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สนใจในอุปกรณที่สวมใสไดใน 5 คุณสมบัติ จํานวนรวมทุกคุณสมบัติทั้งหมด 361 รายการ มีความ
สนใจในซอฟตแวรประยุกตบนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่และอุปกรณเคลื่อนที่ขนาดเล็กใน 4 คุณสมบัติ
การใชงานจํานวนรวมทุกคุณสมบัติทั้งหมด 356 รายการ โดยที่คุณ สมบัติดังกลาวรองรับการทํางาน
วิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา โดยใหความเห็นเพิ่มเติมวาปญหาหรืออุปสรรคที่ทําใหไมยอมรับใน
เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา มีสาเหตุมาจาก เครื่องมือฯ มีราคาแพง งบประมาณ
หรือรายไดมีจํากัด ขาดความรูในเรื่องการวิเคราะหข อมูลในเชิงการกีฬา เครื่องมือในการวิเคราะห
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The research is quantitative research as a survey. Questionnaire and online
questionnaire is used for information gathering with the group of samples of sport
athletes both individual and team sports including amateur and professional level in
the area of Bangkok and perimeter. This sample groups consisted of 208 users.
The results of population in this study, almost is male with aged between
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