนกตามสงักดัโรงเรียนของผูต้อบแบบสอบถาม (n=105) 
 

บทบาทหน้าที ่ สังกัดโรงเรียน �̅� S.D. t Sig 
1.ดา้นงบประมาณ รฐับาล 

เอกชน 
4.21 
3.83 

1.05 
1.14 

1.32 .19 

2. ดา้นผูฝึ้กสอน รฐับาล 
เอกชน 

4.76 
4.61 

.36 

.46 
1.53 .13 

3. ดา้นการคดัเลือก
นกักีฬา 

รฐับาล 
เอกชน 

4.59 
4.48 

.68 

.80 
.59 .56 

4. ดา้นการวางโปรแกรม
ฝึกซอ้ม 

รฐับาล 
เอกชน 

4.70 
4.50 

.47 

.61 
1.54 .13 

5. ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

รฐับาล 
เอกชน 

4.64 
4.56 

.57 

.52 
.56 .57 

6. ดา้นวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา 

รฐับาล 
เอกชน 

4.46 
4.17 

.77 

.92 
1.38 .17 

ภาพรวม รฐับาล 
เอกชน 

4.60 
4.40 

.55 

.65 
1.31 .19 

  

จากตาราง 12 พบว่า ครูพลศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีสังกัดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน

แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา ไม่แตกตา่งกนัในทกุดา้น และในภาพรวม 
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ตอนที ่4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิม่เตมิ  
 1. ดา้นงบประมาณ พบว่า แต่ละโรงเรียนไดร้บังบประมาณในการเตรยีมทีมที่แตกต่างกนั

ออกไป จึงตอ้งจัดการงบประมาณโดยการวางแผนการใชเ้งินล่วงหนา้ ทัง้รายรบั - รายจ่าย และ

ประมาณค่าใชจ้่าย เพื่อใหบ้ริหารงบประมาณไดอ้ย่างลงตัว และตอ้งสามารถตรวจสอบความ

ถกูตอ้งได ้  

 2. ดา้นผูฝึ้กสอน พบว่า ควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 

และสิ่งส  าคญัคือการเป็นโคช้ทัง้ในสนามและนอกสนาม คือเรื่องคณุธรรมและจรยิธรรม 

 3. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา พบว่า ควรมีการก าหนดเกณฑ ์และระยะเวลาในการคดัเลือก

ที่ชดัเจน โดยเนน้ในเรื่องของทกัษะสว่นบคุคล รูปรา่ง และทศันคติท่ีดี 

 4. ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม พบว่า ควรมีการวางแผนการฝึกซอ้มล่วงหนา้ทัง้ในช่วง

ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขัน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนตรงตาม

เปา้หมาย โดยค านงึถึงความเหมาะสม และใกลเ้คียงกบัการแข่งขนัมากที่สดุ  

 5. ดา้นสถานที่ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ 

และอปุกรณต์่าง ๆ ใหพ้รอ้มอยู่เสมอ และสามารถประยกุตใ์ชส้ิ่งตา่ง ๆ ตามสภาพใหเ้กิดประโยชน์

ไดม้ากที่สดุ 

 6. ด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา พบว่า ผู้ฝึกสอนควรหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของ

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพราะเช่ือว่าปัจจุบนัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเขา้มามีส่วนท าใหท้ีมของแต่ละ

โรงเรยีนมีการพฒันาไดม้ากยิ่งขึน้ 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพลศึกษาที่มีต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาใน

การเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน และสงักดัของโรงเรยีนที่ปฏิบตัิงาน 

 ประชากรการวิจัย 
 ประชากรการวิจยั คือ ครูพลศึกษาในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอน
ทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรยีน 120 โรงเรยีน จ านวน 120 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับ

มธัยมศกึษาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนทีมกีฬาฟตุซอลของโรงเรียน จ านวน 92 คน โดยการใชต้าราง

ส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) เพื่อปอ้งกนัการสญุหายของขอ้มลู ผูว้ิจยัจึง

เก็บขอ้มลูเพิ่มที่รอ้ยละ 15 ท าใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 105 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษา

ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลระดบัมธัยมศึกษา ซึ่งจ าแนกเป็น  6 ดา้น คือ 1). ดา้นงบประมาณ  

2) ดา้นผูฝึ้กสอน 3) ดา้นการคัดเลือกนักกีฬา 4) ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 5) ดา้นสถานที่ 

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก และ 6) ด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 79 ขอ้ค าถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูโดยการขอความรว่มมือไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวม

รวมขอ้มูลออนไลน ์จากนั้นน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห ์โดยหาความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมายของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
และวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 
Sample t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1, 3 และ 5 และสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ้ 2 และ 4 โดยในกรณีที่พบว่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบรายคูด่ว้ยสถิติทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe Test) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของการวิจยั ไดด้งันี ้

 1.บทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

พบว่าจากการสอบถามความคิดเห็นของครูพลศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 105 คน ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 95.24 มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 49.52 ส าเรจ็การศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 84.76 มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอน นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็น

