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Abstract
The purpose of this study is to address the potential, readiness, imperfections and obstacles in
studying problems in the procedures of sports science for developing the potential abilities of National
Athletic Teams of the past and the present, and to study the strategies of past and present
governments in using sports science in order to develop the ability of the aforesaid teams along with
introducing appropriate transparent and tangible strategies. This study is a qualitative research using
in-depth interviews as the method for gathering data from key sources. These sources included a
group of 17 senior sports administrators, athletes and trainers. All of these specially selected persons
influence regulations concerning strategies for the development of national sport teams. This group
provided important selected data (Purposive Random Sampling). After completing the qualitative
research, the researcher conducted quantitative research. The researcher conducted the quantitative
research for the verification and levels of important strategies. This was done by distributing
questionnaires to groups of concerned persons as a method of gathering data. These groups consisted
of 493 individuals having an influence on strategies in developing sports science in order to develop
national teams. From the evaluation of the qualitative data, the researcher found that the critique of
the concept of methodically comparing the data could be utilized in order to interpret it for the
development and structure of a National Sports Development Plan with scientific sports strategies for
the development of national sports teams. The results from the qualitative critique found that sports
development with regard to the scientific development of national athletic teams required further
expertise in various related fields; such as, sport psychology, sport biomechanics, sport physiology,
sport nutrition, sport medicine, including administrative management. This attempt to attain a strategic
plan with the concerned working units was conducted prior to coordinating the activities in a common
direction. The budget and equipment were inadequate and the government policies were not followed*
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up. The research presented Six Ss: Star Strategies as follows: Establishment of a National Sports
Institute for the development of athletes, Searching for Thai national team athletes by using sports
science principles, Building a system to select national team athletes, Using standards to assist and
test Thai National Sports Teams, Support Thai National Sports Teams, and Build upon the successes
of National Sports Teams. The results of investigating all Six Ss: Star Strategies by using quantitative
research found that establishing a National Sports Institute for the development of athletes was a
strategic plan which all concerned persons accepted and agreed that it should be a strategy that must
be brought into tangible action at the earliest time possible.
Keyword : Sport Science, Strategy

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพ ความพร้อม ตลอดจนข้อบกพร่อง ปญั หาอุปสรรค และยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติในอดีตและปจั จุบนั ก่อนนํ าเสนอยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมในการนําวิทยาศาสตร์การกีฬา เพือ่ การพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยทีเ่ หมาะสม และสามารถนําไปสูก่ าร
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม ดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) ด้วยวิธกี าร
สัมภาษณ์เชิงลึก ( IN-DEPTH INTERVIEW) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (KEY INFORMANTS) ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับ สูง นั ก กีฬ า ผู้ฝึ ก สอน และบุ ค คลากรที่เ กี่ย วข้อ งที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาทีมชาติ จํานวน 17 ท่าน และดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE
RESEARCH) เพื่อตรวจสอบความคิดเห็น (VERIFICATION) และลําดับความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ด้วย
การแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้เกี่ยวข้องและมีอทิ ธิพลกับยุทธศาตร์การนํ าวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนาทีมชาติ จํานวน 493 คน ผลการวิจยั พบว่า ปญั หาและอุปสรรคในการนํ ายุทธศาสตร์มาใช้ คือ
การขาดงบประมาณจากภาครัฐ และการสนับสนุ นจากภาคเอกชน ทัง้ ด้านวิชาการ อุปกรณ์ ฐานข้อมูล และ
งานวิจยั กีฬา เรื่องการนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ ยังมีความต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา โภชนาการศาสตร์ และกีฬาเวชศาสตร์
รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์กบั หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องยังไม่มกี ารประสานงานไปในทิศทาง
เดียวกัน งบประมาณและอุปกรณ์ยงั ไม่เพียงพอและนโยบายของภาครัฐขาดความต่อเนื่อง และพบว่า ปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จคือ นโยบายระดับชาติ การส่งเสริมการพัฒนานักกีฬา บุคลากรทีม่ คี วามรูด้ า้ นกีฬาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการพัฒนานักกีฬา เครือข่ายความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน สรุปได้วา่ ยุทธศาสตร์การนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
ทีมชาติ คือยุทธศาสตร์ประดับดาวพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติ “ 6 S: STARS STRATEGIES ”
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การจัดตัง้ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแสวงหานักกีฬาทีมชาติไทยด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง
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ระบบการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม และทดสอบนักกีฬาทีมชาติอย่างมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสนับสนุ นนักกีฬาทีมชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างความสําเร็จให้นกั กีฬาทีมชาติ จาก
การตรวจสอบโดยวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ พบว่าทัง้ ผู้บริหารกีฬาระดับชาติ นักกีฬาทีมชาติ ผู้ฝึกสอนและผู้ตดั สิน
ผูจ้ ดั การทีมและผู้ช่วย ทีมแพทย์และนักวิชาการ กรรมการบริหารสมาคมเห็นด้วยมากที่สุดในยุทธศาสตร์ท่ี
1,2,3 เห็นด้วยมากในยุทธศาสตร์ท่ี 4,5 ส่วนยุทธศาสตร์ท่ี 6 เห็นด้วยปานกลาง
คําสําคัญ : วิ ทยาศาสตร์การกีฬา ยุทธศาสตร์

บทนํา
การพัฒนาประเทศของไทยได้กําหนดเป้าหมายในการแก้ปญั หาสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนในชาติให้เกิดสัมฤทธิ ์ผลด้วยการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชาติโดยใช้การกีฬาเป็ นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนวิถชี วี ติ ของประชาชน และสนับสนุ นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจต่อสุขภาพด้วยออกกําลังกาย
และ เล่นกีฬาเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์อนั นําไปสูก่ ารมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงและสุขภาพจิตทีด่ ี
สรรค์สร้างความสามัคคี การมีน้ําใจเป็ นนักกีฬา และสร้างระเบียบวินยั ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4.
พ.ศ. 2550-2554 (กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา. 2550) ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างชื่อเสียง
และเกียรติภมู ขิ องชาติให้ปรากฏในเวทีระหว่างประเทศ อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องศักดิ ์ศรี เกียรติภูมขิ อง
ประเทศ
สําหรับ วงการกีฬาของประเทศไทย มีการพัฒนาการกีฬาระดับชาติ ตัง้ แต่ก่อนปี พ.ศ. 2531 หากแต่ยงั
ปราศจากแผนงานหรือแนวทางหลักในการดําเนินการทําให้การพัฒนาการกีฬาของไทย ขาดความเป็ นระบบ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างดําเนินงานไปตามแนวทางของตน ขาดความความเป็ นเอกภาพทัง้ ในเชิงนโยบายและ
การปฏิบตั ิ แม้วา่ ภาครัฐจะดําเนินการพัฒนาการกีฬามาเป็ นเวลานานกว่า 20 ปี เพือ่ สร้างความเป็ นเลิศทางการ
กีฬาของประเทศสูม่ าตรฐานสากล แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการนํานโยบายของชาติ
ไปปฏิบตั ยิ งั ไม่มแี นวทางทีเ่ ป็ นรูปธรรม (สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2550) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ยังไม่มยี ุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชัดเจน ได้ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทย
เป็ นไปอย่างไม่มที ศิ ทาง ต่างฝ่ายต่างทํา การนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาความ สามารถของ
นักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศและมืออาชีพนัน้ ยังมีปญั หาและอุปสรรคหลายประการ จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการ ศึกษา
เรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาทีมชาติอย่างเหมาะสม
