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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่
การเป็นอาชีพในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพอย่าง
ย ัง่ยืนในประเทศไทย และ 3) เพื่อหาข้อเสนอแนะทางการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีการเลือก
เฉพาะเจาะจงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในวงการแบดมินตนัประกอบดว้ย กลุ่มนกักีฬา กลุ่มผูฝี้กสอน 
กลุ่มผูส้นับสนุนภาคเอกชน กลุ่มผูส้นับสนุนภาครัฐ กลุ่มกรรมการผูต้ดัสิน กลุ่มสโมสรแบดมินตนั 
และกลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนักกีฬา การวิจยัคร้ังน้ีใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ โดยศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผลใน 5 มิติ คือ มิติ
ดา้นภาวะผูน้ า มิติด้านระบบ มิติดา้นการจดัการทุนมนุษย ์มิติด้านนโยบายภาครัฐ และมิติด้านความ
ย ัง่ยนืของการบริหารจดัการ 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่าง
ย ัง่ยืน พบว่า 1) มิติด้านภาวะผูน้ า ได้แก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การน านวตักรรมทางการบริหาร
จดัการของผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ การน าองค์กร การกล้าตดัสินใจ การพฒันารูปแบบการจดัการจาก
ต่างประเทศมาปรับใช้ การจดัหาเงินทุนและหาผูส้นบัสนุนทางการเงิน 2) มิติดา้นระบบ ไดแ้ก่ ระบบ
สนบัสนุนทางการเงินภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬา ระบบ
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การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 3) มิติดา้นการจดัการทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ การจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย ์เช่น 
นกักีฬา ผูฝึ้กสอน กรรมการผูต้ดัสิน และผูจ้ดัการทีม การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬา การจดัการระบบ
การศึกษา 4) มิติดา้นนโยบายของภาครัฐ ไดแ้ก่ นโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนัอาชีพ การมีส่วน
ร่วมระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ การลดหยอ่นภาษีให้ผูท่ี้เขา้มาสนบัสนุน
ทางการเงิน 5) มิติดา้นความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ทางเศรษฐกิจ ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางสังคม ส่วนปัญหาท่ีพบได้แก่ ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาการพฒันาแบดมินตนัท่ีไม่ทัว่ถึง ปัญหาดา้นการศึกษาท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาของ
นักกีฬา และปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ควรให้การสนบัสนุนสโมสรท่ีมีความพร้อมและมีศกัยภาพในการสร้างและพฒันานักกีฬา
อย่างต่อเน่ือง ภาครัฐควรผลกัดนันโยบายส่งเสริมให้ผูส้นบัสนุนกลา้ลงทุนในอุตสาหกรรมกีฬา และ
นโยบายทางการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยใหน้กักีฬาฝึกซอ้มแบบมืออาชีพ 

 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ, ภาวะผูน้ า, กีฬาแบดมินตนั, ส่งเสริมกีฬา  
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Abstract 

Title : Badminton Management Towards Sustainable Professional Badminton Sports 
in Thailand 

By  :     Mr. Apichai  Theeraratskul 
Degree  :      Doctor of Philosophy 
Major  :      Management 
Advisor ...................................................................... 
 (Assistant Professor Dr. Chalermkiat  Wongvanichtawee) 
 

             ...................................................................... 
                 (Associate Professor Dr. Vijit  Kanungsukkasem) 
 
 

The purposes of this study were: 1) to study the situation of badminton management towards 
a sustainable professional badminton sports in Thailand; 2) to study the characteristics of a 
sustainable professional badminton sports in Thailand; and 3) to find effective recommendations on 
badminton management towards a sustainable professional badminton sports in Thailand. This 
research was qualitative research in which a specific selecting method of purposive sampling was 
used to select the key informants involved in the field of badminton. The sample consisted of athletes, 
coaches, private sector supporters, government supporters, referees, Badminton Association of 
Thailand, player’s families, and proctors groups. This research used in-depth interviewing techniques 
on individuals, focus groups, and observation, to study effective management in 5 dimensions: 
leadership dimension; system dimension; human capital management dimension; government policy 
dimension, and the sustainability of management dimension. 

The results of the study on the characteristics of management in badminton towards 
becoming professional badminton sustainably revealed that: 1) leadership dimension included the 
creative idea of introducing innovative ways of management of the leader; to be visionary, to have a 
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leadership of the organization, to be decisive, to develop the management model from foreign 
countries to adapt for use and to find capital and financial sponsors; 2) System dimension included 
the financial support system in the public and private sectors, the value-added system for sports 
personnel, and the system for sports tourism; 3) Human capital management dimension included 
human capital management and development for athletes, trainers, referees, and the team managers: 
the management of sports science and the management of the education system; 4) The government 
policy dimension included the policy and encouragement towards professional badminton, the 
participation between the government and supporters who promoted professional sports, and tax 
deduction for financial sponsors; 5) The sustainability of management dimension included 
achievement in the objectives of economic organizations and of social organizations.   

The problems discovered from the research were budget problems, unequal development, 
education problems that do not support player development, and the lack of deep understanding and 
knowledge of badminton management towards becoming sustainable. This research also discovered 
solutions that required several parties to cooperate. The Badminton Association of Thailand, under the 
patronage of His Majesty the King, should continuously support any potential badminton club to train and 
develop badminton players. In the meantime, the government should endorse the policy to support the 
sponsors to invest in the sports industry and exercise the educational policy that fully supported the 
players. 
 

Keyword: Management, Leadership, Badminton, Promote Sports 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ส ำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ดว้ยควำมอนุเครำะห์จำก ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ 
ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั รองศำสตรำจำรย ์ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม อำจำรยท่ี์
ปรึกษำร่วม และ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ยุวฒัน์ วุฒิเมธี ประธำนกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ท่ีได้ให้
ควำมกรุณำในกำรสละเวลำให้ค  ำปรึกษำ ช้ีแนะ แกไ้ข และปรับปรุงงำนดุษฎีเล่มน้ีอยำ่งเต็มก ำลงั ดว้ย
ควำมเมตตำมำโดยตลอด ขอกรำบขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดป้ระสิทธิประสำทวชิำ ทั้งในเร่ืองของควำม
มีคุณธรรม จริยธรรม กำรด ำรงชีวติใหเ้ป็นสุข รวมทั้งค  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัเสมอมำ 
 ขอกรำบขอบพระคุณ คณะกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธนวรรณ 
แสงสุวรรณ และ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิดำภำ ถิรศิริกุล ท่ีกรุณำใหค้  ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปรับปรุงผลงำนวจิยัใหมี้ควำมครบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกรำบขอบพระคุณ ดร.บุรินทร์ สันติสำส์น และ ดร.ศิรินนัท์ ทิพยเ์จริญ ท่ีคอยให้ค  ำปรึกษำ 
ค ำช้ีแนะและใหก้ ำลงัใจในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ในคร้ังน้ี 

ขอกรำบขอบพระคุณ ผูใ้หข้อ้มูลส ำคญัทุกท่ำนท่ีไดใ้หค้วำมอนุเครำะห์ในดำ้นกำรสัมภำษณ์ท ำ
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องำนวจิยัอยำ่งยิง่ 
 ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อพร ธีระรัตน์สกุล และ คุณแม่วรรณี ธีระรัตน์สกุล ท่ีคอยผลกัดนั
ให้ผูว้ิจยัประสบควำมส ำเร็จในกีฬำแบดมินตนัและครอบครัว รวมถึงสโมสรแบดมินตนั T.Thailand ท่ี
ใหค้วำมรัก ควำมห่วงใย รวมถึงก ำลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมำ 
 ขอขอบคุณเจำ้หน้ำท่ีบณัฑิตวิทยำลยั สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัสยำม ท่ีให้กำรบริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ 
 ประโยชน์อนัพึงได้รับจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศคุณควำมดีมอบเป็นส่ิงบูชำแด่ 
บุพกำรี และอำจำรย ์ซ่ึงเป็นผูว้ำงรำกฐำนกำรศึกษำใหแ้ก่ผูว้ิจยั รวมถึงผูมี้พระคุณทุกท่ำนท่ีช่วยเป็นแรง
บนัดำลใจใหผู้ว้จิยัส ำเร็จกำรศึกษำคร้ังน้ี 
 
 

อภิชยั ธีระรัตน์สกุล 
     กนัยำยน 2563 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสภาพของบริบทการด าเนินชีวิตของประชาชนและสังคมในปัจจุบนัโดยทัว่ไป พบว่า
สังคมมีความใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพและการดูแลคุณภาพของชีวิต โดยใช้กิจกรรมเป็นการออก
ก าลงักาย การพบปะพดูคุย การสังสรรค ์และท าให้เกิดสภาพของความเปล่ียนแปลงในคุณภาพของ
ชีวิตท่ีดีข้ึน กีฬาเป็นอีกกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมทั่วไปในสังคมต่างๆ ทั้ งในประเทศ (ระดับ
สโมสรและระดบัจงัหวดั) และต่างประเทศ (ซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขนั 
ชิงแชมป์โลก) บางคร้ังเป็นการเล่นกีฬาเพื่อเช่ือมสัมพนัธไมตรี บางคร้ังเป็นการแข่งขนัท่ีแสดงถึง
ศกัยภาพในตวับุคคลท่ีตอ้งการเป็นผูช้นะ กีฬาส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นของสภาพสังคม 
สุขภาพและสัมพนัธภาพเพราะกีฬาเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาคุณภาพคนในชาติให้ดี
ยิง่ข้ึน ท าใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เม่ือประชาชนในชาติมีสุขภาพพลานามยัท่ีแข็งแรงจะส่งผล
ใหค้นในชาติมีคุณภาพอนัจะช่วยพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ต่อไป ดงันั้นทัว่โลกจึงต่างให้
ความส าคัญกับการพัฒนากีฬาของประเทศเพื่อให้ประเทศของตนเองมีช่ือเสียงและประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนัระดบันานาชาติต่างๆ  

จากการท่ีทุกหน่วยงานใหค้วามส าคญัเร่ืองสุขภาพ โดยการปลูกฝังให้ประชาชนสนใจ การ
ออกก าลงักายดว้ยการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานแลว้พฒันาไปสู่การเป็นนกักีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการ
อาชีพต่อไป ในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 คร้ังน้ี ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดจ้ดักรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุก
ภาคส่วน ทั้ งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศให้มุ่งสู่ “ความ
มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ี
ส าคญัในการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวั
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม และน าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุขท่ี
ย ัง่ยืนของสังคมไทย ซ่ึงสัมพนัธ์กับแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560-2564) ท่ี
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ตอ้งการขบัเคล่ือนการพฒันาตามแผนสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนส าคญั
ของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคญัในการสร้างคุณค่าทางสังคมและคุณภาพ
ชีวติท่ีดีใหก้บัคนไทย รวมถึงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลและต่อยอดสู่ระดบัอาชีพเพื่อ
สร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบับุคลากรกีฬาโดยจะเช่ือมโยงไปถึงการพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซ่ึงนบัว่าเป็นมิติใหม่ของการพฒันาการกีฬาของ
ประเทศ  

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นองค์กรหลกัในการพฒันากีฬาเพื่อการอาชีพ ซ่ึงมี
หน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้กีฬาอาชีพของประเทศมีมาตรฐานทั้งด้านการ
บริหารจดัการองค์กร การจดัการแข่งขนั นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สถานท่ี อุปกรณ์ เพื่อ
สร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จึงไดจ้ดัท ากฎหมายล าดบัรองข้ึนตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าวทั้งน้ีเพื่อเป็นการก าหนดมาตรฐานดา้นต่างๆ เก่ียวกบักีฬาอาชีพให้สอดคลอ้งกบัสากล เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศ และเพื่อคุม้ครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พฒันานกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักีฬาอาชีพเพื่อพฒันาสภาพร่างกายเพื่อ
ความเป็นเลิศและการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหน่ึงในกลุ่มผูน้ าทางการกีฬาของเอเชีย มีภารกิจท่ี
จะตอ้งด าเนินการพฒันาบุคลากรทางดา้นการกีฬาให้มีขีดความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งเป็น
ระบบและครบวงจรในระดบัชาติและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ
จดัอบรมพฒันาบุคลากรกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีรองรับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลาง (Hub) ในการพฒันาบุคลากรทางการกีฬาระดับ
นานาชาติในอนาคตต่อไป จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมากลับพบว่าการ
ด าเนินงานพฒันาการกีฬายงัไม่บรรลุเป้าหมายและยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา 
เน่ืองจากมาตรฐานในการพฒันาบุคลากรกีฬาในทุกระดบัของประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาความเป็นเลิศของนกักีฬาใหป้ระสบความส าเร็จในระดบันานาชาติได ้และยงั
ขาดความร่วมมือระหวา่งองคก์รกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมกีฬาส่วนภูมิภาค (กองพฒันาบุคลากรกีฬา, 2556) อีกทั้ง การกีฬาของประเทศไทยยงัประสบ
ปัญหาในการน าแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติสู่ภาคปฏิบติัท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนได ้ 
ดงัจะเห็นไดจ้าก แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน  
3) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 4) ยุทธศาสตร์การพฒันาการกีฬาเพื่ออาชีพ  
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5) ยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ 6) ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหาร
การกีฬา ไม่มียุทธศาสตร์ใดท่ีบรรลุเป้าหมายแมแ้ต่ยุทธศาสตร์เดียว เพราะฉะนั้นจึงควรผลกัดนัให้
การด าเนินการตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560-2564) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์น้ีให้
บรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศและทุกวยั ไดรั้บประโยชน์จากการกีฬาสูงสุด 
(สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2560) 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาเพื่ออาชีพถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีนานาประเทศให้ความส าคญั
และเป็นการพฒันาต่อยอดนกักีฬาท่ีมีความเป็นเลิศไปสู่การมีอาชีพทางการกีฬาอยา่งเตม็ตวั และยงั
สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่นกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง 
ในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองยงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการส่งเสริมดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวให้กับประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันกีฬาอาชีพได้ด าเนินการภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานดา้นกีฬาอาชีพต่างๆ ให้สอดคลอ้งในระดบัสากลเพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
การกีฬาอาชีพในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันา
นกักีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกีฬาอาชีพ  แต่อยา่งไรก็ตามการกีฬาอาชีพ
ของประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาอยา่งมากมาย อาทิ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกนั ปัญหาเร่ือง
สัญญาจา้งระหว่างนักกีฬากับสโมสร ปัญหาเร่ืองรายได้ การช าระภาษี การหักภาษีของนักกีฬา
อาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผูจ้ดัการแข่งขนักีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ 
ปัญหาการช าระภาษีของนกักีฬาต่างประเทศท่ีเขา้มาท าการแข่งขนัและไดรั้บเงินค่าจา้ง หรือรางวลั
ในประเทศไทย อนัจะมีผลต่อการเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัได้ในอนาคต ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี มี
สาเหตุมาจากการท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในกีฬาอาชีพยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการกีฬาอาชีพ
อยา่งแทจ้ริง (คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2559) 

ส าหรับกีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากจ านวนคนเล่นแบดมินตนัและผูใ้ห้บริการสนามแบดมินตนัมีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ี
ใชอุ้ปกรณ์ในการเล่นเพียงไม่ก่ีช้ินโดยใชเ้พียงไมแ้ร็กเกตและลูกขนไก่ รวมถึงใชผู้เ้ล่นอยา่งนอ้ย 2 
คน อีกทั้งยงัเป็นกีฬาท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการออกก าลงักายอยา่งหกัโหมจนเกินไป ดงันั้น จึง
เป็นเร่ืองปกติท่ีการเล่นแบดมินตนัไดแ้พร่หลายไปสู่คนทัว่โลก จนกระทัง่ไดก้ลายเป็นกีฬาสากลท่ี
ทัว่โลกให้การยอมรับ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จดัการแข่งขนัอยา่งแพร่หลายและต่อเน่ืองทั้งใน
ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและนานาชาติ (ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพช็ร์, 2538) ปัจจุบนักีฬาแบดมินตนั
มีการจดัการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานการสูงข้ึนและมีรายการแข่งขนัท่ีมีเงินรางวลัสูงเพิ่มมากข้ึน โดย
ในปีท่ีผา่นมาเงินรางวลัส าหรับนกัแบดมินตนัชั้นน าของโลก  มีมูลค่ามากกวา่ 4.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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หรือมากกว่า 155 ล้านบาท การแข่งขนัท่ีมีเงินรางวลัมากท่ีสุดต่อรายการนั้น มีเงินรางวลัรวม 
500,000 เหรียญสหรัฐ หรือมากกวา่ 17 ลา้นบาท จึงเห็นไดว้า่เงินรางวลัจากรายการแข่งขนัต่างๆ มี
จ านวนมากข้ึนจากอดีตเป็นอย่างมาก (สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2560) นอกจากเงินรางวลัจากการแข่งขนัแลว้ ผูส้นบัสนุนหลกั (Sponsor) มีจ านวนมาก
ข้ึนตามไปด้วย และถึงแมว้่า ในวงการนกัแบดมินตนัโลกนั้นจะไม่ไดป้ระกาศตวัเองเป็นนกักีฬา
อาชีพเหมือนกีฬาประเภทอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน แต่การจดัการนกักีฬานั้นไม่ต่างกบักีฬาอาชีพอ่ืน อาทิ 
นกักีฬาแบดมินตนัชั้นน าของประเทศจีน อินโดนีเซีย เกาหลี ญ่ีปุ่น เดนมาร์คและมาเลเซีย ลว้นแต่
ฝึกซอ้มกีฬาแบดมินตนัแบบเตม็เวลา เพื่อพฒันาไปสู่การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ 
ในประเทศต่างๆ เหล่าน้ี มีการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัอาชีพอยา่งเป็นระบบและไดรั้บความนิยม
อยา่งมากจากคนดูในประเทศของตนเอง ซ่ึงท าให้สามารถยกระดบันกักีฬาแบดมินตนัของตนให้มี
มาตรฐานสูงข้ึน นอกจากน้ีการบริหารจดัการท่ีเป็นมืออาชีพยงัท าให้นกักีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายมีระเบียบวินยัมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีการ
ประสานงานท่ีดีมีความรู้และความเขา้ใจ มีประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจดา้นการจดัการแข่งขนัและ
ธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ของนกักีฬา (ทวทีรัพย ์เขยผกัแวน่, 2555)  

ปัจจุบันกีฬาแบดมินตันของไทยได้ท าช่ือเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองทั้งในระดบัซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ตลอดจนการแข่งขนัในระดบันานาชาติ
ต่างๆ นักกีฬาแบดมินตนัไทยต่างสามารถแสดงศกัยภาพและท าผลงานไดเ้ป็นท่ียอมรับในวงการ
แบดมินตนัโลก อยา่งไรก็ตามการพฒันากีฬาแบดมินตนัของไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายดา้น เช่น การขาดกระบวนการในการสร้างนกักีฬาควบคู่ไปกบัการแข่งขนั
กีฬาเพื่อให้มีปริมาณนักกีฬาเพิ่มข้ึน ตลอดจนยงัขาดการส่งเสริมให้เยาวชนมีการเรียนรู้และการ
ฝึกหัดการเล่นกีฬาอย่างกวา้งขวาง เป็นต้น (วรศกัด์ิ เพียรชอบ, 2534) สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้
นกักีฬาแบดมินตนัท่ีพฒันามาสู่ความเป็นเลิศแลว้เลิกเล่น เน่ืองจากกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย
ยงัไม่มีการจดัการกีฬาอาชีพอยา่งเป็นระบบ ยงัไม่มีระบบลีกอาชีพรองรับและไม่มีรายไดช้ดัเจนจึง
เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาความเป็นเลิศดา้นการกีฬาแบดมินตนัเพื่อการอาชีพ
ให้ประสบความส าเร็จ ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัให้บรรลุคุณลกัษณะตามประเด็นของ
ตวับ่งช้ีหลกั 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านระดบัความสามารถของนักกีฬา 2) ด้านความนิยม 3) 
ดา้นองค์กรกีฬา 4) ดา้นบุคลากร 5) ดา้นรายได ้6) ดา้นสถานกีฬา 7) ดา้นกฎหมายกีฬา 8) ดา้นการ
จดัการแข่งขนั 9) ด้านส่ือและการประชาสัมพนัธ์ และ 10) ด้านสวสัดิการแก่นักกีฬาอาชีพ (จุฑา 
ติงศภทิัย,์ 2550)   
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กีฬาแบดมินตนัเป็นหน่ึงในกีฬาอาชีพท่ีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไดใ้ห้การประกาศ
และรับรองโดยมีกีฬาอ่ืนๆ อีกรวม 13 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย ฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ทสกี วอลเลยบ์อล 
ตะกร้อ โบวล่ิ์ง แข่งรถจกัรยานยนต์ จกัรยาน แข่งรถยนต์ สนุ๊กเกอร์ เทนนิส และบาสเกตบอล ท่ี
ไดรั้บการรับรองและส่งเสริมสนบัสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้พฒันาเป็นกีฬาอาชีพ ใน
การพิจารณาถึงสภาวะจุดแข็งจุดอ่อน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคในการพฒันากีฬาแบดมินตนัลีก
อาชีพของไทย จึงจะเห็นได้ว่า กีฬาแบดมินตนัของไทยมีจุดแข็งในการพฒันาลีกอาชีพในหลาย
ประการ กล่าวคือ 1) นกักีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขนัระดบัโลก 2) ผูใ้ห้การสนบัสนุนส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 3) การพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 4) การบริหารจดัการแผนปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ 5) การจดัการ
แข่งขนัให้เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในชาติและระดบัสากล อย่างไรก็ดี (วนัใหม่ ประพนัธ์
บัณฑิต, 2558) ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัของการพฒันาลีกอาชีพมีหลายประการ อาทิ 1) การ
ประชาสัมพนัธ์กีฬาแบดมินตนัไม่เพียงพอและไม่ต่อเน่ือง 2) สภาพอากาศภายในสนามแข่งขนัไม่
เอ้ืออ านวยต่อผูช้มและนกักีฬา 3) การเพิ่มปริมาณนกักีฬาในระดบัซุปเปอร์สตาร์มีจ านวนน้อยต่อ
การพฒันากีฬาแบดมินตนั 4) นกักีฬามีภารกิจในการศึกษาไม่สามารถฝึกซ้อมอยา่งเต็มท่ี 5) ระบบ
การบริหารจดัการยงัขาดประสิทธิภาพในการดูแลและสนบัสนุนชมรม สโมสรและสมาชิก และ 6) 
สมาคมมีสนามไม่เพียงพอต่อการฝึกซอ้มของนกักีฬา   

ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคความทา้ทายต่อ
การพฒันาลีกอาชีพจะเห็นได้ว่าในดา้นโอกาสการพฒันาลีกอาชีพ พบว่า 1) องค์กรและบุคลากร
ภายนอกให้ความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรกีฬาแบดมินตนัอย่างต่อเน่ือง 2) กีฬาแบดมินตนั
ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างแพร่หลาย 3) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการจดัการ
แข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติ 4) ภาคเอกชนมีการสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ปี และ 5) เป็นกีฬาท่ีอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ์และมีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงกีฬา
ประเภทน้ี ขณะท่ีอุปสรรคความทา้ทายมาจาก 1) ค่าใชจ่้ายในการเล่นกีฬาแบดมินตนัค่อนขา้งสูง 2) 
ระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันากีฬาแบดมินตนัเพื่อความเป็นเลิศ 3)ไม่มีความ
ชดัเจนในการให้สนบัสนุนจากภาครัฐ 4) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมือง 5) 
มาตรฐานของนกักีฬาในระดบัเอเชียอยู่ในระดบัโลก และ 6) ขาดทรัพยากรทางดา้นวิทยาศาสตร์
การกีฬาและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อการพฒันากีฬา (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถมัภ,์ 2560)  

จากปัญหาอุปสรรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในการพฒันาการกีฬาแบดมินตนัเพื่อให้เทียบเคียง 
กบัประเทศชั้นน าของโลกจะตอ้งมีการพฒันาไปสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยัจึงมี
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ความสนใจในการศึกษาการบริหารจดัการแบดมินตนัไปสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนใน
ประเทศไทย วา่ควรมีลกัษณะอย่างไร เพื่อให้ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงและน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบและมีรูปแบบมาตรฐานท่ีมีประสิทธิผล 
 
1.2 โจทย์กำรวจัิย 

การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศไทยมี
ลกัษณะอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย 
3. เพื่อหาขอ้เสนอแนะทางการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่ง

ย ัง่ยนืในประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาในประเด็นดา้นการบริหารจดัการใน 5 มิติ คือ 1) ดา้นภาวะผูน้ า 2) 

ดา้นระบบ 3) ดา้นการจดัการทุนมนุษย ์4) ดา้นนโยบายของภาครัฐ และ 5) ดา้นความย ัง่ยนืของการ
บริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพ โดยมิติอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากประเด็นดา้นการบริหารจดัการใน 
5 ประเด็นดงักล่าว จะถือเป็นขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี 

2.  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ   
ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563  
3. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประกอบด้วย กลุ่มนักกีฬา กลุ่มผูฝึ้กสอน กลุ่มผูส้นับสนุนภาคเอกชน กลุ่มผูส้นับสนุน

ภาครัฐ กลุ่มกรรมการผูต้ดัสิน กลุ่มสโมสรแบดมินตนั และกลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนกักีฬา  
 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพในประเทศไทย 
2. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันารูปแบบการบริหาร

จดัการแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการในการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององคก์รจากการท างาน
ร่วมกนั โดยการใชบุ้คคลและทรัพยากรทางการบริหารมาปฏิบติัให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ภำวะผู้น ำองค์กร หมายถึง คุณลกัษณะทางการบริหารของผูน้ าสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพ 
ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การน านวตักรรมทางการบริหารผูน้ า การมีวิสัยทศัน์และการน า
องคก์ร  
 กฬีำแบดมินตัน หมายถึง กีฬาชนิดหน่ึงท่ีใชไ้มตี้ลูก ลูกส าหรับใชตี้นั้นเรียกวา่ "ลูกขนไก่"  
กีฬาแบดมินตนัจะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย และแบ่งการเล่นออกเป็น 2 ประเภท คือ "ประเภท
เด่ียว"  แบ่งผูเ้ล่นออกเป็นฝ่ายละ 1 คน และ "ประเภทคู่" แบ่งผูเ้ล่นออกเป็นฝ่ายละ 2 คน การเล่น
หน่ึงรอบเรียกว่า 1 แมทช์ๆ ละ 3 เกม หรือเซ็ท โดยก าหนดคะแนนสูงสุด 21 คะแนน ฝ่ายใดท า
คะแนนไดถึ้ง 21 คะแนน ก่อนจะเป็นผูช้นะในเกมนั้น เกณฑ์การตดัสินแพช้นะใช้เกณฑ์ 2 ใน 3 
เกม 
 วงกำรแบดมินตัน หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนร่วมและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในกีฬาแบดมินตนั เป็น
ทั้งในรูปแบบบุคลากรทางกีฬาแบดมินตนัและองคก์รแบดมินตนั 
 กีฬำอำชีพ  หมายถึง การจดัการแข่งขนัตามระบบมาตรฐานท่ีวางไวแ้ละมีนักกีฬาอาชีพ 
เขา้ร่วมการแข่งขนักนัโดยมีรายไดจ้ากการแข่งขนัตามชนิดหรือประเภทท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน  หมายถึง ผลลัพธ์การจัดการท่ีมีประสิทธิผล บรรลุถึง
เป้าหมายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในอนาคต 
 แบดมินตันอำชีพอย่ำงยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนากีฬาแบดมินตันในด้านต่างๆ ให้มี
มูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ท่ีมัน่คงให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการแบดมินตนัทั้งตวันักกีฬา 
และบุคลากรกีฬา ไดแ้ก่ กรรมการผูต้ดัสิน ผูค้วบคุมทีม ผูจ้ดัการทีม และผูบ้ริหารสโมสร  
 กำรบริหำรจัดกำรแบดมินตันสู่กำรเป็นแบดมินตันอำชีพอย่ำงยั่งยนื หมายถึง กระบวนการ
ในการพฒันาแบดมินตนัร่วมกนัทุกฝ่ายเพื่อให้วงการแบดมินตนัเป็นอาชีพท่ีสร้างมูลค่าให้กับ
นกักีฬาและบุคลากรทางกีฬาแบดมินตนั รวมถึงองคก์รไดแ้ก่ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภแ์ละสโมสรแบดมินตนั ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2


บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนใน

ประเทศไทย”  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและ
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการแบดมินตนัไปสู่การ
เป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย ประกอบดว้ย  

2.1 ความเป็นมาและการพฒันาของแบดมินตนัในประเทศไทย 
2.2 แนวคิดในการพฒันากีฬาเพื่ออาชีพ 
2.3 แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการ 
2.4 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า 
2.5 แนวคิดทฤษฎีระบบ (การสนับสนุนทางการเงินและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากร

ทางการกีฬา) 
2.6 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2.7 แนวคิดนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ต่อกีฬาอาชีพ      
2.8 แนวคิดทฤษฎีดา้นความย ัง่ยนืของการบริหารจดัการ 
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.10 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1 ความเป็นมาและการพฒันาของแบดมินตันในประเทศไทย 

2.1.1 ประวตัิกฬีาแบดมินตัน  
จากหลกัฐานพบวา่ กีฬาแบดมินตนัมีตน้ก าเนิดท่ีไม่ชดัเจนจากหลกัฐานของภาพวาดเก่าๆ 

พบวา่ มีการเล่นเกมในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัลูกขนไก่ในประเทศจีนช่วงศตวรรษท่ี 7 ชาวจีนน าอีแปะ 
(เหรียญวงกลม) ท่ีมีรูแล้วใช้ขนไก่หลายเส้นเสียบผ่านรูอีแปะสองสามอนัให้อีแปะเป็นตวัถ่วง
น ้าหนกั ใชเ้ชือกมดัตรงปลายเอาไวไ้ม่ให้หลุด เวลาเล่นจะตั้งวงเล่นกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป หรือจะ
เล่นพร้อมกัน 3-4 คน ใช้เท้าเตะกันไปมาในท านองเดียวกับท่ีคนไทยท่ีเล่นตะกร้อล้อมวงใน
ศตวรรษท่ี 13 มีหลกัฐานว่า ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาใช้ขนไก่หรือขนนกเสียบมดัติดกบั
กอ้นกลมให้ปลายหางของขนไก่ช้ีไปในทางเดียวกนัเป็นพู่กระจายออกดา้นหลงัเวลาเล่นใชมื้อจบั
กอ้นกลมแลว้ปาไปยงัผูเ้ล่นอ่ืนๆ ให้ช่วยกนัจบั ตลอดช่วงเวลาท่ีกล่าวมาน้ียงัไม่มีการใช้แร็กเกต
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หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตีปะทะลูกขนไก่แต่ใชมื้อหรืออวยัวะอ่ืนๆ แทน จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 14 ชาว
ญ่ีปุ่นไดมี้การใชข้นไก่ในแถบอเมริกาตอนใตใ้ชห้ญา้ฟางพนัขมวดเขา้ดว้ยกนัจนเป็นกอ้นกลม แลว้
ใชข้นไก่หรือขนนกเสียบผกูติดกบัหวัไม ้แลว้ใชไ้มแ้ป้นท่ีท าจากไมก้ระดานสลกัดว้ยลวดลายหรือ
รูปภาพหวดเจา้ลูกขนไก่ไปมา นบัวา่เป็นววิฒันาการในรูปลกัษณ์ของการเล่นแบดมินตนัท่ีใกลเ้คียง
กบัยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยมีการใชแ้ร็กเกตตีลูกขนไก่แทนการใชอ้วยัวะของร่างกาย มีหลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นว่ากีฬาแบดมินตนัมีเล่นกันประปรายในยุโรปตอนปลายศตวรรษท่ี 17 จากภาพสี
น ้ ามนัหลายภาพได้ยืนยนัว่ากีฬาแบดมินตนัเล่นกนัแพร่หลายในราชส านักต่างๆ ของยุโรปช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 17 พระราชินีคริสตินาแห่งสวีเดนทรงแบดมินตนัเป็นประจ าโดยมีไมแ้ร็กเกตท่ี
จ าลองมาจากแร็กเกตเทนนิส เร่ิมมีลูกขนไก่ท่ีใช้ขนไก่หรือขนนกผูกเสียบติดกบัหัวไมก้๊อกและ
ปรากฏมีภาพวาดแสดงให้เห็นมกุฎราชกุมารเจา้ฟ้าชายเฟรดเดอริคแห่งเดนมาร์ค ในศตวรรษท่ี 17 
เช่นเดียวกนั ทรงแบดมินตนัดว้ยแร็กเกต แต่ในยุคนั้นเรียกเกมเล่นน้ีวา่ “แบทเทิลดอร์กบัลูกขนไก่” 
และเล่นเกมส์ในลกัษณะเดียวกนัมีการเล่นในราชส านกัของเยอรมนีในสมยัศตวรรษท่ี 18 กษตัริย์
ของปรัสเซียเฟรเดอริคมหาราชและพระเจา้หลานเธอเฟรดเดอริควิลเลียมท่ีสองไดท้รงแบดมินตนั
อยา่งสม ่าเสมอ (Visa, 2018) 

ประวติัของกีฬาแบดมินตนัท่ีมีการบนัทึกกนัชดัเจนในปี ค.ศ. 1870 พบว่ามีเกมการเล่น
กีฬาลูกขนไก่ท่ีเมืองปูนา ในประเทศอินเดีย เมืองปูนาเป็นเมืองเล็กๆ ห่างจากใตเ้มืองบอมเบย์
ประมาณ 50 ไมล์ ต่อมามีนายทหารองักฤษท่ีไปประจ าการอยู่ท่ีเมืองปูนาน าเกมการตีลูกขนไก่
กลบัไปเล่นในเกาะองักฤษ มีการเล่นกนัอยา่งกวา้งขวาง ณ คฤหาสน์ “แบดมินตนั” ของดยุค๊แห่งบิ
วฟอร์ด ท่ีต าบลกล๊อสเตอร์เชอร์ ในปี ค.ศ. 1873 เกมกีฬาตีลูกขนไก่จึงถูกเรียกวา่ “แบดมินตนั” ตาม
ช่ือของสถานท่ีนบัตั้งแต่นั้นมา (Badminton Association of England, 2020)  
 

 การก่อตั้งสมาพนัธ์แบดมินตันและความนิยมของกฬีาแบดมินตัน 
กีฬาแบดมินตันเร่ิมแพร่หลายในประเทศแถบภาคพื้นยุโรปเพราะเป็นเกมท่ีคล้ายกับ

เทนนิสแต่สามารถเล่นได้ภายในตวัตึกโดยไม่ตอ้งกงัวลต่อลมหรือหิมะในฤดูหนาว ชาวยุโรปท่ี
อพยพไปสู่ทวีปอเมริกา ไดน้ ากีฬาแบดมินตนัไปเผยแพร่รวมทั้งประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และ
ออสเตรเลียท่ีอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ต่างน าเกมแบดมินตนัไปเล่นยงั
ประเทศของตนอย่างแพร่หลาย เกมกีฬาแบดมินตนัจึงกระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยดว้ย การเล่นแบดมินตนัในระยะแรกๆ ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์แต่เป็นเพียงตีโตลู้กกนัไปมา
ไม่ให้ลูกตกพื้นเท่านั้น เส้นแบ่งแดนจะใช้ตาข่ายผูกโยงระหว่างตน้ไมส้องตน้โดยไม่ไดค้  านึงถึง
เร่ืองสูงต ่าเล่นกนัขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ส่วนมากจะเล่นทีมละ 6 ถึง 9 คน ผูเ้ล่นแต่งตวัตามสบาย 
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สุภาพสตรีสวมกระโปรงยาวทั้งชุดใส่หมวกติดผา้ลายลูกไม ้สุภาพบุรุษแต่งตวัสากลผูกโบวไ์ทด ์
เพราะกีฬาแบดมินตนัได้รับความนิยมแพร่หลายออกไปตามบ้านขา้ราชการ พ่อค้า คหบดีและ
ประชาชน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) ได้มีการจดัตั้ งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศ
องักฤษข้ึนซ่ึงนับเป็นสมาคมแบดมินตนัแห่งแรกของโลก มีการจดัแข่งขนัแบดมินตนัชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศองักฤษหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ออลอิงแลนด์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) เป็นตน้มา ได้
ตั้งกฎเกณฑ์ของสนามมาตรฐานข้ึน คือ ขนาดกวา้ง 22 ฟุต ยาว 45 ฟุต (22 x 45) เป็นสนามขนาด
มาตรฐานประเภทคู่ท่ีใช้ในปัจจุบนัตั้งแต่นั้นมา การปรับปรุงดดัแปลงในเร่ืองอุปกรณ์การเล่นได้
กระท าให้ดีข้ึนเป็นล าดบั ต่อมาไดรั้บความนิยมแพร่หลายไปทัว่โลก (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย, 2558) 

นอกจากประเทศองักฤษแล้ว การเล่นท่ีน่าดูมีข้ึนท่ีประเทศแคนาดาและเดนมาร์กด้วย
เหตุผลท่ีควรสนใจอย่างกวา้งขวางทัว่โลกในกีฬาประเภทน้ี การแข่งขนัระหว่างประเทศจึงไดจ้ดั  
ให้มีข้ึนในปี พ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902) และตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จ านวนประเทศท่ีเข้าร่วม
แข่งขนักีฬาแบดมินตนัระหว่างประเทศมีมากกว่า 31 ประเทศ แบดมินตนัได้กลายเป็นเกมกีฬาท่ี
เล่นกนัระหว่างชาติโดยมีการยกทีมขา้มประเทศเพื่อแข่งขนัระหว่างชาติในทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 
2468 กลุ่มนกักีฬาของประเทศองักฤษไดแ้ข่งขนักบักลุ่มนกักีฬาประเทศแคนาดาและห้าปีหลงัจาก
นั้นพบวา่ประเทศแคนาดามีสโมสรส าหรับฝึกแบดมินตนัมาตรฐานแทบทุกเมือง 

ในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) สมาคมแบดมินตนัของประเทศองักฤษเป็นผูน้ าในการก่อตั้ง
สหพนัธ์แบดมินตนัระหว่างประเทศ โดยมีชาติต่างๆ อีก 8 ชาติ คือ แคนาดา เดนมาร์ก องักฤษ 
ฝร่ังเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์และเวลล์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีกรุง
ลอนดอน (Brumbach, 1963) ปัจจุบันมีประเทศท่ีอยู่ในเครือสมาชิกกว่า 60 ประเทศ ท่ี ข้ึนต่อ
สหพนัธ์แบดมินตนัระหว่างประเทศ (I.B.F.) ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 19 เม่ือปี พ.ศ. 
2494 (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระราชูถมัภ,์ 2560) สหพนัธ์มีบทบาทส าคญัใน
การก าหนดและควบคุมกติการะเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัทัว่โลก 

แมว้่ากีฬาแบดมินตนัจะเร่ิมตน้ในองักฤษแต่แบดมินตนัประเภทผูช้ายในประเทศยุโรปมี
ประเทศเดนมาร์กท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด ต่อมากลายเป็นวา่ความโดดเด่นประเภทผูช้ายกลบั
อยูใ่นเกมการแข่งขนัเอเชียนเกมส์ ประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย 
เกาหลีใต้และญ่ีปุ่น ประเทศท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด คือ ประเทศจีน (Brown, 2006) กีฬา
แบดมินตันเป็นกีฬาท่ีแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว คาดกันว่าทั่วโลกมีผูท่ี้เล่นกีฬาประเภทน้ีอยู่
ประมาณ 200 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อสันทนาการหรือเพื่อเป็นอาชีพ แบดมินตนัได้
กลายเป็นหน่ึงในกีฬาท่ีช่ืนชอบของจีนมีรายการแข่งขันลีกหลายพันรายการส าหรับนักกีฬา 
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มือสมัครเล่นทั่วประเทศ ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกและประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนัแบดมินตนัทั้งประเภทผูช้ายและผูห้ญิง (Samuel, 1991) 

กีฬาแบดมินตันได้แพร่หลายข้ึนแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศสังคมนิยมได้มีการเล่น
แบดมินตนัอยา่งกวา้งขวางและมีการบรรจุแบดมินตนัเขา้ไวใ้นการแข่งขนัเอเชียนเกมส์ เซียพเกมส์ 
(ซีเกมส์ในปัจจุบนั) การแข่งขนักีฬาของประเทศในเครือจกัรภพสหราชอาณาจกัร รวมทั้งการ
พิจารณาแบดมินตันเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกล้วนแต่เป็นเคร่ืองยืนยนัว่าแบดมินตันได้
กลายเป็นกีฬาสากลแลว้อยา่งแทจ้ริง ประเทศในเอเชียอาคเนยท่ี์มีการเล่นกีฬาแบดมินตนัและไดรั้บ
ความนิยมสูงสุด คือ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  

2.1.2 กฬีาแบดมินตันประเทศไทย  
(สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์,2558) กีฬาแบดมินตันได้

แพร่หลายเขา้มาสู่ประเทศไทยเป็นเวลานานแลว้ มีปรากฏหลกัฐานท่ีชดัเจนว่าในระหว่างปี พ.ศ. 
2456 พระยานิพตักุลพงษ ์เป็นคนไทยรุ่นแรกท่ีสร้างสนามแบดมินตนัให้ลูกหลานเล่นเป็นการออก
ก าลงัในยามว่าง ณ บริเวณบา้นริมคลองสมเด็จเจา้พระยา ในเวลาต่อมา หลวงชลาไลยกลเห็นว่า
แบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีดีเหมาะกับคนไทยเล่นได้ทั้ งชายหญิง เด็กเล็กและผูใ้หญ่ จึงสร้างสนาม
เพิ่มข้ึนอีกและเล่นแบดมินตนักนัเป็นประจ าในหมู่ญาติมิตรท่ีต าบลสมเด็จเจา้พระยาเช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ียงัปรากฏหลกัฐานว่ากีฬาแบดมินตนัเป็นท่ีนิยมเล่นกนัประปรายในราชส านกัของไทย
สมยัพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัและสนามแบดมินตนัในสมยันั้นเป็นสนามกลางแจง้เวลามีลมพดัแรง
หรือฝนตกจะเล่นแบดมินตนักนัไม่ได ้กีฬาแบดมินตนัไดแ้พร่หลายในหมู่คนไทยมากข้ึน คุณหลวง
ประคุณวิชาสนองไดจ้ดัให้มีการแข่งขนัแบดมินตนัในราชวิทยาลยัและแข่งขนัในประเภทต่างๆ 
ต่อมาการแข่งขันได้แพร่หลายกวา้งขวางออกไปอีกมีการแข่งขันประเภทสามแข่งขันทั้ งชาย
ประเภทชายสามและหญิงสาม ซ่ึงถือวา่เป็นการแข่งขนัประเภทท่ีส าคญัท่ีสุดและประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวในโลกท่ีมีการเล่นแบดมินตนัประเภทสาม 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ สหพนัธ์รัฐมลาย ู
สามารถเอาชนะทีมชาติของยุโรปจนได้ครองต าแหน่งชนะเลิศประเภททีมชายของโลกหรือ
โธมสัคพั สร้างความต่ืนเต้นให้แก่ประชาชาติเอเชียอย่างยิ่งท่ีทีมจากเอเชียสามารถแข่งกีฬาจน
เอาชนะชาติใหญ่ๆ จากชาติตะวนัตกได้ท่ามกลางกระแสดังกล่าว ประเทศไทยได้เชิญนัก
แบดมินตนัอนัดบัโลกของมลาย ูอาทิ วอ่งเปงสูน อองโปหลิม อุยเต็คฮ็อค อิสเมล บินและ มาร์จนั 
เขา้มาสาธิตการเล่นกีฬาแบดมินตนัมาตรฐานสากลในประเทศไทย เร่ิมมีการสร้างสนามแบดมินตนั
มาตรฐานในร่มและมีการปรับปรุงพฒันาวิธีการเล่นแบดมินตนัให้ดียิ่งข้ึนแต่การเล่นแบดมินตนั
ของคนไทยส่วนใหญ่ยงัเล่นกนักลางแจง้ ต่อมาไดมี้การสร้างสนามแบดมินตนัตามมาตรฐานสากล
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แห่งแรกภายในบริเวณบา้นซอยพร้อมมิตรของหลวงธรรมนูญวุฒิกรและอวยพร ปัตตพงศ์ พร้อม
ทั้งไดเ้ค่ียวเข็ญและฝึกฝนลูกหลานจนกระทัง่นกัแบดมินตนัไทยมีมาตรฐานการเล่นกา้วเขา้สู่ระดบั
โลก ลูกศิษยแ์บดมินตนัของคุณหลวงธรรมนูญวฒิุกรมีพื้นฐานการเล่นท่ีถูกตอ้งและสามารถน าพา
ทีมชาติแบดมินตนัโธมสัคพัไทยไปครองต าแหน่งชนะเลิศแห่งเอเชียและในปี ค.ศ. 1957 เขา้ไปถึง
รอบชิงชนะเลิศ Inter Zone ของโลกเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์กีฬาแบดมินตนัของไทย ในปี 
ค.ศ. 1958 คุณหลวงธรรมนูญวุฒิกร ท าหน้าท่ีเป็นผู ้ฝึกสอนเช้า-เย็น ส่งเสริมและพัฒนานัก
แบดมินตนัไทยหลายคน เช่น พินิจ ปัตตพงศ์ ประเทือง ปัตตพงศ์ อจัฉรา ปัตตพงศ์ ธนู ขจดัภยั 
เจริญ วรรธนะสิน บุบผา แก่นทอง สงบ รัตตนุสสรณ์ บณัฑิต ใจเยน็ และศิลา อุเลา นกัแบดมินตนั
หลายคนไดเ้ขา้ถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขนัออลอิงแลนดแ์ละครองต าแหน่งต าแหน่งชนะเลิศ
ของโลกในการแข่งขนัแบดมินตนันานาชาติจากหลายประเทศและเม่ือหลวงธรรมนูญวุฒิกร ถึงแก่
อนิจกรรมท่านจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาแห่งวงการแบดมินตนัของไทย 

ในปี พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชวงศ์จกัรีชั้น
ผูใ้หญ่หลายพระองคไ์ดพ้ระราชทานและประทานพระอุปถมัภแ์ก่กีฬาแบดมินตนัอยา่งเขม้แข็งใน
หลวงทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนั้ นและทรง
แบดมินตนัดว้ยพระองคเ์อง สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา (พระราชศกัด์ิในสมยันั้น) 
ทรงสนบัสนุนทุนทรัพยส่์งนกัแบดมินตนัไทยไปแข่งขนัออลอิงแลนดเ์ป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2501 
และท่ีต้องบนัทึกไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ส าคญัไม่เฉพาะแต่วงการแบดมินตนัเท่านั้นแต่เป็นของ
วงการกีฬาเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานทุนการศึกษาส่วนพระองค ์ให้แก่ นกัแบดมินตนัทีมชาติไทย คือ นายเจริญ วรรธนะสิน
ไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษ ยงัความปลาบปล้ืมของวงการกีฬาไทยอยา่งหาท่ีสุดมิไดเ้พราะในยคุนั้น
ยงัไม่มีหน่วยงานกีฬาของรัฐ ในปีต่อๆ มา พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา ทรงสนบัสนุน
ทุนทรัพยส่์งนกัแบดมินตนัไทยไปแข่งขนัออลอิงแลนด์และประเทศต่างๆ ในยุโรป พร้อมทั้งทรง
ประทานก าลงัใจด้วยการเสด็จทอดพระเนตรการแข่งขนัอย่างใกล้ชิดทั้งในเอเชียและยุโรป ท่าน
พระองคห์ญิงยงัทรงสร้างสนามมาตรฐานข้ึนและก่อตั้งสโมสรแบดมินตนัแร็กเก็ตมิวเซียมข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 2510 วงการแบดมินตนัไทยไดพ้ฒันาตวัเองจนเป็นสมาคมกีฬาชั้นน าสมาคมหน่ึงของประเทศ
ไทยเป็นสมาคมกีฬาท่ีส่งนกักีฬาไปแข่งขนัต่างประเทศมากท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายสิบ
ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 วงการแบดมินตนัเร่ิมใช้แนวทางการตลาดสิทธิประโยชน์เขา้มาบริหารเร่ิม
ระบบการดึงผูอุ้ปถัมภ์รายการจากต่างประเทศเข้ามาแทนระบบบริจาคช่วยเหลือเร่ิมต้นจดัการ
แข่งขันกรังด์ปรีซ์โลกท่ีมีเงินรางวลันับล้านบาทตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นการพลิกโฉมวงการ
แบดมินตนัไทยให้กา้วทนัการพฒันาเปล่ียนแปลงของโลก (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ
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ไทย, 2560) กิจกรรมของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์จะด าเนิน 
มาไกลถึงเพียงน้ีไม่ได ้หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น 
โปรเคนเน็ก โกเซ็น NEC ESPN ยูนิแคล และบริษทัห้างร้านภายในประเทศ เช่น ไทยออยล์ เบียร์
สิงห์ เบียร์ช้าง มิตซูบิชิ และ บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของการ
พฒันาเยาวชนของชาติและไดใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัแบดมินตนัเครือซิเมนตไ์ทยมาตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2524 ปัจจุบนัยงัคงให้การอุปถมัภอ์ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัการแข่งขนัชิงแชมป์แบดมินตนั
ประเทศไทยและแบดมินตนักรังด์ปรีซ์เซอร์กิตโลก (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย, 
2560) กีฬาแบดมินตนัไดรั้บการบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในโปรแกรมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ใน
ปี ค.ศ. 1980 ท่ีเมืองมิวนิค เยอรมนี แต่ไม่ได้รับการบรรจุในทนัทีเน่ืองจากเกิดการแตกแยกใน
วงการแบดมินตนัของโลก จนกระทัง่ไดรั้บการบรรจุอยา่งเป็นทางการใน บาร์เซโลนาเกมส์ท่ีสเปน 
ถึงปี ค.ศ. 1992 แบดมินตนัไดก้ลายเป็นกีฬาโอลิมปิกเต็มตวัตั้งแต่นั้นมาและนกัแบดมินตนัไทยได้
ผา่นรอบควอลิฟายคดัเลือกเขา้สู่สายใหญ่การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกทุกคร้ัง การแข่งขนัคร้ังท่ี 28 ท่ี
กรุงเอเธนส์ นกัแบดมินตนัไทยไดเ้ขา้รอบมากถึง 8 คน ไดค้รบทุกประเภทเป็นประวติัการณ์และ
บุญศกัด์ิ พลสนะ ไดเ้ขา้ถึงรอบรองชนะเลิศเซมิไฟนอลของประเภทชายเด่ียว 

ปัจจุบนักีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยเป็นท่ีนิยมกนัมากเล่นกนัทัว่ประเทศ ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่ 
ผูห้ญิง ผูช้าย มีการเรียนการสอนในโรงเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาและมีสนามแบดมินตนัอยู่ทัว่
ประเทศ มีอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานซ่ึงผลิตไดเ้อง มีการอบรมฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั โดยองคก์รท่ีมี
มาตรฐานมีผูฝึ้กสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีท างานเต็มเวลา มีกรรมการผูต้ดัสินท่ีเป็น
มาตรฐาน มีรายการแข่งขนัภายในประเทศท่ีจดัข้ึน ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวา่ 20 รายการ มีนกักีฬาท่ีมี
ความสามารถติดอนัดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้ งชายและหญิง ภายใต้การท างานของสมาคมกีฬา
แบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ท่ีจริงจงัและเขม้แข็งเช่ือวา่อีกไม่นานประเทศ
ไทยคงจะกา้วหนา้ไปเป็นผูน้ าในกีฬาแบดมินตนัของโลกในโอกาสขา้งหนา้อยา่งแน่นอน 

2.1.3 สมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2493 โดยมีผูมี้ใจรักกีฬาแบดมินตนักลุ่มหน่ึง อาทิ หลวงธรรมนูญวุฒิ

กร (นายประวติั ปัตตพงศ)์ นายยง อุทิศกุล นายณัติ นิยมวานิช ไดร่้วมก่อตั้งสมาคมฯ ข้ึนพร้อมกบั
เรียนเชิญพระยาจินดารักษ์ (นายจ าลอง สวสัดิชูโต) มาเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทยคนแรกจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสหพนัธ์แบดมินตนันานาชาติไอบีเอฟในปี พ.ศ. 
2494 เป็นสมาชิกอนัดบัท่ี 19 ของโลก และสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้อยูภ่ายในพระบรมราชูปถมัภ์เม่ือปี พ.ศ.2498 นายกสมาคมฯ ท่ีผา่นมาต่อจากพระยา
จินดารักษ์ คือ เล่ือน บวัสุวรรณ  นายจุลินทร์ ล ่าซ า พลต ารวจโทต่อศกัด์ิ ยมนาค พลต ารวจเอก
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ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ท่านผูห้ญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ (อยู่ในต าแหน่งไม่ครบวาระ) นายช านาญ ยุวบูรณ์ 
พลต ารวจเอกพิชยั กุลละวณิชย ์พลต ารวจเอกชุมพล โลหะชาละ พลเอกเทียนชยั สิริสัมพนัธ์ เพียร
ศกัด์ิ ซอโสตถิกุล กร ทพัพะรังสี  และศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน สมาคมฯ ไดรั้บพระ
มห าก รุณ าธิ คุณ ท่ี ยิ่ ง ให ญ่ เม่ื อพ ระบ าทสม เด็ จพ ระ เจ้าอยู่หั วและสม เด็ จพ ระน าง เจ้า
พระบรมราชินีนาถไดท้รงมอบถว้ยพระราชทานท่ีออกแบบเป็นพิเศษโดยช่างฝีมือเยี่ยมของประเทศ
แห่งยคุสมยั ใหแ้ก่สมาคมฯ ส าหรับผูค้รองต าแหน่งชนะเลิศแบดมินตนัชายเด่ียวและหญิงเด่ียวแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2497 และถ้วยพระราชทานของทั้งสองพระองค์ยงัเป็นถว้ยรางวลักีฬาท่ี
สวยงามแมก้าลเวลาจะผ่านมากวา่คร่ึงศตวรรษ สมาคมฯในฐานะองค์กรแบดมินตนัแห่งชาติไดมี้
การพฒันาวงการแบดมินตนัอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดจนกลายเป็นองค์กรแห่งชาติท่ีสหพนัธ์
แบดมินตนันานาชาติไอบีเอฟถือว่าเป็นสมาคมฯ ระดบัแนวหน้าท่ีมีศกัยภาพในการเป็นเจา้ภาพ
จดัการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกส าคัญๆ ต่างๆ อาทิการแข่งขันโธมัส-อูเบอร์คัพ รอบชิง
ชนะเลิศกรังด์ปรีซ์เซอร์กิตโลกและการแข่งขนัไทยแลนด์ โอเพ่นประจ าปีชิงเงินรางวลัหลายลา้น
บาท ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2502 สมาคมฯ เป็นสมาชิกก่อตั้ งของสมาพันธ์
แบดมินตนัแห่งเอเชีย (Asian Badminton Confederation) และมีบทบาทส าคญัในองค์กรแห่งน้ีมา
แต่ตน้ ในปี พ.ศ. 2525-2529 พลต ารวจเอกชุมพล โลหะชาละ ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชาติ
เอเชียเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานสมาพนัธ์ฯ และต่อมาศาสตราจารย ์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน 
ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในชาติเอเชีย ให้ท าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการของสมาพนัธ์ฯ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2530-2533 และเป็นรองประธานสมาพนัธ์ ในปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงในช่วงน้ีไดมี้การใช้การตลาด
เขา้มาสู่กีฬาแบดมินตนัแห่งเอเชียจนสามารถมีความเป็นปึกแผน่ดา้นการเงิน และต่อมา ฯพณฯ กร 
ทพัพะรังสี ไดรั้บเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสมาพนัธ์ฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540-2543 ประเทศ
ไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัชิงแชมป์แบดมินตนัแห่งเอเชียหลายคร้ัง 

มาตรฐานการเล่นแบดมินตนัของประเทศไทย สหพนัธ์แบดมินตนันานาชาติจดัให้อยู่ใน
ระดับแนวหน้าของโลก  เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายของโลก 2 คร้ัง ในประเภท
รายบุคคล นักแบดมินตนัไทยหลายรุ่นยงัครองต าแหน่งชนะเลิศประเภทบุคคลในประเทศต่างๆ 
นบัตั้งแต่การแข่งขนัแบดมินตนัออลอิงแลนด์ซ่ึงถือวา่เป็นการแข่งขนัชิงชนะเลิศระดบัโลกอยา่งไม่
เป็นทางการ นกัแบดมินตนัของไทยเคยเขา้ถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายเด่ียวและประเภทชายคู่
เคยครองชนะเลิศทั้ งชายเด่ียว หญิงเด่ียวและชายคู่ในการแข่งขันแบดมินตันระหว่างชาติและ
ชนะเลิศของชาติต่างๆ ทัว่โลกในหลายประเทศ รวมทั้งมหกรรมกีฬาเอเช่ียนเกมส์ซีเกมส์ตลอด
ระยะเวลาคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมานักแบดมินตนัไทยได้ครองเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดงของแต่ละยคุสมยั 
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ในปี พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย  ์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน ได้รับการยกย่องเขา้สู่ท าเนียบ
เกียรติคุณ (Hall of Fame) ของสหพนัธ์แบดมินตนันานาชาติไอบีเอฟ และในปี พ.ศ. 2544  ฯพณฯ 
กร ทพัพะรังสี ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหพนัธ์ 141 ชาติ ให้เป็นประธานสหพนัธ์แบดมินตนั
นานาชาติไอบีเอฟ นบัเป็นเกียรติสูงสุดของวงการแบดมินตนัไทยท่ีไดรั้บจากนานาประเทศทัว่โลก 
ในปี พ.ศ. 2546-2550 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมฯ ไดริ้เร่ิมน าเคร่ืองมือ
จดัการส าเร็จรูป (ซอฟทแ์วร์) การจบัฉลากแบ่งสายดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ จากยุโรปมาใชเ้ป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทย โดยนายสุรศกัด์ิ ส่งวรกุลพนัธ์ เลขาธิการสมาคมฯ ผูช้  านาญการคอมพิวเตอร์
ประสานงานพฒันาจนใช้เป็นภาษาไทยได้ ท าให้การจบัฉลากแบ่งสายเกิดความรวดเร็ว เท่ียงตรง 
ยุติธรรมและโปร่งใสแลว้เหมาะสมกบัการจดัการแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีมีส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั
แข่งขนัมากกวา่หน่ึงพนัแมทช์ใชเ้วลาไม่เกินคร่ึงชัว่โมง สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ฯ 
เป็นองค์กรแบดมินตนัแห่งชาติท่ีจดทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก 
(BWF) สมาพนัธ์แบดมินตนัแห่งเอเชีย (BAC) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและไดรั้บ
การอนุมติัรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย, 2560) 

ในปัจจุบนัสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ บริหารงานโดย คุณหญิงปัทมา 
ลีสวสัด์ิตระกูล ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจในระดบันานาชาติให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสหพนัธ์
แบดมินตนัโลก (BWF) ไดว้างนโยบายและวสิัยทศัน์  คือการเป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมพฒันา
กีฬาแบดมินตนัสู่การเป็นกีฬามหาชนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลก ภายใต ้ยุทธศาสตร์ B3  

ไดแ้ก่ 1) Badminton for Everyone คือ การสร้างและพฒันานกักีฬาและบุคคลากรกีฬาแบดมินตนั
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศออกก าลงักายดว้ย
กีฬาแบดมินตัน 2) Build World Champions คือ การสร้างและพฒันานักกีฬา และบุคลากรกีฬา
แบดมินตนัให้มีนกักีฬาแบดมินตนัไทยอยูใ่น 10 อนัดบัแรก ของโลก ทุกประเภท การแข่งขนัและ
มุ่งสู่เหรียญทองโอลิมปิก พฒันาบุคลากรกีฬาแบดมินตนัสู่ความเป็นเลิศในมืออาชีพ เตรียมพร้อม
เข้าแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ และ 3) Best-Practice Management คือ การบริหารจัดการกีฬา
แบดมินตนัตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศ 
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล พฒันาฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการพฒันาเครือข่ายกีฬา
แบดมินตนัให้เข้มแข็งและจดัสวสัดิการเพื่อบุคลากรแบดมินตนั (สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย, 2562) 
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2.2 แนวคิดในการพฒันากฬีาเพือ่การอาชีพ 
 2.2.1 สถานการณ์แบดมินตันในปัจจุบัน 

สมาพนัธ์แบดมินตนัโลก (WBF) ไดมี้การเฉลิมฉลองการก่อตั้งมาแลว้ 80 ปี ในตลาดกีฬา
ทัว่โลกแบดมินตนัมีความกา้วหนา้ท่ีโดดเด่น ปัจจุบนัแบดมินตนัจดัเป็นเคร่ืองหมายการคา้ (Brand) 
ท่ีแข็งแกร่งมากข้ึนและมีคนท่ีสนใจทัว่โลกมีเครือข่ายมากกว่าเม่ือก่อน แบดมินตนัมีกิจกรรมเชิง
พาณิชยแ์ละมีการท างานร่วมกบัส่ือมากข้ึน ในการจดักิจกรรมระดบัโลก BWF ไดก้  าหนดกลยทุธ์ท่ี
ส าคญั ใน ปี พ.ศ. 2559-2563 ทัง่ในแง่ของการพกัผ่อนหย่อนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
แฟนๆ หลายร้อยล้านคนทั่วโลก กลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึน ได้แก่ เพื่อความบันเทิง การมีส่วนร่วม 
พนัธมิตรและความสามารถเป็นปัจจยัส าคญัท่ีหัวใจของการท างานของ BWF (Federation B.W. 
2015) 

 เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของความบนัเทิง คือ การกระตุน้ใหแ้ฟนคลบัมีส่วนร่วมและขยายฐาน
จ านวนผู้ชมทั่วโลกให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพยายามให้กีฬาแบดมินตันถูก
จดัล าดบัความส าคญัให้อยูใ่นระดบัโลก สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้ขา้ชมกีฬามีความเขม้แข็งและเป็น
ท่ีรู้จกัในตลาดกีฬาโลกบนัเทิง รวมทั้งเพิ่มผูช้มทางส่ือสังคมภายในปี  พ.ศ. 2563 (Federation BW, 
2015) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการมีส่วนร่วม คือ การให้เด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะเล่นแบดมินตนั 
นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มอายุเป็นการเล่นท่ีไม่เพียงแต่เพื่อการ
แข่งขนัเท่านั้นหากแต่ยงัเป็นเพื่อสันทนาการดว้ย การเขา้ชมรมเป็นกระบวนการพฒันาส าหรับการ
เรียนซ่ึงครอบคลุมผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและผูท่ี้ไม่มีโอกาสเท่ากบัคนปกติ  BWF มีจุดมุ่งหมาย
สมาชิก ร้อยละ 80 จดัโปรแกรมแบดมินตนัร่วมกบัโรงเรียน  

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของพนัธมิตร คือ การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน (Partner) ท่ีส าคัญ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันและเพื่อเสริมสร้างสถานะของ BWF ให้เป็นสถาบันท่ีมีความ
รับผิดชอบและท างานในเชิงรุก มีจุดมุ่งหมายท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกบัสถาบนักีฬา
ต่างๆ ในระดบัโลก เพิ่มความเป็นตวัแทนและภาพลกัษณ์ของ BWF ในโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนและ
พาราลิมปิกเกมส์ มีการเตรียมการท่ีประสบความส าเร็จในโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ณ กรุงโตเกียว ใน
ปี พ.ศ. 2563  

นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมีการเป็นหุ้นส่วนกับระดับสมาพันธ์ในระดับทวีป  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของความสามารถ คือ การมีธรรมาธิบาล ทรัพยากรมนุษย์และการพฒันา
องคก์ร การสร้างความสามารถเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้องคก์รสามารถท่ี
จะควบคุม บริหาร จดัการ ควบคุมและพฒันาแบดมินตนัท่ีจดัข้ึนจดัโปรแกรมการฝึกอบรมและการ
พฒันาส าหรับผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการแข่งขนั คณะกรรมการบริหารท่ีต้องดูแลเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ และ
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สุดทา้ย คือ มีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมาธิบาลท่ีวดัได้โดยการส ารวจตวับ่งช้ีของการมีธรรมาธิบาล  
BWF ตระหนักดีว่านักกีฬาเป็นศูนยก์ลางของโลกแบดมินตนั ดังนั้น BWF มุ่งเน้นท่ีนักกีฬา อาทิ 
การเป็นกีฬาซ่ือตรงเล่นอยา่งยุติธรรม มีการตระหนกัรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
BWF ปรารถนาท่ีจะท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีซ่ือตรงหลีกเล่ียงปัญหาการถอนตวัโดยการ
สร้างกฎท่ีแข็งแกร่งพร้อมกบัการเล่นท่ียุติธรรมท่ีตอ้งเคารพคู่แข่ง  BWF  มีโปรแกรมท่ีจะช่วยให้
ส่งเสริมนักกีฬาและน าเสนอให้กบัส่ือ แฟนๆ และผูส้นับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต
ของนักกีฬา นอกเหนือไปจากอาชีพการเล่นแบดมินตันของพวกเขาซ่ึงในท้ายท่ีสุด  BWF 
รับประกนัถึงสภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับการฝึกและการแข่งขนัและเอ้ือต่อร่างกายและจิตใจท่ีดี
ของนักกีฬา BWF ไดรั้บการสนับสนุนให้ด าเนินการกิจกรรมหลกัๆ ไดแ้ก่ การแข่งขนัโอลิมปิก/ 
พาราลิมปิก การพฒันาและจดักีฬาส าหรับทุกคน รวมทั้งพาราแบดมินตนัและการสนับสนุนใน
ประเด็นพื้นท่ีการท างาน ไดแ้ก่ เร่ือง ธรรมาภิบาล การบริหาร การด าเนินการ การส่ือสาร การตลาด
และการเงิน (Federation B.W., 2015) BWF เป็นองค์กรระดบัโลกท่ีส าคญั มีสมาชิก 176 ประเทศ 
เป็นหน่วยงานในการพฒันาของกีฬาระดบัโลก ควบคุมการเล่นกีฬาในระดบัสากล BWF ท างาน 
ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานในระดบัทวีป ทั้ง 5 ทวีป ได ้แก่ สมาพนัธ์แบดมินตนัเอเชีย ยโุรป 
อเมริกา แอฟริกา และโอเชียเนีย 