รอ้ยละ 50.48 และสงักดัโรงเรียนรฐับาล คิดเป็นรอ้ยละ 83.81 นัน้ ปรากฏผลดงันี ้

  1.1 ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพล
ศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ยกเวน้ดา้นงบประมาณ และดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

  1.2 ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพล

ศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ โดยในดา้นงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละ 56.19 ดา้นผูฝึ้กสอน คิดเป็นรอ้ยละ 77.14 

ดา้นการคัดเลือกนักกีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 73.33 ดา้นการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม คิดเป็นรอ้ยละ 

76.19 ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นรอ้ยละ 71.43 ดา้นวิทยาศาสตร์

การกีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 61.90 และในภาพรวม คิดเป็นรอ้ยละ 68.57 

 2. ความคิดเห็นของครูพลศกึษากลุ่มตวัอย่างที่มีต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการ

เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เม่ือจ าแนกตามตวัแปรท่ีก าหนด ปรากฏผลดงันี  ้
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  2.1 ครูพลศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพล

ศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา แตกตา่งกนัทกุดา้น และในภาพรวม

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.2 โดยส่วนใหญ่ครูพลศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

หนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และ

ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นผูฝึ้กสอนและดา้นการคดัเลือกนกักีฬาที่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

  2.3 ครูพลศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ไม่แตกตา่งกนัในทกุดา้น และในภาพรวม 

  2.4 โดยสว่นใหญ่ครูพลศกึษาที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนแตกตา่งกนั มี

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

  2.5 ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีสงักดัโรงเรียนที่ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ไม่แตกตา่งกนัในทกุดา้น และในภาพรวม 

 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยับทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษา สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

 1.ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ที่มีต่อบทบาทหนา้ที่

ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ สามารถ

อภิปรายแยกเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

  1.1 ดา้นงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
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เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยครูพลศกึษาควรมีการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี มีการวางแผน

ในการใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ ทัง้ในเรื่องของการเก็บตวัฝึกซอ้ม เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

ส าหรบันกักีฬา การเดินทางที่สะดวกมีความปลอดภยั และการสวสัดิการดา้นการรกัษาพยาบาล

เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งสอดคลอ้งกบั ปราญชลี มลูเกษม (2559, น. 80) ไดก้ลา่วว่า การเตรียม

ทีมกีฬาตอ้งจดัสรรเบีย้เลีย้งใหก้บันกักีฬาอย่างเหมาะสม จ าเป็นจะตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณ

อย่างเป็นระบบและเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ทัง้นีจ้  าเป็นที่ตอ้งมีงบประมาณส าหรบั

การสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บันกักีฬาขณะท าการฝึกซอ้ม เขา้รว่มการแข่งขนั หรือเม่ือท าผลงานได้

อย่างยอดเยี่ยม อีกทัง้ควรสง่เสรมิใหผู้ส้นบัสนนุภายนอก เช่น ภาคเอกชนเขา้มาสนบัสนนุในดา้น

งบประมาณจะท าใหท้ีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ครองยศ เมฆไหว (2548 , น. 

51) ไดก้ล่าวว่า ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการเตรียมทีมโดยเฉพาะ มีสวสัดิการแก่นักกีฬา 

เช่น เบีย้เลีย้ง เงินเดือน และการพิจารณาบรรจงุาน  

  1.2 ด้านผู้ฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยครูพลศกึษาควรรกัษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี

กับนักกีฬาทัง้ในและนอกสนาม มีความรู ้ทักษะ ความสามารถ เขา้ใจกติกาในกีฬาฟุตซอลเป็น

อย่างดี โดยจะตอ้งหาความรูใ้ห้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งสอดคลอ้งกับ วุฒิวฒัน ์ไกรนอ้ย (2557, น. 

61) กลา่วว่า ผูฝึ้กสอนมีการน าเทคนิคใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการซอ้ม รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่

ดี การอุทิศตนในการท าหน้าที่ ทั้งนีผู้ ้ฝึกสอนควรมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ 

ภายในทีมไดด้ี มีภาวะการเป็นผูน้  า ยึดมั่นในอดุมการณ ์มีจิตวิทยา เสียสละ มีวินยั ซือ้สตัยส์จุริต 

และมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลอ้งกับ 

มาณพ สขุสมแดน (2551, น. 22) ไดก้ลา่วว่า บทบาทของผูฝึ้กสอนกีฬาคือการช่วยพฒันานกักีฬา

ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคมเพื่อใหมี้ศกัยภาพสงูสดุ ซึ่งจะช่วยพฒันาสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นไปได้

มากหรือนอ้ยเพียงใด ขึน้อยู่กบัความสามารถและทกัษะของผูฝึ้กสอนกีฬา 

  1.3 ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา ผลการวิจยัพบว่า ครูพลศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมี

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา เห็นดว้ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูพลศึกษาควรมีการวางแผนในการคัดเลือก

