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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ วิธีการ
วิจัยแบ่งการออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ศึกษาสภาพการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 132 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.60-0.90 และได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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2) การหาแนวทางการพัฒนานั กกีฬาตามหลั กวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 14 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบสอบถาม เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและ
รายด้าน อาทิ ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา
โภชนาการทางการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา อีกทั้ง แนวทางการพัฒนานักกีฬาตามวงจรคุณภาพ
PDCA โดยการน าวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬ ามาประยุ กต์ ใช้ กั บการพั ฒ นานั กกี ฬ ามี การด าเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นไปตามหลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬา
คาสาคัญ: การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Abstract
The purposes of this research were to study the conditions and guidelines for athlete
development through sports science principles for excellence of the sports office in the
National Sports University (Northern Campus). The research was divided into 2 phases,
the phase of conditions of sports development (phase 1) and the phase of guidelines of
sports development ( phase 2) . First, target group was 132 persons and selected by
purposive selected. The instrument used for data collecting was questionnaire which
had IOC range from 0 .6 0 -0 .9 0 and Alpha coefficient reliability value of 0.97. The
quantitative method of statistical analysis was analyzed by using frequency, percentage,
mean, and standard deviation. Second, target group was 14 persons who involved in
sports development selected by purposive selected. The descriptive data was collected
by using semi-structured interview and then used content analysis.
The results showed that working conditions with PDCA quality cycle were at a high level
in all issues of sports science such as body conditioning, sports medicine, sports
psychology, sports nutrition, and sports technology. Additionally, the guidelines of sports
development in accordance with principles of sports science can be effectively applied
and attained the development in sports excellence relevant to issues of sports science.
Keywords: development of elite athletes, sports science, National Sports University

