
   ปัญหาการเตรียมทมีเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพ่ือความชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี 2559  

 

    ธิดารัตน์  สุวรรณโณ* 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน                         

เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559 จาํแนกตาม

สถานภาพ การวิจยัคร้ังน้ีใช้ประชากรในส่วนท่ีเป็นผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน จาํนวน 25 คน                 

ส่วนนกักีฬาใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การทดสอบค่าที (t-test)   

ผลการวจัิย พบว่า 

1. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ( x = 2.47) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณและ

สวสัดิการ ( x = 2.79) ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การฝึกซ้อม ( x = 2.51) ดา้นการฝึกซ้อม ( x = 2.47) 

และดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา ( x = 2.18) 

2. ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ระหว่างผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน กบันักกีฬา              

เทเบิลเทนนิสไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

 

 
 

 
 
 

* นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา     



คําสําคัญ  

 การเตรียมทีม, กีฬาเทเบิลเทนนิส 

 

บทนํา 

 การเล่นกีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทกัษะท่ีอยู่ภายใตก้ติกาซ่ึงถูกกาํหนดโดย

ความเห็นท่ีตรงกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพกัผ่อน การแข่งขนั ความเพลิดเพลิน ความสําเร็จ               

การพฒันาของทกัษะ หรือหลายส่ิงรวมกนั กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีควบคู่กบัการแข่งขนั โดยการเล่นกีฬา

นั้นมีหลายวตัถุประสงคอ์าจจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศ เล่นกีฬาเป็นอาชีพ เหล่าน้ีก็ลว้นเป็นส่ิงท่ีควบคู่

ไปกบัการมีสุขภาพ ท่ีแข็งแรงจากการออกกาํลงักายโดยการเล่นกีฬาทั้งส้ิน และการเล่นกีฬานั้นมี

หลาย ประเภทซ่ึงข้ึนอยูก่บับุคคลวา่ตอ้งการเล่นกีฬาชนิดใด ซ่ึงกีฬาแต่ละชนิดก็มีความ แตกต่างกนั

ทั้งวธีิการเล่น กฎกติกา มารยาท ข้ึนอยูก่บัความชอบและความถนดัของ     แต่ละบุคคลการเลือกเล่น

กีฬานั้นควรจะดูถึงความเหมาะสมของสรีระหรือร่างกายของผูเ้ล่นดว้ยวา่มีความเหมาะสมกบักีฬา

ชนิดนั้นหรือไม่ อาจรวมถึงทกัษะความถนดั ความชอบของแต่ละบุคคล แต่สําหรับการเล่นกีฬาเพื่อ

ออกกาํลงักายหรือเพื่อสุขภาพนั้น  ก็อาจจะคาํนึงถึงแค่เพียงความชอบและความถนดัเท่านั้นอาจจะ

ไม่ตอ้งมีทกัษะหรือความถนดัอะไรมากมายก็สามารถเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงได ้

(กลยทุธ จิตตรุ่์งเรือง, 2559) อีกทั้งการกีฬานั้นยงัเป็นพลงัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถแข่งขนัในระดบั

โลกได ้

ธวชั วีระศิริวฒัน์ (2531) กล่าวว่า การเตรียมทีมกีฬาเพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะทาํการ

แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและสําคญัท่ีสุดสําหรับผูฝึ้กสอนงานของผูฝึ้กสอนเป็น

งานท่ีไม่มีวนัส้ินสุด อุปสรรคหรือขอ้บกพร่องในการแข่งขนัท่ีเพิ่งผา่นมา ถา้ไม่รีบปรับปรุงแกไ้ขก็

จะกลายเป็นส่ิงท่ีถูกลืม เพราะฉะนั้นเม่ือการแข่งขนัส้ินสุดลง ผูฝึ้กสอนและผูร่้วมงานตอ้งร่วม

ปรึกษาถึงเร่ืองการบริหารทีมของตน ทั้งน้ีโดยจุดมุ่งหมายคือ การประเมินผลการดาํเนินงานทุก

อย่างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ บทสรุปขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผูฝึ้กสอน

และผูร่้วมทีม เพื่อจะเป็นแนวทางและแนวปฏิบติั แบบแผนของผูรั้บผิดชอบทีมในการนาํไปปฏิบติั

ในฤดูการแข่งขนัต่อไป  



ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการ

เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย

พระราชทาน ประจาํปี 2559 ของแต่ละสโมสรท่ีเคยเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสในรายการ

