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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานกี ฬ าแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อ ๑) ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒) สร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
๓) ประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีขั้นตอนการ
วิจัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๖ แห่ง จ�ำนวน
๑๔๔ คน ขั้นตอนที่ ๒ สร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการตรวจสอบรูปแบบด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ๙ คน ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินรูปแบบ
การบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเก็บข้อมูลจากรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา จ�ำนวน ๓๖ คน ผลการวิจัย พบว่า ๑) การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการ
น�ำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านการควบคุม และด้านการประเมินผล ๒) รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบ
มีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ส่วนน�ำ ส่วนที่ ๒ เนื้อหา
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และกระบวนการพัฒนาการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ส่วนที่ ๓
เงือ่ นไขความส�ำเร็จของการน�ำรูปแบบไปใช้ ๓) การประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการ
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ประเมินคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารงานกีฬา, การมีส่วนร่วม, รูปแบบการบริหารงานกีฬา, การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานกีฬา
Abstract

This research aimed at develop a model of athletics participative management
of Rajabhat universities with the following objectives: 1) to study the components
of athletics administration system of Rajabhat universities, 2) to create a model
of athletics participative management of Rajabhatuniversitites, and 3) to evaluate
a model of athletics participative management. The research was conducted in
three steps. Step 1 was to study the components of athletics administration system
of Rajabhat universities by studying related documents, interviewing 7 experts, and
collecting data from a sample group of 144 people from 36 universities. Step 2 was to
create a model of athletics participative management of Rajabhat universities by way
of holding a connoisseurship of 9 experts. Step ๓ was to evaluate a model athletics
participative management of Rajabhat universities by collecting the data from 36
vice presidents of student affairs. The findings were as follows: 1.The study of the
components of athletics administration system of Rajabhat universities showed
five components: 1) planning, 2) organization management, 3) policy implementation,
4) control, and 5) evaluation.2.The model of athletics participative management
of Rajabhat universities consists of 3 parts: 1) introduction, 2) contents which include
the components of the model of athletics participative management of Rajabhat
universities, and 3) successful conditions of model implementation. 3. The evaluation
of the model of athletics participative management of Rajabhat universities revealed
that the aspects of feasibility and usefulness were at the highest level. The quality
of the handbook of the model of athletics participative management of Rajabhat
universities was at the highest level.
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บทน�ำ

กีฬามีความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและ
ทักษะในการออกก�ำลังกายและการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วยการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสม ส�ำหรับสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัยและน�้ำใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
และการกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การด�ำเนินชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะและความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับ
พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัดและศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง1 ในขณะทีก่ ารด�ำเนินงาน
ในองค์กรจะส�ำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงสมาคมมีการจัดโครงสร้างการท�ำงานที่ดี
จะท�ำให้การบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบสมาคมกีฬาจังหวัด
แบบตามหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าทีห่ รือลักษณะงานทีต่ อ้ งจะท�ำ เช่น นายกสมาคม อุปนายก
เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายวิทยาศาสตร์
การกีฬา ฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น2จากผลการด�ำเนินงานการบริหารงานกีฬาสู่ภาค
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายๆ ปีที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีการวางแผนไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ผลักดันการพัฒนาการกีฬาตามแผนยุทธศาสตร์ และไม่มีการจัดท�ำบันทึกช่วยจ�ำในการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ และไม่มีกรอบในการคิดส�ำหรับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน และไม่มี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานที่ดีพอ ตลอดจนบุคลากร
ไม่มีความช�ำนาญในการติดตามประเมินผล และขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลส�ำหรับการทบทวน
แผนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย ด้านศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ยังพบว่ามี
ข้อจ�ำกัดในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ที่ไม่เอื้อต่อการด�ำเนินงาน บางส่วนยังคงขอใช้สถานที่ของ
หน่วยงานอยู่ การบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ
เช่น ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการจัดการและการ
1

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การค้าของสกสค, ๒๕๕๕), หน้า ๒๙.
2
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และฉัตยาพร เสมอใจ, การจัดการ, (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น๒๕๔๗), หน้า ๑๐๐.

