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บทคัดย่อ

	 การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์	1)	เพือ่พฒันาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศกึษา	สถาบนัการพลศกึษา	

วิทยาเขตเชียงใหม่	 2)	 เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น	 และจุดที่ควรพัฒนาของภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	

สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นการด�าเนินการวิจัยทั้งหมด	 2	

ขั้นตอน	 คือ	 1)	 การพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม	่

2)	การศกึษาจุดเด่นและจดุทีค่วรพฒันาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศกึษา	สถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขต

เชียงใหม่	ประชากรที่ใช้ในการท�าวิจัย	คือ	นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	และปีที่	4	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขต

เชียงใหม่	จ�านวน	505	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	และ	ปีที่	4	สถาบัน

การพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 จ�านวน	 240	 คน	 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้

ในการท�าวิจัย	 เป็นแบบสอบถามมี	 2	 ตอน	 1)	 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 คณะ	ชั้นปีและประเภทกีฬาที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน	 และ	 2)	 ภาวะผู้น�าทาง

การกีฬา	เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า	5	ระดับ

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่	

ได้	4	องค์ประกอบ	11	ตัวบ่งชี้	มีดังนี้	1.1	การบริหารจัดการกีฬา	มี	3	ตัวบ่งชี้	1.2	ทักษะการให้ค�าแนะน�า

ทางการกีฬา	มี	3	ตัวบ่งชี้	1.3	ธรรมาภิบาลทางการกีฬา	มี	2	ตัวบ่งชี้	1.4	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มี	3	ตัว

บ่งชี้	 2)	 ตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่มีความตรง

เชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ	 3)	 จุดเด่น	 คือ	 คุณลักษณะส่วนบุคคล	

จุดที่ควรพัฒนา	คือ	การบริหารจัดการกีฬา

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบและตัวบ่งชี้, ภาวะผู้น�าทางการกีฬา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
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Abstract

 This research aims 1) to develop sports leadership of students in the Institute of 

Physical Education, Chiang Mai Campus, and 2) to study the strength and the points that 

should be developed in sports leadership of students in the Institute of Physical Education, 

Chiang Mai Campus. The research population was 505 students in the third and fourth years 

of the Institute of Physical Education, Chiang Mai Campus. The multi-stage sampling was 

used for 240 students. The tool used in the research was a questionnaire in which the first 

part was for the respondents’ personal data about the gender, age, faculty enrolled, 

academic year and current sport type, while the second part is a measure of five levels in 

sports leadership.

 The research findings showed that

 1) Sports leadership of students in the Institute of Physical Education, Chiang Mai 

Campus had four components and 11 indicators, namely 1.1 sports management had three 

indicators, 1.2 skill in sports counseling had three indicators, 1.3 good sports governance 

had two indicators, 1.4 personal characteristics had three indicators.

 2) The variables of sports leadership of students in the Institute of Physical 

Education, Chiang Mai Campus was in harmony with the empirical data.

 3) The strength was the personal characteristics while the point that should be 

developed was the sports management.

Keywords : Components and Indicators, Sports Leadership, The Institute of Physical Education, 

 Chiang Mai Campus



200

◆ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง ธนีนาฏ ณ สุนทร พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ◆

บทน�ำ

	 ในสภาพปัจจุบันการจัดการกีฬาในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ล้วนมีการมุ่งเน้น	 และต้องการ

เสริมสร้างความส�าเร็จให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ	 ซ่ึงจะเป็น	 “ต้นแบบ”	 ที่เหมาะสมและอาจน�าพาไปสู่

การพัฒนาองค์การในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันการกีฬาในระดับนานาชาติ	

จากผลการวิจัยของ	 รัฐพันธ์	 กาญจนรังสรรค์	 และคณะ,	 (2558)	 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	 ต้นแบบที่

เหมาะสม	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทยนั้น	 ควรประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล	

ขอบเขตของปรัชญา	 การมุ่งเน้น	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามภารกิจที่ส�าคัญ	

การก�าหนดโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย	ในลักษณะที่เป็นระบบการจัดการสมัยใหม่	การก�าหนด

หลกัสตูรและการสอน	การวจิยั	และการบรกิารวชิาการ	การท�านุบ�ารงุศิลปวฒันธรรม	การบรหิารจัดการ