80

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

บทนา
ความสาเร็จและชัยชนะจากการแข่งขันเป็นความคาดหวังของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และยกระดับขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ การพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศจึง เป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็น เพราะความเจริญด้านกีฬาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านคุณภาพคน
และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ซึ่งปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒ นาความสามารถของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศล้วนเกิดจากปัจจัยหลาย ความรู้ด้าน
วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าจึ งเป็ น ความต้ อ งการหรื อกระแสนิ ย มของสั งคมที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้
ตลอดเวลา (Balyi and Higgs, 2013) หากประเทศไทยต้องการประสบความสาเร็จด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศจะต้องยึดถือแนวปฏิบัติด้านจัดการกีฬา ต้องการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ
มีการบริหารที่เป็นระบบ ทันสมัย และมีมาตรฐาน รวมไปถึง การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สร้างหรือจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2560) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไวพจน์ จันทร์เสม (2558) กล่าวถึง หลักการและคุณค่าของพัฒ นานักกีฬาคือการเล่น
กี ฬ าโดยใช้ พื้ น ฐานความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าประกอบกิ จ กรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
วิทยาศาสตร์การกีฬาถือเป็นองค์ประกอบสาคัญและมีบทบาทในการเพิ่มความสามารถของนักกีฬา
เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุ ดของวิทยาศาสตร์การกีฬาคือการช่วยให้ นั กกีฬ าพัฒ นาศักยภาพจนถึงซึ่ง
จุดสูงสุด ซึ่งหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬาจะช่วยวิเคราะห์หาจุดอ่อน เพิ่มความแข็งแกร่ง และลด
โอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ (สุทัศน์ ยกส้าน, 2560) จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีส่วน
สาคัญต่อการพัฒนากีฬาในแต่ละประเภท ซึ่ง Perrey and Ferrari (2018) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเป็ น วิท ยาศาสตร์ป ระยุ กต์โดยการน าเอาหลั กวิช าต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเล่ น กีฬ า การ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเป็นขั้นตอน
โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นแหล่งและผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษอย่าง
เป็นระบบ และกาหนดหน้าที่ในการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
และประสบการณ์สามารถประสบความสาเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้ง การใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา และให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดใน
ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาและบริหารจัดการกีฬา
อย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, 2561: 71) จาก
การประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556–2560 สะท้อนให้เห็นผลการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีการบรรลุเป้าหมายต่าสุด คือ ร้อยละ 46.43 เมื่อเทียบ
กับด้านอื่น ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาและอุปสรรคในบางประเด็นที่ไม่เป็นได้ตามเป้าหมายสู่ความเป็น
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เลิศได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีขีดความสามารถสูงสุดสู่ความ
เป็นเลิศ (ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, 2561) ซึ่ง อาพร ศรียาภัย อา
พร ศรียาภัย สุพิตร สมาหิโต และ พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (2557) ได้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการ
กีฬาสาหรับสถาบันการพลศึกษา เพื่อให้การผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถทางการกีฬาเฉพาะทางได้มีการ
พัฒนาอย่างจริงจังและเข้มข้น จะต้องมีการบริหารจัดการที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศให้กับบุคลากรกีฬาใน
การดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรจาเป็ นต้ องน ากระบวนการปฏิ บั ติงานมาท าเพื่ อให้ ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ โดย พิชายุต วงศ์สุกฤต (2560) กล่าวถึง ประโยชน์ของกระบวนการทางานด้วยระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA) สามารถช่วยกาหนดมาตรฐานในการทางานร่วมกันในองค์กร ทาให้บุคลากรทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดความสับสนในการทางานและสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้
จึงส่งผลให้การทางานเกิดความราบรื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ผลการศึกษาของ พฤกษศาสตร์
ลาพุทธา (2557) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการควรวางแผนงานของชมรมให้สอดคล้องกับ
แผนงาน ก าหนดขอบเขตการให้ ชั ดเจน ควบคุ มการดาเนิ นงานให้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การพัฒนาบุคลากรและนักกีฬา และนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬามาประยุ กต์ ในการพั ฒ นาการกี ฬา รวมไปถึ ง Silva, Medeiros and Vieira (2017) กล่ าวว่ า
วงจรคุณภาพ (PDCA) คือวิธีการที่เป็นขั้นตอนในการทางานให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับ
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ
เพื่อ ให้ ได้แนวทางและสามารถน าไปเป็ น เครื่องมือในการดาเนิน งานให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ
วิธีการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานตามวงจรการควบคุมคุณภาพ
PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยมีเนื้อหาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนา
นักกีฬาเพื่อความเป็น เลิศ ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 1) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
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นักกีฬา 2) เวชศาสตร์การกีฬา 3) จิตวิทยาการกีฬา 4) โภชนาการทางการกีฬา และ 5) เทคโนโลยี
ทางการกีฬา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
นักกีฬา ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน
132 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญกีฬา จานวน 12 คน และ 2) นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จานวน
120 คน
ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน
14 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร จานวน 4 คน 2) กลุ่ มหัวหน้าสานักงานกีฬา จานวน 4 คน
3) กลุ่มอาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 2 คน และ 4) กลุ่มนักกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ จานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการปฏิบัติ
(Do) กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) และข้อเสนอแนะ
แนวแบบปลายเปิด แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.60-0.90 และได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.97
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักกีฬาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความตรง
เชิงเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ และแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามสภาพการพั ฒ นานั ก กี ฬ าตามหลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ภาคเหนือ เมื่อผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบตามจานวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถาม
ระยะที่ 2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นานั ก กี ฬ าตามหลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ภาคเหนือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และนาข้อมูลที่
ได้จากการถอดเทปและการบันทึกมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ แ ละอธิ บ ายโดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
จากการวิจัย ผู้วิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึ กษาสภาพการพั ฒ นานั กกี ฬ าตามหลั กวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิ ศของ
สานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จานวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
10,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 และมีสถานะเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จานวน
120 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 และผลศึกษาสภาพการดาเนินงานตามกระบวนการทางานของวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สามารถสรุปเป็นรายด้านตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการวางแผน (Plan) การพัฒ นานักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ จาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
กระบวนการวางแผน (Plan)
การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ

ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ด้านจิตวิทยาการกีฬา
ด้านโภชนาการทางการกีฬา
ด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ

นักกีฬา

x̅

SD

แปลผล

x̅

SD

แปลผล

3.96
3.93
3.95
3.75
3.85
3.89

0.92
0.80
0.88
0.84
1.07
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
4.05
4.03
3.99
3.99
4.02

0.74
0.75
0.77
0.81
0.83
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 กระบวนการวางแผน (Plan) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศ พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญ มีความเห็ นเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน (Plan) การ
พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.89, SD=0.90) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายนักกีฬา (x̅=3.96, SD=0.92) จิตวิทยาการกีฬา (x̅=3.95, SD=0.88) เวชศาสตร์
การกีฬา (x̅=3.93, SD=0.80) เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.85, SD=1.07) และโภชนาการทางการ
กีฬา (x̅=3.75, SD=0.84) ตามลาดับ และนักกีฬา มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน (Plan)
การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.02, SD=0.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายนักกีฬา (x̅=4.06, SD=0.74) เวชศาสตร์การกีฬา (x̅=4.05, SD=0.75) จิตวิทยา
การกีฬา (x̅=4.03, SD=0.77) เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.99, SD=0.83) และโภชนาการทางการ
กีฬา (x̅=3.99, SD=0.81) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติ (Do) การพัฒนานักกีฬาตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ จาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
กระบวนการปฏิบัติ (Do)
การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ

ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ด้านจิตวิทยาการกีฬา
ด้านโภชนาการทางการกีฬา
ด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ

นักกีฬา

x̅

SD

แปลผล

x̅

SD

แปลผล

3.68
3.68
3.95
3.68
3.87
3.77

0.84
0.87
0.80
0.79
1.10
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
3.91
4.03
3.97
3.93
3.98

0.77
0.77
0.77
0.76
0.88
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 กระบวนการปฏิบัติ (Do) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติ (Do) การพัฒนานักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.77, SD=0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้ จิตวิทยาการกีฬา (x̅=3.95,
SD=0.80) เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.87, SD=1.10) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
(x̅=3.68, SD=0.84) เวชศาสตร์การกีฬา (x̅=3.68, SD=0.87) และโภชนาการทางการกีฬา (x̅=3.68,
SD=0.79) ตามลาดับ และนักกีฬา มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติ (Do) การพัฒนานักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.98, SD=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายนั กกีฬ า (x̅= 4.08, SD=0.77) จิตวิทยาการกีฬา (x̅= 4.03, SD=0.77) โภชนาการทางการกีฬ า
(x̅=3.97, SD=0.76) เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.93, SD=0.88) และเวชศาสตร์การกีฬา (x̅=3.91,
SD=0.77) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) การ
พัฒ นานั กกีฬ าตามหลั กวิท ยาศาสตร์การกีฬาเพื่ อความเป็นเลิศ ของส านั กงานกีฬ าใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ จาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั ิ (Check) การ
พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ

ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ด้านจิตวิทยาการกีฬา
ด้านโภชนาการทางการกีฬา
ด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
แปลผล
SD
x̅

