ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อการพัฒนากีฬาวินด์ เซิร์ฟสู่ มาตรฐานสากล
น.ส.วัชราภรณ์ ภังคสังข์

บทนา
ในระดับโลกนั้นกี ฬาวินด์เซิ ร์ฟ ได้ถูกบรรจุลงในการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กเกมส์มาแล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็ นสนามแข่งขันที่ยงิ่ ใหญ่ที่นกั กีฬาวินด์เซิร์ฟจากทัว่ โลกต้องการเข้าร่ วมชิง
ชัย จึงทาให้มีการพัฒนาทักษะการเล่น ตลอดจนปรับปรุ งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันให้ทนั สมัย
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าร่ วมปะลองชิ งชัยเพื่อความ
เป็ นหนึ่ งในโลก ซึ่ งการที่จะเข้าไปสู่ การแข่งขันระดับโอลิมปิ กเกมส์น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่ายนักเพราะ
นักกีฬาของแต่ละประเทศจะต้องผ่านการแข่งขันคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์ (ISAF) ที่เป็ น
ผูก้ าหนดคุณสมบัติให้กบั นักกีฬาวินด์เซิ ร์ฟจากทัว่ โลกว่าจะต้องมีการเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อเก็บ
คะแนนสะสม (RANKING) ให้ได้อย่างน้อย 3 – 5 สนาม โดยส่ วนใหญ่จะใช้สนามแข่งขันในแถบ
ยุโ รปเป็ นสนามปะลอง ซึ่ ง ท าให้นัก กี ฬ าวิ น ด์เ ซิ ร์ ฟ จากทวี ป เอเชี ย ค่ อ นข้า งจะประสบปั ญ หา
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างมาก
ในการจัด การแข่งขัน ระดับโลกของกี ฬ าวินด์เซิ ร์ฟ นั้น ในอดี ตจนถึ งปั จ จุ บนั นั้นมี การ
จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่ องโดยมีการออกปฏิทินการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 3 ปี เพื่อเปิ ด
โอกาสให้กบั นักกีฬาวินด์เซิ ร์ฟทัว่ โลกได้เตรี ยมตัว และมีการกาหนดสนามแข่งขันค่อนข้างชัดเจน
มีการเปิ ดโอกาสให้กบั สมาชิกที่มีศกั ยภาพขององค์กรได้เสนอตัวเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งไม่จาเป็ นว่าต้องเป็ นประเทศในแถบยุโรป อาจจะเป็ นประเทศใน
ทวีปเอเชียก็ได้ ซึ่งประเทศไทยก็เคยจัดแข่งขันระดับโลกมาแล้ว
ปั จจุบนั นี้ การพัฒนากีฬาวินด์เซิ ร์ฟในระดับเอเชียเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
มาก เห็นได้จากการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศสมาชิ กในเอเชี ย เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
สิ งคโปร์ หรื อแม้แต่ประเทศไทย ที่ประสบความสาเร็ จอย่างชัดเจน มีการจัดการแข่งขันปะลองฝี มือ
กันในแต่ละปี โดยแต่ละประเทศมีการส่ งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการ
ทดสอบความสามารถของนักกีฬาในระดับชาติเอเชียอย่างต่อเนื่ อง และผลแห่ งความสาเร็ จนั้นมา
จากการที่กีฬาวินด์เซิ ร์ฟมีการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งนักกี ฬา ผูฝ้ ึ กสอน รวมไปถึงบุคลากรต่างๆ
หรื อแม้แต่การจ้างผูฝ้ ึ กสอนชาวต่างประเทศมาช่วยฝึ กนักกีฬา ตลอดจนการบริ หารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการนาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ที่ทนั สมัย ซึ่งปัจจุบนั ประเทศจีนจะโดดเด่นกว่าใคร เพราะมีทรัพยากรพร้อมในทุกๆด้าน

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.
2.
3.

เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับกีฬาวินด์เซิร์ฟในปัจจุบนั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ
เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ และข้อเสนอเพื่อการแก้ไข

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.
2.

