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ปัญหาการเตรียมทมีเจ็ตสกใีนการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่34 “น่านเกมส์” 
 

ธนกร วายรุกุล* 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์”  จาํแนกตาม สถานภาพ การวจิยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขนั จาํนวน 37 คน แบ่งเป็น นกักีฬา จาํนวน 29 คน และเจา้หนา้ท่ีทีม จาํนวน 8  คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทีม ท่ีมีปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีในการ
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” วเิคราะห์ค่าโดยใชค้่า t-test for independent  
 
ผลการวจัิย พบว่า 
 1. ปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.73) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นนกักีฬา (µ =3.98) รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
(µ =3.83) และดา้นการฝึกซอ้ม (µ =3.75) ตามลาํดบั 
 2. ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” 
ท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีพบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา  
มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
 
ค าส าคัญ 
 การเตรียมทีม,กีฬาเจต็สกี,กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
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บทน า 
 ในอดีตประเทศไทยมีการพฒันาเศรษฐกิจมาตลอด โดยมีภาพรวมของยคุดงัน้ี 1) ยคุแรก 
(Thailand 1.0) “ยคุการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม”  เช่น การเพาะปลูกขา้วพืชสวน พืชไร่ เป็นตน้ 2) ยคุท่ี
สอง (Thailand 2.0)  “ยคุอุตสาหกรรมแบบเบา” ใชแ้รงงานจาํนวนมาก เช่น การผลิตเส้ือผา้ ผลิต
เคร่ืองประดบั 3) ยคุท่ีสาม (Thailand 3.0) “อุตสาหกรรมหนกั” มีความซบัซอ้นในการผลิตมากข้ึน เช่น 
การคา้ส่งออกพลงังานธรรมชาติ เหล็กกลา้ และรถยนต ์จวบจน ปัจจุบนั 4) ยคุท่ีส่ี (Thailand 4.0)  “ยคุ
ความเหล่ือมลํ้า” (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559, หนา้ 6)  
 ในยคุท่ีส่ี ประเทศไทย “ตอ้งเผชิญกบัความเหล่ือมลํ้าของรายไดแ้ละความไม่สมดุล” จนใน
ปัจจุบนัความยากจนยงักระจุกตวัหนาแน่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ นอกจากน้ี การ
แกไ้ขปัญหาความยากจน และความเหล่ือมลํ้ายงัตอ้งเร่งดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย ขณะท่ีความ
แตกต่างของรายไดร้ะหวา่งกลุ่มคนรวยท่ีสุดกบักลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกนัถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 
สาเหตุพื้นฐานมาจากคุณภาพการบริการทางสังคมท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาคน มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งในพื้นท่ีและเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล    การกระจายโอกาสของการพฒันายงัไม่
ทัว่ถึง และการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมยงัมีความเหล่ือมลํ้า รวมทั้งโอกาสการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
องคค์วามรู้ แหล่งทุน   และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ สาํหรับประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลก็มีใน
วงแคบกวา่ ซ่ึงในอนาคตนั้น มีแนวโนม้ ท่ีจะมีความเส่ียงมากข้ึนท่ามกลางการเปล่ียนแปลงดา้น
เทคโนโลยท่ีีรวดเร็วในทุกดา้น ความเหล่ือมลํ้ามีความรุนแรงมากข้ึน (สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2559, หนา้ 11) 
 ประเทศไทยเขา้สู่ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปกา้วเขา้สู่ความกา้วหนา้ ตามรูปแบบของยุทธศาสตร์ 
“มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิรูป ภาครัฐได้
มีกลไกขบัเคล่ือนเพื่อดาํเนินกระบวนการปฏิรูปประเทศอยา่งเป็นระบบร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ  
โดยส่วนหน่ึงในยทุธศาสตร์ “กีฬามุ่งเนน้การขจดัความเหล่ือมลํ้าในสังคม” ซ่ึงในปัจจุบนั มีบริบทการ
เปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองการดาํเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นสุขภาพ ทั้งในระดบัโลก ระดบัภูมิภาค 
และระดบัประเทศ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความตระหนกัและการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกาํลงักาย 
และการกีฬาเพื่อสุขภาพมากข้ึน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559, หนา้  13) 
 การใชป้ระโยชน์ของการกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ    
จึงเป็นโอกาส และช่วงเวลาอนัดีของประเทศไทยในการกาํหนดแนวทางการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
ท่ีชดัเจน เพื่อนาํพาใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง มีการกีฬาท่ีเป็นเลิศ เป็นสังคมสุขภาวะและมี
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติไดมุ้่งหวงัใหค้นไทยไดรั้บการส่งเสริมการออกกาํลงักาย  
และเล่นกีฬาอยา่งถูกตอ้งจนเป็นวถีิชีวติ มีสุขภาพ และสมรรถภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนํ้าใจ
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นกักีฬาเพื่อหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวสู่ความสามคัคี และสมานฉนัท ์ มีการบริหารจดัการกีฬาทุกมิติอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชว้ทิยาศาสตร์การกีฬาพฒันาศกัยภาพนกักีฬาสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีมาตรฐานระดบั
สากล รวมทั้งการสร้างรายได ้สร้างอาชีพ และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงทุกภาคส่วนในสังคม
จะไดใ้ชแ้ผนฯ ฉบบัน้ี เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬา 
ในแผนปฏิบติัการของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาประเทศ ในช่วงปี 
 พ.ศ. 2555 - 2559 ใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555, 
หนา้ 32) 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพไดป้ระกาศใชเ้ม่ือปี 2556 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายสาํคญัท่ีช่วย
ส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ คุม้ครอง และพฒันานกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพในช่วงท่ีกีฬาอาชีพ
ของไทยมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยกฎหมายฉบบัน้ีมีทั้งหมด 74 มาตรา และดูแลกลุ่มบุคคล 
5 กลุ่ม  ทั้งนกักีฬา บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และผูจ้ดัการ
แข่งขนักีฬาอาชีพ ปี 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการกีฬาอาชีพไดป้ระกาศ
รับรอง 13 ชนิดกีฬา 40 รายการ เป็นชนิดกีฬาอาชีพ ประกอบดว้ย กีฬาฟุตบอล 6 รายการ, กีฬากอลฟ์ 11 
รายการ, กีฬาเจต็สกี 2 รายการ, กีฬาวอลเลยบ์อล 4 รายการ, กีฬาตะกร้อ 2 รายการ, กีฬาโบวล่ิ์ง 1 
รายการ, กีฬาแข่งรถจกัรยานยนต ์ 3 รายการ, กีฬาจกัรยาน 2 รายการ, กีฬาแข่งรถยนต ์ 4 รายการ, กีฬา
สนุกเกอร์ 1 รายการ, กีฬาแบดมินตนั 1 รายการ, กีฬาเทนนิส 2 รายการ และกีฬาบาสเกตบอล 1 รายการ 
เพื่อรับงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาไปสู่อาชีพ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2556, หนา้) 
 นอกจากน้ี การพฒันากีฬาเป็นเลิศ จะตอ้งประกอบดว้ยแนวทางต่าง ๆ คือ การพฒันา
ความสามารถของตวันกักีฬา การพฒันาบุคลากรทางการกีฬา การพฒันาระบบการจดัการแข่งขนั  
