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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์และแนวทางการพัฒนางาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา โดยการดำเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจาก
วิทยานิพนธ์ จำนวน 41 เรื่อง ที่สืบค้นได้จาก Thailand Library Integrated System (ThaiLIS) Digital Collection
ระหว่างปีพุทธศักราช 2551 - 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบ
สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
1. งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬาระหว่าง พ.ศ. 2551–2561 เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพมากที่สุด และงานวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการในด้านการวางแผนในการจัดการมาก
ที่สุด รองลงมาคือการจัดองค์การ นอกจากนี้ยังพบว่าผลผลิตของงานวิจัยมีลักษณะเป็นแนวทาง/กิจกรรมมากที่สุด
2. แนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา ควรดำเนินการ ดังนี้
1) การศึกษาและใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการกีฬาแนวใหม่ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกีฬาในอนาคต 2) การพัฒนา
หรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่และประเภทการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยได้รับการยอมรับและเป็นสากล 3) มีการนำนวัตกรรม
ทางการจัดการกีฬาไปทดลองใช้ในองค์กรกีฬา และ 4) การนําวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์

คําสำคัญ: การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการกีฬา
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Abstract
The main objectives of the research were to synthesize the graduate thesis/dissertation for
sport management, and to present the direction of graduate study dissertation development sport
management. This research analyzed and synthesized contents from 41 theses/ dissertations that
graduated in university B.E. 2551 – 2561 and cited in Thailand Library Integrated System (ThaiLIS) Digital
Collection. The tools used to collect data consisted of the questionnaires and synthesis forms.
The statistics used in this research were percentage and average. The qualitative data were analyzed by
using the content analysis. The research found that;
1. Most of graduate dissertations in sports management during B.E. 2551 – 2561 are qualitative
studies. Most of them applied theories of sports management about organizational planning at most,
followed by organization administration. Furthermore, the research outcome are mostly proposed
guidelines and activities.
2. Guidelines for improving graduate thesis/ dissertations in the sports administration are:
1) applying new theories in the sport Management which appropriate to the management of the sports
in the future; 2) developing and questing for new knowledge and universally credible research
methodologies; 3) implementing innovations in the sports management in the sports organizations; and
4) utilizing the findings and output of the dissertations.

Keywords: The Synthesis of Graduate Theses/Dissertations, Sport Management
ความเป็นมาและความสำคัญ
สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน
มา โดยมีนักกีฬาอาชีพคนไทยหลายคน ที่ประสบความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและประเทศ และมีการตราพระราชบัญญัติหลายฉบับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาในประเทศ มีการส่งเสริม
กีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณ ที่เป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง 3 เท่า โดยมีมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท ในปี 2557 และในแต่ละปีมีนักเที่ ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมเล่นและชมกิจกรรมกีฬากว่า 3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติยังไม่สามารถบรรลุผลได้ตาม เป้าหมาย เนื่องจากขาดความสม่ำเสมอในผลงาน และ
ประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สัดส่วน
ประชากรที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 23.4 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับร้อยละ
26.1 ในปี 2554 (แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) (Ministry of Tourism and Sports,
2016b)
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จากการทบทวนผลดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) (Ministry of
Tourism and Sports, 2006a) ได้ แสดงให้ เห็ น ถึ งปั ญ หาอุ ป สรรคสำคั ญ ในแต่ ละประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ดั งนี้
1) การพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้เป็นนโยบายและเป้าหมายหลักสำหรับระบบการศึกษา
จึงทำให้ไม่ได้รับความสำคัญและก่อให้เกิดการขาดแคลนครูพลศึกษาประจำสถานศึกษา นอกจากนี้ กรมพลศึกษา
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ขาดอำนาจบริหารจัดการในระบบสถานศึกษา
จึงทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนด้านพลศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การพัฒนาการออก
กำลังกายและการกีฬาเพื่อมวลชน ยังไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดสถานที่ออก
กำลังกายสาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และขาดผู้นำการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่สามารถให้
ความรู้และนำการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องในระดับท้องถิ่น การสนับสนุนการออกกำลังกายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร รวมถึงยังไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของหน่วยงาน กรมพลศึกษาที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการออกกำลังกายของมวลชนทั้งประเทศขาดเครือข่ายในระดับท้องถิ่น มีเพียงเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำ
อำเภอซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนเป็นการนำข้อสรุปมาจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2555 – 2559) (Ministry of Tourism and Sports, 2006a) นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการความร่วมมื อกับ
หน่วยงานที่มีเครือข่ายในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยังไม่สามารถ
พัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในมหกรรม กีฬานานาชาติได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากขาดบุคลากรการกีฬาที่มี
ความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ ผู้ฝึกสอน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ทัดเทียมกับ
ประเทศชั้นนำ อีกทั้งยังไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจน และต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
จึงทำให้การพัฒนานักกีฬาไทยในปัจจุบันขาดความยั่งยืน 4) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ได้รับการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่กีฬาเพื่อการอาชีพหลายประเภทยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐและยัง
ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผลกระทบซึ่งเกิดจากกีฬาเพื่อการอาชีพ 5) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประชาชนทั่วไปขาดความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และขาดความตระหนักถึงความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีจำนวนไม่เพียงพอในทุกระดับ และองค์ความรู้ยังไม่ถูก
นำไปใช้เท่าที่ควรในการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และ 6) การพัฒนาการบริหาร
จัดการการกีฬาและการออกกำลังกาย ขาดคณะกรรมการกลางที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแลการกีฬาของประเทศ ทำให้
การพัฒนาการกีฬาขาดการบูรณาการ กฎ และระเบียบในปัจจุบันหลายข้อไม่เอื้อ ต่อการพัฒนาการกีฬา และระบบ
ฐานข้อมูลขององค์กรกีฬาต่างๆ ขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงข้อมูลยังมี ความกระจัดกระจาย เนื่องจาก
ไม่มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานด้านระบบข้อมูลและขาดฐานข้อมูล กีฬาส่วนกลาง ทำให้การติดตาม
ผลการดำเนินงานเป็นไปได้ยาก (Ministry of Tourism and Sports, 2006a)
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำลังกายที่มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการพั ฒนาการบริหารจั ดการกี ฬาของประเทศ ให้มีระบบและกลไกที ่ มี
ประสิทธิภาพโดยอยู่บนพื้นฐานของความทันสมัย มีมาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบการมีส่วน
ร่วมของหน่ วยงานภาครั ฐและภาคประชาชนตั้ งแต่ ระดั บท้ องถิ ่ น ทั้งนี้ในแผนพัฒนาการกี ฬาแห่ งชาติ ฉบับที่ 6
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(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการยกระดับการบริหารจัดการด้ าน
การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่จะมีการจัดตั้งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาต่างๆ ให้ทัดเทียมสากล และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การกี ฬา 2) การพั ฒนาฐานข้ อมู ลด้ านการออกกำลั งกายและการกี ฬาตั ้ งแต่ ระดั บชาติ ภู ม ิ ภาค และท้ องถิ่ น
เพื่อการติดตามและประเมินผล และ 3) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) (Ministry of Tourism and Sports, 2006b)
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพจึ งมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งมีการบูรณาการ
การดำเนินงาน ตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา มีความร่วมมือของ