2.2.2 การตลาดและการสนับสนุนในกฬีาแบดมินตัน 
การตลาดในกีฬาแบดมินตนัมีบทบาทส าคญัในการพฒันาของนกักีฬาอาชีพ การตลาดใน

กีฬาแบดมินตนัช่วยในกระบวนการของการท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นท่ีนิยมและมีผูเ้ขา้ชมกีฬาเป็น
จ านวนมาก มีเหตุผลมากมายส าหรับการตลาดของกีฬาแบดมินตันหน่ึงในเหตุผลส าคัญของ
การตลาดของกีฬาแบดมินตนั คือ ประโยชน์ต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลตั้งแต่วยัเด็กไปจนถึงวยั
ผูสู้งอายุ (Tjeerdsma, Rink and Graham, 1996) และเหตุผลอีกประการ คือ การเกิดผูช้มทัว่โลก การ
เขา้ถึงการแข่งขนัเขา้ถึงได้มากข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นการสร้างผูช้มจ านวนมากและท าให้การ
แข่งขนัมีขนาดใหญ่ข้ึน การตลาดในกีฬาแบดมินตนัช่วยเพิ่มจ านวนสมาชิกทัว่โลกและเพิ่มเงินทุน
ส าหรับการจดัการแข่งขนั (Erb and Huatbois, 2018) ผูช้มท่ีเพิ่มข้ึนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยผูจ้ดัการ
แข่งขนัไดรั้บการสนบัสนุนมากข้ึน 

การตลาดเป็นงานท่ียากและตอ้งการความทุ่มเทท่ีดีจาก BWF เพื่ออนาคตท่ีดีไม่เพียงแต่ ใน
แง่ของ BWF หากแต่การตลาดยงัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกักีฬาเช่นกนั การตลาดท่ีดีช่วยให้นกักีฬา
สามารถวางแผนหรือมีลู่ทางการท างานในการสร้างธุรกิจใหม่ (Shank and Lyberger, 2014) อาจจะ
เป็นงานท่ีค่อนข้างยากในการเร่ิมต้นธุรกิจและได้รับการสนับสนุน ดังนั้ นนักกีฬาจึงต้องเฝ้าดู
โอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนต่อไปวา่จะเป็นใครมาจากไหน ความพยายามทางการตลาดอาจใช้
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เวลาในการสร้างธุรกิจแต่การตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้นักกีฬาควา้โอกาสท่ีมีอยู่ การตลาด
ไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายธุรกิจของกีฬาเท่านั้น แต่การตลาดเป็นการสร้างผูช้มใหม่กลุ่มใหม่รู้จกั
เกมกีฬามีประชากรอีกจ านวนมากท่ีสามารถเข้าถึงกีฬาแบดมินตนั (Shank and Lyberger, 2014) 
คาดกนัวา่มีประชากรเพียงห้าร้อยลา้นคนเท่านั้นท่ีเขา้ถึงกีฬาแบดมินตนั (Erb and Huatbois, 2018) 
ซ่ึงจริงๆ แลว้กีฬาแบดมินตนัสามารถเขา้ถึงผูช้มไดม้ากกว่านั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มการรับรู้
เก่ียวกบักีฬาแบดมินตนัใหม้ากข้ึน 

การตลาดในกีฬาแบดมินตนัมีเหตุผลต่างๆ กนัไป เช่น ความรับผิดชอบร่วมกนัหรือความ
ร่วมมือทางการตลาด เป็นตน้ บางคร้ังการตลาดท าเพื่อเหตุผลทางสังคม (Bloom, Hoeffler, Keller 
and Meza, 2006) หรือเหตุผลอ่ืนๆ อาทิ เป็นการสร้างแบรนด์ท่ีแตกต่างกันขององค์กร ในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมาจึงเกิดการสนับสนุนด้านกีฬาศิลปะและกิจกรรมทางวฒันธรรมเพิ่มมากข้ึน 
(Cornwell and Maignan, 1998)  ก ารตล าดไม่ เพี ย งแ ต่ น าไป สู่ ก าร ส่ ง เส ริม ก ารข ายขอ ง 
แบรนด์แต่ยงัช่วยในการหาผูส้นับสนุนส าหรับนักกีฬา การคน้หาผูส้นับสนุนของนักกีฬาท าให้
นักกีฬาเกิดแนวคิดประโยชน์ของการเป็นนักกีฬา การสนับสนุนนักกีฬาให้มีสมาธิในเกมส์ ลด
ภาระการเงิน (Andreff and Staudohar, 2000) ดงันั้นการตลาดจึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีส าคญั
ในชีวิตของนักกีฬา เช่น ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นตน้มีการสนบัสนุนกีฬาแบดมินตนัจากบริษทัต่างๆ 
อาทิ Yonex และ Daihatsu และยงัไดส้นบัสนุนในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียดว้ย ในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการสนับสนุนท่ีแตกต่างกันไปส าหรับนักกีฬาแต่ละคนซ่ึงจะช่วยในการพฒันานักกีฬา 
(Jones and China, 1999) ในขณะท่ีอินเดียมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันในการจดัการและเพิ่มกิจกรรม
ส่งเสริมการขายแบดมินตนัผ่านการท างานร่วมกนัของเกมกบักีฬาอ่ืน ๆ กิจกรรมเหล่าน้ี ช่วยให้
นักกีฬามุ่งมั่นในการแข่งขันน าไปสู่ความคืบหน้าของเกมและมีผลการแข่งขันท่ีดีกว่า การ
สนับสนุนไม่เพียงแต่มีประโยชน์กบันักกีฬาเท่านั้น แต่มีผลในทางท่ีดีต่อภาพลกัษณ์การเป็นแบ
รนด์ของผูส้นบัสนุนท่ามกลางผูช้มการแข่งขนั ดว้ยเหตุน้ีจึงน าไปสู่ตลาดท่ีดีข้ึนส าหรับผูส้นบัสนุน 
การท างานร่วมกนัของนกักีฬากบับริษทัท่ีมีการตลาดทัว่โลกช่วยให้นกักีฬามีอิสระและมีสมาธิใน
เกมการแข่งขนัเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะมีการเงินสนบัสนุนนกักีฬาเพื่อให้นกักีฬามุ่งมัน่ไปท่ีเกมการ
แข่งขนัเท่านั้น (Andreff and Staudohar, 2000) 

แมจ้ะมีการสร้างแบรนดเ์ป็นประจ าในการแข่งขนักีฬา แต่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูน่อ้ย เช่น 
ลกัษณะธรรมชาติโดยทัว่ไป การบริหารจดัการ กลยทุธ์และจริยธรรมของการสนบัสนุน (Cornwell 
and Maignan, 1998) แมว้า่การสนบัสนุนดูเหมือนจะมีประโยชน์ส าหรับองค์กรและนกักีฬาชั้นน า 
แต่ก็ช่วยให้ไม่เกิดการโอ้อวดกับเกมแบดมินตนั การสนับสนุนในแบดมินตันมีข้อจ ากัดมาก
แตกต่างไปจากฟุตบอลท่ีเป็นการสนบัสนุนส่วนใหญ่ให้กบัสโมสร ซ่ึงจะช่วยในการพฒันาของ
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นักกีฬาท่ีฝีมือดีในการเล่นเป็นมืออาชีพน าไปสู่การเกมแข่งขนักับผลงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
นกักีฬา  

สรุปการน าหลกัการตลาดมาใช้ในกีฬาแบดมินตนัมีบทบาทส าคญัในการพฒันานักกีฬา
อาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการแบดมินตนั เพราะการตลาดจะช่วยท าใหกี้ฬาแบดมินตนัเป็นท่ีนิยม
และมีผูเ้ขา้ชมกีฬาเป็นจ านวนมากข้ึน ผูช้มทัว่โลกสามารถเขา้ถึงการแข่งขนัทุกรายการและติดตาม
นกัแบดมินตนัระดบัโลกได้อย่างต่อเน่ือง เม่ือมีผูส้นใจเป็นจ านวนมากข้ึนก็จะท าให้ผูส้นบัสนุน
ต่างๆ และเงินรางวลัมีเพิ่มมากข้ึนดว้ยตามล าดบั 

2.2.3 บทบาทของการบริหารจัดการเพือ่การพฒันาเป็นนักกฬีาอาชีพ 
บทบาทของการจดัการในการพฒันาเป็นนกักีฬาอาชีพเป็นเร่ืองท่ีส าคญั การจดัการมกัจะ

ถูกก าหนดว่าเป็นหน่วยผูมี้อ  านาจในการออกแบบโครงสร้างเป็นผูก้  าหนดดา้นต่าง ๆ ขององค์กร 
หลกัการของการจดัการควรมีคุณภาพของความเรียบง่าย มีความยืดหยุ่น น่าเช่ือถือ ประหยดัและ
ไดรั้บการยอมรับ (Tapiero C, 2012) ส่ิงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการพฒันาของนกักีฬาให้เป็น
นกักีฬาชั้นยอด การจดัการช่วยในกระบวนการตดัสินใจท่ีส าคญัในการพฒันาของนกักีฬาในแต่ละ
ดา้นของการพฒันา นกักีฬาในยุคสมยัใหม่จะอิงอยูก่บัผลงานในการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการ
จดัการมีบทบาทส าคัญ บทบาทท่ีเป็นพลวตัรของการจดัการจะเห็นได้ในกีฬาฟุตบอลชั้นน าการ
เปล่ียนแปลงของการจดัการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละแง่มุมของเกม เช่น ความสัมพนัธ์ของผูฝึ้กสอน
กบันักกีฬา พลวตัรของสโมสร พ่อแม่และครอบครัว ฐานคิดของการแข่งขนั เทคนิค ปัจจยัส่วน
บุคคล สรีระและทางดา้นจิตวทิยา เป็นตน้ (Hanrahan and Kidman, 2010) 

แมว้า่จะมีหลายทฤษฎีท่ีให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการเรียนรู้และการพฒันาและกระบวนการ
ฝึกสอน ทฤษฎีร่วมสมยัท่ีมีแนวคิดในเชิงกวา้ง คือ ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้
และการพฒันาแทนท่ีจะให้ผูเ้รียนฟังครู (ผูฝึ้กสอน) ชุมชนมีบทบาทส าคญัเช่นกนัในระบบการ
จดัการส าหรับการพฒันาของนกักีฬา กลยุทธ์ขององค์กรจากดา้นล่างข้ึนมาจะช่วยในการคน้หาผู ้
เล่นท่ีอายุนอ้ยท่ีมีพรสวรรค ์ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีจะมีความรัก ผกูพนักบัสโมสร อยา่งไรก็ตามมีแนวคิดท่ี
มองต่างออกไปวา่ การคิดเช่นน้ีเป็นความคิดท่ีเห็นนกักีฬาเป็นสินทรัพยส์ าหรับการหารายไดข้อง
สโมสรในอนาคตมากกวา่ท่ีนกักีฬาสนุกเพลิดเพลินกบักีฬา (Rossing, Nielsen, Elbe and Karbing, 
2016) มีเหตุผลอยูห่ลายประการถึงขอ้ดีของระบบการจดัการ แต่หน่ึงในเหตุผลหลกัส าหรับความ
ต้องการของระบบการจดัการ คือ การจดัการความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและระหว่างบุคคลของ
นกักีฬา นกักีฬาแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ตอ้งการดูแลเพื่อการพฒันาท่ีต่างกนั รวมทั้ง มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของนกักีฬาและธรรมชาติของการพฒันาดว้ย นกักีฬาบาง
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คนอาจจะมีการพฒันาท่ีดีในสถานการณ์ท่ีเขม้งวดในขณะท่ีบางคนอาจท าไม่ไดภ้ายใตส้ถานการณ์
เดียวกนั (Danish, Petitpas and Hale, 1993) 

นอกจากการฝึกอบรมแลว้ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการจดัการนกักีฬาแบดมินตนั 
ไดแ้ก่ การเลือกกลุ่มอายุท่ีเหมาะสม นกักีฬาเด็กอยู่ในความเส่ียงต่อการบาดเจ็บในช่วงการพฒันา
เป็นนักกีฬาแบดมินตัน ดังนั้ นการถูกเลือกในช่วงอายุต้นๆ อาจน าไปสู่การบาดเจ็บหรือเกิด
ความเครียดทางจิตใจในการแข่งขนัรายการใหญ่ๆ (Thoits, 1986) การจดัการเลือกท่ีเหมาะสมกบั
ช่วงอายใุนการเขา้การแข่งขนัจึงเป็นส่ิงส าคญั  

ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬากับผู ้ฝึกสอนเป็นส่ิงส าคัญส าหรับนักกีฬาแบดมินตัน 
เพื่อท่ีจะเจริญเติบโตท่ีดีในวยัเด็ก ผูฝึ้กสอนควรมีทกัษะการจดัการท่ีดี ผูฝึ้กสอนท่ียืดหยุ่นจะช่วย
เพิ่มความสามารถของนักกีฬาแบดมินตัน วางแผนก าหนดระยะได้ในเวลาท่ีแน่นอน (Bloom, 
Durand-Bush, Schinke and Salmela,1998), (Poff, Richter, Arthington, Bunn, Naiman and Kendy, 
2010) ผูฝึ้กสอนในยุดปัจจุบนัจะมุ่งเน้นไปท่ีการฝึกแบบให้เสรีภาพมากกว่าระบบการผูฝึ้กสอน
แบบดั้งเดิมท่ีเขม้งวด ดงันั้นการพฒันาของนกักีฬาแบดมินตนัตอ้งมีการมุ่งเน้นในรายละเอียดมาก
ข้ึน ในจุดท่ีระบบไดก้ าหนดไว ้ระบบท่ีออกท่ีถูกตอ้งควรจะมีการจดัการท่ีโดดเด่นในขั้นตอนการ
คดัเลือกนักกีฬาแบดมินตนัมีกระบวนการท่ีแตกต่างกันบางประการ เน่ืองจากการเลือกอายุมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้ล่นทางร่างกายจิตใจและช่ือเสียงโดยรวมของผูเ้ล่น ในประเทศสเปน
กระบวนการคดัเลือกจะเร่ิมต้นจากอายุท่ีค่อนข้างน้อย คือ 5 ปี ในขณะท่ีในประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
เกาหลี เดนมาร์กและอินโดนีเซีย เป็นต้น การคดัเลือกจะข้ึนอยู่กับโครงสร้างของสโมสรและ
กระบวนการคัดเลือกเร่ิมต้นจากอายุ 12 ปี เป็นต้นไป งานวิจยัเก่ียวกับการจดัการของนักกีฬา
แบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จมีอยูน่อ้ยแต่กลบัพบรายงานนกักีฬาฟุตบอลท่ีประสบความส าเร็จมี
อยูม่าก การผลิตของนกักีฬาแบดมินตนัชั้นยอดจะข้ึนอยู่กบัการจดัการความสามารถ การจดัล าดบั
ความส าคญั การติดตามพฒันาการของนกักีฬา การปรับตวัทางสังคม การดูแลตวัเองของนกักีฬาใน
ระหวา่งการแข่งขนัและช่วงไม่ท าการแข่งขนั  มีรายงานการศึกษาในหมู่นกักีฬาแบดมินตนัในยโุรป 
พบวา่ระบบการพฒันาประกอบไปดว้ยหลกัการ 3 ประการไดแ้ก่ การด าเนินงานของระบบ ความ
สม ่าเสมอและทรัพยากรส าหรับการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จของนกักีฬาแบดมินตนั นอกจากน้ี 
ประเทศในยุโรปมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์การจดัการท่ีชดัเจน การส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียช่วยใหน้กักีฬาแบดมินตนัประสบความส าเร็จ ในท านองเดียวกนั ควรมีแนวคิดท่ีชดัเจน
ส าหรับการพฒันาของนกักีฬาแบดมินตนั  

สรุปการวางแผนในการจดัการท่ีเหมาะสมจะสามารถก ากับ ออกแบบ จดัระเบียบและ
ควบคุมความสามารถและปัจจยัต่าง ๆ ท าให้มีคน้หานกักีฬาท่ีมีพรสวรรคมี์ความเป็นไปไดม้ากข้ึน 
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การจดัการท่ีเหมาะสมในการพฒันาของนกักีฬาแบดมินตนัเป็นส่ิงจ าเป็นถา้มีผูจ้ดัการท่ีดีสามารถ
จดัการได ้อยูใ่นระดบัตั้งแต่รากหญา้ จะถือวา่เป็นแนวโนม้ท่ีดีกบัการพฒันานกักีฬาแบดมินตนัซ่ึง
จะน าไปสู่ความย ัง่ยนืเน่ืองจากการเป็นบ่มเพาะความสามารถจากทุกท่ีไปสู่ระดบัสูงสุด 

2.2.4 การรักษาอนัดับในความส าเร็จของนักกฬีาแบดมินตัน 
ในการรักษาอนัดบัในความส าเร็จของนกักีฬาแบดมินตนัตอ้งใช้ความพยายามอย่างมาก 

อยา่งไรก็ตามเป็นความทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ของนกักีฬาแบดมินตนัในระดบัแนวหนา้ท่ีจะรักษาอนัดบั
ของตนเองไวมี้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางกายภาพ เศรษฐกิจและการจดัการ 
รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับนักกีฬาแบดมินตนัตั้งแต่ระดบับุคคล ระหว่างบุคคล การรู้จกัตวัเอง 
ครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรมสังคม ระดบัของความทุ่มเทและแรงจูงใจของแต่ละคน เป็นเร่ืองท่ี
มีบทบาทส าคญัในการพฒันาของนกักีฬา (Gould, Dieffenbach and Moffett, 2002)  

นกักีฬาจะตอ้งมีความทุ่มเทในระดบัสูงส าหรับการบ ารุงรักษาร่างกายใหไ้ดก้บัก าหนดเวลา
การแข่งขนันกักีฬาท่ีทุ่มเทในการฝึกอยูซ่ ้ าๆ และจริงจงักบัเกมการแข่งขนัจะสามารถรักษาตวัเองให้
อยู่ในระดบัสูงได้ อาทิ นักกีฬาฟุตบอลท่ีประสบความส าเร็จมีความทุ่มเทอย่างมากในเร่ืองของ
อาหารท่ีรับประทาน การออกก าลงักายและการเขา้สังคม มีตวัอย่างมากมายท่ีผูไ้ม่สามารถไปสู่
เป้าหมายวางไว ้(Martindale, Collins and Abraham, 2007) ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรับ
นกักีฬาท่ีประสบความส าเร็จท่ีตอ้งมีแรงจูงใจและทุ่มเทให้กบัการรักษาอนัดบัการเล่นท่ีอยูใ่นแนว
หน้า แมว้่านักกีฬาจะมีแรงจูงใจสูงและความทุ่มเทต่อการแข่งขนัแต่นักกีฬาตอ้งรู้จกัการปะทะ
สังสรรคท์างสังคม ตอ้งมีทกัษะท่ีจะส่ือสารกบัตวัเองกบันกักีฬาคนอ่ืน ผูฝึ้กสอน ผูติ้ดตามหรือแฟน
คลับ รวมทั้งกับครอบครัว มีความเป็นไปได้ว่าท่ีนักกีฬาท่ีดีมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดถูก
ลดทอนเม่ือตอ้งเผชิญสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ทกัษะท่ีกล่าวมาจะช่วยในการรับมือสถานการณ์
ท่ียากล าบากและเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได ้สภาพแวดลอ้มของครอบครัวท่ีจะสนบัสนุนและ
เข้าใจชีวิตของนักกีฬาเป็นส่ิงส าคัญพอๆ กันต่อความส าเร็จของนักกีฬาในระดับแนวหน้า 
ครอบครัวท่ีเข้าใจเก่ียวกับเกมนักกีฬา สถานการณ์ พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีจะน า
นักกีฬาไปสู่ความความส าเร็จในฐานะนักกีฬาท่ีอาจจะต้องเผชิญความกดดันทางอารมณ์ใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีแต่ละบุคคล คือ ภาพสะทอ้นท่ีชดัเจนของครอบครัว ดงันั้น 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกักีฬาในการรับมือสถานการณ์ๆ คือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งจากการเรียนรู้
จากจากครอบครัวนั่นเอง (Cote, 1999, Bruner, Eys and Turnnidge, 2013) สังคมของนักกีฬาและ
วฒันธรรมยงัมีความส าคญัมากในการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีรุนแรงท่ีแตกต่างกนัตลอดอาชีพการ
แข่งขนัของนกักีฬา การพฒันานกักีฬาให้เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีมีแพห้รือชนะดว้ยอารมณ์ท่ีมัน่คง
เป็นส่ิงส าคญัมาก มีบางวฒันธรรมท่ีการแพถื้อเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรง ท าให้นกักีฬาเกิดความวิตกกงัวล
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ในระหวา่งการแข่งขนั ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นตวัก าหนดความคิดของนกักีฬาในการจดัการกบัการ
แข่งขนั (Brookey and Oates, 2015) มีตวัอย่างของนักกีฬาท่ีมีทศันคติไม่เคยยอมแพน้ าไปสู่การ
ได้รับชัยชนะในการแข่งขนั ดังนั้ นนักกีฬาท่ีได้รับการพฒันาด้วยทัศนคติท่ีไม่เคยยอมแพจ้ะมี
ความคิดเชิงบวกส าหรับ การพฒันาของตนเอง นอกจากน้ียงัมีประเด็นเร่ืองจิตวิทยาของนักกีฬา 
จิตวิทยาถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการสร้างความมัน่ใจในตวัเองของนกักีฬา จิตวิทยาไดมี้
บทบาทส าคญัในการพฒันาของนกักีฬาในระดบัแนวหนา้ มีการตั้งศาสตร์ความรู้ใหม่ คือ จิตวิทยา
การกีฬา (Sport Psychology) (Abbott and Collins, 2004) ในฐานะท่ีเป็นนกักีฬามืออาชีพตอ้งรักษา
ระดบัของแรงจูงใจทั้งในระหวา่งการแข่งขนัและในการฝึกซ้อมให้อยูใ่นระดบัสูง นกัจิตวิทยาการ
กีฬาช่วยในการก าหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง การประเมินปัญหาต่างๆ เป้าหมายท่ีแทจ้ริงท่ีจะท า
ให้นกักีฬาเกิดแรงจูงใจในช่วงเวลาของความเครียด จิตวิทยากีฬายงัช่วยในการควบคุมความวิตก
กงัวล การควบคุมความต่ืนเตน้ของนักกีฬาในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัตลอดระยะเวลาเกมการ
แข่งขนัและในชีวติจริงทางสังคม รวมทั้งการพกัในช่วงเวลาของเกมและนอกเกมการเข่งขนัเช่นกนั 
นกัจิตวทิยาการกีฬาสามารถช่วยในเร่ืองสมาธิ เน่ืองจากเป็นแบดมินตนัเป็นเกมการเล่นท่ีเร็วสมาธิ
ในการแข่งขนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับนกักีฬาในระดบัแนวหนา้ (Petitpas, Giges and Danish, 1999) 
ในทา้ยท่ีสุดนกัจิตวิทยากีฬาจะช่วยในการพฒันาเป้าหมายส าหรับนกักีฬาและยงัคงวตัถุประสงคใ์น
การบรรลุถึงผลลพัธ์สูงสุด นอกจากประเด็นดา้นจิตวิทยาแลว้  ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัพอๆ กนันั้น คือ 
ทกัษะทางด้านสังคมของนักกีฬา เน่ืองจากแบดมินตนัเป็นเกมกีฬาท่ีก าลงัได้รับความนิยมและมี
ผูติ้ดตามของเกมท่ีมีการเพิ่มข้ึน นกักีฬาจะตอ้งรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ในเวทีสาธารณะ นกักีฬา
ถือไดว้า่เป็นผูมี้ช่ือเสียงและพฤติกรรมและการแสดงออกของนกักีฬาจะถูกน าไปวพิากษว์ิจารณ์อยู่
ตลอดเวลา ดงันั้นทกัษะทางสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับนักกีฬาแถวหน้า สถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในขณะน้ี คือ การใชส่ื้อสังคม นกักีฬาท่ีตอ้งรู้สถานการณ์ท่ีถูกตอ้งและจดัการ
กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปไดว้า่การรักษาความส าเร็จของนกักีฬาแบดมินตนัจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ี
จะให้อยู่ระดบัแนวหน้ารักษาอนัดบัของตนเองไว ้โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางกายภาพ เศรษฐกิจและการจดัการ รวมทั้ง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกักีฬาแบดมินตนั ตั้งแต่
ระดบับุคคล ระหวา่งบุคคล การรู้จกัตวัเอง ครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรมสังคม ระดบัของความ
ทุ่มเทและแรงจูงใจของแต่ละคน นกักีฬาอาชีพตอ้งมีความทุ่มเทในระดบัสูงส าหรับการบ ารุงรักษา
ร่างกายใหส้ัมนัธ์กบัก าหนดเวลาการแข่งขนั นกักีฬาท่ีทุ่มเทในการฝึกอยูซ่ ้ าๆ และจริงจงักบัเกมการ
แข่งขนัจะสามารถรักษาตวัเองใหอ้ยูใ่นระดบัสูงไดย้าวนานกวา่นกักีฬาทัว่ไป 
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2.2.5 เส้นทางอาชีพของนักกฬีาแบดมินตันไทย 
ผูว้ิจยัเลือกกรณีของ บุญศักด์ิ พลชนะ เป็นตัวอย่างของเส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพ

แบดมินตนัไทยท่ีประสบความส าเร็จ บุญศกัด์ิ พลชนะ เกิดเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2525 และ
เป็นตวัแทนของประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติหลายคร้ัง รวมทั้งกีฬาโอลิมปิก 
ในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 บุญศกัด์ิ เป็นชาวไทยท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดและไดรั้บการ
พิจารณาว่าเป็นนักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเส้นทางการเป็นนกักีฬาชั้นน า
ของ บุญศกัด์ิ อยูใ่นช่วง อายุ 24 ปี บุญศกัด์ิ สามารถชนะนกักีฬาชั้นน าจากเดนมาร์ก จีนและเกาหลี 
เขาได้รับช่ือเล่นของ ซุปเปอร์แมน (Supermen) ในหมู่คนไทย (บุญศักด์ิ, 2561) เส้นทางของ 
บุญศกัด์ิกบัการเป็นนกักีฬาแบดมินตนัเป็นส่ิงแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา แมว้า่บุญศกัด์ิจะไดรั้บ
การพิจารณาวา่เป็นนกักีฬาท่ีมีพรสวรรคท่ี์มาจากประเทศไทย แต่ความสนใจของเขาในแบดมินตนั
หายไปหลงัจากการเสียชีวติของบิดาของเขา บุญศกัด์ิ เร่ิมกา้วเดินไปอยา่งชา้ๆ หลงัการฝึกหนกัเขา
เร่ิมไดรั้บความส าเร็จในเกมการแข่งขนั บุญศกัด์ิมีโอกาสท่ีดีในการไปฝึกอบรมในประเทศจีนใน
การพฒันาตนเองแต่เขาไม่สามารถจดัการสถานการณ์ของเขาไดดี้เพราะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ใหม่และขาดทักษะด้านภาษาจีน ไม่นานเขากลับมาประเทศไทยโดยไม่ต้องจบ
หลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้บุญศกัด์ิไม่ไดรั้บประโยชน์มากนกัจากการไปฝึกคร้ังน้ี หลงัจากกลบัมาอยู่
ประเทศไทยไดเ้ก็บตวัฝึกซ้อมท่ีสมาคมกีฬาแบดมินตนัในพระบรมราชูปถมัภ์บุญศกัด์ิ ไดพ้ฒันา
ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จในแบดมินตนัอาชีพ  

2.2.6 การใช้ทฤษฎรีะบบนิเวศน์ส าหรับนักกฬีาอาชีพ  
Urie Bronfenbrenner เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกนัท่ีเสนอทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาต่อการ

พฒันานกักีฬาอาชีพส าหรับเด็ก เขาไดอ้ธิบายทฤษฎีน้ี ในแง่ของคุณภาพหรือคุณสมบติัของแต่ละ
บุคคลกบัสภาพแวดลอ้มของนกักีฬาในระยะของการพฒันา เน้ือหาของทฤษฎีกล่าวถึง บริบทของ
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายเก่ียวข้องกับการพัฒนาของแต่ละบุคคล นักกีฬาต้องอยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันตลอดชีวิตของเขาในการเผชิญหน้าและรับมือกับสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการพฒันาของนกักีฬา Urie อธิบายอยา่งเป็นระบบ ถึง
โครงสร้างท่ีเก่ียวโยงกนัในระบบจากหน่วยขนาดเล็กไปจนถึงหน่วยขนาดใหญ่ โดยท่ีพฒันาการ
ของแต่ละคนเป็นไป ดงัน้ี (Bronfenbrenner, 1977) 

1. ระบบจุลภาค (Microsystem) เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเล็กท่ีสุดและเกิดข้ึนในชีวติของแต่ละ

คนเร็วท่ีสุดเป็นพื้นท่ีพื้นฐานในการปะทะสังสรรคใ์นชีวติประจ าวนัของนกักีฬา กล่าวไดว้า่ ผูค้นจะ

เป็นเฉกเช่นกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีห้อมลอ้มตนอยู ่ผูค้นเป็นผลผลิตของผลของความสัมพนัธ์ของพวกเขา

กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีห่อหุม้พวกเขาอยู ่ซ่ึงจะส่งผลตรงต่อนกักีฬาในภาพกวา้งต่อไป 
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2. ระบบมชัฌิมภาค (Mesosystem) เป็นระบบท่ีประกอบด้วยการปฏิสัมพนัธ์ของระบบ

จุลภาคต่างๆ เป็นระบบท่ีมองเห็นได้ชัดในการพฒันาของนักกีฬา มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบ

จุลภาคท่ีต้องการบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการพัฒนานักกีฬา ส่ิงท่ีส าคัญพอๆ กัน คือ การมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีในหมู่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เพื่อการพฒันาไปในเชิงบวกและมีความ

สามคัคีของนกักีฬา เป็นส่ิงส าคญัส าหรับครอบครัวนกักีฬาท่ีจะประพฤติอย่างเท่าเทียมกนั เสมอ

ภาคและแสดงทศันคติเชิงบวกต่อผูท่ี้นักกีฬาตอ้งเผชิญในแต่ละวนั อนัจะให้นักนักกีฬา มีความ

สมดุล มีอารมณ์บวกและความสุขส าหรับการเป็นนกักีฬา  

3. ระบบภายนอก (Exosystem) เป็นระบบภายนอกท่ีมีผลกระทบทางอ้อมต่อสมาชิกใน

ครอบครัวรวมถึงตัวนักกีฬา โดยเป็นการเช่ือมโยงระหว่างบรรยากาศการท างานของหัวหน้า

ครอบครัวท่ีส่งผลทางออ้มต่อสมาชิกในครอบครัว ในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นส่ิงส าคญั

ในการพฒันาของนกักีฬา ความเขา้ใจในเชิงบวกและแนวคิดกา้วหนา้ของหวัของครอบครัวเป็นส่ิง

ส าคญัส าหรับผลงานในเชิงบวกเช่นกนั  

4. ระบบมหภาค (Macrosystem) เป็นระบบท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นพื้นท่ีท่ีมีผูค้นมาปะทะสังสรรค์

และมีอิทธิพลต่อนักกีฬา ประกอบด้วย วฒันธรรม ค่านิยม ความคิดและความเช่ือของสังคมท่ี

ตายตวั รวมทั้ง ระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีท างานร่วมกนัออกแบบนกักีฬาในอนาคต 

5. ระบบพัฒนาการ (Chronosystem) เป็นระบบท่ีแสดงให้ เห็นถึงมิ ติ เวลาและการ

เปล่ียนแปลงและความคงท่ีของสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการเปล่ียนแปลงในครอบครัว อาชีพของพ่อ

แม่ เพื่อนและสังคมซ่ึงมีผลต่อชีวติแนวคิดทศันคติของนกักีฬา 

 สรุปไดว้า่วงจรระบบนิเวศน์ของนกักีฬาแต่ละคนจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ความ
คงท่ีในแต่ละหว้งเวลาเป็นเสาหลกัส าหรับการพฒันาของนกักีฬา การใชท้ฤษฎีระบบนิเวศน์มีผลต่อ
การเตรียมการของนกักีฬาในแต่ละหน่วย ดงันั้นทฤษฎีระบบนิเวศน์จึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะตอ้ง
เขา้ใจและน ามาใชก้ารพฒันาของนกัแบดมินตนัอาชีพ 

2.2.7 บทบาทของรัฐบาลในการผลตินักกฬีาแบดมินตันอาชีพ 
ในระดับมหาภาครัฐบาลมีบทบาทส าคญัในการผลิตนักกีฬาแบดมินตนัอาชีพ รัฐบาล

วางรากฐานผา่นวสิัยทศัน์ โครงสร้าง วฒันธรรมของการแข่งกีฬา การส่งเสริมการแข่งขนัการล าดบั
ความส าคญัเป็นตวัขบัเคล่ือนใหง้านด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อไปน้ีเป็นการเปรียบเทียบการ
พฒันานกักีฬาแบดมินตนัใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน ในบริบท
ของทรัพยากรประเทศเหล่าน้ี เร่ิมพัฒนานักกีฬาตั้ งแต่อายุยงัน้อยๆ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
อินโดนีเซียมีระบบของโครงสร้างสโมสร อินโดนีเซียมีความแตกต่างกว่าอ่ืนๆ ท่ีมีวฒันธรรมการ
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เล่นแบดมินตนัและแบดมินตันเป็นกีฬาแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซีย การพฒันาผูเ้ล่นชาว
อินโดนีเซียอยูบ่นพื้นฐานประชากรท่ีเล่นแบดมินตนัและมีส่วนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระบบสโมสร 
ผูเ้ล่นชาวอินโดนีเซีย จะมุ่งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรมทางเทคนิคแบบดั้งเดิมท่ีไดรั้บการสืบทอดมาจาก
วฒันธรรมสโมสรของพวกเขา  

แบดมินตนัเป็นกีฬายอดนิยมในเดนมาร์ก ไม่มีการประมาณการอย่างแน่ชัดถึงผูท่ี้เล่น
แบดมินตนัในเดนมาร์กในแต่ละกลุ่มอายุ แต่เกือบทุกเมืองมีส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
สโมสรส าหรับการสร้างนกักีฬา หน่ึงในเหตุผลหลกัส าหรับการพฒันาแบดมินตนัในเดนมาร์กเป็น
เพราะเดนมาร์กมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการพฒันาของผูเ้ล่น ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียจะข้ึนอยู่
กบัวฒันธรรมการเล่นเท่านั้น การพฒันาผูฝึ้กสอนและการศึกษามีความส าคญัมากในเดนมาร์ก 
บทบาทการผูฝึ้กสอนเป็นนวตักรรมและยดึผูเ้ล่นเป็นศูนยก์ลาง 

ในเกาหลีใต้ นักการเมืองจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหากพวกเขาสร้างสนาม
แบดมินตนั มีสนามแบดมินตนัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาและกลยุทธ์ท่ีส าคญัใน
การด ารงสมรรถนะของผูเ้ล่นในโรงเรียน มีระบบสโมสรซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเลือกผูเ้ล่นใน
การแข่งขนัระดบัชาติ ในขณะเดียวกนัผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัผูเ้ล่น เช่น ผูฝึ้กสอนและการฝึกฝนเป็นตน้ 
เป็นประเด็นไดรั้บการเน้นย  ้าเป็นประจ า ดงันั้นรูปแบบของเกาหลีใตจ้ะมุ่งเน้นไปท่ีผูฝึ้กสอนและ
พวกเขามีบทบาทส าคญัในการพฒันาของผูเ้ล่นแบดมินตนัในสเปนค่อนขา้งใหม่ มีการสร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกเฉพาะและโปรแกรมส าหรับการพฒันาของกีฬา มีการพฒันาการให้ค  าปรึกษา 
การวจิยัและมีรูปแบบท่ีชดัเจนของการแข่งขนัท่ีประสิทธิภาพสูง  

ในสเปนมุ่งเน้นไปท่ีผูเ้ล่นเป็นศูนยก์ลางการฝึกพร้อมกบัวิธีการผูฝึ้กสอนท่ีเป็นนวตักรรม
ใหม่และการให้การศึกษา อย่างไรก็ตามการขาดโครงสร้างพื้นฐานก่อนหน้าน้ีและผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จสูงในประเทศท าให้ขาดความกา้วหน้าของการต่อยอดของผูเ้ล่นท่ีตอ้งการไปในระดบั
แนวหนา้และสเปนยงัคงส่งเสริมและจดัการแข่งขนัแบดมินตนัในระดบัต่างๆ ทัว่ประเทศ แมว้า่จะ
มีลกัษณะเด่นในประเทศดงักล่าวขา้งตน้ แต่ไม่มีการก าหนดรูปแบบการเล่นอยา่งชดัเจนจากแต่ละ
ประเทศ แต่มีการเนน้ท่ีแตกต่างกนัจากแต่ละประเทศส าหรับการพฒันาของผูเ้ล่นมีลกัษณะเฉพาะ
ตามอายุ  แนวคิดตามโม เดล  PPSTT (P - Physical = กายภาพ  P - Psychological = จิตวิทยา  
S - Social and Lifestyle = สังคม และไลฟ์สไตล์ T - Technical = วิชาการ T - Tactical = เก่ียวกับ
ยทุธวิธี) และระบบส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานเป็นกุญแจส าคญัส าหรับช่วยใน
การพฒันาของผูเ้ล่น มีบางแง่มุมท่ีคล้ายกันในความส าเร็จท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาผูเ้ล่น เช่น 
จ านวนผูท่ี้สนใจเล่นแบดมินตนัท่ีมากข้ึน โครงสร้างสโมสร โปรแกรมท่ีใชใ้นโรงเรียนส าหรับการ
พฒันาจากวยัเด็กไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการคน้หาผูเ้ล่นท่ีดีท่ีสุดจากแต่ละประเทศและประเด็น
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สุดท้าย คือ การใช้วิทยาศาสตร์กีฬาส าหรับการปรับตวัของผูเ้ล่นเป็นเกณฑ์ท่ีส าคญัส าหรับการ
พฒันาของผูเ้ล่น รายละเอียดของประเทศชั้นน ากีฬาแบดมินตนัไดแ้สดง ในตารางท่ี 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้ทรัพยากรตามบริบท 
หัวข้อ 1. ทรัพยากรตามบริบท 
เกาหลใีต้ - มีผูส้นใจเขา้ร่วมจ านวนมาก     

- มีสโมสรอยูใ่นโรงเรียน  
- นกักีฬาท่ีเป็นนกัเรียนใชท้รัพยากรจากระบบการศึกษา 

อนิโดนีเซีย - ระบบสร้างข้ึนบนฐานผูเ้ขา้ร่วมท่ีมากข้ึน มีการจดัตั้งสโมสรและจดัหาผูฝึ้กสอน  
- แต่ละสโมสรมีระบบการเล่นท่ีแตกต่างกนั ถือเป็นวฒันธรรมการเล่น 

เดนมาร์ก - เป็นประเทศเลก็ๆ แต่มีผูส้นใจมาก  มีระบบสโมสรท่ีพฒันาแลว้เป็นอยา่งดี 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกักีฬากบัผูฝึ้กสอนดีมาก ภายใตท้ศันคติทางวฒันธรรมสงัคม 

สเปน - เป็นประเทศใหม่ มีทรัพยากรนอ้ยแต่มีความคิดและพลงัขบัเคล่ือนและมีทีมงานในเชิง
สร้างสรรคแ์ละทุ่มเท เป็นการผสมผสานแบบของเดนมาร์กและเอเชีย 

สรุป - ทุกประเทศใหค้วามส าคญักบัสโมสรและ/หรือการพฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบัโรงเรียน 

(World Badminton Journal., 2018) 
 
สรุป ในต่างประเทศท่ีกล่าวมา จุดเด่นคือการให้ความส าคญัในการพฒันากีฬาแบดมินตนั

เร่ิมจากระดบัฐานราก ซ่ึงการให้ความส าคญักบัระบบการพฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้จะช่วย
เป็นการผลกัดนัให้นกักีฬามีจุดเร่ิมตน้และมีความสนใจท่ีจะมุ่งพฒันาไปสู่ในระดบัต่อไปได ้โดย
ผูว้จิยัพบวา่ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัระหวา่งประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์กและสเปน คือการให้
ความส าคญักบันกักีฬาตั้งแต่ระดบัเยาวชนในโรงเรียน จนไปถึงนกักีฬาในระดบัสโมสร ผูท่ี้สนใจ
ในกีฬาแบดมินตนัสามารถตดัสินใจเขา้ร่วมตั้งแต่ยงัเป็นเยาวชน เพราะพวกเขามองเห็นว่าการ
พฒันาจะช่วยน าพวกเขาไปสู่การเป็นนกักีฬาแบดมินตนัอาชีพได ้ซ่ึงถือเป็นจุดส าคญัในการพฒันา
กีฬาแบดมินตนัอาชีพ ซ่ึงในประเทศไทยนั้น จุดอ่อนคือการพฒันานกักีฬาในระดบัฐานรากหรือก็
คือระดบัเยาวชน แมจ้ะมีการบริหารจดัการในระดบัสโมสรไดดี้อยู่แลว้ หากแต่ในระดบัเยาวชน
นั้น ประเทศไทยเองยงัคงไม่มีการปลูกฝังหรือพฒันาระบบเยาวชนภายในโรงเรียนให้เป็นท่ี
น่าสนใจ ไม่มีการวางเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้มองเห็นไดช้ดัเจน จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหกี้ฬา
แบดมินตันในไทยยงัคงมีฐานรากท่ีไม่มัน่คง ไม่มีแรงจูงใจให้ผูท่ี้สนใจเข้าสู่การเป็นนักกีฬา
แบดมินตนัอาชีพ  
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ตารางที่ 2.2 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้วสิัยทศัน์ วฒันธรรม การจดัล าดบัความส าคญั และการวางแผน 
หัวข้อ 2. วสิยัทศัน์ วฒันธรรม การจดัล าดบัความส าคญั และการวางแผน 
เกาหลใีต้ - ในปัจจุบนัไม่มีวสิยัทศัน์การพฒันา  ผูเ้ล่นในเชิงกวา้ง 

- มุ่งเนน้ไปผลการแข่งขนั เนน้การใชว้ทิยาศาสตร์การกีฬาเพ่ิมข้ึน 
อนิโดนีเซีย - มีวสิยัทศัน์การพฒันาผูเ้ล่นท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยอาศยัการปรับตวัของการพฒันาผูเ้ล่นใน

ระยะยาว 
- มีการศึกษาของผูฝึ้กสอน ท่ีเป็นทางการมากข้ึน 

เดนมาร์ก - การสร้างวสิยัทศัน์ การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่มีแผนบนพ้ืนฐานของโครงสร้างของ
สโมสร เสน้ทางท่ีชดัเจนและการฝึกสอนท่ีมีคุณภาพสูง 

สเปน - มีวสิยัทศัน์ใหม่แต่เขม้แขง็ มีแผนภายใตก้ารเกิดข้ึนของการมีผูส้นใจ ท่ีมีมากข้ึน  
- การสร้างขีดความสามารถ มีเส้นทางการเดิน ท่ีชดัเจนและการฝึกสอน 

สรุป - ทุกประเทศใหค้วามส าคญักบัสโมสรและ/หรือการพฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบัโรงเรียน 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป ประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์กและสเปน ต่างก็มีวิสัยทศัน์ วฒันธรรม ท่ี
แตกต่างกนั เช่น วสิัยทศัน์ในประเทศเกาหลี ในปัจจุบนัไม่มีวสิัยทศัน์การพฒันา ผูเ้ล่นในเชิงกวา้ง 
มุ่งเน้นไปท่ีผลการแข่งขัน เน้นการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มข้ึน  ประเทศอินโดนีเซียก็มี
วิสัยทศัน์การพฒันาผูเ้ล่นท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยอาศยัการปรับตวัของการพฒันาผูเ้ล่นในระยะยาวมี
การศึกษาของผูฝึ้กสอนท่ีเป็นทางการ ประเทศเดนมาร์กมีวิสัยทศัน์การพฒันาอย่างต่อเน่ืองแต่มี
แผนบนพื้นฐานของโครงสร้างของสโมสร เส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนและการฝึกสอนท่ีมีคุณภาพสูง 
และประเทศสเปนมีวสิัยทศัน์ใหม่แต่เขม้แขง็ มีแผนภายใตก้ารเกิดข้ึนของการมีผูส้นใจท่ีมีมากข้ึน 
การสร้างขีดความสามารถ มีเส้นทางการเดินท่ีชดัเจนและการฝึกสอน โดยสรุปไดว้า่ส่ิงท่ีคลา้ยคลึง
กันในแต่ในแต่ละประเทศจุดแข็งคือการมีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาผูเ้ล่น โดยมีการ
วางแผนในระยะยาว (Long Term) ส าหรับการพฒันาโครงสร้างอย่างต่อเน่ือง ในประเทศไทยแม้
ผูน้ าองคก์รมีวิสัยทศัน์ในการพฒันาแต่ยงัคงขาดการวางแผนและการจดัล าดบัความส าคญั ท าให้
กีฬาแบดมินตนัของไทยยงัคงไร้หลักแนวทางในการพฒันาว่าจะมีแผนการพฒันาอย่างไรให้
สามารถพฒันาบุคลากรของวงการกีฬาแบดมินตนัไปในทางท่ีถูกตอ้งได ้ 
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ตารางที่ 2.3 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้รูปแบบของการพฒันา 
หัวข้อ 3. รูปแบบของการพฒันา 
เกาหลใีต้ - เนน้คุณลกัษณะทางกายภาพ วนิยัความมุ่งมัน่และจิตวญิญาณการต่อสู ้
อนิโดนีเซีย - แบบการปฏิบติัท่ีก าหนดโดยผูเ้ล่นและผูฝึ้กสอนในบริบทของสโมสร 

- สหพนัธรัฐใหก้ารสนบัสนุนการเตรียมร่างกายและจิตใจ 
เดนมาร์ก - เกมของเดนมาร์ก เนน้ไปท่ีการเปล่ียนแปลงทางยทุธวธีิ ปฏิภาณ และการมีการเล่นท่ี

สวยงาม นกักีฬาไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาเทคนิคท่ียอดเยีย่มและความเขา้ใจทางยทุธวธีิ
การเล่นตดัสินใจดว้ยตวัเองในการแข่งขนัและรับผิดชอบในการพฒันาตน 

สเปน - มุ่งเนน้ไปท่ีการผสมผสานวธีิการจากเอเชีย (เช่น การเตรียมทางกายภาพ) และเดนมาร์ก 
(เช่น การเพ่ิมคุณค่าทางยทุธวธีิ) 
- ผูเ้ล่นไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาเทคนิคท่ีดีและความเขา้ใจในยทุธวธีิและเป็นผูเ้รียนรู้
ดว้ยตนเองและมีอิสระในการจดัการดว้ยตนเอง 

สรุป - ทุกประเทศเนน้การพฒันาทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยใชว้ทิยาศาสตร์การกีฬา 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป รูปแบบการพฒันาในต่างประเทศ ส่ิงท่ีมุ่งเน้นเป็นจุดเด่นก็คือ การการพฒันาตวั
บุคลากรในด้านต่างๆ เน้นการพฒันาทางกายภาพ วินัย ความมุ่งมั่น และทางยุทธวิธี ในทาง
กายภาพประเทศท่ีกล่าวมานั้นได้มีการเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาด้าน
ร่างกายให้มีความแข็งแรงและพร้อมกบัการแข่งขนัและการฝึกซ้อมอยูเ่สมอและยงัคงพฒันาการ
ดา้นยทุธวธีิการเล่นให้พร้อมต่อการแข่งขนั จุดน้ีในต่างประเทศเองก็ให้ความส าคญัเช่นกนั จะเห็น
วา่แมบ้างประเทศมีรูปร่างท่ีเสียเปรียบแต่ก็สามารถทดแทนดว้ยยุทธวิธีการเล่น ความแข็งแรงของ
สภาพจิตใจ โดยในประเทศไทยแมจ้ะมีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง หากแต่
ยงัขาดองค์ความรู้และความเขา้ใจของบุคลากรท าให้การพฒันายงัไม่ส าเร็จเท่าท่ีควร ในประเทศ
ไทยควรท่ีจะน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้ให้เขา้กบัวฒันธรรมกีฬาของไทยและเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บัตวับุคลากรของวงการกีฬาแบดมินตนั  
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ตารางที่ 2.4 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้รูปแบบการพฒันา (PPSTT) 
หัวข้อ 4. รูปแบบการพฒันา (PPSTT) 
เกาหลใีต้ - ระยะต่างๆ สร้างข้ึนตามประเภทของโรงเรียน (ประถม มธัยมตน้ และมธัยมปลาย) 

แบ่งกลุ่มอาย ุเป็น 13 ปี 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี  
- ติดตามการมีส่วนร่วมในวงกวา้ง 
- การพฒันาเทคนิค การพฒันายทุธวธีิและแนวคิดในการเขา้ร่วมการแข่งขนั 
การเลือกเพ่ือเขา้สู่ทีมชาติจากผลการแข่งขนั จากความคิดเห็นของผูฝึ้กสอน และขอ้มูลการ
ทดสอบ 

อนิโดนีเซีย - แบ่งกลุ่มอายเุป็น 6-9 ปี  10-12 ปี  13-15 ปี 16-17 ปี 18-19  ปี   และ 20 ปี ข้ึนไป  
- ติดตามการมีส่วนร่วมในวงกวา้ง  
- การพฒันาเทคนิค  การพฒันายทุธวธีิและแนวคิดในการเขา้ร่วมการแข่งขนั คดัเลือกจากผล
การแข่งขนัตอน 16 ปี ผูเ้ล่นท่ีประสบความส าเร็จไดรั้บเชิญใหท้ดสอบท่ีศูนยก์ลางแห่งชาติ 
เนน้ความอดทนในระยะยาว 

เดนมาร์ก - แบ่งอาย ุเป็น 6-9 ปี 10-12 ปี  13-14 ปี 15-16 ปี 18-19 และ  20 ปี ข้ึนไป ติดตามการมีส่วน
ร่วมในวงกวา้ง 
- การพฒันาเทคนิคการพฒันายทุธวธีิและแนวคิดในการเขา้ร่วมการแข่งขนั 
- การคดัเลือกเขา้สู่โครงการระดบัภูมิภาคอายปุระมาณ 12 ปี การคดัเลือกสู่โครงการ
ระดบัชาติอาย ุ14 ปี 

สเปน - แบ่งเป็น อาย ุ4-7 ปี 8-11 ปี 10-14 ปี 15-18 ปี และ 19 ปีข้ึนไป ติดตามการมีส่วนร่วมในวง
กวา้ง 
- การพฒันาเทคนิคการพฒันายทุธวธีิและแนวคิดในการเขา้ร่วมการแข่งขนั การเลือกข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของ PPSTT (แมว้า่ตวับ่งทางเทคนิค / และยทุธวธีิการเล่นจะไดรั้บการจดัล าดบั
ความส าคญั) การคดัเลือกเร่ิมตั้งแต่วยัเยาวใ์นสเปน 

สรุป - ทุกประเทศแบ่งตามช่วงอายท่ีุเป็นมาตรฐานสากล 
- แนวทางการพฒันาแต่ละช่วงวยัตามมาตรฐานสากล 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ การพฒันากีฬาแบดมินตนันั้นเร่ิมจากฐานรากหรือก็คือการ
พฒันาในระดบัตั้งแต่เยาวชน ซ่ึงในประเทศท่ีกล่าวมานั้นไดมี้การแบ่งชั้นอายุเป็นระดบัมาตรฐาน
ของสากล โดยมีอายุเฉล่ียตั้งแต่อายุ 6 - 20 ปีข้ึนไป โดยการวางแผนช่วงอายุเช่นน้ีช่วยให้สามารถ
แบ่งการพฒันาเป็นล าดบัขั้นได ้โดยแต่ละระดบัจะมีการฝึกและมีการเตรียมพร้อมท่ีแตกต่างกนัไป 
จนท่ีสุดแลว้จึงมีการแข่งทดสอบคดัเลือกเพื่อให้นกักีฬามุ่งสู่การพฒันาในระดบัต่อไป ก็จะท าให้
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วงการกีฬาแบดมินตนัสามารถพฒันาและผลิตบุคลากรทางการกีฬาออกมาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่วน
ในประเทศไทยนั้นเน่ืองจากยงัไม่มีการเสริมสร้างในระดบัเยาวชนให้แขง็แรง การพฒันาจึงยงัมอง
ไม่เห็นภาพไดช้ดัเจน การพฒันานกักีฬาไม่มีความต่อเน่ืองท าใหไ้ม่สามารถผลิตนกักีฬาออกมาได้
อยา่งต่อเน่ืองหรือถา้มีก็จะนอ้ยคนท่ีจะประสบความส าเร็จ ยกตวัอยา่งเช่น เมย ์รัชนก อินทนนท ์ 

 
ตารางที่ 2.5 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้โครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรม 
หัวข้อ 5. โครงสร้างพ้ืนฐานการฝึกอบรม 
เกาหลใีต้ - เพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกไปท่ีโรงเรียนและมหาวทิยาลยั (เปิดใหป้ระชาชนไดใ้ช)้ 

- มีศูนยร์ะดบัชาติ  สามแห่ง ส าหรับการคดัเลือกนกักีฬาเขา้สู่โปรแกรมระดบัชาติ  
เพ่ิมโปรแกรมวทิยาศาสตร์การกีฬาท่ีมากข้ึน 

อนิโดนีเซีย - เพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกตามจ านวนสโมสร (มีมากกวา่ 500,000 สโมสร) 
มีศูนยแ์ห่งชาติ 1 แห่ง 
- เกิดโปรแกรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 

เดนมาร์ก - ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึนตามสโมสร ซ่ึงบางสโมสรมีเครือขา่ยก่อตั้งเป็นระดบัภูมิภาค  
- มีศูนยแ์ห่งชาติ 2 แห่ง และมีในศูนยโ์ปรแกรมวทิยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ 

สเปน - ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึนในโรงเรียนและสโมสร 
- มีศูนยร์ะดบัภูมิภาค 8 แห่ง รวมถึงศูนยร์ะดบัชาติ ในกรุงมาดริด  
- มีโปรแกรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 

สรุป - ทุกประเทศเนน้การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรียนและสโมสร 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป การวางโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีส าคญั การฝึกอบรมนกักีฬาหรือผูส้นใจ
จะช่วยให้มีการพฒันาและสร้างแรงจูงใจให้กับผูท่ี้สนใจ ซ่ึงในต่างประเทศทางภาครัฐจะช่วย
พฒันาตั้งแต่ระดบัโรงเรียนจนไปถึงระดบัสโมสรมีการเปิดศูนยฝึ์กในเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการ
กระจายการพฒันาและอ านวยความสะดวกให้กบัตวันกักีฬา ทั้งจดัการแข่งขนัต่างๆ ก็มีให้อ านวย
ความสะดวกให้พร้อมเพื่อให้ตวันกักีฬาไดมี้การฝึกฝนพฒันา แต่ส าหรับในประเทศไทยยงัคงไม่
ประสบผลส าเร็จในเร่ืองน้ีเพราะเน่ืองจากไม่มีผูส้นใจทั้งตวันกักีฬาก็ไม่มีการแข่งขนัในการพฒันา
ฝีมือ เน่ืองจากการจดัการแข่งขนัท่ีมีไม่เพียงพอ การฝึกฝนจึงท าได้แค่ในระดบัสโมสรหรือการ
ฝึกอบรมจากแค่ภายในหลักสูตรในโรงเรียนเท่านั้ น ทางรัฐจึงไม่มีการส่งเสริมในการเพิ่มส่ิง
อ านวยความสะดวก อย่างเช่น การจดัตั้ งศูนย์ฝึก ลานกีฬาหรือกระทั่งการจดัการแข่งขันเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้ส้นใจหรือนกักีฬาไดใ้ชเ้พื่อฝึกฝนและพฒันา  
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ตารางที่ 2.6 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
หัวข้อ 6. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกาหลใีต้ - ผูฝึ้กสอนเป็นศูนยก์ลาง  

- จดักลุ่มมากกวา่วางแผนรายบุคคล เนน้การพฒันาผูเ้ล่นมากกวา่การชนะ 
- ใชโ้ครงสร้างการฝึกซอ้มท่ีหลากหลาย  
- การคน้หานกักีฬาไม่มีความเฉพาะเจาะจงโดยทัว่ไป 
- การจดัการแข่งขนัเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการพฒันา 

อนิโดนีเซีย - เพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกตามจ านวนสโมสร (มีมากกวา่ 500,000 สโมสร) มีศูนยแ์ห่งชาติ 
1 แห่ง 
- เกิดโปรแกรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 

เดนมาร์ก - ผูเ้ล่นเป็นศูนยก์ลาง 
- การวางแผนและตรวจสอบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- เนน้การพฒันาผูเ้ล่นใหช้นะ แมว้า่ความทา้ทายต่อการแข่งขนัจะมีความส าคญัมาก 
- ใชโ้ครงสร้างการฝึกซอ้มท่ีหลากหลาย แต่เนน้ท่ีแนวทางของเกมและการควบคุมขอ้ จ ากดั 

สเปน - ผูเ้ล่นเป็นศูนยก์ลาง 
- การวางแผนและตรวจสอบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- เนน้การพฒันาผูเ้ล่นใหช้นะแมว้า่ความทา้ทายในการแข่งขนัจะมีความส าคญัมาก 
- ใชโ้ครงสร้างการปฏิบติัท่ีหลากหลาย 
- สนบัสนุนการหานกักีฬาแต่เน่ินๆ 

สรุป - ส่วนใหญ่เนน้นกักีฬาเป็นศูนยก์ลางโดยสร้างวฒันธรรมนกักีฬาอาชีพดว้ยระบบวนิยั
นกักีฬา 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป การส่งเสริมการเรียนรู้ในต่างประเทศมีการจดัโครงสร้างในการพฒันาการฝึกซ้อม 
และมีการจดัการแข่งขนัเพื่อพฒันาผูเ้ล่นอยูส่ม ่าเสมอ โดยท่ีการอบรมฝึกซ้อมจะเนน้ท่ีการพฒันา 
สร้างวฒันธรรม วินัยในการเล่นกีฬาให้กบัแต่ละตวับุคคลไปด้วย และนักกีฬาเองก็จะมีการถูก
วางแผนและถูกประเมินไปพร้อมๆ กนั ส่ิงน้ีผูว้ิจยัพบวา่จะช่วยให้นกักีฬามีการเรียนรู้ในเร่ืองของ
วฒันธรรมของกีฬา เม่ือนักกีฬาได้รับการปลูกฝังหรือส่งเสริมเร่ืองวินัยก็จะช่วยให้นักกีฬา
กลายเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการการจัดการแข่งขัน ท่ีส าคัญ
ภายในประเทศดว้ยแลว้ก็ยิ่งท าให้นกักีฬายิ่งมีการพฒันามากข้ึนตามไปดว้ย แต่ในประเทศไทยยงั
พบว่ามีจุดอ่อนในเร่ืองน้ีอยู่เช่นกนั กล่าวคือ เม่ือยอ้นกลบัไปในหัวข้อท่ีผ่านมา ก็จะเห็นว่าใน
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ประเทศไทยในหวัขอ้โครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ไดมี้การสนบัสนุนนกักีฬาให้ดีเท่าท่ีควร หากถา้ไม่มี
การสนบัสนุนนกักีฬา ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมหรือการจดัการแข่งขนัท่ีดี ผลผลิตท่ีไดอ้อกมาแม้
จะได้นักกีฬามา แต่ตัวนักกีฬาเองก็จะไม่มีประสิทธิภาพพอ ซ่ึงน ามาใช้งานได้แค่ในเฉพาะ
ระดบัประเทศเท่านั้น  
 
ตารางที่ 2.7 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้การเช่ือมโยงและทรัพยากรในการจดัระบบ 
หัวข้อ 7. การเช่ือมโยงและทรัพยากรในการจดัระบบ 
เกาหลใีต้ - ระบบมีความเสถียรแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายอยูบ่า้ง                  

- มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัแนวคิดการวางแผนในระยะยาวท่ีเป็นระบบมากข้ึนส าหรับ
ระบบการพฒันานกักีฬา อาทิการลดกลุ่มอาย ุ

อนิโดนีเซีย - เกิดระบบใหม่ มีการต่อตา้นจากสโมสรและผูฝึ้กสอนกบัแนวคิดแบบดั้งเดิม 
- ปัญหาการส่ือสารภายในประเทศท่ีขนาดใหญ่ (แมว้า่จะไดรั้บการแกไ้ขผา่นเครือข่าย
เพ่ิมเติมแลว้ก็ตาม) 

เดนมาร์ก - มีการจดัตั้งระบบท่ีดี แต่ยงัมีงานตอ้งการใหค้  าปรึกษาอยู ่การส่ือสารและท างานกบัสโมสร
และผูฝึ้กสอน 

สเปน - มีการสร้างระบบใหม่บนพ้ืนฐานของเจา้หนา้ท่ีสมาพนัธ์ท่ีมีอยู ่ 
- สมาพนัธ์มีความเช่ียวชาญในในการสร้างความสมัพนัธ์และด ารงรักษาแนวทางในเชิง
สร้างสรรคต์่อการใหค้  าปรึกษา การส่ือสารและการท างานร่วมกนั 

สรุป - ทุกประเทศมีระบบเครือข่ายระหวา่งภาครัฐ สโมสร สมาคมฯ และภาคธุรกิจ (สปอนเซอร์) 
เพ่ือต่อยอดการพฒันานกักีฬาอาชีพ 

(World Badminton Journal.,2018) 
 

สรุป ระบบท่ีดีเกิดจากนโยบายของผูน้ าองค์กรท่ีมีความชัดเจน จุดแข็งท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษา
จากองค์ความรู้ต่างๆ ท าให้ค้นพบว่าในต่างประเทศนั้น ทุกประเทศมีระบบเครือข่ายระหว่าง
ภาครัฐ สโมสร สมาคมฯ และภาคธุรกิจ (สปอนเซอร์) เพื่อท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดการพฒันา
นกักีฬาอาชีพ เห็นไดว้า่น่ีคือประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงทรัพยากรของต่างประเทศ นโยบายการ
วางแผนท่ีดีจะพบวา่ระบบการจดัการทรัพยากรในต่างประเทศมีการวางระบบไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 
แมจ้ะในระยะยาวจะมีระบบใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมามากมาย แต่ก็ยงัอยู่บนพื้นฐานของนโยบายของ
องค์กร ผูว้ิจยัพบว่าการจดัการท่ีมีเสถียรภาพท าให้การเช่ือมโยงระหว่างกีฬา ผูฝึ้กสอน และตวั
นกักีฬา ด าเนินการพฒันาไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กนัทุกภาคส่วน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศไทยแลว้ในจุดน้ีประเทศไทยยงัคงอ่อนแอเร่ืองของระบบจดัการท่ีไม่มีเสถียรภาพ ไม่มี
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ความชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย หากแต่การบริหารจดัการไม่สามารถกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนได ้
สุดทา้ยการพฒันาและการสนบัสนุนก็จะไปกระจุกตวัในระดบับนเท่านั้น สุดทา้ยแลว้ก็กลายเป็น
ระบบเดิมๆ ท่ีไม่มีทางแกใ้หห้ายขาดได ้ 
 
ตารางที่ 2.8 แนวคิดพฒันานกักีฬาแบดมินตนัในประเทศเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน 
ในหวัขอ้ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
หัวข้อ 8. ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
เกาหลใีต้ - มีโปรแกรมโรงเรียนจ านวนมาก 

- มีโปรแกรมวทิยาศาสตร์กีฬาท่ีประสิทธิภาพสูง 
อนิโดนีเซีย - มีนกักีฬาจ านวนมาก 

- มีโครงสร้างของสโมสรท่ีแขง็แกร่ง 
- มีความหลากหลายของการเล่นและรูปแบบการเล่น 
- เกิดแนวคิดใหม่ๆ ภายใตว้ทิยาศาสตร์กีฬา 

เดนมาร์ก - ระบบสโมสรท่ีเขม้แขง็ 
- มีวสิยัทศัน์ท่ีชดัเจน และมีการวางแผนตามความเช่ียวชาญ  ท่ีมีอยู ่การใหค้  าปรึกษา และ
วทิยาศาสตร์กีฬา 

สเปน - มีวสิยัทศัน์และแผนท่ีชดัเจนและเช่ือมโยงกนัมีการใชง้านท่ีมีพลงั แต่การด าเนินงานท่ี
เป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัความเช่ียวชาญท่ีมีอยู ่การใหค้  าปรึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีหลาย
สาขา 

สรุป - นกักีฬาไดรั้บการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
- ผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญการพฒันานกักีฬาอาชีพ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกครบทุกดา้น 
- วทิยาศาสตร์การกีฬาในการพฒันานกักีฬา 
- สโมสรมีการจดัการท่ีเป็นระบบ 
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สรุป ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและพบวา่ส่ิงท่ีจะน าพากีฬาแบดมินตนัไปสู่ความส าเร็จโดยศึกษาจาก
กีฬาแบดมินตนัของประเทศ เกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เดนมาร์ก และสเปน นั้นมี 1) ระบบการจดัการ
ท่ีมีเสถียรภาพ 2) มีการวางแผนระยะยาว 3) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 4) การพฒันา
โครงสร้างสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะช่วยพฒันาบุคลากรของวงการกีฬา
แบดมินตนัอย่างมาก อีกทั้งการส่งเสริมเยาวชนในระดบัล่างก็ถือเป็นการช่วยพฒันาโครงสร้าง
ตั้งแต่ฐานรากเพื่อให้น าไปต่อยอดในระดบัต่อไปได ้เม่ือระบบมีการจดัการท่ีมีเสถียรภาพ เม่ือนั้น
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ทุกๆคนไม่เวน้แต่ตวันกักีฬาเองจะมองเห็นภาพของเส้นทางอาชีพไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เม่ือเขา้ไปเป็น
นกักีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬาแลว้จะสามารถน าไปต่อยอดอยา่งไรบา้ง ซ่ึงในประเทศไทยเอง
ยงัคงขาดการสนับสนุนในเร่ืองของฐานรากและระบบโครงสร้าง เม่ือไม่สามารถบริหารจดัการ
ปัจจยัเหล่าน้ีไดก้็ไม่สามารถเป็นจุดเร่ิมในการน าพากีฬาแบดมินตนัหรือองค์กรแบดมินตนัไปสู่
ความส าเร็จไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 
2.3 แนวคิดทฤษฎทีางการบริหารจัดการ 
 ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 
และวฒันธรรมองคก์าร ดงัน้ี 