นกักีฬาที่ชดัเจน ตัง้แต่การแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก ก าหนดและชีแ้จงเกณฑ ์ขัน้ตอน วิธีการ
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การคัดเลือก รวมไปถึงมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา 

สอดคล้องกับ  พัชรภรณ์  เกตุพันธุ์  (2551, น. 89) กล่าวว่า  การจัดสรรหาตัวนักกีฬาที่ มี

ความสามารถตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ี่วางไว้

ในวตัถปุระสงคข์องการเตรียมทีม โดยการคดัเลือกนกักีฬาตอ้งเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่

สามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปประธรรม และยงัสอดคลอ้งกบั สรุศกัดิ์ ทรพัยเ์พิ่ม (2544, น. 40) ที่

กล่าวว่า การวางแผนเตรียมทีมนกักีฬาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและตอ้งมีการบริหารงานที่ดี ซึ่ง

การคดัเลือกนกักีฬาควรจะมีการทดสอบนกักีฬาในดา้นต่าง ๆ ทัง้สมรรถภาพทางรา่งกาย ทกัษะ

พืน้ฐานทางกีฬาฟุตซอล และทกัษะการเล่นเป็นทีม ทั้งนีก้ารคดัเลือกจะตอ้งมีกรอบระยะเวลาที่

เหมาะสม และมีการตดัสินที่เที่ยงตรงมีความยตุิธรรม 

  1.4 ด้านการวางโปรแกรมฝึกซ้อม ผลการวิจัยพบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา เห็นดว้ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผูฝึ้กสอนควรมีการวางแผนการซอ้มอย่าง

ชดัเจน ตัง้แต่การฝึกซอ้มในแต่ละช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการแข่งขนั ระหว่างการแข่งขนั และช่วงหลงั

การแข่งขนั โดยมีการวางกฎ กติกาของทีมในการท าการฝึกซอ้มเสมอ ซึ่งสอดคลอ้งกบั วฒุิวฒัน ์

ไกรนอ้ย (2557, น. 62) กล่าวว่า การวางแผนการฝึกซอ้มอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โปรแกรม

การฝึกซ้อมชัดเจน ขั้นตอนการฝึกซ้อมมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี ้การฝึกซ้อมนั้นต้องมีความ

หลากหลายน่าสนใจ ใชเ้วลาใหเ้หมาะสม มีการฝึกซอ้มทัง้ในดา้นสมรรถภาพทางรา่งกาย ทกัษะ

กีฬาฟตุซอล ยทุธวิธีเกมรุก เกมรบั การฝึกซอ้มรายบคุคล และยทุธวิธีการเลน่เป็นกลุม่หรือเป็นทีม 

ซึง่ในการฝึกซอ้มนัน้ควรเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัเกมการแข่งขนัจรงิ และเม่ือการฝึกซอ้มเสรจ็สิน้ก็ควร

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูฝึ้กสอนกับนักกีฬาพรอ้มกับสรุปการฝึกซอ้มในทุกครัง้ 

สอดคลอ้งกบั มนตรี ริว้ทอง (2548, น. 28) กล่าวไวว้่า การฝึกซอ้มที่ดีมีความพรอ้มในทุก ๆ ดา้น 

มีการฝึกซอ้มอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลใหต้วันกักีฬานัน้มีความพรอ้มในการแข่งขนั เม่ือเขา้แข่งขนัก็

จะมีโอกาสประสบความส าเรจ็ตามความมุ่งหมายได ้

  1.5 ดา้นสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า ครูพล

ศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรยีมทีมกีฬาฟตุ

ซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยครูพลศึกษาควรมีการจดัเตรียม

สถานที่ อปุกรณต์่าง ๆ ใหมี้ความพรอ้มเพื่อที่จะใชง้านอยูต่ลอดเวลา มีการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณเ์พื่อ
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การฝึกซ้อมให้เพียงพอ และมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการฝึกซ้อม 

สอดคลอ้งกบั ณัฐดิษฐ์ ตนัติด ารงฤทธ์ิ (2557, น. 118) กล่าวว่า ควรมีเครื่องมือและวสัดอุปุกรณ์

กีฬาในการฝึกซอ้มที่มีความทนัสมยั ความเพียงพอของวสัดอุปุกรณกี์ฬาที่ใชใ้นการฝึกซอ้ม ความ

เพียงพอของสนามฝึกซอ้ม ความเหมาะสมของสนามฝึกซอ้ม และการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณแ์ละ

เครื่องมือจากภาครฐัและเอกชน รวมไปถึงการดูแลรกัษาใหส้ถานที่ อุปกรณ์การซ้อมใหส้ะอาด

เรียบรอ้ยและจัดซ่อมบ ารุงหากเกิดการช ารุดอยู่เสมอ ควรมีการจัดท ารายการบญัชีอุปกรณ์การ

ซอ้มใหช้ดัเจน เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือส ารวจอปุกรณก์ารซอ้มใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และควร