ทางการเงิน	เป็นต้น	ส�าหรับผลลัพธ์เป้าหมายที่ต้องการมากที่สุดในการเป็นสถาบัน	หรือมหาวิทยาลัย

การกีฬา	ก็คือ	การมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้าง	คุณลักษณะ/	พฤติกรรมที่เหมาะสมด้านการกีฬา

	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�าทางการกีฬาคือคุณลักษณะโดยรวมทั้งหมดของบุคคลหรือ

นักกีฬา	ซึ่งประกอบด้วย	คุณลักษณะภายนอก	 ได้แก่	 รูปร่างหน้าตา	กิริยาท่าทาง	และคุณลักษณะ

ภายใน	 ได้แก่	นิสัยใจคอ	ความคิด	ความเชื่อ	 เจตคติ	ค่านิยมและอารมณ์	ซึ่งคุณลักษณะทั้งหลาย

เหล่านี้เป็นตัวก�าหนดรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกทางการกีฬาจนกลายเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว	นอกจากนัน้บคุลกิภาพยังเป็นผลร่วมอย่างมรีะบบของพฤติกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดจนเจตคติและ

ค่านิยม	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยเฉพาะตัวบุคคล	อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรม

ที่แสดงออกซ่ึงท�าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน	 โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้า	

โดยมีโครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬา	3	ส่วนดังนี้คือ	ส่วนที่	1	บุคลิกภาพที่อยู่ด้านในลึกที่สุด	หรือ

แกนกลางของจิตใจหมายถึง	 บุคลิกภาพที่อยู่ด้านในลึกที่สุด	 ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อ

บุคลิกภาพของบุคคลอย่างมาก	 เพราะค่อนข้างมีความคงที่ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ลักษณะบุคลิกภาพส่วนนี้ยังเหมือนเดิม	 เปลี่ยนแปลงได้ยากมากเพราะเป็นเรื่องเจตคติ	 ความสนใจ	

และความเช่ือส่วนบุคคล	 รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยบุคลิกภาพที่อยู่ลึกที่สุดของจิตใจ

เป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของบุคคล	 ส่วนที่	 2	 บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นและมีการตอบสนองที่เป็น

รูปแบบเฉพาะตัวหมายถึง	การตอบสนองที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล	เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องแสดง

พฤติกรรมอย่างไรในบริบทของสังคม	 ที่บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่ง

ทีอ่ยูร่อบตัวเสมอและ	ส่วนที	่3	บคุลกิภาพทีม่คีวามเกีย่วข้องกบับทบาททางสงัคมหมายถงึพฤติกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสังคม	 เป็นการแสดงพฤติกรรมที่มีพื้นฐานจากการรับรู้สถานการณ์ทางสังคม

ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ทางสังคม

ความแตกต่างของสถานการณ์เป็นสิ่งที่ท�าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป	 การแสดงบทบาทในแต่ละ
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หน้าที่เป็นไปตามบทบาทที่สังคมก�าหนดให้	 เช่น	การแสดงบทบาทผู้น�าจะมีความเหมาะสมเมื่ออยู่ใน

ฐานะผู้ฝึกสอน	 การมีระเบียบวินัยซ่ึงตรงข้ามกับการแสดงบทบาทของผู้ฝึกสอนท่ีต้องเน้นระเบียบ

วินัย	 มีความเข้มงวดในการฝึกซ้อม	 และต้องเปิดโอกาสให้นักกีฬาคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเองเพื่อพร้อมเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์การแข่งขันได้	 (กรมพลศึกษา	กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา,	2556)	ซึ่งบุคลิกภาพทางการกีฬาและโครงสร้างบุคลิกภาพของนักกีฬาจะน�า

ไปสู่การพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	“ภาวะผู้น�าการกีฬา”

	 ภาวะผู้น�าการกีฬา	หมายถึง	คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษา	จะต้องมี

ทักษะ	มีความรับผิดชอบ	กล้าตัดสินใจ	และสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า

ได้	 รวมไปถึงความสามารถขับเคลื่อน	 เพื่อให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท�างานให้ส�าเร็จไปถึง

เป้าหมายพร้อมกัน	(Loughead,	et	al.,	2006)

	 ดังนัน้ภาวะผู้น�าทางการกฬีามบีทบาททีส่�าคัญในการบรหิารจดัการทีจ่ะวางแผนเพือ่เสรมิสร้าง

ศักยภาพและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา	 นักกีฬา	 หรือผู้น�าของทีมจะเป็นผู้จัดเตรียมเกี่ยวกับ

การฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการแนะแนว	 แนะน�ายุทธวิธีที่นักกีฬาควรจะได้เรียนรู้และฝึกฝน

ทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย	(Physical	fitness)	ความสามารถด้านทักษะ	(Skill	performance)	

และทีส่�าคัญคือความสามารถทางด้านจิตใจ	(Mental	performance)	ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ของจิตใจ	 และก�าหนดระดับแรงจูงใจของนักกีฬา	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการกีฬา	 รวมทั้งการ

ช่วยเหลือด้านต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการให้รางวัลส�าหรับการเล่นและการกระท�าในสิ่งที่ดีมีประสิทธิภาพ

ในทางตรงกันข้าม	 อาจจะต้องมีการลงโทษเพื่อลดหรือตัดการกระท�าอันไม่พึงประสงค์ทั้งน้ีในบริบท

ทางการกีฬา	 มิติของผู้น�าทางการกีฬา	 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา	 นักกีฬากับนักกีฬา	 สังคมกับกีฬา	 โค้ชกับผู้บริหาร	 ผู้บริหารกับนักกีฬา	 และ

โค้ชกับโค้ช	เป็นต้น	(Price	and	Weiss,	2013)

	 สภาพและปัญหาของสถาบนัการพลศึกษา	วทิยาเขตเชียงใหม่	จากรายงานการประเมนิตนเอง

ระดับสถาบันในปีการศึกษา	2560	พบว่า	องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิตได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	

3.45	ผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้	ซ่ึงเป็นผลการประเมนิทีต่�า่กว่าองค์ประกอบอ่ืน	ๆ 	ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมนิในองค์ประกอบนีคื้อ	1)	ผู้รบัผิดชอบด้านการจดับรกิารนกัศึกษาต้องน�าผล

การประเมนิคุณภาพการมาวเิคราะห์โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการไม่บรรลผุลในการผลติบณัฑติ	เพือ่หา

แนวทาง	วิธีการและด�าเนินการในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ	จากนั้นต้องด�าเนินการประเมินคุณภาพ

ซ�า้เพือ่แสดงถงึผลการประเมนิทีส่งูขึน้	2)	ผู้รบัผิดชอบด้านการจัดท�าแผนและกิจกรรมพฒันานักศึกษา	

หรือผู้ที่รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร	การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องทบทวน	และ

ปรับปรุงการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้สามารถวัดความส�าเร็จได้	 โดยก�าหนดตัวชี้วัด
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ที่สะท้อนความส�าเร็จและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรม	 รวมถึงใช้เครื่องมือใน

การประเมินผลที่ถูกต้องและเหมาะสมมีการแสดงผลการติดตามของผู้บริหารอย่างชัดเจนในทุกภาค

การศึกษา	(รายงานการประเมินตนเอง	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่	ปีการศึกษา	2560)

	 จากปัญหาของรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่จะต้อง

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินในปีการศึกษาต่อไป	 รวมทั้ง	 การก�าหนด

ปรัชญาไว้ว่าพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ	 และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษา

ด้านพลศึกษา	กีฬา	นันทนาการ	วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนที่มีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับ	 และโดยเฉพาะได้ก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต	 ให้มีคุณธรรมจริยธรรม	

มีจิตสาธารณะ	 มีความเป็นเลิศทางการกีฬาที่กล่าวมาแล้วน้ัน	 ผู้วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนสังกัด

คณะศิลปศาสตร์	สาขาการบริหารจัดการกีฬา	และรับผิดชอบในการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	และวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาตน	ซึ่งเป็นวิชาที่ส�าคัญใน

การเรียนรู้	และพัฒนาบุคลิกภาพทางการกีฬาของนักศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ภาวะผู้น�าทางการกีฬา	ผลการ

วจัิยทีไ่ด้จะน�าไปเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุหลกัสตูร	กระบวนการเรยีนการสอนและกิจกรรมในหลกัสตูร

และนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้น�าทางการกีฬาเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาวิสัยทัศน	์

อัตลักษณ์	 เอกลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม	่

จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยมีความสนใจในการท�าวิจัยในเรื่องนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น	และจุดที่ควรพัฒนาของภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	สถาบัน

การพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์	ดังนี้

	 1.	 ได้องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางการกีฬา	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับหลักสูตร	 การเรียน

การสอน	และเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่

	 2.	 เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นนักกีฬาหรือก้าวสู่

ความเป็นบุคลากรวิชาชีพ	หรือเข้าสู่มืออาชีพด้านการกีฬาต่อไป
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กำรทบทวนวรรณกรรม

 การวจัิยครัง้นีผู้้วิจัยทบทวนแนวคิดภาวะผู้น�าทางการกฬีาของนกัวชิาการ	5	ท่าน	มรีายละเอียด

ดังนี้

	 ภาวะผู้น�าทางการกีฬาตามแนวคิดของ	Zaccaro,	et	al.	(2001)	ได้ก�าหนดหรอืระบุถงึรปูแบบ

ดังกล่าว	ออกมาใน	3	ลกัษณะองค์ประกอบหลกั	ๆ 	ทีอ่ยูภ่ายใต้สถานการณ์	หรอืเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่

นักกีฬาจ�าเป็นจะต้องประสบหรือเผชิญหน้า	 และต้องน�าพาไปสู่ความส�าเร็จของทีมเป็นหลัก	 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น	2	ส่วน	1)	การบริหารจัดการในภาพรวมของการแข่งขันกีฬา	2)	รูปแบบการบริหารจัดการทีม	

ในภาพรวมเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ	

	 ภาวะผู้น�าทางการกีฬาตามแนวคิดของ	 Imbroda-Ortiz,	 et	 al.	 (2015)	 Peachey,	 et	 al.	

(2015)	กล่าวไว้ว่า	การเสริมสร้างคุณลักษณะด้านสุขภาพอนามัย/	กายภาพหรือสมรรถภาพ	(Health	

and	physical	fitness)	ของเยาวชน	นักศึกษา	นักกีฬา	เช่น	การมีสุขภาพอนามัยที่ดี	การมีสมรรถภาพ

ของร่างกายที่แข็งแรง	เข้มแข็งและอดทน	การควบคุมอารมณ์และทนทานต่อแรงกดดัน	

	 ภาวะผู้น�าทางการกีฬาตามแนวคิดของ	Kelly	and	Azaola	(2015)	กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะ	

และพฤติกรรมทีส่�าคัญ	เพือ่ช่วยส่งเสรมิก่อให้เกดิการพฒันาภาวะผู้น�าขึน้มากับเยาวชนหรอืนกัศึกษา

แต่ละรายบุคคลนั้น	จ�าเป็นต้องพิจารณารายละเอียด	หรือมิติที่เกี่ยวข้องด้านภาวะผู้น�าอื่น	ๆ	อยู่ร่วม

ด้วย	ดังนี้	1)	ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	2)	ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	และ	3)	ทักษะ

ในการจัดการบริหารความเครียด	เป็นต้น

	 ภาวะผู้น�าทางการกีฬาตามแนวคิดของ	Domanski	(2016)	ระบุว่าผู้น�าทีป่รากฏเป็นผู้ฝึกสอน	

หรอืโค้ชทีดี่นัน้	ย่อมต้องประกอบไปด้วยคุณลกัษณะ	และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม	ซ่ึงแสดงถงึภาวะผู้น�า

ด้านการกีฬาในรายละเอียดทั้ง	10	คุณลักษณะ

	 ภาวะผู้น�าทางการกีฬาตามแนวคิดของ	Devecioglu	(2018)	พบว่า	คุณลักษณะและทักษะ

ที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชน	นักศึกษา	นักกีฬาก็คือ	การมีวินัยขั้นสูง	เช่น	การแสดงถึงผลของ

ความรับผิดชอบ	การผ่านการฝึกหัด	อย่างต่อเนื่องและตรงเวลา	การควบคุมสติ	 อารมณ์	 และเชาว์

ปัญญา	รวมถึงการมีความเคารพ	เชื่อฟังผู้ฝึกสอน	

	 จากการสงัเคราะห์ภาวะผู้น�าทางการกฬีาของนกัศึกษาสถาบันการพลศึกษา	วทิยาเขตเชียงใหม่	

ของนักวิชาการ	5	ท่าน	ได้ทั้งหมดนั้นมี	ได้	4	องค์ประกอบ	11	ตัวบ่งชี้	มีดังนี้	1)	การบริหารจัดการ