2.3.1 แนวคิดการจัดการความรู้  
การจดัการความรู้เป็นการจดัการท่ีมีการน าความรู้จากภายในและภายนอกองค์การมาท า

การพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือสร้างใหม่อนัเป็นผลมาจากการปฏิบติังาน เพื่อการเสริมสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั สินคา้และบริการต่างๆ ขององคก์ารภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการ
แข่งขนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนั ท าให้เกิดการจดัการความรู้เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีมีความส าคญัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกบัการพฒันาองค์การสู่
การเป็นองคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศทางดา้นการบริการ 

ความหมายของการจัดการความรู้ 
นิทศัน์ วิเทศ (2542) กล่าววา่ การจดัการความรู้ คือ กรอบของการประสมประสานระหวา่ง

ประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบทและความรู้แจง้อย่างช ่าชอง เป็นการประสมประสานท่ีให้
กรอบส าหรับการประเมินค่าและการน าเอาประสบการณ์กับสารสนเทศใหม่ๆ มาผสมรวมเข้า
ด้วยกนั มนัเกิดข้ึนและถูกน าไปประยุกต์ในใจของคนท่ีรู้ ส าหรับในแง่ขององค์การนั้น ความรู้
มกัจะสั่งสมอยู่ในรูปของเอกสารหรือแฟ้มเอกสารต่างๆ รวมไปถึงสั่งสมอยู่ในการท างาน อยู่ใน
กระบวนการ อยูใ่นการปฏิบติังานและอยูใ่นบรรทดัฐานขององคก์ารนัน่เอง 

วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าววา่ การจดัการความรู้ หมายถึง การรวบรวม การจดัระบบการ
จัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วย นอกจากน้ีการจดัการความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ท่ีตอ้ง
อาศยัผูท้รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยกุตใ์ช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึง
ถือเป็นตน้ทุนทางปัญญา 
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ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2548) กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นการจดัการองค์การเพื่อให้
องค์การเกิดการพฒันาด้วยการใช้ความรู้ในการสร้าง การพฒันา สนับสนุนกระบวนการบริหาร
จดัการและเพื่อใหอ้งคก์ารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นการจดัเก็บ ประมวลและถ่ายทอดความรู้ 

วรภทัร ภู่เจริญ (2549) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการจดัการความรู้ท่ีมี
การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายของความรู้ว่าตอ้งการอะไร อยา่งไร มีการประเมินความจ าเป็น
ถึงรูปแบบ เน้ือหาต่างๆ ในการสร้างนวตักรรมความรู้เพื่อพฒันาองค์การและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์าร เน่ืองจากการจดัการความรู้ มีขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ในการน าความรู้ท่ีเป็นความรู้
แบบไม่ชัดแจง้เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง โดยผ่านวิธีการปรับเปล่ียน การผสมผสาน เพื่อให้เป็น
ความรู้ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ารอยา่งมีประโยชน์สูงสุด 

กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้ คือ กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่และใช้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่าเพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
องคก์ารตระหนกัถึงความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลภายในองคก์าร เพื่อส่งเสริมใหมี้การพฒันาวฒันธรรม
ของการใหค้วามส าคญักบัความรู้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบต่างๆ ในองคก์ารและการมี
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ แนวคิดการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการ
บริหารจัดการองค์การให้มีความเป็นเลิศ ผู ้วิจ ัยเห็นว่าการจัดการความรู้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี
ความส าคัญท่ีสามารถพัฒนาส่งเสริมให้องค์การมีการพัฒนาและประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้เน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมให้
องคก์ารพฒันาสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศต่อไป 

2.3.2 แนวคิดวฒันธรรมองค์การ  
วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว ้ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่ละองค์การ 
กล่าวคือ ท่ีมาขององคก์าร การสร้างวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะของวฒันธรรม
องคก์าร โดยสามารถกล่าวไดว้า่วฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถขบัเคล่ือนองคก์ารและท าให้องคก์าร
นั้นเป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศก็คือ วฒันธรรมทางคิด พฤติกรรมและวตัถุ โดยท่ีวฒันธรรม
ภายในองคก์ารเหล่าน้ีมีผลอยา่งยิ่งต่อการบริหารจดัการองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางดา้นการบริการ 

ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 
สุนทร วงศ์ไวศวรรณ (2540) กล่าวว่า ว ัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ อัน

ประกอบด้วยส่ิงประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความ
เขา้ใจและขอ้สมมติพื้นฐานของคนจ านวนหน่ึงหรือส่วนใหญ่ภายในองคก์าร 
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สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นกฎเกณฑ์ เป็นพฤติกรรมเป็น
ความรู้ความคิด ความเช่ือ ขอ้สมมติพื้นฐานและหรือค่านิยมของคนในองค์การหรือให้ชัดยิ่งข้ึน 
วฒันธรรมองคก์าร คือ วฒันธรรมขององคก์าร 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) กล่าววา่ วฒันธรรมองค์การเป็นการไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคล กลุ่มคนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เป็นการแสดงออกทางดา้นความคิด ความเช่ือ ค่านิยม
การกระท าท่ีสัมพนัธ์กบัแนวทางขององคก์าร ส่งผลต่อการแสดงออกภายในและภายนอกองคก์ารท่ี
สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืนได ้

Hunt (1991) กล่าววา่ วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ส่ิงต่างๆ อนัประกอบดว้ยส่ิงประดิษฐ ์
แบบแผน พฤติกรรม บรรทดัฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเขา้ใจและขอ้สมมติพื้นฐาน
ของคนจ านวนหน่ึงหรือส่วนใหญ่ภายในองคก์าร 

Gibson (2012) กล่าววา่ วฒันธรรมองค์การ คือ หน่ึงในมุมมองเพื่อท าให้เขา้ใจพฤฒิกรรม
ขององคก์าร วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององค์การ เก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ ภาษา ความคิด พิธีกรรม 
ต านาน ประวติัความเป็นมาขององค์การ วฒันธรรมองค์การมีการส่งผ่านจากบุคคลสู่องค์การจาก
ผูน้ าท่ีโดดเด่นในองคก์ารหรือผูก่้อตั้งองคก์าร 

กล่าวโดยสรุป วฒันธรรมองค์การเป็นวฒันธรรมในองค์การสังคม ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนใหญ่ คือ วฒันธรรมการด าเนินชีวิตทัว่ไป ไดแ้ก่ ความเช่ือ ความรู้ ค่านิยมทาง
สังคม อุดมการณ์ คุณธรรม รวมถึงบรรทดัฐานทางสังคมในส่วนท่ีเป็นวิถีประชา จารีตประเพณี 
กฎหมาย ส่ิงต้องห้าม ข้อบัญญัติและข้อตกลง และอีกส่วนเป็นเร่ืองทางเทคนิค หรือท่ีเรียกว่า 
บรรทดัฐานทางเทคนิค หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเทคนิคหรืองานเฉพาะดา้นทั้งหมด แนวคิดดงักล่าวได้
แบ่งมิติของวฒันธรรมองค์การเป็น 3 มิติหลัก คือ วฒันธรรมทางความคิด ว ัฒนธรรมจาก
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการองค์การสู่การเป็น
องค์การท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ผู ้วิจ ัยเห็นว่าวฒันธรรมองค์การเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนให้องค์การประสบความส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ 
การบริหารจดัการมีองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีหลากหลาย ซ่ึงวฒันธรรมองคก์ารเป็นหน่ึงในวิธีการ
ด าเนินการ ค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเช่ือและความศรัทธาท่ีส่งผ่านทางการปฏิบติังาน โดย
ผา่นทางผูน้ าองคก์าร ผูบ้ริหารองคก์ารไปยงัผูป้ฏิบติังานในแต่ละล าดบัขั้นขององคก์ารและเพื่อเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การ แก้ไขปัญหาองค์การในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความ
จ าเป็นต้องน าวฒันธรรมองค์การมาปรับใช้ เพื่อพฒันาไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีความเป็นเลิศ 
รวมทั้งการด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารต่อไป 
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2.4 แนวคิดทฤษฎภีาวะผู้น า 
การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ า (Traits) 

อ านาจของผู ้น า  (Power) และพฤติกรรมของผู ้น า  (Behavior) เพื่ อให้ทราบ ถึงปัจจัยและ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้ผูน้  ามีความสามารถในการน าหรือมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพื่อน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและสามารถประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสูงสุด  

ความหมายของภาวะผู้น า 
Koontz & Weihrich (1988) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองของศิลปะในการใช้อิทธิพลหรือ

กระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพื่อให้เขามีความเตม็ใจและกระตือรือร้นในการปฏิบติังานจน
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

Kotter (1999) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด กล่าววา่ ภาวะผูน้ าหมายถึงความสามารถในการ
เผชิญกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้โดยมีผูน้ าเป็นผูส้ร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตวัก ากับทิศทางของ
องคก์ารในอนาคต จากนั้น จึงจดัวางคนพร้อมทั้งส่ือความหมายให้เขา้ใจวสิัยทศัน์และสร้างแรงดล
ใจแก่คนเหล่านั้นใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วสิัยทศัน์ดงักล่าว 

Northouse (2010) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าว่า เก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะ (Trait) ความสามารถ 
(Ability) ทกัษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) และความสัมพนัธ์ (Relationship) 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลตนหน่ึงท่ี
จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared gold) หรือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมี
อิทธิพลระหว่างผูน้ า (Leaders) และผูต้าม (Follows) ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared purposes) หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และให้การ
สนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 

จากความหมายของภาวะผูน้ าดงักล่าว สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถของบุคคลใน
การใช้อิทธิพลจูงใจผูร่้วมงานให้เกิดการยอมรับนับถือและร่วมมือกระท ากิจกรรมท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชก้ระบวนการในการสั่งการ การ
มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบติั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ภาวะ
ผูน้ าเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่หยดุน่ิงของกระบวนการ 3 อยา่ง ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมีอิทธิพลต่อ
กนั ไดแ้ก่ ผูน้  า (Leaders) ผูต้าม (Followers) และสถานการณ์ (Situations) อนัน าไปสู่การบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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 คุณลกัษณะของภาวะผู้น า 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของภาวะผูน้ า ผูว้ิจยัไดร้วบรวมคุณลกัษณะของภาวะผูน้ า
ของนกัวชิาการไวด้งัต่อไปน้ี 
 Hall (1991) อา้งถึงใน กิติ ตยคัคานนท์ (2543) สรุปวา่ องค์ประกอบของคุณลกัษณะของ
ผูน้ าท่ีดีควรมี  
  1) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ถา้ผูน้ าสุขภาพสามวนัดีส่ีวนัไขม้าท างานสัปดาห์หน่ึง หยุด
ไป 2-3 วนัเสมอๆ หากเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บการตดัสินใจจากผูน้ าทนัทีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของหน่วยงานนั้น แต่ผูน้ ากลบัป่วยไม่มาท างาน อาจท าให้หน่วยงานพลาดโอกาสทอง
ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรืออาจเสียหายอยา่งมากได ้ 

2) มีความรู้ดีผูน้  าท่ีดีตอ้งมีความรู้ท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีและความรู้ทัว่ไปอย่างดี ถ้าเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังานแลว้ ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งสามารถให้ค  าปรึกษาหรือแกปั้ญหาให้ผา่นพน้ไปดว้ยดี
ได ้ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเช่ือถือและไวว้างใจในตวัผูน้ ามาก  

3) มีบุคลิกดีเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นของผูน้ าท่ีดี ผูน้  าท่ีมีบุคลิกท่าทางไม่ดีจะท าใหค้นทัว่ไป
มองดูไม่น่าเล่ือมใสหรือน่านับถือไม่ว่าเขาจะมีความรูปหรือความสามารถมากมายแค่ไหน ถ้า
บุคลิกไม่ดีจะท าใหเ้ขาเสียคะแนนไปถึง 50 เปอร์เซ็นต ์แลว้ 

4) มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์และความกระตือรือร้นผูท่ี้ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จะ
เป็นผูน้ าท่ีดีไม่ไดอ้ยา่งมากท่ีสุดจะเป็นไดแ้ค่ผูต้ามเท่านั้น แต่ถา้ผูน้ั้นไดม้านัง่เกา้อ้ีผูน้  าจะดว้ยเหตุ
ใดก็ตามหน่วยงานนั้นจะเจริญรุ่งเรืองไม่ไดดี้เท่าท่ีควรจะเป็น   

5) มีการตดัสินใจกบัการใชดุ้ลยพินิจดีเม่ือผูน้ ามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ลว้จะตอ้งมีการ
ใช้ดุลยพินิจและตดัสินใจไดดี้และถูกตอ้งเน่ืองจากการตดัสินใจอาจจะท าให้เกิดผลดี หรือผลเสีย 
ต่อหน่วยงานได ้ 

6) มีความกล้าหาญเด็ดขาดและไม่โลเล สามารถน าทีมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่าน
พน้ไปไดพ้ร้อมกบัมีความกลา้หาญและเด็ดขาดในการท างานท่ีถูกตอ้ง กลา้ได ้กลา้เสีย เม่ือผดิกลา้ท่ี
จะรับผดิไม่โยนความผดิใหลู้กนอ้งหรือไม่แกต้วัแบบไม่มีเหตุผล  

7) มีความแนบเนียนผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความแนบเนียนในการท างาน หรือเรียกวา่มีศิลปะเม่ือ
ถึงคราวจะตอ้งโอนอ่อน สามารถโอนอ่อนไดต้ามสถานการณ์แต่ตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเองแต่ถา้
เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งตอ้งคดัคา้นไดแ้ละมีศิลปะท่ีจะเล่ียงอยา่งแนบเนียน 

8) มีความอดทนการมีสมาธิในการท างานใจคอหนกัแน่นและความสามารถในการบงัคบั
ใจตนเอง มีความอดทนในการท างานและอดทนต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การมีสมาธิจะท าใหส้ามารถท างานไดดี้  
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9) มีการส่ือความหมายท่ีดีในการออกค าสั่งจะตอ้งไม่คลุมเครือทั้งสั่งโดยการพูดและโดย
การเขียนตอ้งมีความกระจ่าง ชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครือและเยิน่เยอ่ สมเหตุสมผล ผูอ่ื้นสามารถ
น าไปปฏิบติัไดดี้และถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูส้ั่ง  

10) มีความเห็นอกเห็นใจ ผูบ้งัคบับญัชาคนใดท่ีแสดงออกซ่ึงความเห็นอกเห็นใจดว้ยความ
จริงใจและพอสมควร เขาจะสามารถผูกน ้ าใจผู ้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้มาก  อาทิ  ไปเยี่ยม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือครอบครัวของเขาเม่ือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือยามท่ีได้รับความเดือดร้อนแต่
ตอ้งพอเหมาะสมเท่านั้นเพราะผูรั้บอาจมองวา่เป็นการเสแสร้งหรือเล่นละครและหมดความนบัถือ
ศรัทธาไดง่้ายๆ  

11) ไม่เห็นแก่ตวั เสียสละและไม่ใชอ้ภิสิทธ์ิในทางท่ีผดิจะตอ้งมีน ้าใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
12) ยกยอ่งใหเ้กียรติและใหค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการแบ่งงานใหลู้กนอ้งท าตรง

ตามความสามารถไม่มองขา้มความส าคญัของลูกนอ้ง  
13) มีความสงบเสง่ียมไม่โออ้วดตนเองมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนจะท าให้คนทุกระดบัตั้งแต่

เจา้นาย เพื่อนร่วมงานจนกระทัง่ลูกนอ้งเกรงใจและใหค้วามนบัถือ  
14) มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน ใครท างานอยู่หน่วยงานใดจะตอ้งมีความรักและภกัดี

ต่อหน่วยงานนั้น ถา้ผูน้  าไม่แสดงให้เห็นถึงความรักต่อหน่วยงานแลว้จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่
รักหน่วยงานไปดว้ยและในท่ีสุดจะไม่จงรักภกัดีต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ย  

15) มีการสังคมดี ผูน้  าท่ีมีการสังคมดีจะช่วยท าให้ติดต่อกบับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อ
หาความร่วมมือประสานงานได้ดีและได้ผล ถ้าผูน้  าเป็นคนไม่คบใครใจแคบ การจะขอความ
ช่วยเหลือร่วมมือจากใคร ยอ่มเป็นไปไดค้่อนขา้งล าบากแต่การมีสังคมตอ้งมีระดบัความพอดี หาก
ผูน้ าท่ีมุ่งสัมพนัธ์มากเกินไปจะท าใหคุ้ณภาพของงานดอ้ยลงได ้ 

16) มีการต่ืนตวัผูน้ าท่ีดีจะตอ้งไม่หวัเก่าและมีความต่ืนตวัทนัต่อเหตุการณ์ทนัสมยั ยอมรับ
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดเ้สมอมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้กบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อน ามาใชป้รับปรุงใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ  

17) มีการวางแผนงานและการด าเนินงานตามแผนงานโดยมีผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน
เป็นผูน้ าร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อร่วมกนัพิจารณาวางแผนงาน
ให้ดีท่ีสุดและผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะผลกัดนัการท างานในหน่วยงานของตนให้บรรลุตาม
แผนงานในเวลาท่ีก าหนดไดอ้ยา่งดียิง่ 
 ดวงสมร กล่ินเจริญ (2545) กล่าวถึง คุณลกัษณะผูน้ ายุคโลกาภิวฒัน์ว่าควรมีลกัษณะดงัน้ี 
คือมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative thinking) มีวิสัยทศัน์ (Vision) มีความอดทนต่อความเส่ียง
ภยั (Risk tolerance) มีความไวว้างใจได้ (Trustworthy) มีความเช่ือมั่น (Confidence) มีภาวะผูน้ า 



40 
 

(Leadership) มีความกล้า (Courage) มีการติดต่อส่ือสาร (Communication) และมีความมุ่งมั่น 
(Commitment) 

สมชาย เทพแสง (2546) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผูน้ าไวว้่า ผูน้  าท่ีมีคุณภาพนั้นจะต้องมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถกระจายวสิัยทศัน์ไปยงับุคคลต่างๆ ไดใ้ชห้ลกัการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ผูน้ าท่ีมีคุณภาพตอ้งมีความสามารถในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี
รู้จักใช้ข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง มี
ความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการใชแ้รงจูงใจ และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 อิสระ บุญญะฤทธ์ิ, รัตติกรณ์ จงศาล (2547) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถหรือ
กระบวนการท่ีบุคคลมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มคน สามารถกระตุน้จูงใจให้บุคคลอ่ืนเช่ือถือ 
ยอมรับและท าให้เกิดความพยายามและความสามารถท่ีสูงข้ึนในการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั 

ลิขิต ธีรเวคิน (2550) กล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าในยคุปัจจุบนั วา่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา มีความกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ กล้ารับผิดชอบและมีความ
มุ่งมัน่ ปฏิบติังานอยา่งมีกฎเกณฑ์ มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีอุดมการณ์เสียสละ
และอดทน มีเมตตาธรรม มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในทุกๆ ดา้น มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ประนีประนอมเพื่อลดความขดัแยง้ในองคก์ร สามารถกอบกูว้ิกฤตเพื่อเขา้สู่ภาวะปกติและพร้อมท่ี
จะกา้วต่อไปขา้งหน้าตามวิสัยทศัน์ท่ีไดว้างไว ้ช้ีแจงถึงเหตุผลและนโยบายต่าง ๆและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

จากขา้งตน้สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าในองค์กรทัว่ไป สามารถจ าแนกได ้2 มิติ 
คือ มิติท่ี1 เป็นดา้นบุคลิกภาพส่วนตวั เช่น รูปร่างหน้าตา นิสัย การแต่งตวั เป็นตน้ มิติท่ี2 คือ เป็น
ดา้นการแสดงบทบาทในการน าและการบริหารจดัการ เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ มีความรับผดิชอบ มีความกลา้ มีวนิยัในตนเอง มีความสามารถในการตดัสินใจ มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี สุขมุรอบคอบ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและความรู้ทัว่ไป พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
มีความซ่ือสัตยแ์ละมีวิสัยทศัน์ เป็นคุณสมบติัท่ีผูน้  าพึงจะมี แต่จะมีเท่าเทียมกนัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัแต่
ละบุคคล สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะของกลุ่มสมาชิก  
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 หลกัการและแนวคิดของทฤษฎภีาวะผู้น า 
ทวีศกัด์ิ หุ่นนาค (2543) กล่าวไวว้่า การเพิ่มผลผลิตเป็นทศันคติดา้นบวกในการพยายาม

ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัให้ดีข้ึน ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
ในองค์การได ้คือ ภาวะผูน้ า (Leadership) ของผูบ้ริหารองค์การทั้งระดบัสูง ระดบักลางและระดบั
หวัหนา้งานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากในการสร้างบรรยากาศและสัมพนัธภาพ
ท่ีดีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความร่วมมือร่วมใจจากพนกังานในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตทัว่ทั้ง
องค์การ ผู ้น าองค์การสามารถสร้างวฒันธรรมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองข้ึนได้ โดย
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการเปล่ียนแปลงทั้งจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน 

 ผูน้  าองค์การ ควรแสดงบทบาทท่ีจ าเป็นต่อการเพิ่มผลผลิต ซ่ึงสามารถสรุปได ้4 บทบาท
ดว้ยกนั  

1. บทบาทการสร้างวสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ 
1.1 การสร้างวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่ือสารให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในองคก์ารไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
1.2 การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ โดยแสดงออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
1.3 การตั้งเป้าหมายตามวสิัยทศัน์นั้น โดยแสดงออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
1.4 การกระตุน้และให้ก าลงัใจพนกังาน เพื่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม การเป็น

ผูว้างแนวคิดและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการจดัการต่างๆ ในองคก์าร  
2. บทบาทในการก ากบัและควบคุม ไดแ้ก่ 

2.1 การก าหนดและคดัเลือกปัญหาขององค์การ ตามระดับความส าคญั และมีการ
ช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 

2.2 การก าหนดขอบเขตและอ านาจการตดัสินใจเพื่อความชัดเจนและให้พนักงาน
ระดบัอ่ืนไดมี้ส่วนร่วม 

2.3 การมอบหมายงานให้ผูบ้ริหารและพนักงานระดบัล่าง ตลอดจนมีการก ากบัและ
ควบคุม โดยใชร้ะบบการรายงานจากระดบัล่าง 

2.4 ก าหนดขอบข่ายงานและความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจน 
2.5 การเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา กรณีท่ีเกิดความขดัแยง้และคอยก ากบัดูแล

เร่ืองสัมพนัธ์ภาพในการท างาน เพื่อไม่ใหค้วามขดัแยง้บานปลาย จนถึงขั้นท่ีควบคุมไม่ได ้
3. บทบาทในการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

3.1 การสร้างให้มีระบบตอบแทน ซ่ึงรวมทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
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3.2 การให้การยกย่อง กล่าวชมเชยพนักงานและทีมงานท่ีได้ปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 การใหร้างวลัเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจและมีความรู้สึกท่ีดีแก่ผูรั้บ 
3.4 การให้การสนับสนุน เพื่อให้ทีมงานท างานสะดวกข้ึน เช่น การจดัหาทรัพยากร 

วสัดุ ส่ิงของ ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น เป็นตน้ 
4. บทบาทในการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

4.1 การจดัใหมี้ช่องทางส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
4.2 การก าหนดรูปแบบและช่องทางในการส่ือสาร เพื่อให้สามารถเป็นช่องทางในการ

เตือนภยัถึงปัญหาและการใหข้อ้มูลใหม่ๆ ส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
4.3 การก ากบัดูแลขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด 
4.4 การใหข้อ้มูลข่าวสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงภายในองคก์าร 
4.5 การเลือกใชท่ี้ปรึกษา ท่ีเช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
4.6 การให้การสนับสนุนและการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้แก่พนักงานทุกระดบัใน

องคก์าร 
จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สรุปได้ว่า บทบาทต่างๆ ท่ีผูน้  าจะต้องปฏิบติั เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนั้น จะเห็นไดว้า่ ผูน้  าจะเป็นผูก้  าหนดวิสัยทศัน์และพฒันากลยุทธ์ ตลอดจน
บริหารองค์การ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมองค์การโดยผ่านกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานในระดบัต่างๆ  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้น าแนวคิดภาวะผูน้ ามาใช้ในการศึกษาคุณลกัษณะของ
แบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืน และก าหนดประเด็นในการศึกษามิติด้านภาวะ
ผูน้ า ประเด็นยอ่ยท่ี 1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหารผูน้ า ประเด็น
ยอ่ยท่ี 2 การมีวสิัยทศัน์และการน าองคก์ร  
 
2.5 แนวคิดทฤษฎด้ีานระบบ 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีท าให้นกับริหารสามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวม
ขององค์กรทั้งหมดตามหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาองคก์ารในลกัษณะระบบนั้น
จะก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาขององค์กรทั้งระบบ ค าว่าระบบ (System) อาจจะเป็น
กลุ่มของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงท่ีจะตอ้งบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั (สมยศ 
นาวกีาร, 2544) 
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 2.5.1 ความหมายของระบบ 
ค าวา่ “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไว้

วา่ ระเบียบเก่ียวกบัการรวมส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะซบัซ้อนให้เขา้ล าดบัประสานกนัเป็นส่ิงเดียวตาม
หลกัเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์ประสานเขา้กนั โดยก าหนด
รวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2545) 

พรรณี  ประเสริฐวงศ์ และคณะ (2519; อ้างถึงใน จันทรานี สงวนงาม , 2545) ได้ให้
ความหมายของค าว่าระบบว่า หมายถึง การเรียงล าดับองค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงาน องค์ประกอบต่างๆ นั้ น มีความสัมพันธ์และมี
ปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งส่วนต่างๆ อยูเ่สมอ 

ศิริชยั ชินะตงักูร (2527,) ให้ค  าจ  ากดัความของวิธีการเชิงระบบว่า หมายถึงกระบวนการท่ี
มุ่งถึงหลกัการด าเนินงานท่ียดึเอาศูนยร์วมเป็นหลกั งานทุกชนิดเร่ิมจากการมีจุดมุ่งหมายของงานท่ี
เป็นปัญหาตอ้งแกไ้ข วธีิการท่ีจะใชแ้กปั้ญหา และวธีิการประเมินผลงาน เพื่อเสนอแนะวธีิการแกไ้ข
และปรับปรุงในคราวต่อไป 

กิติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าววา่ ค  าวา่ระบบในการบริหารงานนั้น อาจกล่าวไดว้่าหมายถึง 
องค์ประกอบหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบต่อปัจจยัระหว่างกนัในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

จนัทรานี สงวนนาม (2545) กล่าววา่วา่ ระบบเป็นกลุ่มองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัและมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะท่ีท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อกระท า
กิจกรรมให้ไดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์าร ปัจจุบนัค าว่า “ระบบ” เป็นค ากล่าวท่ีใชก้นั
แพร่หลายโดยทัว่ไป เวลาท่ีกล่าวถึงระบบ เราจะตอ้งค านึงถึง 3 ค า คือ 

1. การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลโดยคิดอย่าง
รอบคอบถึงผลท่ีไดผ้ลเสียท่ีจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในภาพรวม และทุกๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของ
ระบบวา่ต่างมีส่วนสัมพนัธ์กนัและสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิธีการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบติังานท่ีเป็น
ระบบ โดยมีการน าเอาปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตรง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งปัจจยั กระบวนการท างาน และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจะมีส่วนสัมพนัธ์กนั
และเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุวา่ องคก์าร ประกอบดว้ย ส่วนประกอบ
ท่ีเป็นอิสระและเป็นวิธีการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ เพื่อการ
พฒันาและแกปั้ญหาไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 2.5.2 หลกัการและแนวคิดของทฤษฎรีะบบ  
Sirmon, Hitt, Ireland & Gilbert (2011) กล่าวว่า ท รัพยากรพื้ นฐานหรือปัจจัยน าเข้า 

สามารถแบ่งออกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นทรัพยากรแหล่ง
เงินทุน และดา้นทรัพยากรความรู้ การจดัการทรัพยากรอยูท่ี่กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีส่วนร่วม
ในการได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยากร การจดัการทรัพยากรเป็นการ
สะสมทรัพยากร เป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถในตลาด ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นว่าการประสานงานของกระบวนการ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างมูลค่าของทรัพยากร 
 1) ทฤษฎีระบบมีความเช่ือวา่ ระบบจะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ จะตอ้ง
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยไดรั้บอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม 
 2) มีรูปแบบของการจดัล าดบั (The Hierarchical Model) ในลกัษณะของระบบใหญ่และ
ระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั 
 3) มีรูปแบบของปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผล
ของปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามล าดบัเป็น
องคป์ระกอบของระบบ 
 4) แต่ละองค์ประกอบของระบบจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัหรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั 
(The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนไปจะมีผลต่อ
การปรับเปล่ียนขององคป์ระกอบตวัอ่ืนดว้ย 
 5) ทฤษฎีระบบเช่ือในหลกัการของการมีเหตุ-มีผลของส่ิงต่างๆ (Cause and Effect) ซ่ึงเป็น
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้ทฤษฎีระบบไม่เช่ือผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเช่ือวา่ปัญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนมกัจะมา
จากสาเหตุท่ีมากกวา่หน่ึงสาเหตุ 
 6) ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าท่ีจะมองเพียง
ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ 
 7) ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบติัท่ีเป็น Output หรือ Product มากกวา่ Process ซ่ึง
ผลสุดทา้ยของงานท่ีไดรั้บอาจมีมากมายหลายส่ิงซ่ึงคือ ผลกระทบ (Outcome or Impact) ท่ีเกิดข้ึน
ตามมาในภายหลงันัน่เอง 
 8) ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป้อนขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบ่ียงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ ซ่ึงคือ 
(System Analysis) นัน่เอง 
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2.5.3 รูปแบบของระบบ (System Approach Model) 
ส่วนต่างๆ ของระบบอยูใ่นสถานะท่ีเคล่ือนไหวได ้การเคล่ือนไหวหรือการแสดงออกของ

ส่วนต่างๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกนัเสมอ โดยท่ีระบบหน่ึงๆ จะประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ 
(Subsystems) และภายในระบบย่อยจะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไปอีก หากมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ณ ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่ 
(Chain of Effects) 

ระบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1) ปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ท่ีต้องใช้ในกระบวนการบริหาร นั่นคือ 

ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงินและขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้
และบริการ 

2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบดว้ย เทคนิคในการจดัการ
ต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิตและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

3) ปัจจยัน าออก (Outputs) ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ ก าไร ขาดทุน และผลท่ีคาดหวงัอ่ืนๆ เช่น 
ศกัยภาพของพนกังานท่ีพฒันาข้ึน เป็นตน้ 

4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์การ ซ่ึง
สามารถน าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาในขั้นตอนต่างๆ ได ้จากทฤษฎีระบบนั้นองค์การ
จะใช้กระบวนการแปรสภาพเพื่อเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ไปเป็นผลผลิตและในขณะเดียวกนักลไกใน
ระบบจะข้ึนกบัการน าขอ้มูลยอ้นกลบัไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลพัธ์และ
ปรับปรุงปัจจยัน าเขา้ 

สรุปไดว้า่ในการน าเอาทฤษฎีระบบมาใชใ้นการบริหารองคก์าร หากน ามาใชใ้ห้ดี ถูกตอ้ง
และเหมาะสม ระบบจะช่วยให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากน ามาใชไ้ม่ถูกตอ้ง
หรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพนัธ์กนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได ้
ดงันั้นการน าเอาทฤษฎีระบบมาใช้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ระบบท่ีเรียกว่า System Analysis 
ควบคู่ไปดว้ยการวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ปัญหานั้นจะเกิดจากองคป์ระกอบใดของระบบ มีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่อย่างไร ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหาจุดท่ีตอ้งไดรั้บ
การพฒันาแกไ้ขต่อไป 
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2.6 แนวคิดทฤษฎกีารบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการบริหารจดัการองคก์ารปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ารใหมี้ความย ัง่ยืน โดยท่ีการสรรหา การใชก้ารพฒันาและการรักษา
บุคลากรในดา้นต่างๆ อาทิ การปฏิบติังาน ทศันคติ ความคิด ขั้นตอน วิธีการท างาน ท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของการให้บริการ ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในการพฒันาองคก์าร ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ี
ส่งผลกระทบต่อองค์การในเร่ืองของการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในดา้นการสรรหา การใช ้
การพัฒนา และการรักษาบุคลากรภายในองค์การ มีประเด็นส่ิงส าคัญในเร่ืองของก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององค์การกบักลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีการปรับรูปแบบโครงสร้างองค์การ
เพื่อลดขั้นตอนในการบริหารองค์การให้เกิดความราบร่ืน มีการท างานท่ีมีความต่อเน่ืองท าให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ผลตามตอ้งการสามารถสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานการพฒันา
ทกัษะความรู้ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้กิดความเป็นเลิศ ทางดา้นการปฏิบติังาน 
 2.6.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

พะยอม วงศ์สารศรี (2538) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการในการ
ด าเนินงานดา้นบุคลากร อาทิ การสรรหา คดัเลือก การใช้การพฒันาและการรักษาสมาชิกให้เกิด
ความจงรักภกัดีต่อองค์การและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงตวั
มนุษยซ่ึ์งเป็นสมาชิกหรือพนักงานององค์การให้มีความรู้ ทกัษะและทศันคติในการจงรักภกัดีต่อ
องค์การ หรือจะเรียกโดยรวมว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารจดัการในการใช้
ศกัยภาพ ความสามารถเฉพาะตวับุคคลของสมาชิกภายในองคก์ารเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการวเิคราะห์และคาดการณ์เก่ียวกบัอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีท่ีจะใชใ้นการสรรหา การใช้การพฒันาและการรักษาทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีทั้ งจ  านวนและความสามารถ สมรรถนะท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบติังานในช่วง
ระยะเวลาท่ีองคก์ารตอ้งการ ตลอดจนมีการก าหนดแผนการในการใช้และพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เหล่านั้นอยา่งมีระบบและต่อเน่ืองเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

Raymond Noe A. et al. (2003) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบาย 
แนวปฏิบติัและระบบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ทศันคติและประสิทธิภาพของพนกังานหลายๆ องคก์าร
กล่าวถึง การบริหารทรัพยากรมนุษยว์า่เป็นการจดัการเก่ียวกบัพนกังานตั้งแต่การวเิคราะห์งาน การ
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วางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา การจ่ายค่าตอบแทน การ
บริหารผลการปฏิบติังานและแรงงานสัมพนัธ์ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์าร 

Dessler (2009) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติ
เก่ียวกับบุคคลในการท างานโดยเฉพาะในเร่ืองการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การให้รางวลั ความปลอดภยัในการท างาน จริยธรรมและความยติุธรรมต่อพนกังาน ซ่ึง
นโยบายและการปฏิบติัดงักล่าวจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การ
สรรหา การคดัเลือก การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน แรงจูงใจ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร การฝึกอบรม พฒันาและสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 

กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเป็นเลิศจะช่วยให้บุคลากรในองคก์าร 
มีขวญัและก าลงัใจในการสร้างการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์การ
และยงัเป็นการช่วยพฒันาให้องค์การเจริญเติบโตและพฒันาสู่การเป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางดา้นการบริการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 2.6.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ในการน าแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกตใ์ช้ กล่าวไดว้า่ นกัวิชาการหลาย

ท่านไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แนวทางการวิเคราะห์จดัประเภทของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วห้ลายลกัษณะ อาทิเช่น 

พยอม วงศ์สารศรี (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชศิ้ลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพฒันาด ารงรักษาให้สมาชิก
ปฏิบติังานในองคก์าร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน
และยงัรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองค์การท่ีตอ้งพน้จากการท างานด้วยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายหุรือเหตุอ่ืนใดในงานใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

ณัฏฐพัน ธ์ เขจรนันทน์  (2545) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรขององค์การร่วมกนั
ใชค้วามรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ให้เขา้ปฏิบติังานในองค์การ พร้อมทั้งด ารงรักษาและพฒันาให้บุคลากรมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบติังานและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่
สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากองคก์ารใหส้ามารถด ารงชีวติได ้อยา่งมีความสุขในอนาคต เป็นตน้ 

ทั้ งน้ีจากแนวคิดต่างๆ ท่ีได้อธิบายไปแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างประจกัษ์ว่าทุกๆ  
แนวความคิด ลว้นแลว้แต่ให้ความส าคญักบัประเด็นหลกัๆ ใน 4 ประเด็น ส าคญั กล่าวคือ 1) การ
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เลือกสรร 2) การใช ้3) การพฒันา และ 4) การรักษาทรัพยากรมนุษย ์อาทิ แนวคิดของพะยอม วงศ์
สารศรี (2538) แนวคิดของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545) ทั้งน้ีแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ต่าง
มีความเช่ือมโยงกบัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเป็นองค์การท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ กล่าวคือ ใน
องค์การท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยห์รือผูน้ า
องค์การจะต้องมีกระบวนการในสรรหาให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิ 
รูปร่าง หนา้ตา ความรู้ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัการบริการและ การมีจิตบริการเขา้มาในองคก์าร
เพื่อใชท้กัษะท่ีมีอยูภ่ายในบุคคลเหล่านั้น รวมถึง มีระบบของการพฒันา ฝึกอบรมทกัษะหรือความรู้
ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการพฒันาระบบสวสัดิการต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานหรือการใช้ชีวิตท่ีมีความสุข ทั้งในขณะปฏิบติังานและหลงัจากท่ีได้
เกษียณอายุการท างานจากองค์การ เพื่อท าให้สามารถรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และท าให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์การอนัจะเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ขององคก์ารและสามารถพฒันาสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) ได้เสนอแนวความคิดว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การในทุกขนาดล้วนแต่มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถควบคุมการด าเนินงานให้ทัน  ต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี โดยมีการค านึงว่ามนุษย ์มิใช่เคร่ืองจกัร แต่เป็นผูส้ร้าง
ความส าเร็จให้แก่องคก์ารท่ีตอ้งการขวญัก าลงัใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งให้บุคลากรในองคก์ารไดแ้สดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มท่ีและการค านึงถึงค่านิยม วฒันธรรม จริยธรรมและวินยัในการปฏิบติังาน
ภายในองค์การเป็นส าคญัดว้ย ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเป็นเลิศจะช่วยผลกัดนัให้
องคก์ารมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อีกทั้งยงัสามารถยกระดบัของการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ความเป็นเลิศ โดยเนน้ท่ีการมุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร การมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากร
ให้มีคุณค่าและเน้นการจดัการองค์การให้อยู่ในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของ สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551) เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจยัแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมได้แบ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 มิติหลัก คือ การ
เลือกสรร การใช ้การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1) การเลือกสรร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการให้ความส าคญักับการเลือกสรรบุคคลท่ีมีความเพียบพร้อมทั้งรูปร่าง 
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หน้าตา บุคลิกภาพ ทกัษะ รวมถึงทศันคติท่ีดีทางดา้นการบริการและการมีจิตบริการเขา้สู่องค์การ  
2) การใช้ทรัพยากรมนุษย ์เป็นการใชค้วามรู้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะของบุคลากรในการสร้าง
การบริการท่ีมีความเป็นเลิศต่อผูใ้ช้บริการและองค์การ 3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
พฒันาต่อยอดความรู้ความสามารถทางด้านการให้บริการ อาทิ การฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์การเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศให้กับการปฏิบัติงานขององค์การ  
การพฒันาทักษะทางด้านภาษาท่ีสามท่ีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ การพฒันาความมัน่คงทาง
อารมณ์ท่ีเกิดจากความกดดนัภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีการท าให้สมาชิกของ
องค์การเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ จะช่วยให้องค์การกลายเป็นองค์การท่ีมีความเข้มแข็งจน
สามารถพฒันาสู่การเป็นองค์การท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ และ 4) การรักษาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นการสร้างเทคนิค วิธีการท างาน การใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่ รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรให้มีความสุขสบายในองค์การและในครอบครัว เป็นต้น ทั้ งน้ีกล่าวได้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีกระบวนการในการสรรหา การใช้การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี 
มีความเท่าเทียมทางการปฏิบติัและการมีธรรมาภิบาลภายในองคก์ารจะช่วยใหอ้งคก์ารพฒันาสู่การ
เป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื  

กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเห็นบุคลากรเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัไม่ใช่
เป็นค่าใชจ่้ายหรือเป็นตน้ทุนท่ีท าให้ตอ้งประหยดัหรือตอ้งลดทอน แต่เป็นการตระหนกัวา่บุคลากร
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและรักษาไวเ้พื่อพฒันาสู่การเป็นองคก์ารท่ีมี
ความเป็นเลิศอยา่งย ั้งยนืต่อไป 
 
 2.7 นโยบายภาครัฐทีเ่กีย่วข้องและเอือ้ประโยชน์ต่อกฬีาอาชีพ 
 นโยบายภาครัฐเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การบริหารจดัการขบัเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2560-2564 (สภา
ขบัเคล่ือนประเทศ, 2560) ไดมี้การวางยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ และให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับ
อาชีพนั้นได้มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพฒันานักกีฬาของชาติให้ประสบความส าเร็จในการ
แข่งขนัในระดบัต่างๆ เพื่อสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทดัเทียมกบั
นานาชาติ สามารถสร้างความภาคภูมิใจและเป็นเคร่ืองมือในการรวมจิตใจซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
รัก ความสามคัคีของคนในชาติ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาต่อยอดนกักีฬาท่ีมีความเป็นเลิศ
ไปสู่การกีฬาเพื่อการอาชีพอยา่งเต็มตวั สามารถสร้างรายไดจ้ากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
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ประสบการณ์ โดยจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรองรับการพฒันา ประกอบกบัการจดัให้มี
ระบบสวสัดิการช่วยเหลือและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการร่วม
พฒันาตลอดเส้นทางอาชีพนกักีฬา โดยมีแนวทางท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 1) การเฟ้นหาและพฒันานกักีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 2) การพฒันาบุคลากรการกีฬาอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพฒันากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและการอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 
 3) การสร้างและพฒันาศูนยบ์ริการการกีฬาและศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 
 4) การส่งเสริมและจดัเตรียมการดูแลสวสัดิการและสวสัดิภาพของนักกีฬาและบุคลากร
การกีฬา 
 5) การส่งเสริมและพฒันากีฬาเพื่อการอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
 นอกจากน้ีการวางนโยบายภาครัฐยงัตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุ่งพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนบัสนุนการท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการกีฬา 
อาทิ ธุรกิจการผลิตเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการเก่ียวกับการกีฬา ธุรกิจการจดั
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมทั้ งมุ่งพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา และจดัตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการกีฬาของภูมิภาค
โดยมีแนวทางท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
 2) การพฒันาการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนนัทนาการ (Sport Tourism) 
 อย่างไรก็ตามนโยบายภาครัฐยงัมีการวางแผนในการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพฒันาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพ
ของนกักีฬา ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจรวมไปถึงเทคนิคทกัษะกีฬาในช่วงการแข่งขนัตลอดจน
พฒันาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคลอยา่งเป็นระบบ โดยจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้ งส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้และ
นวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา และสร้างความตระหนักและการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนและนกักีฬาทุกกลุ่ม มีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง 
ภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน 

2) การพฒันาและการสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้และนวตักรรมทางการกีฬา 
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3)  การส่ งเส ริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความ รู้ทางการกีฬา เพื่ อน าไปพัฒนาขีด
ความสามารถของนกักีฬาและสุขภาพของประชาชน 
 ภาครัฐย ังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดบั
นโยบายจนถึงระดบัปฏิบติัการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการ
จดัตั้ งข้ึน รวมไปถึงพฒันาระบบฐานข้อมูลท่ีมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูล
ส าหรับการติดตามและประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการยกระดบัการบริหาร
จดัการขององคก์รกีฬาต่างๆ ให้ทดัเทียมสากล และอยูบ่นพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล โดยมีแนว
ทางการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา 
 2) การพฒันาฐานขอ้มูลดา้นการออกก าลงักายและการกีฬาตั้งแต่ระดบัชาติ ภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ินเพื่อการติดตามและประเมินผล 

3) การยกระดบัการบริหารจดัการกีฬาบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล 
 กล่าวโดยสรุป นโยบายภาครัฐจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ
เป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืน ทั้งตวัของนักกีฬาท่ีพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพใน
ระดบัสากล  มีรายไดช้ดัเจน รวมถึงบุคลากรทางการกีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ ในวงการกีฬาท่ีจะ
อยู่ในรูปแบบของอุตสาหกรรมการกีฬาท่ีมีมูลค่ารายไดสู้งข้ึน เม่ือนโยบายภาครัฐมีความชัดเจน
และน าไปสู่การปฏิบติัจะท าให้ทุกภาคส่วนจะช่วยกนัพฒันาใหว้งการเจริญเติบโตและพฒันาสู่การ
เป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 
  
2.8 แนวคิดทฤษฎด้ีานความยัง่ยนืของการบริหารจัดการ 

 2.8.1 ความหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) นั้นเป็นค าท่ีใชก้นัมากในการพฒันาประเทศ 

มีการให้ค  านิยามแตกต่างกนัไปตามการแปลความของประเทศต่างๆ และไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไว้
หลากหลายทศันะ ดงัน้ี  
 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย ส่ิ งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development [WCED], 1987) หรือท่ี เรียกว่าคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด ์
(Brundtland Commission) กล่าวไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ี
สนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา” (Sustainable development is development which meets the 
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needs current generations without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs) ทั้งน้ี การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบสังคมท่ี
เป็นสังคมธรรมรัฐ มีระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่ งพาความช่วยเหลือจาก
ภายนอกมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ประชาชนรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า โดยเฉพาะการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 
(Brundtland commission, 1987) นอกจากน้ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ย ัง
เสนอเพิ่มเติมวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืควรตั้งอยูบ่นรากฐานทางวฒันธรรมท่ียึดถือคุณค่าของความเป็น
มนุษยด์ว้ย (UNESCO, 2006)  

Brown (1984 อ้างถึงใน Yomi Noibai, 1991) กล่าวถึง ความย ัง่ยืนว่าเป็นความคิดเชิง
นิเวศวิทยาร่วมกบันยัทางเศรษฐกิจ นัน่คือความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของมนุษยข้ึ์นอยูก่บั
พื้นฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงส่งเสริมสนบัสนุนระบบการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละสังคมท่ี
ย ัง่ยืน (Sustainable Society) จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีก าหนดระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมท่ีท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการส่งเสริมสนบัสนุนชีวติไดรั้บการดูแลธ ารงรักษาไว ้ 

ชยัยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2543) กล่าววา่ แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นยุทธศาสตร์ของการ
พฒันาท่ีตอ้งการการจดัทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย ์รวมทั้งทรัพยากรการเงินและวสัดุทั้งปวง
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความมัง่คัง่และอยู่ดีกินดี โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
สงวนไวส้าหรับคนรุ่นหลงั และการท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจะเกิดการสมดุล
ของการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้นจะตอ้งพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถมี
ศกัยภาพในการจดัการการพฒันา  

ประพฒัน์ ปัญญาชาติรักษ ์(2546) กล่าวไวว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาในลกัษณะ
บูรณาการเป็นองคร์วมท่ีตวัแปรทั้งหลายตอ้งมาประสานกนัครบองคอ์ยา่งมีดุลยภาพ แมว้า่จะอยูใ่น
บริบทท่ีมีความหลากหลายบนความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งค านึงถึงการพฒันาตามขีด
ความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งให้
ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและ
วฒันธรรม การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเป็นความพยายามในการท าให้ดีข้ึน อยา่งมัน่คง ถาวร บนพื้นฐาน
ของศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมีจ ากดั โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เนน้การพฒันาบนฐานทรัพยากร จุดแข็ง และ
ศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
ตลอดจนสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและย ัง่ยนืตลอดไป  
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นิตยา กมลวทันนิศา (2546) ไดใ้ห้แนวคิดไวว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีด าเนิน
ไปโดยค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการตอบสนองความตอ้งการ
ในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต เป็นการพฒันาท่ีค านึงถึงความเป็น “องค์
รวม” คือ การกระท าส่ิงใดตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงการพฒันาตามแนวคิด
น้ียึดหลักความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไม่ได้ปฏิเสธระบบ
เทคโนโลยเีพียงแต่ตอ้งค านึงวา่เทคโนโลยท่ีีน ามาใชน้ั้นเป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2549) กล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือการพฒันาท่ีมีดุลยภาพ
ครบทั้ งสามด้าน ประกอบด้วย ชีวิตมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีหลักการส าคัญอยู่ท่ี
ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ลดการเบียดเบียนกนัและเก้ือกลูต่อกนัใหม้ากข้ึน  

ประเทศไทยไดรั้บแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาปรับใช ้ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระยะท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดเ้นน้การพฒันาคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาและเนน้การ
พฒันาอย่างองค์รวมโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ึน จนกระทัง่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการพฒันา
ประเทศท่ีได้อัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเป็นปรัชญานาทางการบริหารประเทศ โดยยึดหลกัทางสายกลาง มุ่ง
การพฒันาท่ีมีดุลยภาพระหวา่งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกลูกนัสู่การพฒันา
อยา่งมีคุณภาพ มัน่คงและย ัง่ยืน นบัเป็นการพฒันาประเทศอยา่งองคร์วม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของประชาชน อยา่งถาวร  

จากนิยามท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีด าเนิน
ไปโดยค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการตอบสนองความตอ้งการ
ในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต ด าเนินการบนพื้นฐานของการพฒันาอย่าง
องค์รวมให้มีความสมดุลอยา่งรอบดา้น โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงอ่ืนๆ ทุกมิติรอบ
ดา้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการพฒันาท่ีไม่ปฏิเสธระบบเทคโนโลย ี
เพี ยงแ ต่ต้องค านึ งว่ า เทคโนโลยี ท่ี น าม าใช้นั้ น เป็น ไป ในทางส ร้างสรรค์ห รือท าล าย  
เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา ค านึงถึงความเป็นองคร์วมในเชิงบูรณา
การ โดยพิจารณาผลเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนอย่างหลากหลายบนความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้ง
ค านึงถึงการพฒันาตามขีดความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสอดคลอ้ง
กบับริบททางสังคมและวฒันธรรม  
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2.8.2 องค์ประกอบการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
ในการศึกษาแนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีนกัวิชาการในหลากหลายสาขา

และสถาบนัต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายและองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวใ้นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กนั อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) กล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การ
พฒันาท่ีเน้นให้มนุษยค์  านึงถึงขีดจากดัของทรัพยากรธรรมชาติบนโลกและให้มีการด าเนินการ
พฒันาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยให้  เป็นการ
พฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนทั้งในยคุปัจจุบนัและยุคต่อๆ ไปอยา่งเท่าเทียมกนั หลกัการ
ส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการพฒันา อนัไดแ้ก่  

1. มิติการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
กระจายรายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้  ่า  

2. มิติการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการพฒันาคนใหมี้ความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพ
สูงข้ึน ส่งเสริมใหเ้กิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

3. มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบ
นิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมได ้การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบนิเวศ
สามารถดูดซบัและท าลายมลพิษนั้นได ้โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทท่ีใชแ้ลว้
หมดไปได ้ 

 ระบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจึงข้ึนกบั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1. มนุษย ์ตอ้งพฒันาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจดัสรรให้
เก้ือหนุนและน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยใหก้ารศึกษาและจดัสรรปัจจยัเก้ือหนุน  

2. สังคม จดัระบบสังคม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้
ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันบนพื้นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริงสร้าง
บรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทกัษป์กป้องคนท่ีอยูใ่น
สถานะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั  

3. ธรรมชาติ วถีิการพฒันาตอ้งยึดหลกัให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและด ารงชีวิต
ใหส้อดคลอ้งและกลมกลืนกบัธรรมชาติ  

4. เทคโนโลย ีการพฒันาเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก้ือกลู ไม่ท าลายธรรมชาติ น าของ
เสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยตอ้งพฒันาเทคโนโลยีควบคู่ไปกบัการพฒันาตนเอง 
ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษยอ์ยา่งไม่ประมาทและเพื่อเก้ือหนุนใหต้นเอง
มีชีวติดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข  
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แนวคิดและองค์ประกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขา้งตน้สอดคล้องกบัแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ซ่ึงสรุปวา่  

1. เป็นการพฒันาท่ีด าเนินไป โดยค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต  

2. เป็นการพฒันาท่ีค านึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือ มองว่าการจะท าส่ิงใดตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงอ่ืนๆ ดงันั้น การพฒันาแนวน้ี จึงยึดหลกัความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อย
ไป  

3. การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ตอ้งค านึงว่า
เทคโนโลยท่ีีนามาใชน้ั้น เป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย  

วรัญญู เวียงอาพล (2546) กล่าวไวว้า่ การพฒันาแบบยัง่ยืนตอ้งเป็นการสร้างสรรค์ให้ชีวิต
และสังคมดีข้ึน โดยตอ้งมีการพฒันา 4 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สังคม จิตใจ 
มนุษยแ์ละเศรษฐกิจ ดงัน้ี  

1. ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ ยงัคงส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิมท่ีสุด  
ไม่ควรให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนักหรือถา้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตอ้งชดเชย หรือ
ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป มนุษย์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน 
จะตอ้งไดรั้บความสนใจทั้งในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผน และระดบัปฏิบติั  

2. สังคม คือ ประชาชนมีคุณภาพดี กินดีอยูดี่ สังคมปลอดภยัสงบสุข เป็นสังคมท่ีช่วยเหลือ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ยงัคงมีวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  

3. จิตใจและมนุษย ์ตอ้งมีการพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจให้เขม้แข็งและสมบูรณ์อยู่
เสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของจิตใจ  

4. เศรษฐกิจ ตอ้งมีการหมุนเวียนของรายได ้มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน มีการผลิตท่ี
เหมาะสมกบัทรัพยากรและความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยท่ีการผลิตตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ มี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วประหยดั และปลอดภยัให้แก่ชุมชนรวมทั้งเป็นยุคของ
ขอ้มูลข่าวสาร  

สมพร แสงชยั (2550) อธิบายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไว ้ดงัน้ี  
1. ระบบการพฒันามนุษย ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันา หากตอ้งการจะแก้ไข

ปัญหาการพฒันาอย่างแทจ้ริงและท าเอามนุษยท่ี์พฒันาแลว้มาเป็นแกนกลางของการพฒันามนุษย ์
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จึงจะเขา้ถึงความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และมีชีวิตท่ีดีงาม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันา 
ท่ีย ัง่ยนืได ้การพฒันามนุษย ์มี 3 ระดบั คือ  

1.1 ระดบัพฤติกรรม โดยการสร้างพฤติกรรมเคยชินท่ีดี พฤติกรรมเคยชินมีอิทธิพลต่อ
จิตใจและปัญญา หากพฤติกรรมเคยชินเก้ือกูลต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเกิดข้ึนจนกลายเป็น
วฒันธรรมและวนิยั การบงัคบัควบคุมหรือการใชอ้ านาจอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึน  

1.2 ระดบัจิตใจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและปัญญา จิตใจประสานกบัพฤติกรรม
และท าให้พฤติกรรมย ัง่ยืนด้วยการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความรู้จกั
สันโดษอยา่งฉลาดและมีจุดหมาย การมีสติไม่ปล่อยตวัและใจให้ตวัเองข้ึนต่อวตัถุและส่ิงบริโภค
มากเกินไป การมีอุดมคติและปณิธานในหนา้ท่ีการงาน และการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิต และการมี
ทางจิตท่ีคิดให ้ 

1.3 ระดบัปัญญา ซ่ึงเป็นตวัแก้ปัญหาและจดัปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวัพอดี 
เพราะปัญญามองเห็นระบบปัจจยัสัมพนัธ์แห่งสรรพส่ิงชกัน าใหคิ้ดและพิจารณาถึงเหตุปัจจยั ท าให้
เกิดความพอดีเพราะบริโภคดว้ยปัญญา ตรวจสอบพฤติกรรมโดยไม่ประมาทและขจดัความเช่ือถือ 
ค่านิยมและแนวคิดท่ีผดิๆ พร้อมทั้งส่งเสริมส่ิงท่ีดีงามเขา้มาแทนท่ี  

2. ระบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนื นอกจากตอ้งมีมนุษยท่ี์พฒันาแลว้เป็นแกนกลางของการพฒันา
ในฐานะทรัพยากรมนุษยแ์ล้ว ยงัตอ้งมีสังคมท่ีเกิดจากเจตจ านงของมนุษยแ์ละเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย ์สังคมตอ้งเก้ือกูลต่อธรรมชาติไม่เบียดเบียนมนุษย ์แต่ส่งเสริมมนุษยแ์ละธรรมชาติ สร้าง
ความสมดุลแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาท่ีเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและส่ิงท่ีมีชีวิตกบัระบบนิเวศลดความตอ้งการทางวตัถุลง บริโภคเพื่อคุณค่าแทจ้ริง
ของชีวิต ท างานเพื่อพฒันาศกัยภาพของมนุษยล์ดการแข่งขนัและเพิ่มความร่วมมือเพื่อคุณภาพชีวิต 
และสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีรู้จักประมาณพอดี ส่วนเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวติตอ้งถูกใชอ้ยา่งมีสติ และเป็นคุณอยา่งแทจ้ริง รู้จกัประมาณและมีสัมมาทิฐิ รู้จกัพฒันา
และควบคุมตนเอง และเนน้การพฒันาคุณภาพของคนและให้คนเขา้ถึงธรรมชาติการศึกษาตอ้งเนน้
การพฒันามนุษยโ์ดยบูรณาการจริยธรรมเขา้กบัวิชาการและวิทยาการทั้งหมดและการเมืองตอ้งมา
จากประชาชนและเป็นธรรมาธิปไตย  

3. ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษ์ได ้ถา้มนุษยมี์ทศันคติท่ีดีต่อธรรมชาติและเห็นว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เพราะมนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตก้ฎธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ควรแปลกแยกจาก
ธรรมชาติและมนุษยค์วรทาความดีคืนใหแ้ก่ธรรมชาติดว้ย  

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี  
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 1. เศรษฐกิจ เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคน ทั้งในยุคปัจจุบนัและยคุต่อๆ 
ไป อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต มีการผลิตท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท่ีการผลิตตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมถึงเป็นการ
พฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึนและมีการกระจาย
รายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ่า 
 2. สังคม เป็นการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน พฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพ
สูงข้ึน ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการจัดระบบสังคม 
ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้ผสมกลมกลืนสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนับนพื้นฐานแห่งความรู้
ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล 
พิทักษ์ปกป้องคนท่ีอยู่ในสถานะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน คนในสังคมมี
คุณภาพดี กินดีอยูดี่ เป็นสังคมปลอดภยัสงบสุขและมีวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 3. ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีด าเนินไป
โดยค านึงถึงขีดจากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนองความตอ้งการในปัจจุบนั
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต คงส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติใหเ้หมือนเดิมท่ีสุดไม่ควร
ให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนกั หรือถา้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งชดเชยหรือทดแทน
ธรรมชาติท่ีเสียไปตอ้งอนุรักษห์รือสงวนทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่
สภาพเดิมได ้การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและท าลาย
มลพิษนั้นได ้โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไปได ้วิถีการพฒันา
ตอ้งยึดหลกัให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและด ารงชีวิต ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มนุษยต์อ้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนจะตอ้งไดรั้บความสนใจ
ทั้งในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผนและระดบัปฏิบติั  
 4. มนุษย ์เป็นการพฒันามนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันา ตอ้งมีการพฒันา
มนุษยท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจใหเ้ขม้แขง็และสมบูรณ์อยูเ่สมอใหมี้คุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน 
รับผิดชอบ มีสติไม่ปล่อยตัวและใจให้ข้ึนต่อวตัถุและส่ิงบริโภคมากเกินไป มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจดัสรร ให้
เก้ือหนุน และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยให้การศึกษาและจดัสรรปัจจยัเก้ือหนุน การสร้าง
พฤติกรรมเคยชินท่ีดี หากพฤติกรรมเคยชินเก้ือกูลต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเกิดข้ึน จนกลายเป็น
วฒันธรรมและวนิยั การบงัคบัควบคุมหรือการใชอ้ านาจอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึน  
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 5. เทคโนโลย ีเป็นการพฒันาเทคโนโลยี โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ มี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งค านึงวา่เทคโนโลยท่ีีนามาใชน้ั้นเป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย ใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมีสติ และเป็นคุณอย่างแทจ้ริง รู้จกัประมาณและมีสัมมาทิฐิ รู้จกัพฒันา และควบคุมตนเอง 
ตอ้งพฒันาเทคโนโลยีควบคู่ไปกบัการพฒันาตนเอง เพื่อเก้ือหนุนให้ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มี
อิสรภาพ และสันติสุข 

             
ภาพที ่2.1 แสดงองคป์ระกอบแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ท่ีมา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) 

 
 กล่าวโดยสรุปการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะเนน้ไปท่ีเศรษฐกิจ สังคม มนุษย ์เทคโนโลยี ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยเอ้ือต่อคนส่วนใหญ่และไม่ส่งผลเสียต่ออนาคตในการพฒันาแบดมินตนัอาชีพ
ท่ีย ัง่ยืนก็มุ่งเน้นการพฒันานกักีฬาในทุกๆ ดา้นเพื่อให้เกิดวามพร้อมและคุณภาพชีวิตของนกักีฬา
โดยทัว่กนัใหมี้อนาคตและส่งผลดีต่อนกักีฬารุ่นหลงัสืบต่อไป 
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2.9 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนใน

ประเทศไทย” ผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
แบดมินตนัไปสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศไทย โดยก าหนดไว ้5 มิติ คือ มิติ
ดา้นภาวะผูน้ า มิติดา้นระบบ มิติดา้นการจดัการทุนมนุษย ์มิติดา้นนโยบายของภาครัฐ และมิติความ
ย ัง่ยืนของการบริหารจดัการ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีนอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวจิยัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี  

2.9.1 งานวจัิยภายในประเทศ 
เบญจพล เบญจพลากร (2545) ไดศึ้กษาสภาพตวับ่งช้ีในการพฒันากีฬาแบดมินตนัไปสู่การ

เป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ เก็บขอ้มูลจาก กรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย นายก
สโมสร สมาชิกและผูจ้ดัการทีมกีฬาแบดมินตนั พบว่า มีผูนิ้ยมดูกีฬาแบดมินตนัจากส่ือต่าง ๆ 
ประมาณสองล้านกว่าคน ผูนิ้ยมเล่นแบดมินตนัประมาณล้านห้าแสนคน มีองค์กรกีฬาท่ีควบคุม 
ด าเนินการและสนับสนุนแบดมินตนั 10 องค์กร มีสโมสร 106 แห่ง ศูนยแ์บดมินตนัเยาวชนมี 6 
ศูนย ์มีบุคลากรประมาณสามพนัคน สนามแบดมินตนัมีนอ้ยและไม่ครบทุกจงัหวดั ปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎหมายแบดมินตนัโดยตรง มีการจดัการการแข่งขนัแบดมินตนัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รวม 48 รายการ กีฬาแบดมินตนัมีส่ือประชาสัมพนัธ์อยู ่4 ชนิด  

นารีรัตน์ โกมารทตั (2554) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการผูฝึ้กสอนกับ
ความส าเร็จของนกักีฬาแบดมินตนั พบว่า นกักีฬาแบดมินตนัชาย อายุ ระหวา่ง 15-16 ปี ให้ขอ้มูล
วา่พฤติกรรมการผูฝึ้กสอน ดา้นหลกัการและปรัชญาการผูฝึ้กสอนท่ีเนน้การพฒันาตวันกักีฬาเป็น
อนัดบัแรก ชยัชนะเป็นอนัดบัสอง การเปิดโอกาสของผูฝึ้กสอนให้นกักีฬามีส่วนร่วม พบมากใน
กลุ่มนกักีฬาท่ีประสบความส าเร็จ  

บุณยกร ธรรมพานิชวงค์ (2560) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นผูส้นับสนุนกีฬา 
กบัการจดจ าตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม   
การแข่งขนัมีระดบัความเห็นต่อการสนบัสนุนกีฬาอยูใ่นระดบัมาก การเป็นผูส้นบัสนุนมีผลต่อการ
จดจ าสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  