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่ อนการบริ หารจั ดการกี ฬาของประเทศไทย อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการมีฐานข้อมูลที่จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการจัดการกีฬา คือ การสร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัย
ทางด้านการจัดการกีฬา การมีระบบฐานข้อมูลกลางด้านจัดการกีฬา การออกกำลังกายและการกีฬาที่มีมาตรฐานสำหรับ
การติดตาม และเก็บข้อมูลต่างๆ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้
ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำการจัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูล
การวิจัยด้านการจัดการกีฬาในปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความใหม่ด้านการจัดการกีฬา มีงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ในสาขาวิชาการ
จัดการกีฬา ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากนำมารวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้แก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางทางในการพัฒนาการจัดการกีฬาของประเทศ
ต่อไป
จากการศึ กษาเปิ ดหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา สาขาวิ ชาการจั ดการกี ฬา ของ
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬาเกิดขึ้นมากกว่า
100 เรื่อง แต่ผลงานวิจัยดังกล่าวยังขาดการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ ว่ามีการจัดทำ
วิจัยด้านใดบ้าง มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านใดของทฤษฎีหรือหลักการการจัดการที่นักวิชาการทางการจัดการ
กีฬาได้ศึกษาไว้ หรือเหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ Hongphisanvivat (2001, p. 27) ที่กล่าว
ว่า จำนวนวิทยานิพนธ์จำนวนไม่น้อยที่มีการทำวิจัยในด้านเดิมๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เหตุผลสำคัญในการเลือกทำวิจัย
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ของผู้วิจัยนั้นจะต้องมาจากความสนใจ ความถนัดของผู้จัดทำและส่วนหนึ่งของผู้วิจัยศึกษาหัวข้อจากงานวิจัยที่นำมาก่อ
เป็นแนวทางจึงทำให้การทำวิจัยของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตได้นวัตกรรมทางการศึกษาไม่หลากหลาย อีกทั้ง ผลการวิจัย
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้นำเสนอแนวทางการจัดการกีฬาที่ประสบความสำเร็จ และบางส่วนได้นำเสนอสภาพปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินการด้านการจัดการกีฬา ดังนั้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อสรุปแนวทางหรือรูปแบบการจัดการกีฬาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษานี้
อาจเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกีฬาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจนเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน การทำวิจัยในสาขาการจัดการกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนา
กีฬาของชาติในอนาคตมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อนําเสนอผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์และแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ขอบเขตการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ทั ่ วประเทศ โดยส ื บค ้ นข้ อม ู ลจาก Thailand Library Integrated System (ThaiLIS) Digital Collection
(https://dcms.thailis.or.th) ที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปีพุทธศักราช 2551 – 2561 คำสำคัญ (Key Words) ที่ใช้ใน
การสืบค้น ได้แก่ “การจัดการกีฬา” “รูปแบบการจัดการกีฬา” ทำการสืบค้นช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2561

การดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาจัดการกีฬา ศึกษาเอกสาร แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการกีฬา แหล่งข้อมูล ได้แก่ งานวิทยานิพนธ์ระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษา สาขาการจั ดการกี ฬา ตั ้ งแต่ พ.ศ. 2551 – 2561 จำนวน 41 เรื ่ อง เครื ่ องมื อที ่ ใช้ ในการวิ จ ั ย คื อ
แบบการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่กำหนด 4 องค์ประกอบ คือ ประเภทของการวิจัย วิธีดำเนินการ
วิจัยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ และผลผลิตการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อนําเสนอแนวทางพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบั ณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิชาการและอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการกีฬา ที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 5 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมี
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้ 1) แนวคิดทฤษฎีการจัดการกีฬา 2) ประเภทการวิจัยและระเบียบวิธี 3) การนำนวัตกรรม