ได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ
นาข้อมูลจากการวิจยั ไปส่ งเสริ ม และพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟไทย ให้มีมาตรฐานสากล

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษา
การพัฒนา
สรฤทธ จันสุ ข, (2556) การบริ หารการพัฒนานั้นมีวิวฒั นาการมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะ
ย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การบริ หารการพัฒนามีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามยุคสมัย
และเกิดจากปั จจัยภายนอกและภายในประเทศ การบริ หารการพัฒนามีความหมายที่ครอบคลุมทั้ง
หลักการบริ หารผสมผสานกับหลักการพัฒนา โดยใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการจัดการ การบริ หาร
โดยใช้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การบริ หาร
เพื่อการพัฒนา หรื อ การพัฒนาเพื่อการบริ หารภายในรัฐ หรื อ องค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู ้ความสามารถเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นแต่ประเด็นที่สาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าคือ การทางาน
ร่ วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาทางออกมากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจ
การบริ หารจัดการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2545) ให้ ความหมายของการบริ หารจัดการว่าธุ รกิ จหรื อ
องค์กร แสดงให้เห็ นจากกลุ่มของบุคคลที่มาร่ วมกันทางานด้วยโครงสร้างและการประสานงาน
เป็ นหลักการชัดเจนแน่ชดั โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามที่กาหนดเป้าหมายไว้ ซึ่ ง
ต้องใช้ทรั พ ยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ประกอบด้ว ย คน (Man) เงิ น (Money) วัตถุ ดิ บ
(Material) เครื่ องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการบริ หาร (Management) หรื อที่นิยมเรี ยก
กันว่า 6M’s
ปัจจัยของการบริ หาร
พีรศักดิ์ โตคาวรพจน์ (2552) ปัจจัยของการบริ หารงานนั้นมีหลายอย่าง แต่ที่แพร่ หลายมาก
ที่สุดคือ 4 M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ(Materail) และการจัดการ(Management) ปั จจัย
ของการบริ หารเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริ หาร เพราะการบริ หารจะประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่ มีคุ ณภาพมี ปริ มาณเพียงพอต้องได้รับงบประมาณสนับสนุ นการ
ดาเนิ นการเพียงพอต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงาน และโครงการต้องมี
ระบบจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555 – 2559) กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเป็ นหน่ วยงานที่มีภารกิ จหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบกับทุกภาคส่ วน และมีส่วนสนับสนุ น
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยัง่ ยืน
โดยยึด หลัก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการพัฒนาการท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ าของประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาได้มีการจัดทายุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้ว 2
ฉบับ ได้แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พ.ศ. 2547 - 2550 และยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยว และกี ฬา พ.ศ. 2551 - 2554 โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ยุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาพ.ศ. 2551 - 2554 จะเข้าสู่ ระยะเวลาสิ้ นสุ ดของแผนฯ กระทรวง
การท่องเที่ยว และกีฬาได้ตระหนักถึงการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย และแผนด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาให้มีประสิ ทธิภาพ การนา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายของแผนฯ สามารถบ่งชี้ ถึงความสาเร็ จความล้มเหลวปั ญหา และอุปสรรคในการ