มีความเขา้ใจ และสามารถประยุกตใ์ชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับ 

ครองยศ เมฆไหว (2548, น. 49) กล่าวว่า สถานที่ฝึกซอ้ม และสิ่งอ านวยความสะดวกถือเป็นสิ่ง

ส  าคญัท่ีจะท าใหท้ีมมีความพรอ้มมากที่สดุ 

  1.6 ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ผลการวิจยัพบว่า ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง

มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษา เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยครูพลศึกษาควรมีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตรก์าร

กีฬาในดา้นต่าง ๆ เช่น หลกัการฝึก เวชศาสตรก์ารกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา 

และสดุทา้ยคือโภชนาการทางกีฬา ที่เห็นวา่ควรใหค้วามส าคญัมากที่สดุ เพราะมีผลต่อรูปรา่งและ

การเจรญิเติบโตของรา่งกายของนกักีฬา สอดคลอ้งกบั ปราญชลี มลูเกษม (2559, น. 80) กลา่วว่า 

นกักีฬาควรจะตอ้งไดร้บัอาหารที่เพียงพอและถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ เพราะนกักีฬาจะตอ้งมี

การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ การฝึกซอ้มและเลน่กีฬาซึง่รา่งกายจะตอ้งอาศยัพลงังานมากกวา่ปกติ 

ซึ่งจะตอ้งน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดงักล่าวเขา้มาประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม ควรมีการ

ทดสอบสมรรถภาพนกักีฬาอยู่เสมอ และน าผลการท าสอบที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละจดัท าแผนการซอ้ม

ต่อไป เพื่อที่จะท าใหน้กักีฬาเกิดการพฒันาอย่างถกูวิธี ทัง้นีใ้นทีมกีฬานัน้ควรมีการจดันนัทนาการ

ภายในทีมเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมสมาชิกภายในทีมอีกดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั พชัรภรณ ์เกตุ

พันธุ ์(2551, น. 91) กล่าวไวว้่า ผูฝึ้กสอนหรือผูจ้ัดการทีมมีการน าเรื่องวิทยาศาสตรก์ารกีฬามา

ปรบัใชก้บัการท าทีมของตนเอง ซึง่ตา่งก็เลยเห็นว่าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามีประโยชนแ์ละมีสว่นช่วย

พฒันาความสามารถนกักีฬา และมีการบริการดา้นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามา

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
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 2. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลจ าแนกตาม

สมมติฐานการวิจยัเป็นรายขอ้ ไดด้งันี ้

  2.1 ครูพลศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพล

ศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลระดบัมธัยมศึกษาในแต่ละดา้นและภาพรวมแตกต่างกนั  ทัง้นี ้

อาจเพราะว่า โดยธรรมชาติแล้ว บุคลิก ลักษณะนิสัยของเพศหญิงมักจะให้ความส าคัญกับ

รายละเอียดในดา้นต่าง ๆ และมีความคาดหวงักบัผลลพัธม์ากกว่าเพศชาย  สอดคลอ้งกบั วฒันะ 

โปรง่นชุ (2546, น. 73) กล่าวว่า เพศหญิงมีระดบับทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวงัสงูกว่าเพศชาย 

ซึ่งในการวิจัยครัง้นีจ้ะเห็นไดว้่า เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการ

เตรียมทีมกีฬาฟตุซอลระดบัมธัยมศกึษา ในแต่ละดา้นและภาพรวมมากกวา่เพศชาย โดย 3 อนัดบั

แรก คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา และดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 

  2.2 ครูพลศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพล

ศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ และในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นผูฝึ้กสอนและดา้นการคดัเลือกนักกีฬาที่แตกต่างกนั ซึ่งในดา้นผูฝึ้กสอน

และดา้นการคดัเลือกนกักีฬานัน้ กลุม่ครูพลศกึษาที่ เป็นกลุม่ตวัอย่างที่มีอายไุม่เกิน 50 ปี มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทในดา้นผูฝึ้กสอนและดา้นการคัดเลือกนักกีฬามากกว่ากลุ่มอายุ 51 ปี ขึน้ไป 

อาจเป็นเพราะครูพลศึกษาในกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปีนัน้ เป็นช่วงวยัของการปฏิบตัิหนา้ที่ผูฝึ้กสอน

ในทีมกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน ท าให้มีความรูส้ึกใกลช้ิดและสามารถมองเห็นความส าคญัในมิติ

ต่าง ๆ ของดา้นผูฝึ้กสอนไดช้ัดเจน รวมไปถึงความส าคญัในรายละเอียดต่าง ๆ ของการคดัเลือก

นักกีฬาเขา้มาสู่ทีม ซึ่งอาจจะแตกต่างจากกลุ่มครูพลศึกษาที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป เนื่องจากครูพล

ศึกษาในกลุ่มนีอ้าจจะมีวยัวฒุิที่สูง โรงเรียนจึงมอบหมายใหท้ าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนุนการท างาน 