การพฒันาการมีส่วนร่วม และการปลุกกระแสค่านิยมทางการกีฬา การพฒันาโดยการนาํวทิยาศาสตร์
การกีฬามาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันากีฬาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และพฒันาองคก์รท่ีรับผดิชอบดว้ยการ
กีฬาในทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญั และมีการทาํงานเช่ือมโยงเป็นระบบ (ศกัด์ิชาย พิทกัษว์งศ,์ 2551, 
หนา้ 1)   
 ในการแข่งขนักีฬาในแต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีทีมจาํเป็นตอ้งมีการจดัการหรือการบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อใหก้ารฝึกซอ้ม การเตรียมความพร้อมของทีมหรือผูแ้ข่งขนัมีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัถึงขีดสุด
โดยมีกลยทุธในการบริหารจดัการท่ีสาํคญัอยู ่ 4 ประการ ซ่ึงรู้จกัในนาม 4M ไดแ้ก่ คน (Man) 
 เงิน (Money) วตัถุส่ิงของ (Materials) การจดัการ (Management) ปัจจยัในการจดัการทั้ง 4 ประการน้ี
เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการจดัการ เพราะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจดัการข้ึนอยูก่บัความ
สมบูรณ์และคุณภาพของปัจจยัดงักล่าว (นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ 2525, หนา้ 2) 
 กีฬาเจต็สกี เป็นกีฬาท่ีใชพ้าหนะเล่นกีฬาทางนํ้าซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา เห็นไดจ้ากนกักีฬาเจ็ตสกีไทยสร้างช่ือเสียงในการแข่งขนัระดบัโลกมามาก เช่น นาคร ศิลาชยั 
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ไดท้าํลายสถิติโลกรุ่น โนวชิ รันอะเบาท ์1200 สตอ๊ก – สลาลม  (Novice runabout 1200 stock-slalom) 
ในปี 2542 และไดแ้ชมป์ในรุ่นต่างๆ อีกหลายรายการจากการแข่งขนัชิงถว้ยพระราชทาน หรือเจตริน 
วรรธนะสิน แข่งขนัในรุ่นโปรแอม สกี 2 สโตก สต๊อก (Pro-Am Ski 2 Stroke Stock) และไดแ้ชมป์ใน
สนามท่ี 1 การแข่งขนัจีช็อค เจต็สกี โปรทวัร์ 2016  และสุภคั เสร็จธุระ ท่ีไดแ้ชมป์รุ่นโปร สปอร์ต จีพี 
(Pro Sport GP) ในการแข่งขนั การบินไทยเจ็ตสกี เวลิดค์พั 2017 (Thai Airways International JET SKI 
WORLD CUP 2017)  ท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เป็นตน้ กีฬาเจต็สกีเป็นหน่ึง ใน 13 ชนิด กีฬาอาชีพ 
ท่ีเล่นง่าย และปลอดภยั ทั้งยงัเสริมสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือทุกส่วน เพราะตอ้งใชร่้างกายทั้งตวั 
ควบคุมเคร่ืองเล่น รวมถึงผูเ้ล่นตอ้งมีสมาธิ และสติท่ีน่ิงเป็นอยา่งยิง่ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 
ชุมพร – ระนองเกมส์ กีฬาเจต็สกีไดบ้รรจุเขา้แข่งขนัในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นคร้ังแรก โดยใชก้าร
แข่งขนัแบบหาผูช้นะในแต่ละรอบการแข่งขนัมาพบกนั (King Of Tack) ทาํใหพ้บปัญหาต่าง ๆ เช่น 
สนามแข่งขนั  ซ่ึงเป็นทะเล มีปัญหาเร่ืองนํ้าข้ึน นํ้าลงทาํใหเ้วลาในการแข่งขนัตอ้งเล่ือนไปตามระยะนํ้า
ข้ึนนํ้าลง  ประกอบกบัพื้นเป็นดินเลน เรือเจ็ตสกีติดหล่ม ปัญหาในดา้นการฝึกซอ้ม และการแข่งขนั เช่น 
นกักีฬายงัไม่ทราบวธีิการแข่งขนั ปัญหาดา้นการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัของทีม เช่นนกักีฬาไม่มีเส้ือ 
ชูชีพเป็นของตนเอง เป็นตน้ (ธนยศ สินถาวร,2560) 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีในการ
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทราบ
ถึงปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีก่อนการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” จะเป็น
ประโยชน์ ต่อการนาํเสนอขอ้มูลใหก้บัผูรั้บผดิชอบในแต่ละจงัหวดัท่ีส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัรับทราบ 
และสามารถดาํเนินการแกไ้ขใหต้รงกบัปัญหารวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
นกักีฬาเจต็สกีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34  
“น่านเกมส์” 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 
“น่านเกมส์” ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีทีมกบันกักีฬา 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีทีม จาํนวน 8 คนและนกักีฬาจาํนวน 
29 คน ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเจต็สกี กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” รวมทั้งส้ิน 37 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 เป็นการ
วจิยัเชิงสาํรวจ ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามสาํหรับรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34ไดแ้ก่ 
  1. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 
  2. ดา้นการฝึกซอ้ม 
  3. ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
  4. ดา้นงบประมาณ 
  5. ดา้นนกักีฬา 
  6. ดา้นผูฝึ้กสอน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้น 
 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แนวทางการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัใหมี้คุณภาพ ผูว้จิยัได้ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษา คน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการเตรียมทีมจากตาํรา  
เอกสาร งานวิจยัต่างๆ เพื่อกาํหนดตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา และเพื่อนาํมาสร้างแบบสอบถาม โดยผา่น
การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 
  2. ดา้นการฝึกซอ้ม 
  3. ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
  4. ดา้นงบประมาณ 
  5. ดา้นนกักีฬา 
  6. ดา้นผูฝึ้กสอน  
 3. เสนอแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
 4. เสนอแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ในการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของเคร่ืองมือ โดยวธีิหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาในขอ้คาํถามกบั
วตัถุประสงค ์(Index of Concurrence-IOC) โดยตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.5 ในแต่ละขอ้ ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถาม
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ท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบ นาํมาแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 โดยวธีิของ 
โรไวน์และแฮมเบอร์ตนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 70 - 71)  
 6. นาํผลท่ีไดม้าหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีจะศึกษาจาํนวน 30 คนโดยนาํไปวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ภายในของแบบสอบถาม
ใชสู้ตร สัมประสิทธแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวธีิของคอนบาร์ก  (กลัยา วาณิชยบญัชา, 2548) 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนของขอ้คาํถาม โดยใชเ้กณฑท่ี์ยอมรับไดท่ี้ค่ามากกวา่ 0.70 เพื่อแสดงวา่
แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่เพียงพอ  ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  
และจดัเป็นชุดคาํถามเพื่อนาํไปหาความเช่ือมัน่ (Reliability) กบัเจา้หนา้ท่ีทีมและนกักีฬาเจต็สกีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จาํนวน 30 คน 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคอร์เคนเดลและจอร์นสัน (Kirkendall, D. R., Gruber, J. J. & Johnson, R. E., 1987) ไดเ้สนอ
ตารางค่ามาตรฐานความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้ดงัน้ี 
 