19. �������������� (264-281).indd 266

31/5/2561 22:07:15

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

267

ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการบริหารงานกีฬา จึงท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์3
โดยอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬา และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านการกีฬา สมาคมกีฬาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการสมาคมยังมีอยูใ่ นจ�ำนวนทีต่ ำ�่ สถานกีฬา
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย การบริหารงานด้านการกีฬาขององค์กรต่างๆ ยังขาดหลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารงานขาดการติดตามและประเมินผล4
การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในลักษณะองค์การ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาของการ
บริหาร ตลอดจนการประเมินผล ซึง่ กล่าวได้วา่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องได้สำ� นึกในหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะ การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมตรวจสอบ
อันน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการท�ำกิจกรรมขององค์การให้บรรลุจุดประสงค์ ซึ่งในการบริหารงาน
กีฬา แบบมีส่วนร่วมนั้นต้องมีบุคลากรเข้ามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มี
ความรับผิดชอบแต่ละส่วนของงานกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานกีฬาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ5
การบริหารองค์กรกีฬาทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผูบ้ ริหารจะต้องน�ำรูปแบบของ
หน้าทีท่ างการบริหารจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การปฏิบตั กิ าร และการควบคุมมาปฏิบตั ิ
และนอกจากนี้การด�ำเนินงานด้านการบริหารงานกีฬานั้นเป็นผลส�ำเร็จจะเป็นภาพรวมขององค์การ
จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมาจากความร่วมมือของบุคคลส่วนต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกได้6
จากเหตุผลดังกล่าว การบริหารงานกีฬา จึงถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงาน ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อให้ทราบว่ารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าควรมีลักษณะ
3