เป็นผูค้วบคมุทีม หรือเป็นผูจ้ดัการทีม มากกว่าลงมาปฏิบตัิหนา้ที่ผูฝึ้กสอนกีฬาเอง สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Mayer และ Allen (สอาด วงศอ์นันต์นนท์.2538, น. 79-80; อ้างอิงจาก Meyer, 

J.P., Allen, N.J.1984) ที่พบว่า อายุท าใหค้นตระหนักว่า ทางเลือกในการท างานของตนลดลง 

และคนที่มีอายมุากมกัจะมีต าแหน่งหนา้ที่การงานสงู และสิ่งจงูใจที่จะท าใหเ้ขาออกไปท างานใน

องคก์ารอื่นก็ตอ้งสงู  



  84 

  2.3 ครูพลศึกษาที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทหนา้ที่

ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ไม่แตกต่างกนัในทกุดา้น 

และในภาพรวม ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าครูพลศึกษามองบทบาทหนา้ที่ในดา้นต่าง ๆ ไปในทิศทาง

เดียวกนั เนื่องจากไดร้บัการศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกบับทบาทต่าง ๆ มาในแนวทางลกัษณะคลา้ยคลึง

กันตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งครูพลศึกษาที่จบปริญญาโทนั้น อาจจะไม่ไดจ้บการศึกษาใน

สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบั แสงทอง หอมสวาสดิ ์(2550, น. 68) กลา่ววา่ ครูผูค้วบคมุทีมที่

มีวฒุิทางการศึกษาอื่นมีความช านาญมีประสบการณใ์นการเล่นกีฬาและเคยเขา้รว่มการแข่งขนั

กีฬาระหวา่งโรงเรียนมาก่อน หรือมีประสบการณใ์นการควบคมุทีมเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาระหว่าง

โรงเรียน หรือไดศ้ึกษาจากเอกสารต าราและไดร้บัการอบรม ท าใหร้ะดบัการศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อ

ความคิดเห็นในเรื่องของบทบาทหนา้ที่ของครูพลศกึษาในการเตรียมทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษา 

  2.4 ครูพลศึกษาที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในดา้น

ต่าง ๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่

แตกต่างกนั โดยพบว่า ครูพลศึกษาที่ มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนนอ้ยกว่า 20 ปี มีความ

คิดเห็นมากกว่า ผูฝึ้กสอนที่มีประสบการณ์ในการเป็นผูฝึ้กสอนตัง้แต่ 21 ปี ขึน้ไป ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่า ในกลุ่มที่มีประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนนอ้ยกว่า 20 ปี จะใหค้วามส าคญัในเรื่อง

ของสถานที่ และอปุกรณอ์ย่างมาก เพราะคิดว่าหากมีสถานที่ที่พรอ้ม ไดม้าตรฐาน และมีอปุกรณ์

การซอ้มที่หลากหลาย มีความทนัสมยัจะสง่ผลต่อการฝึกซอ้มใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งกลุม่ที่มี

ประสบการณใ์นการเป็นผูฝึ้กสอนตัง้แต่ 21 ปี ขึน้ไป อาจจะมองวา่การจดัการดา้นสถานที่ อปุกรณ ์

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถท าไดต้ามสภาพของโรงเรียน ไม่ไดต้อ้งการนวตักรรม 

หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพิ่มขึน้มาใหม่ เพราะสิ่งที่มีก็น่าจะเพียงพอต่อการใชส้อยแลว้ ซึ่ง

ขัดแย้งกับ กานตเ์ทพ ยิ่งยง (2550) ที่ท  าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการ

จดัการแข่งขนัรกับีฟ้ตุบอลประเภท 15 คน.พบว่า ความคิดเห็นดา้นการพฒันาสนามกีฬา อปุกรณ ์

และสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมและสรา้งกระแสค่านิยมทางการกีฬา

ของนักกีฬา ผูฝึ้กสอน และผูค้วบคุมทีมไม่แตกต่างกัน ส าหรบัดา้นการพัฒนาระบบการจัดการ
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แข่งขัน ด้านการพัฒนานักกีฬา ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และด้านการพัฒนา

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มีความเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.5 ครูพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีสงักดัโรงเรียนที่ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษา ไม่แตกต่างกนัในทกุดา้น และในภาพรวม ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ครูพลศกึษาที่ปฏิบตัิ

หนา้ที่ในโรงเรียนสงักดัรฐับาล และเอกชน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์างวิชาชีพพล

ศึกษาที่คลา้ยคลึงกันจากการที่ไดศ้ึกษามาในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งบริบทในเรื่องของการ

จดัการทีมกีฬาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรฐับาล หรือเอกชน ก็มีแนวทางในการจัดการทีมกีฬาในดา้น

ต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนัมากนกั ซึ่งจะส่งเสรมินโยบายทางดา้นกีฬาในโรงเรียนตนเองใหท้ดัเทียมกบั