จะส่ง ผลดีต่ อ การปฏิบ ตั ิง านของผู้ดํา เนิ น การด้า นการเตรีย มความพร้อ มและการฝึ ก สอน ซึ่ง หากประสบ
ความสําเร็จตามคาดหมายแล้ว สังคม ประเทศชาติกจ็ ะได้รบั เกียรติยศ ชื่อเสียง และเป็ นผลพลอยต่อเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพของประชาชนโดยรวม ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษายุทธศาสตร์ดา้ นการนําวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้เกิดแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ทม่ี มี าตรฐาน มีความ
ชัดเจน มีสว่ นช่วยให้การพัฒนาสร้างนักกีฬาทีมชาติสคู่ วามเป็ นเลิศ สามารถชนะคู่แข่งขันได้ในระดับสากล และ
สร้างเกียรติภมู ใิ ห้แก่ประเทศ
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปญั หา อุปสรรคและข้อบกพร่องของแผนพัฒนาการกีฬาในด้านการนํ าวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพือ่ พัฒนานักกีฬาทีมชาติ
2. เพือ่ ศึกษาถึงปจั จัยแห่งความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพือ่ พัฒนานักกีฬาทีมชาติ
3. เพือ่ นําเสนอยุทธศาสตร์การนําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพือ่ การพัฒนานักกีฬาทีมชาติ

ระเบียบวิ ธีวิจยั
ได้ดําเนินการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบความคิดทฤษฎีในเรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็ นกรอบในการวิจยั ด้วยวิธกี ารศึกษาจากเอกสาร (Documentary Survey) ที่
เกีย่ วข้องกับการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเนื้อหาของเอกสารทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วย
1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงกรอบแนวทางในการกําหนด
แผนและการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศซึง่ มีผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของประเทศ
2. ศึกษานโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ทราบถึงวิธกี ารกําหนดนโยบายและ
นําไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
3. ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงกรอบ
แนวทางและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึง่ จะช่วยให้การพัฒนากีฬากระทําได้สะดวกขึน้
4. ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐทีเ่ กี่ยวกับการเตรียมและการพัฒนานักกีฬา เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการกํ า หนดยุทธศาสตร์แ ละนโยบายภาครัฐสํา หรับดํา เนิ น การพัฒ นากีฬ าและนัก กีฬ าไทยรวมถึง
การศึกษาจากเอกสารเพิม่ เติมทัง้ ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการกีฬา ในขัน้ ตอนถัดมาเป็ น
การสํารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ที่
เป็ นผู้บริหารระดับสูง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่มอี ทิ ธิพลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาทีมชาติ จํานวน 17 ท่าน (อคิน รพีพฒ
ั น์ และอื่นๆ.2546) และ
ดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสอบความคิดเห็น (Verification) และลําดับ
ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูเ้ กีย่ วข้องและมีอทิ ธิพลกับ
ยุทธศาตร์การนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ พัฒนาทีมชาติ จํานวน 493 คน
ภายหลังจากที่ได้เก็บข้อมูล จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงนํ า ไปสู่ก ารเรียบเรียงข้อมูลที่ไ ด้ทงั ้ หมดให้ม าอยู่ใ นประเด็น ที่สอดคล้องกัน เพื่อ ให้เกิด ความง่า ยต่อ การ
วิเคราะห์ ทัง้ นี้การเรียบเรียงข้อมูลจะนําไปสู่การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนา
นักกีฬาทีมชาติให้ได้ตวั แบบตัวอย่างทีเ่ หมาะสม โดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บมาได้ผนวกรวมกับหลักทฤษฎีและ
แนวความคิดด้านการจัดการภาครัฐทัง้ ในส่วนของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภายหลังจากที่ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้เป็ นตัวแบบของยุทธศาสตร์การนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนา
นักกีฬาทีมชาติในหลายมิตแิ ล้วก็ดําเนินการอภิปรายผลการวิเคราะห์ โดยการอภิปรายนี้ เพื่อให้เห็นถึงแนว
ทางการดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
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ผลการวิ จยั
พบว่า นโยบายของภาครัฐคงเป็ นเช่นในอดีตที่ยงั ไม่ไ ด้พฒ
ั นาไปจากเดิม ในขณะเดียวกัน ยังคง
ประสบปญั หาขาดแคลนทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้รบั ผิดชอบที่จะต้องดําเนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อย่า งไรก็ต าม การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ าในป จั จุ บ ัน มีก ารพัฒ นาในเชิง วิช าการทัง้ ในด้า น
การศึกษาและการวิจยั พัฒนาดีขน้ึ มีการเปิ ดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาที่ม ี