3.71
3.67
3.73
3.67
3.82
3.72

0.87
0.76
0.82
0.67
0.81
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

นักกีฬา
x̅

SD

3.95
3.93
4.01
3.93
3.95
3.95

0.75
0.78
0.74
0.75
0.77
0.76

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 กระบวนการตรวจสอบการปฏิบั ติ (Check) การพั ฒ นานักกีฬ าตามหลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ
การปฏิบัติ (Check) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงาน
กี ฬ าในมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ งชาติ วิ ท ยาเขตภาคเหนื อ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก (x̅= 3.72,
SD=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
หาต่าสุด ดังนี้ เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.82, SD=0.81) จิตวิทยาการกีฬา (x̅=3.73, SD=0.74)
การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายนั ก กี ฬ า (x̅= 3.71, SD=0.75) เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า (x̅= 3.67,
SD=0.76) และโภชนาการทางการกีฬ า (x̅= 3.67, SD=0.67) ตามล าดับ และนั กกี ฬ ามี ความเห็ น
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ โดยรวมอยู่
ในระดับ มาก (̅X=3.95, SD=0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรีย งล าดั บ ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดไปหาต่าสุ ด ดั งนี้ จิตวิท ยาการกีฬ า (x̅= 4.01, SD=0.74) การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายนักกีฬา (x̅=3.95, SD=0.75) เทคโนโลยีทางการกีฬา (x̅=3.95, SD=0.77) เวช
ศาสตร์การกีฬา (x̅=3.93, SD=0.78) และโภชนาการทางการกีฬา (x̅=3.93, SD=0.75) ตามลาดับ

87

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน กระบวนการปรับ ปรุงแก้ไข (Act) การพั ฒ นา
นั ก กี ฬ าตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของส านั ก งาน กี ฬ าใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ จาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ

ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ด้านจิตวิทยาการกีฬา
ด้านโภชนาการทางการกีฬา
ด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ

นักกีฬา

x̅

SD

แปลผล

x̅

SD

แปลผล

3.79
3.75
3.78
3.83
4.00
3.83

0.74
0.79
0.82
0.70
0.75
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
3.93
3.98
3.95
3.95
3.95