มณฑิรา ชุนล้ิม และ อุษณีษ ์เสวกวชัรี (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันากีฬาเพื่อเป็นกลยทุธ์
การตลาดของมหาวิทยาลยัเอกชน พบวา่ มหาวทิยาลยัเอกชนมีระบบให้ทุนการศึกษาความสามารถ
พิเศษมุ่งเนน้เหรียญรางวลัเพื่อรักษาระดบัและประชาสัมพนัธ์ช่ือมหาวทิยาลยั ผลงานดา้นกีฬามีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อมีรูปแบบการพฒันา ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ชนิดกีฬาท่ีส่งเสริม
หลกัสูตรการเรียนและฝึกอบรมระยะสั้ น 2) ด้านผลตอบแทนท่ีได้รับ ทุนการศึกษา ระบบจูงใจ 
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ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3) ดา้นช่องทางการเขา้ถึงสถานท่ีตั้ง การจดัการเรียนการสอนและการ
ให้บริการของเจา้หน้าท่ี 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โครงการ/กิจกรรมดา้นกีฬา การให้บริการ
ด้านอาคาร สนามกีฬาและส่ิงอ านวยความสะดวก 5) ด้านบุคลากร มีผู ้สอนท่ี มี ช่ือเสียง 
 6) ดา้นกายภาพ อาคาร สนามกีฬาและส่ิงอ านวยความสะดวก 7) ดา้นกระบวนการ ระบบดูแลการ
เรียนและฝึกซ้อม การประสาน ความร่วมมือกบัสมาคมกีฬา มหาวิทยาลยัเอกชนใชกี้ฬาเป็นกลยทุธ์
การตลาดเพื่อประชาสัมพนัธ์สร้างตราสินค้าของ มหาวิทยาลัยและให้ทุนการศึกษานักกีฬาท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อเป็นทูตตราสินคา้เป็นแบบอยา่งดึงดูดนกัเรียนท่ีชอบเลือกเขา้ศึกษาต่อ 

แมว้่ารายงานการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย จะมีอยูน่อ้ย หากแต่การศึกษาท่ีผา่นมาพอท่ีจะท าให้เรามีเห็นภาพ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีได ้เช่น การศึกษาของ เบญจพล เบญจพลากร ท่ีเก็บขอ้มูลเม่ือ 17 ปี 
ก่อน แสดงถึงสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีถึงการเป็นนกักีฬาแบดมินตนัอาชีพ ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โอกาสในการพฒันาการเป็นนักกีฬาแบดมินตนัอาชีพใน
ประเทศไทย การศึกษาในช่วงเร็วๆ น้ีของ นารีรัตน์ โกมารทัต (2554) เป็นการสาธิตให้เห็น 
ความสัมพนัธ์ของการผูฝึ้กสอนกบันกักีฬา ซ่ึงการผูฝึ้กสอนเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของความส าเร็จ
ของนกักีฬา การศึกษาของ บุณยกร ธรรมพานิชวงค์ (2560) มณฑิรา ชุนล้ิม และอุษณีษ์ เสวกวชัรี 
(2561) สาธิตให้เห็นความส าคญัของการตลาด การสนบัสนุนจากผูอุ้ปถมัภ์ท่ีท  างานร่วมกนักบัส่ือ
ระบบการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหลักท่ีท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นท่ีนิยม นักกีฬาสามารถมี
รายไดจ้ากการเล่นกีฬาท่ีตนไดฝึ้กซอ้มมาอยา่งหนกั  

2.9.2 งานวจัิยต่างประเทศ   
Yang, H.-Z., Liu, W. (2013) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง Analysis of badminton match-throwing in 

london Olympics ผลการศึกษาพบว่า สโมสรแบดมินตนัเป็นสถานท่ีหลักท่ีเยาวชนท่ีสนใจกีฬา
แบดมินตนัจะใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลงักาย เล่นกีฬาและท ากิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากสโมสร
เหล่าน้ีไดใ้หผู้ท่ี้ช่ืนชอบการเล่นกีฬาไดมี้กิจกรรมร่วมกนั ดงันั้นการพฒันาสโมสรตามสถานท่ีต่างๆ
ได้กลายเป็นหน่ึงในงานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัเยาวชนได้เร่ิมเขา้มาเป็นหน่ึงในโครงสร้าง
บุคลากรของสโมสรและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ของสโมสรท่ีก าหนด ตามล าดบัการ
สร้างกลไกการบริหารสโมสรเยาวชนและวิธีการบริหารจดัการท่ีดีท่ีจะพฒันากีฬาในระดบัเยาวชน
ท่ีไปในทางท่ีถูกตอ้ง ในปัจจุบนัเยาวชนมีส่วนร่วมกับการร่วมกิจกรรมกบัสโมสรมากข้ึนและ
สโมสรก็มีเงินทุนในการซ้ืออุปกรณ์กีฬามาดึงดูให้เยาวชนท่ีสนใจไดมี้โอกาสไดเ้ล่นกีฬา ส่ิงเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นว่า วิสัยทศัน์ของผูน้ าองค์สามารถท่ีจะสร้างสถานท่ีท่ีสามารถดึงดูดเยาวชนได้เป็น
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อย่างดี เพื่อท่ีจะให้เยาวชนมีส่วนร่วมท่ีจะเล่นกีฬาและน าไปสู่การพฒันาเยาวชนให้กลายเป็น
นกักีฬาในระดบัต่อไปได ้

Chen, Z., Zhang, M., Lu, J. (2014) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง Status analysis and countermeasures 
of high level sport teams and universities of China ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีอยู่
ในสถานศึกษาของจีนส่วนใหญ่คือ แหล่งฝึกซ้อมไม่เพียงพอส าหรับนักเรียนและเงินเดือนของผู ้
ฝึกสอนไม่เพียงพอท่ีจะดึงดูดให้ผูค้นต่างๆ หนัมาสนใจกีฬาชนิดน้ี ดว้ยความเป็นจริงแลว้ตอ้งบอก
วา่การจดัการในระดบัเยาวชนยงัคงไม่มีประสิทธิภาพ แต่วา่วิสัยทศัน์และการจดัการยงัคงพอท่ีจะ
เห็นไดบ้า้ง ตวัอย่างเช่นเราสามารถสร้างระบบใหม่ส าหรับการศึกษาโดยการจา้งผูมี้ความช านาญ
พิเศษมาร่วมฝึกสอนและมีการปฏิรูประบบการลงทะเบียนและระบบการแข่งขนัและปรับปรุงการ
บริหาร โดยการศึกษาคร้ังน้ีเรามุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันากีฬาแบดมินตนัของประเทศ 

Edwards, M.B. (20 15 ) ไ ด้ ศึ ก ษ าวิ จัย เร่ื อ ง  The role of sport in community capacity 
building: An examination of sport development research and practice ผลการศึกษาพบว่าก าร
ส่งเสริมสุขภาพของประชากรและการป้องกันโรคยงัคงเป็นนโยบายท่ีส าคญัทั่วโลก เน่ืองจาก
ลกัษณะท่ีซบัซ้อนของสุขภาพและการรับรู้ของขอ้จ ากดัของกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพของแต่ละ
บุคคลท่ีมุ่งเน้นในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้รับความสนใจเพิ่มข้ึนโดยนักวิจยัสาธารณสุขและ
ผูป้ฏิบติังานในชุมชนระดับปฏิบติัการการส่งเสริมสุขภาพในแนวทางระดับชุมชน มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีของความคบัคัง่ของชุมชน ความสามารถของแต่ละชุมชนถูกมองวา่เป็น
กลไกส าคญัในการสนบัสนุนและส่งเสริมสุขภาพระดบัชุมชนและผา่นรูปแบบกีฬาเพื่อการพฒันา 
(SFD) มีหลกัฐานของกีฬาเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาชุมชน อยา่งไรก็ตามยงัเป็น
ท่ีรู้จกักนัเก่ียวกบับทบาทศกัยภาพของกีฬาเป็นกลไกในการสร้างความสามารถของชุมชนดงันั้น
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบน้ีคือการตรวจสอบประสิทธิภาพของกีฬาท่ีจะน าไปสู่กระบวนการ
ของการสร้างความคบัคัง่ของชุมชน โดยใชมิ้ติท่ีจดัตั้งข้ึนของความคบัคัง่ของชุมชน มีหลกัฐานว่า
การปฏิบติั SFD จ านวนมาก ท าให้การปฏิบติัเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ชุมชน หลกัการ SFD ควรจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการจดัการในสถานศึกษา 
นอกจากน้ีผูป้ฏิบัติงานต้องลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อสนับสนุนส่วนองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีในชุมชน 
สุดทา้ยการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีการวิจยัโดยนกัวิจยั การพฒันากีฬาท่ีก็จะเป็นตวัสร้างความ
สนใจสูงจากผูค้น ภาครัฐหรือเอกชน และผูน้ าองค์กรจะสามารถก าหนดวิสัยทศัน์ได ้โดยการน า
หลกัการของการสร้างขีดความสามารถของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความคิดริเร่ิมการพฒันาสุขภาพ
ชุมชนใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 
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Wu, X., Qin, X., & Zhou, H. (2018) ได้ ศึ กษ าวิจัย เร่ือ ง  Use of community spaces for 
sports and fitness - A case study of urban inhabitants in Shenzhen City พบว่า การใช้พื้นท่ีชุมชน
ส าหรับการเล่นกีฬาและเพื่อใช้ในการออกก าลงักาย กรณีศึกษาของชาวเมืองในเมืองเซินเจ้ิน เป็น
เมืองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีระบบการท างานอยา่งรวดเร็วและสภาพแวดลอ้มท่ีผูค้น
มกัจะมีอยูภ่ายใตค้วามกดดนัสูง ฉะนั้นฟิตเนสและกีฬาท่ีมีประโยชน์จะเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับสุขภาพ
ของพวกเขา เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการออกก าลงักายของผูอ้ยูอ่าศยัและกิจกรรมกีฬาและ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน แบบสอบถามไดรั้บการออกแบบตามการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
พฤติกรรมการออกก าลงักายและสภาพแวดลอ้มของชุมชน โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 595 ท่ี
ไดจ้ากการส ารวจในปี 2016 การส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลวชิาชีพของประชากร, กิจกรรมการออก
ก าลงักายและกีฬาของพวกเขา และความพึงพอใจของการมีการเล่นกีฬาในชุมชนเมืองผ่านการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถาม โดยมีรูปแบบการวิ่งจ๊อกก้ิงและการเดินเป็นกิจกรรมท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดของแต่ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงสถานท่ีท่ีต้องการคือสวนสาธารณะท่ี
ใกล้เคียงกับท่ีอยู่ โดยกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือแบดมินตนั  ปิงปอง และเทนนิส โดยความ
แตกต่างของสภาพเพศก็ตวัก าหนดกิจกรรมการเล่นกีฬาของแต่ละบุคคล เช่น ผูช้ายมกัจะวิ่งจอ๊กก้ิง
หรือชอบการเล่นกีฬาเป็นทีม ผูห้ญิงชอบท่ีเล่นโยคะหรือออกก าลังกายเป็นหมู่คณะ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของสถานท่ีส าหรับการออกก าลงักายก็คือการเขา้ถึงอากาศบริสุทธ์ิและ
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและใช้บริการไดฟ้รี ความตอ้งการของชาวบา้นท่ีอยากให้มีการปรับปรุงก็
คือสภาพแวดลอ้มท่ีไวใ้ชส้ าหรับการนนัทนาการ ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนท่ี
เล่นกีฬามากข้ึนและผูดู้แลพื้นท่ีนั้นก็ควรมีการบ ารุงรักษาส่ิงต่างๆอยูต่ลอดเวลา  

Aleksaini, A., Sborshikov, S. (2018) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง Interrelation the life cycle of an 
object and concept of sustainable development ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในเมืองของประเทศ
ก าลังพฒันา มีก าลังการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของทรัพยากรอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้ในพื้นท่ีของเมือง อย่างเช่น อาคารท่ีอยู่อาศัย จ านวนของแหล่งท่ีอยู่อาศัยต่างก็มีสังคม
วฒันธรรมกีฬาและการขนส่งส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อสร้างเง่ือนไขท่ีจะอ านวยความ
สะดวกสบายส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึง
องค์ประกอบหลกัสามประการของแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน องค์ประกอบทางเศรษฐกิจจะ
ข้ึนอยู่กับความทะเยอทะยานเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อมคือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืรวมถึงการมุ่งลดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  
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Yunwei, L.I., & Shiwei, J.(2019) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง Video Analysis Technology and Its  
Application in Badminton Sports Training. พบวา่ การใชเ้ทคโนโลยีการบนัทึกภาพ(วดีีโอ)เป็นการ
ใช้เพื่อการประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมกีฬาแบดมินตนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เพื่อบนัทึก
หรือจดจ ารูปแบบการเล่น เพื่อเอามาวเิคราะห์โดยใชเ้ทคโนโลย ีAI อจัฉริยะเพื่อการพฒันาส่ิงต่างๆ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดว้ยวิดีโออจัฉริยะมีการใช้งานท่ีหลากหลาย
เช่นในเร่ืองของการทหาร หรือการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ในกระบวนการของการฝึกอบรมแบดมินตนั 
เม่ือผูฝึ้กสอนอธิบายสอนเท่าท่ีจ  าเป็นแลว้ส าหรับนกักีฬา ก็จะมีการฉายวีดีโอซ ้ าเพื่อฝึกสอนซ ้ าให้
จดจ าได ้แต่ทวา่การใชว้ิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ เขา้มาช่วยยากน้อย ไม่วา่อยา่งไรก็จ  าเป็นตอ้งพึ่ง
สัญชาตญาณ ผูฝึ้กสอนตอ้งมีการประเมินผลการฝึกซ้อม ใช้การวิเคราะห์และการบนัทึกภาพวิดีโอ
ซ่ึงกีฬาแบดมินตนัมีการศึกษาข้ึนอยู่กบัการคาดการณ์, เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเป็นตวัท่ีใช้ในการ
ติดตามการใช้ชีวิตของนักกีฬาและรูปแบบการเคล่ือนไหว ต าแหน่งของจุดร่วมกันท่ีส าคญัใน
ภาพเคล่ือนไหวท่ีตามเฟรมภาพของวีดีโอ เป็นส่ิงท่ีไวค้าดการณ์เพื่อติดตามภาพเคล่ือนไหวของตวั
นกักีฬา การแยกเฟรมของภาพวีดีโอจะช่วยท าให้มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของการเคล่ือนไหวของ
นกักีฬาและสุดทา้ยเทคโนโลยกี็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาตวันกักีฬาอีกดว้ย 
 Fahlen, J., Stenling, C. (2019) ได้ ศึกษ าวิจัย เร่ือง Management strategies of non-profit 
community sport facilities in an era of austerity ผลการศึกษาพบว่า การสร้างแนวคิดเชิงเหตุผล
พื้นฐานท่ีสามารถช่วยเหลือค าอธิบายของกระบวนการของการเปล่ียนแปลงสถาบนั ความพยายาม
น้ีไดรั้บการช้ีน าจากการสังเกตวา่ การวิเคราะห์น้ีก่อให้เกิดความรู้เก่ียวกบัวิธีการของสมาคมกีฬา
โดยแต่ละภาคส่วนไม่ไดมี้ความตั้งใจให้ความร่วมมือ และไม่ยอมพึ่งพารัฐบาล ท าให้สถานะของ
กีฬาอาชีพเกิดผลกระทบ งานวิจยัดงักล่าวสามารถท าให้สมาคมกีฬาไดต้ระหนกัถึงนโยบายผูต้ระ
และวธีิการ Coproduction โดยไม่ใชว้ธีิการ Corruption 
 Parnell, D., et al,. (2019) ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  Management strategies of non-profit 
community sport facilities in an era of austerity ผลการศึกษาพบวา่ผลกระทบของความเขม้งวดใน
ส่ิงอ านวยความสะดวกกีฬาชุมชนทัว่องักฤษ (สหราชอาณาจกัร) วาดตามทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร 
(RDT) ฝังอยูใ่นทฤษฎีเครือข่าย ขอ้มูลการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเชิงลึกถูกเก็บรวบรวมจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งจ านวน 24 คน โดยผูไ้ดรั้บการสัมภาษณ์เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นชุมชน ผลการวิจยัน้ีให้เขา้ใจ
ถึงความทา้ทายของการเปล่ียนแปลงในกีฬาระดบัชุมชน ซ่ึงเป็นการตดังบประมาณทั้งหลายลว้น
เป็นผลมาจากความเขม้งวดและการลดเงินทุนจากรัฐบาล นอกจากน้ีการเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก
ในดา้นกีฬาของชุมชนต่าง ๆ ยงัไดท้า้ทายนโยบายต่างๆเพื่อรักษาความย ัง่ยืน โดยผ่านการปรับตวั
โครงสร้างเครือข่ายและด้วยรายได้ นอกจากน้ีการใช้แนวทางทฤษฎีเครือข่ายควบคู่ไปกบั RDT 
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ภายในบริบทกีฬาไดช่้วยให้เราแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเครือข่ายและโครงสร้างผลกระทบยัง่ยืนและ
การด าเนินงานภายในและระหวา่งองคก์ร 

Tan, T.-C., Zheng, J., Dickson,G. (2019) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง Policy transfer in elite sport 
development: the case of elite swimming in china ผลการศึกษาพบว่านโยบายในบริบทของการ
พฒันากีฬา (ไม่ใช่มืออาชีพ) ท่ียอดเยี่ยมผ่านการตรวจสอบรายละเอียดของสมาคมว่ายน ้ าของจีน
ตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 2000 การวิเคราะห์มีโครงสร้างตามห้าด้านหลกัของการถ่ายโอนนโยบาย : 
เหตุผล แหล่งท่ีมา องค์ประกอบและเน้ือหา และวิธีการวิจัยมีข้อมูลถูกเก็บรวบรวมจากการ
สัมภาษณ์กบัเจา้หน้าท่ีผูฝึ้กสอนและนกัวิชาการจ านวน 15 คน การสัมภาษณ์เหล่าน้ีถูกเติมเต็มดว้ย
การวิเคราะห์เน้ือหาของเอกสารอยา่งเป็นทางการและก่ึงอยา่งไม่เป็นทางการจากกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ท่ีมีอิทธิพลต่อส่ือของจีน ผลการวิจยัคือ (1) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนของการถ่ายโอน
นโยบายมีการแสดงท่ีไม่ดีในกิจกรรมกีฬาระหวา่งประเทศท่ีส าคญัและความปรารถนาท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในกีฬาโอลิมปิกท่ีบา้น (2) ผูมี้นโยบายหลกัในการโอนรวมถึงผูมี้นโยบาย “ภายใน” 
และผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ (3) ออสเตรเลียมีนโยบายมกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองและ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (4) เน้ือหานโยบายท่ีมุ่งเนน้หลกัการและวธีิการมากกวา่โครงสร้างและเทคนิค 
และ (5) ประเทศต้นทางพยายามจ ากดักระบวนการโอนนโยบาย ผลกระทบแม้ว่าการถ่ายโอน
นโยบายจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็อาจส่งผลเสียโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

Elmose-Østerlund, K., & Iversen, E.B. (2020) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง Do public subsidies and 
facility coverage matter for voluntary sports clubs? พบวา่ มีการให้เงินอุดหนุนสาธารณะและความ
คุม้ครองส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับสโมสรกีฬาสมคัรใจหรือไม่ ในหลายๆ ประเทศชมรมกีฬา
อาสาสมคัรเป็นผูรั้บเงินอุดหนุนสาธารณะเก่ียวกบัการจดัหากีฬาสันทนาการและเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ท่ีสุดของรัฐบาลมักจะเป็นรัฐบาลท้องถ่ิน (เช่นเทศบาล) วตัถุประสงค์ของบทความน้ีคือการ
ตรวจสอบว่าเง่ือนไขของเทศบาลเมืองเง่ือนไขส าคัญส าหรับสโมสรกีฬา แรงบันดาลใจจาก
การศึกษาก่อนหน้าน้ีเราตรวจสอบบทบาทของเงินอุดหนุนของประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม
รวมถึงความคุม้ครองสถานท่ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ในระดบัทัว่ไป (ส าหรับกีฬาทั้งหมด) 
และโดยเฉพาะส าหรับกีฬาจ านวน 5 ประเภทประกอบด้วยกีฬาแบดมินตนั, กีฬาฟุตบอล, กีฬา
ยมินาสติก, กีฬาแฮนดบ์อลและกีฬาวา่ยน ้ า ความแตกต่างระหวา่งกีฬาช่วยใหเ้ราสามารถตรวจสอบ
วา่สภาพของกรอบเทศบาลอาจจะเช่ือมโยงแตกต่างกนักบัความหนาแน่นและการมีส่วนร่วมในกีฬา 
ในการวิเคราะห์ทางสถิติผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในหมู่เทศบาลเดนมาร์ก 98 รายทั้งหมด ผล
การแสดงให้เห็นว่าระดบัในหน่วยงานระดบัเทศบาลท่ีมีการให้การสนบัสนุนเงินอุดหนุนโดยตรง
และโดยออ้มมีนอ้ยมาก 
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 Naidoo, S., Hewitt, M., Bussin,M. (2020) ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง  A leadership model 
validation: Dimensions influential to innovation ผลการศึกษาพบว่าแรงกดดนัในปัจจุบันส าหรับ
องค์กรแรงงานยุคโลกาภิวฒัน์ ในการส ารวจการสร้างมีการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ยงัคงมี
การแข่งขนั ส่ิงน้ีจ  าเป็นตอ้งใชน้วตักรรมเพื่อกระจายผลิตภณัฑ์และบริการแนะน าเทคโนโลยีใหม่
สร้างแนวปฏิบติัดา้นการบริหารจดัการและการบริหารใหม่ๆ และเร่ิมการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีอ่ืน 
ๆ ขององค์กร วตัถุประสงค์บทความน้ีส ารวจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง คือ ผลตอบแทน 
ทรัพยากร วสิัยทศัน์ผูน้ าและนวตักรรม 
 Zhang,X., Saunders, J. (2020) ได้ ศึกษ าวิจัย เร่ือง  An Historical Review of Mass Sport 
Policy Development in China, 1949-2009. ผลการศึกษาพบว่านโยบายกีฬาของจีนผ่านช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกันระหว่างช่วง ปี  1949  ถึง ปี  1957 ในช่วงน้ีนโยบายกีฬามุ่งเน้นท่ีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพให้แก่แรงงานในประเทศและการป้องกนัประเทศ สนับสนุนหลกัชาตินิยมใหม่โดย
ในช่วงปี 1958 ถึง 1976 นโยบายกีฬาถูกมองวา่เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองส าหรับการควบคุมทาง
สังคม โดยในปี 1977 ถึง ปี 1994, นโยบายกีฬาเน้นการปฏิรูปของระบบการจดัการและการสร้าง
วฒันธรรมการกีฬา และในปี 1995 ถึง ปี 2009 นโยบายดา้นกีฬาไดใ้หโ้อกาสแต่ละบุคคลไดมี้ความ
ความเท่าเทียมกนัของการมีส่วนร่วม 

ข้อมูลท่ีจะได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะมีคุณูปการกับวงการแบดมินตันในประเทศไทย 
แนวคิดทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใช้หากไม่สามารถอธิบายหรือตอบค าถามการวิจยัได้อย่างลึกซ้ึงรอบด้าน 
ผูว้จิยัจะเพิ่มเติมแนวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงั  
 
2.10 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดโดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื ท่ีมุ่งเนน้ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์รทางดา้นเศรษฐกิจและความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม ท่ีค  านึงถึงการ
พฒันาและความย ัง่ยืน โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไดแ้ก่ แนวคิดในการพฒันากีฬา
เพื่ออาชีพ แนวคิดนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ต่อกีฬาอาชีพ แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่วนแนวคิดทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
แนวคิดภาวะผูน้ า แนวคิดดา้นระบบ แนวคิดการจดัการความรู้ และแนวคิดวฒันธรรรมองคก์ร  

จากแนวคิดทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยัพบวา่ แนวคิดดงักล่าว ไดน้ าเสนอแง่มุมท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาแบดมินตนัไปสู่อาชีพ ในลกัษณะท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ในการ
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ขบัเคล่ือนแนวคิดสู่ความส าเร็จตามแนวคิดภาวะผูน้ า ท่ีเนน้ไปท่ีความสามารถของบุคคลท่ีเป็นผูน้ า
ในการสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงานร่วมกบัปฏิบติัไปสู่เป้าหมายตามความส าเร็จขององค์กร ส่วน
แนวคิดทฤษฎีระบบเนน้ไปท่ีกระบวนการท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีทั้งส่วนท่ีให้และส่วนท่ี
ไดรั้บ ทั้งน้ียงัมีแนวคิดการจดัการความรู้ท่ีเนน้ไปท่ีกระบวนการในการสรรหา เลือก รวบรวม สร้าง
และจดัเก็บความรู้ ในลกัษณะท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ท่ีทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงและแบ่งปัน
เพื่อใช้ในการพฒันาตนเองและทีมงาน เพื่อส่งผลดีต่อองค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขนั 
แนวคิดวฒันธรรมองคก์รเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ของคนในองคก์รท่ีท างานร่วมกนั
ซ่ึงสามารถสร้างข้ึนและถูกหล่อหลอมถ่ายทอดให้คนอ่ืนๆ ทางความคิด พฤติกรรม และวตัถุ ส่วน
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์น้นไปท่ีการน าทรัพยากรมนุษยม์าใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ความสามารถสูงสุดในทางสร้างสรรคใ์หก้บัองคก์ร รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้มีคุณค่าและ
น ามาซ่ึงผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านภาวะผู้น า 

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และการ
น านวตักรรมทางการบริหารผู้น า 

การมีวสัิยทัศน์และการน าองค์กร 

มิติด้านระบบ 

ระบบการสนับสนุนทางการเงนิ 
(ภาครัฐและภาคธุรกจิ) 

ระบบการสร้างมูลค่าเพิม่ 

ให้บุคคลทางการกฬีา 

มิติด้านการจัดการทุนมนุษย์ 

การจัดการและพฒันาด้าน 

ทุนมนุษย์ (ผู้ฝึกสอน นักกฬีา 
กรรมการ และผู้จัดการทีม) 

การจัดการวทิยาศาสตร์การกฬีา
และระบบการศึกษา 

มิติด้านนโยบายของภาครัฐ 

นโยบายและการส่งเสริม
แบดมินตันอาชีพ 

การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
และผู้สนับสนุนในการส่งเสริม

กฬีาอาชีพ 

มิติด้านความยั่งยืน 
ของการบริหารจัดการ 

ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององค์กรทางด้านเศรษฐกจิ 

ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององค์กรทางด้านสังคม 

การบริหารจดัการ
แบดมินตันสู่การ
เป็นแบดมินตัน
อาชีพอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทย 

ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
(ท่ีมา: ผูว้จิยั, 2562) 
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ค าอธิบายกรอบแนวทางในการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นในการศึกษาการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่
การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย ไว ้5 มิติ โดยมีค าอธิบายกรอบแนวทางในการ
วจิยั ดงัต่อไปน้ี  
 มิติท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้ า ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพ แนวคิดทฤษฎีว่าดว้ยภาวะผูน้ าในองค์กรสามารถแยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหารผูน้ า 2) คุณลกัษณะดา้นการการมีวิสัยทศัน์
และการน าองคก์ร ลกัษณะของผูน้ าดงักล่าวเป็นคุณสมบติัตามแนวคิดของ. Hall (1991) อา้งถึงใน กิ
ติ ตยคัคานนท์ (2543) สรุปว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะของผูน้ าท่ีดีควรมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์และความกระตือรือร้นผูท่ี้ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จะเป็นผูน้ าท่ีดีไม่ไดอ้ย่างมาก
ท่ีสุดจะเป็นไดแ้ค่ผูต้ามเท่านั้น แต่ถ้าผูน้ั้นได้มานั่งเก้าอ้ีผูน้  าจะด้วยเหตุใดก็ตามหน่วยงานนั้นจะ
เจริญรุ่งเรืองไม่ไดดี้เท่าท่ีควรจะเป็น และผูน้ าท่ีดีจะตอ้งไม่หวัเก่าและมีความต่ืนตวัทนัต่อเหตุการณ์
ทนัสมยัยอมรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดเ้สมอ มีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้
กบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ส่วนแนวคิดของ Kotter (1999) แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวถึง ภาวะผู ้น าหมายถึงความสามารถในการเผชิญกับภาวการณ์
เปล่ียนแปลงได้โดยมีผูน้ าเป็นผูส้ร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตัวก ากับทิศทางขององค์การในอนาคต 
จากนั้น จึงจดัวางคนพร้อมทั้งส่ือความหมายให้เขา้ใจ วิสัยทศัน์และสร้างแรงดลใจแก่คนเหล่านั้น
ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทศัน์ดงักล่าว ส่วนแนวคิดของดวงสมร กล่ินเจริญ (2545) 
กล่าวถึง คุณลักษณะผูน้ ายุคโลกาภิวฒัน์ว่าควรมีลักษณะดังน้ี คือมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Creative thinking) มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความอดทนต่อความเส่ียงภยั (Risk tolerance) มีความ
ไว้วางใจได้ (Trustworthy) มีความเช่ือมั่น (Confidence) มีภาวะผู ้น า (Leadership) มีความกล้า 
(Courage) มีการติดต่อส่ือสาร (Communication) และมีความมุ่งมัน่ (Commitment) และแนวคิดของ
สมชาย เทพแสง (2546, น. 12) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผูน้ าไวว้่า ผูน้  าท่ีมีคุณภาพนั้นจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นผูมี้วิสัยทัศน์  และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยงับุคคลต่างๆ ได้ใช้
หลกัการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ผูน้ าท่ีมีคุณภาพตอ้งมีความสามารถในการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยี รู้จกัใชข้อ้มูลสถิติในการวิเคราะห์และตดัสินใจ ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือลูกนอ้ง 
มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการใชแ้รงจูงใจ และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง จาก
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดภาวะผูน้ าดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดประเด็นย่อยในมิติ
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ภาวะผูน้ าออกเป็นประเด็นย่อยท่ี 1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหาร
ผูน้ า และประเด็นยอ่ยท่ี 2 การมีวสิัยทศัน์และการน าองคก์ร 

มิติท่ี 2 ด้านระบบ ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพ แนวคิดทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและมีความเก่ียวขอ้ง
กนัในลกัษณะท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ตามแนวคิดของจนัทรานี สงวนนาม 
(2545) กล่าวไวว้่า ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบปัจจยัน าเข้า ท่ีต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เขา้สู่
กระบวนการบริหาร โดยมีทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน เป็นส่วน
ส าคญั ส่วนแนวคิดของ Sirmon, Hitt, Ireland & Gilbert (2011) กล่าวว่า ทรัพยากรพื้นฐานหรือ
ปัจจยัน าเขา้ สามารถแบ่งออกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
ทรัพยากรแหล่งเงินทุน และดา้นทรัพยากรความรู้ การจดัการทรัพยากรอยู่ท่ีกระบวนการบริหาร
จดัการท่ีมีส่วนร่วมในการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยากร การจดัการ
ทรัพยากรเป็นการสะสมทรัพยากร เป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขนั และเป็นการใช้
ประโยชน์จากความสามารถในตลาด ผลการวิจยัเชิงประจกัษแ์สดงให้เห็นวา่การประสานงานของ
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างมูลค่าของทรัพยากร จากการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับแนวคิดด้านระบบดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดประเด็นย่อยในมิติด้านระบบออกเป็น 
ประเด็นย่อยท่ี 1 ระบบสนับสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคเอกชน) และประเด็นย่อยท่ี 2 การ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหบุ้คลากรทางกีฬา  

มิติท่ี 3 ดา้นการจดัการทุนมนุษย ์ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพ แนวคิดทฤษฎีท่ีวา่การสรรหา คดัเลือก การใชก้ารพฒันาและการรักษาสมาชิกให้
เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตามแนวคิดของพยอม วงศส์าร
ศรี (2545) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยว์่า หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้
ปฏิบติังานในองคก์าร พร้อมทั้งสนใจการพฒันาด ารงรักษาใหส้มาชิกปฏิบติังานในองคก์าร เพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างานและยงัรวมไปถึงการแสวงหา
วิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองคก์ารท่ีตอ้งพน้จากการท างานดว้ยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุ
อ่ืนใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ส่วนแนวคิดของณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ 
(2545) ไดก้ล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรขององค์การร่วมกนัใช้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการ
สรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใหเ้ขา้ปฏิบติังานในองคก์าร พร้อมทั้งด ารง
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รักษาและพฒันาให้บุคลากรมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ี
เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลกัประกนัใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากองคก์ารให้สามารถด ารงชีวิต
ได้ อย่างมีความสุขในอนาคต เป็นต้น และแนวคิดของของสัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551) เป็น
แนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจยัแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาพรวมได้แบ่งการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 4 มิติหลัก คือ การเลือกสรร การใช้ การพฒันาและการรักษา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1) การเลือกสรรทรัพยากรมนุษย ์เป็นการใหค้วามส าคญักบั
การเลือกสรรบุคคลท่ีมีความเพียบพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ ทกัษะ รวมถึงทศันคติท่ีดี
ทางดา้นการบริการและการมีจิตบริการเขา้สู่องค์การ  2) การใชท้รัพยากรมนุษย ์เป็นการใชค้วามรู้
ความสามารถ ทกัษะเฉพาะของบุคลากรในการสร้างการบริการท่ีมีความเป็นเลิศต่อผูใ้ชบ้ริการและ
องค์การ 3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการพฒันาต่อยอดความรู้ความสามารถทางด้านการ
ให้บริการ อาทิ การฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้กบับุคลากรในองคก์ารเพื่อเพิ่มความเป็น
เลิศให้กับการปฏิบัติงานขององค์การ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาท่ีสามท่ีนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ท่ีเกิดจากความกดดันภายใต้สภาวการณ์ท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ ทั้ งน้ีการท าให้สมาชิกขององค์การเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ จะช่วยให้
องค์การกลายเป็นองค์การท่ีมีความเข้มแข็งจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นองค์การท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานเป็นเลิศ และ 4) การรักษาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการสร้างเทคนิค วิธีการท างาน การใช้
เคร่ืองมือสมยัใหม่ รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุขสบายในองคก์ารและ
ในครอบครัว เป็นตน้ ทั้งน้ี กล่าวไดว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีกระบวนการในการสรรหา 
การใช้การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี มีความเท่าเทียมทางการปฏิบัติและการมี 
ธรรมาภิบาลภายในองคก์ารจะช่วยใหอ้งคก์ารพฒันาสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดดา้นการจดัการทุนมนุษยด์งักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดประเด็นยอ่ยในมิติดา้นการจดัการทุนมนุษยอ์อกเป็น ประเด็นยอ่ยท่ี 1 การจดัการและพฒันา
ทุนมนุษย์ (ผู ้ฝึกสอน นักกีฬา กรรมการ และผู ้จ ัดการทีม) และประเด็นย่อยท่ี 2 การจัดการ
วทิยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา  
 มิติท่ี 4 ดา้นนโยบายของภาครัฐ ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพ แนวคิดทฤษฎีท่ีวา่ดว้ย นโยบายภาครัฐเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้
การบริหารจดัการขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวางยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพและมีความสอดคลอ้งกนัทุกระดบัและใหค้วามส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ.กล่าวไวว้า่การพฒันากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดบัอาชีพนั้นไดมุ้่งเน้นด้านการสร้างและการพฒันานักกีฬา
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ของชาติให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในระดับต่างๆ เพื่อสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ และ
เกียรติภูมิของประเทศชาติใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ สามารถสร้างความภาคภูมิใจและเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวมจิตใจซ่ึงจะเป็นการสร้างความรัก ความสามคัคีของคนในชาติ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริม
การพฒันาต่อยอดนักกีฬาท่ีมีความเป็นเลิศไปสู่การกีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเต็มตวั สามารถสร้าง
รายไดจ้ากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ โดยจดัให้ มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อม
รองรับการพฒันา ประกอบกบัการจดัให้มีระบบสวสัดิการช่วยเหลือและส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา ภาครัฐยงัมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการยกระดบัการบริหารจดัการดา้นการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ พฒันาระบบ
การบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้ งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบติัการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีจะมีการจดัตั้งข้ึน รวมไปถึง
พฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงขอ้มูลส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการยกระดบัการบริหารจดัการขององคก์รกีฬา
ต่างๆ ให้ทดัเทียมสากล และอยูบ่นพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั 
คือการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดดา้นนโยบายของภาครัฐดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดประเด็น
ยอ่ยในมิติดา้นนโยบายของภาครัฐออกเป็น ประเด็นย่อยท่ี 1 นโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนั
อาชีพ และประเด็นยอ่ยท่ี 2 การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
 มิติท่ี  5 ด้านความย ัง่ยืนของการบริหารจัดการ ในการขับเคล่ือนแนวคิดการพัฒนา
แบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพ แนวคิดทฤษฎีท่ีว่าด้วย การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะต้องท าให้
ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบสังคมท่ีเป็นสังคมรัฐ มีระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ประชาชนรู้จกัใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อน าไปสู่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland commission, 1987) ตามแนวคิดของประพฒัน์ ปัญญาชาติ
รักษ ์(2546) กล่าวไวว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการพฒันาในลกัษณะบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีตวัแปร
ทั้งหลายตอ้งมาประสานกนัครบองค์อยา่งมีดุลยภาพ แมว้า่จะอยูใ่นบริบทท่ีมีความหลากหลายบน
ความแตกต่างทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งค านึงถึงการพฒันาตามขีดความสามารถในการแข่งขนับน
พื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
จึงเป็นความพยายามในการท าให้ดีข้ึน อยา่งมัน่คง ถาวร บนพื้นฐานของศกัยภาพและทรัพยากรท่ีมี
จ ากดั โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มให้
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เกิดความสมดุลทุกมิติ เนน้การพฒันาบนฐานทรัพยากร จุดแขง็ และศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติสุขและย ัง่ยืนตลอดไป ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2556) กล่าว
ไวว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ การพฒันาท่ีเนน้ให้มนุษยค์  านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติบน
โลกและให้มีการด าเนินการพฒันาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้  เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนทั้งในยุคปัจจุบนัและยุคต่อๆ 
ไปอยา่งเท่าเทียมกนั หลกัการส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการ
พฒันา อนัไดแ้ก่ 1) มิติการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอยา่ง
มีคุณภาพ กระจายรายได้ให้เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะคนท่ีมีรายได้ต ่า  
2) มิติการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงข้ึน 
ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3) มิติการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมได ้จาก
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดดา้นความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดประเด็นย่อยในมิติด้านความย ัง่ยืนของการบริหารจัดการออกเป็น ประเด็นย่อยท่ี 1 
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางดา้นเศรษฐกิจ และประเด็นย่อยท่ี 2 ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม  
 



บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืใน

ประเทศไทย” เป็นการศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่ง
ย ัง่ยืนว่าเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู ้วิจ ัยได้
ก าหนดมิติท่ีคดัสรรมาเพื่อการวิเคราะห์ 5 มิติดว้ยกนั คือ มิติดา้นภาวะผูน้ า มิติดา้นระบบ มิติดา้น
การจดัการทุนมนุษย ์มิติดา้นนโยบายของภาครัฐ และมิติดา้นความย ัง่ยนืของการบริหารจดัการ เพื่อ
มุ่งหวงัให้ทราบถึงลกัษณะการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพท่ีย ัง่ยืนใน
ปัจจุบนัวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการและขอ้เสนอแนะใน
การพฒันานโยบายในการส่งเสริมแบดมินตนัอาชีพ โดยผูว้จิยัไดพ้ิจารณาคดักรองตวัอยา่งประเทศ
ท่ีประสบความส าเร็จทางแบดมินตนัของโลก ซ่ึงเหตุผลในการใชรู้ปแบบการวจิยัขา้งตน้ เพื่อศึกษา
และไดข้อ้มูลเชิงลึก รวมทั้งมีรายละเอียดของขอ้มูลในหลายดา้น เพื่อตอบประเด็นในการศึกษาการ
บริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัท่ีย ัง่ยนืในประเทศไทย จึงเหมาะสมท่ีจะท าการศึกษา
เชิงคุณภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปและขอ้เสนอแนะในการศึกษา เพื่อน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป ส าหรับการวจิยัการ
บริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอย่างย ัง่ยืน ผูว้ิจยัได้เสนอการด าเนินการวิจยัเป็น
ล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  รูปแบบของการวจิยั 
3.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 รูปแบบของการวจัิย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงจะท าการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (Key Informant Focus Group) รวมถึงการสังเกตการณ์ (Observation) โดยการน าเอาทศันะ
ของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมาอธิบายปรากฏการณ์ โดยให้ความส าคญัต่อมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  
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ซ่ึงถือเป็นผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบถึงคุณลกัษณะการบริหารจดั
แบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในปัจจุบนัวา่มีลกัษณะอยา่งไร  

ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์ตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อ
พิจารณาความสัมพนัธ์ของสถานการณ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น เป็นแนวคิดปรัชญาแบบปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenology) เป็นการวิจยัท่ีเหมาะจะใช้ในดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ ขอ้มูลท่ีเป็น
ความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือการก าหนดนิยามของสถานการณ์ต่างๆ นอกจากน้ีการวิจยั
เชิงคุณภาพจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย (Induction) ซ่ึงเป็นการ
สร้างขอ้สรุปทัว่ไปท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหว่างตวัแปรตั้งแต่สองตวัข้ึนไป โดยการใช้วิธีการ
สังเกตเชิงประจกัษ ์(Empirical Observation) การสร้างขอ้สรุปท าโดยการใชก้รณีศึกษา (Case) หรือ
แหล่งขอ้มูลเฉพาะ เป็นการกล่าวอา้งความจริงทัว่ไป (General) จากความจริงเฉพาะ (Particular) ชุด
หน่ึงซ่ึงเป็นการเขา้ไปสัมผสัขอ้มูลเฉพาะจ านวนหน่ึง น าขอ้มูลมาจดัระบบพิจารณาขอ้สรุปตามท่ี
คาดคะเนไว ้แลว้สร้างขอ้สรุปทัว่ไป (สุภางค ์จนัทวานิช, 2546) 

3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัได้

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไวเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงร่างงานวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงร่างตามระเบียบ

วิธีการด าเนินการวิจยั โดยการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจดัการแบดมินตันสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย และการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาจดัท าโครงร่างงานวิจยั โดยขอ
ค าแนะน าและความเห็นในการจดัท าโครงร่างงานวจิยักบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแกไ้ข  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน าไป
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เก็บขอ้มูลโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1) สร้างประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มและการ
สังเกตการณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม เพื่อ
ทราบแนวคิด ขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อทราบสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบนั 
หลกัการ วิธีการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะการ
บริหารจดัการแบดมินตนัสู่การแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื น าไปสู่ผลการวจิยั 

2.2) ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล แบบสนทนากลุ่ม รวมทั้งการสังเกตการณ์
ปรับปรุงก่อนน าไปใชจ้ริงโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ 
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2.3) น าประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจนไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั 
และน าแบบสนทนากลุ่มไปจดัสนทนากลุ่ม รวมทั้งการสังเกตการณ์ แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดจากการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ มาท าการวเิคราะห์เพื่อท าการสรุปผลต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 สรุปผลการวจิยั 
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ

เป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืน เพื่อใช้ในการร่างในรูปแบบของขอ้ความ ค าบรรยายและท าการ
ตรวจสอบผลการวิจยั โดยท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ น าภาพรวมของขอ้มูล ขอ้คิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขผลการวิจัยและท าการน าเสนอผลการวิจัย ซ่ึงจาก
รายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 3.1 

 
  ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
  ท่ีมา: ผูว้จิยั (2562) 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เน้นให้ความส าคญัและเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูใ้ห้ข้อมูล

ส าคญัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางด้านแบดมินตนัและผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
วงการแบดมินตัน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มนักกีฬา กลุ่มผูฝึ้กสอน กลุ่มผูส้นับสนุน
ภาคเอกชน กลุ่มผูส้นบัสนุนภาครัฐ กลุ่มกรรมการ กลุ่มสโมสรแบดมินตนั และกลุ่มผูป้กครองและ
ผูดู้แลนกักีฬา จ านวนทั้งส้ิน 14 ท่าน 

1) กลุ่มนักกีฬา ประกอบด้วย รัชนก อินทนนท์ นกักีฬาแบดมินตนัหญิงทีมชาติและมือ
อนัดบั 4 ของโลก และ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาแบดมินตนัหญิงทีมชาติ และพิธีกร
รายการกีฬา True Sport 

2) กลุ่มผูฝึ้กสอน ประกอบดว้ย ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการ
ทีมแบดมินตนัดิลก และไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและอดีตนกักีฬาแบดมินตนั
ชายทีมชาติ 

3) กลุ่มผูส้นับสนุนภาคเอกชน ประกอบดว้ย ภทัริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ดัการโครงการกีฬา
แบดมินตนั เทนนิส กอล์ฟ ของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั และ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง เจา้ของ
ผลิตภณัฑกี์ฬาแบดมินตนั Fly Power และผูส้นบัสนุนอุปกรณ์กีฬาแบดมินตนั 

4) กลุ่มผูส้นบัสนุนภาครัฐ ประกอบดว้ย ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและ
บริหารความเส่ียง การกีฬาแห่งประเทศไทย และผูบ้ริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

5) กลุ่มกรรมการ ประกอบด้วย ณหทัย ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬา
แบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์
แบดมินตนัโลก (BWF) และ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภแ์ละอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (BWF) 

6) กลุ่มสโมสรแบดมินตัน ประกอบด้วย แสงทอง บุญบ าเพ็ญศีล ผู ้บริหารสโมสร
แบดมินตนัสิงห์ เอชเอช และอดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทย และ ธีรนันท์ เชียงทา ผูฝึ้กสอนสโมสร
แบดมินตันจังหวดัพิษณุโลกและอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกท่ีบาร์เซโลน่า  
ประเทศสเปน 

7) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนักกีฬา ประกอบดว้ย ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียน
สอนแบดมินตันบ้านทองหยอด และ เทพไชย วิโนทัย อดีตผูส่ื้อข่าวกีฬาอาวุโสหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ และเป็นบิดาของ ธีรเทพ วโินทยั นกัฟุตบอลทีมชาติไทย 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย ตวัผูว้ิจยั และการประมวลขอ้มูลท่ีใชก้าร

บันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ สมุดจดบันทึก 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา แบบสัมภาษณ์  

3.3.1.1 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth interview) เป็น
เคร่ืองมือหลักในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ รู้ข้อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
แบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนเน่ือง ทั้ งน้ีประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์
เจาะลึกได้สร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีประเด็นค าถามท่ีครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.3.1.2 การสังเกตการณ์ (Observation) ในขณะด าเนินการสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้ิจยัใช้การ
สังเกตควบคู่ไปกบัขณะท าการสัมภาษณ์ และท าการจดบนัทึกขอ้มูลในสมุดจดบนัทึก 

3.3.1.3 การสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชก้ารสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการสนทนากลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) ซ่ึงเป็นเทคนิควิธีการวิจยัท่ีสร้างขอ้มูลและเน้ือหาให้มีความน่าเช่ือถือและมีขอ้สรุปจาก
การวิเคราะห์ท่ีเท่ียงตรงจากเน้ือหาไปสู่บริบทของเน้ือหาท่ีน ามาวิเคราะห์ (Klaus Krippenndorff, 
2004) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเร่ิมต้นท่ีผู ้วิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีได้ท าการ
บนัทึกเสียงไวจ้ากการไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัรายบุคคลจ านวน 14 คน และจากการสนทนา
กลุ่ม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ
เป็นแบดมินตนัท่ีย ัง่ยนื 

3.3.3 เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกอืน่ๆ 
ประกอบดว้ย  
1. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3. กลอ้งถ่ายวดีีโอและกลอ้งถ่ายภาพน่ิง 
4. มือถือท่ีใชส้ ารองในการบนัทึกเสียงในกรณีป้องกนัความผดิพลาด 
5. หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการขอสัมภาษณ์ท่ีออกโดยฝ่ายทะเบียน มหาวทิยาลยั 
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ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนื และวธีิการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม โดยยึดตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
และน าเสนอแบบสัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

3) ท าการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง และส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือก่อนน าไปสัมภาษณ์ 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key 

Informants) พร้อมกับการรวบรวมเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
โดยแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของแบดมินตนัสู่การ

เป็นแบดมินตนัอาชีพท่ีย ัง่ยืน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า แนวคิดทฤษฎีระบบ แนวคิดทฤษฎีการ
จดัการทุนมนุษย ์แนวคิดทฤษฎีนโยบายภาครัฐ และแนวคิดทฤษฎีความย ัง่ยนืของการบริหารจดัการ 
จากเอกสารและส่ิงตีพิมพ ์เช่น หนงัสือ ต าราวชิาการ รายงานการวิจยั บทความทางวชิาการ เอกสาร
การสัมมนา และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถสืบคน้ไดท้างอินเตอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซด์
ต่างๆ 

2) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยผูว้ิจยั

ได้ข อความ ร่วม มื อผู ้ให้ ข้อมู ล ส าคัญ สั มภ าษ ณ์ แบบการ ส่ื อส ารสองท าง  (Two-Way 
Communication) เป็นการสนทนากนัระหว่างผูมี้ขอ้มูลกบัผูต้อ้งการขอ้มูล เป็นการถามตอบกนัจน
ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
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3) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัภาคสนามเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การพฒันาแนวทางการ

บริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพท่ีย ัง่ยืน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์รายบุคคล และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

4) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มย่อยของ

ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีสะดวกในการมานัง่สนทนากลุ่ม โดยน าเอาประเด็นในแบบสัมภาษณ์มาใชเ้ป็น
หวัขอ้ในการสนทนากลุ่ม และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมมีโอกาสพดูคุยและแสดงความคิดเห็นไดแ้บบ
อิสระ 
  
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัเอกสาร เช่น วรรณกรรม เอกสาราชการ รายงานและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวม เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งการบูรณาการใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่องคค์วามรู้ใหม่ทางวชิาการ 

3.5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์   
 ขอ้มูลต่างท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดค้ดักรอง จดักลุ่ม และวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เท็จจริงประกอบกบัขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ใจความ 
บริบทต่างๆ มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบผลการวิจยั เพื่อน าภาพรวมของทศันะ ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะไปแกไ้ขปรับปรุง 
ผลการวจิยัแลว้น ามาเสนอผลการวจิยั 
 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศ

ไทย” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บจากการวิจยัเอกสาร เช่น 
เอกสารราชการ วรรณกรรม รายงาน หรืองานวิจยัของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
รวบรวม คดักรอง และวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาปรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ ในขณะท่ีขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูฝึ้กสอน นกักีฬาแบดมินตนั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูว้ิจยัจะ
คดักรอง จดักลุ่ม และวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เท็จจริงประกอบกบัขอ้มูลจากการ
วิจยัเอกสารและการขยายความเชิงรายละเอียดหรืออธิบายเหตุผล เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย 

ในการพฒันากีฬาแบดมินตนัเพื่อให้เทียบเคียงกบัประเทศชั้นน าต่างๆ ของโลกนั้น ผูว้ิจยั
พบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งมากมายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเพื่อน าไปสู่การพฒันาการ
เป็นแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืน โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษาไปในเร่ืองของสถานการณ์ คุณลกัษณะของการ
บริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพในประเทศไทย เพื่อหาขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหาร
จดัการว่าควรมีลกัษณะอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงและน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีรูปแบบมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในภายภาคหนา้ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการบริหาร
จดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจดัการ
แบดมินตันอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศไทย และ 3) เพื่อหาข้อเสนอแนะทางการบริหารจดัการ
แบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย การน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพไดม้าจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 7 กลุ่ม จ านวน 14 ท่าน ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยั
ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาถึงสถานการณ์ของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพในประเทศ
ไทย 

4.2 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศ
ไทย 

4.3 ผลขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรัฐและการบริหารจดัการสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอย่าง
ย ัง่ยนืในประเทศไทย 
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4.1 ผลการศึกษาถึงสถานการณ์ของการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นอาชีพในประเทศไทย 
 ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบนัของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพท่ีย ัง่ยืนในประเทศไทย จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 7 กลุ่ม จ านวน 14 ท่าน
เพื่อสรุปภาพรวมของสภาพปัจจุบัน  และน าเสนอเป็นประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนในฐานะ
สภาพแวดล้อมภายใน และประเด็นโอกาสและอุปสรรคความท้าทายในฐานะสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยผูว้ิจยัได้น าทฤษฎีการบริหารจดัการ และทฤษฎี SWOT มาวิเคราะห์ในการศึกษา
สถานการณ์ของการของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพในประเทศไทย  
              ในด้านสภาพแวดล้อมภายในท่ีถือเป็นจุดแข็งของสถานการณ์การบริหารจัดการ
แบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพมีจุดแขง็ในหลายประการ ดงัน้ี 
              1. สโมสรแบดมินตนัในประเทศไทยมีการพฒันาและการบริหารจดัการท่ีดีข้ึนจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนั
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (BWF), 
2563) ไดอ้ธิยายไวว้า่ “วงการแบดมินตนัไทยมีคุณภาพดี สโมสรใหญ่ๆ ไดมี้การพฒันาและมีความ
พร้อมท่ีจะสนบัสนุนการส่งนกักีฬาไปแข่งต่างประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กบันักกีฬาของเรา 
ผลงานท่ีมีคุณภาพลว้นมาจากสโมสร แน่นอนวา่ในประเทศอ่ืนๆ ก็เช่นกนัเพราะการมีท่ีมีบุคลากร
ท่ีดีก็ตอ้งเร่ิมตน้มาจากระดบัสโมสร ถ้าสโมสรแข็งแรง สมาคมก็จะเขา้มาสนับสนุนและพฒันา
อย่างแน่นอน” ผูศึ้กษาพบว่าการพัฒนาและการบริหารจัดการท่ีดีจะมีก าลังความพร้อมท่ีจะ
สนบัสนุนในระดบัสโมสร และจะท าใหอ้งคก์รมีองคค์วามรู้ใหม่ๆ ท าให้หลายสโมสรในระดบัล่าง
แขง็แรงและมีศกัยภาพในการพฒันาตวัเองและตวันกักีฬาอยา่งเห็นไดช้ดัและเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 
 2. การน าระบบวทิยาศาสตร์การกีฬามาเป็นส่วนส าคญัในการพฒันานกักีฬาแบดมินตนัทุก
ระดบั ซ่ึงแตกต่างจากอดีตท่ีจะน ามาใช้เฉพาะนกักีฬาท่ีมีขีดความสามารถสูงสะทอ้นได ้จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาแบดมินตนัหญิง
ทีมชาติ, 2563) กล่าววา่ “ส่ิงท่ีท าให้ตวัเองประสบความส าเร็จในการเดินทางสายน้ีไดน้ั้นมนัมีหลาย
ปัจจยั ในเร่ืองของการฝึกซ้อม เร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬา เร่ืองของโภชนาการท่ีจะตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมทั้งหมด แลว้ความเป็นมืออาชีพของตวัเราเองท่ีจะตอ้งดูแลตวัเราเองให้ดี เม่ือไดศึ้กษาก็จะ
พบว่าในขณะน้ีทุกประเทศแข่งกนัท่ีใครเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาไดต้รงกบันกักีฬาแต่ละคนท่ีมี
สรีระต่างกนัได ้ประเทศนั้นจะมีนกักีฬาประสบความส าเร็จมากกวา่และมีตวัเลือกเพิ่มข้ึน สุดทา้ย
แบดมินตนัในเอเชียเทคนิคและแทคติคไม่แตกต่างกนัมาก อยูท่ี่ใครเอาวทิยาศาสตร์การกีฬามาช่วย
และประยุกต์ไดม้ากเท่าไหร่ประเทศนั้นยิ่งไดเ้ปรียบและยืดอายุการใช้งานนักกีฬาไดย้าวนานข้ึน
ดว้ย”   
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 3. จ านวนรายการแข่งขนัในประเทศไทยมีมากข้ึนซ่ึงมีส่วนช่วยผลกัดนัการบริหารจดัการ 
และการวางแผนการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันาคุณภาพนกักีฬาอยา่งย ัง่ยืน จาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและ
บริหารความเส่ียง การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2563) กล่าววา่ “สมาคมแบดมินตนัไดมี้การด าเนินการ
จดัการแข่งขนัในระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ เม่ือยิ่งมีการแข่งขนัท่ีมากข้ึนก็ถือเป็นส่วน
ส าคญัท่ีสามารถเป็นแรงกระตุ้นและพฒันาบุคลากรให้ไปในระดับชาติและส่งต่อไปถึงระดับ
นานาชาติได ้การบริหารและการจดัการท่ีดีของสมาคมจะช่วยยกระดบัการแข่งขนัในประเทศให้มี
มากข้ึนและคุณภาพสูงข้ึน และสามารถสร้างนกักีฬาท่ีเกิดจากการจดัการแข่งขนัตั้งแต่ระดบัเยาวชน
ไปถึงระดบัอาชีพไดอ้ย่างต่อเน่ือง” ซ่ึงจะเห็นว่าในประเทศไทยนั้นการบริหารจดัการจดัการของ
สมาคมนั้น ไดมี้การวางแผนให้มีการจดัการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เป็น
การส่งเสริมและพฒันาตวันกักีฬาดว้ยเช่นกนั  
 4. การส่งนักกีฬาของประเทศไทยไปแข่งขนัต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกเปิด
กวา้งมากข้ึน และระบบการแข่งขนัในปัจจุบนับงัคบัให้นกักีฬาตอ้งแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง โดยจาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและ
ผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 2563) ไดก้ล่าวเนน้ย  ้าวา่ “การท่ีจะเป็นนกักีฬาท่ีไปแข่งขนัในระดบัโลกนั้น
จะตอ้งมีการเก็บคะแนนการแข่งขนัตั้งแต่เด็ก เพราะถ้าไม่มีคะแนนสะสมให้เราเก่งยงัไงเราก็จะ
ไม่ได้ไปแข่งเพราะเราไม่มีคะแนน เกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อจะไปแข่งขนัต่างประเทศมี
มาตรฐานง่ายข้ึนเพราะใครมีทุนก็เขา้แข่งขนัได้ บางคนยงัไม่พฒันาความสามารถเท่าท่ีควรแต่
สมาคมแบดมินตนัส่งไปหลายรายการเพื่อเก็บคะแนน บางคนไดรั้บโอกาสแลว้พฒันาข้ึน”  ซ่ึงเม่ือ
ได้ศึกษาก็จะทราบว่าระบบการแข่งขนัในปัจจุบันใครแข่งเยอะได้เปรียบ ใครมีทุนส่งนักกีฬา
แข่งขนัมากก็ได้เปรียบ เปรียบเสมือนระบบกีฬาแบบทุนนิยม ท่ีเปิดกวา้งให้เกิดการแข่งขนั ยิ่งมี
แข่งขนัมากเท่าไหร่กระแสความนิยมในโลกแบดมินตนัก็ยิ่งมากข้ึนเท่านั้น และก็จะช่วยให้นกักีฬา
มีการพฒันาฝีมือเพื่อท่ีจะพฒันาตวัเองสู่ในระดบัต่อไป 
 5. สนามแบดมินตนัทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ นั่นก็
เพราะมาจากสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีกระแสความนิยมการเล่นแบดมินตนัและการติดตามรับชม
ผลงานของนกักีฬาแบดมินตนัในรายการแข่งขนัต่างๆ ภายในประเทศไทยนั้น มีมากข้ึน ท าให้กีฬา
แบดมินตนันั้นมีมูลค่าท่ีเพิ่มสูงข้ึน และเป็นท่ีนิยมมากข้ึนส าหรับผูท่ี้สนใจ โดยจากการสัมภาษณ์ 
(บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (BWF), 2563) ได้กล่าวไวว้่า “กีฬาทุก
อยา่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีนกักีฬาท่ีไดรั้บความนิยม ตอ้งมีการจดัการแข่งขนัท่ีท าให้ผูค้นสนใจ 
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ถา้หากวา่ไม่มีสองส่ิงน้ีต่อให้คิดวางแผนการดีอยา่งไร ท าการตลาดดีอยา่งไร ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กีฬาแบดมินตนัน้ีได ้ดงันั้นแลว้การท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักีฬาแบดมินตนัน้ีจะตอ้ง
มองให้เห็นถึงความส าเร็จของกีฬาแบดมินตนัในต่างประเทศด้วยว่าท าอย่างไรถึงสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มในกีฬาแบดมินตนัน้ีได”้  
             อยา่งไรก็ตาม ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
อาชีพมีหลายประการ ดงัน้ี 
            1. กีฬาแบดมินตนัในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมสูงข้ึน โดยมีผูค้นสนใจเล่นกีฬาประเภทน้ีมาก
ข้ึน และไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง แต่ทวา่จ านวนนกักีฬาท่ีเล่นแบดมินตนั
เป็นอาชีพกลบัลดน้อยลง ส่วนใหญ่นักกีฬาเล่นไปสักระยะเวลาหน่ึงแลว้ประสบความส าเร็จใน
ระดับหน่ึงแล้วก็ เลิกเล่น ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีก าลังศึกษาในระดับต่างๆ หรือศึกษาอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงตรงจุดน้ีจะแตกต่างกบัต่างประเทศท่ีนกักีฬาช่วงน้ีเคา้จะพฒันามากข้ึนเขม้ขน้ข้ึน 
อนัน้ีเป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงท าให้นกักีฬาของเราท่ีมีจ  านวนมากเลิกเล่นในระดบัท่ียงัไปไม่ถึงอาชีพ ซ่ึง
จากการศึกษาจะพบว่า การสนับสนุนนักกีฬาในระหว่างท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับต่างๆจะช่วย
ผลกัดนัให้นกักีฬาเดินหนา้ต่อไปได ้ซ่ึงการให้ความส าคญักบัระบบการพฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบั
เร่ิมตน้ตอ้งควบคู่ไปกบัการเรียนพร้อมกนัได ้จะช่วยเป็นการผลกัดนัใหน้กักีฬามีความสนใจท่ีจะมุ่ง
พฒันาไปสู่ในระดบัต่อไปได ้โดยหากเม่ือเปรียบเทียบการให้ความส าคญักบันักกีฬาตั้งแต่ระดบั
เยาวชนในโรงเรียน จนไปถึงนกักีฬาในระดบัสโมสร ของต่างประเทศ โดยจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัพบส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนั ไดก้ล่าวเนน้ย  ้าวา่ “ระบบการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ต่อการพฒันา
กีฬา เพราะทั้งสองส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งเดินคู่ขนานกนัไปในดา้นอาชีพ” (บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะ
เหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 2563) 
 2. ผูฝึ้กสอนมีจ านวนมากข้ึนแต่มีความสามารถและประสบการณ์น้อยลง การพัฒนา
นกักีฬาในปัจจุบนักลบักลายเป็นไปในรูปแบบเชิงธุรกิจ โดยจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบ
ส่ิงท่ีสอดคล้องกนั (บทสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภค์นหน่ึง, 2562) ไดแ้สดงความเห็นไว ้“ในปัจจุบนัตลาดแบดมินตนัขยายตวัสูงข้ึน ท าให้
คนเข้ามาท าธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์กีฬาแบดมินตนั เส้ือผา้ อาหารเสริม คลินิกกายภาพ จดัการ
แข่งขนั รวมถึงการเปิดสอนแบดมินตนัตามสนามต่างๆ ทั้งในรูปแบบสโมสรและสอนส่วนตวั โดย
เป็นนกักีฬาท่ีเลิกเล่นแลว้มาเปิดสอนเพื่อหารายได ้บางคนยงัเรียนในมหาวิทยาลยัพอเลิกเรียนก็มา
สอนแบดมินตนั ท าให้นกักีฬาท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จก็หนัมาสอนแบดมินตนักนัมากข้ึนเพราะ
ไดเ้งินง่ายกว่าและไม่ตอ้งฝึกซ้อมให้เหน่ือย” ซ่ึงมีผูใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัคือ (บทสัมภาษณ์ 
ธีรนนัท ์เชียงทา ผูฝึ้กสอนสโมสรแบดมินตนัจงัหวดัพิษณุโลกและอดีตนกัแบดมินตนัทีมชาติไทย
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ชุดโอลิมปิคท่ีบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน, 2562) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ เด๋ียวน้ีคนไหนตีไม่เก่งไปไม่ไกลก็
หันไปสอนแบดมินตันกันหมด สอนเป็นไม่เป็นก็สอนเอาเงินเล้ียงดูตัวเอง ยิ่งมีคนสนใจเล่น
แบดมินตนัมากข้ึนคนก็อยากจะเลิกเล่นมาสอนแบดมินตนักนัเพราะง่ายกวา่การไปเป็นเป็นนกักีฬา
ทีมชาติ 
 3. กีฬาแบดมินตนัไดรั้บการประกาศและรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นกีฬา
อาชีพ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2550) แต่ในทางปฏิบัติกีฬาแบดมินตันภายใต้การดูแลจาก
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ยงัไม่มีความชัดเจนในการ
สนบัสนุนนกักีฬาสู่การเป็นอาชีพให้เป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง ในตอนน้ีแบดมินตนัไดรั้บรองการ
จากการกีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพ แต่ในด้านการปฏิบติัยงัคงไม่ได้เป็นกีฬาอาชีพแบบเต็มตวั ค  าว่า 
อาชีพ ถือวา่เป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนกักีฬา ไม่วา่จะเป็นกีฬาอาชีพอะไรก็ตาม การบริหารจดัการ
จึงเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงก็ตอ้งมาดูกนัวา่แผนของสมาคมแบดมินตนัแบดมินตนัท่ีวางไว ้มีการวางแผนท า
ให้เส้นทางกีฬาแบดมินตนัอาชีพ (Career Path) ในระดบัต่างๆ มีความชดัเจนมากนอ้ยแค่ไหน และ
นักกีฬาสามารถเลือกเดินไปในเส้นทางท่ีต่อยอดจากการเป็นนักกีฬาได้หรือไม่ เช่น การเป็นผู ้
ฝึกสอน หรือ ผูต้ดัสิน หากผูต้ดัสินหรือผูฝึ้กสอนมีนอ้ยก็สามารถน านกักีฬาไปฝึกอบรมดา้นต่างๆ 
ให้กลายมาเป็นผูต้ดัสินหรือเป็นผูฝึ้กสอนต่อได ้ในภาพรวมทางสมาคมก็ตอ้งมีแผนรองรับในส่วน
น้ีด้วยเพราะกีฬาแบดมินตนัอาชีพนั้นยงัคงมีการเหล่ือมล ้ ากันอยู่ การแบ่งระดับอาชีพยงัคงไม่
ชัดเจนต่างกับกีฬาอาชีพอ่ืนๆ (บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลัมพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและ
ผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 2563) 
 4. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการแบดมินตนั ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองระบบ
การกีฬาอาชีพอยา่งแทจ้ริง ท าใหก้ารพฒันานกักีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพชา้กวา่ประเทศ
ชั้นน า ซ่ึงการมีวิสัยทศัน์จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งมีการเขา้ใจและมีขอ้มูลในกีฬาแบดมินตนัอย่างลึกซ้ึง 
ในฐานะของผูน้ าจะตอ้งรู้วา่แบดมินตนัในไทย มีส่ิงใดท่ีขาด มีส่ิงใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม เพื่อท าให้กีฬา
แบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพอย่างย ัง่ยืนโดยจาการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (บทสัมภาษณ์  
ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563) กล่าวไวว้า่ “ผูน้ าจะตอ้ง
อาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนัเขา้มาช่วยจดัการ ซ่ึงถ้าหากผูน้ ามีความเขา้ใจใน
อนาคตจะสามารถไดรั้บความร่วมมือจากสโมสร และจะท าให้วงการกีฬาแบดมินตนัมีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการพฒันาและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนอย่างแน่นอน” โดยสอดคล้องกับ (บทสัมภาษณ์  
แสงทอง บุญบ าเพ็ญศีล ผูบ้ริหารสโมสรแบดมินตนัสิงห์ เอชเอช และอดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทย, 
2563) กล่าวไวว้า่ “การมีวิสัยทศัน์จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งมีการเขา้ใจและมีขอ้มูลในกีฬาแบดมินตนัอยา่ง
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ลึกซ้ึง ในฐานะของผูน้ าจะตอ้งรู้วา่แบดมินตนัในไทย มีส่ิงใดท่ีขาด มีส่ิงใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม เพื่อท าให้
กีฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื” 
              ในประเด็นท่ีเป็นโอกาสของการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพ จะ
เห็นไดว้า่ มีหลายประการ ดงัน้ี 
             1. นโยบายจากสมาคมแบดฯ ในการส่งเสริมและการพฒันาตวันักกีฬา ทั้งหมดน้ีถือเป็น
โอกาสในการพฒันาองคก์รให้เทียบทนักบัต่างประเทศ โดยนโยบายท่ีมีวิสัยทศัน์และความรู้ความ
เขา้ใจปัญหาของผูน้ าองคก์รก็จะช่วยท าให้องคก์รสามารถพฒันาไปไดใ้นทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็น 
สโมสร หรือ ตวันกักีฬา ซ่ึงในระดบัสโมสรก็ช่วยท าให้สโมสรกลายเป็นสโมสรท่ีแข็งแรง มีการ
สนับสนุนนักกีฬา ได้อย่างพร้อมสรรพ และตัวนักกีฬาเองก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
กระทั่งการน าองค์ความรู้ใหม่เข้ามาบริหารจดัการก็ช่วยท าให้บุคลากรภายในสมาคมมีความรู้
ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพ ในต่างประเทศนั้นการมีวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาผูเ้ล่นและ
พฒันาบุคลากรท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในระยะยาว (Long Term) ส าหรับการ
พฒันาโครงสร้างอยา่งต่อเน่ือง ในประเทศไทยแมผู้น้  าองคก์รมีวิสัยทศัน์ในการพฒันาแต่ยงัคงขาด
การวางแผนและการจดัล าดบัความส าคญั ท าให้กีฬาแบดมินตนัของไทยยงัคงไร้หลกัแนวทางใน
การพฒันา ถือเป็นโอกาสท่ีทางผูบ้ริหารหรือผู ้น าองค์กรว่าจะมีแผนการพฒันาอยา่งไรให้สามารถ
พฒันาบุคลากรของวงการกีฬาแบดมินตนัไปในทางท่ีถูกตอ้งได ้โดยจาการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัพบส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนั (บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนั
บา้นทองหยอด, 2563) กล่าวเนน้ย  ้าวา่ “ผูน้ าจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนั
เขา้มาช่วยจดัการ ซ่ึงถ้าหากผูน้ ามีวิสัยทศัน์ในอนาคตจะสามารถได้รับความร่วมมือจากสโมสร 
และจะท าให้วงการกีฬาแบดมินตนัมีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนอยา่ง
แน่นอน”   
              2. การสร้างองคค์วามรู้ให้กบับุคลากรของวงการกีฬาแบดมินตนัในไทย การน าองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีได้รับมา เช่น การศึกษาอบรมเพิ่มเติม การเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาเข้าร่วมการให้
ค  าแนะน า ถือเป็นการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้ท่ีเร่ืองของ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
เร่ืองของโภชนาการ หรือ สรีระวิทยา จะเป็นองค์ความรู้ท่ีจะช่วยยกระดบัการพฒันานกักีฬา โดย
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง เจา้ของผลิตภณัฑ์กีฬา
แบดมินตนั Fly Power และผูส้นบัสนุนอุปกรณ์กีฬาแบดมินตนั, 2563) กล่าวไวว้่า “การจดัการใน
เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีดีจะช่วยให้นกักีฬามีสมรรถนะสูงข้ึนแต่ใชเ้วลาลดนอ้ยลง โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ  พบส่ิงท่ีสอดคล้องกัน (บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท์ นักกีฬา
แบดมินตันหญิงทีมชาติและมือวางอันดับ 4 ของโลก, 2563) ได้กล่าวเน้นย  ้ าว่า “การจัดการ
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วิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษาท่ีน าเขา้มาใช้ควรให้คุณค่าและเห็นความส าคญัของส่ิง
เหล่าน้ีดว้ยเพราะมนัสามารถท าใหเ้รากา้วไปสู่ความส าเร็จไดโ้ดยง่ายดาย” 
              3. การบริหารจดัการการศึกษาให้ควบคู่ไปกบักีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยยงัถือเป็น
จุดอ่อนและถือเป็นโอกาสท่ีจะให้ภารรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการได ้
ส าหรับนกักีฬาการเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาถือเป็นส่ิงส าคญัต่อวงการแบดมินตนั และยิ่งส าคญัมากเม่ือ
อยูใ่นระดบัท่ีนกักีฬาก าลงัศึกษาอยู ่ จึงพบวา่โอกาสในการสนบัสนุนนกักีฬาเยาวชนท่ีก าลงัศึกษา 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ก็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้สามารถทั้ง
ศึกษาและเล่นกีฬาแบดมินตนัเป็นอาชีพควบคู่กนัไปได ้อย่างเช่น การมอบทุนการศึกษา เป็นตน้
โดยจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนั (บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีต
ผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 2563) กล่าวไวว้า่ “ขอ้แตกต่างระหว่างประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยนักกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยนั้นตอ้งเลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง 
ระหวา่งเรียนต่อจบแลว้มีงานท าสามารถท างานหาเล้ียงครอบครัวได ้หรือเป็นนกักีฬาต่อแต่อาจจะ
ไม่มีรายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัว ดว้ยสาเหตุน้ีจึงท าให้นกักีฬาของประเทศไทยเราท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมากเลิกเล่นกีฬาน้ีไป”  
              4. ธุรกิจในกีฬาแบดมินตันมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้ มีผู ้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและ
ผูส้นับสนุนทางการเงินสนใจท่ีอยากจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจแบดมินตนั เพราะฉะนั้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บักีฬาแบดมินตนัเป็นโอกาสอนัดีท่ีทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกนัในการ
พฒันา แม้การพฒันาตวันักกีฬาจะเป็นส่ิงส าคญั แต่การท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นท่ียอมรับและ
ไดรั้บความนิยมภายในประเทศก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยยกระดบัการพฒันาได ้โดยจาการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนั (บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติ
ไทยและอดีตนกักีฬาแบดมินตนัชายทีมชาติ, 2563) กล่าวไวว้า่ “ถา้ดูจากตวัผูบ้ริหารในปัจจุบนัก็มี
การสนบัสนุนส่วนหน่ึง แต่ถา้มองในการบริหารจดัการก็ตอ้งบอกวา่ยงัคงไม่เพียงพอ เพียงแต่ตอ้ง
ท าการประสานจากภาครัฐหรือเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วม ผูบ้ริหารก็จะตอ้งจดัการอยา่งไรให้ผูท่ี้
เขา้มาสนบัสนุนมองเห็นศกัยภาพและผลงาน”  
             5. การจดัการแข่งขนัและมีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ถือเป็นโอกาสท่ีจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าใหก้บักีฬาแบดมินตนั เม่ือกีฬาแบดมินตนัไดรั้บความนิยมสูงข้ึน ก็จะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจโต
ไปดว้ย โดยจาการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี อดีตผูฝึ้กสอนทีม
ชาติไทยและอดีตนักกีฬาแบดมินตนัชายทีมชาติ, 2563) กล่าวไวว้่า “ถ้ากระแสกีฬาแบดมินตนั
ไดรั้บความนิยมทัว่ประเทศ จะท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน ผูท่ี้สนใจจะสามารถ
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ไดรั้บรู้วา่การเล่นกีฬาแบดมินตนันั้นสามารถเล้ียงดูตวัเอง เล้ียงดูครอบครัว ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเรียน
จบมาแลว้จะตอ้งท างานทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว” 
 ในประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคความท้าทาย ของการบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็น
แบดมินตนัอาชีพ จะเห็นไดว้า่มีประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคความทา้ทายในหลายประการ ดงัน้ี 
 1. ในต่างประเทศนิยมการจดัการแข่งขันในลักษณะลีกซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
นกักีฬาและสโมสร แต่ในประเทศไทยยงัไม่มีการจดัการแข่งขนัในลกัษณะน้ี สะทอ้นไดจ้ากการ
แสดงทศันะ (บทสัมภาษณ์ ธีรนนัท ์เชียงทา ผูฝึ้กสอนสโมสรแบดมินตนัจงัหวดัพิษณุโลกและอดีต
นกัแบดมินตนัทีมชาติไทยชุดโอลิมปิคท่ีบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน, 2563) ท่ีแสดงความเห็นไวว้า่ 
“อยากใหบ้า้นเรามีลีก ยิง่มีลีกเยาวชนไดย้ิง่ดีเพราะจะช่วยใหน้กักีฬาอยากเล่นแบดมินตนัไปสู่อาชีพ
มากข้ึนและลดปัญหาการเลิกเล่นเร็ว ในต่างประเทศท่ีมีลีกเป็นรูปธรรมจดัแข่งขนัมาหลายปีก็เห็น
ไดช้ดัวา่มีนกักีฬาหน้าใหม่ๆ เกิดข้ึนมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา ท าให้อยากเห็นวงการแบดมินตนั
ของเรามีนกัแบบรุ่นใหม่ๆ เกิดข้ึนมาแบบน้ีบา้ง การมีลีกอาชีพมนัท าให้นกัแบดมินตนัสัมผสัการ
สร้างรายไดใ้นการเล่น มีแฟนคลบัคอยติดตาม ท าให้สุดทา้ยนกักีฬาก็จะอยากพฒันาฝีมือมากข้ึน 
สโมสรก็แข็งแรงเขม้แข็งมากข้ึน วงการแบดมินตนัก็สดใสและสมาคมก็บริหารจดัการแบบอาชีพ
ไดโ้ดยง่าย” และมีผูท่ี้ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนั (บทสัมภาษณ์ เทพไชย วิโนทยั อดีตผูส่ื้อข่าวกีฬา
อาวุโสหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2563) กล่าวไวด้งัน้ี “ฟุตบอลทุกวนัน้ีพฒันาทั้งภาพรวม สมาคม 
สโมสร นกักีฬาและบุคคลากรทางดา้นกีฬาเพราะการมีฟุตบอลลีกอาชีพทุกอยา่งตอ้งยกระดบัข้ึนมา
หมดถา้ใครไม่พฒันาก็อยูไ่ม่ได ้เม่ือก่อนใครจะคิดวา่ฟุตบอลจะเป็นแบบน้ี แบดมินตนัก็เช่นกนัถา้มี
การจดัการแข่งขนัแบบลีกอาชีพข้ึนมาทุกอย่างก็จะพฒันาทุกอย่างเช่นเดียวกบัฟุตบอล จริงๆ มี
หลายรูปแบบในต่างประเทศใหเ้ราศึกษาและสามารถเลือกมาปรับใช ้
              2. การมีส่วนร่วมระหวา่งสมาคม ภาครัฐและเอกชน ถือเป็นอุปสรรคส าคญัทีวางการกีฬา
แบดมินตนัในไทยยงัคงเป็นปัญหา นโยบายภาครัฐตอ้งชดัเจนตอ้งผลกัดนัให้มนัเกิดเป็นรูปธรรม 
การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐเพื่อสนบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการ
กีฬา แต่ในปัจจุบนันั้นยงัคงไม่มีความร่วมมือ ไม่วา่จะเป็นปัญหาความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ทั้ง
ภายนอกและภายใน ท าให้การสนบัสนุนนั้นยงัคงไม่มีความต่อเน่ือง หากแต่เม่ือท่ีไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่าย
ใดท่ีเสียผลประโยชน์ก็จะน ามาซ่ึงการพฒันาอย่างแทจ้ริง ด้วยเหตุน้ีจึงถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญั
เช่นกนั (บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและอดีตนกักีฬาแบดมินตนั
ชายทีมชาติ, 2563)             

