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รายงานการวิจยั 
  

การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะ
มวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 12 จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ณัฐกานต์ รามพุดซา1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาในการจัดการแข่งขันไหว้ครูมวย
ไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 12 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี เปรียบเทียบปัญหาการจัดการ
แข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคี
ตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ัง
ที่ 12 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน 
และนักกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ัง
นี้ได้แก่ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาของ
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ทั้ง 30 ศูนย์ใน
สังกัดของส านักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการที่เข้าร่วมการแข่งขันไหว้ครูมวย
ไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 12 ได้มาโดย
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นผู้
ควบคุมทีมจ านวน 28 คน ผู้ฝึกสอน 52 คน 
นักกีฬาจ านวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 271 คน
เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิ จัยประกอบด้วย 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ชนิด 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยร้อยละค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้ Scheffe 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัญหาและการจัดการ
แข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคี
ตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ัง
ที่ 12 ประจ าปี 2551 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับน้อย 
2 ด้าน โดยด้านที่มีระดับปัญหาสูงที่สุด คือ 
ด้านงบประมาณ รองลงมาคือด้านบุคลากร 
และด้านที่มีปัญหาต่ าที่สุด  คือ  ด้ านการ
ด าเนินการ 

2.  การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ
จัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวย
ไทย และคีตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยคร้ังที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 
ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ .05  จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมตัว 

1 บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  

   มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
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ด้านการด าเนินการ ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากร และพบว่าไม่แตกต่างกันจ านวน 1 
ด้าน คือ ด้านสถานที่อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า
ด้านการเตรียมการ นักกีฬามีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้ควบคุมทีม และ ผู้ฝึกสอนอย่าง
มีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้
ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ด้านการด า เนินการและด้าน
งบประมาณ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ด้าน
บุคลากร นักกีฬามีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้
ฝึกสอน อย่างมีนับส าคัญทางสถิติระดับ .05 
แต่ไม่แตกต่างจากผู้ควบคุมทีม ส่วนผู้ควบคุม
ทีมและผู้ฝึกสอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน 
 
ค าส าคัญ สภาพปัญหาการจัดการแข่งขันไหว้
ครูมวยไทย 
 
ABTRACT 
 The purposes of this research were 
to study of problem state in competition 
administration Wai-Khru Muay Thai, Muay 
Thai skill and Kee Ta Muay Thai Compete 
for the Championship of Thailand the 12th 
2008 Ubolratchathani and to compare 
problems towards this competition among 
three sample groups. The first group was 
team managers. The second group was 
coaches and the third group was athletes. 
The sample used in this study was team 

managers, coaches and athletes in all of 30 
Muay Thai Conservation Center of Thailand 
under the office of sports and recreation 
development participating in the competition 
administration Wai-Khru Muay Thai, Muay 
Thai skill and Kee Ta Muay Thai Compete 
for the Championship of Thailand the 12th 
2008 Ubolratchathani. The researh samples 
consisted of 28 team managers, 52 coaches 
and 191 athletes. The total sample size was 
271 who were chosen by purposive random 
sampling. The instruments used in this study 
were 5 rating-scale questionnaire on 
satisfaction that constructed by researcher. 
Statistics used in data analysis were 
percentage, mean and standard deviation, 
one-way analysis of variance, and difference 
analysis by pair of data using Scheffe 
analysis. 
The research findings were as follows: 

1. Problem state in competition 
administration Wai-Khru Muay Thai, Muay 
Thai skill and Kee Ta Muay Thai Compete 
for the Championship of Thailand the 12th 
2008 Ubolratchathani was in moderate level 
in two aspect and in a little level in two 
aspect. Specifically considered, the aspect 
with highest value was the aspects of budget 
and the second order relating to the human 
resources. The aspect with lowest level of 
problem was the management. 
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2. The comparison of problem state 
of competition administration Wai-Khru 
Muay Thai, Muay Thai skill and Kee Ta 
Muay Thai Compete for the Championship 
of Thailand the 12th 2008 Ubolratchathani, 
according to the respondents, was statically 
significant difference at .05 level in 4 
aspects: preparation, management, budget 
and human resources. It was found that there 
was no statistically significant difference in 
one aspect: equipment and facilities. When 
compared a sampling subject in each couple, 
it was found that, the opnions of athletes, 
differed from those of team managers and 
coaches at the .05 level of significance in the 
aspects of preparation while there were no 
difference between the opinions of team 
managers and coaches. On the aspect of 
management and the aspects of budget, team 
managers, coaches and athletes were no 
statistically significant difference. According 
to the aspect of human resoureces, athletes 
and coaches expressed significantly different 
opinions at .05 level but there were no 
difference from the opnion of team 
managers. While there were no difference 
between the opnions of team managers and 
coaches. 
 
