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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนา

กีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
ชลบุรีที่เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ประจำป 2561 จำนวน 250 คน การกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) และกลุมผูใหขอมูลหลัก จำนวน 3 คน โดยการเลือกกลุมผูให
ขอมูลหลักแบบกำหนดเกณฑ (Criterion sampling) เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)     
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.95 และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ 0.91      
การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  

ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬา ของกลุมตัวอยางจำนวน 250 คน ท่ีมีตอ
สภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ภาพรวม
ทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 จากการคำนวณสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
โดยสรุปประเด็นปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ ดานขวัญและกำลังใจ มีคาเฉลี่ย 2.46 ดานเครื่องมือ        
มีคาเฉลี่ย 2.99 และดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 3.91 ตามลำดับ    

สรุปไดวา แนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี   
ควรมีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณที่ครอบคลุมการแขงขันกีฬา เครื่องมือวิทยาศาสตรการกีฬาที่มีมาตรฐาน   
มีความยุติธรรมการจัดสวัสดิการเพื่อสรางแรงจูงใจ มีการจัดทำฐานขอมูลการแขงขันกีฬารายบุคคล เพื่อการเตรียมทีม 
ฝกซอม และเขารวมการแขงขันกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ การบูรณาการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน    
ที่เกี่ยวของในการสรางและพัฒนาดานบุคลากรกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬาของจังหวัดอยางตอเนื่อง ผูบริหารดาน
กีฬาและผูปฏิบัติงานของจังหวัดมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย และแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนากีฬาเปนเลิศท่ี
ชัดเจน ขอเสนอแนะคือ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ 
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การพัฒนากีฬาดานตาง ๆ เชน วิทยาศาสตรการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา และดานชีวกลศาสตรการกีฬา เพ่ือ
พัฒนากีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ควบคูกัน 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ, เมืองกีฬา 

 

Abstract  
The purposes of this research were to 1) investigate the current state of problems with 

management in development of sports for excellence for Chon Buri sport city and 2) propose the 

guidelines for management in development of sports for excellence for  Chon Buri sport city. 

 The subjects used in this research comprised 250 registered athletes and coaches under 

Sports Authority of Chon Buri Province, who participated in 2018 National Sports Games,              by 

convenience sampling method. The three main informants were selected by criterion sampling 

method. This study was conducted in a mixed method research design. A questionnaire, the content 

validity of which was found at 0.91 and the reliability of which was found at 0.95, was used in a 

quantitative study. A semi-structure interview was used in a qualitative study.  

 The findings revealed that the athletes’ and the coaches’ opinions on the current state     of 

problems with management in development of sports for excellence for Chon Buri sport city were 

found at a high level as a whole in every aspect (�̅�𝑥 = 3.64). According to the content analysis the 

three current problems found most consisted of morale and encouragement (�̅�𝑥 = 2.46), equipment 

(�̅�𝑥 = 2.99), budget (�̅�𝑥 = 3.91) and respectively. 

 In conclusion, the guidelines for management in development of sports for excellence for 

Chon Buri sport city revealed as follows: the budgeting plan should cover sports competition and 

standard sports science equipment; welfare arrangement should be fair for positive reinforcement; 

individual sports competition database should be made for effectiveness of team preparation, training 

and competition; integration of cooperation with any other related organizations should be 

established for producing and developing provincial sports personnel and sports scientists 

continuously; sports administrators and staff should participate in setting goals and action plans of 

sports for excellence. It was also suggested that development of sports for excellence should       be 

cohesively conducted among organizations related to all dimensions of sports development such as 

sports science, sports nutrition and sports biomechanics for dual development of sports and 

personnel.                