กีฬา	มี	3	ตัวบ่งชี้	2)	ทักษะการให้ค�าแนะน�าทางการกีฬา	มี	3	ตัวบ่งชี้	3)	ธรรมาภิบาลทางการกีฬา	

มี	2	ตัวบ่งชี้	4)	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มี	3	ตัวบ่งชี้
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ภำวะผู้น�ำ

ทำงกำรกีฬำ

ของนักศึกษำ

สถำบันกำรพลศึกษำ

วิทยำเขตเชียงใหม่

องค์ประกอบที่ 1

กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ

องค์ประกอบที่ 2 

ทักษะกำรให้ค�ำแนะน�ำ

ทำงกีฬำ

องค์ประกอบที่ 3

ธรรมำภิบำลทำงกำรกีฬำ

องค์ประกอบที่ 4

คุณลักษณะส่วนบุคคล

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน

➤
➤

➤
➤

➤

➤

➤

➤

➤

ภำพประกอบที ่1	กรอบแนวคิดงานวิจยั	:	ภาวะผู้น�าทางการกฬีาของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

การบริหารวัสดุอุปกรณ์➤

ทักษะด้านความรู้

ประสบการณ์

ความสามารถ

➤

➤

➤

ความโปร่งใส

ประสบการณ์

ความสามารถในการตรวจสอบผล

ประโยชน์และการประพฤติผิดจริยธรรม

➤

➤

➤

คุณลักษณะด้านวินัย

ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา

คุณลักษณะด้านสุขภาพอนามัย	/	

สมรรถภาพทางร่างกาย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอนคือ

 ขั้นตอนที่ 1	การพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขต

เชียงใหม่ผู้วิจัยก�าหนดขั้นตอนย่อยในการด�าเนินการคือ	 การยกร่างภาวะผู้น�าทางการกีฬาตรวจสอบ

คุณภาพของร่างภาวะผู้น�าทางการกีฬา	 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 ขัน้ตอนที ่2	การศึกษาจุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	สถาบัน

การพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่

 ประชำกร ที่ใช้ในการท�าวิจัย	คือ	นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	และ	4	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขต

เชียงใหม่	จ�านวน	505	คน

 ตัวอย่ำง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	และ	4	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขต

เชียงใหม่	จ�านวน	240	คน

	 การก�าหนดตัวอย่างครั้งนี้	ต้องมีจ�านวนตัวอย่าง	5-20	เท่าของจ�านวนพารามิเตอร์ในโมเดล

การวัด	และต้องมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย	100	คน	ในงานวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ต้องการทั้งหมด

9	 พารามิเตอร์	 ตัวอย่างจึงต้องมีขนาดประมาณ	 100-180	 คน	 ในงานวิจัยครั้งนี้ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	20	เท่า	ต่อ	1	พารามเิตอร์ได้ตัวอย่างทัง้หมด	180	คน	ผู้วจัิยปรบัขนาดตัวอย่างเป็น	240	คน	

เพื่อชดเชยกรณีได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบ	(Hair,	Black,	Babin	and	Anderson,	2010)	

ส่วนการสุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้	(ตามตารางที่	1)

ตำรำงที่ 1 จ�านวนประชากรและตัวอย่าง

คณะ ชั้นปี ประชำกร ตัวอย่ำง

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ 3

4

79

62

40

40

ศิลปศำสตร์ 3

4

50

76

40

40

ศึกษำศำสตร์ 3

4

117

121

40

40

รวม 505 240

ที่มำ : สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่	ปีการศึกษา	2560
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามมี	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	

ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	คณะ	ชั้นปีและประเภทกีฬาที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน	.

	 ตอนที่	2	ภาวะผู้น�าทางการกีฬา	เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า	5	ระดับ	

	 	 5	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

	 	 4	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติมาก

	 	 3	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติปานกลาง

	 	 2	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติน้อย

	 	 1	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรท�ำวิจัย

	 แบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้าง	ดังนี้

	 1.	 สร้างแบบสอบถามของภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	สถาบนัการพลศึกษา	วทิยาเขต

เชียงใหม่	ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	ที่สอบถามระดับการปฏิบัติ	โดยแบ่งเป็น	5	ระดับ	

	 2.	 น�าแบบสอบถามฉบบัร่างทีส่ร้างขึน้ให้อาจารย์ทีป่รกึษาดุษฎีนพินธ์พจิารณา	เพือ่แก้ไขและ