ต่างๆ เพื่อทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งเป็นแนวทางในการเตรียมทีมนกักีฬาในการแข่งขนักีฬา

ระดบัต่างๆต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความ

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559  

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส เพื่อความ

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ระหว่างผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน     

กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิส 

วธีิดําเนินการวจัิย     

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูฝึ้กสอนกบัผูจ้ดัการทีม จาํนวน 25 คน และ

นกักีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีมีส่วนร่วมในการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559  ระหวา่งวนัท่ี 13 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้างสรรพสินคา้แฟชัน่

ไอซ์แลนด ์จาํนวน 120 คน 

 

ผลการวจัิย 

1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกักีฬา คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 53.3 และสังกดัสโมสรตาํรวจ สโมสรเซนทรัล สโมสรโอสถสภา สโมสรธารสุวรรณ และ

สโมสรกองทพับก คิดเป็นร้อยละ 20  ตามลาํดบั  

2. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่น ระดบันอ้ย ( x = 2.47) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณและ

สวสัดิการ ( x = 2.79) ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์การฝึกซ้อม ( x = 2.51) ดา้นการฝึกซ้อม ( x = 2.47) 

และดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา ( x = 2.18) 



3. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559  ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา โดยภาพรวมมีปัญหา

อยู่ในระดบัน้อย ( x = 2.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ปัญหาอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ การวางแผนเตรียมการในการคดัเลือกนกักีฬา ( x = 2.44) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการการคดัเลือกนกักีฬา ( x = 2.29) การพิจารณาผลการคดัเลือกตวันกักีฬา       

( x = 2.25) และการประชาสัมพนัธ์ในการคดัเลือกนกักีฬา ( x = 2.25) ตามลาํดบั 

4. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมโดย

ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 2.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปหาน้อยได้ดงัน้ี คือ ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ห้องสุขา และห้องอาบนํ้ า โดยแยกเป็นห้องผูช้าย และ

ผูห้ญิงชัดเจน ( x = 2.69) อุปกรณ์ฝึกซ้อมในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน                    

( x = 2.65) ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ( x = 2.59) และสนามท่ีใช้ในการฝึกซ้อม                   

( x = 2.57) ตามลาํดบั 

5. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ดา้นการฝึกซ้อม โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบั

นอ้ย ( x = 2.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ การวางแผน

เตรียมการการฝึกซอ้มระยะสั้นและระยะยาวชดัเจน ( x = 2.64) การจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อผอ่น 

คลายความตึงเครียด ( x = 2.56) การฝึกซ้อมมีการแนะนําเทคนิคพิเศษสําหรับนักกีฬา                                

( x = 2.51) และระยะเวลาในการเก็บตวัฝึกซอ้ม ( x = 2.48) ตามลาํดบั 

6. ปัญหาในการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ด้านงบประมาณและสวสัดิการ โดยภาพรวมมี

ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยได้

ดงัน้ี คือ งบประมาณสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ( x = 2.94) งบประมาณด้าน

พาหนะสําหรับบริการนาํนกักีฬาไปฝึกซ้อมนอกสถานท่ี ( x = 2.88) ความสะดวกคล่องตวัในการ

เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขนั ( x = 2.82) และสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล

และตรวจสุขภาพนกักีฬาในระหวา่งการฝึกซอ้ม ( x = 2.80) ตามลาํดบั 



7. ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปี  2559  ผู ้จ ัดการทีมและผู ้ฝึกสอน กับนักกีฬา                      

เทเบิลเทนนิสไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

 

อภิปรายผล 

 1. ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิสมีปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วม

การแข่งขนัเทเบิลเทนนิส เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระราชทาน ประจาํปี 2559 

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( x = 2.47) เพราะเป็นสโมสรระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย ผูจ้ดัการทีม

และผูฝึ้กสอน กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิส จึงมีการวางแผนการดาํเนินการไวอ้ย่างชดัเจน ทาํให้การ

เตรียมทีมสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถ

อธิบายไดด้งัน้ี คือ  

1.1 ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ตามความคิดเห็นของผู ้จ ัดการทีมและผู ้

ฝึกสอน กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมมีปัญหาการเตรียมทีมอยูใ่นระดบันอ้ย ( x = 2.18) 

แสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการการคดัเลือกตวันกักีฬาแต่ละสโมสร ค่อนขา้งพร้อมและมีหลกัเกณฑ์

ท่ีดี จึงทาํให้ไม่เกิดปัญหาในด้านน้ี แสดงถึงการบริหารจดัการท่ีดี มีคณะกรรมการคดัเลือกตวั