ดาเนิ นงานตามแผนประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิ จ และสังคมใน
ปัจจุบนั ทา ให้มีความจาเป็ นต้องกาหนดแนวทาง และทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ของประเทศให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนในระดับต่างๆ
ประวัติกีฬาวินด์เซิร์ฟ
ในปี พ.ศ. 2507 นายนิวแมน ดาร์บ้ ี ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีลกั ษณะโดยพื้นฐานเดียวกันกับ
อุปกรณ์วินด์เซิ ร์ฟ อุปกรณ์ดงั กล่าวประกอบไปด้วยชุดใบ (rig) ที่มีโครงสร้างและรู ปร่ างคล้ายว่าว
โดยเสาของชุดใบสามารถเลื่อนปรับตาแหน่งได้ตามทางยาวของแผ่นกระดาน หรื อบอร์ด (board) ปี
พ.ศ. 2508 นิ ตยสารฉบับหนึ่ งของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พิมพ์บทความเกี่ยวกับกระดานโต้คลื่น
ติดใบ (saiboard) และกล่าวไว้ว่าเป็ นกีฬาใหม่ มีผทู ้ ี่สามารถเล่นได้ในขณะนั้นไม่ถึง 10 คน จากนั้น
มี ผูท้ ี่ พ ยายามพัฒนาอุปกรณ์ วินด์เ ซิ ร์ฟที่ นายนิ วแมน ดาร์ บ้ ี ได้ออกแบบไว้ซ่ ึ งไม่มีใครประสพ
ความสาเร็ จ จนถึงปี พ.ศ. 2511 จึงได้มีชาวแคนนาดา 2 ท่านคือ นายจิม เดรค(Jim Dreak) นักกีฬา
เรื อ ใบ และนายฮอยเลอร์ ชไวทเซอร์ (Hoyle Schweitzer) นัก กี ฬ าเซิ ร์ ฟ บอร์ ด สามารถคิ ด ค้น
อุปกรณ์ตน้ แบบของกี ฬาวินด์เซิ ร์ฟได้สาเร็ จ โดยต้นแบบดังกล่าวประกอบด้วยกระดานโต้คลื่น
ธรรมดา (ordinary surfboard) ทาจากโฟมพลาสติก (plastic foam) และไฟเบอร์ กลาส (fiberglass)
กับเสาใบรู ปร่ างสามเหลี่ยม (triangular sail) และจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ที่สุดก็ คือ
การใช้ขอ้ ต่อที่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง (universal joint) ติดกับโคนเสา (the foot of the mast)
ดังที่ปรากฏในปัจจุบนั และได้ขอจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ในปี นั้นเอง
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 กีฬาวินด์เซิร์ฟ ได้เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก โดย
การเข้ามาด้วยกัน 2 ทางดังนี้

1.เข้ามาเพื่อการผลิต และส่ งออกโดยนายวรพันธ์ โชติกพนิ ช ร่ วมกับเพื่อนชาวเยอรมัน ได้
นาวิ น ด์เ ซิ ร์ฟต้น แบบ เพื่อเข้ามาทดลองผลิ ตในประเทศไทย จวบจนปั จจุ บนั ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ผลิตวินด์เซิร์ฟอยูใ่ นอันดับ 1 ของโลก
2. เข้ามาโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ในช่วงเวลาเดียวกันคือ พ.ศ. 2515 และ
นักท่องเที่ยวคนนี้ได้รู้จกั กับนายบารุ ง รวมทรัพย์ ซึ่งอยูพ่ ทั ยา นายบารุ ง รวมทรัพย์จึงได้ทดลองเล่น
กีฬาวินด์เซิ ร์ฟ และเป็ นนักกีฬาวินด์เซิร์ฟ คนแรกของประเทศไทย นายบารุ ง รวมทรัพย์ ได้ทาการ
เผยแพร่ กีฬาวินด์เซิ ร์ฟและสร้างนักกีฬาวินด์เซิ ร์ฟชั้นนา ของประเทศไทย อีกหลายคน เช่น นาย
สะอาด ปัญญาวัน, นายอนันต์ โห้สุวรรณ, นางสาวอมรา วิจิตรหงษ์ เป็ นต้น
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2522 กลุ่มนักเล่นกีฬาวินด์เซิร์ฟจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็ นสมาคมขึ้นครั้ง
แรก โดยใช้ชื่อว่า สมาคมนักนิ ยมกระดานโต้คลื่นมีใบ (wind surfing association) สมาคมนักนิ ยม
กระดานโต้คลื่นมีใบ มีนายประกิต รัตนสาขา เป็ นผูก้ ่อตั้ง และเป็ นนายกสมาคมฯ
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงได้เปลี่ยนชื่ อจาก สมาคมนักนิ ยมกระดานโต้คลื่นมีใบ มา
เป็ นสมาคม วินด์เ ซิ ร์ฟ และจนถึ งปี พ.ศ. 2538 ก็ได้ขอจดทะเบี ย นเป็ น สมาคมวิน ด์เซิ ร์ฟแห่ ง
ประเทศไทย โดยมีพลเรื อเอก อุมาร มงคลนาวิน เป็ นนายกสมาคมวินด์เซิ ร์ฟแห่ งประเทศไทยเป็ น
คนแรก และตามพระราชบัญญัติการกี ฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้มีการจดทะเบียนเป็ น
สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็ นนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ธัชนาถ ทองประกอบ (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความวิตกกังวลของ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในและนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ และ