Keyword problem state in competition 
administration Wai-Khru Muay Thai. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มวยไทยม ีท ักษะของก า รต ่อ สู้
ป้องกันตัวด้วยการใช้ หมัด เท้า เข่า ศอก 
เป็นอาวุธประจ าตัวที่สามารถใช้ท าอันตราย
คู่ต่อสู ้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมี
ศิลปะอย่างสูง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ประการหนึ่งของคนไทย นับว่าเป็นศิลปะ
ประจ าชาติ ในตอนแรกนั้นการฝึกฝนมวย
ไทยก ็เพื ่อ จะใช ้ต ่อสู ้ก ับข ้าศ ึกศ ัตร ู เมื ่อ
บ้านเมืองสงบร่มเย็นก็ได้เปลี่ยนจากการฝึก
มวยไทยเพื ่อประกอบการท าสงคราม ฝึก
เพื่อการแข่งขันและแสดงศิลปะการต่อสู้ใน
โอกาสต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์มวยไทยที่
มักกล่าวขานและยกย่องต่อ ๆ กันมา คือนาย
ขนมต้ม ซึ่งเป็นเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไป
อยู่พม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที ่ 2 
เมื่อปี พ.ศ. 2310 โดยในปี พ.ศ. 2313 พระ
เจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าโปรดให้จัดงานพิธี
สมโภชมหาเจดีย์ใหญ่ ณ เมืองร่างกุ้ง ทรง
ตรัสให้หานักมวยไทยผีมือดีมาเปรียบกับ
นักมวยพม่า แล้วให้ชกกันหน้าพระที่นั่ง ซึ่ง
นายขนมต้มชกชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน 
โดยไม่มีการพักเลย จนกษัตริย์พม่าได้ตรัส
ช่ืนชมว่า “มวยไทยนี้ พิษสงรอบตัวนัก แม้มี
เพียงมือเปล่าก็สามารถเอาชนะศัตรูได้นับ
สิบ” การชกชนะครั ้งนี ้เป ็นการเผยแพร่
ศิลปะมวยไทยในต่างแดนเป็นครั้งแรกที่ได้
มีการบันทึกไว้ วันที ่นายขนมต้มชกชนะ
พม่านั ้น เป็นวันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2313 
ต่อมาจึงได้ถือเอาวันที ่ 17 มีนาคม ของ    
ท ุก ป ีเ ป ็น ว ันน ัก มว ย ไท ย  ( ส า น ัก ง า น
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2540 : 
20) 
 ส านักพัฒนากีฬา ส านักงานพัฒนา
ก ีฬ า แล ะ น ันทน า ก า ร  ก ร ะ ท รว งก า ร
ท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักถึงความส าคัญ
ของศิลปะมวยไทย ได้จัดโครงการอนุรักษ์
และ เผยแพร ่ศ ิลปะมวยไทยขึ ้น  ตั ้ง แต่
ปีงบประมาณ 2539 ด าเนินการจัดตั ้งศูนย์
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยทั ้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยควบคู่
ก ันไปกับการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ
มวยไทย ให้แพร่หลายในหมู่ประชากรของ
ประเทศ โดยเฉพาะในหมู่นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชน ทั ้งในเม ืองและ
ชนบท ให้มีจิตส านึกที่จะหวงแหนและธ ารง
ร ักษาศ ิลปะมวยไทยไว ้เป ็นมรดกของ
ประเทศ อ ีกทั ้งย ังม ีความเชื ่อโดยรวมว่า
ศิลปะมวยไทยเป็นการต่อสู้ที ่ม ีทั ้งศาสตร์
แ ล ะ ศ ิล ป ์จ ะ เ ป ็น ว ิธ ีที ่ด ีใ น ก า รพ ัฒน า
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที ่มี
คุณค่าของสังคมสืบไป 
 การแข่งข ันและประกวดไหว้ค รู
มวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีการจัดการ
แข่งขันทั้งสิ้น 12 ครั้ง ผู้วิจัยได้มีโอกาสมี
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและ
สวัสดิการ เจ้าหน้าที่จัดการต้อนรับ อ านวย
ค ว า มส ะด วก ใน ก า รแ ข ่ง ข ัน ทั ้ง ที ่ 11 
ประจ าปี 2550 ณ จังหวัดราชบุรี และได้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขัน ครั้งที ่ 12 

ประจ าปี 2551 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย
พบปัญหาและข้อบกพร่องในการจัดการ
แ ข ่ง ข ัน ห ล า ย ด ้า น  เ ช ่น  ป ัญ ห า ก า ร
ประชาส ัมพ ันธ์ ม ีผู ้เข ้าชมน้อย เมื ่อ เก ิด
ปัญหาในการแข่งขันขาดผู้ประสานงาน ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จากสาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศ ึกษาป ัญหาของการจ ัดการแข ่งข ัน
ประกวดไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย
และคีตะมายไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานีในด้าน
ต ่า งๆ  เพื ่อ ให ้ทร าบถ ึงป ัญหาที ่แท ้จร ิง
ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
เป็นประโยชน์ในการจัดการแข่งขันในครั้ง
ต่อไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพตรง
ตามเป้าหมายของการจัดการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการ

จัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวย

ไทยและคีตะมวยไทย  ชิงชนะเลิ ศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่ อ เป รียบ เที ยบปัญหากา ร

จัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวย

ไทยและคีตะมวยไทย  ชิงชนะเลิ ศแห่ง

ประเทศไทย คร้ังที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ควยคุม

ทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ควบคุมทีม ผู้
ฝึกสอน นักกีฬาของศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวย
ไทย ทั ้ง 30 ศูนย์ ในสังกัดของส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน ประจ าปี 2551 รวมทั้งสิ้น 480 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
รวมทั้งสิ้น 271 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ว ิธ ีทางสถิต ิ ค านวณหาค่าร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ท าการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีการทดสอบระหว่างกลุ่ม
ของ  Scheffe ว ิเคราะห์ข ้อม ูลโดยใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามการวิจัยเป็นผู้

ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วม

การแข่งขัน  ส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย อา ยุ

ระหว่าง 15-20 ปี  ระดับการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรีและเป็นนักกีฬา  

2. สภาพปัญหาและการจัดการ

แข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคี

ตะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ัง

ที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกเป็นราย

ด้านดังนี้ 

2.1 ด้านการเตรียมการ มีระดับ

ปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุดคือ 

ความ เหมาะสมของระยะ เ วล าในการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน รองลงมาคือการ

เตรียมความพร้อมด้านกรรมการตัดสิน  

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแข่งขัน และความพร้อม

ของสนามกีฬา สถานที่  อุปกรณ์ เพื่อการ

จัดการแข่งขัน 

2.2 ด้านการด าเนินการ มีระดับ

ปัญหาภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ 

การรายงานผลการแข่งขันมีความรวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย า รองลงมาคือ ความพร้อมของ

สถานที่พักนักกีฬาระหว่างรอการแข่งขัน 

แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ สม ขอ ง ช่ ว ง เ ว ล า ที่

ก าหนดการแข่งขัน 

2.3 ด้านงบประมาณ มีระดับ

ของปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา

สูงที่สุดคือ ความเพียงพอของงบประมาณใน

การที่ใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการลง

แข่งขัน รองลงมาคือความเหมาะสมของเบี้ย

เลี้ยงนักกีฬาที่ได้รับกับค่าใช้จ่าย และความ

สะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณในการ

ด าเนินงาน 
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2.4 ด้านบุคลากร มีระดับปัญหา

ในภาพรวมอยู ่ในระด ับ ปานกลาง เมื ่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหาสูง

ที่สุดคือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

เทคนิคควบคุมกติกาการแข่งข ัน รองลง     

มาค ือ  ความตรงต ่อ เวลาของเจ ้าหน ้าที่

ด าเนินการแข่งขัน และความเพียงพอของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัดการ

แข่งขัน 

2.5 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวก มีระดับปัญหาในภาพรวมอยู่

ในระดับ น้อย ข้อที ่ม ีระดับของปัญหาสูง

ที่สุดคือ ความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วม 

ในสนามแข่งขัน รองลงมาคือความเพียงพอ

ของสนามฝึกซ้อม และอาคารที่พักนักกีฬามี

ความเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน 

3. การเปรียบเทียบสภาพปัญหา

การจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะ

มวยไทยและคีตะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 

จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

3.1 ด ้านการ เตร ียมการขอ ง

นักกีฬา นักกีฬามีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้

ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ควบคุมทีมและผู้

ฝึกสอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.2 ด้านการด า เน ินการ กลุ ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ด ้า น ง บป ร ะ ม าณ  ก ลุ ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4 ด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง

นักกีฬามีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ฝึกสอน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

แตกต่างจากผู้ควบคุมทีมอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพปัญหาและการจัดการแข่งขัน 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า

ด้านที ่ม ีปัญหาสูงสุดคือ ด้านงบประมาณ 

รองลงมาคือด้านบุคลากร และด้านการ

ด าเนินงานตามล าดับ 

2. การเปรียบเทียบสภาพปัญหา

การจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย 

จากการเปรียบเทียบสภาพปัญหา

การจัดการแข่งขัน มี 1 ด้าน คือ ด้านสถานที่

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

คิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ .05 สอดคล้อง

กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการ

จัดการแข่งขันครั้งนี้พบว่า ควรมีการปรับปรุง

การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อม 

การประสานงาน การจ่ายเบี้ ยเลี้ยง การ

คัดเลือกผู้ตัดสินที่ยุติธรรม การจัดสถานที่

ฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหา
การจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะ
มวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี 
บางรายการอยู ่ในระดับมากถึงมากที ่ส ุด 
ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันแต่
ละครั ้ง  ควรน าผลการว ิจ ัยไปใช ้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการแข่งขันในคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการ

วิจัยถึงสภาพปัญหาการจัดการแข่งขันไหว้

ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวย

ไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 

จังหวัดอุบลราชธานี ตามความคิดเห็นของผู้

เข้าแข่งขัน เพื่อให้ทราบข้อมูลในแนวลึก 

ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการ

จัดการแข่งขันด้วย 

2. เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยอาจจะ

ไม่คลอบคลุมเพียงพอ ฉะนั้นควรท าการวิจัย

เช ิง ค ุณภาพ  หร ือ เทคน ิคกา รว ิจ ัยอื ่นที่

สามารถแสวงหาค าตอบการวิจัยได้ดีย่ิงขึ้น 
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