ความเป็นสากลมากที่สดุ ฉะนัน้จึงสรุปไดว้่าการปฏิบตัิหนา้ที่ของครูพลศึกษาส าหรบัการเตรียม

ทีมกีฬาฟตุซอลนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจงึไม่มีความแตกตา่งกนั 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  
 1. จากผลการวิจยัที่พบว่าการมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องงบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครู

พลศึกษาควรรู ้ดังนัน้ครูพลศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษา จึงควรมีการศึกษา วางแผนจดัการดา้นงบประมาณเพื่อใชใ้นการเตรียมทีมกีฬาฟุต

ซอลก่อนเป็นเบือ้งตน้ โดยสามารถประมวลจากสภาพและความจ าเป็นในดา้นต่าง ๆ เพื่อที่จะ

จดัท าแผนงบประมาณประจ าปี หลงัจากนัน้ก็เสนออนุมตัิงบประมาณจากผูบ้ริหาร หรือเสนอต่อ

หน่วยงานเอกชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีมกีฬา ทั้งนี ้การวางแผนด้าน

งบประมาณนัน้ตอ้งมีความพอดี เพียงพอ และใชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการเตรียม

ทีมในทกุดา้น 

 2.  จากผลการวิจยัที่พบว่าการมีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นผูฝึ้กสอนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูพล

ศกึษาควรรู ้ดงันัน้ครูพลศกึษาที่มีบทบาทหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอน จึงควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มี

ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาส่วนตนเพื่อเป็นประโยชนต์่อผูอ้ื่น มีจิตวิทยาที่ดี สามารถท างาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้และยงัตอ้งรกัษาเอาไวซ้ึ่งมาตรฐานความรู ้ความสามารถในดา้นกีฬาฟตุซอล เป็น

แบบอย่างที่ดีในดา้นต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสนามแก่นกักีฬา  
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 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการคัดเลือกนักกีฬา เป็น

สิ่งจ าเป็นที่ครูพลศึกษาควรรู ้ดังนัน้ครูพลศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงควรมีการคดัเลือกนักกีฬาอย่างชัดเจน มีการประชาสมัพันธอ์ย่าง

ทั่วถึง อีกทัง้ตอ้งมีการก าหนดวิธีการ ขัน้ตอนในการคดัเลือกอย่างเหมาะสม มีเกณฑก์ารตดัสินที่

เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และมีความเป็นกลางสามารถตรวจสอบได ้

 4. จากผลการวิจยัที่พบว่าการมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม เป็น

สิ่งจ าเป็นที่ครูพลศึกษาควรรู ้ดังนัน้ครูพลศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรมีการวางแผนจัดท าโปรแกรมการฝึกซอ้มของทีมใหมี้ความเป็น

สากล และมีความเหมาะสม โดยควรจัดโปรแกรมเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการแข่งขัน ช่วง

ระหวา่งการแข่งขนั และช่วงหลงัจากการแข่งขนั เพื่อที่จะท าใหเ้กิดความชดัเจน และสามารถทราบ

ว่าในช่วงไหนควรจะท าอะไร มีความหนกัเบาของการซอ้มประมาณไหน และรูปแบบการซอ้มตอ้ง

มีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัการน าไปใชใ้นเกมการแข่งขนัมากที่สดุ ทัง้นีใ้นระหว่างการ

ฝึกซอ้มนัน้ ควรมีการเสริมในเรื่องของกติกา มารยาท รวมไปถึงเจตคติที่ดีในการเป็นนกักีฬารว่ม

ไปดว้ย 

 5. จากผลการวิจยัที่พบวา่การมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวก เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูพลศึกษาควรรู ้ดงันัน้ครูพลศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่ในการเตรียม

ทีมกีฬาฟุตซอลนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ควรรที่จะใหค้วามส าคญัในดา้นสถานที่ อปุกรณ ์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ ควรสอดสอ่งดแูลใหส้นามซอ้มพรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ อีกทัง้ควรมีการจดัรายการบญัชีอปุกรณก์ารฝึกซอ้มต่าง ๆ เพื่อที่จะท าใหท้ราบว่ามีปริมาณ

เพียงพอมากนอ้ยเพียงใด ทัง้นีค้รูพลศึกษาเองตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ และทราบวิธีการใชง้าน

ตวัอปุกรณก์ารซอ้มอย่างชดัแจง้ เพื่อที่จะสามารถน าอปุกรณด์งักลา่วมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

 6. จากผลการวิจัยที่พบว่าการมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เป็น

สิ่งจ าเป็นที่ครูพลศึกษาควรรู ้ดังนัน้ครูพลศึกษาที่มีบทบาทหนา้ที่ในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ควรมีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทัง้ในดา้นการฝึกกีฬา 

โภชนาการทางการกีฬา เวชศาสตรก์ารกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา 

เพื่อที่จะองคค์วามรูใ้นแขนงต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชก้ับทีมกีฬาของตนเอง เช่น การน าการทดสอบ
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สมรรถภาพทางกายของนกักีฬามาวิเคราะหผ์ล และน าผลการวิเคราะหม์าประยกุตส์รา้งโปรแกรม