กล่าวโดยสรุป คือ ในการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืน
ในประเทศไทย ส่ิงท่ีเป็นประเด็นส าคญัก็คือ การบริหารจดัการ ซ่ึงในประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐ
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มีการวางแผน และสนบัสนุนงบประมาณหรือองคค์วามรู้ให้กบักีฬาแบดมินตนัไดรั้บการพฒันาอยู่
เสมอ ในดา้นของการผลิตนกักีฬาและการส่งนกักีฬาไปแข่งขนัทางสโมสรหรือสมาคมแบดฯ เองก็
ยงัสนบัสนุนตลอดมา ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัอดีตแลว้ตอ้งถือว่าเป็นในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ยงัคงขาด
ความชดัเจนในเร่ืองของเส้นทางอาชีพของนักกีฬา (Career Path) ท่ีจะท าให้ผูท่ี้สนใจมองเห็นภาพ
กีฬาแบดมินตนัอาชีพได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กีฬาแบดมินตนัในไทยยงัคงไม่ได้รับความนิยม 
เหมือนกบักีฬาอ่ืนๆ เช่น กีฬาฟุตบอล ท่ีเม่ือมีมูลค่า มีความนิยม และมีผูใ้ห้ความสนใจก็สามารถท่ี
จะเลือกเดินบนเส้นทางน้ีได ้ผูป้กครองส่งลูกหลานให้เร่ิมเดินบนเส้นทางไดต้ั้งแต่เยาวชน เพราะ
พวกเขามองเห็นว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นอยา่งไร เป็นนกักีฬา เป็นผูฝึ้กสอน เป็นกรรมการ จากท่ี
กล่าวมาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นจุดอ่อนของกีฬาแบดมินตนัของไทยท่ีการบริหารจดัการท่ีดียงัคงลงไปไม่
ถึงระดบัฐานราก การปลูกฝังในระดบัเยาวชน เปล่ียนทศันคติค่านิยมของคนไทยให้มองเห็นกีฬา
แบดมินตนัให้เป็นอาชีพเหมือนกีฬาอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงเม่ือศึกษาก็จะพบวา่โอกาสท่ีจะท าให้แบดมินตนั
กลายเป็นกีฬาอาชีพไดเ้หมือนกบักีฬาชนิดอ่ืนๆ ทางสมาคมแบดฯ เองตอ้งมีนโยบายและการสั่งการ
ให้ปฏิรูประบบของกีฬาแบดมินตนัจากส่วนตั้งแต่จุดเร่ิมต้น ซ่ึงในปัจจุบนัการพฒันาในระดับ
สโมสรหรือระดบัประเทศนั้นยงัคงอยู่ในระดบัทรงตวั แต่ถ้ามองไปในส่วนท่ีลึกท่ีสุดนัน่คือฐาน
รากยงัคงอ่อนแออยา่งมาก การผลิตนกักีฬาออกมาแมจ้ะไดผ้ลผลิตในทุกๆ การแข่งขนัแต่ยงัคงไม่มี
ประสิทธิภาพ เม่ือเขา้แข่งขนัก็ไม่สามารถท าผลงานไดดี้ เปรียบเสมือนกบับา้นหน่ึงหลงัท่ีสร้างฐาน
รับไวไ้ม่ดี บา้นก็จะโอนเอนเม่ือปะทะกบัแรงลมแรงฝน เราสร้างบา้นไม่ใช่สร้างจากบนลงล่าง แต่
เป็นการสร้างจากล่างข้ึนบนเพื่อใหบ้า้นแขง็แรง ก็เปรียบเสมือนกบัสถานการณ์กีฬาแบดมินตนัของ
ไทยในตอนน้ี เม่ือทุกอย่างพร้อม สโมสรมีนกักีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ สมาคมมีการแข่งขนัท่ีเป็นท่ี
นิยมและมีบุคลากรท่ีพร้อม การสนบัสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  
 
4.2 ผลการศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจัดการแบดมินตันอาชีพอย่างยัง่ยืนในประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยผูว้ิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นแต่ละมิติ และแตก
ยอ่ยออกมาเป็นแต่ละประเด็นดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 มิติที ่1  มิติด้านภาวะผู้น า 
กล่าวถึงเร่ือง ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการของผูน้ า 

และการมีวิสัยทศัน์ในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน จากการสัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ไดผ้ลสรุปประเด็นส าคญัในการเสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

(บทสัมภาษณ์ ภทัริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ดัการโครงการกีฬาแบดมินตนั เทนนิส กอล์ฟ ของ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด, 2563) ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน า
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นวตักรรมทางการบริหารจดัการของผูน้ าและการมีวสิัยทศัน์ในการน าองคก์รไวว้า่ “ผูบ้ริหารไม่ได้
มุ่งหวงัไม่ไดต้อ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของนกักีฬาแต่ตอ้งการสร้างนกักีฬา อยา่งนอ้ยขอแค่ผา่นโครงการ
ของทางบริษทัฯเรา เราก็ดีใจแลว้” ซ่ึงส่ิงท่ีเราท าเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นตวัอยา่งให้ผูใ้หญ่
ในวงการกีฬาเห็นคุณค่าของนกักีฬาและให้การสนบัสนุนซ่ึงการสนบัสนุนของไทยเบฟฯ เป็นการ
สร้างโอกาส ไม่วา่จะเป็นการสนบัสนุนในรูปแบบใดก็ตาม จะเป็นในส่วนของสปอนเซอร์ หรือจะ
เป็นในส่วนของการท าโครงการต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีถือไดว้า่คือการให้โอกาส ซ่ึงโอกาสเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งมากส าหรับเด็กและเยาวชน เพราะวา่เด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาน้ีอยู ่โดยส่วนใหญ่แลว้ไม่รู้วา่
โอกาสคืออะไร เน่ืองจากวา่ทุกวงการและสายงานอาชีพมกัจะมีระบบอุปถมัภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ 
ดงันั้นโอกาสและระบบอุปถมัภ ์จึงแตกต่างกนัมากในทศันคติของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีความคิดเห็น
วา่ ในวงการกีฬาไม่สมควรน าระบบอุปถมัภเ์ขา้มาใช ้การเป็นนกักีฬาควรจะวดักนัท่ีความสามารถ
มากกว่า แต่ก็ยงัหลีกเล่ียงระบบอุปถมัภ์ไม่ได ้ซ่ึงสมควรตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงระบบเหล่าน้ี
เป็นอยา่งมาก ระบบอุปถมัภเ์หล่าน้ีมาจากไหนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร สามารถกล่าวไดเ้ลยวา่ ส่ิงเหล่าน้ี
เกิดข้ึนมาไดจ้ากการสนบัสนุนของสปอนเซอร์ท่ีทางองคก์รไดไ้ปขอมาจากหลายหน่วยงาน และ
หลายบริษทัฯ “ถา้ไม่มีสปอนเซอร์เหล่านั้นก็ไม่มีเขาในวนัน้ี” (บทสัมภาษณ์  ภทัริศร์ ถนอมสิงห์, 
2563) ไดก้ล่าวไวย้งัเนน้อีกวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนถา้ทุกองคก์รและหน่วยงานท าตามแนวคิดของ
บริษทัฯไทยเบฟฯ นั้น คือไม่ตอ้งการเป็นเจา้ของใคร เราตอ้งการเพียงส่ิงเดียวคือการสร้างและให้
โอกาสแก่ทุกคน สปอนเซอร์หลายองคก์รกลบัคิดต่างวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือการลงทุน นกักีฬาท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนจากเขาเหล่านั้ นคือการลงทุนอย่างสูงนั่นแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้ าองค์กร
เหล่านั้นเป็นผูข้าดวสิัยทศัน์ มุ่งเนน้แต่ผลประโยชน์ของตนเอง แทนท่ีจะมองวา่นกักีฬาเหล่านั้นได้
สร้างส่ิงท่ีท าให้สังคมไทยดีข้ึน ปลูกฝังให้เด็กเล่นกีฬา ปลูกฝังให้รู้แพรู้้ชนะ ปลูกฝังให้เด็กมีน ้ าใจ
นกักีฬา ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเราปลูกฝังกบัเด็ก ถา้เด็กรู้จกัส่ิงเหล่าน้ีผา่นโครงการต่างๆ เด็กจะเป็นคนดี
ของสังคม โดยท่ีเราไม่ตอ้งใช้อะไร เหมือนเป็นตวัหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโต
ข้ึนมาเป็นเบา้หลอมท่ีดีในอนาคต เป็นเยี่ยงอย่างให้ทุกคนเดินตามรอย ภทัริศร์ ถนอมสิงห์ ยงัได้
กล่าวอีกวา่ ผูบ้ริหารของบริษทัฯมีความเป็นผูน้ าสูงมากในเร่ืองของวิสัยทศัน์ การน านวตักรรมเขา้
มาใชใ้นกีฬาแบดมินตนั การสนบัสนุนในเร่ืองของการเงิน โดยไม่ไดค้  านึงวา่เม่ือสนบัสนุนไปแลว้
จะไดอ้ะไรบา้งสามารถสร้างค่าอะไรให้บริษทัเขาไดห้รือไม่ อีกทั้งยงัเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ
เขา้มามีส่วนร่วมในสนบัสนุนกีฬาน้ีดว้ย เพราะในสถานการณ์ขณะน้ีผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด
คือภาคเอกชนกับภาคเอกชนด้วยกันเองโดยผูใ้ห้ข้อมูลหลักรวมทั้ งส้ิน 7 ท่านได้ให้ข้อมูลท่ี
สอดคลอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
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(บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563)  
ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ าในเร่ืองของ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหาร
จดัการของผูน้ า และการมีวสิัยทศัน์ในการน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืไวว้า่ภาวะผูน้ าของ
เรานั้นยงัขาดความเด็ดขาดขาดความมัน่ใจในการท างาน ขาดการบริหารจดัการท่ีดี ต่างจากประเทศ
ชั้นน าท่ีผูน้  าของประเทศเหล่านั้นมีการตดัสินท่ีเด็ดขาดมัน่คง มีความมัน่ใจในเร่ืองของการบริหาร
จดัการ สโมสรมีการจดัการท่ีดีมาก ซ่ึงแตกต่างกบัการบริหารในระบบของเรา ผูน้  ายงัไม่มีความ
มัน่ใจไม่มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนัระหวา่งสโมสรกบัสมาคม ขาดการประสานงานพูดคุยกนั 
ท าให้ไม่รู้ทิศทางวา่ทั้งสโมสรหรือสมาคมนั้นต่างมีเป้าหมายอยา่งไร มีส่ิงใดท่ีคิดตรงกนัและส่ิงใด
ท่ีเห็นต่างกนับา้ง ซ่ึงท าให้การท างานด าเนินไปอยา่งไม่ราบร่ืน ต่างคนต่างท างานทั้งท่ีมีเป้าหมาย
และจุดประสงค์ในส่ิงเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีถา้ผูน้  าท่ีดีต่างเปิดใจร่วมมือกนัท างานจะท าให้เขา้ใจกนัดี
ข้ึน แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนั
เข้ามาช่วยจัดการ ซ่ึงถ้าหากว่าสามารถร่วมมือกันได้แล้วจะยิ่งท าให้วงการกีฬาแบดมินตันมี
แนวทางท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนอยา่งแน่นอน และตอ้งอยูท่ี่องคก์รอีกดว้ยวา่จะตอ้งมานัง่
คุยกนักบัตวันกักีฬาและคนรอบขา้ง อยา่งสโมสรของบา้นทองหยอด เรามีเมย ์รัชนกเป็นนกักีฬาใน
สังกดัของเราก็จะมีการพดูคุยกบัทุกส่วน ไม่วา่จะเป็นนกักีฬาและครอบครัวของนอ้งเมย ์แน่นอนวา่
บางอย่างเราไม่สามารถท่ีจะสอนได้ ก็ต้องผลักดันให้เข้าไปเผชิญเอง แน่นอนว่ามนั 50/50 เขา
อาจจะท าหรือไม่ท าก็ได ้ทั้งหมดน้ีก็อยูท่ี่การบริหารของผูน้ าดว้ย 

(บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาหญิงทีมชาติไทยและมืออนัดบั 4 ของโลก, 2563) 
ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าในเร่ืองของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหาร
จดัการของผูน้ า และการมีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนไวว้่าในระดับ
นกักีฬาก็จะมีการพฒันาตวัเองอยู่แลว้ แต่หากในระดบัสโมสรและสมาคมแบดฯ ผูน้ าก็ควรท่ีจะ
ผลกัดนัให้นกักีฬาของตวัเองมีผลงานหรือเป้าหมายท่ีเห็นเด่นชดัก่อน ทุกอยา่งมนัตอ้งพฒันาควบคู่
กนัไป  

(บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาหญิงทีมชาติไทย, 2563) ปัจจุบนัท า
หน้าท่ีเป็นผูป้ระกาศข่าวและพิธีกรรายการกีฬาช่อง True Sport อีกทั้งยงัเป็นครูผูส้อนแบดมินตนั
ให้แก่เยาวชนอีกดว้ย ไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้  าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม ไม่ว่าจะเป็น นายกสมาคม
กีฬาแบดมินตนั ผูบ้ริหารสมาคมต่างๆ เน่ืองจากกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยขณะน้ี อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของสมาคมกีฬาแบดมินตนัอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นในการท่ีเราหรือใครคนใดคนหน่ึง
จะลุกข้ึนมาเป็นตัวตั้ งตัวตี หรือเป็นแม่งานอย่างไรต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาคมกีฬา
แบดมินตนั ไม่สามารถท าเองได้โดยพละการ การท่ีจะเร่ิมหรือเร่ิมตน้โครงการใหม่ๆ ข้ึนมาถ้า
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ไม่ไดรั้บความเห็นชอบก็ไม่สามารถเร่ิมโครงการเหล่านั้นได ้โดยเฉพาะการจดัลีกอาชีพข้ึนมา การ
จดัการแข่งขนันั้นตอ้งมีการประชุมสโมสรต่างๆ ตอ้งมีการเรียกองค์รวมของสโมสรทั้งหลายมา
รวมกนัวา่จะสามารถเกิดข้ึนไดไ้หม และมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปไดห้รือไม่ ถา้เราไม่มีผูน้  าท่ีมีภาวะ
ความเป็นผูน้ า หรือผูน้ าเราขาดวิสัยทศัน์ ขาดความคิดริเร่ิมในการจดัการ การด าเนินงานในส่ิง
เหล่าน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้และถา้หากวา่สโมสรไหนสามารถท าได ้นัน่หมายความวา่ ผูท่ี้เขา้มา
บริหารจดัการตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาวะความเป็นผูน้ าสูงมาก ตอ้งมีอ านาจมาก ซ่ึงในหลกัความเป็นจริง
แลว้ตอ้งเป็นสมาคม ตอ้งเป็นผูบ้ริหารหรือนายกสมาคมเท่านั้นควรเป็นคนจดัการ ภาวะผูน้ า คือ 
ผูน้ าจะตอ้งมีความกลา้ท่ีจะตอ้งเดินหนา้ในเร่ืองของการสนบัสนุนเร่ืองการเงินน้ีอยา่งจริงจงั เพราะ
ในการบริหารจัดการในแต่ละทีม บางทีมไม่มีผู ้สนับสนุนเลยผู ้น าก็ต้องช่วยให้เขาได้มาใน
ส่ิงจ าเป็นน้ีก่อน 

(บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (BWF),2563) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการของผูน้ า และการมีวิสัยทศัน์
ในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนไวว้่า ภาวะความเป็นผูน้ าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งนายกสมาคมแบดฯ กล่าววา่การบริหารจดัการมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
ระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันากีฬาแบดมินตนั แน่นอนว่าระบบจะเกิดได้ก็ตอ้งมี
ผูน้ า แต่ส าหรับการพฒันาแลว้ ส่ิงส าคญัก็น่าจะเป็นตวัระบบของการบริหารจดัการ การวางแผนใน
การจดัการแข่งขนั เน่ืองจากว่าเทคนิคในการบริหารจดัการทีมเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการ
พฒันาให้กีฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพแบบยัง่ยนืซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจ  าเป็นจะตอ้งใชเ้งินทุน
อย่างมากในการพฒันากีฬาประเภทน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีชดัอย่างแน่นอนแลว้ว่าการให้สนบัสนุนดา้น
เงินทุนก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเช่นกนั ถา้หากองคก์รเรามีผูน้ าท่ีดี มีความสามารถในการจดัหาเงินทุน
และหาผูม้าสนบัสนุนทางการเงินไดม้ากข้ึนก็จะสามารถช่วยสร้างนวตักรรม และสามารถน าองคก์ร
ไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

(บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตัน
,2563) ไดก้ล่าวว่า จากประสบการณ์ท่ีคลุกคลีกบัแบดมินตนัมาครูไดเ้ปรียบเทียบกบักีฬาประเภท
อ่ืนอีกทั้งยงัไดศึ้กษาเก่ียวกบักีฬาหลากหลายชนิดและเจาะลึกไปถึงกีฬาฟุตบอลอาชีพ การท่ีคนจะ
เป็นผูจ้ดัการทีมหรือบริหารองคก์รไปสู่ความส าเร็จนั้น บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งคลกุคลีกบักีฬานั้นๆ จนมี
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ มีการวางแผนสู่ขั้ นสูงสุด แต่ในขณะน้ีวงการกีฬา
แบดมินตนัของประเทศเรา พบเจอแต่ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะการขาดบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนัท่ีเขา้มาช่วยงานกนันอ้ยมาก ทั้งยงัขาดบุคคลท่ีจะมา
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ช่วยช้ีแนะแนวทางในการวิเคราะห์หรือช่วยกนัรวมความคิดท่ีจะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้ ความ
พร้อมของวงการแบดมินตนัไทยยงัไม่พร้อม เน่ืองจากผูน้ านั้นขาดการมีวิสัยทศัน์ ขาดเป้าหมายท่ี
ชัดเจน ขาดการริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะน าเอานวตักรรมใหม่เข้ามาใช้ในวงการกีฬาน้ี บรรดาผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแต่อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ไม่สามารถบริหารทีมให้ประสบความส าเร็จได ้เน่ืองจากขาดการ
สนบัสนุน ดงันั้นจึงตอ้งการหาคนท่ีมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลายเขา้มาช่วยกนัระดมความคิดกนัมาก
ข้ึน ซ่ึงการท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายไดน้ั้นครูดิลกไดก้ล่าววา่ “ ไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวจะสามารถไป
ถึงเป้าหมายอย่างท่ีตั้ งใจไวไ้ด้แต่เราจะตอ้งมีการวางแผนโดยการวางอย่างรอบคอบ เพื่อพฒันา
ตวัเองไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ” ทั้งน้ีภาวะผูน้ าจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในสถานการณ์ขณะน้ี 

(บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง ประธานกรรมการบริษทั Fly Power Thailand จ ากดั, 
2563) ซ่ึงกล่าวว่า ภาวะผูน้ ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้กีฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพท่ี
ย ัง่ยนืได ้โดยให้ความเห็นวา่ ผูน้  าท่ีมีวิสัยทศัน์หรือมีโลกทศัน์ท่ีกวา้ง จะช่วยใหห้ลายๆอยา่งเติบโต
ไดอ้ยา่งมัน่คง ผูท่ี้จะพฒันาองคก์รไดก้็คือผูน้ า ถา้ผูน้  ามีการริเร่ิมในการพฒันาองคก์รก็จะพฒันาไป
อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกนัขา้มหากผูน้ าไม่กลา้ท่ีจะเร่ิมน าส่ิงใหม่ๆเขา้มาใช้อย่างจริงจงั วงการน้ี
จะไม่มีการพฒันาไม่มีการสนบัสนุนจากทุกหน่วยงานเขา้มาอยา่งแน่นอน ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีเราจะเห็น
ไดว้า่ในต่างประเทศไดเ้ร่ิมท ากนัไปแลว้ อยา่งเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีการจดัการแข่งขนัลีก ทั้ง
ระดับอาชีพและระดับเยาวชน พวกเขาเหล่านั้นสามารถรับรู้ได้ว่ากีฬาแบดมินตนัสามารถเป็น
รูปแบบอาชีพจริงๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง 

สรุปก็ คือ “ผู ้น าท่ี มีวิสัยทัศน์  มีการสนับสนุนงบประมาณ มีความเข้าใจในระบบ
วทิยาศาสตร์การกีฬา และระบบการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันานกักีฬา น าเขา้มาใชใ้นองคก์ร
จะท าใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื” (บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิง่, 2563)  

(บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและบริหารความเส่ียงการกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2563) มีแนวคิดท่ีว่าผู ้น าองค์กรหรือผู ้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตัน  
จะสามารถเปล่ียนแปลงหรือท าอยา่งไรให้กีฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพไดอ้ยา่งเต็มตวันั้นค า
ว่า อาชีพ ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาชีพอะไรก็ตาม ผูน้ าท่ีดี ท่ีมี
วิสัยทัศน์จะต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่ิงส าหรับผูบ้ริหาร เช่น การ
วางแผนท่ีตอ้งท าต่อไปอีก 5 ปีขา้งหนา้ โดยใชแ้ผนยทุธศาสตร์ชาติ หรือ ยทุธศาสตร์ของ กกท. ใน
เร่ืองของการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างไร หรือ การสนับสนุนบุคลากรทางการกีฬามีแผนการ
ด าเนินการอย่างไร ควรตอ้งมาดูกนัวา่แผนของสมาคมท่ีวางไว ้การท าให้เส้นทางกีฬาแบดมินตนั
อาชีพ (Career Path) ในระดบัต่างๆ จะมีความชดัเจนยิ่งข้ึนหรือไม่ นกักีฬาสามารถเลือกเดินไปใน
เส้นทางท่ีต่อยอดจากการเป็นนกักีฬาไดห้รือไม่ เช่น การเป็นผูฝึ้กสอน หรือ ผูต้ดัสิน หากผูต้ดัสิน
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หรือผูฝึ้กสอนมีนอ้ยก็สามารถน านกักีฬาไปฝึกอบรมดา้นต่างๆ ให้กลายมาเป็นผูต้ดัสินหรือเป็นผู ้
ฝึกสอนต่อได้ เพราะฉะนั้นการสนับสนุนงบประมาณ หรือ สปอนเซอร์ต่างๆ ก็จะเข้ามาอย่าง
ถูกตอ้ง ในภาพรวมทางสมาคมก็ตอ้งมีแผนรองรับในส่วนน้ีดว้ย 

(บทสัมภาษณ์ ณหทยั ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก(BWF), 2563) 
ไดมี้ความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านอ่ืนขา้งตน้ ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
ในเร่ืองของ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการของผูน้ าและการมี
วสิัยทศัน์ในการน าองคก์รไวว้า่ถา้มองถึงภาวะผูน้ าหากจะน าไปใชใ้นการบริหารจดัการแบดมินตนั
สู่การเป็นแบดมินตันอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศไทย “ในตอนน้ีก็มองว่ากีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยในปัจจุบนัก็เป็นกีฬาอาชีพอยูแ่ลว้ มีการแข่งขนั มีรายได ้นกักีฬามีหน้าท่ีแค่ซ้อมแลว้
ไปลงแข่งขนั” ซ่ึงภาวะผูน้ าของสมาคมและสโมสรก็ส าคัญ เพราะไม่ว่าจะด าเนินการอะไรก็
จ  าเป็นต้องมีการสนับสนุน ปัญหาคือเรามีความพร้อมทุกอย่างแต่ก็ขาดปัจจัยต่างๆ ในการ
สนบัสนุนสโมสรและนกักีฬาก็ตอ้งท าความเขา้ใจวา่การเป็นอาชีพตอ้งด าเนินไปในทิศทางท่ีถูก ก็
จะท าให้การแข่งขนัหรือการสนับสนุนเขา้มาอย่างถูกต้อง เพราะการด าเนินการตรงน้ีมนัยงัไม่
ชดัเจน สโมสรหรือนกักีฬาก็ไม่กลา้ท่ีจะลงทะเบียนเพราะกลวัการเสียภาษี เพราะฉะนั้นเราตอ้งท า
ความเข้าใจเร่ืองน้ีกับทั้ งสมาคม สโมสร นักกีฬารวมทั้งภาครัฐเองว่าจะต้องท าอย่างไรให้กีฬา
แบดมินตนัอาชีพมีภาพรวมท่ีชดัเจนในความเป็นอาชีพมากข้ึน น่ีคือส่ิงส าคญัส าหรับผูน้ าองคก์รท่ี
จะตอ้งท า “ ผูบ้ริหารหรือแมแ้ต่ผูน้ าองค์กรของวงการกีฬาแบดมินตนัไดมี้การน านวตักรรมเขา้มา
ช่วยให้กีฬาแบดมินตนัอาชีพขบัเคล่ือนไปในอนาคตไดใ้นตอนน้ีสมาคมเองก็ท างานในแค่จุดเดียว 
แมจ้ะมี กกท.ท่ีเขา้มามีส่วนรวมในการสนบัสนุน เพราะฉะนั้นการน าผูน้ าของสโมสรต่างๆ ให้เขา้
มาท างานแบบเป็นทีมเพื่อท่ีจะท าอยา่งไรให้เราสามารถผลกัดนัใหกี้ฬาแบดมินตนัเกิดการพฒันาส่ิง
ใหม่ๆ ได้ต้องมีทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้กลายเป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว” ถ้า
เปรียบเทียบ ตอนน้ีในวงการกีฬาแบดมินตนัเองเหมือนกบัท างานอยู่เพียงแค่คนเดียวซ่ึงมนัไม่พอ 
จ าเป็นตอ้งดึงผูน้ าในระดบัต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ในต่างจงัหวดัเองก็มีส่วนส าคญัเช่นกนั 
ในทุกจงัหวดัเองก็มี กกท. หรือสมาคมกีฬาในระดบัจงัหวดั เพราะฉะนั้นความคิดในระดบัต่างๆ ก็มี
ส่วนส าคญัท่ีควรดึงมาช่วยกนัผลกัดนั แมแ้ต่การดึงภาคเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ก็จะเป็นการ
สนบัสนุนท่ีส าคญัในการจดัการแข่งขนั และการสนับสนุนดา้นการเงินดว้ย เพราะฉะนั้นทุกภาค
ส่วนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากต่อการผลกัดนั (ซ่ึงขดัแยง้กบัค าสัมภาษณ์ของตนเองในตอนขา้งตน้) 

(บทสัมภาษณ์ แสงทอง บุญบ าเพ็ญศีล ผูบ้ริหารสโมสรแบดมินตนัสิงห์ เอชเอช,2563) มี
ความคิดเห็นวา่ คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีส าคญัคือ ความเด็ดขาด การตดัสินใจและความคิดสร้างสรรค์
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ท่ีจะพัฒนาวงการแบดมินตันของไทย ซ่ึงในปัจจุบันและในอดีตก็มีผู ้น าท่ี มีคุณลักษณะท่ี
หลากหลาย แต่วา่หากผูน้ ามีความคิดสร้างสรรคแ์ต่ไม่มีความเขา้ใจ ไม่มีขอ้มูลท่ีครบถว้นมาบริหาร
จดัการ ก็จะท าให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดย้าก ผูน้ าท่ีจะเขา้มาบริหารหรือ
ก ากับดูแล ไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องเป็นนักกีฬา แต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาแบดมินตัน 
เพราะฉะนั้นผูน้ าก็เป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากท่ีจะเขา้มาพฒันาวงการกีฬาแบดมินตนัไปในทางท่ีดีข้ึน
ไดแ้ละหากมีการเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึงแลว้การมีวิสัยทศัน์ก็จะตามมา จะสามารถ
ระบุเป้าหมายท่ีตอ้งท า จะมีขั้นตอนในการบริหารจดัการอยา่งไร การมีวิสัยทศัน์จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้ง
มีการเขา้ใจและมีขอ้มูลในกีฬาแบดมินตนัอย่างลึกซ้ึง ในฐานะของผูน้ าจะตอ้งรู้ว่าแบดมินตนัใน
ไทยมีส่ิงใดท่ีขาดมีส่ิงใดท่ีตอ้งเพิ่มเติมเพื่อท าใหกี้ฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

(บทสัมภาษณ์ เทพชยั วิโนทยั, 2563) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนกักีฬาแบดมินตนัมีความ
คิดเห็นว่าภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมี นัน่คือ ความคิดริเร่ิม ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ยงัคงไม่ชดัเจน 
ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบติักนัต่อตามกนัมา เลยท าให้ความคิดริเร่ิมหรือนวตักรรมทางด้านการ
บริหารจดัการเขา้มามีส่วนร่วมได ้ในยุคของคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูลนายกสมาคมแบดฯ คน
ปัจจุบนันั้นยงัมีส่วนท่ีดีในเร่ืองของการประสานงาน 

การมีวิสัยทศัน์ตอ้งมองถึงการเขา้ใจว่ากีฬาแบดมินตนัจะพฒันาไปในทิศทางแบบกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างไร ถ้าเปรียบกับยุคสมัยก่อนแล้ว ไม่มีใครมองถึงเร่ืองน้ีเช่นกัน แต่ในฐานะ
ผูป้กครองและเป็นส่ือมวลชนก็เลยจ าเป็นตอ้งส่งให้ลูกไปอยูต่่างประเทศ นัน่เพราะมองแลว้วา่การ
บริหารจดัการและความพร้อมยงัไม่พอ ไม่มีความคิดริเร่ิม เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทดลอง
เองก่อน ความส าคญัจึงอยูท่ี่ผูน้  าในดา้นการตดัสินใจ และมีความพร้อมหรือไม่ 

(บทสัมภาษณ์ ธีรนนัท ์เชียงทา, 2563) กลุ่มสโมสรแบดมินตนัมีความคิดเห็นวา่ผูน้ าองคก์ร
แบดมินตนัควรจะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงการท าตามแบบอย่างในระดับสากลอาจจะไม่
สามารถพฒันาไดเ้ป็นไปตามแบบอย่าง หากแต่ควรน าส่ิงเหล่านั้นมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัรูปแบบกีฬาแบดมินตนัของประเทศเรา อยา่งเช่น การน าผูฝึ้กสอนท่ีมีประสบการณ์ทั้ง
ของต่างชาติและของไทยมาประสานร่วมกนั ซ่ึงทั้งหมดก็ตอ้งผา่นการวางแผนจากผูน้ าองคก์ร ซ่ึง
ถา้ตวัผูน้ าขาดวิสัยทศัน์ ขาดความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนั ก็จะท าให้กีฬาแบดมินตนัไม่สามารถ
พฒันาไปไดดี้ข้ึน 

(บทสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภค์น
หน่ึง, 2563) กลุ่มสนบัสนุนภาครัฐมีความคิดเห็นวา่นายกและสมาคมเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกมาจากใน
ภาคส่วนอ่ืนๆ ส่วนน้อยท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกของกีฬาแบดมินตนั ซ่ึงส่งผลต่อการ
ตดัสินใจและการวางแผนเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ต่อวงการกีฬาแบดมินตนั ท าให้ส่วนใหญ่การพฒันา



95 
 

ของกีฬาแบดมินตนั จึงมีการน ารูปแบบการจดัการมาจากต่างประเทศมาปรับใชก้บักีฬาแบดมินตนั
ของไทย  

วิสัยทัศน์ของผูน้ าในปัจจุบันถือว่ามีจุดเด่น มีการประสานงานท่ีดี สามารถดึงคนท่ีมี
ความสามารถเขา้มาร่วมงานไดม้ากมาย หากแต่ยงัไม่สามารถดึงคนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกีฬา
แบดมินตนัมาประสานงานดว้ย และเน่ืองจากไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัในส่วนของสโมสร แมง้านจะ
สามารถท างานไดอ้ยา่งเรียบร้อย แต่ก็จะส่งผลกระทบท่ีไม่ดีกลบัมาอยูบ่่อยคร้ัง 

(บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี กลุ่มผูฝึ้กสอนมีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริหารสมาคม, 2563)
แบดมินตนัควรมีความคิดสร้างสรรคแ์ละควรมีภาวะผูน้ า ท าใหค้นท่ีสนใจต่ืนตวั เพราะฉะนั้นภาวะ
ผูน้ าจึงเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างกระแส กระแสของกีฬาแบดมินตนัท่ีไดรั้บความนิยมจากผูค้นจะ
ท าให้วงการกีฬาแบดมินตนัสามารถพฒันาไปได ้ความคิดริเร่ิม รวมทั้งนวตักรรมต่างๆ จะช่วยท า
ให้กีฬาแบดมินตนัไดรั้บความนิยม ไม่วา่อยา่งไรกีฬาแบดมินตนัก็ไดรั้บความนิยมในส่วนหน่ึง แต่
จ าเป็นตอ้งนิยมในทุกภาคส่วน  

ผูน้ าในองค์กรเองตอ้งมีวิสัยทศัน์ และอยากให้ผูค้นเขา้มามีส่วนร่วมกบักีฬาแบดมินตนั 
การท่ีจะท าให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างย ัง่ยืนตอ้งอยู่ท่ีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ท่ีกล้าจะตดัสินใจและมี
ขอ้มูลท่ีพร้อมจะสามารถบริหารงานไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ไม่ใช่อยู่ท่ีการตดัสินใจของ
เพียงคณะคนกลุ่มหน่ึงเท่านั้น ภาวะผูน้ าจึงเป็นมิติท่ีมีความส าคญัการบริหารจดัการแบดมินตนั
อาชีพอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย 

4.2.2 มิติที ่2  มิติด้านระบบ  
กล่าวถึงเร่ืองระบบการสนบัสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) และระบบการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหบุ้คลากรทางการกีฬา จากการสัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดผ้ลสรุปประเด็นส าคญั
ในการเสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

(บทสัมภาษณ์ ภทัริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ดัการโครงการกีฬาแบดมินตนั เทนนิส กอล์ฟ ของ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด, 2563) ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองระบบการสนับสนุนทางการเงิน 
(ภาครัฐและภาคธุรกิจ) และระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มใหบุ้คลากรทางการกีฬาไวว้า่ ปัจจุบนัน้ีบริษทั
ไทยเบฟฯ ท่ีหลายคนส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าให้การสนับสนุนกีฬาหลากหลายชนิดมากกว่า 20 
สโมสรและเป็นจ านวนเงินท่ีมากพอสมควร การสนบัสนุนของบริษทัไทยเบฟฯนั้นจะเป็นการต่อ
ยอดความสามารถพิ เศษหรือความสามารถในการท่ีจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ซ่ึง
งบประมาณต่อปีของบริษทัไทยเบฟฯ ท่ีไดน้ ามาสนบัสนุนให้กบักีฬาทุกๆ ดา้นน้ี สืบเน่ืองมาจาก
การท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความตอ้งการท่ีจะสร้างระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬา 
อีกทั้งยงัมีแนวคิดวา่เป็นการคืนก าไรกลบัไปสู่สังคมดว้ย ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯเขา้ไปสนบัสนุน
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ทางดา้นการเงินตั้งแต่กีฬาเหล่านั้นยงัไม่เป็นอาชีพจวบจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีหลากหลายกีฬาไดก้ลาย
มาเป็นกีฬาอาชีพอยา่งชดัเจน เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลยบ์อลซ่ึงในขณะน้ีไดก้ลายมาเป็นอาชีพ
ไปแลว้เป็นตน้ การจะสร้างระบบท่ีดีไดน้ั้นอนัดบัแรกเลยตอ้งสร้างมาจากพื้นฐานตั้งแต่ยงัเด็ก เรา
ควรท่ีจะตอ้งสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนเขา้ไปซึมซบัเป็นส่ิงแรก เม่ือเขาเหล่านั้นเติบใหญ่ข้ึนมาก็
จะกลายมาเป็นมืออาชีพและเป็นนักกีฬาอาชีพ อนัจะส่งผลให้เขาเหล่านั้นมีอาชีพเป็นนักกีฬา 
ยกตวัอยา่งเช่น นกักีฬาฟุตบอลท่ีช่ือ กวินทร์และแมซซ่ี เจ ไดรั้บการฝึกสอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่
เป็นเด็กประมาณ 10 กวา่ปี บดัน้ีไดเ้ติบโตข้ึนมาเป็นนกักีฬามืออาชีพไปแลว้เป็นตน้  นั้นจึงเรียกวา่
การวางระบบ ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนไวล่้วงหน้าเป็น10 ปี และถา้หากว่าไม่สร้างระบบตั้งแต่วนันั้น 
ไม่มีโครงการน้ี จะไม่มี กวินทร์ และแมซซ่ี เจ ในวนัน้ี และจะมีใครต่อยอดให้เขาทั้งสองหรือไม่
(บทสัมภาษณ์ ภทัริศร์ ถนอมสิงห์, 2563)  

(บทสัมภาษณ์ ณหทยั ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของระบบ ทั้งในเร่ืองของระบบการสนับสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ) และระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬา ไวว้า่ในเร่ืองของการสนบัสนุน
ทางการเงินส าหรับภาครัฐนั้นตอ้งมีการคุยกบั กกท. ซ่ึงหากมีนโยบาย มีการวางแผนงานท่ีชดัเจน มี
จ านวนสโมสรท่ีพร้อมจะเป็นอาชีพ ก็จะสามารถผลกัดนัให้ไปถึงท่ีภาครัฐจะสนับสนุนได ้และ
ไม่ใช่แค่ภาครัฐเพียงอยา่งเดียว จ าเป็นท่ีจะตอ้งดึงภาคเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเพื่อช่วยเหลือ
ในดา้นการสนบัสนุนงบประมาณหรือการจดัการแข่งขนั ซ่ึงกีฬาแบดมินตนันั้นถือไดว้า่เป็นอาชีพ
อย่างหน่ึง ซ่ึงจะมีวิธีการท าอย่างไรให้เหมือนกับประเทศญ่ีปุ่น ท่ีชักน าให้บริษัทเอกชนเข้ามา
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงต่างจากประเทศไทย ถา้หากวา่สามารถท าไดห้ากวา่ภาครัฐสามารถชกัน า
ให้บริษทัเอกชนต่างๆ เขา้มาสนบัสนุนดา้นการกีฬาไม่เพียงแมแ้ต่กีฬาแบดมินตนั หากรวมถึงกีฬา
ประเภทอ่ืนๆ ดว้ย ถา้มีมาตรการการลดหยอ่ยภาษีไดม้ากข้ึน การเขา้มาสนบัสนุนก็จะมากข้ึนตาม
ไปดว้ย และอีกหลายบริษทัก็จะมัน่ใจในการเขา้มาร่วมลงทุนกบักีฬาอาชีพและให้การสนบัสนุน 
หากทว่าตอนน้ีงบประมาณการสนบัสนุนจ าเป็นตอ้งผ่านสมาคมกีฬาแบดมินตนัและสมาคมกีฬา
จงัหวดั ซ่ึงหากถา้ผา่นตาม พรบ. กีฬาอาชีพก็จะสามารถลดหยอ่นภาษีได ้2 เท่า เพียงแต่การให้เงิน
ผ่านสองสมาคมนั้นเป็นเร่ืองท่ีล าบากมาก เพราะสมาคมเหล่านั้นต่างจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ดงันั้นทาง กกท. จึงตอ้งท างานร่วมกนักบัสมาคม และตอ้งท าอยา่งไรเม่ือเอกชนจะน าเงินมาลงทุน
มาสนบัสนุน ท าอย่างไรให้สามารถท่ีกระจายเม็ดเงินไปยงัส่วนภูมิภาคไดอ้ยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากว่า
ในขณะน้ียงัมีความเหล่ือมล ้าในเร่ืองน้ีอยูจึ่งตอ้งมีการบริหารจดัการเร่ืองน้ีให้ชดัเจนและสร้างความ
มัน่ใจให้มากข้ึน แต่ในตอนน้ีทางสมาคมเองก็เปิดให้ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ หากสโมสร
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ใดมีความพร้อมก็เขา้มาขอรับการสนบัสนุนได ้ทางสมาคมก็พร้อมท่ีจะสนบัสนุนเต็มท่ีให้กบัทุก
สโมสรท่ีมาร้องขอ  

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบับุคลากรทางกีฬาเช่นนกักีฬา ผูต้ดัสิน หรือผูจ้ดัการทีม เป็นการ
ส่งผลดีต่อการเป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ ประการท่ีส าคญัคือ บุคลากรในดา้นกีฬาแบดมินตนั 
มีการวางเป้าหมายวา่จะไปต่อในระดบัไหน แมแ้ต่การเป็นผูต้ดัสินเองก็จะตอ้งมีการเกษียณอายุการ
ท างานเพราะฉะนั้นเราจะตอ้งมีการพฒันาตวัเองให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีการวางเป้าหมายใน
อนาคตว่าจะมีการต่อยอดจากระดบัชาติไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนอย่างระดบันานาชาติได้อย่างไรด้วย 
ไม่ใช่เพียงเพราะวา่ตวัเราเองนั้นจะหยดุอยูท่ี่การเป็นผูต้ดัสินในประเทศเท่านั้น ดว้ยศกัยภาพของเรา
สามารถไต่เตา้ข้ึนไปเป็นผูต้ดัสินในระดบัภูมิภาค และในระดบัชาติ หรือระดบัทวีปก็ยงัมีต าแหน่ง
อ่ืนอีกมากมายให้ต่อยอดต่อไป ซ่ึงเราเองก็ตอ้งตั้งเป้าหมายไวใ้ห้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้รวมถึงการ
ต่อยอดตวัเองใหไ้ปในดา้นสายวิทยากร เราก็สามารถท่ีจะผลิตบุคลากรในดา้นกีฬานั้นให้เพิ่มข้ึนมา
ไดอี้ก ถือไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัทั้งตวัเอง ทั้งบุคลากรดา้นสายงานอ่ืนดว้ย  

(บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของระบบ ทั้งในเร่ืองของระบบการสนับสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ) และระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬาไวว้่า ถา้หากว่าประเทศไทย ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มวัแต่กลวัท่ีจะเร่ิมตน้ มนัก็จะไม่มีการเร่ิม ยกตวัอยา่งเช่น นกักีฬา
ของประเทศจีนท าไมถึงเก่งจะเห็นวา่ ผูน้  าของเขามีการจดัการแบบระบบคอมมิวนิสตท่ี์ดีมาก แต่ใน
ระบบของเรานั้นยงัไม่มีความมัน่ใจไม่มีส่วนร่วมกนัระหวา่งสโมสรกบัสมาคม การจบัเข่าคุยกนัจะ
รู้วา่ทั้งสโมสรหรือสมาคมต่างมีเป้าหมายอยา่งไร มีส่ิงใดท่ีคิดตรงกนั ส่ิงใดท่ีเห็นต่างกนัยิง่จะท าให้
เขา้ใจกนัดีข้ึน จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเอาผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนัเขา้มาจดัการ หาก
เป็นแบบนั้ นแล้วจะยิ่งท าให้วงการกีฬาแบดมินตันมีแนวทางท่ีชัดเจน ต่อไปการสนับสนุน
งบประมาณก็จะมีเขา้มาสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน และหากจดัการได้อย่างโปร่งใส่ในทุก
ระบบด้วยแล้ว แบดมินตนัก็จะกลายเป็นกีฬาท่ีภาคเอกชนให้ความสนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 
สโมสรตอ้งมีการดูแลนกักีฬาเป็นอยา่งดี ส่วนสมาคมก็มีหนา้ท่ีสนบัสนุนสโมสรต่ออีกทอดหน่ึงแต่
ทั้งน้ีสโมสรเองก็ตอ้งบริหารดว้ยการพึ่งพาตวัเองในการเร่ิมตน้ก่อนเป็นอนัดบัแรกและค่อยมีการ
ขอรับการสนบัสนุนจากสมาคมเป็นล าดบัขั้นต่อไป 

(บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาหญิงทีมชาติไทยและมืออนัดบั 4 ของโลก, 2563) 
ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของระบบ ทั้งในเร่ืองของระบบการสนบัสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) 
และระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬาไวว้า่ กกท. มีงบประมาณในการฝึกซอ้ม ถาม
วา่พอไหม ก็มีเพียงพอท่ีจะไปแข่งขนัเพื่อควา้เหรียญทอง โดยรวมแลว้เร่ืองงบประมาณพวกน้ีทาง
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ผูบ้ริหารของสโมสรจะเป็นคนท่ีจดัการ โดยส่วนท่ีเราเป็นนกักีฬาก็จะไม่ไดม้ายุง่เก่ียวในส่วนของ
เร่ืองน้ีเท่าไร เพราะเราจะเป็นปลายทางท่ีคอยรับการสนับสนุนมากกว่า ซ่ึงบอกไดว้่าการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิกท่ีจะถึงน้ีก็มีความพร้อมแลว้ในทุกดา้นๆ ส่วนตวัเรามีหนา้ท่ีแค่โฟกสักบัฝึกซ้อมและ
การแข่งขนัเท่านั้น  

(บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาหญิงทีมชาติไทย, 2563) ไดก้ล่าวไวว้า่
การท่ีจะหาเงินเขา้มาสู่สโมสรของตนเองเป็นเร่ืองท่ียากมาก เน่ืองจากวา่ทุกสโมสรในตอนน้ีท่ีเป็น
สโมสรแบดมินตนัส่วนใหญ่ไม่ได้มีนักกีฬาท่ีประสบความส าเร็จในการท่ีป้ันนักกีฬามืออาชีพ
เหมือนบา้นทองหยอดท่ีมีรัชนก อินทนนท์ หรือน้องเมย ์ท่ีหลายคนรู้จกั ดังนั้นการหาผูส้นบัสนุน
ทางด้านการเงินทั้งจากทางภาครัฐและทางภาคเอกชนจึงจดัได้ว่าเป็นเร่ืองท่ียากมาก หากแม้ว่า
สโมสรสามารถหาผูส้นับสนุนทางด้านการเงินมาได้แล้ว สโมสรตอ้งท าการบริหารจดัการเงิน
เหล่านั้นโดยเร่ิมตน้จากการไปดึงตวันกักีฬาระดบัโลกมาอยูใ่นทีม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อมาลง
เล่นลีกอาชีพซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 7-10 วนั แต่หลงัจากส้ินสุดการแข่งลีกนั้นแลว้ก็จะมีการสร้าง
กระแสในส่วนของสโมสรนั้น เพื่อท่ีจะไดมี้ดาวรุ่งในอนาคตข้ึนมาทนัที แต่ถา้จะเอานกักีฬาท่ีเรา
ป้ันข้ึนมา แข่งลีกนั้นไม่สามารถท าไดเ้พราะระยะเวลาการฝึกซอ้มไม่ทนัอีกทั้งยงัขาดประสบการณ์
ในการลงแข่งขนั 

“จุดอ่อนของสโมสรท่ีเป็นแบดมินตนัโดยตรงก็คือขาดเงิน ส่วนสโมสรท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจท่ี
มีชมรมแบดมินตนัมีเงินแต่ขาดการบริหารจดัการท่ีอยากจะสร้างนกักีฬาข้ึนมา”อีกประการหน่ึงท่ี
ส าคญัมากก็คือ “ในส่วนตวัของนักกีฬาเองถ้าไม่มีสโมสรอยู่ก็จะไม่มีเงินท่ีจะมาสนับสนุนการ
แข่งขนั” (บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล, 2563 

สอดคล้องกบั (บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ได้กล่าวถึงเร่ืองระบบการสนับสนุนทางการเงิน(ภาครัฐและภาคธุรกิจ) และระบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬาไวว้่าระบบจะช่วยท าให้การพฒันาทุกอย่างในกีฬาแบดมินตนั
กา้วหนา้ แต่ทวา่ในความเป็นจริงแลว้การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับตวับุคคลเอง ซ่ึงการพฒันา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตวับุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า
ต่อเน่ืองจากระบบการบริหารจดัการนัน่เอง ยกตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองของการแข่งขนั จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีบุคลากรเขา้มาบริหารจดัการวา่จะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมอยา่งไร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ว่าแต่ละทีมท่ีสร้างข้ึนมานั้นจะมีเป้าหมายและจะด าเนินการอย่างไร ในความคิดของผูใ้ห้ขอ้มูล
กล่าวว่า “ตอ้งให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับผิดชอบในส่วนตรงน้ีให้เต็มท่ี แน่นอนว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
ทั้งหมดน้ีผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้บริหารจดัการโดยการมอบเป้าหมาย มอบวตัถุประสงค์ให้แต่ละฝ่าย
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ท่ีตั้งข้ึนมาไปบริหารจดัการต่อไป” สืบเน่ืองมาจากวา่กีฬาทุกอยา่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีนกักีฬา
ท่ีไดรั้บความนิยม ตอ้งมีการจดัการแข่งขนัท่ีท าให้ผูค้นสนใจ ถา้หากวา่ไม่มีสองส่ิงน้ีต่อให้คิดวาง
แผนการดีอยา่งไร ท าการตลาดดีอย่างไรก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กีฬาแบดมินตนัน้ีได ้
ดงันั้นแลว้การท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บักีฬาแบดมินตนัน้ีจะตอ้งมองใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของกีฬา
แบดมินตนัในต่างประเทศดว้ยวา่ท าอยา่งไรถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในกีฬาแบดมินตนัน้ีไดซ่ึ้ง
แน่นอนว่าในตลาดประเทศไทยขณะน้ียงัเทียบไม่ไดก้บัระดบัโลก ซ่ึงในประเทศไทยเองยงัไม่มี
หน่วยงานใดท่ีจะกลา้เขา้มาลงทุน ดงันั้นแลว้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ควรท่ี
จะเขา้มาร่วมมือกนัและเห็นคุณค่าของกีฬาประเภทน้ีเพื่อท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักีฬาแบดมินตนั
น้ีได ้

สอดคลอ้งกบั (บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีม
แบดมินตนั, 2563) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองระบบการสนบัสนุนทางการเงินทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ และ
ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬาไวว้า่ สมยัก่อนนั้นนกักีฬาท่ีเก่งสามารถสมคัรเพื่อ
ไปแข่งขนัเมืองนอกได้ทนัทีเลย และต้องเป็นนักกีฬาชั้นยอดท่ีอยู่ในการดูแลของสมาคมกีฬา
แบดมินตนัเท่านั้น แต่ในปัจจุบนักลบักลายเป็นการแข่งขนัของแต่ละสโมสรเพื่อเขา้ไปแข่งขนั
กันเอง ซ่ึงนักกีฬาบางคนก็ยงัไม่มีความสามารถถึงขั้นเก่งเลยแต่ถ้ามีเงินก็สามารถไปแข่งขัน
ต่างประเทศได้ เน่ืองจากสมยัก่อนไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐอีกทั้งเอกชนก็ยงัไม่ไดใ้ห้ความ
สนใจอะไรมากนักในการสนับสนุนเร่ืองเงินหรือไม่มีเงินเลย ถ้าหากว่านักกีฬาไม่เก่งจริงก็ไม่
สามารถท่ีจะไปแข่งขนัในระดบันานาชาติหรือในระดบัทีมชาติได ้จึงอยากให้ทุกภาคส่วนเขา้มา
สนบัสนุนตรงจุดน้ีดว้ย อีกทั้งยงัตอ้งการใหน้กักีฬาแบบมือสมคัรเล่นนั้นเวลาไปแข่งกลบัมาไดแ้ลว้
รางวลับา้ง เหมือนกบัอดีตท่ีผา่นมา แต่ในกรณีท่ีนกัแบดมินตนัอาชีพนั้นมีเงินเดือน พอชนะกลบัมา
ก็สมควรให้มีโบนสัรายปี มีเงินเดือนปรับสูงข้ึน “ถา้มีเงินสนบัสนุนจะสามารถสร้างคนไดเ้ร็วข้ึน 
เพราะกีฬาแบดมินตนัไม่เหมือนกอล์ฟท่ีจะเล่นไดถึ้ง 50-60 ปี กีฬาประเภทน้ี ส าหรับเพศชายแลว้
สามารถเล่นไดถึ้งแค่อาย ุ30 ปี ส่วนผูห้ญิงสามารถเล่นไดถึ้งอาย ุ26-27 ปี”  

(บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง ประธานกรรมการบริษทั Fly Power Thailand จ ากดั, 
2563) กล่าววา่ “คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ทุกอยา่งในทุกวงการขบัเคล่ือนไดด้ว้ยเงิน ต่อให้ทุกอยา่งมีการ
สนบัสนุนท่ีดีพร้อมหากทวา่ขาดการสนบัสนุนดา้นการเงิน กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไวก้็จะขาด
การพฒันาตามไปด้วย เร่ืองการสนับสนุนงบประมาณนั้นจะเกิดข้ึนได้จริงก็ต่อเม่ือผูน้ าเป็นคน
บริหารจดัการ หากผูน้ าไม่สามารถริเร่ิมการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงานได้
วงการกีฬาแบดมินตนัน้ีก็จะไม่มีการพฒันาเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน” 
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(บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและบริหารความเส่ียงการกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2563) กล่าวถึงเร่ืองระบบการสนบัสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) และ
ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬากล่าวว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือ 
ความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจนั้น มีความเห็นว่าควรมีการเพิ่มในเร่ืองของทางเศรษฐกิจ หรือ 
ความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองของ Sport Tourism นั้นเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลควรให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ดงันั้นแล้วกีฬาท่ีเป็น Sport Tourism ทางรัฐบาลควรให้การสนับสนุน
เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากจะมีงบประมาณด้านการบูรณาการ ซ่ึงจะเป็นงบท่ีสนับสนุนการแข่งขนัท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอยา่งมาก ยกตวัอยา่งเช่น การจดัการแข่งขนั Motor GP ใน
ประเทศไทย สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศหลายพนัลา้นบาท มีนกัท่องเท่ียวเขา้มารับชมมากมาย 
จะเห็นได้ว่าส่ิงน้ีเป็นการตอบโจทย ์Sport Tourism ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงรัฐบาลควรจะลงมาช่วย
สนบัสนุนงบประมาณตรงน้ีดว้ยเช่นกนั โดยส่วนตวัแลว้สโมสรกีฬาแบดมินตนัเองก็สามารถท าได้
แต่การจดัการแข่งขนัก็อาจจ าเป็นตอ้งดึงนกักีฬาแบดมินตนัท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมแข่งขนัดว้ย ตอ้งมี
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี มีคนต่างชาติเขา้มารับชม นกักีฬาแบดมินตนัของไทยควรไดรั้บ Wildcard 
เข้าแข่งขันด้วยซ่ึงจะท าให้นักกีฬาของไทยได้รับประโยชน์ตรงน้ีอย่างมาก ซ่ึงจะท าให้กีฬา
แบดมินตนัสามารถสร้างมูลค่าให้กบัเศรษฐกิจของประเทศได ้อีกทั้งยงัสามารถยกระดบัให้กีฬา
แบดมินตนัภายในประเทศไดด้้วยเช่นกนั แต่โดยภาพรวมแล้วกว่าจะถึงระดบันั้น ก็จะตอ้งมีการ
ลงทุนพอสมควร 

(บทสัมภาษณ์ แสงทอง บุญบ าเพ็ญศีล กลุ่มสโมสรแบดมินตนั, 2563) ไดก้ล่าวถึงปัจจุบนั
สมาคมแบดฯ ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได ้สมาคมจะเอาไป
บริหารตรงจุดไหนไม่สามารถมีใครรับรู้ได ้ไม่วา่จะมีการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน การให้
ความส าคญักบับุคลากรตั้งแต่ระดบัทีมชาติ ลงไปถึงระดบัเยาวชนนั้นเป็นส่ิงส าคญัมาก และตอ้งมี
การบริหารท่ีชดัเจน ถา้การท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาดา้นการเงินแลว้แต่สามารถบริหารไดแ้ค่เฉพาะ
จุด ไม่สามารถกระจายการสนับสนุนไปได้อย่างทั่วถึง จะท าให้ กีฬาแบดมินตันไม่ย ั่งยืน 
เพราะฉะนั้นการกระจายการสนับสนุนไปให้ไดอ้ย่างทัว่ถึงก็เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรของกีฬา
แบดมินตนัไปไดทุ้กๆ ภาคส่วน 

ถา้การสนบัสนุนมีเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง มูลค่าก็จะเพิ่มสูงข้ึนตาม เช่นนั้นแลว้จะท าให้ระบบ
การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ จะท าใหก้ารสนบัสนุนส่งไปสู่ระดบัยอ่ยต่างๆ เม่ือมองเห็น
มูลค่าก็จะช่วยให้เกิดการแข่งขนัภายใน และจะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาบุคลลากรไปในทางท่ีถูกตอ้ง 
เม่ือทุกอยา่งมีมูลค่าเพิ่มแลว้ทุกอยา่งในระบบจะท างานอยา่งสมดุลและมีประสิทธิภาพ 
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(บทสัมภาษณ์ เทพชยั วิโนทยั, 2563) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนกักีฬาแบดมินตนัมีความ
คิดเห็นว่าการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนท่ีดีข้ึนกว่าแต่ก่อนมาก แต่ยงัไม่
สามารถสู้กีฬาเทนนิส หรือ ฟุตบอลได้ ในทางด้านการสนับสนุนงบประมาณ เงินรางวลัและ
ค่าตอบแทนเองก็มีมูลค่าท่ีสูงมากเช่นกนั และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักีฬาเป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั 
เพราะจะช่วยให้กลายเป็นกีฬาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงภาพลกัษณ์ของนักกีฬาเองก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่ม
มูลค่า อย่างเช่น ลีซอ ท่ีตอ้งเขา้ไปจดัการดา้นการวางตวั จดัการภาพลกัษณ์ให้ตั้งแต่ยงัเด็ก เม่ือทุก
อย่างดูดี เวลาออกส่ือก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัตวันกักีฬาเองเช่นกนั การน าเสนอข่าวจากส่ือเอง ก็
ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยนกักีฬาอีกทางดว้ยเช่นกนั 

(บทสัมภาษณ์ ธีรนันท์ เชียงทา, 2563) กลุ่มสโมสรแบดมินตันมีความคิดเห็นว่าการ
สนบัสนุนงบประมาณเป็นส่ิงส าคญัมาก หากไม่มีการสนบัสนุนวงการกีฬาแบดมินตนัในทุกภาค
ส่วนก็ไม่สามารถพฒันาได้ ถ้าจะรอแค่เงินจากสมาคมแน่นอนว่าสมาคมเองก็มีงบประมาณไม่
เพียงพอ เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารองค์กรก็จะตอ้งมีการประสานจากหลายภาคส่วน และวางแผนการ
จดัหางบประมาณเพื่อน ามาพฒันาองค์กรให้ไปในทางท่ีดีข้ึน เม่ือกีฬาแบดมินตนัมีการสนบัสนุน
จากทั้งภาครัฐและเอกชน จะท าให้มูลค่าของกีฬาแบดมินตนันั้นสูงข้ึนตามไปดว้ย เพราะจะมีการ
ปรับตวั การพฒันา มีงบประมาณท าให้บุคลากรมองเห็นมูลค่าและอยากท่ีจะเล่นกีฬาแบดมินตนั
ต่อไป 

(บทสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภค์น
หน่ึง, 2563) กลุ่มสนับสนุนภาครัฐมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันสมาคมแบดมินตันได้รับการ
สนบัสนุนจากโตโยตา้ ซ่ึงเป็นภาคเอกชนและจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬาซ่ึงเป็นภาครัฐ ในตอนน้ีทั้งภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนอย่างเต็มท่ี และเป็นไปอย่าง
เพียงพอ ทั้งค่าตอบแทน ทั้งการจดัการแข่งขนั หรือในการพฒันาดา้นต่าง ทั้งหมดน้ีก็ข้ึนอยูก่บัการ
จดัการของผูน้ าองค์กรท่ีสามารถบริหารและประสานงานไดอ้ยา่งดี แต่วา่การสนบัสนุนจริง ๆ นั้น
ยงัคงไม่เพียงพอ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกีฬาแบดมินตนัยงัคงไม่มีประสิทธิภาพ ยงัคงมีการ
บริหารเฉพาะเจาะจงเกินไป เม่ือมีการพฒันาท่ีกระจุกตวัอยูจุ่ดเดียว ไม่มีการกระจายตวัไปยงัส่วน
ต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถพฒันาไปไดทุ้กภาคส่วน การสนับสนุนจึงยงัคงไม่ชดัเจน และยงัถือเป็น
จุดอ่อนส าหรับการบริหาร 

(บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี, 2563) กลุ่มผูฝึ้กสอนมีความคิดเห็นว่าถ้าดูจากตวั
ผูบ้ริหารก็มีการสนบัสนุนส่วนหน่ึง แต่ถา้มองในการบริหารจดัการก็ตอ้งบอกงวา่ยงัคงไม่เพียงพอ 
เพียงแต่ตอ้งท าการประสานจากภาครัฐหรือเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วม ผูบ้ริหารก็จะตอ้งจดัการ
อยา่งไรใหผู้ท่ี้เขา้มาสนบัสนุนมองเห็นศกัยภาพ การมีผูส้นบัสนุนเขา้มาและมีผูน้ าท่ีมีความสามารถ
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จะท าให้กีฬาแบดมินตนัมีมูลค่าท่ีสูงข้ึน ทั้งการแข่งขนัท่ีมีรางวลัท่ีสูงข้ึน การถ่ายทอดสด แต่ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยูก่บัความนิยมของกีฬาแบดมินตนัในช่วงเวลานั้นดว้ย อยา่งเช่น ตอนท่ี เมย ์รัชนก ไดแ้ชมป์
โลก ท าให้ผูค้นทัว่ประเทศสนใจท่ีจะมาเล่นกีฬาแบดมินตนั ถา้กีฬาแบดมินตนัมีความนิยมก็ยิ่งท า
ใหมู้ลค่าของกีฬาสูงข้ึนตาม และผูส้นบัสนุนก็อยากท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

4.2.3 มิติที ่3 มิติด้านการจัดการทุนมนุษย์  
กล่าวถึง การจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย(์ผูฝึ้กสอน นักกีฬา กรรมการ และ ผูจ้ดัการ

ทีม) และการจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา จากการสัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ไดผ้ลสรุปประเด็นส าคญัในการเสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

(บทสัมภาษณ์ ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ ัดการโครงการกีฬาแบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ 
ฟุตบอล และกีฬาอีกหลายประเภทของเครือบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั, 2563) กล่าวถึง การจดัการ
และพัฒนาด้านทุนมนุษย์ (ผู ้ฝึกสอน นักกีฬา กรรมการ และผู ้จ ัดการทีม) และการจัดการ
วทิยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา ไวว้า่ งบประมาณต่อปีของไทยเบฟฯ ท่ีสนบัสนุนกีฬาใน
ทุกๆ ดา้นต่อปีเป็นงบประมาณท่ีมากพอสมควร ถา้ดูหลกัๆ ถา้กีฬา บริษทัฯเราสนบัสนุนมากกว่า 
20 กวา่สโมสร เช่นเรามีกอลฟ์ เรามีเทนนิส เรามีแบดมินตนั เรามีฟุตบอล เรามีวอลเลยบ์อล เป็นตน้  
โดยรวมๆ แลว้ถือวา่มาก เพราะเราใหค้วามส าคญัทางดา้นบุคลากร ตอ้งการใหเ้ยาวชนในประเทศท่ี
มีฝีมือ มีพรสวรรค์ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสามารถยกระดับไปสู่นานาชาติได้นั่นคือ
จุดประสงคห์ลกัของเราซ่ึง “นกักีฬาทั้งหลายเหล่านั้นคือทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าเป็นอยา่งมาก บริษทั
ฯเพียงแค่หยิบยืนโอกาสให้เท่านั้นเอง พวกเขาเหล่านั้นมีฝีมือแต่ขาดโอกาส เราเพียงแค่หยิบยื่น
โอกาสเติมส่ิงท่ีขาดใหเ้ขาเท่านั้นเอง” (บทสัมภาษณ์ ภทัริศร์ ถนอมสิงห์, 2563) 

(บทสัมภาษณ์ ณหทยั ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการทุนมนุษย ์ในเร่ืองของการจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย ์
ผูฝึ้กสอน นกักีฬา กรรมการ ผูจ้ดัการทีม การจดัการวทิยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา ไวว้า่
ทุกอย่างต้องมีการพฒันาควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น การพฒันาการอบรมผูต้ ัดสิน ให้เข้าใจ
กฎระเบียบใหม่ท่ีในปัจจุบนัมีการเพิ่มเติม นอกจากผูต้ดัสินนั้นเราก็จ  าเป็นตอ้งอธิบายให้นักกีฬา
หรือสโมสรเขา้ใจถึงกฎระเบียบใหม่ๆ ดว้ย ซ่ึงในตอนน้ีมีกฎระเบียบในการแต่งกายของผูฝึ้กสอน 
ก็มีกฎระเบียบให้ปฏิบติัเหมือนกนักบันกักีฬา หากไม่ปฏิบติัติตามก็จะถือวา่มีความผิดเหมือนกนั 
ซ่ึงกฎน้ีก็เพิ่งเร่ิมใช้เม่ือเดือนมกราคม 2563 ท่ีผ่านมาอีกทั้ งยงัมีการพฒันาระบบการศึกษากับ
วทิยาศาสตร์การกีฬาใหเ้ป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืน ทางสมาคมแบดฯ ไดมี้การเชิญบุคลากรใน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาเยอะมาก ทั้ งจากมหิดล จุฬาฯ มศว. โดยทางสโมสรหรือสมาคม
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จ าเป็นตอ้งไปดึงตวัผูท่ี้เข้าใจในด้านกีฬาแบดมินตนั เพราะจะเข้าใจในระบบของการฝึก เม่ือมี
วิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มาสนับสนุนแล้ว ก็ตอ้งบริหารจดัการในการฝึก มีการท าตารางฝึกซ้อม
ร่วมกบัผูฝึ้กสอนแบดมินตนั มีการวางแผนแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการฝึก หรือแมก้ระทัง่
วางแผนก่อนเร่ิมการแข่งขนัหรือหลงัการแข่งขนั  

ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ การคดัเลือกนักกีฬาไปแข่งขนั เพราะถ้าเราคดัเลือกทรัพยากรท่ีไม่ดี 
อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ในประเทศท่ีเป็นมืออาชีพอยา่ง จีนหรือมาเลเซีย 
เขาค่อนขา้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมาก ปัจจุบนัเรายงัคงมีปัญหาเร่ืองน้ีอยู ่เพราะไม่มีแมวมองท่ี
จะมองหานกักีฬาท่ีมีคุณภาพ  

(บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563) 
ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการและพฒันาด้านทุนมนุษย ์ผูฝึ้กสอน นักกีฬา กรรมการ 
ผูจ้ดัการทีม การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา ไวว้่าทุกอย่างก็ตอ้งมีการลงทุน 
เมย ์รัชนก ถือไดว้า่เป็นการลงทุนประเภทหน่ึงแต่เป็นการลงทุนในเร่ืองของการจดัการและพฒันา
ในเร่ืองของทักษะ การฝึกฝนให้เกิดความช านาญ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ ทักษะใหม่ๆ 
วทิยาการความกา้วหน้า เทคนิคต่างๆ เขา้มาเพิ่มเติมให้แก่ ผูฝึ้กสอน กรรมการ ผูจ้ดัการทีม และน า
การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มาใช้อย่างถูกตอ้ง เน้นในเร่ืองของระบบการศึกษาตอ้งเอ้ือแก่
การใหเ้วลานกักีฬาไดมี้การฝึกซอ้มอยา่งเตม็ท่ี 

(บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาหญิงทีมชาติไทยและมืออนัดบั 4 ของโลก, 2563) 
ได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองของการจดัการและพฒันาด้านทุนมนุษย์ ผูฝึ้กสอน 
นกักีฬา กรรมการ ผูจ้ดัการทีม การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา ไวว้า่ทุกคนมี
ต้นทุนชีวิตท่ีต่างกัน ดังนั้ นควรมองว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าในตวัเองทั้ งนั้ นไม่ว่าจะเป็นผูฝึ้กสอน 
นกักีฬา กรรมการ ผูจ้ดัการทีม ลว้นเป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่าควรให้ความส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนั 
แมก้ระทัง่การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษาท่ีน าเขา้มาใช้ควรให้คุณค่าและเห็น
ความส าคญัของส่ิงเหล่าน้ีดว้ยเพราะมนัสามารถท าใหเ้รากา้วไปสู่ความส าเร็จไดโ้ดยง่ายดาย 

(บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาหญิงทีมชาติไทย, 2563) ไดก้ล่าวไวว้า่
การบริหารจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย ์ ผูฝึ้กสอน นกักีฬา กรรมการผูต้ดัสิน และ ผูจ้ดัการทีม 
และการจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา ในการท่ีใครสักคนจะเขา้มาเป็นนกักีฬา
ให้กบัสโมสรของเราจะอยา่งไรก็แลว้แต่ ทุกส่ิงทุกอยา่งจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เอกชนหรือภาคไหนก็แลว้แต่ท่ีมีความพร้อมสนบัสนุนตรงจุดน้ีได ้แลว้ตอ้งเอาจริงเอา
จงัลงมาร่วมมือกนัตั้งลีกอาชีพดูซกั 3 ปี ท าทีมกนัข้ึนมา โดยมีบริษทัและองคก์รต่างๆ เหล่าน้ีท าทีม
ข้ึนมาเพื่อมาแข่งขนักนั ภายในระยะเวลา 3 ปีก็เพียงพอท่ีจะเห็นภาพรวมข้ึนมา อย่างน้อยเม่ือได้
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เร่ิมตน้ท าข้ึนมาแลว้ นกักีฬาในเมืองไทยก็จะไดรู้้ว่าส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยู่ ซ้อมอยู่ตอนน้ีนั้น มนัคือ
อาชีพหน่ึงท่ีสามารถมีรายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัวไดอ้ยู่ตรงน้ี เขาเหล่านั้นมีความสามารถถา้
ตั้งใจท าให้ดี ได้เป็นนักกีฬาอยู่ตรงจุดน้ี มนัคืออาชีพหน่ึงท่ีเขาสามารถสร้างเงินให้กบัตวัเองได ้
ไม่ใช่เพียงเพื่อมาเล่น มาเรียนจนจบมหาวิทยาลยั อายเุลย 18 ปี ไปแลว้ตอ้งท าอยา่งไรในเม่ืออายุได้
ล่วงเลย 18 ปีไปแลว้ไม่สามารถลงแข่งขนัไดแ้มแ้ต่คร้ังเดียว และถา้คิดจะข้ึนไปเป็นทีมชาติ จะออก
ต่างประเทศ นกักีฬาส่วนมากจะไม่ไดรั้บโอกาสตรงนั้นกนัทุกคน ดงันั้นส่ิงท่ีท าไดต้อนน้ีก็คือมอง
หาสโมสรใหญ่ท่ีพอจะไปหาสปอนเซอร์หรือท่ีพอจะมีนกักีฬาเยอะๆ แต่มนัก็ยงัไม่พอกบัการท่ีจะ
มาเป็นอาชีพท่ีย ัง่ยืน มนัเป็นเหมือนแค่ฉาบฉวยท่ีอาจจะปีน้ีลองเล่นดู ปีหนา้ไม่ลงเล่น ส่ิงเหล่าน้ีท่ี
ท ามาก็จะเลือนหายไปกบักาลเวลา เพราะการแข่งขนัไม่สามารถจดัข้ึนมาไดทุ้กปีแบบท่ีประเทศอ่ืน
เขาท ากัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย ถือได้ว่าแบดมินตันคืออาชีพ และเป็นศูนย์กลาง
แบดมินตนัลีกอาชีพท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกตอนน้ีเลยก็วา่ เน่ืองจากวา่แต่ละทีมมีเงินสนบัสนุนเขา้มา
มากมายในการท่ีซ้ือตวันกักีฬา อยา่งประเทศไทยเรานั้นก็มีทั้งบดินทร์และทนงศกัด์ิ ท่ีไปเล่นท่ีลีก
อินเดีย หลายๆ คนท่ีไปเล่นตรงนั้นตอ้งใชเ้งินซ้ือตวักนัทั้งนั้น แต่เราจะท าอยา่งไรให้มีนกักีฬาท่ีมี
ฝีมือระดบัน้ีมาเล่นลีกในบา้นเรา และตอ้งท าอย่างไรให้เด็กๆ เยาวชนในบา้นเราไดเ้ห็น ไดป้ะทะ
ฝีมือดว้ย  ไดร่้วมทีมดว้ย มนัเป็นการเร่ิมตน้ของการเป็นลีกอาชีพท่ีดีได ้แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือเร่ืองของ
ผูส้นับสนุน และเม็ดเงินท่ีจะเขา้มาท่ีจะท าให้เกิดทีมท่ีย ัง่ยืนต่อไป “เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินใน
ทุกๆ เร่ือง ทุกๆ อย่างในการสร้างบุคลากรท่ีจะมาดูแลนักกีฬา นกัโภชนาการ นักเวชศาสตร์การ
กีฬา  เราสามารถสร้างทีมได้ แต่ไม่สามารถหาเม็ดเงินท่ีจะเอามาท าให้แบดมินตนัเป็นอาชีพได ้
เพราะฉะนั้นเราต้องมีคนท่ีจะเข้ามาสนับสนุนในเร่ืองน้ี คือคนท่ีมีเงิน” (บทสัมภาษณ์ สุจิตรา  
เอกมงคลไพศาล, 2563) 

สอดคล้องกบั (บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย ์(ผูฝึ้กสอน นกักีฬา กรรมการ และผูจ้ดัการทีม) 
และการจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษาวา่ ในการบริหารจดัการบุคลากรของกีฬา
แบดมินตนัให้มีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ระบบการบริหารจดัการแบบ
ระดบันานาชาติ สาเหตุเน่ืองมาจากว่าระบบของนานาชาตินั้นมีการท าวิจยั เก็บขอ้มูลไวใ้นระบบ
อยา่งชดัเจน ต่างจากระบบของประเทศไทยของเรานั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างมาตรฐานใหเ้ทียบเท่าได้
แบบระบบของนานาชาติก่อน และตอ้งท าแบบจริงจงัไม่ใช่แค่วา่ท าแบบขอไปทีแบบน้ีก็จะไม่เกิด
ผลดีอะไรข้ึนมาเลย “ตอ้งบอกว่าในตอนน้ีระบบของเรายงัสู้ระดบันานาชาติไม่ได”้ แต่ในขณะน้ี
สโมสรในประเทศไทยเราได้มีการพฒันาระบบมากข้ึนโดยการน าระบบหรือหลักสูตรระดับ
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นานาชาติเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีผา่นมาท่ียงัใชร้ะบบหรือหลกัสูตรท่ีใชไ้ด้
ในตอนนั้นเท่านั้น ในขณะท่ีเด็กรุ่นใหม่ในตอนน้ีก็เร่ิมจะรับระบบหลกัสูตรพวกน้ีได้ แมก้ระทัง่
หลกัสูตรของวิทยาศาสตร์การกีฬาทางสโมสรเราก็ได้เอาระบบของนานาชาติเขา้มาด้วย “ระบบ
เก่าๆ สมควรท่ีจะลบท้ิงไปไดแ้ลว้เน่ืองจากไม่ทนัสมยัแลว้” เม่ือจะกล่าวถึงเร่ืองวิทยาศาสตร์การ
กีฬาท่ีจะเขา้มาช่วยในการสร้างนกักีฬาว่าส าคญัต่อกีฬาแบดมินตนั ในประเทศไทยเราอยา่งไรนั้น 
ไพศาลยงักล่าวเสริมวา่ ประเทศไทยเรานั้นยงัมีความเขา้ใจผิดกบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากว่า
วิทยาศาสตร์การกีฬาถือว่ามีส่วนส าคัญมากท่ีจะช่วยพัฒนาตัวนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 
สรีรวิทยาหรือโภชนาการล้วนเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูฝึ้กสอนจะต้องเขา้ใจ เพราะผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้อยู่
ใกล้ชิดกับนักกีฬามากท่ีสุด แน่นอนว่าผูฝึ้กสอนจ าเป็นจะต้องมีความรู้ก่อน หากอยากให้มีผู ้
ฝึกสอนมีความรู้ในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการอบรม จดัการเรียนใหก้บัผูฝึ้กสอน
โดยการน าความรู้ในระดบันานาชาติเขา้มาใช้ และประการส าคญัอีกประการหน่ึงคือส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือ ผูฝึ้กสอนจ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการฝึก ไม่วา่จะเป็นการฝึก การกิน 
ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเขา้มาคอยควบคุมนักกีฬา แมก้ระทัง่รวมถึงในการแข่งขนัก็จะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วมดว้ย อีกทั้งในเร่ืองของระบบการศึกษาในการท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนกีฬาแบดมินตนัไดถู้กมองวา่
เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสต่อการเป็นนักกีฬาแบดมินตนัมืออาชีพอีกดว้ย “ตอ้งเขา้ใจว่า บางคน
เล่นกีฬาเก่ง แต่บริหารไม่เก่ง แน่นอนว่าวิสัยทศัน์คนเราไม่เท่ากนั มีความรู้ไม่เท่ากนั ดงันั้นแล้ว
ตอ้งแยกให้ออกจากกนัว่าจะให้บุคลากรทางน้ีสนับสนุนด้านไหน ใครเก่งด้านไหนก็ให้บริหาร
จดัการดา้นนั้น ในเร่ืองของพฒันาก็เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายพฒันา เพราะแต่ละหนา้ท่ีจะมีแผนงานกนัคน
ละรูปแบบ การสนบัสนุนจะแตกต่างกนั แน่นอนวา่บุคลากรของฝ่ายบริหารจะตอ้งทราบวา่ควรจะ
บริหารอย่างไร ในสมาคมกีฬาแบดมินตนัตอนน้ีก็จะมีแค่ฝ่ายพฒันาเท่านั้น ซ่ึงเป็นแค่การพฒันา
แบบภาพรวม อันท่ีจริงแล้วควรจะพัฒนาทั้ งระบบ เยาวชน เยาวชนระดับชาติ และนักกีฬา
ระดบัชาติ หากมีการวางแผน มีการเขา้ใจท่ีดีก็จะช่วยให้มีการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนอยา่งแน่นอน” 
(บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ, 2563)   

(บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 
2563) ไดก้ล่าววา่ปัญหาของประเทศไทยในตอนน้ีคือไม่มีหน่วยงานใดมองเห็นคุณค่าของนกักีฬา
แบดมินตนัน้ีเท่าใดนัก จากสถิติท่ีผ่านมามีนักกีฬาเพิ่มข้ึนแต่กลบัเลิกเล่นเร็ว สาเหตุเป็นเพราะว่า
นกักีฬาส่วนใหญ่เม่ือเล่นไปไดส้ักระยะเวลาหน่ึงแลว้ประสบความส าเร็จก็มกัจะเลิกเล่นเพราะเป็น
ช่วงท่ีก าลงัเตรียมตวัเขา้สู่ร้ัวมหาวทิยาลยัหรือศึกษาอยูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัซ่ึงแตกต่างกบัในระดบั
นานาชาติเป็นอยา่งมากซ่ึงในระดบันานาชาติแลว้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะเขา้มาให้การ
สนับสนุนทั้ งเร่ืองเงินและการศึกษาควบคู่กันไป น่ีเป็นข้อแตกต่างระหว่างประเทศไทยและ
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ต่างประเทศ โดยนกักีฬาแบดมินตนัในประเทศไทยนั้นตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ระหวา่งเรียน
ต่อจบแลว้มีงานท าสามารถท างานหาเล้ียงครอบครัวได ้หรือเป็นนักกีฬาต่อแต่อาจจะไม่มีรายได้
เล้ียงตนเองและครอบครัว ดว้ยสาเหตุน้ีจึงท าให้นกักีฬาของประเทศไทยเราท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก
เลิกเล่นกีฬาน้ีไป ในระดบัท่ียงัไปไม่ถึงอาชีพ อีกส่วนหน่ึงเป็นปัญหาท่ีนักกีฬาเลือกท่ีจะเรียนไป
ด้วยและเล่นไปด้วยเป็นอาชีพหลัก ไม่มีการหาอาชีพอ่ืนเข้ามาควบคู่กับการเล่นแบดมินตัน 
ยกตวัอย่าง บุศนนัท์ อ๊ึงบ ารุงพนัธ์ ท่ีศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็น
นกัแบดมินตนัหญิงทีมชาติไทยซ่ึงมีศกัยภาพท่ีมากพอจะเป็นนกักีฬาในระดบัท็อป 10 ของโลกได ้
แต่เม่ือผูป้กครองและนกักีฬาเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่จะตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเรียนเป็นหลกั และ
การเล่นกีฬาทีมชาติเป็นเร่ืองรอง ทางสมาคมแบดฯ จึงพฒันาความสามารถตามเวลาท่ีมีให้  แต่ถา้
มองให้ลึกลงไปกวา่นั้นบุศนนัท์ สามารถหันเหตวัเองมาเล่นได้อย่างจริงจงั ถา้มีการวางแผนและ
ดูแลเร่ืองเวลาเพื่อพฒันา ให้ความส าคญักับความสามารถและด้วยศกัยภาพของบุศนันท์ นั้ นมี
ความสามารถใกลเ้คียงกบัรัชนก อินทนนท์ นกักีฬาแบดมินตนัหญิงทีมชาติท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ีได ้
ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่แบดมินตนัไม่ไดข้าดแคลนนกักีฬาแบดมินตนั แต่ขาดความพร้อมในดา้นต่างๆ ท่ีจะ
ท าให้นกักีฬาสามารถเล่นไปถึงระดบัอาชีพ อนัน้ีเป็นหน่ึงตวัอยา่ง และยงัมีนกักีฬาอีกหลายๆ คน 
ซ่ึงเขา้ข่ายลกัษณะของบุศนนัท ์แบบน้ีเปรียบเสมือนพีระมิดการท่ีขาดแคลนนกักีฬาในส่วนยอด ท่ี
ก าลงัเขา้สู่ช่วงพฒันาจนเก่งแลว้หายไป นกักีฬาของเราท่ีเล่นในระดบัฐานของพีระมิดมีจ านวนมาก
พอข้ึนไปเป็นสามเหล่ียมพีระมิด แต่แลว้ส่วนยอดของพีระมิดท่ีเก่งจะขาดแคลนไม่มีนกักีฬา ท าให้
ยอดพีระมิดของเรามีนักกีฬาท่ีเก่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากส่ิงน้ีเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขควบคู่กับ
ความสามารถในการพฒันาของนักกีฬา เพราะในเร่ืองความสามารถของนักกีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยไม่ไดด้อ้ยกวา่นกักีฬาประเทศชั้นน าของโลก  

สอดคลอ้งกบั (บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง ประธานกรรมการบริษทั Fly Power 
Thailand จ ากดั, 2563) ซ่ึงกล่าวว่า การสนบัสนุนตวันกักีฬาท่ีมีความสามารถ ถา้นกักีฬามีระเบียบ
วนิยัและปฏิบติัตวัเหมาะสม ภาพลกัษณ์ท่ีออกมาก็จะเป็นภาพดา้นบวกกบัตวัสินคา้ของ Fly Power  
เม่ือผูค้นเห็นนกักีฬาท่ี Fly Power สนบัสนุน หรือเป็นพรีเซนเตอร์ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าไปในตวัเอง 
ถึงแมว้า่บางคนอาจจะไม่ไดส้นบัสนุนเพราะแบรนด์สินคา้ แต่ท่ีสนบัสนุนเราเพราะวา่เรามีนกักีฬา
ท่ีใช้อุปกรณ์จากของเรา นั้นเป็นเคร่ืองการันตีไดอ้ย่างแน่นอนวา่เป็นการเพิ่มมูลค่าสองทางซ่ึงเรา
และตวันกักีฬาเองก็ไดป้ระโยชน์ควบคู่กนั เพราะบริษทัเรามีแนวคิดท่ีว่ามนุษยคื์อส่ิงท่ีมีตน้ทุนสูง
ท่ีสุดเหนืออ่ืนใด 

(บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและบริหารความเส่ียง การกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2563) กล่าวถึงเร่ืองการจดัการทุนมนุษย ์อนัไดแ้ก่การจดัการและพฒันาดา้นทุน
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มนุษย ์เช่น ผูฝึ้กสอน นักกีฬา กรรมการ ผูจ้ดัการทีม การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบ
การศึกษา ไดก้ล่าวา่ในการพฒันาระดบัตน้น ้ า จะเห็นไดว้า่มีความส าคญัต่อการพฒันานอ้ยมาก ตาม
โรงเรียนสถานศึกษาต่างๆ แทบจะไม่ไดมี้การกระตุน้หรือสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนเลย ท าเพียง
แค่เอากีฬาไปเป็นวิชาเสริมส าหรับการสอนเท่านั้น สืบเน่ืองมาจากว่า กกท. และหน่วยงานต่างๆ 
ขาดการพัฒนา และไม่ได้มีการท างานร่วมกันอย่างชัดเจน จึงท าให้การท างานค่อนข้างท่ีจะ
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งยากล าบาก ในความชดัเจนดา้นการปฏิบติัการของประเทศไทยเราจากกรมพล
ศึกษานั้นพบวา่ ไม่มีการสร้างฐานและบุคลากรในระดบัตน้น ้ าเพื่อป้อนไปสู่ระดบัการพฒันาต่อไป 
ถา้เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือเกาหลีใต ้นกักีฬาและ
บุคลากรอันทรงคุณค่าเหล่าน้ีได้มีการเร่ิมต้นมาจากโรงเรียนทุกคน เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ี
มองเห็นคุณค่าของความเป็นคนท่ีต้องได้รับการสนับสนุนในทุกเร่ืองท่ีพวกเขาเหล่านั้ นมี
ความสามารถและสามารถพฒันาศักยภาพของตัวเองไปได้อีกในล าดับต่อไปซ่ึงแตกต่างจาก
ประเทศไทยมากท่ีย ังมองไม่ เห็นคุณค่าของการจัดการทุนมนุษย์ มองไม่เห็นคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของผูฝึ้กสอน นกักีฬา กรรมการผูต้ดัสิน ผูจ้ดัการทีม การจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และระบบการศึกษา ยกตวัอย่างเช่น กีฬากอล์ฟหลงัจบเลิกเล่นแลว้เราสามารถมองเห็นภาพไดว้่า 
นกักีฬาเหล่านั้นสามารถไปท างานอ่ืนในสายอาชีพกอล์ฟได ้อยา่งเช่นผูฝึ้กสอนหรือจะเปล่ียนจาก
มือสมคัรเล่นไปแข่งแบบอาชีพก็ได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มแลว้กีฬาแบดมินตนัแทบจะมองไม่เห็น
และเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส าหรับนกักีฬาแบดมินตนัอาชีพหรือบุคลากรท่ีเก่ียวกบักีฬาแบดมินตนั เม่ือ
จบฤดูดูการแข่งขนัแลว้ก็จะตอ้งไปท างานประจ าดา้นอ่ืน เช่นนกักีฬาเยาวชนก็ตอ้งไปเรียนหนงัสือ 
ผูต้ดัสินก็ไปท างานประจ า จะเห็นไดว้า่กีฬาแบดมินตนัอาชีพจะตอ้งกลบักลายมาเป็นอาชีพรองเสีย
มากกวา่อาชีพหลกั แต่ถา้หากวา่ตอ้งการท่ีจะใหกี้ฬาแบดมินตนักลายเป็นการท างานในดา้นการเป็น
มืออาชีพแลว้ ควรจะตอ้งมีการวางให้เป็นเส้นทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จเหมือนกบักีฬาฟุตบอล กีฬา
กอล์ฟ ก็จะตอ้งยอ้นกลบัมาดูองค์ประกอบในเร่ืองของรายได ้เร่ืองของมาตรฐาน เร่ืองของระบบ
การบริหารการจดัการ เร่ืองของความนิยมในกีฬาแบดมินตนั เพราะฉะนั้นทุกส่วนท่ีได้กล่าวมา
ทั้งหมดน้ีถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัทีจะท าใหกี้ฬาแบดมินตนักลายมาเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนืได ้

(บทสัมภาษณ์ แสงทอง บุญบ าเพ็ญศีล, 2563) กลุ่มสโมสรแบดมินตนัได้กล่าวถึงการ
บริหารแบบยัง่ยนื ตอ้งมีการพฒันาทุกดา้น เพราะการพฒันาท่ีจะสามารถไปแข่งขนัในระดบัโลกจะ
พัฒนาเพียงแค่ด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ การบริหารจัดการด้านทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา 
กรรมการ ผูฝึ้กสอน หรือผูจ้ดัการทีม จะต้องมีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นักกีฬาจะ
ไม่ใช่แค่การซ้อมเท่านั้น ยงัต้องมีการเสริมสร้างความรู้ด้านอ่ืนๆ เพิ่ม หรือ กรรมการต้องมีการ
พฒันาตวัเองและยกระดบัความเป็นมืออาชีพไปสู่ระดบัสากลมากข้ึน และผูฝึ้กสอนหากยกระดบั
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ตวัเองก็จะช่วยผลิตนกักีฬาให้มีคุณภาพท่ีดีเช่นกนั วิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษาเองมี
ส่วนส าคญัอยา่งมาก เพราะหากมองวา่ในเร่ืองของเทคนิคแลว้ ในอดีตกบัปัจจุบนันั้นไม่ไดต่้างกนั
มากแต่ดว้ยรูปแบบของการล่นท่ีมีความรวดเร็วมากข้ึน แข็งแกร่งข้ึน เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การ
กีฬาจึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีจะช่วยยกระดบัการแข่งขนัและตวันกักีฬาใหป้ระสบผลส าเร็จ แมจ้ะมอง
วา่ในเร่ืองของสรีระระหว่างคนยุโรปกบัคนเอเชียจะมีรูปร่างท่ีต่างกนั แต่หากน าวิทยาศาสตร์การ
กีฬามาประยุกต์ใช้แล้ว ก็จะช่วยลดข้อจ ากัดความได้เปรียบเสียเปรียบได้และท าให้นักกีฬา
แบดมินตนัมีประสิทธิภาพในการแข่งขนัอีกดว้ย 

ในเร่ืองของระบบการศึกษาในการเอ้ืออ านวยต่อการต่อยอดไปเป็นนกักีฬาอาชีพ คงตอ้ง
บอกวา่ในประเทศเรายงัคงไม่พร้อมในดา้นน้ี ซ่ึงแน่นอนวา่มนัท าให้นกักีฬาท่ีมีฝีมือ แต่ปัจจยัอ่ืนๆ 
ไม่เอ้ืออ านวยท าให้พวกเขาต้องยุติการเล่นกีฬาและมุ่งมัน่ไปทางด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว 
แน่นอนวา่น้ีคือปัญหาท่ียงัคงเร้ือรังมาจนถึงปัจจุบนั เป็นปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขและยงัไม่มี
นโยบายภาครัฐท่ีชดัเจนมารองรับในเร่ืองน้ี 

การมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารมาปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวมี้ผลต่อนกักีฬาอย่างมาก เพราะ
นกักีฬาไม่ตอ้งมาใส่ใจในดา้นอ่ืนๆ นกักีฬาควรจะมีความพร้อมและมีสมาธิในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขนั ผูจ้ดัการทีมหรือผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการจดัการให้มีความพร้อมในดา้นอ่ืนๆ การรักษา
ระบบวนิยัใหมี้ประสิทธิภาพก็จะเป็นตวัช่วยใหส้ามารถผลิตนกักีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(บทสัมภาษณ์ เทพไชย วโินทยั, 2563) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนกักีฬาแบดมินตนัมีความ
คิดเห็นว่าถา้จะให้มีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะตอ้งพฒันาทั้งระบบ รวมทั้งบุคลากรทางการกีฬา จะ
พัฒนาด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ ทรัพยากรของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าท่ีอ่ืน ทั้ งหมดล้วนอยู่ท่ีผูน้  า 
เพราะฉะนั้นแลว้การพฒันาจะตอ้งร่วมพฒันาไปดว้ยกนั เช่น นกักีฬาอาชีพฟุตบอล จะถูกพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง จนสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัเอง  

ในเร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนส าคญัมาก ยิ่งในเร่ืองของสรีระของคนไทยแลว้ มี
รูปแบบท่ีเสียเปรียบเม่ือตอ้งไปแข่งขนัในระดบันานาชาติ ก็จ  าเป็นตอ้งดึงวิทยาศาสตร์การกีฬาให้
เขา้มาช่วยเสริมในเร่ืองน้ีดว้ย แต่ก็ตอ้งมีความรู้เขา้ใจในเร่ืองน้ีดว้ย ไม่ใช่ท าตามผูอ่ื้นจะถูกเสมอไป 
อย่าไปเดินตามหลงัเขาเสมอ เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าองคค์วามรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัคนไทยดว้ย 

ในเร่ืองของระบบการศึกษานั้น ภาครัฐจะตอ้งเขา้มาช่วยดว้ย อยา่งเช่น ลีซอ ท่ีจะตอ้งเรียน
อยูท่ี่องักฤษ มีการเรียนการสอนท่ีใชเ้วลานอ้ยกวา่ปกติ เพราะส าหรับนกักีฬาแลว้เขาใหค้วามส าคญั
กับเวลาฝึกซ้อม แต่ในไทยคงยงัไม่มีการเอ้ืออ านวยในส่วนน้ียงัคงใช้เวลาเรียนท่ีมากกว่าการ
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ฝึกซ้อม ระบบการศึกษาในบา้นเราก็ถือเป็นอุปสรรคส าคญัอย่างหน่ึงของนักกีฬาแบดมินตนัใน
บา้นเรา หากผูน้ าไม่มีการวางแผนให้กบันกักีฬา ปล่อยตวัใครตวัมนัก็จะส่งผลลพัธ์ออกมาได้ไม่
เป็นอยา่งดี เพราะฉะนั้นก็จ  าเป็นจะตอ้งมีฝ่ายต่างๆ เขา้มาวางแผนให้ ในเร่ืองของเตรียมความพร้อม 
การอ านวยความสะดวกในการเดินทาง หรือเร่ืองของโภชนาการ การจะท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็น
อาชีพอย่างย ัง่ยืน จะตอ้งมีการจดัการเร่ืองน้ีให้ชดัเจนและตอ้งประสานกนั ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
รับผดิชอบทั้งหมด  

(บทสัมภาษณ์ ธีรนนัท ์เชียงทา, 2563) กลุ่มสโมสรแบดมินตนัมีความคิดเห็นวา่การบริหาร
จดัการอาชีพแบบยัง่ยืนควรพฒันาทุกภาคส่วน ในเม่ือผูส้นบัสนุนมองไม่เห็นศกัยภาพท่ีชดัเจนจะ
ท าใหภ้าครัฐและเอกชนไม่เขา้มาสนบัสนุน ตวันกักีฬาตอ้งมีการยกระดบัและพฒันา ท าใหผู้ล้งทุน
สามารถมองเห็นศกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็อยากท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุน 
ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นทั้งตวันกักีฬา สโมสร ซ่ึงก็จะท าใหเ้ป็นการกระจายการพฒันาก็จะท าใหมี้ความ
เป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนืได ้

วทิยาศาสตร์การกีฬามีส่วนส าคญั แต่ไม่ใช่เป็นตวัน า แต่เป็นเพียงตวัช่วยในการเสริมสร้าง
พัฒนาการตัวบุคลากร ส่วนระบบการศึกษาควรจะมีการเปล่ียนการบริหารจัดการให้มีการ
เอ้ืออ านวยให้กบันกักีฬาท่ีมีเป้าหมายในการมุ่งมัน่เป็นนกักีฬาอาชีพ มีการจดัการท่ีแยกเฉพาะหรือ
มีส่วนช่วยเพิ่มเติม ไม่ใช่แบบโครงการชา้งเผือกในสมยัก่อน ท าให้สูญเสียนกักีฬาท่ีมีความสามารถ
ไปมากพอสมควร 

(บทสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภค์น
หน่ึง, 2563) กลุ่มสนับสนุนภาครัฐมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบนัได้มีการพฒันาฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่าย
บริหาร และฝ่ายปฏิบติั มีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามขั้นตอนและชดัเจน หากแต่ผลลพัธ์
ยงัคงดอ้ยประสิทธิภาพ เลยท าใหคุ้ณภาพและศกัยภาพของบุคลากรนั้นดอ้ยประสิทธิภาพลงไปดว้ย 
นั่นเกิดจากการบริหารท่ียงัไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง คิดว่าการบริหารจดัการท่ีปฏิบติัอยู่เป็น
แนวทางท่ีถูกตอ้ง แต่ผลท่ีออกมากลบัตรงกนัขา้ม ไม่ว่าจะเป็นทั้งตวันักกีฬา และกรรมการ ท่ีมี
จ  านวนนอ้ยลงมาก การบริหารทางดา้นน้ีถือวา่ยงัคงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขต่อไป 

ในเร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมแบดมินตนันั้น ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในเร่ืองของเคร่ืองมือต่าง ๆท่ีจะช่วยเร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬา หากแต่การน ามาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ยงัท าไดแ้ค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และดา้นองคค์วามรู้ก็ไม่ไดมี้การท าความ
เขา้ใจท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปได ้เป็นการท างานแบบ One way ท่ีไม่ไดป้ระโยชน์
เตม็ท่ี 
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เร่ืองของระบบการศึกษา ทางสมาคมแบดฯ ก็ไม่สามารถเข้ามาจดัการตรงน้ีได้มากนัก 
เพราะสมาคมแบดฯเองก็ไม่มีอ านาจมากพอท่ีจะเขา้ไปจดัการหรือไปประสานกบัมหาวิทยาลยัหรือ
สถานศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่ีตวันักกีฬาและผูป้กครองเท่านั้ นท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจ 
นโยบายของตวัสมาคมเองก็คงยงัไม่มีความเด็ดขาดท่ีจะสามารถก าหนดใหต้วันกักีฬาสามารถเลือก
ไดว้า่จะเลือกเดินเส้นทางไหน ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมาก็ยงัคงเป็นปัญหาเดิมๆ ท่ีรุ่นก่อนก็ประสบปัญหา
มา ซ่ึงในปัจจุบนันั้นทางสมาคมแบดฯ ก็ท าไดแ้ค่ประสานให้นกักีฬาสามารถเขา้ไปยงัสถานศึกษา
ต่างๆ ไดแ้ต่ไม่สามารถเขา้ไปร่วมจดัการใหเ้อ้ือต่อการฝึกซอ้มของนกักีฬาไดเ้ลย  

สมาคมแบดฯ ตอนน้ีเองก็ยงัคงจดัการดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนั ดา้นอาหาร ดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงโดยหลกัแลว้จะรวมอยูท่ี่ฝ่ายพฒันากีฬา หากแต่ฝ่ายพฒันากีฬามีคณะกรรมการเพียงแค่ 
ไม่ก่ีคนต่างกบัฝ่ายอ่ืนๆ ท าให้เห็นวา่การเตรียมความพร้อมให้กบันกักีฬานั้นมีความพร้อมทุกดา้น 
แต่ในเร่ืองของผลงานคงตอ้งบอกว่ายงัไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีเกิดจากฝ่ายพฒันาของสมาคมแบดฯ ต้องการท างานอย่างคล่องตวั แต่ขาดคนท่ีมีความรู้
ความสามารถมาร่วมท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี, 2563) กลุ่มผูฝึ้กสอนมีความคิดเห็นวา่ก่อนท่ีจะพฒันา
ดา้นต่างๆ การพฒันาตวับุคลากรหรือตวันกักีฬาถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด การพฒันาตั้งแต่ระดบัเยาวชน
ถึงระดบัชาติ หากสามารถท าการพฒันาไปควบคู่พร้อมกนัก็จะท าให้กีฬาแบดมินตนัมีฐานท่ีดี น่ีคือ
ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันา หากมวัแต่พฒันาแต่ดา้นอ่ืนๆ แต่ไม่พฒันาตวับุคลากรให้มีผลงาน ก็ถือวา่
ลม้เหลวเช่นกนั 

ในเร่ืองของวิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนส าคญัเช่นกนั แต่ก็ไม่ไดส้ าคญัท่ีสุด เพราะท่ีจริง
แลว้วิทยาศาสตร์การกีฬานั้นก็ตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการฝึกฝนเทคนิค ไม่ใช่แค่จะสนใจแต่
วิทยาศาสตร์การกีฬา ฝึกแต่ความแข็งแรง ความเร็ว แต่เร่ืองเทคนิคไม่ได้มีความเช่ียวชาญหรือ
ช านาญ มนัก็ล้มเหลวเช่นกนั เพราะฉะนั้นการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาจ าเป็นตอ้งเขา้มาช่วยใน
บางส่วน อยา่งเช่น นกักีฬามีคุณสมบติัดา้นไหนท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ก็ให้น าช่วยเสริมดา้นนั้นๆ 
ไป ก็จะสามารถช่วยพฒันานกักีฬาไปในทางท่ีดีได ้ 

เร่ืองของระบบการศึกษา ภาครัฐควรมีนโยบายแบ่งแยกให้ชัดเจน ไม่ใช่หน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาท่ีใดท่ีหน่ึง ควรมีการแบ่งการศึกษาให้กบันกักีฬาเพื่อท่ีสามารถแบ่ง
เวลาให้ส าหรับการเตรียมพร้อม การฝึกซ้อม ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทุกฝ่ายหากสามารถท างานร่วมกนั
ได ้ทุกอยา่งเตรียมพร้อมไวห้มดแลว้ จะท าใหน้กักีฬาสามารถฝึกซอ้มไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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4.2.4 มิติที ่4 มิติด้านนโยบายภาครัฐ 
ทางด้านมิติน้ีมีนโยบายของภาครัฐในการช่วยการส่งเสริม และการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัเพื่อให้กลายเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยืน จาก
การสัมภาษณ์โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดผ้ลสรุปประเด็นส าคญัในการเสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

(บทสัมภาษณ์ ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ ัดการโครงการกีฬาแบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ 
ฟุตบอล และกีฬาอีกหลายประเภทของเครือบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั, 2563) กล่าวถึงนโยบายใน
การส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัไว้
วา่ ภาครัฐตอ้งเป็นตวัขบัเคล่ือน และภาคเอกชนควรสนบัสนุน ถา้ภาครัฐไม่ขบัเคล่ือน ภาคเอกชนก็
ไม่มีแรงท าได้ จะให้เราไปตั้งลีกก็ไม่ใช่ เพราะเราไม่ใช่คนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในด้านกีฬา เรา
สนบัสนุนคนท่ีไม่มีโอกาสให้ไดรั้บโอกาสนั้น แต่เราก็ไม่ไดผ้ลกัดนัขนาดนั้น เพราะเราเป็นคนให้
เงินไป เราไม่ใช่ภาครัฐท่ีจะตอ้งมาดูแลโดยตรง นัน่หมายความวา่ทุกกีฬาก็ตอ้งด้ินรน ท าระบบของ
ตวัเอง เม่ือเป็นแบบน้ีแลว้ แปลวา่นโยบายภาครัฐคือส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนท่ีจะท าให้คนเล่น
กีฬาเหล่าน้ีสามารถมองเห็นไดว้า่ถา้เล่นกีฬาแลว้จะสามารถต่อยอดใหเ้ป็นอาชีพได ้ไม่ใช่วา่เล่นไป
ก็วนกลบัไปในสายวชิาการอาชีพ ของการเรียนและท างานออฟฟิศเช่นเดิม 

(บทสัมภาษณ์ ณหทยั ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของนโยบายภาครัฐ ในเร่ืองของนโยบายในการส่งเสริม การมีส่วนร่วม
ระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัอาชีพไวว้า่ ส าหรับภาครัฐเอง
นั้นควรมีการพูดคุยกบัทาง กกท. ซ่ึงหากมีนโยบาย มีการวางแผนงานท่ีชดัเจน มีจ านวนสโมสรท่ี
พร้อมจะเป็นอาชีพ ก็จะสามารถร่วมมือกนัทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การสนับสนุนได ้เพื่อช่วยเหลือใน
ดา้นการสนับสนุนงบประมาณหรือการจดัการแข่งขนั อีกทั้งยงัตอ้งออกนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ือง
การลดหยอ่นภาษีเป็นกรณีพิเศษให้กบัภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงินให้แก่กีฬาทุก
ประเภทอีกดว้ย ถา้หากวา่ในประเทศไทยสามารถท าไดห้น่วยงานภาครัฐสามารถท าให้บริษทัท่ีเขา้
มาสนบัสนุนดา้นการเงินกบักีฬาต่างๆ ได ้มีการลดหยอ่ยภาษีไดม้ากข้ึน การเขา้มาสนบัสนุนก็จะ
มากข้ึนตามล าดบั และบริษทัเอกชนทั้งหลายก็จะเกิดความมัน่ใจในการเขา้มาร่วมลงทุนกบักีฬา
อาชีพนั้นต่อไป 

(บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563)  
ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของนโยบายทางภาครัฐ ในเร่ืองของการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหวา่ง
ภาครัฐและผูส้นับสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัอาชีพ ส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัแรกเลยคือ 
ภาครัฐต้องสนับสนุนในด้านการเรียนก่อนไม่ว่าจะระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย หรือจะเป็น
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การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภาครัฐควรจะเร่ิมสนบัสนุนจากจุดน้ีก่อน เพราะอาชีพน้ีเป็นกีฬา จึง
จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนในเส้นทางอาชีพท่ีมัน่คงเน่ืองจากว่าคนไทยส่วนใหญ่จะยึดติดกับ
ค่านิยมท่ีวา่ การเป็นหมอ การเป็นสถาปนิก จะเป็นอาชีพท่ีมีค่ามากกวา่ เพราะเส้นทางอาชีพพวกน้ี
มนัเป็นรูปธรรมมองเห็นไดช้ดัเจนกวา่ เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลคิดจะสนบัสนุนดา้นน้ีก็ตอ้งมีการ
สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ ไม่ใช่ว่าให้กบัตวันกักีฬา แต่คือการมอบหมายให้กบัองค์กรท่ี
ควบคุมดูแล การให้โอกาสถือเป็นส่ิงส าคญัและสโมสรหรือสมาคมก็ตอ้งท าให้มนัมัน่คง เพราะวา่
ในหลกัความเป็นจริงแลว้ทุกอยา่งตอ้งมีการลงทุน เพราะฉะนั้นงบประมาณจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุด ทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนตอ้งเขา้มาสนบัสนุน “อยา่ไปคิดวา่ตอ้งท าให้เห็น
ก่อนถึงจะมีการลงทุน” ซ่ึงอนัท่ีจริงแล้วสโมสรเราได้ลงมือท าแล้วแต่เรามีความสามารถท าได้
เพียงแค่น้ี เพราะฉะนั้นจึงตอ้งการให้ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองคก่์อนต่างๆ เขา้มาสนบัสนุน
กีฬาแบดมินตนัถึงจะไปต่อได ้และถา้ตอ้งการท่ีจะท าให้มนัย ัง่ยืนจริงๆ งบประมาณคือส่ิงส าคญั
ท่ีสุด ถา้เรามวัแต่กลวัไม่กลา้ท่ีจะท าอะไร มนัก็จะไม่เดินหนา้ ตอ้งลองผดิลองถูก ภทัรพล เงินศรีสุข
กล่าว 

(บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาหญิงทีมชาติไทยและมืออนัดบั 4 ของโลก, 2563) 
ได้กล่าวถึงเร่ืองนโยบายทางภาครัฐในเร่ืองของการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัอาชีพ รัชนกกล่าววา่ ส่วนส าคญัของนกักีฬาคือ ใจ
สู้ อยากให้มีองคก์รเขา้มาสนบัสนุนอยา่งย ัง่ยืน สมาคมแบดฯ หรือสโมสรก็ตอ้งพฒันานกักีฬารุ่น
ใหม่ๆให้ย ัง่ยืนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจมีความฝันโดยสร้างนักกีฬารุ่นพี่ให้เป็นแบบอย่าง 
สนับสนุนงบประมาณให้สามารถไปต่อยอดได้ ถ้าเรามีนักกีฬาแบดมินตนัท่ีเป็นซุปเปอร์สตาร์
หลายคนแล้ว ในประเทศไทยอนาคตอาจจะมีลีกเป็นของตวัเอง มีการแข่งขนัเป็นของตวัเอง จน
กลายเป็นกีฬาของชาติ เม่ือถึงจุดนั้นกีฬาแบดมินตนัก็จะกลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนืแน่นอน 

(บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนักกีฬาทีมชาติและครูผูส้อนแบดมินตนั, 
2563) ใหแ้ก่เยาวชนอีกดว้ย ไดก้ล่าวไวว้า่นโยบายภาครัฐไม่ไดส้นบัสนุนอะไรท่ีชดัเจน นโยบายใน
การส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนั
อาชีพนั้นตอ้งออกเป็นตวับทกฎหมาย ขอ้ระเบียบอยา่งชดัเจนเพื่อสนบัสนุนกีฬาโดยก าหนดเป็น
งบประมาณลงมาให้แต่ละสโมสรอยา่งชดัเจนและทัว่ถึง ส่วนภาคเอกชนนั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะ
สนบัสนุนเฉพาะนกักีฬาหรือสโมสรท่ีมีช่ือเสียง หรือเจา้ของสโมสรนั้นสามารถหารายไดจ้ากแหล่ง
อ่ืนๆ มาช่วยสนบัสนุนโดยไม่ตอ้งรอหน่วยงานภาครัฐลงมาช่วย “โรงเรียนทุกโรงเรียนเด็กจะตอ้ง
ถูกบงัคบัให้เล่นกีฬาแบดมินตนั เป็นกีฬาอนัดบัตน้ๆ ฉะนั้นในนโยบายภาครัฐตรงน้ี มนัจะมีส่วน
เร่งส่วนช่วยวงการแบดมินตนัไทยให้มีความคล้ายอย่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้ จะท าอย่างไร”  
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การท่ีมีนายทุนเขา้มาร่วมดว้ยช่วยกนัสนบัสนุนทางดา้นการเงินและตอ้งมีเงินมากพอให้แต่ละทีม
ไดเ้ดินหน้าได ้ส่วนในเร่ืองของนโยบายภาครัฐตอ้งชดัเจนตอ้งผลกัดนัให้มนัเกิดเป็นรูปธรรม เป็น
อาชีพท่ีย ัง่ยืนใหไ้ด ้โดยการกระจายเขา้สู่โรงเรียนสอดแทรกเขา้ไปในโรงเรียนให้เด็กๆ ไดรู้้จกัและ
ได้สัมผสักบัแบดมินตนัเร็วหน่อย แต่แบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีตอ้งใช้เวลาอาจจะตอ้งเร่ิมเรียนตั้งแต่
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในทุกโรงเรียนถา้ผูกเขา้กบัทอ้งถ่ิน อย่างเช่นกีฬาฟุตบอลจะเห็นภาพท่ีชัดมาก 
เม่ือผูกเขา้กบัทอ้งถ่ิน ถา้แบดมินตนัสามารถผูกเขา้กบัโรงเรียนไดก้็จะถือวา่ประสบความส าเร็จไป
อีกหน่ึงขั้น เพราะแต่ละโรงเรียนถา้มีศกัยภาพในการท าในโรงเรียน อยา่งนอ้ยโรงเรียนก็แข่งกนัใน
ระดบัโรงเรียนมีกรมพละคอยจดัการแข่งขนัระดบัโรงเรียนประจ ากนัอยูแ่ลว้ เม่ือแข่งขนัภายในกนั
เสร็จก็จะส่งนกักีฬาเหล่านั้นออกมาสู่องคก์รขนาดใหญ่ขา้งนอกโรงเรียน ทุกฝ่ายก็จะไดป้ระโยชน์
จากการท าให้กีฬาแบดมินตนัมีมาตรฐานสูงข้ึน สโมสรก็จะไดฐ้านนกักีฬาจากโรงเรียนในการผลิต
ทรัพยากรท่ีมากพอ (บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล, 2563) 

(บทสัมภาษณ์ของ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) ไดก้ล่าวถึง
เร่ืองนโยบายในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและผูส้นับสนุนในการส่งเสริมกีฬา
อาชีพแบดมินตนัอาชีพไวว้า่ นโยบายของทางภาครัฐในประเทศไทยนั้นถือว่าช่วยไดม้าก ไม่ขาด
แคลน มีการสนับสนุนการด้านเงินทุนมากกว่าหลายๆ ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลแทบไม่ไดช่้วยอะไรเลย พวกเขาเหล่านั้นมีหน้าท่ีควบคุมเท่านั้น ส่วนใหญ่
แลว้จะเป็นภาคเอกชนท่ีเขา้มาสนบัสนุนมากกวา่ ท าใหผ้ลส าเร็จยงัไม่แน่นอน แต่การสนบัสนุนใน
ประเทศไทยนั้นอาจจะยงัมองไม่เห็นภาพมากกว่า ผลลพัธ์อาจจะยงัไม่ชดัเจน เพราะทางประเทศ
ไทยเรานั้นอาจจะน าเงินสนับสนุนไปใช้ไม่ถูกจุด ซ่ึงปัญหาท่ีแท้จริงแล้วอยู่ท่ีระบบการจดัการ
มากกว่า ส่วนภาคเอกชนเองนั้นก็ยงัไม่ค่อยเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนอีกดว้ย การตลาดก็
เป็นส่วนส าคญัอีกประการหน่ึงเช่นกนั จะเห็นวา่การตลาดมีส่วนส าคญัมากในหลายๆประเทศท่ีจะ
ช่วยท าให้ภาคเอกชนสนใจกีฬานั้ นๆ แต่การตลาดของกีฬาแบดมินตันในไทยย ังคงไม่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะในวงการแบดมินตนัน้ีเรายงัไม่มีนกัการตลาดฝีมือเก่งๆอยู ่เพราะภาคเอกชน
ยงัคงมองไม่เห็นภาพวา่หากลงทุนไปแลว้เขาจะไดอ้ะไรกลบัคืนมา ซ่ึงตอนน้ีก็มีแค่บางกีฬาเท่านั้น
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคเอกชนเพราะเขามองเห็นวา่พอมีการลงทุน เขาก็จะไดส่ิ้งท่ีกลบัคืนมา
คุม้ค่า “การให้ขอ้มูลตรงจุดน้ีของไพศาล ยอ้นแยง้ในค าสัมภาษณ์ตวัเองในบางคร้ัง” สอดคลอ้งกบั
ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตนัดิลก ไดก้ล่าวว่า นโยบาย
ของภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี ควรมีการตั้ งงบประมาณให้ชัดเจนว่า
สนับสนุนทางด้านการกีฬา และควรแยกเป็นประเภทของกีฬา อีกทั้งในเร่ืองของการมีส่วนร่วม
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ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือผูใ้ห้การสนับสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัควร
ร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนัไม่ควรผลกัหรือถือวา่เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง ตอ้งการ
ให้เกิดความร่วมมือกนัในการพฒันา เน่ืองจากนกักีฬาประเภทน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนเป็น
เวลานาน และต้องส่งเสริม ฝึกฝน พัฒนาฝีมืออย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เล็กจนโต การสนับสนุนให้
สโมสรพฒันาเด็กท่ีเก่งแลว้ให้มีการพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากว่ามีนกักีฬาท่ีเก่งๆ หายไป
จากวงการหลายคน เน่ืองจากขาดการส่งเสริมในเร่ืองของการเงิน เพราะเด็กจะเก่งได้ต้องใช้
ระยะเวลา 

(บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง ประธานกรรมการบริษทั Fly Power Thailand จ ากดั, 
2563) กล่าววา่ ภาครัฐคงตอ้งมองภาพรวมให้ออกวา่หลายสโมสรในประเทศไทยมีศกัยภาพสูงมาก 
ภาครัฐสมควรเขา้มาดูแลอยา่งจริงจงั และกระจายงบประมาณไปให้กบัสโมสรเหล่านั้นเพื่อเป็นท่อ
น ้าเล้ียงในการพฒันานกักีฬา หากสโมสรป้ันนกักีฬามืออาชีพข้ึนมาส าเร็จแลว้ ภาครัฐก็สมควรตอ้ง
เขา้มาดูแลอย่างต่อเน่ืองดว้ย ซ่ึงเม่ือนักกีฬามองไม่เห็นความมัน่คงสุดทา้ยแลว้นักกีฬาเหล่านั้นก็
จะตอ้งเลิกเล่นไปในท่ีสุด สุดทา้ยแลว้กีฬาแบดมินตนัก็กลายเป็นกีฬาท่ีไม่ย ัง่ยนื เม่ือหนักลบัมามอง
นโยบายภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียแลว้ กลบัพบวา่มีการออกนโยบายค่อนขา้งชดัเจนเน่ืองจาก
สมาคมแบดมินตนัของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีการบริหารจดัการท่ีชดัเจน และประการท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงก็คือเยาวชนเหล่านั้นไดรั้บการอบรมบ่มเพาะให้ความรู้ ไดรั้บการฝึกฝนอย่างมีวินัยใน
การฝึกซ้อม นัน่เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่ากีฬาน้ีมีระบบการแข่งขนัภายในซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ส่วนดีเพราะเป็นการปลูกฝังท่ีหย ัง่รากลึกท าให้พวกเขาเหล่านั้นตอ้งแข่งขนักนัอย่างเต็มท่ี ท าให้
ระบบของสโมสรสามารถผลิตนกักีฬาออกมาไดเ้ร่ือยๆ โดยจะเห็นไดว้่าระบบการแข่งขนัภายใน
ของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีประสิทธิภาพมาก มีการประเมินผลอย่างชดัเจน ท าให้เด็กเหล่านั้นมี
ความมุ่งมัน่ในการท่ีจะกา้วไปเป็นมืออาชีพ นกักีฬาของประเทศเหล่านั้นจึงมีการติดทีมชาติตั้งแต่
อายุยงัน้อย ซ่ึงอายุน้อยท่ีสุดคืออายุ 13 ปี และในทุกๆ ปีเขาจะมีการเปิดคดัเลือกทัว่ประเทศ ให้
เยาวชนเขา้มาสมคัร กลายเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นอาชีพโดยไม่มีการเลือกหรือโควตาพิเศษเขา้มา 
ซ่ึงในนโยบายของทางบริษทัแม่ในประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายหลกัในสนับสนุนอุปกรณ์ การ
จดัส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในต่างประเทศ และมีการสนับสนุนเงินเดือนจากการติดอันดับโลก
(Ranking)ของนักกีฬา ก็จะเห็นว่าภาคเอกชนเขา้มาสนับสนุนงบประมาณ มนัมีส่วนส าคญัท าให้
แบดมินตนัมนักลายเป็นกีฬาอาชีพจริงๆ  

(บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและบริหารความเส่ียง การกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2563) กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดบัชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ โดยสนบัสนุนบทบาทของ
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ภาคเอกชนให้ มี ส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเกียรติภูมิแก่ประเทศและความภูมิใจ
ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและปลูกผงัค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา
บุคลากร แหล่งนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อความสุขของประชาชนสร้างและพฒันา
เครือข่ายดา้นนนัทนาการ โดยรณรงคใ์ห้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และองค์กรเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันานนัทนาการและจดัท าแผนพฒันาการกีฬาและ
นนัทนาการแห่งชาติ 