ตามลักษณะประจาตัวของบุคคลของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในและนอกโครงการพัฒนากีฬา
ชาติ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2534 จานวน 300 คน
แบ่งเป็ นประชากรที่เป็ นนิ สิตในโครงการพัฒนากีฬาชาติ จานวน 150 คน และกลุ่มตัวอย่างนิ สิต
นอกโครงการพัฒนากี ฬาชาติจานวน 150 คน โดยผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัดความวิตกกังวลของสปิ ลเบอร์ เกอร์ (Spiel Berger)
ที่มีชื่อว่าแบบวัด เอส ที เอ ไอ The State-Trait Anxiety Inventory: (STAI) ฉบับภาษาไทย นาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป เอส พี เอส เอส เอ็กซ์ (Statistical Package for the Social
Sciences Version X: SPSSX) หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า 1. นิ สิตในและนอกโครงการพัฒนากีฬาชาติ มีความวิตก

กังวลตามสถานการณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นิสิตในและนอกโครงการ
พัฒนาชาติ มีความวิตกกังวลตามลักษณะประจาตัวของบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
กองวิจยั และพัฒนาฝ่ ายพัฒนา และส่ งเสริ มกีฬา (2535 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษา
ปัญหาการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัด
การศึกษาปั ญหาการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหาในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาการ
กีฬาของจังหวัด
เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของ
จังหวัด โดยคณะผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ และส่ งแบบสอบถามให้กบั เจ้าหน้าที่ที่จดั ทาการกีฬา และจัดทา
แผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจานวน 58 จังหวัด สุ่ มตัวอย่างจังหวัดละ 10 คน รวมทั้งสิ้ น 580 คน
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่รูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจะจัดตั้งคณะกรรมการ
จากหลายๆ หน่ ว ยงานมาร่ วมกัน จัด ทาแผนทั้ง 6 แผน ปั ญหาสาคัญของการพัฒนาการกี ฬ าใน
จังหวัดส่ วนใหญ่จะขาดงบประมาณในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการส่ วนใหญ่ที่จดั ทาแผนไม่ได้
รับการสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะเคยมีประสบการณ์ในการ
จัดทาแผนของหน่ วยงานหรื อของจังหวัดหรื ออื่นๆ ปั ญหาในการจัดทาแผนพัฒนาการกี ฬาของ
จังหวัด ปั ญหาเกี่ ยวกับด้านงบประมาณในการจัดทาแผนโดยเฉลี่ยแล้วมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยที่คณะกรรมการส่ วนใหญ่ มีความเห็นว่าเป็ นปั ญหาอยู่ระดับมาก โดยได้มีขอ้ เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านงบประมาณไว้ดงั นี้ ควรมีงบสนับสนุ นการจัดทาแผนโดยเฉพาะ
เปลี่ ยนที่ ประชุ มในแต่ละครั้ งโดยสลับหน่ วยงานกัน แก้ไขระเบี ย บการใช้จ่ ายงบอุด หนุ น กี ฬ า
จัง หวัด ให้จ่ ายแก่ อนุ ก รรมการได้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ระยะเวลาของการจัด ท าแผนสั้น ไป หรื อ ไม่
เหมาะสม โดยเฉลี่ยแล้วมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่คระกรรมการส่ วนใหญ่ความเห็นว่า
เป็ นปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
กองวิจยั และพัฒนาฝ่ ายพัฒนา และส่ งเสริ มกี ฬา (2536 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ศึกษา
กรณี คณะกรรมการบริ หาร ความคาดหวัง ปัญหาและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่ อของคณะกรรมการบริ หารสมาคมกี ฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2535
เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อศึกษาความคาดหวังของสมาคม
กีฬาสมัครเล่นแห่ งประเทศไทยที่มีต่อการกีฬาแห่ งประเทศ ไทย โดยคณะผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์และส่ ง