ค่ามาตรฐานความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้ 
สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ ความเท่ียงตรง ความเช่ือถือได ้ ความเป็นปรนยั 
ดีมาก .80 – 1.00 .90 – 1.00 .95 – 1.00 
ดี .70 - .79 .80 - .89 .85 - .94  
ยอมรับ .50 - .69 .60 - .79 .70 - .84 
ตํ่า .00 - 049 .00 - .59 .00 - .69 
ท่ีมา  (Kirkendall & Johnson, 1987) 
 

1. ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวธีิของ Rovinelle and Hambleton  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณาเน้ือหาของแบบประเมินท่ีสามารถ 
วดัได ้ และนาํมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามของแบบประเมิน (ขอ้สอบ) 
กบัพฤติกรรมหรือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Index Of Consistency) ของการใหค้ะแนน  
โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณาเน้ือหาขอ้คาํตอบของแบบประเมินท่ีสามารถวดัไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้และเขียนผลการพิจารณา โดยขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “คะแนนพิจารณา” 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
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ขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่แบบประเมินหรือขอ้สอบนั้นวดัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไดจ้ริง 
 ขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินหรือขอ้สอบนั้นวดัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไดจ้ริง 
 ขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนน -1 ถา้แน่ใจวา่แบบประเมินหรือขอ้สอบนั้นไม่ไดว้ดั
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไดจ้ริง 
 2. ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 โดยนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีจะศึกษาจาํนวน 30 คน 
โดยนาํไปวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ภายในของแบบสอบถามใชสู้ตรสัมประสิทธแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของคอนบาร์ก (กลัยา วาณิชยบญัชา, 2558) เพื่อให้เกิดความชดัเจนของขอ้คาํถาม 
โดยใชเ้กณฑท่ี์ยอมรับไดท่ี้ค่ามากกวา่ 0.70 เพื่อแสดงวา่แบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่เพียงพอ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงถึงคณะกรรมการ 
จดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีทีม 
และนกักีฬาเจต็สกีแต่ละจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 2. ผูว้จิยัและทีมงานไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงการประชุมนกักีฬาและผูจ้ดัการทีม
ก่อนการแข่งขนั 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดคื้นมา ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ แลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความครบถว้นและความ
ถูกตอ้งแลว้นาํมาวิเคราะห์ผล โดยผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจาํนวน 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการคดัเลือกนกักีฬา 
 2. ดา้นการฝึกซอ้ม 
 3. ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 4. ดา้นงบประมาณ 
 5. ดา้นนกักีฬา 
 6. ดา้นผูฝึ้กสอน 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั และแบบปลายเปิด มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ีและค่า 
ร้อยละ 
 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัญหาการเตรียมทีมเจต็สกีการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยกาํหนดใหผู้ต้อบ
แสดงความคิดเห็นในเชิงปริมาณ ตามระดบัความรู้สึกต่อขอ้ความแต่ละขอ้ ตามมาตรวดัเจตคติของ
ลิเคอร์ท (สมจิตรา เรืองศรี, 2552, หนา้ 224-245) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีปัญหาในระดบัมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง มีปัญหาในระดบัปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีปัญหาในระดบันอ้ย 
  คะแนน 1 หมายถึง มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด (5) 
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีปัญหาในระดบัมาก (4) 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีปัญหาในระดบัปานกลาง (3) 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีปัญหาในระดบันอ้ย (2) 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด (1) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัญหาการเตรียมทีมระหวา่งเจา้หนา้ท่ีทีมกบันกักีฬาโดยดูจากค่าความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการวเิคราะห์ค่าที (t-test for independent) 
 4. แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์โดยการจดักลุ่มแลว้นาํเสนอ 
  1. ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2. ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ของระดบัปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกี
ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” 
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ตาราง 1 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานภาพ จ านวน (n = 37) ร้อยละ 

ตาํแหน่งในทีม   
   1. เจา้หนา้ท่ีทีม 8 21.6 
   2. นกักีฬา 29 78.4 

 
 จากตาราง พบวา่ ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งในทีม คือ นกักีฬา จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 
และเจา้หนา้ท่ีทีม จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  
 
ตารางที ่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” โดยภาพรวม 

ปัญหาการเตรียมทมีกฬีาเจ็ตสกี 
ระดับปัญหา 

µ  ความหมาย 
1. ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา 3.73 0.68 มาก 
2. ดา้นการฝึกซอ้ม 3.75 0.59 มาก 
3. ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความ
สะดวก   

3.83 0.56 มาก 

4. ดา้นงบประมาณ   3.61 0.50 มาก 
5. ดา้นนกักีฬา 3.98 0.62 มาก 
6. ดา้นผูฝึ้กสอน 3.47 0.60 ปานกลาง 
รวม 3.73 0.68 มาก 
  
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.73) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นนกักีฬา (µ =3.98) รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก  
(µ =3.83) และดา้นการฝึกซอ้ม (µ =3.75) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา  
ด้านการคัดเลือกตัวนักกฬีา µ  ความหมาย 
1. ความยติุธรรม โปร่งใสในการคดัเลือก 
นกักีฬา 

3.89 0.90 มาก 

2. ความชดัเจนในแผนการดาํเนินงาน 
การคดัเลือกนกักีฬา  

3.72 0.90 มาก 

3. นกักีฬาไดรั้บคดัเลือกตรงตามจุดมุ่งหมาย  3.81 0.81 มาก 
4. วธีิการดาํเนินการท่ีใชใ้นการคดัเลือกนกักีฬา  3.67 0.88 มาก 
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายใน 
การคดัเลือกนกักีฬา ตรงกบัสมรรถภาพ 
    ท่ีนกักีฬาใชจ้ริง 

3.56 0.83 มาก 

6. การรับสมคัรคดัเลือกนกักีฬาตรงตามกาํหนดการ
ประกาศรับสมคัร 

3.56 1.06 มาก 

7. กรรมการคดัเลือกมีความรู้เก่ียวกบักีฬา 
ท่ีทาํการคดัเลือก 

3.91 0.79 มาก 

รวม 3.73 0.68 มาก 
  
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.73) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  อยูใ่น 
ระดบัมากทั้ง 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กรรมการคดัเลือกมีความรู้เก่ียวกบักีฬาท่ีทาํการคดัเลือก  
(µ = 3.91) รองลงมา คือ ความยติุธรรม โปร่งใสในการคดัเลือกนกักีฬา (µ =3.89) และนกักีฬาไดรั้บ
คดัเลือกตรงตามจุดมุ่งหมาย (µ =3.81) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ดา้นการฝึกซอ้ม 
ด้านการฝึกซ้อม µ  ความหมาย 
1. แผนการฝึกซอ้มตลอดทั้งปี 3.45 0.80 ปานกลาง 
2. แผนการฝึกซอ้มมีความเหมาะสมกบันกักีฬา 3.62 0.86 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้น 
การฝึกซอ้ม 

3.54 0.73 มาก 

4. การสร้างแรงจูงใจใหน้กักีฬามีความพร้อมในการแข่งขนั 3.81 1.10 มาก 
5. กิจกรรมนนัทนาการเพื่อการผอ่นคลายใหก้บันกักีฬา 3.75 0.79 มาก 
6. การทดสอบสมรรถภาพทางกายใหน้กักีฬา 3.64 0.78 มาก 
7. การตั้งเป้าหมายใหก้บันกักีฬาอยา่งชดัเจน 3.78 0.82 มาก 
8. การสอดแทรก ระเบียบ กฎ กติกา  
การแข่งขนัใหก้บันกักีฬาขณะฝึกซอ้ม 