น�ามาปรับปรุง

	 3.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แล้ว	 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ด้านภาษา	จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านภาษา

	 4.	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนักศึกษาจ�านวน	 30	 ท่าน	 เพื่อค้นหา

ความเที่ยง	 ของแบบสอบถาม	 ด้วยค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค	 ได้ค่า	 =	 .984	 แสดงว่า

แบบสอบถามใช้ได้

	 5.	 การจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์	เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติบรรยาย	

ได้แก่	ค่าความถี่	และร้อยละ
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	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายเพื่ออธิบายลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน	คะแนนสูงสุด	คะแนนต�่าสุด	ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	ค่าความเบ้	

ค่าความโด่ง	 และค่า	 Kolmogorov	 เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงแตกต่างจากโค้ง

ปกติมากหรือน้อยเพียงใด

	 3.	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis)	ของภาวะผู้น�า

ทางการกีฬา	ของนักศึกษา	สถาบันพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่

	 4.	 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษาสถาบัน

การพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือจุดเด่น	 และองค์ประกอบ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือจุดที่ควรพัฒนา

ผลกำรวิเครำะห์

	 1.		ผลการพฒันาภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	วทิยาเขตเชียงใหม่

มี	4	องค์ประกอบ	11	ตัวบ่งชี้	มีดังนี้

	 	 1.1	การบริหารจัดการกีฬา	มี	3	ตัวบ่งชี้	คือ	1)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2)	การบริหาร

วัสดุอุปกรณ์	3)	สารสนเทศในการปฏิบัติงาน

	 	 1.2	ทักษะการให้ค�าแนะน�าทางกีฬา	 มี	 3	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 1)	 ทักษะด้านความรู้	 2)	 ความ

สามารถ	3)	ประสบการณ์

	 	 1.3	ธรรมาภิบาลทางการกีฬา	มี	 2	ตัวบ่งชี้	 คือ	 1)	 ความโปร่งใส	 2)	 ความสามารถใน

การตรวจสอบผลประโยชน์และการประพฤติผิดจริยธรรม

	 	 1.4	คุณลักษณะส่วนบุคคล	มี	3	ตัวบ่งชี้	คือ	1)	คุณลักษณะด้านวินัย	2)	คุณลักษณะ

ด้านสุขภาพอนามัย	/	สมรรถภาพทางร่างกาย	3)	ความมีน�าใจเป็นนักกีฬา

	 2.	 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท้ัง	 3	 ตัวแปร

ของตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬาพบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้จ�านวน	 6	 คู่	

ทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ	.838	เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การบริหารจัดการกีฬา	 (LEA	 1)	 กับตัวแปรทักษะการให้ค�าแนะน�าทางกีฬา	 (LEA	 2)	 และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าสุดมีค่าเท่ากับ	.782	เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการ

กีฬา	 (LEA	1)	 กับตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล	 (LEA	4)	 ค่า	Bartlett’s	 Test	 of	 Sphericity
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มีค่า	 =	 871.061;	 df	 =	 6,	 p	 =	 .000	 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05

ค่าดัชนีรวม	Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	 of	Sampling	Adequacy	 (KMO	MSA)	=	 .855

แสดงว่า	เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬาไม่ใช่

เมทริกซ์เอกลักษณ์	 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

ได้รายละเอียดตามตารางที่	2

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้น�าทางการ

	 กีฬา

ตัวแปร LED1 LEA2 LEA3 LEA4

LED1

1.000

LED2

.838** 1.000

LED3 .788** .813** 1.000

LED4 .782** .797** .837**
1.000

Mean

S.D.

4.147

.546

4.149

.582

4.179

	.555

4.296

.546

หมำยเหตุ : **	p	<	.01

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 พบว่า	 โมเดลการวัดตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬา

มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชิงประจักษ	์พจิารณาได้จากค่าไค-สแควรทีแ่ตกตางจากศูนยอยาง

ไมมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (Chi-square	 =	 .217,	 df	 =	 1,	 P	 =	 .649)	 เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนัก

องคป์ระกอบของตัวแปร	พบว่าคา่น�้าหนักองคป์ระกอบทั้งหมดมีคา่เป็นบวกมีคา่ตัง้แต่	.468	ถึง	.512	

โดยค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกตัว	ตัวแปรที่มีน�้าหนักส�าคัญมากที่สุด	