แบบสอบถามให้คณะกรรมการบริ หารสมาคม ที่บริ หารสมาคมในปี พ.ศ.2534 จานวน 25 สมาคม
รวม 300 คน ได้รับแบบสัมภาษณ์และสอบถามที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้จานวน 110 ชุด เป็ นชาย

108 ชุด หญิง 2 ชุด นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยคิดเป็ นร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า
1. สถานภาพของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ เคยเป็ นคณะกรรมการชุดที่ผา่ นมา มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพรับราชการ และ
ส่ วนใหญ่สมรส การบริ หารงานทัว่ ไปของสมาคม คณะกรรมการที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการบริ หารสมาคมที่ได้ปฏิบตั ิมานั้นได้มีการวางแผนงานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมพอใช้
ได้ปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ รู ปแบบการบริ หารงานสมาคมได้กระจายงานโดยฟั งความ
คิดเห็นจากกรรมการบริ หารแล้วแบ่งงานรับผิดชอบ
2. การบริ ห ารงานทั่ว ไปของสมาคม คณะกรรมการที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่าการบริ หารสมาคมที่ได้ปฏิบตั ิมานั้นได้มีการวางแผนงานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมพอใช้
ได้ปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ รู ปแบบการบริ หารงานสมาคมได้กระจายงานโดยฟั งความ
คิดเห็ นจากกรรมการบริ หารแล้วแบ่ งงานรั บผิดชอบ ส่ วนงบประมาณนั้นส่ วนใหญ่ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมได้รับงบประมาณน้อย
ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง และเผยแพร่ ทางหนังสื อพิมพ์ สื่ อมวลชน
3. การจัดกิจกรรมของสมาคม คณะกรรมการที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า
การจัดส่ งเสริ มกิจกรรมกีฬาในส่ วนภูมิภาคของสมาคมนั้นอยู่ที่การจัดการแข่งขันทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ส่ วนการส่ งเสริ มกิจกรรมของสมาคมในส่ วนกลางนั้นได้เน้นการจัดกิจกรรมในส่ วนกลาง
การพัฒ นาเทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ของผูฝ้ ึ กสอนได้ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการอบรมผูฝ้ ึ กสอนทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ การบริ การให้กบั สโมสรสมาชิกนั้นได้จดั ส่ งเอกสาร และวารสาร
ให้แก่สโมสรสมาชิก การส่ งเสริ ม และพัฒนาในส่ วนของผูต้ ดั สิ นได้มีการจัดอบรมสัมมนาผูต้ ดั สิ น
ถึง การสรรหาตัวผูฝ้ ึ กสอนไว้เตรี ยมทีม และควบคุมการฝึ กซ้อมส่ วนใหญ่ใช้วิธีจดั เตรี ยมจากผู ้
ฝึ กสอนเก่า และนักกีฬาเก่า ส่ วนการสรรหา และคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติใช้วิธีการแข่งขันแล้ว
เชิญนักกีฬาจากสโมสรต่างๆ เข้าทาการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด สวัสดิการของนักกีฬา และผู ้
ฝึ กสอนที่สมาคมจัดให้เป็ นสวัสดิการในการฝึ กซ้อม เบี้ยเลี้ยง อาหาร ชุดแข่งขัน และมีรางวัลพิเศษ
ให้ และบทบาทอื่นนอกเหนื อจากที่ กล่าวมา คือได้มีการติดตามผลและปรั บแผนการทางานให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบนั
4. บทบาทของสมาคมในการร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ คณะกรรมการที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มีความเห็ น ว่า สมาคมได้มีบทบาทในการร่ วมมื อกับหน่ วยงานอื่ นๆ ดังนี้ ร่ ว มมื อกับ
คณะกรรมการโอลิมปิ กในด้านการส่ งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศในรายการต่างๆ ร่ วมมือกับ
กรมพละศึ ก ษาในการจัด การแข่ง ขัน และการใช้สถานที่ บุ คลากร และเอื้ อ อานวยต่ อ กัน ปรั บ
แผนการฝึ ก และจัดการแข่งขันเป็ นไปในทางเดียวกัน ร่ วมมือกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในการ

ให้ขอ้ มูลข่าวสารของสมาคม และร่ วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่ วนที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดต่างๆ