3.81 0.84 มาก 

9. การใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัการบาดเจบ็  3.75 0.79 มาก 
10. ปัญหาในการฝึกซอ้มมีผลกระทบกบัการศึกษา 4.35 0.75 มาก 
11. นกัวทิยาศาสตร์การกีฬาประจาํทีม 3.81 0.84 มาก 
รวม 3.75 0.59 มาก 
 
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ดา้นการฝึกซอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ปัญหาการ 
เตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีดา้นการฝึกซอ้มอยูร่ะดบัมาก 9 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การสร้างแรงจูงใจใหน้กักีฬามีความพร้อมในการแข่งขนั การสอดแทรก ระเบียบ กฎ กติกา 
 การแข่งขนัใหก้บันกักีฬาขณะฝึกซอ้ม และนกัวทิยาศาสตร์การกีฬาประจาํทีม (µ =3.81) รองลงมา  
คือ การตั้งเป้าหมายใหก้บันกักีฬาอยา่งชดัเจน (µ =3.78)  
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ตารางที ่ 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก   
ด้านสถานที ่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก µ  ความหมาย 
1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกซอ้มมีความเพียงพอและได้
มาตรฐาน  

4.32 0.78 มาก 

2. ความสะดวกในการใชส้นามฝึกซอ้ม  4.27 0.76 มาก 
3. ความเพียงพอของระดบันํ้าในการฝึกซอ้ม 4.18 0.70 มาก 
4. สนามฝึกซอ้มไดม้าตรฐาน 3.67 0.81 มาก 
5. หอ้งปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้สาํหรับนกักีฬา 3.27 0.90 ปานกลาง 
6. ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 

3.67 0.74 มาก 

7. หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้และหอ้งนํ้าเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.43 0.89 ปานกลาง 
รวม 3.83 0.56 มาก 
  
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.89) เม่ือพิจารณา 
รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ และระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อุปกรณ์ 
ท่ีใชใ้นการฝึกซอ้มมีความเพียงพอและไดม้าตรฐาน (µ = 4.32) รองลงมา คือ ความสะดวกในการ 
ใชส้นามฝึกซอ้ม (µ = 4.27) และความเพียงพอของระดบันํ้าในการฝึกซอ้ม (µ = 4.18) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์”  ดา้นงบประมาณและสวสัดิการ 
ด้านงบประมาณและสวสัดิการ µ  ความหมาย 
1. งบประมาณจากตน้สังกดัเพียงพอต่อการเตรียมทีมเพื่อ
การแข่งขนั 

3.35 0.85 ปานกลาง 

2. เบ้ียเล้ียงออกตามกาํหนด 3.86 0.67 มาก 
3. ความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกซอ้ม 3.40 0.79 ปานกลาง 
4. งบประมาณจากตน้สังกดัเพื่อนาํนกักีฬาฝึกซอ้มนอก
สถานท่ี 

3.37 0.54 ปานกลาง 

ด้านงบประมาณและสวสัดิการ µ  ความหมาย 
5. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 3.37 0.79 ปานกลาง 
6. สวสัดิการในการรักษาพยาบาลในขณะฝึกซอ้ม 3.48 0.76 ปานกลาง 
7. สวสัดิการในการรักษาพยาบาลในขณะแข่งขนั 3.70 0.81 มาก 
8. การขอเวลาเรียนให้แก่นกักีฬาเพื่อเก็บตวั 3.72 0.80 มาก 
9. การขอเวลาเรียนให้แก่นกักีฬาเพื่อแข่งขนั 4.27 0.80 มาก 
รวม 3.61 0.50 มาก 
 
 จากตาราง 6 พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ดา้นงบประมาณและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.61) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  
อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 ขอ้ และระดบัปานกลาง จาํนวน 6 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  
การขอเวลาเรียนให้แก่นกักีฬาเพื่อแข่งขนั (µ = 4.27) รองลงมา คือ เบ้ียเล้ียงออกตามกาํหนด (µ =3.86) 
และการขอเวลาเรียนใหแ้ก่นกักีฬาเพื่อเก็บตวั (µ = 3.72) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ดา้นนกักีฬา 
ด้านนักกฬีา µ  ความหมาย 
1. สภาพจิตใจของนกักีฬา 3.75 0.86 มาก 
2. ความทุ่มเทในการฝึกซอ้มของนกักีฬา 4.24 0.83 มาก 
3. ความสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีผูฝึ้กสอนตั้งไว ้ 4.16 0.79 มาก 
4. ความเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีของตนเอง  4.16 0.76 มาก 
5. ความสามารถประเมิน รู้จุดบกพร่อง และแกไ้ขตนเอง  3.62 0.79 มาก 
รวม 3.98 0.62 มาก 

  
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีดา้น
นกักีฬาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.98) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความทุ่มเทในการฝึกซอ้มของนกักีฬา (µ = 4.24) รองลงมา คือ ความสามารถ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีผูฝึ้กสอนตั้งไวแ้ละความเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีของตนเอง (µ = 4.16) 
 
ตารางที ่ 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 “น่านเกมส์” ดา้นผูฝึ้กสอน 
ด้านผู้ฝึกสอน µ  ความหมาย 
1. ความเขา้ใจในตวันกักีฬาของผูฝึ้กสอน 3.21 0.85 ปานกลาง 
2. ความสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
ในการสอนเทคนิคใหม่ของผูฝึ้กสอน  