ชื่อเสียงต่างๆ กว้างขวางมากขึน้ ทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทําให้มกี ําลังคนทีจ่ ะรองรับ
การนํ า วิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนานักกีฬาได้มากขึ้น แต่ก็ยงั ขาดองค์กรที่จะเป็ น ผู้นํ าในการบูรณาการ
ปจั จัยเอื้ออํานวยเหล่านี้ ให้มารวมตัวกันเพื่อให้เกิดเป็ นปจั จัยที่เป็ นจุดแข็งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สําหรับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานับว่ามีประโยชน์ มากและจะ
อํานวยต่อความยังยื
่ นในการพัฒนาการกีฬา แต่จะต้องใช้ความร่วมมือและความพยายามเป็ นอย่างมาก ซึง่ การ
ทีจ่ ะยกระดับการกีฬาของไทยให้ทดั เทียมประเทศทีเ่ จริญแล้วเป็ นเรื่องท้าทายความสามารถและความพยายาม
สําหรับคนไทยทีร่ กั กีฬาเป็ นอย่างยิง่ จึงต้องอาศัยปจั จัยดังนี้ โครงสร้างการบริหารทีเ่ ข้มแข็ง มีการกระจายไปทุก
ภูมภิ าค มีระบบเชื่อมต่อถึงระดับชาติและนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี หพันธ์กฬี านานาชาติกําหนด นักกีฬา
จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ซึ่งต้องใช้วทิ ยาศาสตร์การกีฬามาช่วยใน
การเตรียมความพร้อมนี้ ซึง่ เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้กนั ทัวโลกอย่
่
างแพร่หลาย ด้วยการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาทีจ่ ะต้องมีความพร้อมในเรือ่ งของอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย บุคลากรทีช่ าํ นาญ ได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐ จัดตัง้ เป็ น
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของในการนําวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้เพื่อการพัฒนานักกีฬา
ทีมชาติ
ทัง้ นี้ จากผลการวิจยั สามารถกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ทเ่ี หมาะสมในการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
การพัฒนานักกีฬาทีมชาติให้ประสบความสําเร็จ ในขณะที่ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนํ ายุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม โดยกําหนดเป็ น แผนยุทธศาสตร์ “6 Ss: Stars Strategies” (ยุทธศาสตร์
ประดับดาวพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติ ) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดตัง้ สถาบันวิ ทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ หรือ Set
up จากการ สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง จํานวน 17 คน มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันในเรื่อง
ยุทธศาสตร์การจัดตัง้ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ สรุปว่า ปญั หาสําคัญคือการ
ขาดประสิทธิภาพ ในการนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเป็ นรูปธรรม จึงสมควรให้ทุกองค์กรกีฬาเร่งดําเนินการ
พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศตามกระบวนการพัฒนาจากบนสู่ล่าง อย่างเป็ นระบบพร้อมกับควรมีการจัดตัง้
องค์กรประสานงานการกีฬาที่มศี กั ยภาพในการประสานเพื่อให้เกิดรูปแบบของการระดมความคิด และหล่อ
หลอมแนวความคิดให้เกิดความเป็ นเอกภาพ โดยการจัดระบบงานให้เป็ นหน่วยงานทีป่ ระสานงานเพื่อสนองพันธกิจ
ของสถาบัน ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ โครงการที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทัง้ ในและต่างประเทศ โครงการที่ 2 การเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการที่ 3
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูล และ โครงการที่ 4 ให้คําปรึกษากับสมาคมกีฬาและบุคลากรกีฬาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การแสวงหานักกี ฬาที มชาติ หรือ Search พบว่า ด้วยการนํ า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการคัดเลือกนักกีฬา โดยพิจารณาจากพรสวรรค์และคุณลักษณะของตัวนักกีฬาว่า
มีค วามเหมาะสมกับ ประเภทกีฬ าใด แล้ ว จึง นํ า ไปสู่ร ะบบความสามารถของนั ก กีฬ า โดยการประยุ ก ต์
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้กบั ตัวนักกีฬา ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 การแสวงหานักกีฬาทีมชาติ
โครงการที่ 2 การศึกษาพัฒนาสภาวะแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง และ โครงการที่ 3 การให้ความรูน้ กั กีฬาและผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการเตรียมตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างระบบมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกนักกี ฬาที มชาติ ให้ มี
มาตรฐาน หรือ Select พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญมีความคิดเห็นที่ตรงกัน เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานัน้ การ
คัดเลือกนักกีฬายังขาดการประสานระหว่างสมาคมกับหน่ วยงานทีจ่ ดั ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สอดคล้อง