Keywords : Management, Sports for Excellence, Sport City 

  
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

กีฬามีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เนื่องจากกีฬาถือเปนพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั้งดานรางกายและจิตใจจากการใชกีฬาเปนกิจกรรมในการออกกำลังกายทำใหสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง สงผลตอการพัฒนาดานจิตใจในการสรางวินัย รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความสามัคคีและ 
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น้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสรางคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเจริญกาวหนา 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เกี่ยวกับกีฬาท่ีไดพระราชทานเนื่อง
ในวันกีฬาแหงชาติ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 วา "ในหลักการ การกีฬาเปนสิ่งที่มีจุดประสงคพื้นฐานที่จะ
สงเสริมใหรางกายแข็งแรงและสามารถที่จะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคีและเพื่อใหคุณภาพของมนุษยที่ดีข้ึน 
มาเวลานี้การกีฬาก็นับวามีความสำคัญในทางอื่นดวยคือ ในทางสังคมทำใหคนในประเทศชาติไดหันมาปฏิบัติสิ่งที่มี
ประโยชน มีสุขภาพของรางกายและของจิตใจ ทำใหสามารถท่ีจะอยูเปนสังคมอยางอยูเย็นเปนสุข ท้ังเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด
ความเจริญของบานเมืองและโดยเฉพาะในการกีฬาระหวางประเทศก็ไดเพิ่มความสำคัญกับมนุษยอื่น    ซึ่งอยูใน
ประเทศอื่น ฉะนั้น กีฬามีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับชีวิตของแตละคนและชีวิตของบานเมือง ถาปฏิบัติอยางถูกตอง
หมายความวา อยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะนำชื่อเสียงแกตนแกประเทศชาติ ถาปฏิบัติกีฬาดวยความ
เรียบรอยดวยความสุภาพ ก็ทำใหมีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะสงเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ” (กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา, 2550: 3) 

กีฬาถือเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทุกประเทศนำมาใชเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานรางกาย จิตใจ ความ
รับผิดชอบตอสังคม จะเห็นไดจากประเทศท่ีมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจไดใหความสำคัญของการกีฬาเปนอยางมาก 
โดยรัฐบาลมีการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมกีฬาภายในประเทศ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงกิจกรรมกีฬา
ตางๆ (อัษ แสนภักดี, 2558: 1) รวมทั้งไดมีสวนรวมกับกิจกรรมกีฬาทั้งการแขงขันและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
จากการแขงขันกีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส และกีฬาโอลิมปคเกมส ที่มีประชาชนจากทั่วโลกที่ใหความสนใจเขาชม
การแขงขันกีฬาชนิดตางๆเปนจำนวนมาก เนื่องมาจากความโดดเดนทางดานผลงานในตัวนักกีฬาและทีม  

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนา
ดานกีฬาของประเทศ จึงจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) และยุทธศาสตรกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2564) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนกรอบและแนวทางการพัฒนากีฬาใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) มีการกำหนด
เรื่องเมืองกีฬา (Sport City) ไวในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปนสวนสำคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดขอบเขต แนวทางและคุณลักษณะเมืองกีฬาตนแบบ และทำการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกจังหวัดท่ีเหมาะสมสำหรับการจัดต้ังเมืองกีฬา (Sport City) (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2560: 34-35) 

การกีฬาแหงประเทศไทย ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในการพิจารณาคัดเลือก
จังหวัดตางๆในภูมิภาคที่มีความพรอมตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City)      
โดยกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกออกเปน 4 สวน ไดแก 1.การสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย (Sport for 
Life) 2.การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ (Sport for Excellence) 3.การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ (Sport 
Event) และ4.การสงเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการทองเที่ยว (Sport Industry and Tourism) เพื่อใหเปนเมืองกีฬา
ตนแบบ โดยจังหวัดจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาสูเมืองกีฬา อีกทั้งเปนการกระตุนใหใน   แตละ
จังหวัด มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานกีฬาใหมีความสามารถ กาวไปสูระดับประเทศและนานาชาติในอนาคตอยาง
ย่ังยืน (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2561) 