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑.
5
ณัฐปดัลภ์ สันวิจิตร. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำหรับนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,๒๕๕๗), หน้า ๓๖.
6
Bridges, J., &Roquemore, L. Management for athletic/ sport administration๓rded. (Georgia:
ESM Books, ๒๐๐๑), p. 23-31.
4
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เป็นอย่างไร ซึง่ ผลจากการวิจยั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้บริหารงานได้อย่าง
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการศึกษา
ข้อมูลองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเอกสาร สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ๗ คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง น�ำข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหา
เพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม น�ำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๖ แห่ง จ�ำนวน
๑๔๔ คนรวบรวมข้อมูลแล้วน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบหาค่าระดับความส�ำคัญ
๒) การสร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการน�ำ
ค่าระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ มาด�ำเนินการสร้างรูปแบบการบริหารงาน
กีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏการวิจัย ผู้บริหารเชิงนโยบาย
ด้านกีฬาและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารงานกีฬาจ�ำนวน ๙ คนเพือ่ ตรวจสอบรูปแบบ ด้านความถูกต้อง
และความเหมาะสม
๓) การประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู้วิจัย
สร้างคูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสร้างเครือ่ งมือ
การประเมินรูปแบบและคูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจ�ำนวน ๓๖ คน เพื่อประเมินรูปแบบ
และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสรุปผล
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ผลการศึกษา
๑. ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ		
		 ๑) ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับความส�ำคัญองค์ประกอบการบริหารงาน
กีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๗, S.D.
= .๕๐)
		 ๒) ผลการวิเคราะห์ค่าความส�ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน
กีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
			 ๒.๑ องค์ประกอบที่ ๑ด้านการวางแผน(Planning : P) ประกอบด้วย ๑๑ ตัวแปร มีระดับ
ความส�ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบด้านการวางแผนในการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๐๖ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .๕๒
เมือ่ พิจารณารายข้ออืน่ ๆ แล้ว พบว่า องค์ประกอบนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอันดับ ๔ ประกอบด้วย ๑) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
กีฬา ๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานกีฬาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของการบริหารงานกีฬา ๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการวางแผน สร้างและพัฒนากลุม่ งานกีฬาและนันทนาการ ๖) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการวางแผนงานด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ๗) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในวางแผนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ๘) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแผนฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถส�ำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
และ ๑๐) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในการด�ำเนินงานการบริหารงาน
กีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
			 ๒.๒ องค์ประกอบที่ ๒ด้านการจัดองค์กร (Organizing : O) ประกอบด้วย ๑๓ ตัวแปร
มีระดับความส�ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบด้านการจัดองค์กรในการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๐๒ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .๕๓
เมือ่ พิจารณารายข้ออืน่ ๆ แล้ว พบว่า องค์ประกอบนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอันดับ ๕ ประกอบด้วย ๑) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมใน การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
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๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่การเล่นกีฬาและการออก�ำลังกายที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ลุม่
งานกีฬาและนันทนาการที่มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งและคุณวุฒิ ๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทีต่ งั้ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการบริหารงานกีฬา ๕) บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีสว่ นร่วมมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และแนวทางการบริหารงาน
กีฬาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานกีฬา
๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
ได้รบั พัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ๗) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมใน
การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชัฏกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านกีฬา ๘) บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารการกีฬา ๙) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความเหมาะสมแต่ละชนิดกีฬา ๑๐) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารการกีฬา ๑๑) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานกีฬาไว้อย่างชัดเจน และ
๑๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการจัดท�ำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านกีฬา
			 ๒.๓ องค์ประกอบที่ ๓ ด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ (Implementation : I) ประกอบด้วย
๙ ตัวแปร มีระดับความส�ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นการบริหารงาน
กีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๐๗ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ .๕๓ เมื่อพิจารณารายข้ออื่นๆ แล้ว พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส�ำคัญเป็นอันดับ ๓
ประกอบด้วย ๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
และกีฬาคณะ ๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วม ในการให้ผฝู้ กึ สอนกีฬาได้ใช้ความรูท้ ไี่ ปอบรม
เพื่อน�ำมาฝึกซ้อมกับนักกีฬา ๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬา ๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม ในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬากลุ่มราชภัฏ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการจัดระบบสวัสดิการให้และยกย่องแก่นกั กีฬาและบุคลากรทางการ
กีฬา ๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม ในการน�ำนโยบายและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ ๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม ในการน�ำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการที่วางไว้ ๗) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการจัดสร้างสนามกีฬา ส่งเสริมการใช้
และบริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้เพียงพอและมีคุณภาพ และ
๘) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการน�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
มาบริหารงานกีฬา
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			 ๒.๔ องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการควบคุม (Control : C) ประกอบด้วย ๑๑ ตัวแปร มีระดับ
ความส�ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบด้านการควบคุมในการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๐๘ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .๕๗
เมือ่ พิจารณารายข้ออืน่ ๆ แล้ว พบว่า องค์ประกอบนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอันดับ ๒ ประกอบด้วย ๑) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการทบทวนและปรับวิธีการคิด การควบคุม เพื่อให้การบริหารงาน
กีฬาไปในทางทีด่ ขี นึ้ ๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการควบคุมก�ำกับติดตามการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬากลุ่มราชภัฏ ๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีส่วนร่วมในการควบคุมในการซื้ออุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๔) บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีส่วนร่วมในการควบคุมก�ำกับติดตามการใช้งบประมาณการบริหารงานกีฬาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการควบคุมผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริหารงานกีฬา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการเตรี ย มที ม นั ก กี ฬ าในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการควบคุมก�ำกับติดตามการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
น้องใหม่และกีฬาคณะ และ ๗) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเพื่อหาทาง
แก้ไขในการบริหารงานกีฬา
			 ๒.๕ องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการประเมินผล (Evaluation : E) ประกอบด้วย ๑๔ ตัวแปร
มี ร ะดั บ ความส� ำคัญของตัวแปรในองค์ประกอบด้ า นการประเมิ นผลในการบริ ห ารงานกี ฬ าแบบ
มีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๑๒ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ .๔๓ เมือ่ พิจารณารายข้ออืน่ ๆ แล้ว พบว่า องค์ประกอบนีม้ คี วามส�ำคัญเป็นอันดับ ๑ ประกอบด้วย
๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานกีฬา
๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการประเมินโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ๓) บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการติดตาม ประเมินผล การบริหารงานกีฬาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการประเมินผลและรายงานผลการบริหารงานกีฬา
๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วม ในการติดตามและประเมินผล การน�ำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสว่ นร่วมในการติดตาม และประเมินผล การคัดเลือก
นักกีฬา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง
๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการแก้ไขความบกพร่องและรายงานผลการบริหารงาน
กีฬา ๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลของผู้ฝึกสอนกีฬา
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๗) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล การวางแผนและนโยบาย
การบริหารงานกีฬา ๘) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬากลุ่มราชภัฏ ๙) บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬา
คณะ๑๐) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน
๒. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 ๑) รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย ๓ ส่วน
ได้แก่
		 ส่วนที่ ๑ ส่วนน�ำ ได้แก่ ๑) แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒) หลักการพืน้ ฐานของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๓) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 ส่วนที่ ๒ เนื้อหา ประกอบด้วย
			 ๑. องค์ประกอบของการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่
๑) ด้านการวางแผน(Planning) ๒) ด้านการจัดองค์กร (Organizing)๓) ด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
(Implementation)๔) ด้านการควบคุม (Control) และ๕) ด้านการประเมินผล (Evaluation)
			 ๒. กระบวนการพัฒนาการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
การลงมือปฏิบัติและต้องศึกษาท�ำความเข้าใจเชิงลึกในการด�ำเนินงาน และประยุกต์ใช้หลักการพัฒนา
ตามแนวคิดด้านวงจรการบริหารของทฤษฎีเชิงระบบ
		 ส่วนที่ ๓ เงื่อนไขความส�ำเร็จของการน�ำรูปแบบไปใช้
		 ๒) ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความ
ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๘, S.D.= .๒๖) และความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ ( X = ๔.๕๒, S.D.= .๖๕) และให้ขอ้ แนะน�ำเพิม่ เติมเพือ่ ให้รปู แบบมีความสมบูรณ์ และเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
๓. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 ๑) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านความเป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๐, S.D.= .๔๘ )			
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		 ๒) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านความเป็นประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๗, S.D.= .๔๙)
		 ๓) ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๙, S.D.= .๑๒)		