5. บทบาทของสมาคมในการดาเนิ นงานด้านวิชาการ คณะกรรมการที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า สมาคมได้ดาเนินงานด้านวิชาการ การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นกติกา และเทคนิค
การเล่น โดยจัดเป็ นเอกสารให้สมาชิ ก และผูเ้ ข้าอบรม การพัฒนาเอกสาร ตาราและอุปกรณ์การ
ฝึ กซ้อมโดยการจัดทากติกา แต่งหนังสื อเกี่ยวกับกีฬา การวิจยั นั้นมีการวิเคราะห์ทวั่ ๆ ไปเกี่ยวกับ
กี ฬ า และการให้ ก ารอบรมความรู ้ ท างวิ ช าการนอกเหนื อ จากเทคนิ ค การเล่ น คื อ ความรู ้ ด้า น
โภชนาการสาหรับนักกีฬา
6. ความคาดหวังต่อบทบาทของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ควรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมาคมกีฬา
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ชูศกั ดิ์ พัฒนะมนตรี (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มพัฒนาตนต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักกีฬายกน้ าหนักโดย
1.ศึกษาผลของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนาตนที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักกีฬายกน้ าหนัก
2.เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักกีฬายกน้ าหนัก
โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ "นักกีฬายกน้ าหนักที่เข้าร่ วมการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนาตน
จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนาตน" การ
วิจ ัยครั้ งนี้ เ ป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบทดลองก่ อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest group
Design) โดยไม่มีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬายกน้ าหนัก จังหวัดกาญจนบุรี อายุระหว่าง
16-24 ปี จานวน 18 คน เพศชาย 10 คน เพศหญิง 8 คน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน กลุ่มหนึ่ง
จะประกอบด้วยนักกีฬายกน้ าหนักชาย 5 คน และนักกีฬายกน้ าหนักหญิง 4 คน เป็ นการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนาตนเป็ นเวลาต่อเนื่อง
3 วัน 2 คืน รวมเวลาเข้าร่ วมกลุ่มทั้งสิ้ น 24 ชั่วโมง โดยมี นัก จิ ตวิทยาการปรึ กษาเป็ นผูน้ ากลุ่ ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่ งแปล และดัดแปลงมาจาก แบบวัด
การเห็ น คุ ณ ค่าในตนเองของคู เ ปอร์ สมิ ธฉบับผูใ้ หญ่ (Coopersmith Self-esteem Inventory Adult
Form 1984) โดยนาตยา วงศ์หลีกภัย (2532)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า นักกี ฬาที่เข้าร่ วมการปรึ กษาเชิ งจิตวิทยาแบบกลุ่ม
พัฒนาตนมีการเห็นคุณค่าในตนเองสู งขึ้นกว่า ก่อนเข้าร่ วมการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนา
ตนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประเภทการวิจยั
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ ซึ่งในครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากพิจารณา
จากระเบียบการวิจยั แต่หากพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล จะเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ใช้ขอ้ มูลเป็ นการสัมภาษณ์เชิ งลึกโดยสัมภาษณ์ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬา
วินด์เซิ ร์ฟแห่ งประเทศไทยประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสมาคมวินด์เซิ ร์ฟแห่ งประเทศไทย และการจัด
สนทนากลุ่ม(Focus Group) การสัมภาษณ์ ร ายบุคคล (Dept interview)โดยสัมภาษณ์ นักกี ฬาวินด์
เซิ ร์ฟ และผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาวินด์เซิ ร์ฟ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาวินเซิ ร์ฟ ตาม
หัวข้อของการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ ในการวิจยั
1.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ป ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งส่ วนใหญ่ขอ้ มูลที่
นามาวิเคราะห์ จะเป็ นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก
2.
การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นข้อความบรรยายเหมือ นกัน แต่เป็ น
การกระทากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร จะกระทาโดยการพยายามทาให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นจานวนที่นบั ได้
มักใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารในการวิจยั เอกสาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จาแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสม
กับข้อมูล ซึ่ งอาจใช้ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั จะจาแนกข้อมูลเป็ นชนิ ดง่ายๆ ตามประเภทที่
ผูว้ ิจยั สังเกต เมื่อจาแนกข้อมูลเป็ นชนิ ดแล้ว ผูว้ ิจยั จะพิจารณาดู ความสม่ าเสมอของการเกิ ดของ
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ ในการจาแนกข้อมูลเป็ นชนิด
ทั้งโดยใช้ หรื อไม่ใช้กรอบแนวทฤษฎีน้ ี

อภิปรายผลการวิจยั
จากการสัมภาษณ์โดยรวม ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาวินด์เซิ ร์ฟ คือปั จจัยด้าน
งบประมาณ เนื่ อ งแผนการพัฒ นาด้า นบุ ค ลากร ด้า นการจัด การ ด้า นเทคโนโลยี ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ มีความจาเป็ นต้องใช้งบประมาณ ในวางแผน และปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรั ฐ และเอกชน ตามแผนงานการพัฒนากี ฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนากีฬาของชาติให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งมีการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนากีฬาทางด้านต่างๆ

จากการสัมภาษณ์ระบุผลว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาการบริ หารการ
กีฬา เนื่ องจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการพัฒนากีฬา
วินด์เซิ ร์ฟให้บรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้ เพื่อได้รับการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานต่างๆ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกองวิจยั และพัฒนาฝ่ ายพัฒนาและส่ งเสริ มกีฬา (2535 : บทคัดย่อ) แผนปั ญหาสาคัญ
ของการพัฒนาการกี ฬาในจังหวัดส่ วนใหญ่จะขาดงบประมาณในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการ
ส่ วนใหญ่ที่จดั ทาแผนไม่ได้รับการสัมมนาการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะ
เคยมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนของหน่ วยงาน หรื อของจังหวัดหรื ออื่นๆ ปั ญหาในการจัดทา
แผนพัฒนาการกีฬาของจังหวัด ปั ญหาเกี่ยวกับด้านงบประมาณในการจัดทาแผน มีความเห็นว่าเป็ น
ปั ญหาอยู่ระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกองวิจยั และพัฒนาฝ่ ายพัฒนา และ
ส่ งเสริ มกีฬา (2536 : บทคัดย่อ) ปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ รู ปแบบการบริ หารงานสมาคมได้
กระจายงานโดยฟั งความคิดเห็นจากกรรมการบริ หารแล้วแบ่งงานรับผิดชอบ ส่ วนงบประมาณนั้น
ส่ วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคม
ได้รับงบประมาณน้อย ประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง และเผยแพร่ ทางหนังสื อพิมพ์ สื่ อมวลชน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกองวิจยั และพัฒนาฝ่ ายพัฒนา และส่ งเสริ มกีฬา (2536 : บทคัดย่อ) การ
พัฒ นาเทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ของผู ้ฝึ กสอนได้ร่ วมกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการอบรมผู ้ฝึ กสอนทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ การบริ การให้กบั สโมสรสมาชิกนั้นได้จดั ส่ งเอกสาร และวารสาร
ให้แก่สโมสรสมาชิก การส่ งเสริ ม และพัฒนาในส่ วนของผูต้ ดั สิ นได้มีการจัดอบรมสัมมนาผูต้ ดั สิ น
ถึง การสรรหาตัวผูฝ้ ึ กสอนไว้เตรี ยมทีม และควบคุมการฝึ กซ้อมส่ วนใหญ่ใช้วิธีจดั เตรี ยมจากผู ้
ฝึ กสอนเก่า และนักกีฬาเก่า ส่ วนการสรรหา และคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติใช้วิธีการแข่งขันแล้ว
เชิญนักกีฬาจากสโมสรต่างๆ เข้าทาการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สมาคมกี ฬาวินด์เซิ ร์ฟแห่ งประเทศไทย (2560 – 2563 : ผังโครงสร้ างแผนยุทธศาสตร์ กีฬาวินด์
เซิ ร์ฟ) โดยรวมงานวิจยั นี้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ของสมาคมกีฬาวินด์เซิ ร์ฟแห่ ง
ประเทศไทย ที่ว่า 1. บริ หารจัดการกีฬาวินด์เซิ ร์ฟเพื่อความเป็ นเลิศของชาติให้ประสบความสาเร็ จ
เป็ นที่ยอมรับของสังคม และสร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนทั้งประเทศ 2. สร้างและพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาวินด์เซิร์ฟให้มีประสิ ทธิ ภาพ ศักยภาพ เพื่อความเป็ นเลิศของชาติ 3. ส่ งเสริ มสนับสนุน
ผลักดันให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนรวมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟอย่างแพร่ หลายเพื่อ
ความเป็ นเลิศในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการพัฒนา และการดาเนิ นการในระยะยาว
เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ และนาปั จจัยมาดาเนินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ในการส่ งเสริ มกีฬาวินด์เซิ ร์ฟในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์
คล้ายกัน
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