จังหวัดชลบุรี เปนหนึ่งในจังหวัดที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการใหเปนเมืองกีฬาตนแบบ 
(Sports City) ท่ีมีความพรอมตามหลักเกณฑการคัดเลือกเมืองกีฬาในดานตาง ๆ โดยดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปน
เลิศ (Sport for Excellence) ขอมูลสำคัญที่แสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินการตามนโยบายดังกลาว คือ ผลการแขงขัน
กีฬาระดับชาติ และนานาชาติ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑการคัดเลือก  
เมืองกีฬา(Sports City) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 ประจำป 2561 
“เจียงฮายเกมส” ณ จังหวัดเชียงราย ท่ีผานมา จังหวัดชลบุรี สงนักกีฬาและเจาหนาท่ีเขารวมการแขงขัน จำนวน 
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35 ชนิดกีฬา ประกอบดวย นักกีฬาจำนวน 486 คน เจาหนาที่จำนวน 122 คน รวมทั้งสิ้น 608 คน ผลการแขงขัน 
จังหวัดชลบุรี อยูในอันดับที่ 3 เหรียญรางวัลรวม 160 เหรียญ โดยอันดับที่ 1 ไดแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร เหรียญ
รางวัลรวม 356 เหรียญ อันดับที่ 2 ไดแกจังหวัดอุดรธานี เหรียญรางวัลรวม 113 เหรียญ (รายงานสรุปเหรียญรางวัล
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46. 2561: ออนไลน) จากผลการแขงขันดังกลาวจังหวัดชลบุรี ติดอันดับ 1-3 ของ
ประเทศ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในดานกีฬาของจังหวัด และยังสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานกีฬาใหมี
ความสามารถมากขึ้น เพ่ือพัฒนาใหเปนนักกีฬาทีมชาติท่ีมีขีดสมรรถนะสูงสุด สงเสริมการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ
ของจังหวัดชลบุรีใหสามารถสรางชื่อเสียงแกประเทศจนเปนท่ีรูจักในระดับโลก  

การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ (Sport for Excellence) เปนหนึ่งในหลักเกณฑการคัดเลือกเมืองกีฬา 
(Sport City) และเปนสวนสำคัญในการสรางและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ สามารถสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ
จนเปนที่รูจักในระดับโลก โดยการสรางและพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค (Talent) ตั้งแตเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
กีฬา และพัฒนาตอเนื ่องในศูนยพัฒนานักกีฬา ซ่ึงมีอุปกรณและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตามหลักการ
วิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อพัฒนาใหเปนนักกีฬาทีมชาติที่มีขีดสมรรถนะระดับโลกตอไป (สำนักงานเลขาธิการสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2560)  

ทั้งนี้การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ จะพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ตองมีกระบวนการ
บริหารจัดการและการเตรียมความพรอมในหลายดาน เชน ดานบุคลากรทางการกีฬา ทั ้งผู ฝ กสอนนักกีฬา 
นักวิทยาศาสตรการกีฬา ดานงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ดานสถานที่และอุปกรณในการ
ฝกซอม ดานกระบวนการวางแผนการฝกซอม จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาการบริหารจัดการมีความสำคัญตอการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศอยางมาก ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการปจจัยดานตางๆ ผานกระบวนการวิธี
ปฏิบัติอยางมีระบบแบบแผนมีการบริหารงานที่ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงคและนโยบายการดำเนินงานอยางเปน
รูปธรรม สงผลตอประสิทธิภาพของกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นวาการศึกษาวิจัยดานการ
บริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี จะทำใหเกิดความรูความเขาใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเปนเลิศที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดชลบุรีใน
ฐานะตนแบบเมืองกีฬา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกีฬาระดับตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำเอาผลงานวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตอยอดไปยังการพัฒนากีฬาสูความสำเร็จในระดับ
อาชีพจนสามารถเขารวมแขงขันกีฬาในระดับสากลตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี” 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา 
จังหวัดชลบุรี 

2. เพ่ือนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาสภาพปญหาปจจุบันและนำเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก นักกีฬาและผูฝกสอนกีฬา ที่ขึ้นทะเบียนสังกัดของสมาคม
กีฬาแหงจังหวัดชลบุรีและเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ประจำป 2561 ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช 
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ตารางสำเร็จรูปของเครซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 45) จาก
ประชากรจำนวน 608 คนไดกลุมตัวอยาง จำนวน 236 คน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% แตเพ่ือปองกันความผิดพลาดใน
การเก็บขอมูลและการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่อาจเกิดขึ้นได ผูวิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหมี
จำนวน 250 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเปนการเก็บตัวอยางจาก
นักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแหงจังหวัดชลบุรี 

2. กลุมผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบกำหนดเกณฑ(Criterion 
sampling) โดยผูวิจัยกำหนดเกณฑไวลวงหนาเพื ่อคัดเลือกบุคคลเขามาเปนกลุมตัวอยาง (Moser & Korstjens, 
2018 : Suri, 2011) คือ 1) เปนผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของและมีประสบการณดานการบริหารจัดการกีฬาของจังหวัด
ชลบุรี ไมต่ำกวา 5ป 2) เปนผูบริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เมื่อกำหนดเกณฑมาแลว จึงไดกลุมผูให
ขอมูลหลักในการสัมภาษณกึ่งโครงสราง จำนวน 3 คน ไดแก 1. นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดชลบุรี 2. รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี และ 3. ผูอำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน ศึกษาสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมอืง
กีฬา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปจจัยการบริหารจัดการ 7 ดาน (7M’s) (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550 : 25-27) ไดแก 
ดานดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานสถานที่วัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ ดานเครื่องมือ ดานวิธีปฏิบัติ และดาน
ขวัญและกำลังใจ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก แนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัด
ชลบุร ี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สราง

ขึ้นสำหรับสอบถามความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาท่ีมีตอสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการ
กีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่มีตอสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชหลักการ
บริหารจัดการ 7 ดาน (7M’s) ไดแก ดานดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานสถานท่ีวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ ดาน
เครื่องมือ ดานวิธีปฏิบัติ และดานขวัญและกำลังใจ ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการกีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (open-ended form) 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-
structured Interview) คือมีการวางกรอบในการสัมภาษณ แตไมไดกำหนดประเด็นยอยในการสัมภาษณเปนคำถาม
เปดกวาง ไมจำกัดคำตอบ เปนการสัมภาษณท่ีเกี่ยวกับแนวการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของ
เมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี โดยใชหลักการบริหารจัดการ 7 ดาน (7M’s) ไดแก ดานดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดาน
สถานท่ีวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ ดานเครื่องมือ ดานวิธีปฏิบัติ และดานขวัญและกำลังใจ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบความเท ี ่ยงตรงของเน ื ้อหา (Content Validity) จาก

ผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (item - 
objective congruence index (IOC) คือ 0.91 ซึ่งถอืว่าเป็นค่าทีย่อมรบัทางสถติ ิและนำแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมเปาหมายที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน คือ 0.95 
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2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ผูวิจัยนำผลที่ไดจากการศึกษาสภาพปญหา

ปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ที่ไดจากการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณมาตั้งเปนประเด็นคำถาม โดยมีปจจัยการบริหารจัดการ 7 ดาน (7M’s) จากนั้นจึงใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง แลวนำไปปรับปรุงแกไขเพ่ือใชกับกลุมผูใหขอมูลหลักตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยขอหนังสือจาก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ถึงนายกสมาคม

กีฬาแหงจังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาตใชชื่อหนวยงานและเก็บขอมูลการวิจัย โดยผูวิจัยนำแบบสอบถาม จำนวน 250 
ฉบับ ไปยังสมาคมกีฬาตาง ๆ รวมถึงสถานท่ีฝกซอมกีฬาของผูฝกสอนและนักกีฬาดวยตัวเอง โดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน และ
คัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ เพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ

 2. ผูวิจัยขอหนังสือจาก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ถึงกลุมผูใหขอมูล
หลักในการสัมภาษณ จำนวน 3 คน เพื ่อขออนุญาตสัมภาษณกึ ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ใน
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี โดยใชการ
บันทึกขอมูลดวยเครื่องชวยบันทึกขอมูล และการจดบันทึกขอมูล และนำเสนอดวยในรูปแบบความเรียงเปนแนว
ทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่มีตอสภาพปญหา
ปจจุบันในการบริหารจัดการดานการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี นำมาหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการกีฬาเพื่อความเปน
เลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) ท่ีไดจากการสัมภาษณ นำผลท่ีไดมาวิเคราะหแลวสรุปความในรูปแบบเชิงพรรณนา 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา 
จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักกีฬาและ
ผูฝกสอนกีฬา กลุมตัวอยาง จำนวน 250 คน ท่ีมีตอสภาพปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 โดยสรุปประเด็นปญหา
ปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ ดานขวัญและกำลังใจ รองลงมาคือ ดานเครื่องมือ ดานงบประมาณ ดานวิธีปฏิบัติ ดาน
บุคลากร ดานสถานท่ีวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ ตามลำดับ ดังนี้ 