การฝึกซอ้มรายบคุคล เพื่อพฒันานกักีฬาไดอ้ย่างถกูตอ้ง เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยในเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพล

ศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้สูงขึน้  ซึ่งอาจ

ด าเนินการไดใ้นลกัษณะของการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพดงักลา่ว 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงนโยบาย (Policy research) เพื่อใหเ้กิดขอ้เสนอแนะในการ

บรหิารจดัการกีฬาฟตุซอลท่ีเป็นรูปธรรม 

 3. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร (Curriculum research and 

development) อาทิเช่น การสรา้งและประเมินผลการใชห้ลกัสตูรออนไลน ์เพื่อเสรมิสรา้งโอกาสใน

การพฒันาตนเองของครูพลศกึษาในวงกวา้งมากขึน้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลระดับมธัยมศึกษา 

คำชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีม

กีฬาฟุตซอลระดับมัธยมศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบ

สำรวจรายการ (Check List) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอล

ระดับมัธยมศึกษา รวม 6 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 ในการตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาท่านได้โปรดพิจารณาข้อความของแบบสอบถามแต่

ละข้อโดยละเอียด และตอบตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกมากที่สุด โดยข้อมูลเหล่านี้

จะสรุปออกมาในลักษณะภาพรวม ซึ่งจะไมม่ีผลกระทบกับท่านหรือบุคคลใดบุคลหนึ่ง แต่จะก่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกฬีาฟุตซอลระดับมัธยมศึกษา

ในอนาคต และขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ 

       

        ศราวุฒิ  ไม้แหลม 

              นิสิตปริญญาโท สาชาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 

        คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

2. อายุ 

  30 ป ีและต่ำกว่า   -31 - 40 ปี 

  41 – 50 ปี   51 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตร ี   ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ในการเป็นผูฝ้ึกสอนฟุตซอลของโรงเรียน 

  น้อยกว่า 5 ปี   5 – 10 ปี 

  11 – 20 ปี   21 ปีขึ้นไป 

5. สังกัดโรงเรียนของท่าน 

  รัฐบาล    เอกชน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลระดับ 

  มัธยมศึกษา 

คำชีแ้จง โปรดพิจารณาบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียมทีมกีฬาฟุตซอลระดับมัธยมศึกษา 

แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยแต่ละ

ระดับมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 4 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 

 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อย 

 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 5 4 3 2 1 
ด้านงบประมาณ 

1 จัดทำแผนงบประมาณประจำปีในการจัดการ
บริหารทีมกีฬาฟุตซอล 

     

2 วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ      
3 ให้ทุนการศึกษากับนักกีฬา      
4 มีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมและแข่งขันให้กับนกักีฬา      
5 มีงบประมาณในการซื้อชุดซ้อมและชุดแข่งขนัที่

เพียงพอ 
     

6 มีงบประมาณดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หรือ
ประสบอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมหรือการแขง่ขัน 

     

7 มีงบประมาณสำหรับอาหารและเครื่องด่ืมแก่
นักกีฬา 

     

8 มีงบประมาณสำหรับการเก็บตัวเพื่อเตรียมพร้อมสู่
การแข่งขัน 

     

9 มีงบประมาณสำหรับค่าพาหนะการเดินทางที่
เพียงพอเหมาะสม 
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ข้อ รายการ 5 4 3 2 1 
10 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้สนับสนุน

ภายนอก 
     

11 ได้รับรางวัลพิเศษเมื่อมีผลงานที่ดีเยี่ยม      
ด้านผู้ฝึกสอน 

1 มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพครู      
2 มีความรัก ศรทัธา ในวิชาชีพของตนเอง      
3 มีความรู้ในกตกิาของกีฬาฟุตซอล      
4 มีความสามารถและทักษะในกีฬาฟุตซอล      
5 มีทักษะการสอนและถ่ายทอดความรู ้      
6 มีความใฝ่รู้ พฒันาตนเองอยู่เสมอ      
7 มีการผ่านการอบรมด้านการฝึกสอนกีฬาฟุตซอล      
8 มีความรู้และเข้าใจกลยุทธใ์นการเล่น      
9 มีทักษะในการบริหารจัดการทีมกีฬา      
10 มีภาวการณ์เป็นผู้นำ      
11 มีความหนักแน่น ยึดมั่นในอดุมการณ ์      
12 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี       
13 มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต      
14 มีความยุติธรรม และเป็นกลาง      
15 มีจิตวิทยาที่ด ี      
16 อุทิศเวลาส่วนตัวของตนเองเพื่อฝึกซ้อมและการ

แข่งขัน 
     

17 เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในและนอกสนาม      
18 เข้าใจและเข้าถึงนักกีฬาเป็นรายบุคคล      
19 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี      