คือตัวแปร	 ธรรมาภิบาลทางการกีฬา	 (LED	 3)	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 .512	 และมีการ

แปรผันร่วมกับตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬา	(LED	)	สูง	(ร้อยละ	84.90)	ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีค่าขนาดใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่าน้ีมีความส�าคัญใน

การวัดตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬา	(LED)	ใกล้เคียงกันรายละเอียดตามภาพที่	10	และตารางที่	3

Bartlett’s	Test	of	Sphericity	Chi-Square=	871.061;	df	=	6,	p	=	.000

Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy	=.855

่ ่์์

่
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ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬา

ตัวแปร

น�้ำหนักองค์ประกอบ สปส. คะแนน

องค์ประกอบ
สปส. SE T CS R

2

LED1 .468 .029 16.025
**

.858 .736 .216

LED2 .512 .031 16.730
**

.880 .775

.329

.978.622

LED3 .512 .028 18.107
**

.922 .849

.689

.330

LED4 .469 .028 17.673
**

.908 .825 .593

χ2	=	.21,	df	=	1,	P	=	.649,	GFI	=	1.000,	AGFI	=	.996,	RMR	=	.0000
หมำยเหตุ : **	p	<	.01

 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬาสามารถวดัได้ด้วย

ตัวแปรสงัเกตได้ในโมเดลการวดั	ซ่ึงกลา่วได้ว่าตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬามคีวามตรงเชิงโครงสรา้ง	

(Construct	Validity)

ภำพที่ 2 โมเดลการวัดตัวแปรภาวะผู้น�าทางการกีฬา
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	 3.	 การหาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของภาวะผู้น�าทางการกีฬาโดยการประเมินตนเองของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 และ	 4	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยพบว่า

ภาวะผู้น�าทางการกฬีาของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา	วทิยาเขตเชียงใหมม่จุีดเด่น	คือ	องค์ประกอบ

ที่	4	คุณลักษณะส่วนบุคคล	(X	= 4.296,	S.D.	=	.546)	และมีจุดที่ควรพัฒนา	คือ	องค์ประกอบที่	1	

การบริหารจัดการกีฬา	(X	= 4.147,	S.D.	=	.546)	ผลการวิเคราะห์ตารางที่	9

ตำรำงที่ 9 ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น�าทางการกีฬา

องค์ประกอบ Mean S.D. แปลผล

องค์ประกอบที่	1	การบริหารจัดการกีฬา 4.147 .546 มาก

องค์ประกอบที่	2	ทักษะการให้ค�าแนะน�าทางกีฬา 4.	149 .582 มาก

องค์ประกอบที่	3	ธรรมาภิบาลทางการกีฬา 4.179 .555 มาก

องค์ประกอบที่	4	คุณลักษณะส่วนบุคคล 4.296 .546 มากที่สุด

รวม 4.193 .516 มำก

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตเชียงใหม่	

มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายผล	3	ประเด็น	

	 1.	 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	 สถาบันการพลศึกษา	

วิทยาเขตเชียงใหม่	มี	4	องค์ประกอบ	11	ตัวบ่งชี้	มีความตรงเชิงโครงสร้างและการวัดตัวแปรภาวะ

ผู้น�าทางการกฬีามคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกับขอ้มลูเชิงประจักษ	์เพราะผู้วจัิยได้ท�าการศึกษา	แนวคิด	

ทฤษฎี	ของภาวะผู้น�าทางการกีฬาจากนักวิชาการจ�านวน	5	ท่าน	Zaccaro,	et	al.,	2001;	Kelly	and	

Azaola,	2015;	Imbroda-Ortiz,	et	al.,	2015	&	Peachey,	et.	al.,	2015;	Domanski,	2016	;	

Devecioglu,	 2018)	 และได้ท�าการสังเคราะห์ข้อมูลจนได้องค์ประกอบทั้ง	 4	 องค์ประกอบ	 ภาวะ

ผู้น�าทางการกฬีาของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา	วทิยาเขตเชียงใหม	่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนา้ทีน่กักฬีา

จ�าเป็นจะต้องเผชิญ	และต้องน�าพาไปสู่ความส�าเร็จของทีมเป็นหลัก	คือ	การบริหารจัดการในภาพรวม

ของการแข่งขันกีฬาทั้งหมด	 เช่น	 สภาพของการจัดการทรัพยากรบุคคล	 ต�าแหน่งของทีมงานอย่าง

เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล/	สารสนเทศเพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	และ	

การค้นหา	 หรือแสวงหาแหล่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม	 รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างการท�างานของทีม	

อีกทัง้ภาวะผู้น�าของผู้ฝึกสอนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลน่ของนักกฬีาในด้านการฝึกซ้อมและ

การใหค้�าแนะน�า	มคีวามโปรง่ใส	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่นของวธิตีรวจสอบผลการแขง่ขนัได้เสมอวา่

มคีวามยติุธรรมทัง้นีเ้ปน็เพราะนกัศึกษาได้รบัการอบรมโครงการพฒันานกัศึกษาทกุปกีารศึกษาต้ังแต่ช้ัน
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◆ ภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ◆

ปีท่ี	 1	 เช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝ่ังให้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีรักความเป็น

ธรรมและมีความยุติธรรม	 และที่ส�าคัญที่สุดของการเป็นนักกีฬามืออาชีพ	 คือการแสดงออกถึง

ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬาโดยยอมรับผลการแข่งขัน	ไม่ว่าแพ้	หรือ	ชนะ	ไม่โทษเพื่อนในทีมเมื่อทีมแพ้	

ตรงกับอัตลักษณ์คือ	 “ทักษะดี	 มีน�าใจนักกีฬา	 พัฒนาสังคม”	 และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ

บัณฑิต	:	“มีคุณธรรมจริยธรรม	มีจิตสาธารณะ	มีความเป็นเลิศทางการกีฬา”

	 2.	 จุดเด่น	ภาวะผู้น�าทางการกีฬา	ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่	คือ	

องค์ประกอบที่	 4	 คุณลักษณะส่วนบุคคล	 โดยเฉพาะความมีน�้าใจเป็นนักกีฬาซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของ

สถาบันที่ก�าหนดว่าทักษะดี	มีน�้าใจนักกีฬา	พัฒนาสังคม	สถาบันฯ	มีกระบวนการเรียนการสอน	การ

พัฒนานักศึกษาท�าให้นักศึกษาแสดงออกเมื่อมีการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกจึงเป็นจุดเด่นของ

นกัศึกษาของสถาบนัฯ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	Howell	(2010)	ทีศึ่กษาภาวะผู้น�าทางการกฬีาพบวา่ภาวะผู้น�า

ทางการกฬีาต้องประกอบไปด้วย	1.	คุณลกัษณะโดยทัว่ไป	2.	คุณลกัษณะทีเ่จาะจง	3.	การมพีฤติกรรม

และอุปนิสัยที่เหมาะสม

	 3.		จุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�าทางการกีฬา	 ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขต

เชียงใหมคื่อองค์ประกอบที	่1	การบรหิารจัดการกฬีา	ในการบรหิารวสัดุอุปกรณ์	เพราะทางสถาบนัการ

พลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่	มีวัสดุอุปกรณ์	และเครื่องมือที่มีจ�านวนจ�ากัดและไม่เพียงพอกับจ�านวน

ผู้เล่นในการจัดการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน	 ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก	 งบประมาณในการจัดซ้ือเพราะ

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง	และปัญหาจากการบ�ารุงรักษาที่ยังไม่ดีพอท�าให้

เป็นจุดที่สถาบันควรพัฒนาสอดคล้องกับทฤษฎีของ	Zaccaro,	et	al.	(2001)	ที่กล่าวว่า	การแข่งขัน

กีฬาถ้าสามารถจัดการวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาได้อย่างเหมาะสมหรือ

อย่างมีประสิทธิภาพ	(Managing	material	resources)	เป็นความส�าคัญของการบริหารจัดการในการ

แข่งขันกีฬา

ข้อเสนอแนะ

 ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

	 1.	 ควรมีการวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้น�าทางการกีฬาของนักศึกษา	 สถาบันการพลศึกษา	

วิทยาเขตเชียงใหม่	ในด้านการน�าไปใช้และการพัฒนา

	 2.	 ควรมกีารวิจัยเพื่อศึกษาตัวบง่ช้ีของภาวะผู้น�าทางการกฬีาของนกัศึกษา	สถาบนัการพลศึกษา	

วิทยาเขตเชียงใหม่

	 3.	 ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�าทางการกีฬาให้แก่นักศึกษา	 สถาบันการ

พลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่
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◆ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง ธนีนาฏ ณ สุนทร พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ◆
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