1) ดานขวัญและกำลังใจ (Moral) พบวา สภาพปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ มีเงินรางวัล
สำหรับนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่มีผลงานดีเดน รองลงมาคือ มีการจัดสวัสดิการใหแกนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬา เชน 
คายังชีพรายเดือน ทุนการศึกษา คารักษาพยาบาล และมีการยกยองเชิดชูเกียรติใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬา เชน 
การมอบโล การจัดงานเลี้ยง แสดงประวัติ  
  2) ดานเครื่องมือ (Machine) พบวา สภาพปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ มีเครื่องมือทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาที่ทันสมัย รองลงมาคือ มีการนำเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬามาใชสำหรับการฝกซอม
และแขงขัน และมีเครื่องมือสำหรับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา  
  3) ดานงบประมาณ (Money) พบวา สภาพปญหาปจจุบันท่ีพบมากท่ีสุด คือ มีความรวดเร็วในการ
เบิกจายงบประมาณในสวนตาง ๆ รองลงมาคือ มีเงินรางวัลสนับสนุนสงเสริมผลการแขงขันท่ีชัดเจน และมีข้ันตอนการ
เบิกจายงบประมาณอยางเปนระบบ  
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  4) ดานวิธีปฏิบัติ (Method) พบวา สภาพปญหาปจจุบันท่ีพบมากท่ีสุด คือ มีการจัดทำสถิติผลการ
แขงขันของนักกีฬาอยางเปนระบบ รองลงมาคือ มีการตรวจเช็ครางกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางเปน
ระบบใหแกนักกีฬา กอน หลัง การฝกซอมและแขงขัน และ มีการประเมินผลการแขงขันเพื่อปรับปรุงและแกไขในสวน
ท่ีบกพรองของนักกีฬา   

5) ดานบุคลากร (Man) พบวา สภาพปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ มีนักวิทยาศาสตรการกีฬา
ปฏิบัติงานในการฝกซอมและแขงขัน รองลงมาคือ มีการจัดอบรมผูฝกสอนกีฬาดานวิทยาศาสตรการกีฬา และมีการ
ทดสอบสมรรถภาพ กอนซอม, ระหวางซอม, กอนแขงขันอยางสม่ำเสมอตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  
  6) ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณ (Materials) พบวา สภาพปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ มีที่พักที่มี
คุณภาพเหมาะตอการพักผอน รองลงมาคือ มีสิ่งเอื้ออำนวยตอการฝกซอมและแขงขัน เชน น้ำดื่ม เครื่องปฐมพยาบาล 
และมีศูนยฝกเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีมีมาตรฐาน   
  7) ดานการจัดการ (Management) พบวา สภาพปญหาปจจุบันที่พบมากที่สุด คือ มีกลยุทธการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนากีฬาอยางชัดเจน รองลงมาคือ มีหลักเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเก็บตัวฝกซอมและ
แขงขัน และนกักีฬาและผูฝกสอนกีฬามีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการ   

2. สรุปแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ผูวิจัย
สรุปแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห 
สังเคราะห ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ ในการสำรวจความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่มีตอสภาพ
ปญหาปจจุบันในการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี จากแบบสอบถาม 
และขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของและประสบการณในการบริหาร
จัดการดานการกีฬาของจังหวัดชลบุรี สรุปและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปน
เลิศ ของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

1. ดานขวัญและกำลังใจ (Moral) 
1) ควรมีระบบและกลไกการจัดสวัสดิการอยางเปนระบบ และยุติธรรม เพื่อสรางแรงจูงใจในการสราง

ผลงานของนักกีฬา 
2) ควรจัดใหมีเงินรางวัลพิเศษตอบแทนสำหรับนักกีฬาและผูฝกสอนท่ีมีผลงานดีเดน 
3) ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกนักกีฬาและผูฝกสอนกีฬาที่สรางผลงาน