3.59 0.68 มาก 

3. ความใส่ใจต่อการเตรียมความพร้อมใหก้บันกักีฬาอยา่ง
ดีของผูฝึ้กสอน 

3.37 0.86 ปานกลาง 

4. ความรู้ความสามารถในการฝึกซอ้มของผูฝึ้กสอน 3.32 0.85 ปานกลาง 
5. การนาํหลกัวทิยาศาสตร์การกีฬามาใช ้
ในการฝึกซอ้มของผูฝึ้กสอน 

3.83 0.64 มาก 

รวม 3.47 0.60 ปานกลาง 
   
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ดา้นผูฝึ้กสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.47) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั 
ปานกลางจาํนวน 4 ขอ้ และระดบัมาก จาํนวน 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การนาํหลกั



15 
 

วทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการฝึกซอ้มของผูฝึ้กสอน (µ = 3.83) รองลงมา คือ ความสามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการสอนเทคนิคใหม่ของผูฝึ้กสอน (µ = 3.59) และความใส่ใจต่อการเตรียม
ความพร้อมใหก้บันกักีฬาอยา่งดีของผูฝึ้กสอน (µ = 3.37) ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 9 เปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจ็ตสกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 
“น่านเกมส์” ท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนัมีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี 
ปัญหาการเตรียมทมี 
กฬีาเจ็ตสก ี

เจ้าหน้าที่ทมี นักกฬีา   

µ  µ  t Sig. 
ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา 3.75 0.90 3.73 0.63 .047 0.513 
ดา้นการฝึกซอ้ม 3.88 0.61 3.72 0.59 .662 0.787 
ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิง
อาํนวยความสะดวก   