0.74
0.77
0.80
0.78
0.88
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) การพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) การ
พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนื อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.83, SD=0.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ไปหาต่าสุด ดังนี้ เทคโนโลยีทางการ
กีฬา (x̅=4.00, SD=0.75) โภชนาการทางการกีฬา (x̅=3.83, SD=0.70) การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายนั ก กี ฬ า (x̅= 3.79, SD=0.74) จิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า (x̅= 3.78, SD=0.82) และเวชศาสตร์ การกี ฬ า
(x̅=3.75, SD=0.79) ตามลาดับ และนักกีฬา มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) การ
พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการ
กี ฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตภาคเหนื อ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก (x̅= 3.95, SD=0.79) เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ไปหาต่าสุด ดังนี้ จิตวิทยาการกีฬา
(x̅=3.98, SD=0.80) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา (x̅=3.96, SD=0.74) โภชนาการทางการ
กี ฬ า (x̅= 3.95, SD=0.78) เทคโนโลยี ท างการกี ฬ า (x̅= 3.95, SD=0.88) และ เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า
(x̅=3.93, SD=0.77) ตามลาดับ
2. แนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงาน
กีฬ าในมหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลทั้ ง 14 คน ได้เสนอ
แนวทางการพัฒ นานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ ดังนี้
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1. กระบวนการวางแผน (Plan) พบว่า ต้องมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีให้ กับ
นักกีฬา มีการวางแผนท่าออกกาลั งกายที่ก่อประโยชน์และเป็นผลดีสาหรับการฝึกซ้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักกีฬาที่ฝึกซ้อมประจาหรือที่เตรียมแข่งขันซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญอีกอย่างใน
การนามาซึ่งชัยชนะ นอกจากนั้น ยังต้องมีการวางแผนให้นักกีฬาฝึกการผ่อนคลายตนเองด้วยวีการให้
ผู้ฝึกสอนที่ประสบความสาเร็จมาแนะนาและให้ความรู้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง การให้นั กกีฬาตั้งเป้ าหมายที่ท้าทายเพื่อกระตุ้นให้ นักกีฬามีความเชื่อมั่นในตนเอง การให้
กาลังใจกับนักกีฬาหรือบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเล่น รวมทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การ
ประเมินผลและรายงานผลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง รวดเร็ว
2. กระบวนการปฏิบั ติ (Do) พบว่า ต้องควบคุมการฝึ กซ้อมของผู้ ฝึกสอนให้มีปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกขั้นตอนของกระบวนการฝึกซ้อม เพื่อการพัฒนานักกีฬา
ในการฝึกซ้อมและส่งผลต่อการแข่งขัน ซึ่งในการพัฒนาความคล่องแคล่วอาจทาได้โดยพัฒนาทักษะ
กีฬาและเทคนิคควบคู่ไปด้วยกัน หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเน้นความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
การฝึกซ้อม นอกจากนั้น ผู้ฝึกสอนต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดและการควบคุมตัวเองควบคู่
ไปกับทักษะกีฬา หรือการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องให้กับนั กกีฬาซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
เกมการแข่งขัน และการแสดงออก อีกทั้ง การให้ ความรู้ด้านการรับประทานอาหารให้ ถูกต้อง ได้
สัดส่วนและได้คุณ ภาพ ในแต่ละช่วงของการฝึ กซ้อมและแข่งขัน ซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานของ
นักกีฬาแต่ละคน และผู้ฝึกสอนจะต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการเพราะถือเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะ
ช่วยสนับสนุนการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check) พบว่า ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติครบถ้วน
ทุกองค์ประกอบตามแผนงานเพราะจะทาให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บเพื่อป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง การทดสอบคุณธรรมจริยธรรม
ของนั กกี ฬาซึ่ งท าได้ โดยการปฏิ บั ติ ให้ เห็ นเป็ นตั วอย่ างหรือทดสอบจากเหตุ การณ์ จริ ง และพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้ ฝึ กสอนและนั กกีฬาโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการแก้สถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการฝึ กซ้ อมหรื อการแข่งขั นได้ ซึ่ งเป็ นการพั ฒนาศั กยภาพและประสิ ทธิภาพทางกายให้ กั บ
นักกีฬาได้โดยตรง เป็นต้น
4. กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Act) พบว่า ต้องนาผลจากการดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อุปสรรค หรือสิ่งที่ดาเนินการดีอยู่แล้ว มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเป้าหมายของ
การพัฒนานักกีฬา เช่น การเสริมสร้างสัดส่วนของร่างกายนักกีฬาเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การเพิ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้มาก รวมไปถึง
ซึ่งบางกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดและนามาซึ่งการบาดเจ็บ วิธีการป้องกันการคือการ
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ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งสนามและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างและ
พัฒนาโดยสอดแทรกจิตวิทยาการกีฬาเพราะสิ่งนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการกีฬ าในการสร้างคน