กับ Cho (1979). จะมีผลต่อการขับเคลื่อนการกีฬาให้กา้ วสูค่ วามเป็ นมาตรฐานในทุกระดับ ประกอบด้วย 3
โครงการ คือ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางกีฬาให้สอดคล้องกับระบบการคัดเลือก โครงการที่ 2
โครงการจัดระบบด้านการบริหารจัดการกีฬา และ โครงการที่ 3 โครงการจัดทํางานวิจยั และสร้างนวัตกรรมด้าน
กีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริ มและระบบทดสอบความสามารถ หรือ Support
สอดคล้อ งกับ ชัย สิท ธิ ์ ภาวิล าส (2549) กล่า วคือ การสนับ สนุ น การพัฒ นาทัก ษะและทางกายภาพด้ว ย
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารกีฬ าที่ทนั สมัย การพัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานการกีฬ าของประเทศนัน้
นอกจากนักกีฬาจะอาศัยพรสวรรค์แล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย
อีกด้วย ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 การสร้างให้เกิดความเข้าใจในระบบการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ โครงการที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการหาผูส้ นับสนุ นกีฬา และ โครงการที่ 3 การทดสอบนักกีฬาทีม
ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การสนับสนุนนักกีฬาที มชาติ เพื่อการแข่งขันระดับสูง (High
Performance) หรือ Supplied สอดคล้องกับ สมบัติ คุรพุ นั ธ์ (2548) กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
เพื่อ ความเป็ น เลิศ นั น้ มุ่ ง เน้ น ในการส่ ง เสริม ให้นั ก กีฬ าและนั ก กีฬ าผู้พิก ารร่ ว มการแข่ ง ขัน และพัฒ นา
ความสามารถและทักษะ เพื่อให้เกิดความเป็ นเลิศในการแข่งขันกีฬาทัง้ ในและภายนอกประเทศ รวมถึงการ
พัฒ นาบุ ค ลากรทางการกีฬ าและสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการจัด การแข่ ง ขัน กีฬ าให้ไ ด้ม าตรฐานสากล
ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ โครงการที่ 1 จัดทําข้อตกลงร่วมในการใช้วทิ ยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬา
โครงการที่ 2 การจัดหาและว่าจ้างผูฝ้ ึ กสอนทีเ่ ชีย่ วชาญ โครงการที่ 3 การสนับสนุ นการให้ความรูใ้ นอาชีพ
กีฬา และ โครงการที่ 4 การสนับสนุ นจากสปอนเซอร์กฬี า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การสร้างความสําเร็จให้นักกีฬาทีมชาติ หรือ Success ข้อคิดเห็น
ผู้ใ ห้ข้อ มูล สํา คัญ 17 ราย เห็น ว่ า บุ ค ลากรทางการกีฬ าที่เ กี่ย วข้อ งควรมีค วามรู้แ ละความเข้า ใจในด้า น
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 การสร้างความสําเร็จในด้านโครงสร้าง
โครงการที่ 2 การสร้างความสําเร็จ ในด้านระบบ และโครงการที่ 3 การสร้างความสําเร็จในด้านกลยุทธ์
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นอกจากนี้ ได้นําแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวไปตรวจสอบความคิดเห็นและลําดับความสําคัญโดยวิธเี ชิง
ปริมาณอีกครัง้ หนึ่งด้วยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 493 คน ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และเดินไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คครัง้ ที่ 28 ณ กรุงปกั กิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ณ กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์ ได้รบั กลับมา
493 ฉบับ มีผลการวิเคราะห์ คือ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ
พัฒนานักกีฬา ทีมชาติ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลีย่ 3.99 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.51 และ
เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์พบว่า เห็น ด้วยมากที่สุด 3 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดตัง้ สถาบัน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแสวงหานักกีฬาทีมชาติด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างระบบมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ สําหรับ ความ
คิดเห็น เห็นด้วยมาก ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและทดสอบนักกีฬาทีมชาติอย่างมีมาตรฐาน และยุทธศาสตร์ท่ี
5 การสนับสนุ นนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขันระดับสูง ส่วนยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างความสําเร็จให้นักกีฬาทีม
ชาติ เห็นด้วยปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําข้อเสนอแนะของการวิจยั โดยจัดแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 : ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 ในการนํ ายุทธศาสตร์ไปใช้ภาครัฐหรือรัฐบาลควรเป็ นผู้เริม่ ต้นระดับนโยบายของชาติ
เพือ่ ให้เกิดการประสานงานในระดับล่าง รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ะต้องมีการ
ปรับ เพื่อนําไปปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีจ่ ะร่วม