(บทสัมภาษณ์ แสงทอง บุญบ าเพญ็ศีล กลุ่มสโมสรแบดมินตนั, 2563) ไดก้ล่าวถึงหากมอง
กีฬาอ่ืนๆ มีการส่งเสริมจากภาครัฐท่ีดี อยา่งเช่น ฟุตบอล กอล์ฟ หรือวอลเลยบ์อล แต่ส าหรับกีฬา
แบดมินตนัยงัคงไม่มีความชดัเจนในเร่ืองน้ี ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัแบบลีก การสนบัสนุนให้เป็น
อาชีพก็ยงัไม่ชดัเจน ไม่เหมือนกบักีฬาอ่ืนๆ ท่ีกล่าวไป หากแต่จะดูนโยบายภาครัฐอย่างเดียวก็คง
ไม่ได ้สมาคมแบดฯ เองก็มีส่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาและดูวา่พวกเขามีแนวทางอยา่งไร  

นโยบายภาครัฐมีความส าคญัต่อการส่งเสริมให้แบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยืน
ดว้ยเช่นกนั ภาครัฐมีส่วนก าหนดระเบียบต่างๆ แต่ก็แค่แบบกวา้งๆ มีการก าหนดให้กีฬาแบดมินตนั
เป็นอาชีพจริง แต่หากมองถึงผลลพัธ์แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัยงัคงไม่เป็นอาชีพอยา่งชดัเจน 
นกักีฬาไม่สามารถท่ีจะด ารงชีพด้วยกีฬาอาชีพแบดมินตนั นโยบายภาครัฐเม่ือมีการวางนโยบาย
หรือก าหนดระเบียบต่างๆ ไวแ้ลว้ ควรจะก าหนดกรอบของกีฬาแบดมินตนัอาชีพให้กลายเป็นกีฬา
อาชีพแบบยัง่ยนื และทุกฝ่ายก็ควรมีส่วนร่วมดว้ย 

ผลดีของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นถือเป็นโอกาสท่ี ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนงบประมาณรายได้ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อตวันักกีฬา ซ่ึงผลเสียท่ีเห็นได้ชัดก็คือ นักกีฬา
ไม่ไดรั้บผลดีไดอ้ย่างชดัเจน หากเปรียบกบัร่างกายแลว้ ก็เหมือนกบัเลือดท่ีไหลไปทัว่ร่างกาย แต่
หากไม่มีเลือดไปเล้ียงส่วนไหนของร่างกาย ก็จะท าใหร่้างกายส่วนนั้นมีปัญหาและส่งผลกระทบไป
ทุกส่วน หากมองถึงเร่ืองน้ีแลว้ก็เป็นแบเดียวกนั 

(บทสัมภาษณ์ เทพไชย วิโนทยั, 2563) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนักกีฬาแบดมินตนั มี
ความคิดเห็นวา่ถา้จะให้มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจะตอ้งพฒันาทั้งระบบ รวมทั้งบุคลากรทางการกีฬา 
จะพฒันาด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ ทรัพยากรของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าท่ีอ่ืน ทั้งหมดล้วนอยู่ท่ีผูน้  า 
เพราะฉะนั้นแลว้การพฒันาจะตอ้งร่วมพฒันาไปดว้ยกนั อยา่งเช่น ฟุตบอล นกักีฬาอาชีพเขาก็จะมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัตวัเอง 

นโยบายภาครัฐอย่างแรกควรมีนโยบายเอ้ืออ านวยความสะดวกเร่ืองของระบบการศึกษา
นั้น ภาครัฐจะตอ้งเขา้มาช่วยดว้ย อยา่งเช่น ลีซอ ท่ีจะตอ้งเรียนอยูท่ี่องักฤษ มีการเรียนการสอนท่ีใช้
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เวลานอ้ยกวา่ปกติ เพราะส าหรับนกักีฬาแลว้เขาใหค้วามส าคญักบัเวลาฝึกซอ้ม แต่ในไทยคงยงัไม่มี
การเอ้ืออ านวยในส่วนน้ียงัคงใชเ้วลาเรียนท่ีมากกวา่การฝึกซอ้ม ระบบการศึกษาในบา้นเราก็ถือเป็น
อุปสรรคส าคญัอยา่งหน่ึงของนกักีฬาแบดมินตนัในบา้นเรา  

หากผูน้ าไม่สามารถน านโยบายภาครัฐมาวางแผนให้กบันกักีฬา ปล่อยตวัใครตวัมนั ก็จะ
ส่งผลไม่ดี เพราะฉะนั้ นจ าเป็นจะต้องมีฝ่ายต่างๆ เข้ามาวางแผน วางนโยบายเพื่อท าให้กีฬา
แบดมินตนัเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยืน จะตอ้งมีการจดัการเร่ืองน้ีใหช้ดัเจนและตอ้งประสานกนั ไม่ใช่ฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงรับผดิชอบทั้งหมด  

(บทสัมภาษณ์ ธีรนนัท ์เชียงทา กลุ่มสโมสรแบดมินตนั, 2563) มีความคิดเห็นวา่ปัจจุบนัมี
การส่งเสริมมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ไม่สามารถท าให้เป็นกีฬาอาชีพแบบยัง่ยืน เพราะภาครัฐยงัคงมี
การสนบัสนุนแบบกระจายไปในหลายภาคส่วน ไม่ไดเ้จาะจงและสนบัสนุนตามความนิยม ในดา้น
นโยบายภาครัฐก็ยงัมีส่วนร่วมดว้ยกบัสมาคม ซ่ึงสมาคมแบดมินตนัเองก็พยายามท่ีจะสอดรับกบั
นโยบายของภาครัฐ แต่ดว้ยความท่ีนโยบายของภาครัฐเป็นการวางแผนแบบกวา้งๆ เลยท าให้ไม่
สามารถท่ีจะวางแผนจ ากดักรอบลงมาได ้จะเห็นวา่ในปัจจุบนักีฬาแบดมินตนัของไทยอยูใ่นระดบั
สากล เพราะฉะนั้นนโยบายภาครัฐควรเขา้มาให้ความส าคญักบักีฬาแบดมินตนัให้มากข้ึน มีส่วน
ร่วมระหวา่งรัฐและเอกชน ในเร่ืองของบประมาณ ก็จะช่วยพฒันาวงการแบดมินตนัไปในทางท่ีดี
และกลายเป็นกีฬาท่ีย ัง่ยนื 

(บทสัมภาษณ์ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2563) กลุ่ม
สนับสนุนภาครัฐมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบนันโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมให้กับกีฬาอาชีพทุก
ประเภท แต่จากนโยบายน าไปสู่การปฏิบติัยงัคงเป็นกีฬาสมคัรเล่นเสียส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น
สมาคมแบดฯ จ าเป็นจะต้องสร้างลีกเยาวชน หรือลีกอาชีพ เพื่อให้เป็นพื้นท่ีรองรับนักกีฬา
แบดมินตนัในภาคส่วนต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม สมาคมจ าเป็นจะตอ้งส่งเสริมให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนได้
จริง จึงจะเป็นการพฒันากีฬาไปในทางท่ีดี 

นโยบายภาครัฐจะเป็นตวัก าหนดให้กีฬาเป็นอาชีพ แต่นโยบายจะตอ้งสามารถน ามาปฏิบติั
ไดจ้ริง แต่นัน่ก็เพราะสมาคมแบดฯ ยงัไม่สามารถแยกความเป็นสมคัรเล่นกบัอาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน 
และเพราะเน่ืองจากนกักีฬาอาชีพมีนอ้ยท าให้สมาคมแบดฯ ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัส่วนน้ี หากแต่
ไม่เร่ิมพฒันาจะท าให้นกักีฬาแบดมินตนัจะนอ้ยลง นโยบายภาครัฐควรจะมีนโยบายท่ีจะท าให้กีฬา
แบดมินตนักลายเป็นอาชีพอย่างย ัง่ยืน เช่น การรองรับการศึกษา ค่าตอบแทน การจดัเก็บภาษี 
ทั้งหมดน้ีนโยบายภาครัฐจะช่วยให้กีฬาแบดมินตนักลายเป็นอาชีพอย่างย ัง่ยืนได้ รวมทั้งการใช้
ช่องทางของส่ือในการโปรโมทกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแบดมินตนั หากคิดจะท าให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง หลายภาคส่วนรวมถึงภาครัฐต้องช่วยกัน เพื่อผลักดันให้คนหันมาสนใจกีฬา
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แบดมินตนั ทั้งผูท่ี้จะเขา้มาสนบัสนุนอยา่งเช่น องคก์รเอกชนต่างๆ ภาครัฐก็จ  าเป็นจะตอ้งช่วยเร่ือง
การสนบัสนุนผูท่ี้เขา้มาช่วยเหลือดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการอ านวยความสะดวกหรือเร่ืองการ
จดัเก็บภาษี ท าให้เห็นว่าการลงทุนในกีฬาแบดมินตนันั้น ได้อะไรตอบแทนกลับไปอย่างเป็น
รูปธรรม 

(บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี, 2563) กลุ่มผูฝึ้กสอนมีความคิดเห็นว่าภาครัฐยงัมี
นโยบายในการช่วยเหลือกีฬาแบดมินตนัยงัไม่มากพอ ยงัไม่สามารถลงไปสนบัสนุนไดทุ้กระดบั ท่ี
เห็นไดช้ดัคือการสนับสนุนไดแ้ค่ในระดบัชาติเท่านั้น การสนบัสนุนจากภาครัฐยงัไม่ไดล้งไปถึง
ระดบัล่าง เพราะฉะนั้นกีฬาแบดมินตนัก็ไม่มีโอกาสท่ีจะย ัง่ยืน การท่ีจะสนบัสนุนแต่ในระดบัทีม
ชาติ นกักีฬานั้นเล่นไดเ้พียงแค่ 4-5 ปี ก็ตอ้งเลิกเล่นไป นัน่ท าให้การผลิตนกักีฬาไม่มีความต่อเน่ือง 
แต่ส่วนหน่ึงนัน่ก็เพราะงบประมาณท่ีมีไปไม่ถึงในระดบัล่าง 

ซ่ึงงบประมาณของภาครัฐนั้นก็มีไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้ นจะท าอย่างไรให้ท่ีจะดึงให้
ภาคเอกชนเขา้มาสนบัสนุน ควรมีการเอ้ืออ านวยใหก้บัผูท่ี้เขา้มาสนบัสนุน นโยบายภาครัฐควรมีส่ิง
ตอบแทนให้กบัผูท่ี้เขา้มาสนับสนุน ท าให้ผูส้นับสนุนเห็นว่าการเขา้มามีส่วนร่วมมีผลดีอย่างไร 
การท่ีเขา้มาสนบัสนุนแลว้เขาไดอ้ะไรกลบัไป หากมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนไดก้็ท  าให้
กีฬาแบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยืน แต่ในตอนน้ีบา้นเรายงัมองไม่เห็นการมีส่วนร่วมกนั
ระหวา่งภาครัฐและเอกชนถา้ไม่ใช่งานระดบัชาติ 

4.2.5 มิติที ่ 5  มิติความยัง่ยนืของการบริหารจัดการ  
ในเร่ืองของความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางเศรษฐกิจและความส าเร็จตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม จากการสัมภาษณ์โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดผ้ลสรุปประเด็น
ส าคญัในการเสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 (บทสัมภาษณ์ ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผูจ้ ัดการโครงการกีฬาแบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ 
ฟุตบอล และกีฬาอีกหลายประเภทของเครือบริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั, 2563) กล่าวถึง เม่ือกีฬา
แบดมินตนัก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจกีฬาเต็มตวั มีระบบต่างๆ รองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เช่น การ
แยง่ตวันกักีฬา เงินค่าตอบแทนรายเดือน การหกัภาษีบุคลากรกีฬา สปอนเซอร์ กฎระเบียบ เป็นตน้ 
เม่ือเป็นธุรกิจกีฬาจะท าให้ทุกคนในวงการไม่วา่จะเป็นนกักีฬา กรรมการ ผูฝึ้กสอน สโมสร รวมถึง
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็จะได้ประโยชน์มากข้ึน มี
งบประมาณต่างๆ ในการบริหารจดัการและการพฒันาสูงข้ึน ทุกคนในวงการแบดมินตนัก็จะมี
ความมัน่คงและจะหนัมาเล่นเป็นอาชีพมากข้ึน การท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นธุรกิจกีฬาจะท าให้ทุก
ส่ิงทุกอยา่งตอ้งปรับตวัและพฒันาแข่งขนักนัเพื่อการเพิ่มมูลค่าท่ีมหาศาล 
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ในการสนับสนุนแบดมินตนัของภาคเอกชนนั้น นอกจากจะให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินแลว้ ยงัตอ้งการให้ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนโดยเฉพาะนกักีฬาเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสังคม 
แสดงคุณลกัษณะท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีทั้งในสนามและนอกสนามให้สังคมติดตาม นกักีฬาอาชีพและ
บุคลากรกีฬาเม่ืออยูใ่นกระแสสังคมก็จะเป็นบุคคลสาธารณะ ท่ีสามารถใหคุ้ณและใหโ้ทษต่อสังคม
ได ้ในปัจจุบนัจึงมีคอรส์ต่างๆ เพื่อสอนนกักีฬาพูดและแสดงออกในท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก หรือการ
ใหส้ัมภาษณ์ ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่เม่ือแบดมินตนัเป็นอาชีพ และเป็นธุรกิจกีฬาเต็มตวัจะท าให้นกักีฬา
และบุคลากรต่าง ๆ มีมาตรฐานในการด าเนินชีวิตท่ีสูงข้ึนและมีคนในสังคมติดตามมากข้ึน การเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มในวงการแบดมินตนัจะสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัความส าเร็จทางสังคม 

(บทสัมภาษณ์ ณหทยั ศรประชุม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และผูต้ดัสินนานาชาติระดบัสูงของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการในเร่ืองของความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
องค์กรทางเศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางดา้นสังคมไวว้่าการบริหาร
จดัการให้ย ัง่ยืนทั้งระบบ ทั้งบุคลากร เพื่อให้มัน่ใจวา่มนัเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูตวัเองและเล้ียง
ครอบครัวได ้ลกัษณะของอาชีพก็คือตอ้งมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส่ิงส าคญัจึงตอ้งมีการจดัการ
โครงสร้างใหม้ัน่คง ยกตวัอยา่งเช่น หากเป็นผูต้ดัสินอาชีพของ BWF จะมีการจดัการท่ีเรียกวา่ Semi 
Professional Referee คือ มีการจดัการโครงสร้างอาชีพโดยมีเงินเดือนท่ีเป็นมาตรฐาน มีการก าหนด
วา่เดือนน้ีตอ้งไปตดัสินก่ีคร้ัง มีค่าตอบแทนท่ีแน่นอน เพราะฉะนั้นการวางโครงสร้างของอาชีพผู ้
ตดัสินจะมีการมองเห็นภาพไดช้ัดเจนมากกว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพ อย่างเช่น หากมีนักกีฬา 100 
คน จะมีรายไดแ้บบน้องเมย ์รัชนกเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ต่างกบัผูต้ดัสิน ท่ีเขา้มาฝึกอบรม 100 คน 
ถา้เดินตามระบบก็จะมีค่าตอบแทน 100 คน เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าให้
นักกีฬามีรายได้ท่ีเท่าเทียมกันหรือแบ่งตามระดับความสามารถ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือต้องมี
สวสัดิการส าหรับนักกีฬาท่ีต้องเกษียณอายุออกไป ดังนั้ นการวางโครงสร้าง การวางแผนเร่ือง
เหล่าน้ีตอ้งท าใหผู้ค้นมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จะท าใหแ้บดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพท่ีย ัง่ยนืได ้ 

(บทสัมภาษณ์ ภทัรพล เงินศรีสุข ผูบ้ริหารโรงเรียนสอนแบดมินตนับา้นทองหยอด, 2563)  
ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกบัเร่ืองของความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการ ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์รทางเศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม ภทัรพล เงินศรีสุข
กล่าวว่าองค์กรหรือสมาคมต้องมีแนวทางในการบริหารจดัการท่ีชัดเจน การบริหารระบบแบบ
ครอบครัวในส่วนตวัแลว้คิดวา่เป็นส่ิงส าคญัเหมือนกบัพอ่แม่ท่ีคอยเล้ียงดูลูก ส่วนหน่ึงนั้นข้ึนอยูก่บั
ความมุ่งมัน่ของสโมสรหรือตวันกักีฬาเอง หากสโมสรสามารถสร้างความชดัเจนในกีฬาแบดมินตนั
อาชีพไดก้็จะช่วยให้ผูท่ี้สนใจมองเห็นภาพของเส้นทางกีฬาอาชีพได ้การท่ีจะดึงให้ภาคเอกชนเขา้
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มามีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณ โดยจดัการให้สโมสรหรือสมาคมมีมาตรฐานท่ีเท่ากนัก็จะเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ทางภาคเอกชนมองเห็นศกัยภาพของเส้นทางอาชีพดว้ย ดงันั้นแลว้ทุกฝ่าย
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการท าหนา้ท่ีตรงน้ี แต่ตอ้งมีการแบ่งแยกงานกนัให้ชดัเจน จึงจะท าให้กีฬา
แบดมินตนักลายเป็นกีฬาอาชีพแบบยัง่ยืนได ้ในปัจจุบนักีฬาแบดมินตนัอาชีพยงัไม่เป็นอาชีพแบบ
เต็มตวั แต่ส าหรับผูบ้ริหารสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดท่ีสามารถผลิตนักกีฬาท่ีประสบ
ความส าเร็จได้อย่างรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาตินั้ นทางโรงเรียนบ้าน
ทองหยอดมีการบริหารการจดัการแบบบริหารภายใน คือมีการดูแลแบบระบบครอบครัว การให้
การสนับสนุนก่อน นั่นจะยิ่งช่วยสร้างคนแบบน้องเมยข้ึ์นมาอีกหลายคน การให้ภาคเอกชนมา
ลงทุนก็คงไม่มัน่ใจหากใช้การบริหารแบบเดิมๆ เพราะฉะนั้นทางสโมสรจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งช่วย
สนบัสนุนในเบ้ืองตน้ก่อน ไม่วา่จะเป็นการส่งเขา้แข่งขนั การฝึกซอ้ม ซ่ึงในวงการกีฬาไทย นกักีฬา
ส่วนใหญ่มกัจะตอ้งขวนขวายหาโอกาสเอง โดยมีผูป้กครองท่ีคอยสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลงั ซ่ึงใน
ความเป็นจริงแลว้ไม่สมควรท่ีจะเป็นแบบนั้น เพราะจะท าให้ผลผลิตในการสร้างนกักีฬานั้นตกต ่า 
แมจ้ะผลิตนกักีฬาไดม้ากแต่ไดผ้ลลทัธ์แบบ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาแบดมินตนัหญิงทีมชาตินั้นมี
นอ้ยมาก 

(บทสัมภาษณ์ รัชนก อินทนนท ์นกักีฬาหญิงทีมชาติไทยและมืออนัดบั 4 ของโลก, 2563) 
ได้กล่าวถึงเร่ืองความย ัง่ยืนของการบริหารจัดการให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทาง
เศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม รัชนกให้ขอ้เสนอแนะวา่ใน
เร่ืองของการบริหารจดัการ การเก็บภาษีรัฐก็ควรท่ีจะเก็บภาษีเหมือนเดิม เพื่อน าไปพฒันาประเทศ 
แต่ว่าการช่วยเหลือด้านน้ีก็จะช่วยให้เป็นจุดสนใจไม่ว่าจะเป็นในด้านของผูส้นับสนุนหรือตวั
นักกีฬา ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดแล้วคือ ส าหรับการบริหารวงการแบดมินตันจะต้องมีความเข้าใจ มี
เป้าหมาย ควรจะเอาคนท่ีเป็นนกักีฬาในสายงานนั้นจริงๆ มาบริหาร เพื่อท่ีจะเอาองคค์วามรู้ในสาย
งานนั้นมาบริหารจดัการให้มนัเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอย่างเช่น การบริหารของสมาคม
ฟุตบอลยโุรป ท่ีมี มิเชล พลาติน่ี ผูท่ี้เป็นอดีตนกัฟุตบอลระดบัโลกมาบริหาร เขาก็จะเขา้ใจในระบบ
ของวงการกีฬาฟุตบอลเป็นอยา่งมาก เทียบกบัสมาพนัธ์ฟุตบอลโลก (ฟีฟ่า) ท่ีเอา แบรดเตอร์ ท่ีเป็น
นกัธุรกิจมาบริหาร มนัถึงลม้เหลว เพราะฉะนั้นการจดัการตรงน้ีเราจ าเป็นตอ้งเอาคนท่ีเขา้ใจในกีฬา
แบดมินตนัมาบริหาร ไม่ใช่นกัธุรกิจ 

(บทสัมภาษณ์ สุจิตรา เอกมงคลไพศาล อดีตนกักีฬาทีมชาติ, 2563) ไดก้ล่าวไวว้า่ในเร่ือง
ของความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององคก์รทางเศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์รทางดา้นสังคมนั้นนบัไดว้า่ยงัไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้มแ้ต่ดา้นเดียว 
เน่ืองจากความไม่พร้อมในหลายเร่ืองของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน “โรงเรียนทุกโรงเรียนเด็ก
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จะตอ้งถูกบงัคบัให้เล่นกีฬาแบดมินตนั เป็นกีฬาตน้ๆ ฉะนั้นในนโยบายภาครัฐตรงน้ี มนัจะมีส่วน
เร่งส่วนช่วยวงการแบดมินตนัไทยให้มนัคล้ายๆ อย่างท่ีตามองท่ีประเทศอินโดนีเซียก็ได้ จะท า
อยา่งไร”  

ในการบริหารจดัการในแต่ละทีม บางทีมไม่มีผูส้นบัสนุนเลย ผูน้ าก็ตอ้งช่วยใหเ้ขาไดม้าใน
ส่ิงจ าเป็นน้ี แมก้ระทัง่ค่าตวันกักีฬาก็มีไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย ไม่นบัรวมค่ายานพาหนะท่ีเดินทางไป
แข่งขนั ค่าโรงแรม ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ในการท่ีจะใช้การแข่งขนัอีกทุกส่ิงทุกอย่างถูกขบัเคล่ือน
โดยเงิน  

(บทสัมภาษณ์ ไพศาล รังสีกิจโพธ์ิ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์และอดีตรองประธานสหพนัธ์แบดมินตนัโลก [BWF], 2563) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง
ความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการของความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององค์กรทางเศรษฐกิจ และ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางด้านสังคม ไดก้ล่าวไวว้่าในความคิดท่ีจะท าให้การ
บริหารจดัการแบดมินตนัให้กลายเป็นอาชีพแบบยัง่ยืนนั้น ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ 
สโมสรจะตอ้งแข็งแรง จะหยุดอยู่ท่ีการพฒันาแค่ตวันกักีฬาไม่ได ้เร่ืองของสมาคมแบดฯ สมควร
ให้ดูแลเฉพาะในส่วนของการบริหารเท่านั้นก็เพียงพอ ซ่ึงหากมีการแข่งขนักนัอยา่งจริงจงั จะยิง่ท  า
ใหน้กักีฬามีคุณภาพ การควบคุมดูแลนกักีฬาถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะในสภาวะปัจจุบนัน้ีนกักีฬาบาง
คนก็ยงัคงท าการศึกษาอยู ่ดงันั้นแลว้ผูฝึ้กสอนจะตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬาเหล่านั้นดว้ย ถา้จะกล่าว
โดยความเป็นจริงแลว้การแข่งขนัเหล่าน้ีคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยพฒันาและยกระดบัให้ทั้ง
ระบบของกีฬาแบดมินตนั รวมทั้งการบริหารจดัการต่างๆ หากมีการจดัการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพ
ก็จะสามารถช่วยพฒันาไดทุ้กภาคส่วน และในระดบัของนกักีฬานั้นก็จะตอ้งท าใหพ้วกเขาเหล่านั้น
สามารถมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ถึงค่าตอบแทนในแต่ละดบั รวมถึงเส้นทางอาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีก็
จะยิ่งช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตวันกักีฬาและผูท่ี้สนใจอีกดว้ย แต่ในสถานการณ์ขณะน้ีความ
ลม้เหลวของกีฬาแบดมินตนัอาชีพก็คือ ผูค้นเหล่านั้นมองไม่เห็นเส้นทางอาชีพในกีฬาแบดมินตนั 
และเร่ืองความไม่ชดัเจนของเส้นทางกีฬาแบดมินตนัอาชีพ ท าใหห้ลายสโมสรประสบปัญหาในการ
สร้างนกักีฬาระดบัเยาวชน เน่ืองมาจากวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่ลูกหลานของ
พวกเขา ถ้าเลือกท่ีจะให้มาเดินเส้นทางน้ีจะสามารถท าเป็นอาชีพได้อย่างจริงจงัและมัน่คงได้
อยา่งไร ท าให้ผูป้กครองส่วนใหญ่เลือกท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียนหนงัสือเพื่อท่ีจะไดมี้อาชีพการงาน
ท่ีมัน่คง  ชดัเจนเม่ือเรียนจบมากกวา่จะส่งเสริมใหม้าเป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ   

ระบบของกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย ไม่วา่จะระบบเงินทุนหรือระบบการแข่งขนั ใน
ประเทศไทยนั้นยงัไม่พบปัญหาอะไร แต่ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่กลับเป็นการสร้างนักกีฬาและ
สโมสรให้มีคุณภาพมากกว่า ส่วนในเร่ืองของบุคลากรอันท่ีจริงแล้วเราสามารถใช้นักกีฬา
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แบดมินตนัมาช่วยสอนและสร้างนักกีฬาส่วนใหญ่ได้เช่นกัน เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถอยู่ในตวัเองอยู่แล้ว เพียงแค่ขาดบุคลากรมาช่วยช้ีแนะแนวทาง มาพฒันาตนเอง
เท่านั้ นดังนั้นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้พฒันาองค์กรหรือพฒันากีฬาแบดมินตนัไปได้ในทิศทางท่ี
ถูกตอ้งไดก้็จะช่วยท าใหกี้ฬาแบดมินตนัอาชีพท่ีย ัง่ยนืได ้

(บทสัมภาษณ์ ดิลก กะลมัพะเหติ อดีตผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยและผูจ้ดัการทีมแบดมินตนั, 
2563) ไดก้ล่าววา่ความย ัง่ยนืในเร่ืองของการบริหารจดัการความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ทางเศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางด้านสังคมนั้น ครูดิลกให้ความ
คิดเห็นว่าการตอบโจทยท์ั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา เหตุผลหลายประการทั้งภาวะผูน้ า นโยบายภาครัฐ 
การสนบัสนุนในเร่ืองการเงิน การส่งเสริมในทุกๆ ดา้น มีการบริหารจดัการท่ีตรงกบัแผนงานท่ีวาง
ไว ้โดยเฉพาะเร่ืองการสนบัสนุนทางดา้นการเงินท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของกีฬาแบดมินตนัน้ี ถา้
ทุกอยา่งดีก็จะท าใหแ้บดมินตนัประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

(บทสัมภาษณ์ วรรณศกัด์ิ ทองร้อยยิ่ง ประธานกรรมการบริษทั Fly Power Thailand จ ากดั, 
2563) ซ่ึงกล่าวว่า เราคาดหวงัว่ากีฬาแบดมินตนัไทยต้องมีการสนับสนุนท่ีดีให้กบัสโมสร ทุก
สโมสรจะตอ้งมีการแข่งขนัอยา่งเสรีโดยไม่มีความเหล่ือมล ้าในเร่ืองของผลประโยชน์ การพฒันา
นักกีฬาของสโมสรมันจะต้องท าควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการด้านอ่ืนๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ 
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางด้านสังคม การจะท าให้กีฬาน้ีด าเนินไปแบบไม่มี
สะดุด ก็อยู่ท่ีการสนับสนุนจากทางภารรัฐและเอกชน ในด้านของภาครัฐตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจน 
ยกตวัอย่าง เช่น เร่ืองของการลดหย่อนภาษี จะท าให้ภาคเอกชนเขา้มาสนับสนุนกีฬาด้านน้ีมาก
ยิง่ข้ึน หากไม่มีทั้งสองส่ิงน้ี หรือผูน้ าองคก์รไม่คิดจะเร่ิมเปล่ียนแปลงอะไร สโมสรกีฬาแบดมินตนั
จะไม่สามารถด าเนินไปไดเ้หมือนกบัสโมสรฟุตบอลท่ีมีระบบการจดัการให้นกักีฬาฟุตบอลเองมี
เงินเดือนท่ีเป็นมาตรฐาน และตามความสามารถของแต่ละคน ซ่ึงในทุกวนัน้ีเราจะเห็นว่ามีความ
พยายามท่ีจะท าให้เป็นมาตรฐานเหมือนกนั แมจ้ะยงัไม่เทียบเท่า แต่ก็มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนจะ
เห็นวา่นกักีฬาแบดมินตนัหลายๆ คนมีการแข่งขนัในต่างประเทศ มีการสนบัสนุนค่าตอบแทนซ่ึง
ถือไดว้า่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางเศรษฐกิจ 

ถึงแมว้่าสมาคมกีฬาแบดมินตนัฯ มีส่วนด าเนินการในเร่ืองน้ีอยู่แต่ดว้ยการท่ีประเทศไทย
ไม่ไดท้  าการจดัแบ่งระดบัของสโมสรหรือจดัแบ่งระดบัของผูท่ี้สนใจ จึงท าให้ความพร้อมในการ
ช่วยเหลือ การสนบัสนุนต่างๆ ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกนัได ้ยกตวัอย่าง เช่น สโมสร
ระดับ A จะตอ้งมีการสนับสนุนอะไรบ้าง สโมสรระดับ B จะตอ้งพฒันาอะไรบ้าง ซ่ึงในแต่ละ
ระดบันั้นจะมีการสนับสนุนท่ีแตกต่างกนัส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีผูท่ี้เช่ียวชาญเขา้มาก าหนดกรอบหรือ
มาตรฐาน ในการก าหนดระดบัต่างๆ เพื่อใหร้ะดบัต่างๆ เหล่านั้นมีประสิทธิภาพ   
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การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีศูนยอ์  านวยการอยู่ในทุกจงัหวดัของประเทศ กีฬา
แบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นเองได้ง่าย มีผูค้นนิยมเล่นเป็นจ านวนมาก เพราะสามารถเล่นท่ี
ไหนก็ได ้ทั้งในร่มและกลางแจง้ สะดวกต่อการพกพาไปยงัท่ีต่างๆ แต่ถา้มองในแง่ของความเป็น
จริงแลว้ กีฬาชนิดน้ีถึงแมจ้ะมีคนนิยมเล่นกนัมาก แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ไดส้นใจท่ีจะเขา้มาเป็น
นกักีฬาอยา่งจริงจงั เพราะฉะนั้นการท่ีจะดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมกบัคนท่ีสนใจในกีฬาแบดมินตนั
จริงๆ จึงยงัไม่มีความสัมพนัธ์กนั อีกทั้งเยาวชนในต่างจงัหวดัก็ยงัขาดความสนใจ สาเหตุท่ีไม่สนใจ
เน่ืองจากวา่ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ในการเร่ิมตน้ทุนนั้นค่อนขา้งสูง ผูป้กครองไม่สามารถมาสนบัสนุนให้
ตลอดได้ ไม่ใช่เพราะเด็กไม่อยากเล่น ซ่ึงในระยะยาวแล้วต้องเผื่อเวลาในการสนับสนุนด้วย 
อย่างเช่น 5-6 ปีแรก เป็นผู ้ปกครองสนับสนุน ปีต่อมาสโมสร และสมาคมแบดฯ สนับสนุน
ตามล าดบั อยา่งในต่างประเทศ มีสโมสรใหญ่ท่ีมีเงินทุนเป็นจ านวนมาก เด็กท่ีเขา้มาอยูใ่นสโมสร
แทบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไรเลย เพียงแต่ตอ้งมีการตั้งกฎเกณฑ์อยา่งเป็นมาตรฐาน ซ่ึงในประเทศ
ไทยอยา่ง SCG Badminton Academy ก็มีแนวคิดท่ีอยากจะท าแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จสาเหตุมาจาก
หลายประการ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีไม่สามารถเปิดเผยในทีน้ีได้แต่อย่าง
ประเทศอินโดนีเซียนั้นเขาสามารถจดัการไดเ้ลยเพราะฉะนั้นถา้พูดจริงๆ คือ โอกาสเป็นส่ิงส าคญั 
หากมีทั้งโอกาสและการพฒันาท่ีเขา้ถึงก็ช่วยใหมี้การสร้างนกักีฬาท่ีย ัง่ยนืได ้  

(บทสัมภาษณ์ ณัฐพล อนัตรเสน ผูอ้  านวยการกองนโยบายและบริหารความเส่ียง การกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2563) กล่าวถึงเร่ืองความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการ ในเร่ืองของความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางเศรษฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางดา้น
สังคม ไวว้า่ในความเป็นจริงแลว้การบริหารจดัการโดยองคก์รเดียวจะท าให้เกิดการสับสนไปหมด
เกือบทุกสโมสร ในความคิดส่วนตวัผมคิดวา่จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีองคก์รท่ีเขา้มาดูแลแบบแยก
ส่วน แบ่งการบริหารให้ชดัเจน และดูแลการแข่งขนัระดบัชาติ การแข่งขนัแบบลีกท่ีมีสโมสร หรือ 
เร่ืองงบประมาณบญัชีอยา่งชดัเจนไม่ใช่น ามาบริหารแบบรวมกนัหมด ส่วนค าวา่ “ย ัง่ยนื” คือ ระบบ
ของกีฬานั้นจะตอ้งมีความเสถียรแลว้จริงๆ ยกตวัอยา่งเช่น กีฬาฟุตบอลเองยงัไม่สามารถบอกไดว้า่
จะย ัง่ยืนไดห้รือไม่ ซ่ึงค าวา่ย ัง่ยนื แปลวา่ เราสามารถท่ีจะควบคุมได ้ทั้งนกักีฬา, การจดัการแข่งขนั, 
ผูฝึ้กสอนหรือ ผูต้ดัสิน ไม่ให้มีการทุจริตการได้เปรียบเสียเปรียบ ตราบใดถ้ายงัคงมีเร่ืองพวกน้ี
ข้ึนมาจะท าใหร้ะบบการแข่งขนักีฬามนัล่มสลายทนัที เพราะกีฬามนัมีเร่ืองของเงิน การพนนั ท าให้
เกิดการเอาเปรียบ ซ่ึงถ้าเราไม่สามารถควบคุมเร่ืองน้ีได้ มนัจะไม่มีความย ัง่ยืนเลย อย่างเช่นกีฬา
ฟุตบอลของไทยหากไม่มีความชัดเจน ปล่อยให้เกิดการเอาเปรียบ สุดท้ายระบบก็จะล่มสลาย
เหมือนกบัวงการฟุตบอลของเวียดนามหรือมาเลเซีย ซ่ึงกวา่จะฟ้ืนกลบัคืนก็ตอ้งใช้เวลานานถึง 20 
ปี ดงันั้นในการท ากีฬาแบดมินตนัอาชีพให้ย ัง่ยืน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี สมาคมหรือสโมสรท่ี
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ตอ้งปฏิบติัตามระบบขั้นตอนขององค์กรเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองมาตรฐานของ
สนาม มาตรฐานของผูต้ดัสิน หรือ มาตรฐานของการรักษาความปลอดภยั ท่ีเราจ าเป็นตอ้งตอ้ง
ปฏิบติัตามเพื่อให้มีมาตรฐานท่ีชดัเจน กีฬาแบดมินตนัเองก็ตอ้งมีแบบน้ีเช่นกนั นัน่หมายความว่า
ตอ้งรวมไปถึงเร่ืองคุณภาพของนกักีฬา รวมถึงทั้งสถานท่ี รวมทั้งบุคลากร รวมทั้งองคก์รท่ีจะเขา้มา
ควบคุมการบริหารจดัการก็ตอ้งใหมี้ความโปร่งใสตรวจสอบได ้

(บทสัมภาษณ์ แสงทอง บุญบ าเพญ็ศีล กลุ่มสโมสรแบดมินตนั, 2563) ไดก้ล่าวถึง แน่นอน
วา่ในทางเศรษฐกิจก็จะท าให้ธุรกิจแบดมินตนัเติบโต ตวันกักีฬา ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัแบดมินตนัก็จะ
ก้าวไปข้างหน้า หรืออย่างผูท่ี้เข้ามาสนับสนุนก็จะได้รับผลตอบแทนด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น
ในทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ถา้มีการบริหารจดัการท่ีดีจนประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการ
แข่งขนัแบบลีก การพฒันาหรือการผลิตนกักีฬา การท าใหส้โมสรแข็งแรง ทุกอยา่งจะท าใหเ้กิดผลดี 
ทุกอยา่งลว้นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอยูท่ี่จะบริหารจดัการไดดี้มากนอ้ยขนาดไหน 

ทางดา้นสังคมจะช่วยท าให้มีบุคลากรท่ีมีความสนใจเพิ่มข้ึน โดยอาจจะมีการเขา้มาร่วม
ดว้ยความสมคัรใจ ไม่จ  าเป็นตอ้งสนบัสนุนงบประมาณเพื่อดึงบุคลากรเขา้มา กีฬาแบดมินตนัหากมี
การแข่งขนัแบบลีกก็ช่วยให้มีการพฒันาหรือการสร้างบุคลากรทางการกีฬาเขา้มาอยูเ่สมอๆ เม่ือคน
ท่ีเขา้มาเขาไดเ้ห็นส่ิงท่ีมนัชดัเจนวา่เขาสามารถจะฝากชีวิตไวก้บักีฬาไดแ้ลว้นั้น ส่ิงเหล่าน้ีก็จะช่วย
ท าใหส้ามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติการเป็นอยูข่องคนในสังคมได ้

(บทสัมภาษณ์ เทพชยั วิโนทยั, 2563) กลุ่มผูป้กครองและผูดู้แลนกักีฬาแบดมินตนั มีความ
คิดเห็นวา่การบริหารจดัการท่ีดีมีความย ัง่ยืนสามารถลงไปสู่ระดบัภูมิภาค หรือ ทอ้งถ่ินไดม้นัก็เป็น
ผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ ในระดบัเยาวชนก็จะสามารถมองเห็นภาพตรงน้ีได ้ผูป้กครองก็สามารถท่ีจะ
ตดัสินใจให้ลูกเดินเส้นทางของนกักีฬาอาชีพได ้แน่นอนวา่ทุกคนต่างก็หวงัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีสูงซ่ึงการจะไดค้่าตอบแทนสูงหรือไม่ก็ข้ึนอยูท่ี่ตวับุคคลเองวา่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดม้าก
นอ้ยขนาดไหน การมีลีกก็เป็นตวัช่วยท่ีจะท าใหบุ้คลากรกีฬาคิดท่ีจะพฒันาตวัเองใหมี้มูลค่าเพิ่มได ้ 

ส่วนในดา้นสังคม ยกตวัอยา่ง ลีซอท่ีไดรั้บรางวลับุคคลดีเด่นสาขาต่างๆ เพราะมีการวางตวั
และภาพลกัษณ์ให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคม ผูท่ี้สนใจในตวันกักีฬาจึงอาจจะมีความคิดท่ีจะมาเล่น
กีฬาน้ีเช่นกนั เม่ือมองเห็นวา่มนัมีรายไดท่ี้มัน่คงเล้ียงดูตวัเองและครอบครัว และสามารถไปต่อใน
อนาคตได ้ก็จะยิ่งมีคนสนใจท่ีจะเขา้มาเล่นกีฬานั้นๆ มากข้ึน และกีฬาแบดมินตนัก็จะกลายเป็น
อาชีพท่ีย ัง่ยนืเม่ือมนัเป็นกีฬาท่ีมัน่คง 

(บทสัมภาษณ์ ธีรนนัท ์เชียงทา, 2563 กลุ่มสโมสรแบดมินตนั มีความคิดเห็นวา่เม่ือมีความ
ย ัง่ยนื ก็จะท าใหภ้าคเศรษฐกิจมีความเจริญมากข้ึน ตวันกักีฬามีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน สโมสรแข็งแรง
เพราะการสนบัสนุนซ่ึงเม่ือมีผูส้นบัสนุนและการจดัการท่ีดี งบประมาณก็จะลงไปสู่ในส่วนต่างๆ 
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ได้ ตั้งแต่ระดบัเยาวชนจนถึงระดบัทีมชาติ ซ่ึงในมุมของธุรกิจแล้วหากย ัง่ยืนก็จะส่งผลดีต่อการ
พฒันากีฬาแบดมินตนัไปในทางท่ีดีข้ึน ส่วนทางดา้นสังคมก็จะช่วยผลกัดนัให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจ 
ได้เขา้มาเป็นนักกีฬาแบบเต็มตวั มีการเรียน มีการฝึกซ้อมเป็นไปตามระบบ ก็จะท าให้ผูท่ี้สนใจ
มองเห็นภาพของการเป็นนกักีฬาแบดมินตนัอาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน และน่ีก็ถือเป็นการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของผูค้นในสังคมไปดว้ยเช่นกนั 

(บทสัมภาษณ์ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)  
กลุ่มสนบัสนุนภาครัฐมีความคิดเห็นวา่การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชน จะสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กบัภาคเอกชน แน่นอนวา่การให้โอกาสและการสนบัสนุนก็จะเขา้มามากข้ึน กีฬา
แบดมินตนัจะได้รับความนิยมท่ีสูงข้ึน มีการพฒันา มีงานรองรับ ทุกอย่างน้ีจะท าให้บุคลากร
ทางการกีฬาสามารถมองเห็นถึงความมัน่คงในกีฬาอาชีพแบดมินตนั ยิง่ไดรั้บความนิยมก็จะท าให้
การพฒันามนักระจายไปไดทุ้กภาคส่วน ในดา้นสังคมหากมีการสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรมแลว้จะท า
ใหกี้ฬาแบดมินตนัมีการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจไปในทางท่ีดี และผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ก็กระจาย
ไปทุกส่วน ทั้งตวันกักีฬา กรรมการ บุคลากรทางกีฬา ผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงพ่อคา้แม่คา้ในพื้นท่ีนั้นๆ 
อีกทั้งในดา้นสังคมนั้นยงัสามารถพฒันาบุคลากรและตวับุคคลคนไดอี้กดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีหากมีการ
พฒันาไปทางท่ีดีตั้งแต่เร่ิมก็จะช่วยกระตุน้หรือช้ีน าให้กบัผูค้นเขา้มามีส่วนร่วมมีโอกาส และจะท า
ให้สมาคมแบดฯ สร้างนักกีฬาออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัการแข่งขนัลีกแบบอาชีพ
และสมคัรเล่น กระจายไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซ่ึงจะท าให้องค์กรต่างๆ มีความแข็งแรง
และมีประสิทธิภาพท่ีจะพฒันากีฬาแบดมินตนัใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

(บทสัมภาษณ์ ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี, 2563) กลุ่มผูฝึ้กสอน มีความคิดเห็นวา่ถา้กระแสกีฬา
แบดมินตนัไดรั้บความนิยมทัว่ประเทศจะท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน ผูท่ี้สนใจ
จะสามารถไดรั้บรู้วา่การเล่นกีฬาแบดมินตนันั้นสามารถเล้ียงดูตวัเอง เล้ียงดูครอบครัว ไม่จ  าเป็นวา่
จะตอ้งเรียนจบมาแลว้จะตอ้งท างานทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว นัน่จะเป็นการดึงดูดผูค้นให้เขา้มาสนใจ 
แมแ้ต่ระดบัเยาวชนเองก็ตามและในเม่ือนกักีฬามีความสามารถ มีส่ือคอยช่วยประชาสัมพนัธ์ก็จะท า
ให้ผูค้นสามารถติดตามนกักีฬาท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งใกลชิ้ด มีการถ่ายทอด มีการไลฟ์สด ส่ิงน้ีจะเป็น
ตวักระตุน้ให้กบัผูค้นมาสนใจในกีฬาแบดมินตนั และเม่ือเป็นเช่นนั้นกีฬาแบดมินตนัจะกลายเป็น
กีฬาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยตวัของมนัเอง 

กล่าวโดยสรุป เม่ือพิจารณาถึงการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพอย่างย ัง่ยืนในประเทศ
ไทยจะพบวา่การพฒันานกักีฬาในระดบัฐานรากหรือก็คือระดบัเยาวชน แมจ้ะมีการบริหารจดัการ
ในระดบัสโมสรไดดี้อยูแ่ลว้ หากแต่ในระดบัเยาวชนนั้น ประเทศไทยเองยงัคงไม่มีการปลูกฝังหรือ
พฒันาระบบเยาวชนภายในโรงเรียนให้เป็นท่ีน่าสนใจ ไม่มีการวางเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้
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มองเห็นได้ชัดเจน จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้กีฬาแบดมินตนัในไทยยงัคงมีฐานรากท่ีไม่มัน่คง ไม่มี
แรงจูงใจให้ผูท่ี้สนใจเขา้สู่การเป็นนักกีฬาแบดมินตนัอาชีพ แมผู้น้  าองค์กรจะมีวิสัยทศัน์ในการ
พฒันาแต่ยงัคงขาดการวางแผนและการจดัล าดบัความส าคญั ท าใหกี้ฬาแบดมินตนัของไทยยงัคงไร้
หลกัแนวทางในการพฒันาวา่จะมีแผนการพฒันาอยา่งไรให้สามารถพฒันาบุคลากรของวงการกีฬา
แบดมินตนัไปในทางท่ีถูกตอ้งไดแ้ละผูว้ิจยัยงัพบว่าการจดัการท่ีมีเสถียรภาพท าให้การเช่ือมโยง
ระหว่าง กีฬา ผูฝึ้กสอน กรรมการและตวันักกีฬา ด าเนินการพฒันาไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไป
พร้อมๆกนัทุกภาคส่วน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์แลว้ในจุดน้ีประเทศไทยยงัคงอ่อนแอเร่ืองของระบบจดัการ
ท่ีไม่มีเสถียรภาพ มีความชดัเจนในเร่ืองของนโยบาย หากแต่การบริหารจดัการไม่สามารถกระจาย
ไปสู่ทุกภาคส่วนได้ สุดท้ายการพฒันาและการสนับสนุนก็จะไปกระจุกตวัในระดบับนเท่านั้น 
สุดทา้ยแลว้ก็กลายเป็นระบบเดิมๆท่ีไม่มีทางแกไ้ดห้ายขาด และเม่ือไม่สามารถบริหารจดัการปัจจยั
เหล่าน้ีได้ก็ไม่สามารถเป็นจุดเร่ิมในการน าพากีฬาแบดมินตันหรือองค์กรแบดมินตันไปสู่
ความส าเร็จไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
 
4.3 ผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรัฐและการบริหารจัดการสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพอย่างยัง่ยนืใน
ประเทศไทย  

จากผลการศึกษาคุณลกัษณะของการบริหารจดัการแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศ
ไทย โดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั สามารถสรุปสาระส าคญัในประเด็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐและการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทยตามมิติ
ต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

4.3.1 ด้านมิติที ่1 มิติด้านภาวะผู้น า  
ในดา้นการเป็นภาวะผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการน านวตักรรม 

ส่ิงส าคญัคือนโยบายของผูน้ าองค์กรท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัว่าจะวางแผนดูแลและน าพาองค์กรไปใน
ทิศทางใดและจะพฒันาองคก์รให้ยกระดบัจากท่ีเป็นอยู่ไดอ้ย่างไร โดยจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั ไสว จนัทร์เส้ียวรัศมี กล่าวไวว้่า ความคิดริเร่ิมรวมทั้งนวตักรรมต่างๆ จะช่วยท าให้
กีฬาแบดมินตนัไดรั้บความนิยม สมาคมแบดฯ ควรมีความคิดสร้างสรรคแ์ละควรมีภาวะผูน้ าท าให้
คนสนใจแบดมินตนัต่ืนตวั เพราะฉะนั้นภาวะผูน้ าจะเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันากีฬาแบดมินตนัให้
กลายเป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื  

กล่าวโดยสรุปคือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการของ
ผูน้ า และการมีวิสัยทศัน์ในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนในประเทศไทย ภาวะผูน้ านั้น
ยงัขาดความเด็ดขาด ขาดความมัน่ใจในการท างาน ขาดการบริหารจดัการท่ีดี ต่างจากประเทศชั้นน า
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ท่ีผูน้  าของประเทศเหล่านั้นมีการตดัสินท่ีเด็ดขาด มัน่คง มีความมัน่ใจในเร่ืองของการบริหารจดัการ 
ผูบ้ริหารสมาคมแบดฯ ควรมีความคิดสร้างสรรค์และควรมีภาวะผูน้ าเพื่อท าให้คนท่ีสนใจต่ืนตวั 
เพราะฉะนั้นภาวะผูน้ าจึงเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างกระแส กระแสของกีฬาแบดมินตนัท่ีไดรั้บความ
นิยมจากผูค้นจะท าให้วงการกีฬาแบดมินตนัสามารถพฒันาไปได ้ความคิดริเร่ิมรวมทั้งนวตักรรม
ต่างๆ จะช่วยท าใหกี้ฬาแบดมินตนัไดรั้บความนิยม การท าใหเ้ส้นทางกีฬาแบดมินตนัอาชีพ (Career 
Path) ในระดบัต่างๆ มีความชดัเจนยิ่งข้ึน นกักีฬาสามารถเลือกเดินไปในเส้นทางท่ีต่อยอดจากการ
เป็นนักกีฬาได้ต่อไป และทางภาครัฐควรมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกของกีฬาแบดมินตนั ซ่ึง
ส่งผลต่อการตดัสินใจและการวางแผนเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ต่อวงการกีฬาแบดมินตนั ปัจจุบนันั้น
การพฒันายงัคงไม่สามารถท าได้อย่างต่อเน่ือง อีกส่วนคือ การสนับสนุนจากภาคเอกชนยงัคงมี
ปัญหา แมต้วัภาคเอกชนนั้นมีแนวคิดในการสร้างและให้โอกาสแก่ทุกคนแต่สปอนเซอร์หลาย
องค์กรกลบัคิดต่างวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือการลงทุน นกักีฬาท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากภาคเอกชนคือการ
ลงทุนอย่างสูงนั่นแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารหรือผูน้ าองค์กรเหล่านั้นเป็นผูข้าดวิสัยทศัน์มุ่งเน้นแต่
ผลประโยชน์ของตนเองแทนท่ีจะมองวา่นกักีฬาเหล่านั้นไดส้ร้างส่ิงท่ีท าให้สังคมไทยดีข้ึนหรือเป็น
การพฒันาท่ีเพิ่มมูลค่าให้กบัประเทศ เพราะฉะนั้นภาครัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มาบริหารจดัการในส่วนน้ี 
ท าให้ภาคเอกชนมัน่ใจในการส่งเสริมกีฬาไม่มองวา่การสนบัสนุนเป็นเพียงแค่การลงทุน ไม่มีใคร
ไดใ้ครเสีย แต่เป็นความร่วมมือในการพฒันาวงการกีฬาแบดมินตนัของไทย 

4.3.2 มิติที ่2 ด้านระบบ  
ในการขับเคล่ือนแนวคิดการพัฒนาแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพ ระบบ

ประกอบดว้ยองค์ประกอบปัจจยัน าเขา้ท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรต่างๆ เขา้สู่กระบวนการบริหารจดัการ 
และอีกส่ิงท่ีส าคญัก็คือ ระบบการสนับสนุนทางการเงินโดยภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงถือว่าเป็น
ระบบท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มใหบุ้คลากรทางการกีฬาทุกภาคส่วน 

 กล่ าวโดยส รุป คือ การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนนั้ นจะเป็นการต่อยอด
ความสามารถในการท่ีจะพฒันานกักีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพต่อไป เพราะฉะนั้นภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะสร้างระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บุคลากรทางการกีฬา การจะ
สร้างระบบท่ีดีไดน้ั้นอนัดบัแรกเลยตอ้งสร้างมาจากพื้นฐานตั้งแต่ระดบัเยาวชนควรท่ีจะตอ้งสร้าง
และปลูกฝังเยาวชนเป็นส่ิงแรก เม่ือนกักีฬาเหล่านั้นเติบใหญ่ข้ึนมาก็จะกลายมาเป็นมืออาชีพและ
เป็นนักกีฬาอาชีพ อนัจะส่งผลให้นักกีฬาเหล่านั้นมีอาชีพเป็นนักกีฬา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
บุคลากรทางกีฬาเช่นนักกีฬา ผูต้ดัสิน กรรมการหรือผูจ้ดัการทีม เป็นการส่งผลดีต่อแบดมินตนั
อาชีพ  ประการท่ีส าคญัคือ บุคลากรในด้านกีฬาแบดมินตนัจะมีการวางเป้าหมายว่าจะไปต่อใน
ระดบัไหน แมแ้ต่การเป็นผูต้ดัสินเองก็จะตอ้งมีการเกษียณอายุการท างานเพราะฉะนั้นเราจะตอ้งมี
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การพฒันาตวัเองให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีการวางเป้าหมายในอนาคตว่าจะมีการต่อยอดจาก
ระดบัชาติไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนในระดบันานาชาติไดอ้ยา่งไรดว้ย ไม่ใช่เพียงเพราะวา่ตวัเราเองนั้นจะ
หยุดอยูท่ี่การเป็นผูต้ดัสินในประเทศเท่านั้น ดว้ยศกัยภาพของเราสามารถพฒันาข้ึนไปเป็นผูต้ดัสิน
ในระดบัภูมิภาคและในระดบัชาติ หรือระดบัทวปีก็ยงัมีต าแหน่งอ่ืนอีกมากมายให้ต่อยอดไดต่้อไป 
ซ่ึงเราเองก็ตอ้งตั้งเป้าหมายไวใ้ห้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้รวมถึงการต่อยอดตวัเองให้ไปในดา้นสาย
วิทยากร เราก็สามารถท่ีจะผลิตบุคลากรในดา้นกีฬานั้นให้เพิ่มข้ึนมาไดอี้ก ถือไดว้่าเป็นการสร้าง
มูลค่าใหก้บัทั้งตวัเอง ทั้งบุคลากรดา้นสายงานอ่ืนดว้ย แต่ปัญหาท่ีพบก็คือในระบบของประเทศไทย
นั้นยงัไม่มีความมัน่ใจไม่มีส่วนร่วมกนัระหวา่งสโมสรกบัสมาคมแบดฯ การระดมสมองจะรู้วา่ทั้ง
สโมสรหรือสมาคมแบดฯ ต่างมีเป้าหมายอยา่งไร มีส่ิงใดท่ีคิดตรงกนั ส่ิงใดท่ีเห็นต่างกนัยิง่จะท าให้
เขา้ใจกนัดีมากข้ึน จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเอาผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกีฬาแบดมินตนัเขา้มาจดัการ 
หากเป็นแบบนั้นแล้วจะยิ่งท าให้วงการกีฬาแบดมินตนัมีแนวทางท่ีชัดเจน ต่อไปการสนับสนุน
งบประมาณก็จะมีการเขา้มาสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน ระบบจะช่วยท าใหก้ารพฒันาทุกอยา่ง
ในกีฬาแบดมินตนัก้าวหน้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตวับุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองจาก
ระบบการบริหารจดัการนั่นเอง ยกตวัอย่างเช่น ในเร่ืองของการแข่งขนัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี
บุคลากรเขา้มาบริหารจดัการว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมอยา่งไร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าแต่ละ
ฝ่ายท่ีสร้างข้ึนมานั้นจะมีเป้าหมายและจะด าเนินการอยา่งไร สืบเน่ืองมาจากวา่กีฬาทุกอยา่งจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีนกักีฬาท่ีไดรั้บความนิยม ตอ้งมีการจดัการแข่งขนัท่ีท าให้ผูค้นสนใจ ถา้หากว่า
ไม่มีสองส่ิงน้ีต่อให้คิดวางแผนการดีอย่างไร ท าการตลาดดีอย่างไร ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กีฬาแบดมินตนัน้ีได ้ดงันั้นแลว้การท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักีฬาแบดมินตนัน้ีจะตอ้ง
มองให้เห็นถึงความส าเร็จของกีฬาแบดมินตนัในต่างประเทศด้วยว่าท าอย่างไรถึงสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มในกีฬาแบดมินตนัน้ีไดซ่ึ้งแน่นอนวา่ในตลาดประเทศไทยขณะน้ียงัเทียบไม่ไดก้บัระดบั
โลก ซ่ึงในประเทศไทยเองยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะกลา้เขา้มาลงทุน ดงันั้นแลว้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ควรท่ีจะเขา้มาร่วมมือกนัและเห็นคุณค่าของกีฬาประเภทน้ีเพื่อท่ีจะ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บักีฬาแบดมินตนัน้ีได ้

4.3.3 มิติที ่3 ด้านการจัดการทุนมนุษย์    
การพฒันาแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัอาชีพ แนวคิดทฤษฎีท่ีว่าการสรรหา คดัเลือก 

การใช ้การพฒันาและการรักษาสมาชิกให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รและเป็นการเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถ กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการสรรหา คดัเลือกและ
บรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้ปฏิบติังานในองคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง 
เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารเป็นผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรขององคก์าร
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ร่วมกนัใช้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมให้เขา้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้ งด ารงรักษาและพฒันาให้บุคลากรมีศกัยภาพท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม  ตลอดจนเสริมสร้าง
หลกัประกนัใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากองคก์ารใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

กล่าวโดยสรุปคือ การจดัการและพฒันาดา้นทุนมนุษย์ (ผูฝึ้กสอน นกักีฬา กรรมการ และ 
ผูจ้ดัการทีม) และการจดัการวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบการศึกษา การให้ความส าคญัทางดา้น
บุคลากรทั้งหมดท่ีกล่าวมา ภาครัฐและเอกชนตอ้งมองว่านักกีฬาทั้งหลายเหล่านั้นคือทรัพยากรท่ี
ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก ทุกอย่างตอ้งมีการพฒันาควบคู่กนัไปโดยทางสโมสรหรือสมาคมแบดฯ
จ าเป็นต้องไปดึงตวัผูท่ี้เข้าใจในด้านกีฬาแบดมินตันอย่างเช่ียวชาญในระบบของการฝึก เม่ือมี
วิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มาสนับสนุนแล้ว ก็ตอ้งบริหารจดัการในการฝึก มีการท าตารางฝึกซ้อม
ร่วมกบัผูฝึ้กสอนแบดมินตนั มีการวางแผนแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการฝึก หรือแมก้ระทัง่
วางแผนก่อนเร่ิมการแข่งขนัหรือหลงัการแข่งขนั ทุกส่ิงทุกอย่างจะตอ้งได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีความพร้อมสนบัสนุนตรงจุดน้ีได ้แลว้ตอ้งเอาจริงเอา
จงัลงมาร่วมมือกนัตั้งลีกอาชีพในอนาคตอนัใกลท้  ากนัข้ึนมา โดยมีบริษทัและองคก์รต่างๆ เหล่าน้ี
ท าทีมข้ึนมาเพื่อมาแข่งขนักนั อยา่งนอ้ยเม่ือไดเ้ร่ิมตน้ท าข้ึนมาแลว้นกักีฬาในเมืองไทยก็จะไดรู้้ว่า
ส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยู ่ซ้อมอยูต่อนน้ีนั้น มนัคืออาชีพหน่ึงท่ีสามารถมีรายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัว
ได้อยู่ตรงน้ี นกักีฬาเหล่านั้นจะมีความสามารถถา้ตั้งใจท าให้ดี ได้เป็นนกักีฬาอยู่ตรงจุดน้ี มนัคือ
อาชีพหน่ึงท่ีเขาสามารถสร้างเงินให้กบัตวัเองได ้ไม่ใช่เพียงเพื่อมาเล่น มาเรียนจนจบมหาวิทยาลยั
ปัญหาของประเทศไทยในตอนน้ีคือไม่มีหน่วยงานใดมองเห็นคุณค่าของนกักีฬาแบดมินตนัน้ีมาก
เท่าใดนัก จากสถิติท่ีผ่านมามีนกักีฬาเพิ่มข้ึนแต่กลบัเลิกเล่นเร็ว สาเหตุเป็นเพราะว่านักกีฬาส่วน
ใหญ่ประสบความส าเร็จแล้วก็มกัจะเลิกเล่นเพราะเป็นช่วงท่ีก าลงัเตรียมตวัเขา้สู่ร้ัวมหาวิทยาลยั
หรือศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงแตกต่างกับในระดับนานาชาติเป็นอย่างมากซ่ึงในระดับ
นานาชาติแลว้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะเขา้มาให้การสนบัสนุนทั้งเร่ืองเงินและการศึกษา
ควบคู่กนัไป น่ีเป็นข้อแตกต่างระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ โดยนักกีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยนั้นตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ระหว่างเรียนต่อจบแลว้มีงานท าสามารถท างานหา
เล้ียงครอบครัวได ้หรือเป็นนกักีฬาต่อแต่อาจจะไม่มีรายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัว ดว้ยสาเหตุน้ี
จึงท าให้นกักีฬาของประเทศไทยเราท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากเลิกเล่นกีฬาน้ีไป ในระดบัท่ียงัไปไม่ถึง
อาชีพ อีกส่วนหน่ึงเป็นปัญหาท่ีนกักีฬาเลือกท่ีจะเรียนไปดว้ยและเล่นไปดว้ยเป็นอาชีพหลกั ไม่มี
การหาอาชีพอ่ืนเขา้มาควบคู่กบัการเล่นแบดมินตนั ยกตวัอย่าง บุศนนัท์ อ๊ึงบ ารุงพนัธ์ ท่ีศึกษาอยู่
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเป็นนกัแบดมินตนัหญิงทีมชาติไทยซ่ึงมีศกัยภาพท่ี
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มากพอจะเป็นนกักีฬาในระดบัแนวหนา้ท็อป 10 ของโลกได ้แต่เม่ือผูป้กครองและนกักีฬาเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่าจะตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเรียนเป็นหลกั และการเล่นกีฬาทีมชาติเป็นเร่ืองรอง ทาง
สมาคมแบดฯ จึงพัฒนาความสามารถตามเวลาท่ีมีให้ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้ น ถ้ามีการ
วางแผนและดูแลเร่ืองเวลาเพื่อพฒันา ให้ความส าคญักบัความสามารถและด้วยศกัยภาพ แต่ขาด
ความพร้อมในดา้นต่างๆ ท่ีจะท าให้นักกีฬาสามารถเล่นไปถึงระดบัอาชีพ อนัน้ีเป็นหน่ึงตวัอย่าง 
และยงัมีนกักีฬาอีกหลายๆ คน ซ่ึงเป็นแบบน้ีเปรียบเสมือนพีระมิดการท่ีขาดแคลนนกักีฬาในส่วน
ยอด ท่ีก าลังเข้าสู่ช่วงพฒันาจนเก่งแล้วหายไป นักกีฬาของเราท่ีเล่นในระดบัฐานของพีระมิดมี
จ านวนมากพอข้ึนไปเป็นสามเหล่ียมพีระมิด แต่แลว้ส่วนยอดของพีระมิดท่ีเก่งจะขาดแคลนไม่มี
นกักีฬา ท าให้ยอดพีระมิดของเรามีนกักีฬาท่ีเก่งจ านวนนอ้ยมาก ส่ิงน้ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขควบคู่
กบัความสามารถในการพฒันาของนกักีฬา เพราะในเร่ืองความสามารถของนกักีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยไม่ไดด้อ้ยกวา่นกักีฬาประเทศชั้นน าของโลก 

4.3.4 มิติที ่4 มิติด้านนโยบายภาครัฐ 
นโยบายของภาครัฐส่วนใหญ่หลกัก็คือการช่วยการส่งเสริมและสนบัสนุน โดยการมีส่วน

ร่วมระหว่างสมาคมแบดฯ ภาครัฐและเอกชน ถือเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีวงการกีฬาแบดมินตนัใน
ไทยยงัคงเป็นปัญหา นโยบายภาครัฐตอ้งชดัเจนท่ีจะผลกัดนัให้มนัเกิดเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐเพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการกีฬา แต่ใน
ปัจจุบนันั้นยงัคงไม่มีความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ทั้งภายนอก
และภายใน ท าให้การสนบัสนุนนั้นยงัคงไม่มีความต่อเน่ือง หากแต่เม่ือท่ีไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีเสีย
ผลประโยชน์ก็จะน ามาซ่ึงการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีจึงถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของ
วงการแบดมินตนัในประเทศไทย  

กล่าวโดยสรุปคือ นโยบายทางภาครัฐ ในเร่ืองของการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและผูส้นับสนุนในการส่งเสริมกีฬาอาชีพแบดมินตนัอาชีพ ส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัแรกเลยคือ 
ภาครัฐต้องสนับสนุนในด้านการเรียนก่อนไม่ว่าจะระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย หรือจะเป็น
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภาครัฐควรจะเร่ิมสนบัสนุนจากจุดน้ีก่อน เพราะอาชีพน้ีเป็นกีฬา จึง
จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนในเส้นทางอาชีพท่ีมัน่คงเน่ืองจากว่าคนไทยส่วนใหญ่จะยึดติดกับ
ค่านิยมท่ีวา่ การเป็นหมอ การเป็นสถาปนิก จะเป็นอาชีพท่ีมีค่ามากกวา่ เพราะเส้นทางอาชีพพวกน้ี
มนัเป็นรูปธรรมมองเห็นไดช้ดัเจนกวา่ เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลคิดจะสนบัสนุนดา้นน้ีก็ตอ้งมีการ
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ ไม่ใช่ว่าให้กบัตวันักกีฬาแต่คือการมอบหมายให้กบัองค์กรท่ี
ควบคุมก ากบัดูแล การให้โอกาสถือเป็นส่ิงส าคญัและสโมสรหรือสมาคมแบดฯ ก็ตอ้งท าให้มนั
มัน่คง เพราะวา่ในหลกัความเป็นจริงแลว้ทุกอยา่งตอ้งมีการลงทุน เพราะฉะนั้นงบประมาณจึงเป็น