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๑. อภิปรายผล
รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ด�ำเนินการ ๓ ขั้นตอน
ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั แยกเป็น๓ ประเด็น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑) ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ			
จากการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ระดับ
ความส�ำคัญในการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการวางแผนด้านการจัดองค์กร
ด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติด้านการควบคุมและด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
ในการพิจารณารายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และทั้งหมดเป็นผู้ที่ท�ำงาน
เกีย่ วข้องกับการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงสามารถทราบถึงลักษณะงานของการบริหาร
งานกีฬาว่าต้องมีการวางแผนการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ ให้การ
บริหารงานกีฬาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ดังนั้นผู้บริหารงานกีฬาจึงต้องมีการบริหารหลายๆ
องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วยด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ด้านการควบคุมและด้านการประเมินผล เพือ่ แสดงถึงบทบาทและหน้าทีเ่ พือ่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กีฬาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนเร่งด่วนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประกิต หงษ์แสนยาธรรม7ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬา
จังหวัดผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างด้านการ
วางแผนการวางแผนการก�ำหนดกลยุทธ์การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์มีสาระในการ
7

สรุปจากประกิต หงส์แสนยาธรรม, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาสมาคมจังหวัด, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์การออก�ำลังกายและการกีฬา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒),
บทคัดย่อ.
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ปฏิบัติมีจ�ำนวน ๒๒ ข้อ ด้านการจัดองค์กรมีองค์ประกอบโครงสร้างการบริหารการจัดบุคลากร
การมอบหมายและการออกแบบองค์กรมีสาระส�ำคัญในการปฏิบัติ ๒๑ ข้อ ด้านการปฏิบัติการ
มีองค์ประกอบการติดต่อสือ่ สารการจูงใจการทางานเป็นทีมการบริหารจัดการขัดแย้งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการจัดการทรัพยากรการด�ำเนินการมีสาระส�ำคัญในการปฏิบัติ ๑๙ ข้อ ด้านการควบคุม
ประกอบด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการวัดการปฏิบตั งิ านมาตรฐานการแก้ไขการปฏิบตั งิ านมีสาระส�ำคัญ
ในการปฏิบัติ ๑๔ ข้อ และ นัยนา หันมี8 ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการด�ำเนินงาน
ด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานด้านกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลโดยรวมอยูใ่ นระดับทีค่ วรปรับปรุงในสภาพการด�ำเนินงานทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ด้านการประสานงานในสภาพการด�ำเนินงานที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านงบประมาณในสภาพ
ด�ำเนินงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง คือ ด้านการสนับสนุน ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและบุคลากรในสภาพการด�ำเนินงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คือ ด้านการ
จัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการอ�ำนวยการ และด้านการรายงานผล ปัญหาการด�ำเนินงาน
ด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโดยรวมอยู่ในระดับที่มีปัญหามาก การด�ำเนินงานที่มีปัญหา
ในระดับมากเรียงตามล�ำดับ คือ ด้านการสนับสนุน ด้านการอ�ำนวยการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กรและด้านการรายงานผล
การด�ำเนินงานที่มีปัญหาในระดับน้อยเรียงตามล�ำดับ คือ ด้านการประสานงานและด้านงบประมาณ
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า
		