3.83 0.54 3.83 0.58 .031 0.528 

ดา้นงบประมาณ   3.68 0.54 3.60 0.50 .371 0.540 
ปัญหาการเตรียมทมี 
กฬีาเจ็ตสก ี

เจ้าหน้าที่ทมี นักกฬีา   

µ  µ  t Sig. 
ดา้นนกักีฬา 4.20 0.58 3.93 0.63 1.131 0.384 
ดา้นผูฝึ้กสอน 3.37 0.67 3.49 0.59 -.464 0.978 
รวม 3.78 0.51 3.72 0.48 0.336 0.699 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง พบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกี
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34 
 “น่านเกมส์”  มีประเด็นท่ีควรนาํมาอภิปรายผลจาํแนกเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 
 1. ดา้นการคดัเลือกตวันกักีฬา พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะเป็นชนิดกีฬา
ใหม่ท่ีเขา้บรรจุทาํใหมี้นกักีฬานอ้ย และเป็นเพราะวธีิในการคดัเลือกตวันกักีฬาของแต่ละชมรมท่ีส่งตวั
นกักีฬาเขา้สู่การคดัเลือกตวัมีระยะเวลานาน รวมถึงการประกาศรับสมคัรนกักีฬาของแต่ละจงัหวดั 
ไม่พร้อมเพียงกนั และตอ้งเป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บและเป็นไปตามเกณฑข์องสมาคมเจต็สกีฯ  
ท่ีไดต้ั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ปราญชลี มูลเกษม  (2559)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพาย 
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ทีมชาติไทย เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 ตอ้งทาํตามแผนการดาํเนินงานตามนโยบาย 
ท่ีไดรั้บจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการคดัเลือกตวันกักีฬา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องสมาคม 
นอกจากน้ีกรรมการคดัเลือกมีความรู้เก่ียวกบักีฬาท่ีทาํการคดัเลือก เน่ืองจาก ระบบการส่งตวันกักีฬา
จากจงัหวดัต่างๆ ท่ีส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัตอ้งทาํใหท้นักบัการส่ง จงัหวดัท่ีมีนกักีฬาท่ีเป็นชมรมอยูแ่ลว้
จึงส่งนกักีฬาโดยไม่มีการคาํนึงถึงนกักีฬาคนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายในชมรมของจงัหวดันั้นๆ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยัชนะ เหมหอมเงิน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาฟุตวอลเลย ์ระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2552 พบวา่ การคดัเลือกตวันกักีฬาเป็นพิเศษ 
เพราะนกักีฬานั้นเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรสาํคญัของความสําเร็จของทีม ความตอ้งการจดัระบบการ
คดัเลือกท่ีเหมาะสมเป็นไปตาม ความตอ้งการและความเช่ือของตน ซ่ึงถา้การคดัเลือกนกักีฬามีระบบ
ระเบียบท่ีชดัเจน และให ้สิทธ์ิแก่ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนซ่ึงเป็นหลกัสาํคญัในการพฒันานกักีฬา 
เป็นหลกัเช่ือวา่จะส่งผลท่ีดีต่อทุกฝ่าย เพราะถา้ไม่เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติัในทุกๆ ฝ่ายแลว้
ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมา 
 2. ดา้นการฝึกซอ้ม พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะ นกักีฬาเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 
ทาํใหก้ารเก็บตวั ฝึกซอ้มมีความขดัแยง้ เป็นอุปสรรคต่อโปรแกรมการฝึกซอ้มของผูฝึ้กสอน อีกทั้ง
นกักีฬาไม่มีเป้าหมาย และแรงจูงใจท่ีชดัเจนต่อการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั ชยัชนะ เหมหอมเงิน (2553) 
ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตวอลเลยร์ะดบัอุดมศึกษา 
ประจาํปี 2552 ความคาดหวงัของผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน ยอ่มมีอยูใ่นระดบัสูงต่อผลสาํเร็จของทีม 
ซ่ึงแตกต่างจากนกักีฬาท่ีเป็นผูป้ฏิบติั ท่ีอาจเกิดการอ่อนลา้ เหน็ดเหน่ือยจากการฝึกซอ้มหนกัท่ีมีระยะ 
เวลาติดต่อกนันานเกินไป จึงส่งผลใหมี้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ทั้งน้ีแรงจูงใจเป็นส่ิงสาํคญั
ในการท่ีจะโนม้นา้วใหน้กักีฬาหนัมาใหค้วามสนใจในการฝึกฝนอยา่งจริงจงัต่อไปได ้ดงันั้นจึงเป็น
หนา้ท่ีของผูฝึ้กสอน ท่ีตอ้งสร้างแรงจูงใจเพื่อใหน้กักีฬามุ่งมัน่ในการฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาทกัษะ และ
ความสามารถในการเล่นกีฬา บทบาทเป็นแรงจูงใจของผูฝึ้กสอนจึงมีความจาํเป็นและสาํคญัต่อนกักีฬา
อยา่งยิง่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปราญชลี มูลเกษม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพาย 
ทีมชาติไทยเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 พบวา่ เป็นเพราะนกักีฬาส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา และบางคนยงัมีหนา้ท่ีในงานประจาํ ท่ีรับผดิชอบ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการฝึกซอ้ม