130 
 

ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุด ทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนตอ้งเขา้มาสนบัสนุน “อยา่ไปคิดวา่
ต้องท าให้ เห็นก่อนถึงจะมีการลงทุน” ซ่ึงอันท่ีจริงแล้วสโมสรเราได้ลงมือท าแล้วแต่เรามี
ความสามารถท าไดเ้พียงแค่น้ี เพราะฉะนั้นจึงตอ้งการใหภ้าครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองคก่์อนต่าง 
ๆ เข้ามาสนับสนุนกีฬาแบดมินตนัถึงจะไปต่อได้ และถ้าต้องการท่ีจะท าให้มนัย ัง่ยืน ภาครัฐก็
สมควรตอ้งเขา้มาดูแลอยา่งต่อเน่ืองดว้ย ซ่ึงเม่ือนกักีฬามองไม่เห็นความมัน่คงสุดทา้ยแลว้นกักีฬา
เหล่านั้นก็จะตอ้งเลิกเล่นไปในท่ีสุด สุดทา้ยแลว้กีฬาแบดมินตนัก็กลายเป็นกีฬาท่ีไม่ย ัง่ยืน เม่ือหัน
กลบัมามองนโยบายภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียและประเทศชั้นน าของโลกแลว้ กลบัพบว่ามี
การออกนโยบายค่อนข้างชัดเจนเน่ืองจากสมาคมแบดมินตนัของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีการ
บริหารจดัการท่ีชดัเจน และประการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงก็คือเยาวชนเหล่านั้นไดรั้บการอบรมบ่มเพาะ
ให้ความรู้ ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งมีวินยัในการฝึกซ้อม นัน่เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นรู้วา่กีฬาน้ีมี
ระบบการแข่งขนัภายในประเทศซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนดีเพราะเป็นการปลูกฝังท่ีหย ัง่รากลึกท าให้
พวกเขาเหล่านั้นตอ้งแข่งขนักนัอย่างเต็มท่ี ท าให้ระบบของสโมสรสามารถผลิตนกักีฬาออกมาได้
เร่ือยๆ โดยจะเห็นไดว้า่ระบบการแข่งขนัภายในของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีประสิทธิภาพมาก มี
การประเมินผลอยา่งชดัเจน ท าให้เด็กเหล่านั้นมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะกา้วไปเป็นมืออาชีพ นกักีฬา
ของประเทศเหล่านั้นจึงมีการติดทีมชาติตั้งแต่อายุยงันอ้ย ซ่ึงอายนุอ้ยท่ีสุดคืออายุ 13 ปี และในทุกๆ 
ปีเขาจะมีการเปิดคดัเลือกทัว่ประเทศ ให้เยาวชนเขา้มาสมคัรกลายเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นอาชีพ
โดยไม่มีการเลือกหรือโควตาพิเศษเข้ามา ซ่ึงในนโยบายประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายหลกัใน
สนบัสนุนดา้นต่างๆ และอุปกรณ์ การจดัส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัในต่างประเทศ และมีการสนบัสนุน
เงินเดือนจากการติดอนัดับโลก (Ranking) ของนักกีฬา ก็จะเห็นว่าภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ มนัมีส่วนส าคญัท าใหแ้บดมินตนัมนักลายเป็นกีฬาอาชีพ 

4.3.5 มิติที ่ 5  มิติความยัง่ยนืของการบริหารจัดการ 

ในเร่ืองของความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทางเศรษฐกิจและความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กรทางดา้นสังคม เม่ือกีฬาแบดมินตนัก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจกีฬาเต็มตวั มี
ระบบต่างๆ รองรับเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหา  

กล่าวโดยสรุปคือ ในการบริหารจดัการและการพฒันาท่ีสูงข้ึน ทุกคนในวงการแบดมินตนั
ก็จะมีความมัน่คงและจะหนัมาเล่นเป็นอาชีพมากข้ึน การท าให้กีฬาแบดมินตนัเป็นธุรกิจกีฬาจะท า
ให้ทุกส่ิงทุกอย่างต้องปรับตวัและพฒันาแข่งขนักนัเพื่อการเพิ่มมูลค่าท่ีมหาศาล การสนับสนุน
แบดมินตนัของภาคเอกชนนั้นนอกจากจะให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงินแลว้ ยงัตอ้งการให้ผูท่ี้
ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะนักกีฬาเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม แสดงคุณลักษณะท่ีเป็น
ตวัอย่างท่ีดีทั้งในสนามและนอกสนามให้สังคมติดตาม นกักีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาเม่ืออยู่ใน
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กระแสสังคมก็จะเป็นบุคคลสาธารณะท่ีสามารถให้คุณและให้โทษต่อสังคมได้ ในปัจจุบนัจึงมี
คอรส์ต่างๆ เพื่อสอนนกักีฬาพูดและแสดงออกในท่ีท่ีมีคนจ านวนมากหรือการให้สัมภาษณ์ ฉะนั้น
จะเห็นไดว้า่เม่ือแบดมินตนัเป็นอาชีพและเป็นธุรกิจกีฬาเต็มตวัจะท าให้นกักีฬาและบุคลากรต่างๆ 
มีมาตรฐานในการด าเนินชีวิตท่ีสูงข้ึนและมีคนในสังคมติดตามมากข้ึน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มในวงการ
แบดมินตนัจะสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัความส าเร็จทางสังคม  การบริหารจดัการแบดมินตนัให้
กลายเป็นอาชีพแบบยัง่ยืนนั้นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ สโมสรจะตอ้งแข็งแรง จะหยุด
อยูท่ี่การพฒันาแค่ตวันกักีฬาไม่ได ้เร่ืองของสมาคมแบดฯ สมควรท่ีจะให้การดูแลเฉพาะในส่วน
ของการบริหารจดัการเท่านั้นก็เพียงพอ ซ่ึงหากมีการแข่งขนักนัอย่างจริงจงัจะยิ่งท าให้นักกีฬามี
คุณภาพ การควบคุมดูแลนกักีฬาถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะในสภาวะปัจจุบนัน้ีนกักีฬาบางคนก็ยงัคง
ท าการศึกษาอยู ่ดงันั้นแลว้ผูฝึ้กสอนจะตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬาเหล่านั้นทุกดา้นดว้ย ถา้จะกล่าวโดย
ความเป็นจริงแลว้การแข่งขนัเหล่าน้ีคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยพฒันาและยกระดบัให้ทั้งระบบ
ของกีฬาแบดมินตนั รวมทั้งการบริหารจดัการต่างๆ หากมีการจดัการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถช่วยพฒันาได้ทุกภาคส่วน และในระดบัของนักกีฬานั้นก็จะตอ้งท าให้พวกเขาเหล่านั้น
สามารถมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนถึงค่าตอบแทนในแต่ละดบัรวมถึงเส้นทางอาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะ
ยิ่งช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตวันักกีฬาและผูท่ี้สนใจอีกดว้ย แต่ในสถานการณ์ขณะน้ี ความ
ลม้เหลวของกีฬาแบดมินตนัอาชีพก็คือ ผูค้นเหล่านั้นมองไม่เห็นเส้นทางอาชีพในกีฬาแบดมินตนั 
และเร่ืองความไม่ชดัเจนของเส้นทางกีฬาแบดมินตนัอาชีพ ท าใหห้ลายสโมสรประสบปัญหาในการ
สร้างนกักีฬาระดบัเยาวชน เน่ืองมาจากวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่ลูกหลานของ
พวกเขาถา้เลือกท่ีจะใหม้าเดินเส้นทางน้ีจะสามารถท าเป็นอาชีพไดอ้ยา่งจริงจงัและมัน่คงไดอ้ยา่งไร 
ท าให้ผูป้กครองส่วนใหญ่เลือกท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียนหนงัสือเพื่อท่ีจะไดมี้อาชีพการงานท่ีมัน่คง  
ชดัเจนเม่ือเรียนจบมากกวา่จะส่งเสริมให้มาเป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ กีฬาแบดมินตนัไทย
ตอ้งมีการสนบัสนุนท่ีดีใหก้บัสโมสร ทุกสโมสรจะตอ้งมีการแข่งขนัอยา่งเสรีโดยไม่มีความเหล่ือม
ล ้าในเร่ืองของผลประโยชน์ การพฒันานกักีฬาของสโมสรมนัจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการบริหารการ
จดัการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคม การจะท าให้
กีฬาน้ีด าเนินไปแบบไม่มีสะดุดก็อยูท่ี่การสนบัสนุนจากทางภารรัฐและเอกชน ในดา้นของภาครัฐ
ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น เร่ืองของการลดหยอ่นภาษีกรณีน้ีจะท าให้ภาคเอกชนเขา้มา
สนบัสนุนกีฬาดา้นน้ีมากยิง่ข้ึน หากไม่มีทั้งสองส่ิงน้ีหรือผูน้ าองคก์รไม่คิดจะเร่ิมเปล่ียนแปลงอะไร 
สโมสรกีฬาแบดมินตนัจะไม่สามารถด าเนินไปไดเ้หมือนกบัสโมสรฟุตบอลท่ีมีระบบการจดัการให้
นกักีฬาฟุตบอลเองมีเงินเดือนท่ีเป็นมาตรฐาน และตามความสามารถของแต่ละคน ซ่ึงในทุกวนัน้ี
เราจะเห็นว่ามีความพยายามท่ีจะท าให้เป็นมาตรฐานเหมือนกนั แม้จะยงัไม่เทียบเท่าแต่ก็มีการ
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เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนจะเห็นว่านักกีฬาแบดมินตนัหลายๆ คนมีการแข่งขนัในต่างประเทศ มีการ
สนบัสนุนค่าตอบแทนซ่ึงถือไดว้า่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทางเศรษฐกิจ เรา
คาดหวงัวา่กีฬาแบดมินตนัไทยตอ้งมีการสนบัสนุนท่ีดีใหก้บัสโมสร การพฒันานกักีฬาของสโมสร
มันจะต้องท าควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการด้าน อ่ืนๆ  ซ่ึ งจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รทางดา้นสังคมและทางเศรษฐกิจ ถึงแมว้า่สมาคมแบดฯ มีส่วนด าเนินการ
ในเร่ืองน้ีอยูแ่ต่ดว้ยการท่ีประเทศไทยไม่ไดท้  าการจดัแบ่งระดบัของสโมสรหรือจดัแบ่งระดบัของผู ้
ท่ีสนใจจึงท าให้ความพร้อมในการช่วยเหลือ การสนบัสนุนต่างๆ ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ ยกตวัอย่าง เช่น สโมสรระดับ A จะต้องมีการสนับสนุนอะไรบ้าง สโมสรระดับ B 
จะตอ้งพฒันาอะไรบา้ง ซ่ึงในแต่ละระดบันั้นจะมีการสนับสนุนท่ีแตกต่างกนัส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีผูท่ี้
เช่ียวชาญเขา้มาก าหนดกรอบหรือมาตรฐานในการก าหนดระดบัต่างๆ เพื่อใหร้ะดบัต่างๆ เหล่านั้นมี
ประสิทธิภาพ   

การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีศูนยอ์  านวยการอยู่ในทุกจงัหวดัของประเทศ กีฬา
แบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีสามารถเล่นเองไดง่้ายและมีผูค้นนิยมเล่นเป็นจ านวนมากเพราะสามารถเล่นท่ี
ไหนก็ได้ทั้ งในร่มและกลางแจง้ สะดวกต่อการพกพาอุปกรณ์ไปยงัท่ีต่างๆ  แต่ถ้ามองในแง่ของ
ความเป็นจริงแลว้กีฬาชนิดน้ีถึงแมจ้ะมีคนนิยมเล่นกนัมากแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยงัไม่ไดส้นใจท่ีจะ
เขา้มาเป็นนกักีฬาอย่างจริงจงั เพราะฉะนั้นการท่ีจะดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมกบัคนท่ีสนใจในกีฬา
แบดมินตนัจริงๆ  จึงยงัไม่มีความสัมพนัธ์กัน อีกทั้ งเยาวชนในต่างจงัหวดัก็ยงัขาดความสนใจ 
สาเหตุท่ีไม่สนใจเน่ืองจากว่าค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเร่ิมต้นทุนนั้นค่อนข้างสูง ผูป้กครองไม่
สามารถมาสนบัสนุนให้ตลอดได ้ไม่ใช่เพราะเด็กไม่อยากเล่น ซ่ึงในระยะยาวแลว้ตอ้งเผื่อเวลาใน
การสนบัสนุนดว้ยผูป้กครอง ดว้ยสโมสร และดว้ยสมาคมสนบัสนุนตามล าดบั อยา่งในต่างประเทศ 
มีสโมสรใหญ่ท่ีมีเงินทุนเป็นจ านวนมาก เด็กท่ีเขา้มาอยูใ่นสโมสรแทบไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่ายอะไรเลย 
เพียงแต่ต้องมีการตั้ งกฎเกณฑ์อย่างเป็นมาตรฐาน ซ่ึงในประเทศไทยอย่าง SCG Badminton 
Academy ก็มีแนวคิดท่ีอยากจะท าแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จสาเหตุมาจากหลายประการ ทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีไม่สามารถเปิดเผยในทีน้ีไดแ้ต่อย่างประเทศอินโดนีเซียนั้นเขา
สามารถจดัการได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆ คือ โอกาสเป็นส่ิงส าคญั หากมีทั้งโอกาสและการ
พฒันาท่ีเขา้ถึงก็ช่วยใหมี้การสร้างนกักีฬาทั้งระบบท่ีย ัง่ยนืได ้ 
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ภาพที ่4.1 สรุปผลการวจิยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารขจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 
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ภาพที ่4.2 สรุปผลการวจิยัสถานการณ์ก่อนการบริหารจดัการ 
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ภาพที ่4.3 สรุปผลการวจิยัหลงัมีการบริหารจดัการ 

 
 

 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีจะเป็นการสรุปผลการวิจัยทั้ งหมดท่ีผู ้วิจ ัยได้ท าการ กึกาามารร้มมด้วย

ขม้เสนมแนะ โดยผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งแยกเป็นหวัขม้ดงัต่มไปน้ีคืม 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.1.1. ในการตมบสนมงต่มวตัถุประสงคก์าร กึกาา 
5.2 มภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ปัญหาในการด าเนินการวจิยั 
 5.3.1 ปัญหาการด าเนินการวจิยัทางดา้นวชิาการ 
 5.3.2 ปัญหาการด าเนินการวจิยัทางดา้นการปฏิบติั 
5.4 ขม้เสนมแนะ 
 5.4.1 ขม้เสนมแนะเชิงนโยบาย 
 5.4.2 ขม้เสนมแนะเชิงปฏิบติัการ 
 5.4.3 ขม้เสนมแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่มไป 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

การ กึกาาวิจยัเร่ืมง การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมย่างย ัง่ยืนใน
ประเทึไทย ผูว้ิจยัรบว่า รูปแบบการบริหารจดัการการกีฬาแบดมินตนัจ าเป็นมย่างยิ่งท่ีจะตม้งมี
มงค์ประกมบครบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านภาวะผู้น า ประกมบด้วย การมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ การน านวตักรรมทางการบริหารขมงผูน้ า การมีวิสัยทัึ น์ และการน ามงค์กร ในด้าน
ระบบ ประกมบด้วย ระบบการสนับสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) ระบบการสร้าง
มูลค่าเริ่มใหบุ้คลากรทางการกีฬา ในด้านการจัดการทุนมนุษย์ไดแ้ก่ การจดัการและรฒันาดา้นทุน
มนุาย ์(ผูฝ้ก กสมน นกักีฬา กรรมการ และ ผูจ้ดัการทีม)  การจดัการวิทยาึาสตร์การกีฬาและระบบ
การ กึกาา ในด้านนโยบายของภาครัฐไดแ้ก่ นโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนัมาชีร การมีส่วน
ร่วมระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนในการส่งเสริมกีฬามาชีร และสุดทา้ยคืมในด้านของความยัง่ยืน
ในการบริหารจัดการ ประกมบไปดว้ย ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขมงมงค์กรทางเึราฐกิจและ 
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์มงมงคก์รทางดา้นสังคม 
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โดยท่ีคุณลักาณะขมงการบริหารจดัการการกีฬาแบดมินตันรกงต้มงมีคุณลักาณะตาม
ประเด็นขมงตวับ่งช้ีหลัก 10 ด้าน ประกมบด้วย 1) ด้านระดบัความสามารถขมงนักกีฬา 2) ด้าน 
ความนิยม 3) ดา้นมงคก์รกีฬา 4) ดา้นบุคลากร 5) ดา้นรายได ้6) ดา้นสถานกีฬา 7) ดา้นกฎหมายกีฬา  
8) ดา้นการจดัการแข่งขนั 9) ด้านส่ืมและการประชาสัมรนัธ์ และ 10) ด้านสวสัดิการแก่นักกีฬา
มาชีร  ซก่ งผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัแยกเป็นรายดา้นดงัรายละเมียดต่มไปน้ี 
 5.1.1. ในการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์การศึกษา 

1) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เรื่ม กึกาาสถานการณ์ขมงการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่
การเป็นมาชีรในประเทึไทย 

ผลการ กึกาาวิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้า่สถานการณ์ขมงการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ
เป็นมาชีรในประเทึไทยในภารรวมจะเห็นว่าได้ว่ามีสถานการณ์หลายส่วนท่ีดีขก้ น เช่น กีฬา
แบดมินตนัไดรั้บความนิยมเริ่มมากขก้น การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเมกชนมากขก้น 
การมีการแข่งขนัในระดบัโลกและระดบัลีกมากขก้น การวางแผนในการเขา้ร่วมการแข่งขนัเรียงแค่
บางการแข่งขนั โดยไม่เนน้ท่ีปริมาณเรื่มถนมมสภารร่างกายขมงนกักีฬาใหมี้ความรร้มมในทุกการ
แข่งขัน การรัฒนาและการบริหารจัดการท่ีดีขก้ นและการน ามงค์ความรู้ใหม่ๆ และระบบ
วิทยาึาสตร์การกีฬาเขา้มารฒันากีฬาแบดมินตนั โดยเฉราะการยกดมายุการเป็นนักกีฬามาชีรให้
ยาวนานขก้น 

มยา่งไรก็ตามมุปสรรคต่มความย ัง่ยนืขมงกีฬาแบดมินตนัท่ีจ าเป็นต่มการบริหารจดัการและ
ตม้งได้รับการแกไ้ข ปรับปรุง และรฒันา มีมยู่หลายด้าน เช่น ผูน้ ามีวิสัยทัึ น์แต่ขาดทีมงานท่ีมี
ความเข้าใจในกีฬาแบดมินตนัมย่างลกกซก้ งและจ านวนนักกีฬามาชีรท่ีลดลง ความชัดเจนในการ
สนับสนุนนักกีฬาให้เป็นรูปธรรมมย่างแท้จริง ผู ้ฝก กสมนท่ีมีมากขก้ นแต่มีความสามารถและ
ประสบการณ์นม้ยลง ผลกระทบจากการใชป้ระโยชน์จากวิทยาึาสตร์การกีฬาท่ีมากเกินไปโดยไม่
สมดคล้มงกับการรัฒนาทางด้านเทคนิคแบดมินตัน การขาดการจัดการมงค์ความรู้มย่างมี
ประสิทธิภาร และการขาดการสร้างเครืมข่ายเรื่มรฒันากีฬาแบดมินตนั  

2) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เรื่ม กึกาาคุณลกัาณะขมงการบริหารจดัการแบดมินตนั
มาชีรมยา่งย ัง่ยนืในประเทึไทย 

ผลการ กึกาาวิจยัวิเคราะห์ไดว้่าคุณลกัาณะขมงการบริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรมย่าง
ย ัง่ยนืในประเทึไทยมมกมาเป็น 5 มิติ ดงัต่มไปน้ี คืม  

มิติที ่1 มิติด้านภาวะผู้น า 
 จากการสัมภาาณ์ผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมด 7 กลุ่ม จ านวน 14 คน ในเร่ืมงขมงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการขมงผูน้ า  และการมีวิสัยทัึ น์และการน า
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มงคก์ร มาใชใ้นมงคก์ร ผูว้ิจยัรบวา่ผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมดมีความคิดเห็นท่ีสมดคลม้งกนัโดยสรุป
ไดว้า่ 

1) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการน านวตักรรมทางการบริหารจดัการขมงผูน้ า และการมี
วิสัยทัึ น์และการน ามงค์กร มาใช้ในมงค์กร เป็นส่ิงส าคญัในการท าให้บริหารจดัการแบดมินตนั
มาชีรเกิดความย ัง่ยนื 

2) ผูน้ าจะตม้งมีความกลา้ในการตดัสินใจและมีความเด็ดขาดในเร่ืมงการบริหารและจดัการ 
3) ผูน้ ามีการริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการรฒันามงคก์ร 
4) ผูน้ าท่ีมีวสิัยทัึ น์ท่ีดี เรื่มน ารามงคก์รใหม้ยูร่มดได ้ 
5) ผูน้  าตม้งสามารถรฒันารูปแบบการจดัการจากต่างประเทึมาปรับใช ้
6) ผูน้ าท่ีดีตม้งมีความสามารถในการจดัหาเงินทุนและหาผูม้าสนบัสนุนทางการเงิน  
7) ผูน้ าท่ีดีตม้งรู้จกัน านวตักรรมเขา้มาช่วยในการรฒันากีฬาแบดมินตนัมาชีร 
8) ผูน้ าตม้งน าความรู้และประสบการณ์ขมงผูฝ้ก กสมนทั้งขมงต่างชาติและขมงไทยท่ีประสบ

ความส าเร็จมาใชใ้นการรฒันานกักีฬาทุกระดบั และ 
9) ผูน้ าตม้งมีการวางแผนโดยการวางมย่างรมบคมบ เรื่มสรรหาทีมงานและคณะท างานท่ี

เช่ียวชาญในการรฒันาไปสู่จุดหมายไดม้ยา่งรวดเร็ว 
มิติที ่2 มิติด้านระบบ  

 จากการสัมภาาณ์ผูใ้ห้ข้มมูลหลกัทั้งหมด ในเร่ืมงขมงระบบการสนับสนุนทางการเงิน
(ภาครัฐและภาคธุรกิจ) มาใช้ในมงค์กร และระบบการสร้างมูลค่าเริ่มให้นกักีฬา ผูว้ิจยัรบว่าผูใ้ห้
ขม้มูลหลกัทั้งหมดมีความคิดเห็นท่ีสมดคลม้งกนั โดยไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างและมีขม้ใจความ
ส าคญัคืม  

1) ระบบการสนบัสนุนทางการเงิน (ภาครัฐและภาคธุรกิจ) และระบบการสร้างมูลค่าเริ่ม
ให้บุคลากรทางการกีฬา เป็นส่ิงส าคญัในการรฒันานักกีฬา สโมสร และบุคลากรทางการกีฬา 
รวมถกงสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทึไทย เรื่มให้การบริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรเกิดความ
ย ัง่ยนื 

2) สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทึไทยจะตม้งท าการหางบประมาณให้ไดม้ากท่ีสุด โดย
การดกงภาครัฐและเมกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรฒันา 

3) การหางบประมาณนั้ นจะเกิดขก้ นได้ก็ ต่ม เม่ืมผู ้น าเป็นคนบริหารจัดการและมี
ความสามารถในการประสานงานกบัภาคส่วนต่างๆ 

4)  ภาครัฐต้มงการกระตุ้นเึราฐกิจโดยสนับสนุนงบประมาณลงไปในรูปแบบการ
ท่มงเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) มากขก้น 
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5) ผูน้ ามงค์กรจะต้มงมีการสนับสนุนงบประมาณท่ีได้รับไปสู่สโมสรและนักกีฬาท่ีมี
ึกัยภารตามภูมิภาคต่างๆ ใหเ้กิดการรฒันามยา่งทัว่ถกงและต่มเน่ืมง 

6) การสร้างมูลค่าเริ่มให้กบับุคลากรทางการกีฬาในระดบันานาชาติเป็นส่ิงส าคญั และ
น ามาซก่ งการไดง้บประมาณท่ีมากขก้นตามระดบัผลงาน 

มิติที ่3 มิติด้านการจัดการทุนมนุษย์ 
จากการสัมภาาณ์ผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมดในเร่ืมงขมงการจดัการและรฒันาด้านทุนมนุาย ์

(ผูฝ้ก กสมน นักกีฬา กรรมการ และผูจ้ดัการทีม) และการจดัการวิทยาึาสตร์การกีฬาและระบบ
การ กึกาา มาใชใ้นมงคก์ร ผูว้ิจยัรบวา่ผูใ้หข้ม้มูลหลกัทั้งหมดมีความคิดเห็นท่ีสมดคลม้งกนั โดยไม่
มีความเห็นท่ีแตกต่างและมีขม้ใจความส าคญัคืม 

1) การจดัการและรฒันาด้านทุนมนุาย์ และการจดัการวิทยาึาสตร์การกีฬาและระบบ
การ กึกาา มงคก์ร เป็นส่ิงส าคญัในการท าใหบ้ริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรเกิดความย ัง่ยนื  

2) การสนับสนุนให้เกิดการรฒันาบุคลากรทางการกีฬาทั้งนักกีฬา ผูฝ้ก กสมน กรรมการ 
ผูจ้ดัการทีม ไปสู่ระดบันานาชาติ ตม้งท ามยา่งเป็นระบบ 

3) การสร้างทีมและรัฒนาบุคลากรท่ีจะเข้ามาดูแลนักกีฬา เช่น ทีมผู ้ฝก กสมน ทีม
นกัวิทยาึาสตร์การกีฬา ทีมเวชึาสตร์การกีฬา ทีมวิเคราะห์ผลการแข่งขนั เป็นตน้ ตม้งท ามย่าง
ต่มเน่ืมง เรื่มใหน้กักีฬาเกิดการรฒันาถกงขีดสูงสุด 

4) การรฒันานักกีฬาตั้งแต่ระดบัเยาวชนถกงระดับนานาชาติตม้งท าการรฒันาไปควบคู่
รร้มมๆ กบัการรฒันานกักีฬาทีมชาติ 

5) การสนบัสนุนตวันกักีฬาตม้งท ามยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลืมกปฏิบติั ในการสนบัสนุน
เฉราะนกักีฬาท่ีมยูใ่นโครงการฝก กซม้มขมงสมาคมแบดมินตนัฯ เรียงมยา่งเดียว  

6) การน าระบบการบริหารจดัการระดับนานาชาติมาใช้รัฒนาบุคลากร เช่น นักกีฬา 
กรรมการผูต้ดัสิน ผูฝ้ก กสมน จะช่วยให้เกิดการรฒันาตวัเมงและยกระดบัความเป็นมืมมาชีรไปสู่
ระดบัสากล 

7) การจดัการมบรม เสริมสร้างมงค์ความรู้ใหม่ และรฒันาในเร่ืมงขมงทกัาะใหม่ๆ มยา่ง
ต่มเน่ืมงจะช่วยใหก้ารฝก กฝนมีประสิทธิภารมากขก้น 

8) ผูฝ้ก กสมนตม้งให้ความส าคญัในเร่ืมงวิทยาึาสตร์การกีฬา ไปรร้มมๆ กบัการฝก กเทคนิค
ขั้นสูงขมงนกักีฬา รวมไปถกงเร่ืมงโภชนาการ เวชึาสตร์การกีฬา และจิตวทิยา 

9)  ระบบการ กึกาามีผลโดยตรงต่มการรฒันานกักีฬาทุกระดบั เรราะฉะนั้นจะตม้งมีการ
มมกแบบและวางแผนใหต้รงและเหมาะสมกบัความสามารถขมงนกักีฬา 
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มิติที ่4 มิติด้านนโยบายภาครัฐ  
จากการสัมภาาณ์ผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมด ในเร่ืมงขมงนโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนั

มาชีรกบันโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนัมาชีร ผูว้ิจยัรบว่าผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมดมีความคิด
เห็นท่ีสมดคลม้งกนัโดยสรุปไดว้า่ 

1) นโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนัมาชีรกบันโยบายและการส่งเสริมแบดมินตนัมาชีร 
เป็นส่ิงส าคญัในการท าใหบ้ริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรเกิดความย ัง่ยนื 

2) นโยบายภาครัฐท่ีจะช่วยเร่ืมงงบประมาณและการ กึกาาตม้งชัดเจนและมีการผลกัดนั
ไปสู่การปฏิบติัมยา่งเป็นรูปธรรม 

3) การรฒันากีฬาแบดมินตนัทั้งระบบจ าเป็นตม้งมาึยัการมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเมกชน หรืมผูใ้หก้ารสนบัสนุนในการส่งเสริมกีฬามาชีรแบดมินตนั 

4) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนการจดัการแข่งขนัและในส่วน
ขมงการส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัในประเทึและระดบันานาชาติ ตม้งท ามยา่งเป็นระบบและต่มเน่ืมง 

5) ภาครัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้กีฬาแบดมินตนัมาชีรเป็นแบดมินตนัมาชีรมย่าง
แท้จริง โดยมมกนโยบายท่ีจะท าให้กีฬาแบดมินตนักลายเป็นมาชีรมย่างย ัง่ยืน เช่น การรมงรับ
การ กึกาา ค่าตมบแทน การจดัเก็บภาาี เป็นตน้ 

6) ภาครัฐควรมมกนโยบายการลดหย่มนภาาีเป็นกรณีริเึาให้กับภาคเมกชนท่ีให้การ
สนบัสนุนทางดา้นการเงินใหแ้ก่กีฬาทุกประเภท เรื่มให้มีส่วนร่วมระหวา่งรัฐและเมกชนในเร่ืมงขม
งบประมาณเรื่มช่วยรฒันาวงการแบดมินตนัไปในทางท่ีดีและกลายเป็นกีฬาท่ีย ัง่ยนื  

8) ภาครัฐตม้งสนับสนุนทางด้านการเรียนขมงนักกีฬา ตั้งแต่ระดบัมธัยมไปจนถกงระดบั
มหาวิทยาลยั เรื่มไม่ให้การเรียนเป็นมุปสรรคต่มการรฒันาขมงนกักีฬาและแกปั้ญหานกักีฬาท่ีมี
ความสามารถสูงเลิกเล่นก่มนเวลามนัควร   

9) การสนบัสนุนดา้นต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเมกชนควรเขา้ไปในช่วงท่ีนกักีฬาก าลงั
รัฒนาเรื่มเริ่มโมกาสให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความเป็นเลิึและเป็นมาชีรได้เร็วขก้ น ซก่ งจะท าให้
ผูป้กครมงและนกักีฬามัน่ใจมากขก้นส่งผลใหโ้มกาสท่ีนกักีฬาจะเลิกเล่นมีนม้ยลง 

มิติที ่5 มิติด้านความยัง่ยนืของการบริหารจัดการ  
 จากการสัมภาาณ์ผูใ้ห้ขม้มูลหลกัทั้งหมดในเร่ืมงขมงความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขมง
มงคก์รทางเึราฐกิจและความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์มงมงคก์รดา้นสังคมมาใชใ้นมงคก์ร ผูว้ิจยั
รบวา่ผูใ้หข้ม้มูลหลกัทั้งหมดมีความคิดเห็นท่ีสมดคลม้งกนั โดยมีใจความส าคญัวา่ 

1) ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์มงมงคก์รทางเึราฐกิจ และความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขมงมงคก์รดา้นสังคมเป็นส่ิงส าคญัในการท าใหบ้ริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรเกิดความย ัง่ยนื 
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2) การจดัการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานสากลมยา่งต่มเน่ืมงจะช่วยท าให้กีฬาแบดมินตนัรฒันาสู่
การเป็นมาชีรและยงัช่วยกระตุน้ทางดา้นเึราฐกิจ 

3) การบริหารจดัการให้ย ัง่ยืนทั้ งระบบ จะท าให้บุคลากรทางการกีฬามั่นใจได้ว่ากีฬา
แบดมินตนัเป็นมาชีรท่ีสามารถเล้ียงดูตวัเมงและเล้ียงครมบครัวได ้โดยมีค่าตมบแทนเป็นรายเดืมน
และมีสวสัดิการรมงรับ 

4) การจดัการให้แบดมินตนัเป็นธุรกิจกีฬา จะท าให้ทุกมย่างท่ีเก่ียวกบัแบดมินตนักา้วไป
ขา้งหนา้ การรฒันาหรืมการผลิตนกักีฬาจะเริ่มสูงขก้นและท าให้สโมสรและสมาคมแบดฯ แข็งแรง
มากขก้น ทุกมยา่งจะน าไปสู่ความย ัง่ยนื 

5) การบริหารจดัการท่ีดีและมีมาตรฐานจะช่วยท าให้คนในสังคมสนใจท่ีจะมีส่วนร่วม
เริ่มขก้นด้วยความสมคัรใจ โดยไม่จ  าเป็นตม้งใช้งบประมาณจ านวนมากในการเชิญชวนและการ
ประชาสัมรนัธ์ 

6) ความส าเร็จขมงนักกีฬาในระดับนานาชาติมย่างต่มเน่ืมงจะเป็นตัวน าไปสู่การเป็น
แบดมินตนัมาชีรท่ีย ัง่ยนื 

สรุปไดว้า่ คุณลกัาณะส าคญัขมงการบริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยนืในประเทึ
ไทย ประกมบไปดว้ย มิติดา้นภาวะผูน้ า มิติดา้นระบบ มิติดา้นการจดัการทุนมนุาย ์มิติดา้นนโยบาย
ภาครัฐ และมิติดา้นความย ัง่ยนืขมงการบริหารจดัการ 

3) วัตถุประสงค์การวจัิยข้อที ่3 เรื่มหาขม้เสนมแนะทางการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ
เป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยนืในประเทึไทย 
 ผลการ กึกาาวจิยัวเิคราะห์ไดว้า่ แนวทางการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั
มาชีรมยา่งย ัง่ยนืในประเทึไทย รบขม้สรุปไดด้งัน้ี 

1) การสร้างนกักีฬาแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยืนตม้งมีการวางแผนในระยะสั้น ระยะยาว
และตม้งท ามยา่งต่มเน่ืมง  

2) นกักีฬาควรใช้ประโยชน์จากส่ืมต่างๆ ในการสร้างช่ืมเสียงให้กบัตวันกักีฬาเมง เรื่มท า
ให้คนสนใจในการติดตามเป็นจ านวนมาก ซก่ งนมกจากจะเม้ืมประโยชน์ต่มตวันักกีฬาแล้วยงัได้
ประโยชน์ต่มผูส้นบัสนุนนกักีฬา (Sponsor) 

3) หน่วยงานภาครัฐควรมีการวางแผนและสนบัสนุนงบประมาณหรืมมงค์ความรู้ เรื่มให้
กีฬาแบดมินตนัไดรั้บการรฒันาสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยนื 

4) สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทึไทยในรระบรมราชูปถมัภค์วรมีการรฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการให้ทนัสมยัต่มการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั นมกจากน้ีรูปแบบควรเป็นแบบ
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กระจายม านาจไปสู่สโมสรชั้นน าและึูนยฝ์ก กแบดมินตนัตามภูมิภาคต่างๆ มย่างทัว่ถกงไม่ควรรวม
ึูนยม์  านาจท่ีส่วนกลางเช่นในปัจจุบนั 

5) หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมในการรมงรับเม่ืมนักกีฬาตม้งมมกจาก
วงการมาชีร 
 
5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

การ กึกาาวิจยัเร่ืมง การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยืนใน
ประเทึไทย มีมภิปรายผลการวจิยัตามรายมิติแต่ละดา้นดงัน้ี 
 5.2.1 มิติด้านภาวะผู้น า 

ภาวะผูน้ ามีส่วนส าคญัต่มการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมย่าง
ย ัง่ยืน โดยกล่าวถกงเร่ืมง ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการรฒันามงคก์รและการน านวตักรรมความรู้ 
และประสบการณ์ขมงผูฝ้ก กสมน การบริหารจดัการขมงผูน้ าโดยการน ารูปแบบการจดัการจาก
ต่างประเทึมารฒันากีฬาแบดมินตนัมาชีรและการมีวิสัยทัึ น์ท่ีดีในการน ามงค์กร การวางแผน
มย่างรมบคมบ เรื่มรัฒนาตัวเมงไปสู่จุดหมายได้มย่างรวดเร็วไปสู่ความส าเร็จมย่างย ัง่ยืน ซก่ ง
สมดคล้มงกับแนวคิดการวิจยัขมง Hellriegel, Jackson, & Slocum (2001) ท่ีรบว่า ผูท่ี้ท  างานใน
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรืมผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะหลกัขมงผูบ้ริหาร 6 ประการ คืม 1. ความสามารถใน
การส่ืมสาร (Communication Competency) 2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจดัการ 
(Planning and Administration Competency) 3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork 
Competency) 4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competency) 5. ความสามารถในการรับรู้ 
เร่ืมงระหวา่งประเทึ (Global Awareness Competency) และ 6. ความสามารถในการควบคุมตนเมง 
(Self-Management Competency)  และสมดคล้มงกบั ทวีึกัด์ิ หุ่นนาค (2543, น. 27-30) ท่ีกล่าวว่า 
ผูน้  ามงคก์ารควรแสดงบทบาทท่ีจ าเป็นต่มการเริ่มผลผลิตใน 4 บทบาทดว้ยกนั คืมบทบาทการสร้าง
วิสัยทัึ น์ บทบาทในการก ากบัและควบคุม บทบาทในการสร้างขวญัและก าลงัใจและ บทบาทใน
การใหข้ม้มูลข่าวสาร 
 5.2.2 มิติด้านระบบ  

ระบบมีความส าคญักบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยืน 
โดยกล่าวถกงเร่ืมงระบบการสนบัสนุนทางการเงินท่ีสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทึไทยจะตม้งท า
การหางบประมาณให้ไดม้ากท่ีสุด โดยการดกงภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณลงไปในรูปแบบ
การท่มงเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้มากขก้น และดกงภาคเมกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรฒันา
โดยการสนบัสนุนงบประมาณไปสู่สโมสรและนกักีฬาท่ีมีึกัยภารตามภูมิภาคต่างๆ จะช่วยให้เกิด
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การรฒันามยา่งทัว่ถกงและต่มเน่ืมง และกล่าวถกงระบบการสร้างมูลค่าเริ่มใหบุ้คลากรทางการกีฬาใน
ระดบันานาชาติเป็นส่ิงส าคญัและน ามาซก่ งการไดง้บประมาณท่ีมากขก้น ซก่ งสมดคลม้งกบัแนวคิดขมง 
จนัทรานี สงวนนาม (2545, น. 85) ท่ีกล่าววา่ระบบเป็นกลุ่มมงคป์ระกมบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมรนัธ์
ระหวา่งกนัและมีความเก่ียวขม้งกนัในลกัาณะท่ีท าให้เกิดความเป็นมนัหนก่ งมนัเดียวกนัเรื่มกระท า
กิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามความต้มงการขมงมงค์การ ระบบต้มงคิดมย่างมีระบบ (System 
Thinking) คิดมยา่งมีเหตุผล มีการน าเมาปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่มการบริหารมาใชใ้นการปฏิบติังานเรื่มให้
เกิดผลลรัธ์ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ระบบเป็นวธีิการบริหารงานท่ีจะเริ่มความเขา้ใจ รู้จุดเด่นจุด
ด้มยในมงค์การ เรื่มการรัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งขก้ นและยงัสมดคล้มงกับ  Sirmon, Hitt, 
Ireland & Gilbert (2011) ท่ีกล่าววา่ ทรัรยากรรื้นฐานหรืมปัจจยัน าเขา้ สามารถแบ่งมมกได ้4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นทรัรยากรกายภาร ดา้นทรัรยากรมนุาย ์ดา้นทรัรยากรแหล่งเงินทุน และดา้นทรัรยากร
ความรู้ การจดัการทรัรยากรมยู่ท่ีกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีส่วนร่วมในการไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัท่ีสร้างมูลค่าเริ่มให้กบัทรัรยากร การจดัการทรัรยากรเป็นการสะสมทรัรยากร เป็นการ
สร้างความสามารถทางการแข่งขนั และเป็นการใชป้ระโยชน์จากความสามารถในตลาด ผลการวจิยั
เชิงประจกัา์แสดงให้เห็นว่าการประสานงานขมงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้าง
มูลค่าขมงทรัรยากร 

5.2.3 มิติด้านการจัดการทุนมนุษย์ 
การจดัการทุนมนุาย์มีส่วนส าคญัเก่ียวข้มงกับการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็น

แบดมินตนัมาชีรมย่างย ัง่ยืน โดยกล่าวถกงการจดัการและรฒันาดา้นทุนมนุาย ์(ผูฝ้ก กสมน นกักีฬา 
กรรมการ และผูจ้ดัการทีม) และการจดัการวิทยาึาสตร์การกีฬาและระบบการ กึกาา เป็นส่ิงส าคญั
ในการท าให้บริหารจดัการแบดมินตนัมาชีรเกิดความย ัง่ยืน นโยบายภาครัฐในเร่ืมงงบประมาณและ
การลดหยม่นภาาีเป็นกรณีริเึาให้กบัภาคเมกชน และการสนบัสนุนทางดา้นการเรียนขมงนกักีฬา 
ตม้งชดัเจนและมีการผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัมยา่งเป็นรูปธรรม การรฒันากีฬาแบดมินตนัทั้งระบบ
ตม้งมาึยัการมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและภาคเมกชน นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ
ทั้ งในส่วนการจดัการแข่งขันและในส่วนขมงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเทึและระดับ
นานาชาติตม้งท ามยา่งเป็นระบบ เรื่มลดโมกาสในการเลิกเล่นขมงนกักีฬา ซก่ งสมดคลม้งกบัแนวคิด
ขมง สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551) ท่ีไดแ้บ่งการบริหารทรัรยากรมนุายม์มกเป็น 4 มิติหลกั คืม 1) 
การเลืมกสรรทรัรยากรมนุาย ์ให้ความส าคญักบัการเลืมกสรรบุคคลท่ีมีความเรียบรร้มมทั้งรูปร่าง 
หนา้ตา บุคลิกภาร ทกัาะ รวมถกงทัึ นคติท่ีดีทางดา้นการบริการและการมีจิตบริการเขา้สู่มงคก์าร 2) 
การใชท้รัรยากรมนุาย ์ใชค้วามรู้ความสามารถ ทกัาะเฉราะขมงบุคลากรในการสร้างการบริการท่ี
มีความเป็นเลิึต่มผูใ้ช้บริการและมงค์การ 3) การรฒันาทรัรยากรมนุาย ์รฒันาต่มยมดความรู้
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ความสามารถทางดา้นการให้บริการ เรื่มเป็นการเริ่มึกัยภารให้กบับุคลากรในมงค์การเรื่มเริ่ม
ความเป็นเลิึให้กบัการปฏิบติังานขมงมงค์การ การรฒันาความมัน่คงทางมารมณ์ท่ีเกิดจากความ
กดดนัภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ช่วยใหม้งคก์ารกลายเป็นมงคก์ารท่ีมีความเขม้แข็ง
จนสามารถรฒันาสู่การเป็นมงคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิึ และ 4) การรักาาทรัรยากรมนุาย ์
สร้างเทคนิค วิธีการท างาน การใชเ้คร่ืมงมืมสมยัใหม่ รวมถกงการรฒันาคุณภารชีวติขมงบุคลากรให้
มีความสุขสบายในมงคก์ารและในครมบครัว และสมดคลม้งกบัแนวคิดขมง ณัฏฐรนัธ์ เขจรนนัท ์
(2545) ท่ีไดก้ล่าววา่ การบริหารทรัรยากรมนุายเ์ป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขม้งกบั
การปฏิบติังานเก่ียวกบับุคลากรขมงมงคก์ารร่วมกนัใชค้วามรู้ ทกัาะและประสบการณ์ในการสรร
หา คดัเลืมกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้เขา้ปฏิบติังานในมงค์การ รร้มมทั้งด ารง
รักาาและรฒันาใหบุ้คลากรมีึกัยภารท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานและมีคุณภารชีวติการท างานท่ี
เหมาะสม ตลมดจนเสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ีตม้งรน้จากมงคก์ารใหส้ามารถด ารงชีวิต
ไดม้ยา่งมีความสุขในมนาคต 

5.2.4 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ 
นโยบายขมงภาครัฐมีส่วนเก่ียวขม้งกบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนั

มาชีรมยา่งย ัง่ยนื กล่าวถกง นโยบายในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและผูส้นบัสนุนใน
การส่งเสริมกีฬามาชีรแบดมินตนัมาชีรวา่เป็นส่ิงส าคญัในการท าใหบ้ริหารจดัการแบดมินตนัมาชีร
เกิดความย ัง่ยืน นโยบายภาครัฐท่ีช่วยเร่ืมงงบประมาณและการ กึกาาตม้งมีการผลกัดนัไปสู่การ
ปฏิบติัมย่างเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเมกชนเป็นเร่ืมงท่ีต้มงให้ความ
สนใจ ซก่ งสมดคลม้งกบัแนวคิดขมงแผนรฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (ร.ึ. 2560-2564) ท่ีไดมี้
การวางยุทธึาสตร์ต่างๆ เรื่มน าไปสู่การปฏิบติัให้มีประสิทธิภารและมีความสมดคลม้งกนัตั้งแต่
ระดบันโยบายจนถกงระดบัปฏิบติัการและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การ
รฒันากีฬาเรื่มความเป็นเลิึและต่มยมดเรื่มความส าเร็จในระดบัมาชีรนั้นไดมุ้่งเนน้ดา้นการสร้าง
และการรฒันานักกีฬาขมงชาติให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในระดับต่างๆ เรื่มสร้าง
ช่ืมเสียง เกียรติยึ และเกียรติภูมิขมงประเทึชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจและเป็นเคร่ืมงมืมในการรวมจิตใจซก่ งจะเป็นการสร้างความรักความสามคัคีขมงคนในชาติ 
มีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการรฒันาต่มยมดนกักีฬาท่ีมีความเป็นเลิึไปสู่การกีฬาเรื่มการมาชีรมยา่ง
เต็มตัวสามารถสร้างรายได้จากความรู้ ความสามารถ ทักาะ และประสบการณ์ โดยจัดให้มี
โครงสร้างรื้นฐานท่ีรร้มมรมงรับการรฒันา ประกมบกบัการจดัใหมี้ระบบสวสัดิการช่วยเหลืมและ
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมืมระหว่างภาครัฐและเมกชนในการร่วมรฒันาตลมดเส้นทางมาชีร
นกักีฬา โดยมีแนวทางท่ีส าคญั ได้แก่ 1) การเฟ้นหาและรฒันานักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการ
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กีฬาเรื่มความเป็นเลิึ 2) การรฒันาบุคลากรการกีฬามยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เรื่มการ
รฒันากีฬาเรื่มความเป็นเลิึและการมาชีรมยา่งย ัง่ยืน 3) การสร้างและรฒันาึูนยบ์ริการการกีฬา
และึูนย์ฝก กกีฬาแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 4) การส่งเสริมและจดัเตรียมการดูแลสวสัดิการและ 
สวสัดิภารขมงนกักีฬาและบุคลากรการกีฬา 5) การส่งเสริมและรฒันากีฬาเรื่มการมาชีรมยา่งเป็น
ระบบ 

5.2.5 มิติด้านความยัง่ยนืของการบริหารจัดการ  
ความย ัง่ยืนขมงการบริหารจดัการมีส่วนเก่ียวขม้งกบัการบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การ

เป็นแบดมินตนัมาชีรมย่างย ัง่ยืน กล่าวถกง ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขมงมงค์กรทางเึราฐกิจ 
และความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์มงมงคก์รทางดา้นสังคมรบวา่ทั้ง 2 ส่วนเป็นส่ิงส าคญัในการท า
ให้บริหารจดัการแบดมินตันมาชีรเกิดความย ัง่ยืน การจดัการแข่งขันท่ีมีมาตรฐานสากลมย่าง
ต่มเน่ืมงจะช่วยท าให้กีฬาแบดมินตนัรฒันาสู่การเป็นมาชีรและช่วยกระตุน้ทางดา้นเึราฐกิจ ใน 
การบริหารจดัการให้ย ัง่ยืนทั้งระบบจะท าให้บุคลากรทางการกีฬามัน่ใจไดว้่ากีฬาแบดมินตนัเป็น
มาชีรท่ีมัน่คง ท าให้สโมสรและสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทึไทยแข็งแรงมากขก้น การบริหาร
จดัการท่ีดีและมีมาตรฐานจะช่วยให้คนสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมเริ่มขก้ นด้วยความสมัครใจ และ
ความส าเร็จขมงนกักีฬาในระดบันานาชาติมยา่งต่มเน่ืมงจะเป็นตวัน าไปสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีร
ท่ีย ัง่ยนื ซก่ งสมดคลม้งกบัแนวคิดขมงคณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลม้มและการรฒันา (World 
Commission on Environment and Development [WCED], 1987, pp. 43) กล่าวไวว้่า การรัฒนาท่ี
ย ัง่ยืน คืม “การรัฒนาท่ีย ัง่ยืนเป็นการรฒันาท่ีสนมงความต้มงการขมงคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
ลดทมนความสามารถขมงคนรุ่นต่มมาท่ีจะตมบสนมงความตม้งการขมงรวกเขา” ทั้งน้ี การรฒันาท่ี
ย ัง่ยืนจะตม้งท าให้ประชาชนมีคุณภารชีวิตท่ีดีขก้น มีระบบสังคมท่ีเป็นสังคมธรรมรัฐ มีระบบการ
รฒันาเึราฐกิจท่ีมัน่คงไม่จ  าเป็นตม้งรก่งราความช่วยเหลืมจากภายนมกมีคุณภารส่ิงแวดลม้มท่ีดี 
ประชาชนรู้จกัใช้ทรัรยากรธรรมชาติมย่างรู้คุณค่า โดยเฉราะการใช้ทรัรยากรธรรมชาติเรื่มเป็น
ฐานในการผลิตเรื่มน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเึราฐกิจ สมดคลม้งกบัแนวคิดขมง สมรร แสงชยั 
(2550) ท่ีมธิบายการรฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้่า ประกมบไปด้วย มงค์ประกมบต่างๆ คืม 1) เึราฐกิจ 
รฒันาท่ีตมบสนมงความตม้งการขมงคน 2) สังคม รฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต
ภารสูงขก้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3) ธรรมชาติและส่ิงแวดลม้ม 
รฒันาท่ีด าเนินไปโดยค านกงถกงขีดจากดัขมงทรัรยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลม้มและสนมงความ
ตม้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่มความตม้งการในมนาคต 4) มนุาย ์รฒันามนุาย์ทั้ งด้าน
ร่างกายและจิตใจให้เขม้แขง็และสมบูรณ์มยูเ่สมมใหมี้คุณภาร มีสุขภารดี ขยนั มดทน รับผดิชมบ มี
สติไม่ปล่มยตวัและใจให้ขก้นต่มวตัถุและส่ิงบริโภคมากเกินไป มีฝีมืม มีความรู้ความสามารถ ความ
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เช่ียวชาญ รร้มมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในระบบเึราฐกิจและสังคมท่ีจดัสรร และ 5) เทคโนโลยี ใช้
เทคโนโลยท่ีีเก้ืมกลู ไม่ท าลายธรรมชาติ มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวทิยาึาสตร์แบบใหม่ท่ี
สมดคลม้งกบัการมนุรักา์ธรรมชาติและส่ิงแวดลม้มตม้งค านกงว่าเทคโนโลยีท่ีนามาใช้นั้นเป็นไป
ในทางสร้างสรรคห์รืมท าลาย ใชเ้ทคโนโลยมียา่งมีสติและเป็นคุณมยา่งแทจ้ริง รู้จกัประมาณและมี
สัมมาทิฐิ รู้จกัรฒันา และควบคุมตนเมง ตม้งรฒันาเทคโนโลยีควบคู่ไปกบัการรฒันาตนเมง และ
สมดคลม้งกบั กระทรวงทรัรยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลม้ม (2556, น. 12) กล่าวว่า การรฒันาท่ี
ย ัง่ยืน คืมการรฒันาท่ีเน้นให้มนุายค์  านกงถกงขีดจ ากดัขมงทรัรยากรธรรมชาติบนโลกและให้มีการ
ด าเนินการรฒันาควบคู่ไปกบัการมนุรักาแ์ละฟ้ืนฟูทรัรยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลม้ม โดยใหเ้ป็น
การรฒันาท่ีตมบสนมงความต้มงการขมงคนทั้งในยุคปัจจุบนัและยุคต่มๆ ไปมย่างเท่าเทียมกัน 
หลกัการส าคญัขมงการรฒันาท่ีย ัง่ยืนคืม การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติขมงการรฒันา มนัไดแ้ก่ 1) 
มิติการรฒันาเึราฐกิจท่ีย ัง่ยืน รฒันาเึราฐกิจให้เจริญเติบโตมยา่งมีคุณภาร กระจายรายไดใ้ห้เม้ืม
ประโยชน์ต่มคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉราะคนท่ีมีรายได้ต ่า 2) มิติการรฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน 
รฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภารสูงขก้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาร และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และ 3) มิติการรฒันาส่ิงแวดลม้มท่ีย ัง่ยืนใช้ทรัรยากรธรรมชาติในปริมาณท่ี
ระบบนิเวึสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภารเดิมได ้ปล่มยมลริามมกสู่ส่ิงแวดลม้มในระดบัท่ีระบบนิเวึ
สามารถดูดซบัและท าลายมลริานั้นได ้โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัรยากร ประเภทท่ีใชแ้ลว้
หมดไปได ้

 
5.3 ปัญหาในการด าเนินการวจัิย 

การ กึกาาวิจยัเร่ืมง การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยืนใน
ประเทึไทย มีปัญหาในการด าเนินการวจิยัแต่ละดา้นดงัน้ี 

5.3.1 ปัญหาการด าเนินการวิจัยทางด้านวชิาการ 
ผูว้ิจยัรบวา่ มีปัญหาคืม ขม้มูลดา้นวิชาการเก่ียวกบัการจดัการแบดมินตนัในประเทึไทย  

มีต ารา ฐานขม้มูล และผู ้ึ กกาาคน้ควา้มยูค่่มนขา้งน้มย การ กึกาาคน้ควา้จกงตม้งน าแบบมยา่งมาจาก
กีฬาประเภทม่ืนๆ หรืมตม้งมาึยัขม้มูลจากต่างประเทึมาปรับใช้ในงานวิจยั นมกจากน้ีขม้มูลใน
ต่างประเทึส่วนใหญ่ยากแก่การเขา้ถกงหรืมไม่มนุญาตให้ึ กกาาคน้ควา้ 

5.3.2 ปัญหาการด าเนินการวิจัยทางด้านการปฏิบัติ 
ผูว้ิจยัรบว่า มีปัญหาท่ีได้รับจากผลกระทบขมงการแรร่ระบาดโควิด-19 คืม ผูใ้ห้ขม้มูล

ส าคญับางท่านจะมีเวลาค่มนขา้งจ ากดัในการให้สัมภาาณ์ในแต่ละคร้ัง หรืมบางท่านตม้งใช้เวลา
มากกวา่ปกติในการสัมภาาณ์ดว้ยเหตุท่ีตม้งใส่หนา้กากมนามยัตลมดการสัมภาาณ์ท าให้เหน่ืมยง่าย 
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หรืมไม่สะดวกให้เขา้สัมภาาณ์เรราะกงัวลเร่ืมงการแรร่ระบาด ดงันั้นผูว้ิจยัตม้งท าการนดัแยกยม่ย
หลายคร้ังหรืมใช้การสัมภาาณ์เริ่มเติมผ่านทางโทรึรัท์เรื่มให้ได้ข้มมูลท่ีครบถ้วนตามกรมบ
แนวคิด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

การ กึกาาวิจยัเร่ืมง การบริหารจดัการแบดมินตนัสู่การเป็นแบดมินตนัมาชีรมยา่งย ัง่ยืนใน
ประเทึไทย มี ขม้เสนมแนะท่ีเก่ียวขม้งกบัการวิจยัน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกมบด้วยขม้เสนมเชิง
นโยบาย ขม้เสนมเชิงปฏิบติัการ และขม้เสนมแนะในการวิจยัในคร้ังต่มไปโดยมีรายละเมียดในแต่ละ
ส่วนดงัน้ี 

5.4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1) การบริหารจดัการขมงสมาคมแบดฯ และภาครัฐ 

 1.1 ในดา้นงบประมาณสนบัสนุน รัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นนโยบายท่ีเม้ืมให้
กีฬาแบดมินตนัเป็นธุรกิจกีฬามยา่งเตม็ตวั งบประมาณท่ีสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทึไทยได้
รับมาไม่เรียงรมและไม่ทั่วถกงต่มการรัฒนานักแบดมินตันในระดับต่างๆ งบส่วนใหญ่จะถูก
น าไปใชแ้ละส่งเสริมไดเ้ฉราะนกักีฬาทีมชาติและนกักีฬาเยาวชนทีมชาติท่ีมยูส่่วนกลางภายใตก้าร
ดูแลจากฝ่ายรัฒนาขมงสมาคมแบดฯ เรียงเท่านั้ น หากรัฐมีนโยบายการเม้ืมประโยชน์ให้กับ
ภาคเมกชนให้เขา้มาสนบัสนุนโดยตรงสู่สโมสรแบดมินตนัต่างๆ จะท าให้สโมสรแบดมินตนัต่างๆ 
สามารถรฒันาการบริหารจดัการการเขา้สู่ระบบมาชีรและเป็นธุรกิจกีฬาท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทุก
ฝ่ายเหมืมนกบัสโมสรฟุตบมลในปัจจุบนัท่ีเป็นมาชีรทั้งระบบ  

1.2 ในด้านการ กึกาา ภาครัฐควรให้หน่วยงานท่ีก ากับดูแลรับผิดชมบในส่วนน้ีมมก
หลกัสูตรการเรียนท่ีเม้ืมประโยชน์ให้นกักีฬาสามารถมีเวลาฝก กซ้มมไดแ้บบมืมมาชีร เรื่มลดปัญหา
การเลิกเล่นขมงนกักีฬาเก่งๆ เม่ืมตม้งเรียนเหมืมนคนทัว่ไปในระดบัมหาวิทยาลยั ซก่ งควรวางแผน
หลกัสูตรท่ีใช้เวลาเรียนน้มยกวา่คนทัว่ไป เรราะคนกลุ่มน้ีตม้งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการรฒันา
ความสามารถขมงตนเมง และมีการวางแผนแล้วว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬามาชีรและท า
ช่ืมเสียงให้กบัประเทึชาติ หากรัฐไม่มมกนโยบายท่ีเม้ืมประโยชน์เช่นน้ีและปล่มยให้เป็นปัญหา
ระหวา่งตวันกักีฬาผูป้กครมงกบัทางครูและโรงเรียนแลว้ สุดทา้ยผูป้กครมงทุกคนจะตดัสินใจใหลู้ก
หยุดการเป็นนกักีฬาเรื่มหันไปเรียนแบบปกติ เรราะฉะนั้นภาครัฐตม้งสนบัสนุนในดา้นการเรียน
ก่มนไม่วา่จะระดบัมธัยมหรืมมหาวิทยาลยั หรืมจะเป็นการ กึกาานมกโรงเรียน (กึน.) ภาครัฐควร
จะเร่ิมสนบัสนุนจากจุดน้ีก่มน เรราะมาชีรน้ีเป็นกีฬาจกงจ าเป็นตม้งมีการสนบัสนุนในเส้นทางมาชีร
ท่ีมั่นคง เรราะฉะนั้ นหากรัฐบาลคิดจะสนับสนุนด้านน้ีก็ต้มงมีการสนับสนุนในเร่ืมงขมง
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งบประมาณให้กับมงค์กรท่ีควบคุมดูแลนั่นก็คืมสมาคมแบดฯ และสมาคมแบดฯ เม่ืมได้รับ
งบประมาณมาแลว้ก็ควรใชง้บประมาณน้ีในการให้โมกาสและรฒันาไปสู่สโมสรและนกักีฬาท่ีมี
ึกัยภารรมยา่งมีประสิทธิภารสูงสุด 

2) การบริหารจดัการขมงสโมสร 
2.1 ในดา้นการบริหารจดัการแบดมินตนัขมงสโมสรให้กลายเป็นมาชีรแบบยัง่ยืนนั้น ส่ิง

ส าคญัมนัดบัแรกในด้านนโยบายก็คืม สโมสรจะตม้งมีความรร้มมในด้านสถานท่ีฝก กซ้มมและมี
ึกัยภารในการรฒันานกักีฬา มีการม านวยความสะดวกแก่นกักีฬาในการแข่งขนัและการรฒันาตวั
บุคลากรในสโมสร ซก่ งหากมีแผนการแข่งขนักนัท่ีเป็นระบบจะยิ่งท าให้นกักีฬามีคุณภาร สโมสร
ควรควบคุมดูแลนกักีฬาในทุกๆดา้นเรราะในสภาวะปัจจุบนัน้ีนกักีฬาบางคนก็ยงัคงประสบปัญหา
การ กึกาามยู่ ดงันั้นแล้วผูฝ้ก กสมนและสโมสรตม้งเขา้ไปควบคุมดูแลนักกีฬาในเร่ืมงน้ีดว้ย ถา้จะ
กล่าวโดยความเป็นจริงแลว้สมาคมแบดฯ ควรจะตม้งเขา้มาท างานร่วมกบัสโมสรต่างๆท่ีมีึกัยภาร
ในการสร้างและรัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิึและมาชีร ปัจจัยท่ีส าคัญในการรัฒนาและ
ยกระดับนักกีฬาแบดมินตนัไปสู่มาชีร คืมสมาคมแบดฯ ต้มงเข้าไปสนับสนุนสโมสรในด้าน
งบประมาณเรื่มให้สโมสรน าไปสนบัสนุนนกักีฬาท่ีมีความสามารถสูงให้ไดรั้บโมกาสและความ
รร้มมในดา้นต่างๆ ท าให้สโมสรสามารถผลิตและรฒันานักกีฬามมกไปแข่งขนัต่างประเทึตาม
แผนขมงสโมสรและสมาคมแบดฯ คมยติดตามและประเมินผลงานขมงนักกีฬาและแผนขมง
สโมสรมยา่งใกลชิ้ดเรื่มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสมาคมตั้งไว ้รวมถกงค่าตมบแทนในแต่ละ
มนัดบัโลกท่ีนกักีฬาแต่ละสโมสรท าได ้สมาคมแบดฯ ควรตม้งดูแลนกักีฬาจากสโมสรให้เทียบเท่า
นักกีฬาขมงสมาคมแบดฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตวันักกีฬา สโมสรและผูท่ี้
สนใจทัว่ประเทึ 
 2.2  ในด้านระบบ การจดัการขมงสโมสรจะเป็นการต่มยมดความสามารถในการท่ีจะ
รฒันานกักีฬาไปสู่ความเป็นเลิึต่มไป เรราะฉะนั้นการประสานงานกบัภาครัฐและเมกชนในระดบั
สโมสรจะตม้งมีการสร้างระบบท่ีย ัง่ยืน สร้างมูลค่าเริ่มให้บุคลากรทางการกีฬา การสร้างระบบท่ีดี
ได้นั้นมนัดับแรกเลยต้มงสร้างมาจากรื้นฐานตั้งแต่ระดบัเยาวชน ควรต้มงสร้างและปลูกฝังให้
เยาวชนเขา้ไปซกมซับเป็นส่ิงแรกเม่ืมเขา้มามยูใ่นสโมสรแลว้ ท าให้รวกเขาเหล่านั้นเติบใหญ่ขก้นมา
ได้กลายมาเป็นมืมมาชีรและเป็นนักกีฬามาชีร ซก่ งผลจากการบริหารขมงสโมสรจะส่งผลให้เขา
เหล่านั้นมีมาชีรเป็นนกักีฬา และเป็นการสร้างมูลค่าเริ่มให้กบับุคลากรทางกีฬาไดต่้มไปในมนาคต
ดว้ยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผูต้ดัสิน ทั้งหมดหากสโมสรและสมาคมแบดฯ สามารถบริหาร
จดัการระบบไดเ้ป็นมยา่งดี ก็จะเป็นการส่งผลดีต่มการเป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืมมาชีร   
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5.4.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 
1) สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทึไทยในรระบรมราชูปถมัภ ์ควรจดัให้มีการกระจาย

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นเทคนิคการสมนและวทิยาึาสตร์การกีฬาไปสู่ภูมิภาคต่างๆ
โดยการจดัตั้งึูนยฝ์ก กแบดมินตนัเรื่มเป็นการขยายฐานนกักีฬาตั้งแต่ระดบัยวุชน เขา้ถกงนกักีฬาตั้งแต่
เร่ิมตน้ แทนการรวมึูนยเ์หมืมนในปัจจุบนัท่ีมีเรียกนกักีฬาเก่งๆ เขา้มาท่ีสมาคมแบดฯ  

2) ดว้ยขม้จ ากดัหลายประการท าให้สมาคมแบดฯ บริหารจดัการดา้นม่ืนๆ ไดดี้มากแต่ใน
ดา้นการรฒันานกักีฬาไม่สามารถรฒันามยา่งเป็นระบบและต่มเน่ืมงเหมืมนประเทึชั้นน าขมงโลก 
สมาคมแบดฯ จกงควรเลืมกเฟ้นสโมสรแบดมินตนัชั้นน าในประเทึไทยมาเป็นรนัธมิตรร่วมกนั
สร้างนักกีฬาโดยแบ่งระดบัสโมสรตามความสามารถขมงสโมสร เรื่มเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาให้
สมาคมแบดฯ น าไปสร้างมูลค่าเริ่มให้กบัตวันกักีฬาและมีงบประมาณและผลประโยชน์กลบัไปสู่
สโมสรตน้สังกดัขมงนกักีฬาเหล่าน้ีเรื่มสโมสรจะน าไปรฒันานกักีฬารุ่นต่มๆ ไป การท่ีแบดมินตนั
จะเป็นมาชีรไดส้โมสรแบดมินตันท่ีดูแลนกักีฬาตม้งแข็งแรงก่มนเม่ืมสโมสรแข็งแรงแลว้จะเป็น
รากฐานท่ีมัน่คงให้กบัสมาคมแบดฯ ในขบัเคล่ืมนให้กีฬาแบดมินตนัเป็นแบดมินตนัมาชีรมย่าง
ย ัง่ยนื โดยมีฐานนกักีฬามาชีรและนกักีฬารุ่นต่มไปเริ่มสูงขก้นเร่ืมยๆ ทุกปี 

5.4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรท าการ กึกาาเรื่มรฒันาทรัรยากรมนุายเ์รื่มเป็นนกักีฬามาชีรทุกประเภทกีฬามยา่ง

ย ัง่ยนืในประเทึไทย 
2) ควรวางรูปแบบการรฒันาทางดา้นระบบการ กึกาาเรื่มการกีฬามาชีรในกลุ่มสมรรถนะ

แบบนกักีฬาสากล 
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