สนับสนุ นการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติ
อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่องจนประสบ
ผลสําเร็จ
1.2 ควรมีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ลําดับขัน้ ตอน บุคลากร
ผูร้ บั ผิดชอบให้ชดั เจน ดังนี้
1.2.1 มีนโยบายหรือแผนระดับชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกีฬา \ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้วทิ ยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติ
1.2.2 มียุทธศาสตร์การส่งเสริมการนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุ นการ
วิจยั พัฒนา การนําความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยมีหน่วยงานหลักทีจ่ ะ
รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั กิ าร
1.2.3 สร้างและพัฒนาบุคลากรจํานวนมากที่มคี วามรูด้ ้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้
ตรงกับความต้องการ โดยรวมของวงการกีฬาทัง้ หมดของประเทศ
1.2.4 จัดให้ม ีนัก วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มคี วามรู้ค วามชํานาญอย่างมาก มีห น่ วยงานที่ม ี
ความสามารถ ให้ความรู้และฝึ กฝนบุคลากรจนสามารถถ่ายทอดความรู้และสามารถที่จะช่วยให้คําแนะนํ าใน
กระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
1.2.5 บริหารจัดการและสนับสนุ นสถาบันการศึกษาจํานวนมากทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นการกีฬา และ
วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อ ให้ ม ีเ ครือ ข่ า ยกับ สถาบัน และสถานศึ ก ษาในการเปิ ด การเรีย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทีส่ ามารถให้ความร่วมมือและการสนับสนุ นในการพัฒนาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
การพัฒนานักกีฬาทีมชาติดว้ ยวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง
1.3 ควรมีการจัดการข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนานักกีฬามีอยู่มาก และเป็ น
เครื่องมือ เครื่อ งใช้ท่ีทนั สมัย ที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถาบันการศึก ษาด้า นวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาและตาม
หน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ควรมีการรวบรวมและแบ่งปนั เพื่อการใช้งานตามความ
เหมาะสมและเพือ่ ปรพโยชน์ต่อนักกีฬาทุกประเภทของประเทศ
1.4 ควรมีการจัดให้มกี ารสนับสนุ นจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ
อื่นใดก็ตามโดยมีรฐั บาลเป็ นศูนย์กลางกระจายการสนับสนุ นไปยังนักกีฬาประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
ทัง้ ด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ข้อมูล หรือการสนับสนุ น ในรูปอื่นๆทีจ่ ะมีให้กบั วงการกีฬา
ของประเทศควรมีการเผยแพร่แนวคิดใหม่น้ีส่สู าธารณะ เพื่อปลุกและสร้างกระแสนิยม เพื่อให้เห็นความสําคัญ
และคุณประโยชน์ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมในการเล่นกีฬา การ
ฝึกฝน ผลักดันให้เกิดการแข่งขันตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ไปสูน่ านาชาติ
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
2.2 ศึกษาโครงสร้างในแง่มมุ ของกฎระเบียบ และข้อบังคับในการจัดตัง้ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งชาติ รวมทัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญมาดูแล
2.3 ศึกษาความเป็ นไปได้เรื่องการจัดทําฐานข้อมูลด้านนักกีฬาทีมชาติอย่างมีระบบ และเป็ น
ระเบียบ
2.4 การกําหนดยุทธศาสตร์การนํ าวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาทีมชาติ เป็ น
แผนปฏิบตั ทิ น่ี ําไปแก้ไขปญั หา การพัฒนานักกีฬาของชาติ
2.5 เพื่อหาแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนานักกีฬาโดยการนํายุทธศาสตร์ทงั ้ 6 และโครงการ
ต่างๆที่ได้จากวิจยั ครัง้ นี้ ไปทําการวิจยั เพิม่ เติมในกลุ่มนักกีฬา กลุ่มอื่นๆ เช่น นักกีฬาอาชีพ หรือนักกีฬาคน
พิการ
ในท้า ยที่สุด นี้ ผู้ว ิจ ยั ขอนํ า เสนอป จั จัย สู่ค วามสํา เร็จ ในการพัฒ นานัก กีฬ าทีม ชาติคือ เครือข่า ยกับ
ภาคเอกชน ผู้สนับสนุ นต่างๆที่มคี วามสําคัญ อีกทัง้ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการ
ทํางานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามเชีย่ วชาญ ด้านภาษาต่างประเทศ และความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเป็ นไทยทีป่ ระกอบด้วยคุณงามความดี ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เพื่อให้เป็ นหน่ วยงานของรัฐทีม่ ศี กั ยภาพ และมีการทํางานที่เป็ นหน้าตาของประเทศชาติ และสามารถนํ า
นักกีฬาไทยไปสูช่ ยั ชนะในการแข่งขันระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัตใิ ห้กบั ประเทศไทยสืบไป.
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