นกักีฬาท่ีมีความรับผิดชอบ จึงก่อให้เกิดการวางแผนเตรียมทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั บุญรงค์ นิลวงค ์(2525, หน้า 1) ได้กล่าวไวว้่าในการบริหารท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีงบประมาณท่ีเพียงพอและการจดัการท่ีเป็น

ระบบ มีขั้นตอน ระเบียบแบบแผนในการปฏิบติัท่ีดีและชดัเจน 

1.2 ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์การฝึกซ้อม ตามความคิดเห็นของผูจ้ดัการทีม

และ ผูฝึ้กสอน กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมมีปัญหาการเตรียมทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง     

( x = 2.51) ซ่ึงส่วนใหญ่แต่ละสโมสรมีสนามท่ีใช้ในการฝึกซ้อมเป็นของตนเอง อาจเน่ืองจาก

สโมสรท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นสโมสรขนาดใหญ่ จึงมีงบประมาณในการสนบัสนุนการเตรียมทีม

ไดดี้ และสามารถจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม ดงัท่ี 

ธวชั วีระศิริวฒัน์ (2538, หน้า 213-217) ได้กล่าวว่า การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกให้พร้อมนั้น ทาํให้นกักีฬาสามารถฝึกซ้อมไดอ้ย่างเต็มท่ี สถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวย



ความสะดวก จึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อความพร้อมในการเตรียมทีม ความพร้อมเหล่าน้ีเป็นแรงกระตุน้ให้

นกักีฬามีความทุ่มเทในการฝึกซอ้มอยา่งเตม็ท่ี    

1.3 ด้านการฝึกซ้อม ตามความคิดเห็นของผู ้จ ัดการทีมและผู ้ฝึกสอน              

กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมมีปัญหาการเตรียมทีมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.47)                

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วีณา ศรีวิพฒัน์ (2546, หนา้ 62) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระยะเวลาในการฝึกซ้อมมีส่วน

สําคญัต่อนกักีฬา เน่ืองจากนกักีฬาอาจจะเกิดการอ่อนเพลียจากการเรียนจึงทาํให้การฝึกซ้อมไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผูฝึ้กสอนควรมีการวางแผนการฝึกซ้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีการ

แจง้ใหน้กักีฬาทราบเพื่อใหก้ารฝึกซอ้มประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

1.4 ด้านงบประมาณและสวสัดิการ ตามความคิดเห็นของผูจ้ดัการทีมและ       

ผูฝึ้กสอน กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยภาพรวมมีปัญหาการเตรียมทีมอยู่ในระดับปานกลาง                          

( x = 2.79) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวฒิุ ทิพยไกรสร (2546, หนา้ 75) ไดก้ล่าวไวว้า่ งบประมาณถือไดว้า่

เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งในการทาํทีมกีฬาทุกประเภท มหาวิทยาลยัมีงบประมาณในการเตรียมทีมมาก

และมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเป็นระบบเหมาะสมก็จะสามารถท่ีจะเตรียมทีมและพฒันาทีมไดดี้

เช่นกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน                        

เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาํปี 2559 ระหว่าง

ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน กบันกักีฬาเทเบิลเทนนิส พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากทั้ง 5 สโมสรเป็น

สโมสรชั้นแนวหนา้ของประเทศจึงทาํใหก้ารเตรียมทีมมีความพร้อม จึงทาํให้มีปัญหาการเตรียมทีม

ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยในคร้ังนี ้ 

1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งประเด็นการศึกษาไวเ้พียง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการคดัเลือก

ตวันักกีฬา ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม และด้านงบประมาณและ

สวสัดิการ ซ่ึงควรจะเพิ่มในดา้นโภชนาการดว้ย   

2.  ควรมีการวางแผนเตรียมการในการคดัเลือกตวันกักีฬา 



3. ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ห้องสุขา และห้องอาบนํ้ า ควรแยกเป็นห้องผูช้ายและห้องผูห้ญิง

ใหช้ดัเจน 

4.  ผูฝึ้กสอนควรวางแผนเตรียมการการฝึกซอ้มทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหช้ดัเจน 

5. ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นขวญัและ

กาํลงัใจใหแ้ก่ ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน และนกักีฬาตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมในกีฬาประเภทต่างๆ 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสในรายการอ่ืนๆดว้ย 

เช่น การแข่งขนัเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ชิงแชมป์สโมสร เป็นตน้ 
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