ใหกับจังหวัดหรือประเทศ 
2. ดานเครื่องมือ (Machine) 

1) ควรมีการจัดหาเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยเหมาะสมกับประเภท
และชนิดกีฬา เพ่ือใชทดสอบ ฟนฟู และพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาใหมีความสามารถมากขึ้น 

2) ควรจัดอบรมนักวิทยาศาสตรการกีฬาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีความ
เชี่ยวชาญเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชเครื่องมือตาง ๆ 

3) ควรวางแผนความตองการใชงานเครื ่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬาเพื่อให
ครอบคลุมกับความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดานงบประมาณ (Money) 
1) ควรมีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน

ครอบคลุมตามปฏิทินการแขงขันกีฬาในรอบป ลำดับความสำคัญ จำเปนเรงดวนของกิจกรรมท่ีตองใชเงินงบประมาณ 
2) ควรกำกับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กำหนด ควบคุมคาใชจายในฝายตาง ๆ 

อยางเครงครัด 
 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

460 

 
3) ควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก สงเสริมใหภาคเอกชนเขามาเปนสปอนเซอรใน

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา 
4. ดานวิธีปฏิบัติ (Method) 

1) ควรมีการจัดทำฐานขอมูลสมรรถภาพและบันทึกสถิติการแขงขันกีฬาแตละบุคคล เพื่อวางแผนในการ
เตรียมทีม การฝกซอมกีฬา การเขารวมการแขงขันกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ควรมีการจัดทำปฏิทินการแขงขันกีฬารายการตาง ๆ ในรอบป มีการประเมินผลการแขงขันตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไวเพ่ือวางแผนในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา ผลการแขงขันในปตอไป 

3) ควรมีการกำหนดกลุมชนิดกีฬาตามระดับความสามารถในการแขงขันเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ เชน กลุมกีฬาทีมีผลงานดีเดน กลุมกีฬาท่ีกำลังพัฒนาผลงาน กลุมกีฬาชนิดใหม 

5. ดานบุคลากร (Man) 
1) ควรมีการบูรณาการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานกีฬาในการสรางและ

พัฒนาดานบุคลากรกีฬา และนักวิทยาศาสตรการกีฬาของจังหวัดอยางตอเนื่อง 
2) ผูบริหารทางดานกีฬาของจังหวัดควรใหความรวมมือเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 

ถายทอดหรือชี้แจงนโยบายแนวทางไปสูผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
3) ควรมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อใหไดนักกีฬาที่มีความสามารถเปนเลิศมารวมทีม และผูฝกสอนกีฬาที่มี

ความเชี่ยวชาญตรงตามชนิดกีฬา 
6. ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณ (Materials) 

1) ควรมีการบริหารจัดการดานการใหบริการสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬาของแตละชนิดกีฬาอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) ควรวางแผนความตองการใชสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือไมใหซ้ำซอนกัน 
3) ควรมีเจาหนาท่ีดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬา ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ

เพียงพอตอความตองการ 
7. ดานการจัดการ (Management) 

1) ผูบริหารทางดานกีฬาของจังหวัดและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย และ
แผนปฏิบัติงานประจำปในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง 

2) ควรมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานกีฬาของจังหวัดเพื่อนำมาวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3) ควรมีการบูรณาการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของดานกีฬาในการวางแผน
พัฒนากีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา รวมถึงงานวิจัยเพ่ือใหไดองคความรูใหมทางการกีฬา 
 

อภิปรายผล  
แนวทางการบริหารจัดการดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี ดานขวัญและ