บา้ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กิตติภฏั หลงละเลิง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพปัญหา 
การเตรียมทีมกีฬารักบ้ีฟุตบอลทีมหญิงเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 32 ไดก้ล่าววา่ 
อาจเป็นเพราะผูฝึ้กสอนกีฬาแต่ละประเภทโดยเฉพาะกีฬารักบ้ีฟุตบอล จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
เก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการวเิคราะห์จาํแนกนกักีฬาเป็นรายบุคคล เพื่อการสรรหาแนว
ทางการพฒันาร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมายของทีม และเตรียมทีมใหมี้ความพร้อมในการแข่งขนัโดยนาํ
เทคนิคต่างๆ มาผสมผสานกนัและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
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จากทีมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหท้าํหนา้ท่ีเตรียมทีมทั้งในดา้นการคดัเลือกตวัผูเ้ล่น การวางแผนการฝึกซอ้ม 
การวางแผนการแข่งขนัและการแกไ้ขปัญหาในขณะฝึกซอ้มและแข่งขนั 
 3. ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะทีมเจต็สกีของแต่ละจงัหวดัไม่มีสนามเพื่อฝึกซอ้มเป็นของตนเอง ตอ้งไปเช่าสถานท่ี 
จากท่ีอ่ืน รวมไปถึงบางคร้ังสถานท่ีเช่าปิด จึงไม่สามารถซ้อมได ้รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาแพง 
ทาํใหบ้างทีมตอ้งขอหยบิยมืจากทีมอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ สุวรรณโณ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถว้ย
พระราชทาน ประจาํปี 2559 ส่วนใหญ่แต่ละสโมสรมีสนามท่ีใชใ้นการฝึกซอ้มเป็นของตนเอง  
อาจเน่ืองจากสโมสรท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นสโมสรขนาดใหญ่ จึงมีงบประมาณในการสนบัสนุน 
การเตรียมทีมไดดี้ และสามารถจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มไดอ้ยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปราญชลี มูลเกษม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพาย 
ทีมชาติไทย เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 ความเพียงพอของระดบันํ้าอาจมีปัญหาอยูบ่า้ง 
หอ้งส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนกักีฬา และอุปกรณ์ในการเสริมสมรรถภาพทางกายบางส่วนยงัไม่
เพียงพอต่อจานวนนกักีฬา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั กิตติภฏั หลงละเลิง (2559) สภาพปัญหาการเตรียมทีม
กีฬารักบ้ีฟุตบอลทีมหญิงเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 32 สภาพปัญหาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขาดความสะดวกในการขอใชส้ถานท่ีรวมทั้งขนาดพื้นท่ีและจาํนวนสนาม
ท่ีใชฝึ้กซอ้มไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมท่ีจะใชฝึ้กซอ้มกีฬารักบ้ีฟุตบอล และผลจากการสัมภาษณ์ 
ผูฝึ้กสอน พบวา่ การเตรียมทีมไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ 
ลูกรักบ้ีฟุตบอล และสนามกีฬาไม่พร้อมใชง้าน ดงันั้นทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรประสานความ
ร่วมมือกนั เพื่อใหปั้ญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย 
 4. ดา้นงบประมาณและสวสัดิการ พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะกีฬาเจต็สกี 
เป็นกีฬาท่ีตอ้งใชท้รัพยากร องคค์วามรู้ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งเงิน ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์
และช่างท่ีมีความรู้ในการปรับแต่งเรือเจต็สกี บางทีมมีทรัพยากรครบแต่ขาดเงินทุนในการทาํทีม  
บางทีมขาดช่างเคร่ืองยนต ์รวมไปถึงสวสัดิการ เช่น การรักษาพยาบาลขณะฝึกซอ้ม การใหเ้วลาแก่
นกักีฬาสาํหรับการฝึกซอ้มและการแข่งขนั การใหส้วสัดิการในการใชส้นาม หรือบึง ในการฝึกซอ้ม 
ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ หากดูตามรายขอ้ เบ้ียเล้ียงออกตามกาํหนด การให้เวลาเรียนเพื่อให้นกักีฬาเก็บตวั 
และการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก ทาํใหที้มเจต็สกีพบปัญหามาก สอดคลอ้งกบัปราญชลี มูลเกษม (2559) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทย เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 
การเตรียมทีมกีฬาตอ้งจดัสรรเบ้ียเล้ียงใหก้บันกักีฬาอยา่งเหมาะสม จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัสรร
งบประมาณอยา่งเป็นระบบ และเพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยัชนะ  
เหมหอมเงิน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตวอลเลย์