ให้เป็นคนดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และต้องนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้า
มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นานั ก กี ฬ า ซึ่ งอาจจะท าได้ ด้ ว ยการสร้ างเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส นาม
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการแข่งขันเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักกีฬา
จากผลการวิจัยศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒ นานักกีฬาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ ผู้วิจัยจึง
นามาสังเคราะห์เป็นแผนภาพ ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพการวิเคราะห์สภาพและแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ
จากแผนภาพเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพการฝึกของนักกีฬาและแนวทางการ
พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะนาไปสู่การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สานั กงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ ดังกล่าว ซึ่งกระบวนการจะ
พัฒ นาไปสู่การบริห ารงานคุณ ภาพที่ดีขึ้นด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญ และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านการดาเนินงานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่าน
กระบวนการทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตาม
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แผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Act)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องนี้ และได้การรับรองข้อมูลว่าใช้ได้จากผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัยนาประเด็นที่
สาคัญมาอภิปรายผลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
ผลจากการศึกษาสภาพการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง
โดยภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนานักกีฬาถือเป็นพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาในการพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ จักรพงษ์ ชุบไธสง (2552) ที่ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการดาเนินงานด้านกีฬาของเทศบาลใน
ประเทศไทย พบว่า สภาพการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับหลักการสาคัญ
ของ Silva, Medeiros and Vieira (2017) ที่กล่าวว่า การทางานในแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่
กาหนดการงาน ควบคุม ปฏิบั ติง านตามแผน กากับ ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ การ
บริหารของหน่ วยงานนั้ นมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน อีกทั้งหลั กการของ Guidotti
(2018) กล่าวว่าวงจรเดมมิ่งคือกระบวนการจัดระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลผลิตที่
ออกมามีคุณ ภาพ ได้มาตรฐานตรงตามเป้ าหมายกาหนด จากผลการศึกษาประกอบกับการเสนอ
แนวทางเพื่อการพัฒนา พบว่า
จากผลการพิจารณาด้านการวางแผน พบว่า ด้านสมรรถภาพทางกายนักกีฬามีการวางแผนเพื่อ
การพัฒนามากที่สุด เนื่องจากสมรรถภาพทางกายคือปัจจัยสาคัญที่จะสามารถพัฒนานักกีฬาให้เล่นกีฬา
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการของ Casals and Finch (2017) อธิบายว่า การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการฝึกกีฬาเป็นการสร้างความสมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกายให้กับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะทาการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน รวม
ไปถึงผลการวิจัยของ อาพร ศรียาภัย สุพิตร สมาหิโต และ พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ (2557) พบว่า การ
นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจะ
นามาซึ่งความสาเร็จ โดยสอดคล้องกับการเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนานักกีฬาคือ การวางแผนการ
ดาเนินงานโดยเฉพาะการนาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยจะก่อประโยชน์ และเป็นผลดีสาหรับ
นักกีฬาที่ฝึกซ้อมประจาหรือที่เตรียมแข่งขันเพราะการวางแผนงานเป็นส่วนสาคัญอีกอย่างในการ
นามาซึ่งชัยชนะ ดังผลการศึกษาของ อภิวัฒน์ ปานทอง และคณะ (2560) พบว่า ผู้ฝึกสอนจะต้องให้
ความสาคัญและใส่ใจในวางแผนในเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา อีกทั้ง พฤกษศาสตร์ ลาพุทธา
(2557) พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการควรวางแผนงานและแผนงานต้องสอดคล้องกับ
ขอบเขตการทางานของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เนื่องจากการวางแผนเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญถือเป็น
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วิธีการที่กาหนดขึ้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยส่งผลไปถึงการปฏิบัติ
จากผลการศึกษาด้านการนาแผนมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนานักกีฬา พบว่า ผู้ฝึกสอนกีฬา
ต้องกาหนดหรือพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการฝึกให้กับนักกีฬาและคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของนักกีฬา ซึ่งผลการวิจัยของพรสรรค์ สระภักดิ์ (2556) พบว่า การฝึกซ้อมต้องเริ่มจากการ
ฝึกทักษะและค่อยเพิ่มระดับความหนักของการฝึกซ้อม และสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาต้อง
พร้อมสาหรับการฝึก นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนควรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟู
สภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเสริมให้สมรรถภาพทาง
กายให้อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ อีกทั้ง เจริญ กระบวนรัตน์ (2559) ยังพบว่า รูปแบบวิธีการฝึกซ้อมแต่
ละวิธีย่อมส่ งผลให้ ร่างกายเกิดการพัฒ นาการเปลี่ ยนแปลงแตกต่างกันไป ผู้ ฝึกสอนจะต้องพัฒ นา
ทักษะกีฬาและเทคนิคควบคู่กัน ฝึกการควบคุมอารมณ์ให้กับนักกีฬา อีกทั้งผู้ฝึกสอนจะต้ องมีการจัด
โภชนาการที่ถูกต้องเพื่อนาไปสู่ผลการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และต้องนาเทคโนโลยีทางการกีฬาที่
ทันสมัยมาพัฒนาขีดความสามารถให้กับนักกีฬา จากกระบวนการวางแผน พบว่า นักกีฬาได้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายมากที่สุดทั้งโดยรวมและรายด้าน
จากผลของการพัฒนาด้านการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบของการพัฒนา
แล้ ว จะต้องดาเนิ นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนมากน้อยเพียงใดดังการศึกษาของ
อาพัทธ์ เตียวตระกูล (2555) พบว่า การดาเนินการฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องมีการติดตาม มีการพัฒนา
แผนปฏิบัติการและการประเมินผลทางด้านกีฬาโดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บลดให้น้อยลง สอดคล้องกับผลการศึกษาว่ามีการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
แต่เมื่อเทียบกับกระบวนการปฏิบัติและการวางแผน พบว่า ผลการพัฒนาน้อยที่สุดโดยเฉพาะด้านเวช
ศาสตร์การกีฬา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเนื่องจากการตรวจสอบถือเป็นกระบวนการที่สาคัญว่าผลที่ได้
เป็นไปตามแผนเพียงใด ดังที่ อัษ แสนภักดี (2558) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ประสบผลสาเร็จ
ต้องมีปัจจัยสนับสนุนและควรมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน อีกทั้ง Goff (2000) ยัง
พบว่า ดัชนีกีฬามีมติความสาเร็จคือต้องมีการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้ฝึกสอนยังต้อง
ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักกีฬาและมีการนาเทคโนโลยีมาตรวจสอบศักยภาพนักกีฬา ดังที่ พรสรรค์
สระภักดิ์ (2556) พบว่า และจะต้องมีตรวจสอบการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามแผนงาน และประโยชน์จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นฐานข้อมูลชั้นดีที่จะนามาวิเคราะห์และรายงานผลของการพัฒนาได้ และ
กระบวนการสู่การพัฒนาที่สาคัญอีกอย่างก็คือ การนาผลจากการดาเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการ
พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า สานักงานกีฬานาผลจากการดาเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
การพัฒนาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางกีฬาผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาได้ อาจจะทาได้ด้วย
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การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สนามและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการแข่งขันเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
นักกีฬา ดังผลการศึกษาของ อภิวัฒน์ ปานทอง และคณะ (2560) พบว่า การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ฝึกซ้อมจะสามารถช่วยตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เช่นเดียวกับงานวิจัย ของ Cheng
(1993) รายงานว่า หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาถูกนามาใช้ ในการรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการกีฬา
รวมถึงยังถูกนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการโปรแกรมสาหรับนันทนาการและ
การกีฬาได้ ทั้งนี้ ผู้ฝึกสอนจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาจมีบางสิ่งอาจเกิดขึ้นโดย
ไม่คาดคิดและจะนามาซึ่งการบาดเจ็บของนักกีฬา รวมไปถึงการเสริมสร้างพัฒนา และสอดแทรกหลัก
จิตวิทยาให้นักกีฬาเป็นคนดี มีน้าใจนักกีฬา มีคุณธรรมและจริยธรรมการกีฬา และเน้นการสร้างความ
สามัคคีเป็นสาคัญ โดยเสนอแนวทางของการปรับปรุงแก้ไข คือ การนาผลการประเมินย้อนหลังกลับไป
ปรั บ ปรุ งแก้ ไขการท างานเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นานั ก กี ฬ าและก้ าวสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ ดั งที่ Arian,
Mortazavi, TabatabaiChehr, Navipour and Vanaki (2016) กล่าวว่า การทางานในแบบครบวงจรที่
ครอบคลุมตั้งแต่กาหนดการทางาน ควบคุม ไปถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนาเอาแผนที่ได้กาหนด
ไว้ไปปฏิบัติและครอบคลุมถึงการวบคุม กากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลในที่สุด จะช่วยให้การ
บริหารของหน่วยงานนั้นมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการวิจัยนี้สามารถนาวิธีการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาเป็นทิศทางสาหรับ
พัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศได้อย่างรอบด้านและสอดคล้องกับตามหลักการของ PDCA
2. แนวทางจากการวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนานักกีฬาตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพตามหลักการของ PDCA
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศของสานักงานกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคอื่น ๆ ที่อาจส่งผลดีต่อการ
กาหนดทิศทางการพัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกภูมิภาคให้มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการจัดการกีฬาและการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
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