ทางการจัดการกีฬาไปใช้ และ 4) มาตรฐานด้านผลผลิตและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจัดการกีฬา จำนวน
41 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2551–2561 พบว่า ประเภทของงานวิจัย มีลักษณะเป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด ในด้าน
ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
โดยการวางแผนในการจัดการมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดองค์การ ส่วนแนวคิดทฤษฎีบริหารที่นํามาเป็นประเด็นวิจัย
น้อยสุด 3 ลำดับสุดท้าย การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการประเมินผล (Evacuation)
ด้านผลผลิตของงานวิจัย พบว่า มีลักษณะเป็นแนวทาง/กิจกรรมมากที่สุด โดยลักษณะของมากที่สุด รองลงมาเป็น
รูปแบบ สำหรับงานวิจัยที่มีผลผลิตน้อยที่สุด คือ งานวิจัยที่เป็นแผน กลยุทธ์
2. ผลจากการนําเสนอแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการกีฬา
การศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี หรื อค้ นหาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ พิ จารณาจาก 1) หั วเรื ่ องมี
ความสอดคล้อง กับสาขาวิชาจัดการกีฬา ดังนี้ 1.1) ภาวะผู้นําและทักษะการนําทางการจัดการกีฬา 1.2) การจัดองค์กร
กีฬา 1.3) กิจกรรมและธุรกิจกีฬา 1.4) ฐานข้อมูลทางการกีฬา 1.5) เทคนิควิธีการรบริหารจัดการ 1.6) การพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารจัดการกีฬา 2) หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและ
ตัวแปรผล 3) หัวเรื่อง มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงที่ระบุถึงปัญหาของการทำวิจัยอย่างแท้จริง 4) หัวเรื่องต้องแสดงถึง
นวัตกรรมทางการจัดการกีฬา 5) หัวเรื่องอาจเป็นเรื่องใหม่ที่แตกต่างจากเดิม หรือการคิดต่อยอดผลการวิจัยเดิม
2.2 ประเภทการวิจัยและระเบียบวิธี
ประเภทการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่ได้รับการยอมรับและเป็นสากล วิ ทยานิพนธ์สามารถใช้
ระเบียบวิธีวิจัยใดก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์วิจัย อาจสามารถระบุประเภทของการวิจัยได้ ดังนี้ 1) ใช้ระบบวิจัย ที่มีความเป็น
สากลหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ/หรือต่อสังคมประเภทของงานวิทยานิพนธ์ทั้ง
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรืองานวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Method) เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ งานวิจัยพัฒนา (Research and
Development) งานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 2) ระเบียบวิธีวิจัยมี ดังนี้ 1) มีการกำหนดกรอบแนวคิดเป็น
ทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยอย่างน้อยต้องมีการกำหนด กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
2) มีการออกแบบงานวิจัย ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) ตามหลักของการเลือก (Selection) และ
การสุ ่ มตั วอย่ าง (Radom) 3) มี การออกแบบด้ านนการวัด (Measurement Design) เกี ่ ยวกั บการหาคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งด้านความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability) และใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปร และประเภทของข้อมูล 4) มีการออกแบบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis Design) ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2.3 การนำนวั ตกรรมทางการจั ดการกีฬาไปใช้ มีการนำนวัตกรรมทางการจั ดการกีฬาที ่ค ้นพบ
ไปทดลองใช้ในองค์กรกีฬา กระบวนการในการจัดการกีฬา หรือในขั้นตอนการจัดการกีฬา โดยมีการวัดและประเมินผล
ในการใช้ มีการรายงานในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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2.4 มาตรฐานด้านผลผลิตและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ในประเทศ และวารสารในฐานข้อมูลนานาชาติ และการนําผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์

อภิปรายผล
1. ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจัดการกีฬา มีข้อค้นพบที่จะทำการอภิปราย
ผล ดังนี้
1.1 ประเภทของงานวิจัยระเบียบวิธีการวิจัย พบว่ามีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด
โดยงานวิจัยคุณภาพส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยและพัฒนา รองลงมา คือ งานวิจัยแบบผสมผสานวิธี และงานวิจัยที่มีจำนวน
น้อยที่สุด คือ งานวิจัยเชิงนโยบาย และงานวิจัยเชิงอนาคต ซึ่งอาจเป็นเพราะผลผลิตของงานวิจัย เป็นส่วนใหญ่จะเป็น
รูปแบบการบริหารองค์กร การออกแบบวิธีการวิจัย จึงต้องใช้ข้อมูลที่เป็นทั้งสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
การจัดการ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้ข้อมูลในเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา ทั้งที่เป็นกรณีศึกษาทั่วไป และกรณีศึกษาเฉพาะ
รวมทั้งการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะยกร่างรูปแบบการจัดการ อย่างไรก็ดีในกรณีงานวิจัยที่ต้องการสรุป
อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่าง ไปยังประชากร ก็มีความจําเป็น ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมักจะทำในขั้นตอน
การศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา หรือในขั้นตอนการประเมินรูปแบบการจัดการ ซึ่งในกรณีนี้งานวิจัยก็มักจะใช้แบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Method) สอดคล้องกับการศึกษาของ Ponyiam (2004) ที่สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทำการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ที่มีการศึกษาระหว่ างปี พ.ศ. 2540 – 2545 พบว่า งานวิจัยมีลักษณะ
ผสมผสานวิธวี ิทยาการวิจัย มี 2 แบบ คือ แบบนําแบบรอง และแบบทวิภาคี และสอดคล้องกับ Phitchayavongkulchai
(2019) ที่สังเคราะห์วิทยานิพนธ์และแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง พ.ศ. 2542–2558 พบว่า ประเภทของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหาร การศึกษามีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด โดยงานวิจัยคุณภาพส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยและพัฒนา
มากที่สุด รองลงมา คือ ประยุกต์งานวิจัยและพัฒนา
1.2 ด้านแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ
โดยมีความสอดคล้องเกี่ยวกับการวางแผนในการจัดการมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดองค์การ ส่วนแนวคิดทฤษฎี
การจัดการที่นํามาเป็นประเด็นวิจัยน้อยสุด 3 ลำดับสุดท้าย การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting)
และการประเมินผล (Evacuation) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในการจัดการกีฬาในระดับต่างๆ การวางแผนในการจัดการถือว่า
มีความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะการวางแผนหรือการกำหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม
ผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการสำคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็นหลักและเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยาก
ที่ผู้บริหารจะทำงานให้ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้รูปแบบของ
แผนงานควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้อง
คำนึงอยู่เสมอว่า จะทำอะไร (What) จะทำอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How money) จะมอบหมายให้ใครทำ (Who)
และจะกระทำเมื่อไร (When) ซึ่งสอดคล้องกับ Bridges and Roquemore (2004) ที่กล่าวว่า การวางแผน เป็นกิจกรรม
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หนึ่งของการบริหารจัดการ เป็นการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แล้วจึงพัฒนาวิธีการโดยละเอียดเพื่อจะบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เหล่านั้น ภายในระยะเวลาเฉพาะ โดยให้มีปัญหาให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การวางแผนที่ดีได้รับการออกแบบเพื่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุ ด
การวางแผนที่ดี นั้ นจะนำไปสู ่ความพยายามที ่มี ประสิ ทธิผลและได้ร ับผลที่ม ีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่อม หมายถึง ผลผลิตที่มากขึ้นด้วย
1.3 ด้านผลผลิตของงานวิจัย พบว่า มีลักษณะเป็นแนวทาง/กิจกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบ
สำหรับงานวิจัยที่มีผลผลิตน้อยที่สุด คือ งานวิจัยที่เป็นแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยด้าน
การจัดการกีฬาจะเป็นแนวทางในการจัดการกีฬา ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการองค์กรกีฬา ทั้งในด้ าน
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการจัดการในแต่ละส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Geraplangsub (2015) พบว่า มีแนวทางในการพั ฒนารู ปแบบการจัดการกี ฬาเชิ งนั นทนาการของ
กรุงเทพมหานคร ในการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการ ในด้านบุคลากรจะต้องมีการสรรหาคนที่มีความรู้ มีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมที่เพียงพอ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบตามระเบียบ มีการจัดสถานที่อุปกรณ์กีฬาให้เหมาะสม
และปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแล และเก็บรักษาอุปกรณ์และสถานที่ และมีการจัดการองค์การอย่างมีระบบแบบแผน
เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการประเมินผล
2. ผลจากการนําเสนอแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการกีฬา หรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งควรพิจารณาจากแนวคิดภาวะผู้นํา
และทักษะการนําทางการจัดการกีฬา การจัดองค์กรกีฬา กิจกรรมและธุรกิจกีฬา ฐานข้อมูลทางการกีฬา เทคนิควิธีการ
บริ หารจั ดการ การพั ฒนาวิ ชาชี พผู ้ บริ หารจัดการกี ฬา และวิ ทยานิ พนธ์ แสดงถึ งองค์ ความรู้ ใหม่ท ี ่สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงที่ระบุถึงปัญหาของการทำวิจัยอย่างแท้จริง