ด้านการคัดเลอืกนักกีฬา 
1 เตรียมการวางแผนในการคัดเลือกนักกีฬา      
2 แต่งต้ังคณะกรรมการในการคดัเลือกนักกีฬา      
3 ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา      
4 กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาที่ชัดเจน      
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ข้อ รายการ 5 4 3 2 1 
5 ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกนักกีฬา 
     

6 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา      
7 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางกีฬาฟุตซอล      
8 ทดสอบทักษะการเล่นเป็นทีมในการคัดเลอืก      
9 ตัดสิน พิจารณาการคัดเลือกนักกีฬาด้วยความ

ยุติธรรม 
     

10 ใช้ระยะเวลาในการคัดเลือกอย่างเหมาะสม      
11 คัดเลือกที่ได้มาซึ่งนักกีฬาที่เพียงพอต่อการเข้าร่วม

การแข่งขัน 
     

ด้านการวางโปรแกรมฝึกซอ้ม 
1 วางแผนขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่างชัดเจน      
2 วางกฎ กติกา ของทีมขณะทำการฝึกซ้อม      
3 วางโปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงก่อนการแข่งขัน      
4 วางโปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงระหว่างทำการ

แข่งขัน 
     

5 วางโปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงพักหรือหลังจาก
การแข่งขัน 

     

6 กำหนดระยะเวลาการฝึกซ้อมที่เหมาะสม      
7 โปรแกรมการฝึกซ้อมที่น่าสนใจและมีความ

หลากหลาย 
     

8 ฝึกซ้อมด้านสมรรถภาพทางร่างกาย      
9 ฝึกซ้อมทางด้านทักษะกีฬา      
10 ฝึกซ้อมด้านยทุธวิธีแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นทมี      
11 ฝึกซ้อมเป็นรายบุคคล      
12 ฝึกซ้อมด้านยทุธวิธีในเกมรุก      
13 ซ้อมด้านยุทธวิธีในเกมรับ      
14 จำลองสถานการณ์เหมือนจรงิประกอบการฝึกซ้อม      
15 เสริมแรงหรือสร้างแรงจูงใจในการฝึกซ้อม      



  106 

ข้อ รายการ 5 4 3 2 1 
16 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกสอนและ

นักกีฬาขณะทำการฝึกซ้อม 
     

17 แข่งขันอุ่นเครือ่งเพื่อทดลองทีมก่อนทำการแข่งขัน      
18 ใช้สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประกอบการฝึกซ้อม       
19 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักกีฬาขณะ

ทำการฝึกซ้อม 
     

20 สรุปผลการฝึกซ้อมเป็นประจำ      
ด้านสถานที่ อปุกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

1 เตรียมสถานทีใ่นการฝึกซ้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย       
2 เตรียมสถานทีใ่นการฝึกซ้อมให้พร้อมใช้งานในทุก

ช่วงเวลา 
     

3 จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ฝึกซ้อมที่เพียงพอ 

     

4 เรียนรู้คุณสมบตัิ วิธีการใช้งานของอุปกรณ์การ
ซ้อมแต่ละชนดิ 

     

5 ประยุกต์ใช้อุปกรณ์แต่ละชนดิให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงที่สุด 

     

6 จัดการดูแลระบบการเก็บอุปกรณ์แต่ละชนดิอย่าง
เหมาะสม และสะดวกต่อการนำมาใช้งาน 

     

7 บำรุงรักษา ทำความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ 

     

8 จัดซื้อหรือจัดหานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เข้ามา
เป็นอุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อม 

     

9 ทำรายการบัญชี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกซ้อม 

     

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางกีฬา      
2 นำหลักการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายมาเป็นส่วน

หนึ่งของการฝึกซ้อม 
     

3 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬา และ      
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ข้อ รายการ 5 4 3 2 1 
นำผลการทดสอบไปประยุกต์กับโปรแกรมฝกึซ้อม 

4 นำหลักการจิตวิทยาทางการกีฬามาใช้ในการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

     

5 นำหลักโภชนาการทางการกีฬามาใช้ในการเตรียม
ทีม 

     

6 นำหลักเวชศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเตรียมทีม      
7 นำเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการเตรียมทีม      
8 บันทึกเทปการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน แล้วนำไป

วิเคราะห์เพ่ือจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
     

9 จัดกิจกรรมกิจกรรมนันทนาการภายในทีม      
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาในการเตรียม

ทีมกีฬา 

  ฟุตซอลระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

  3.1 ด้านงบประมาณ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.2 ด้านผู้ฝึกสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.3 ด้านการคดัเลือกนักกีฬา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  3.4 ด้านการวางโปรแกรมฝึกซ้อม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.5 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.6 ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายศราวฒุ ิไมแ้หลม 
วัน เดอืน ปี เกิด 15 สิงหาคม 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  

ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
พ.ศ. 2553   
ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
โรงเรยีนมธัยมวดัสิงห ์ 
พ.ศ. 2558   
ส าเรจ็การศกึษา การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2563  
การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 375 ซอย 50 ถนน พระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร   
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