๑. องค์ประกอบด้านการวางแผน (Planning : P) มีองค์ประกอบนี้มีความส�ำคัญเป็น
อันดับ ๔ เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถามประกอบด้วย ๑๑ ตัวแปร แสดงให้เห็นว่า ควรมี
วางแผนในการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ ทีจ่ ะให้การด�ำเนินงานให้ตรง
ตามวัถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงก�ำหนดนโยบายและ
การวางแผนปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานกีฬาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทีส่ ำ� คัญควรก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในการด�ำเนินงานการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานเกิดความร่วมมือและตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้เพือ่ ให้การบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภุชงค์ รุ่งอินทร์9ได้กล่าวว่าการบริหารการกีฬา เรื่องการ
8

สรุปจากนัยนา หันมี, การศึกษาสภาพและปัญหาการด�ำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล,
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), บทคัดย่อ
9
ภุชงค์ รุ่งอินทร์,การพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
ประเทศไทย, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๔.
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วางแผนควรมีการก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ รวมถึง
มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การปกครองท้องถิ่น
อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินงานการบริหารงานกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้าน Certo10กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการก�ำหนดว่าองค์การสามารถที่จะเป็น
ในสิ่งที่ทุกคนต้องการได้ว่าจะให้เป็นอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
		
๒. องค์ประกอบด้านการจัดองค์กร (Organizing : O) องค์ประกอบนี้มีความส�ำคัญเป็น
อันดับ ๕ เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถามประกอบด้วย ๑๓ ตัวแปรแสดงให้เห็นว่า ด้านการ
จัดองค์กรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานกีฬาไว้
อย่างชัดเจนและมีการแบ่งหน้าที่ให้กับแต่ละคน เพื่อให้แต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การคิด
การตัดสินใจรวมถึงช่วยกันก�ำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อท�ำให้องค์กรนั้นประสบ
ความส�ำร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร
เสมอใจ11กล่าวว่า สมาคมมีการจัดโครงสร้างขององค์กรก็จะท�ำให้การบริหารงานกีฬาของสมาคมกีฬา
จังหวัดมีประสิทธิภาพที่ดี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดมีการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานกีฬา หรือลักษณะที่จะต้องท�ำในขณะที่ต่อศักดิ์ บุญเสือ12กล่าวว่า การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับรู้รับฟังแนวคิดแนวทาง และแนวนโยบายในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมด�ำเนินงาน
ร่วมกิจกรรมร่วมก�ำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาองค์การตามสถานภาพแต่ทั้งนี้ต้อง
ค�ำนึงถึงขอบเขตอ�ำนาจตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดด้วยเพือ่ ให้การด�ำเนินงานขององค์การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด
		
๓. องค์ประกอบด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ(Implementation : I)มีความส�ำคัญเป็น
อันดับ ๓ เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถามประกอบด้วยตัวแปรแสดงให้เห็นว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการวางแผน การน�ำนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับองค์กรหรือหน่วยงานมากทีส่ ดุ ซึง่ ในการน�ำนโยบาย
10

Certo, S.C. Modern Management. 8nd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc๒๐๐๐), p. 126.
11
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑.
12
ต่อศักดิ์ บุญเสือ,รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วมส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการ
เรียนรู้, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๙.
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ไปปฏิบัตินั้นควรมีขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในรายการต่าง ๆ รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการให้และยกย่องแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬา
ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย มีชาติ13กล่าวว่า แผนปฏิบัติการเป็นการน�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาบริหารงาน
กีฬาขององค์กร ซึ่งจะก�ำหนดวิธีการน�ำแผนและนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา14กล่าวว่า จะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการ
แข่งขันเพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม และเป็นการเชือ่ มโยงกับนักกีฬาหรือทีมทีจ่ ะส่งแข่งขัน มีการจัดท�ำปฏิทนิ
ล่วงหน้า รวมทัง้ มีการประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน และท้องถิน่ ในการ
มีส่วนร่วมจัดส่งนักกีฬาเพื่อท�ำการแข่งขัน
		 ๔. องค์ประกอบด้านการควบคุม (Control : C) มีความส�ำคัญเป็นอันดับ ๒ เมื่อพิจารณา
ข้อค�ำถามของแบบสอบถามประกอบด้วยตัวแปรแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานกีฬานัน้ ควรให้บคุ ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการควบคุมและก�ำกับติดตามการน�ำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยมีการ
ควบคุมเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการเพื่อทราบถึงข้อดี ข้อเสียของการบริหารงานกีฬา และสามารถ
ที่จะน�ำไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ได้เพื่อให้การบริหารงานกีฬาไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของอ�ำภา สุจิณโน15 ได้กล่าวว่า การควบคุมการวางแผนการท�ำงานเสนอต่อผู้บริหารงาน
กีฬาเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการบริหารงานกีฬา เพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ซึง่ จะได้เห็นข้อมูลทีแ่ ท้จริงในการบริหารงานกีฬาขณะที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์16 กล่าวว่า สมาคม
หน่วยงานหรือองค์กรควรมีส่วนร่วมในการควบคุม และก�ำกับติดตามการบริหารงานกีฬา เพื่อท�ำให้
ทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น
		 ๕. องค์ประกอบด้านการประเมินผล (Evaluation : E) มีความส�ำคัญเป็นอันดับ ๑
เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถามประกอบด้วยตัวแปรแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานกีฬาควร
ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การน�ำยุทธศาสตร์และ
นโยบายไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผลการวางแผนแผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของการบริหารงานกีฬา อีกทัง้ ยังให้คณะกรรมการด�ำเนินงานได้มสี ว่ นร่วมในการติดตาม
13

วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐),

หน้า ๑๕๖.
14
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑.
15
อ�ำภา สุจิณโน, การจัดการศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ, (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หน้า ๙๑
16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการประเมินยุทธศาสตร์ ๔ ปี สร้างกีฬาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ (ระยะ
ครึ่งแผน), (กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑๔.
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และประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาคณะการคัดเลือกนักกีฬา โครงการ
ด้านกีฬาและนันทนาการและการแก้ไขความบกพร่องและรายงานผลการบริหารงานกีฬา		
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Prince Edward Island Community and Cultural Affairs17
ที่ได้กล่าวว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวน ติดตาม และประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารงานกีฬา ส่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา18 กล่าวว่า
บุคลากรของสมาคมกีฬาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล แผนปฏิบัติงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ นโยบาย และแผนพัฒนากีฬา
ของจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการด�ำเนินงานได้มีการตรวจสอบและประเมิน ในขณะเดียวกันควรมีการ
ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อการพัฒนากีฬาของจังหวัด เช่น โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬา โครงการ
พัฒนากีฬาจังหวัด (SPORTS HERO) ที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างนักกีฬาระดับเยาวชน
ของจังหวัดเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติเร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ			
๒) การสร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อค�ำถามที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ และน�ำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารต่างๆ มาสร้างรูปแบบเป็นส่วนต่างๆ ของรูปแบบ ที่ประกอบด้วย ๓ ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ส่วนน�ำ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการพืน้ ฐาน และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหาร
งานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนที่ ๒ ส่วนเนือ้ หา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกระบวนการพัฒนาการ
บริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนที่ ๓ เงือ่ นไขความส�ำเร็จของการน�ำรูปแบบ
ไปใช้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีสว่ นร่วม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะ ส่วนประกอบทั้ง ๓ ส่วนของรูปแบบเป็นโครงสร้างส�ำคัญในการพัฒนาการบริหารงานกีฬาแบบ
มีสว่ นร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั โดยส่วนที่ ๑ ส่วนน�ำ เป็นการก�ำหนดกรอบการ
17