กำลังใจ  ควรมีระบบและกลไกการจัดสวัสดิการท่ียุติธรรม เพ่ือสรางแรงจูงใจในการสรางผลงานของนักกีฬา สอดคลอง
กับ (Houlihan and Green, 2008 : 4-5) กลาววา สวัสดิการเปนปจจัยที่มีความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักกีฬา
โดยการสนับสนุนการอาชีพของนักกีฬาทั้งระหวางเปนนักกีฬาและหลังจากเลิกเลนกีฬา สอดคลองกับ (กฤษณะ บุญ
ประสิทธิ์, 2560 : 282) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธเพื่อสงเสริมนักกีฬายูยิตสูไทยสูความเปนเลิศ พบวา การ
สงเสริมสวัสดิการในกีฬายูยิตสู ประกอบดวย การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือบุคลากรกีฬายูยิตสู การใหทุนการศึกษาและ
เงินรางวัลแกนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีสรางชื่อเสียงและการเลื่อนระดับวิทยฐานะใหกับบุคลากรกีฬายูยิตสูท่ีทำ 
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ผลงานดีเดน ดานเครื ่องมือ ควรมีการจัดหาเครื ่องมือทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาที ่มีมาตรฐานและทันสมัย            
ใชทดสอบ ฟนฟู และพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาใหมีความสามารถมากขึ้น สอดคลองกับ (ศราวุฒิ อารีราษฎร, 2561: 
78) กลาววา ควรมีการใชความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา ชวยในการฝกซอมและพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาทางน้ำให
มีความสามารถมากขึ้น โดยทำความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ในการพัฒนานักกีฬาในทุก ๆ ดาน และ 
พิทักษ คำปตะ.  (สัมภาษณ: 21 มิถุนายน 2559) กลาววา”ตองใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬาแกผูฝกสอน 
ผูจัดการทีม และนักกีฬา และมีการเผยแพรความรูผานสื่ออินเตอรเน็ตเพ่ือสามารถเขาถึงไดงาย ดานงบประมาณ ควรมี
การจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนครอบคลุมตามปฏิทินการ
แขงขันกีฬาในรอบป สอดคลองกับ (ฉัตรชัย สุขสันติ์, 2561: 152) กลาววา การพัฒนากลยุทธการสงเสริมกีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพา ดานสวัสดิการและงบประมาณควรจัดใหมีระบบและกลไกการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเตรียมความพรอมแกชมรมกีฬา กิจกรรมกีฬา และนักกีฬาในชวงการฝกซอมและแขงขันมีระเบียบและ
กลไกในการสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถสูง เชน ทุนการศึกษาการงดเวนคาเทอมและสวัสดิการทางดานตาง ๆ 
ดานวิธีปฏิบัติ ควรมีการจัดทำฐานขอมูลสถิติการแขงขันกีฬารายบุคคล เพื่อวางแผนในการเตรียมทีม ฝกซอม และเขา
รวมการแขงขันกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ (พฤกษศาสตร ลำพุทธา, 2557 : 109) กลาววา การสรรหา
และคัดเลือกนักกีฬา วางแผนการจัดการแขงขันเพื่อใหนักกีฬากำหนดเกณฑในการคัดเลือกตัวนักกีฬา และกำหนดไว
ในปฏิทิน/แผนการดำเนินงานประจำปวิธีการคัดเลือกที่หลายหลายเพื่อใหไดนักกีฬาที่ดีที ่สุด และลอดคลองกับ      
(ศราวุฒิ อารีราษฎร, 2561 : 84) กลาววา ควรกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามแผนงานและโครงการท่ี
กำหนดไว การจัดทำระบบขอมูล และสารสนเทศของชมรมกีฬาทางน้ำ เชน การจัดทำเว็บไซต การจัดทำขอมูลนักกีฬา 
การจัดทำสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬาทางน้ำประจำทุก ๆ ป ดานบุคลากร ควรมีการบูรณาการสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานกีฬาในการสรางและพัฒนาดานบุคลากรกีฬาของจังหวัดอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับ (ชำนาญ รื่นพานิช, 2559 : 221) ศึกษาวิจัยเรื่องการสรางความเปนเลิศของนักกีฬาในการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
พบวา การมีสวนรวมพัฒนาเครือขายองคกรกีฬาของภาคีหุนสวนในการพัฒนานักกีฬา ที่มีประเด็นในการพัฒนาโดย
การมีสวนรวมรวมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน การมีสวนรวมในการปฏิบัติและการมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผลจึงควรมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้ในการสรางความเปนเลิศของนักกีฬาในการแขงขัน
กีฬาแหงชาติใหเกิดผลสำเร็จ และดังที่ (ศักดิ์ชาย พิทักษวงศ, 2558 : 3-6) กลาววาควรจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร
การกีฬาที่เหมาะสมไดแก การบูรณาการสหสาขาวิชาดานการกีฬา โดยใชวิทยากรดานวิทยาศาสตรการกีฬาที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับองคกรกีฬาท่ีนำไปใช ดานสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ควรมีการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการสนาม และวัสดุอุปกรณกีฬาแตละชนิดกีฬาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ (กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา, 2559 : 33) ควรบูรณะและพัฒนาศูนยฝกกีฬาใหไดมาตรฐานตามความเหมาะสมสำหรับการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเลิศตั้งแตระดับทองถิ่น โดยการรวมมือกับทองถิ่นในการซอมแซม ปรับปรุง และพัฒนาศูนยฝกกีฬาใน
ทองถิ่นใหอยูในสภาพที่ดีและไดมาตรฐานทั่วประเทศ และควรสนับสนุนองคกรกีฬาทั่วประเทศในการวางแผนและ
ปรับปรุงศูนยฝกกีฬาท่ีอยูภายใตการดูแลตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคลองกับ (ศราวุฒิ อารีราษฎร, 2561 : 83) 
ดานสถานท่ีวัสดุอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกควรมีการจัดสถานที่สนามสำหรับการฝกซอม และแขงขันกีฬาทาง
น้ำ ใหพรอมใชงาน ควรมีการตรวจสอบ และจัดเตรียมอุปกรณกีฬาทางน้ำ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดสถานท่ี
ทำงานของชมรมกีฬาทางน้ำอยางเปนระบบ มีเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณเคร่ืองใชสำนักงานมีจำนวนเพียงพอและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยางเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย ดานการจัดการ ผูบริหารดานกีฬาของจังหวัดและผูปฏิบัติงาน
ควรมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย และแผนปฏิบัติงานประจำปในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับ (ฉัตรชัย สุขสันต์ิ, 2561 : 151-154) กลาววาในการกำหนดกลยุทธการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศควรมีการจัดทำแผนการสงเสริม และแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวมีการ
กำหนดโครงสรางและพันธกิจของผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนและสัมพันธกับหนวยงาน และมอบอำนาจหนาท่ีใหกับ 
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ผูรับผิดชอบตาง ๆ อยางเปนทางการท้ังการปฏิบัติงานเปนครั้งคราวและงานตามหนาท่ีประจำควรจัดต้ังคณะกรรมการ
การบริหารและการประเมินผลกีฬาเพื่อความเปนเลิศเพื่อพัฒนานักกีฬาเขารวมแขงขันและพัฒนาความสามารถตนเอง
อยูเสมอ และมีระบบในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของหนวยงาน และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ เปาหมายท่ีกำหนด
ไวโดยกำหนดดัชนีตัวชี้วัดการบริหารกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท่ีชัดเจน 
 
ขอเสนอแนะ   

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช   
(1) ดานการบริหารจัดการ ควรมีการบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกีฬาท้ังภาครัฐและเอกชน

ในการกำหนดยุทธศาสตรดานกีฬาของจังหวัดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
ในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
 (2) ดานขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการกีฬา ควรมีการสรางแรงจูงใจใหรางวัล สวัสดิการ และยกยอง
เชิดชูเกียรติ เพ่ือใหนักกีฬามีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองใหแสดงศักยภาพทางกีฬาท่ีสูงสุด 
 (3) ดานเครื่องมือวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานกีฬา ควรนำมาใชในการฝกซอม แขงขัน และ
หลังการแขงขัน เพื่อเปนตัวชวยในการดึงความสามารถของนักกีฬาออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมการ
พัฒนาความรูใหกับบุคลากรการกีฬาอยางสม่ำเสมอ เชน ดานวิทยาศาสตรการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา และดาน  
ชีวกลศาสตรการกีฬา   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
(1) ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการดานสวัสดิการ การสรางขวัญและกำลังใจให

นักกีฬา 
(2) ควรทำการศึกษาการบริหารจัดการในดานอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเปนเลิศ หรือ

การสรางองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศในประเทศ 
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