ต้องแสดงถึงนวัตกรรมทางการจัดการกีฬา และอาจเป็นเรื่องใหม่ที่แตกต่างจากเดิมหรือการคิดต่อยอดผลการวิจัยเดิม
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการกีฬา หรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาวิจัยทางการจัดการกีฬา
นั้น จะต้องอาศัยความเกี่ยวข้องของแนวคิดจากการพัฒนาองค์กรระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนากีฬาชองชาติในด้านต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับ Ministry of Tourism and Sports (2016b) ได้จัดทำแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2560 –
2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ในด้านการสร้างความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกายและการกีฬา
ตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพื่อการติดตามและประเมินผล การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์สามารถนำยุทธศาสตร์กีฬาชาติ มากำหนดเป็นกรอบในการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กีฬาชาติดังกล่าว
2.2 ประเภทการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ในการใช้ระบบวิจัยที่มีความเป็นสากลหรือเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ/หรือต่อสังคมประเภท ตลอดจนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ความแตกต่างของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และธรรมชาติของข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับคำถาม หรือปัญหาการวิจัย ที่ต้องการหาคำตอบ ซึ่งสอดคล้องกับ Theerawitthayalert (2013)
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ที่กล่าวถึงการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ แต่เมื่อปัญหาเปลี่ยนไปจากสภาพปัจจุบัน สังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ความต้องการข้อมูลที่มีความลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และมีความคลาดเคลื่อนน้อย การใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดิมๆ ที่ใช้ระยะเวลาศึกษาระยะสั้นโดยใช้รูปแบบวิจัย
เพียงรูปแบบเดียวก็ได้คําตอบแล้วนั้นอาจไม่สนองปัญหาที่แท้จริง อีกทั้ งยังไม่อาจสามารถได้คําตอบที่ชัดแจ้ งมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือสูง จึงมีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้มีความยุ่งยากมากขึ้น
เพื่อได้คําตอบที่ลึกซึ้ง
2.3 การนำนวั ตกรรมทางการจั ดการกีฬาไปใช้ มี การนำนวั ตกรรมทางการจั ดการกี ฬาที ่ ค้ นพบ
ไปทดลองใช้ในองค์กรกีฬา ซึ่งการนำนวัตกรรมที่ค้นพบจากการวิจัย ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการจัดการกีฬาได้สำเร็จ และมีประสิทธิภาพไปใช้จริงกับองค์กรกีฬาต่างๆ โดยมีการกำหนดวิธีการในการนำไปใช้
ให้ เหมาะสมกั บองค์ กรต่ างๆ ซึ ่ งสอดคล้ องกั บ Chunhasopak (2016) ที ่ ได้ ศ ึ กษากลยุ ทธ์ การส่ งเสริ มงานวิ จั ย
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่า การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้น จะต้องมี
การกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่งานวิจัย จะทำให้เกิดประโยชน์และสนอง
ความต้องการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้
2.4 มาตรฐานด้ านผลผลิตและการเผยแพร่ว ิ ทยานิ พนธ์ ซึ ่ งการเผยแพร่ ว ิทยานิพนธ์ ในวารสาร
ในประเทศ และวารสารในฐานข้อมูลนานาชาติ เป็นการเผยแพร่งานวิจัยให้กับบุคคล องค์กร เพื่อสำหรับนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการทางด้านการจัดการกีฬาในแต่ละระดับต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sacchanand
(2017) กล่าวว่า การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยถือเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญในการนำความรู้เผยแพร่
สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งจำเป็นต้องมี
การเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยงและเกื้อกูลให้การวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการนําแนวทาง การพัฒนางานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ที่เป็นผลจากการวิจัยนี้ไปประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการนําไปใช้
ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์จากการวิจัย
ของผู้วิจัยนี้ ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละของหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อจะได้นําองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ค้นพบมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานวิจัย

186 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการกีฬา
อย่างเป็นระบบและเกิดรูปธรรมเพื่อสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ได้

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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