Prince Edward Island Community and Cultural Affairs. Sport in Prince Edward Island.
(Retrieved September 10, 2008), pp. 12-14.
18
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คู่มือการปฏิบัติงานการท่องเที่ยวและกีฬาส�ำหรับข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์กร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๒.
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ด�ำเนินการในการพัฒนารูปแบบ เป็นการบอกถึงแนวคิด หลักการพัฒนารูปแบบเพือ่ น�ำไปสูว่ ตั ถุประสงค์
ของการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการแก่ผู้บริหารงานกีฬาที่จะน�ำรูปแบบการบริหารงานกีฬา
แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ผู้วิจัยได้ประยุกต์
เอาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของรูปแบบ ทีส่ อดคล้องกับบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารงานกีฬา เพือ่ เป็น
กรอบในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทั้งในส่วนที่เป็น ความรู้ เนื้อหา หลักการ เป้าหมายส�ำคัญ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาการ
บริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะส่งผลให้ผู้บริหารงานกีฬา มีทิศทางเป็นไป
ตามแนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อให้เกิดประประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อน�ำสู่การ
พัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา เป็นการแสดงถึงรายละเอียดขององค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทีอ่ ธิบายถึงวิธกี ารลงมือศึกษาและปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างผูบ้ ริหารงาน
กีฬา ให้เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านการบริหารงานกีฬาสู่ความส�ำเร็จที่ก�ำหนดไว้ตามรูปแบบ ส่วนที่ ๓
กล่าวถึงเงื่อนไขความส�ำเร็จของการน�ำรูปแบบไปใช้ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้การน�ำรูปแบบการ
บริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ให้บังเกิดผลส�ำเร็จ และบรรลุเป้าหมายได้
ซึ่งอธิบายถึง สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง และสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาการบริหารงานกีฬา
แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓) การประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ		
ผู้วิจัยได้ประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้
แบบประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บข้อมูลคือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำนวน ๓๖ คน พบว่า
ผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบ
มีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายทางด้าน
กีฬา และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำนวน ๓๖ คน โดยผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกีฬา รวมทั้งในการสร้างรูปแบบ มีกรอบแนวคิด หลักการ
จากทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ ตลอดจนการได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
รูปแบบ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญและ
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มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยหรือนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารเชิงนโยบายด้านกีฬา และด้านการบริหารงานกีฬาทั้ง ๙ คน ท�ำให้รูปแบบ
การบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์
ต่อการน�ำไปใช้ในการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกิตหงษ์แสนยาธรรม19 ได้ท�ำการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬา
จังหวัดประกอบด้วยโครงสร้างด้านการวางแผนการวางแผนการก�ำหนดกลยุทธ์การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
และการประเมินกลยุทธ์มีสาระในการปฏิบัติมีจ�ำนวน ๒๒ ข้อ ด้านการจัดองค์กรมีองค์ประกอบ
โครงสร้างการบริหารการจัดบุคลากรการมอบหมายและการออกแบบองค์กรมีสาระส�ำคัญในการปฏิบตั ิ
๒๑ ข้อด้านการปฏิบตั กิ ารมีองค์ประกอบการติดต่อสือ่ สารการจูงใจการทางานเป็นทีมการบริหารจัดการ
ขัดแย้งการบริหารจัดการความเสี่ยงการจัดการทรัพยากรการด�ำเนินการมีสาระส�ำคัญในการปฏิบัติ
๑๙ ข้อ ด้านการควบคุมประกอบด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงานมาตรฐานการแก้ไข
การปฏิบตั งิ านมีสาระส�ำคัญในการปฏิบตั ๑ิ ๔ข้อรูปแบบสมาคมกีฬาจังหวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม
และมีความเป็นได้ในการปฏิบัติ
๒. ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั สรุปข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในวงกว้างต่อไป ดังนี้
		 ๑) รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นผู้เชี่ยวชาญได้มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันตรงกันว่า การบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรทีจ่ ะให้บคุ ลากรและผูส้ ว่ นเกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
ที่ส�ำคัญควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน�ำรูปแบบไปก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนปฏิบัติงาน
โครงการ ในการบริหารงานกีฬา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาต่อไป
		 ๒) ผู้บริหารงานกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองตามรูปแบบ
และวิธกี ารทีไ่ ด้กำ� หนดไว้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการบริหารงานกีฬาแบบยัง่ ยืน อันเป็นประโยชน์สงู สุด
ในการบริหารงานในองค์กรให้มีคุณภาพ
		 ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการเร่งรัดเพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารงานกีฬา บุคลากร เจ้าหน้าทีง่ าน
กีฬาและนันทนาการ เพือ่ ให้เกิดความตระหนัก ความรูแ้ ละความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับรูปแบบการบริหาร
งานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
19
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		 ๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีส่วนร่วมในการก�ำกับ ติดตามการบริหารงานกีฬา
โดยจากการประเมินตนเอง และการประเมินจากการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงการบริหารงานกีฬาต่อไป
		 ๕) ผู้บริหารงานกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็น
แนวทางในการที่จะบริหารงานกีฬาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนและนโยบาย วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 ๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีส่วนร่วมในการน�ำผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน การจัดองค์กร
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ การควบคุม การประเมินผล ในครั้งต่อไป
๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
		 ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
		 ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา เพื่อหาแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษาที่เหมาะสมมากที่สุด
		 ๓) ควรมีการศึกษาวิจัยการติดตามการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา เพื่อน�ำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาองค์กรต่อไป
ในอนาคต
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