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ระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2552 ตอ้งใชก้ลวธีิท่ีหลากหลาย และตอ้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งจริงจงัจาก
ทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษานั้นๆ การท่ีจะปล่อยใหผู้จ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน  
และผูช่้วยผูฝึ้กสอน พฒันาฝึกฝนนกักีฬาไปตามสภาพท่ีขาดแคลนยอ่มบัน่ทอนกาํลงัใจและ
ประสิทธิภาพ ของนกักีฬาใหด้อ้ยลง ดงันั้นหลกัสาํคญัในการเตรียมทีมคือการเตรียมความพร้อม 
ในทุกๆ ดา้น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั กิตติภฏั หลงละเลิง (2559) สภาพปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบ้ี
ฟุตบอลทีมหญิงเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 32 โดยภาพรวมมีสภาพปัญหา 
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นงบประมาณและสวสัดิการมีปัญหาเร่ืองเบ้ียเล้ียงนกักีฬาในระหวา่งฝึกซอ้ม 
อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยเช่นกนั โดยเม่ือศึกษาในรายขอ้พบวา่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัสรรเบ้ียเล้ียงใหก้บั
นกักีฬาอยา่งเหมาะสม และมีการจดัอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพใหก้บันกักีฬาในขณะเก็บตวัฝึกซอ้มมาก
ท่ีสุด 
 5. ดา้นนกักีฬา พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะนกักีฬามีความเบ่ือหน่ายกบัการ
ฝึกซอ้มท่ีจาํเจ ไม่มีแรงจูงใจในการฝึกซอ้ม อาจเป็นเพราะนกักีฬามีความทอ้แท ้เน่ืองจากพบกบันกักีฬา
ทีมชาติ ทาํใหเ้กิดความลงัเลต่อการแข่งขนั อีกทั้งนกักีฬาไม่มีความทุ่มเทต่อการฝึกซอ้ม สอดคลอ้งกบั 
ณฐัพร สุดดี และภารดี ศรีลดั (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนกักีฬา ของโรงเรียน
สาธิตท่ีสังกดัมหาวทิยาลยัของรัฐ ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 พบวา่ นกักีฬาไม่มี
ความสามารถในการประเมินรู้จุดบกพร่องและแกไ้ขตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปราญชลี มูลเกษม (2559) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเรือพายทีมชาติไทย เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 
เป็นเพราะ นกักีฬามีกาํลงัใจในการฝึกซอ้ม อีกทั้งนกักีฬายงัทราบขอ้บกพร่องในการซอ้มกีฬาของ
ตนเองและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบไดเ้ป็นอยา่งดี 
 6. ดา้นผูฝึ้กสอน พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูฝึ้กสอนส่วนใหญ่เป็น
ผูป้กครองของนกักีฬา ทาํใหไ้ม่สามารถฝึกซอ้มตามหลกัวทิยาศาสตร์การกีฬาไดต้รงตามความตอ้งการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วฒิุวฒัน์ ไกรนอ้ย (2557) ปัญหาการเตรียมทีมฮอกก้ีเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 43 พบวา่เจา้หนา้ท่ีทีมมีความคิดเห็นดา้นน้ีอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากผูฝึ้กสอน 
มีความรู้และประสบการณ์ดา้นกีฬาฮอกก้ีเป็นอยา่งดี มีการนาํเทคนิคใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการฝึกซอ้ม 
รวมถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีการอุทิศตนในการทาํหนา้ท่ี  
 7. เปรียบเทียบปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 34       
“น่านเกมส์” ท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีพบวา่ ประชากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี
และนกักีฬา มีปัญหาการเตรียมทีมกีฬาเจต็สกีโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. การจ่ายงบประมาณ ควรจ่ายใหเ้สมอภาคกนั ไม่ควรใหแ้ต่งต่างตามสัดส่วน เช่น จงัหวดั
ใหญ่ ใหง้บประมาณมากกวา่จงัหวดัเล็ก 
 2. แต่ละทีมควรมีผูส้นบัสนุนทีม เพื่อเป็นการลดทอนค่าใชจ่้ายของทีมเอง ซ่ึงจะทาํใหที้ม 
มีกาํลงัใจต่อการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีนกัวทิยาศาสตร์การกีฬาประจาํทีมอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อฝึกดา้นสมรรถภาพทางกาย
ใหแ้ก่นกักีฬา 
 4. ผูฝึ้กสอนควรเขา้ใจตวันกักีฬา โดยใชห้ลกัจิตวทิยาเขา้ช่วยในการฝึกซอ้ม 
 5. แต่ละจงัหวดัควรมีสถานท่ีฝึกซอ้มเป็นของจงัหวดัเอง เพื่อใหน้กักีฬาไดพ้ฒันาไดต้ลอดทั้งปี 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาของทีมกีฬาเจต็สกี ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ  
 2. การพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาเจต็สกีของจงัหวดัชลบุรี เพื่อพฒันานกักีฬาสู่ทีม
ชาติไทยในอนาคต 
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