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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพและปัญหำทั่วไปของกำรบริหำร 

จัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ 2) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเกื้อหนุนและกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ กับตัวบ่งช้ีกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดอำชีพ และ 3) เสนอ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ กำรศึกษำนี้ใช้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 160 คน 
ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกสูตรของทำโร ่ยำมำเน่ และใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 5 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) สภำพและปัญหำทั่วไปของกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ 
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยเกื้อหนุน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนบุคลำกร รองลงมำ คือ ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  
ส่วนด้ำนกำรจัดกำร อยู่ในระดับต่ ำที่สุด และด้ำนวัสดุอุปกรณ์และสำนสนเทศ สนำมกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดมีไม่เพียงพอ  
(2) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรจัด
องค์กำร รองลงมำคือ ด้ำนกำรประเมินผล ต่ ำสุดในด้ำนกำรวำงแผน และด้ำนกำรช้ีน ำ และ (3) ตัวบ่งช้ีกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด
อำชีพ พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนสวัสดิกำรแก่นักกีฬำ รองลงมำ คือ ด้ำนกำรจัดกำรแข่งขัน และด้ำนองค์กรกีฬำ 
ต่ ำสุดในด้ำนค่ำตอบแทน และด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเกื้อหนุนและกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพกับตัวบ่งช้ีกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดอำชีพเป็นควำมสัมพันธ์
ทำงบวกในระดับต่ ำและค่อนข้ำงต่ ำ เรียงล ำดับตำมค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จำกมำกไปน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัยเกื้อหนุน  
โดยปัจจัยด้ำนบุคลำกร มีค่ำควำมสัมพันธ์โดยรวมค่อนข้ำงต่ ำ ปัจจัยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ มีค่ำควำมสัมพันธ์โดยรวมต่ ำ 
ด้ำนกำรจัดกำรมีค่ำควำมสัมพันธ์โดยรวมต่ ำ และด้ำนวัสดุอุปกรณ์และสำรสนเทศมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมโดยรวม
ต่ ำ (2) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ มีค่ำควำมสัมพันธ์โดยรวมระดับต่ ำ
เรียงล ำดับ ดังนี้ ด้ำนกำรจัดองค์กำรด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรประเมินผล และด้ำนกำรช้ีน ำ และ 3) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ ประกอบด้วย (1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนด้ำนกำรจัดกำร 
และด้ำนวัสดุอุปกรณ์และสำรสนเทศโดยเฉพำะจัดหำสนำมกีฬำให้พร้อมส ำหรับจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำร
เป็นกีฬำอำชีพ (2) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพต้องมุ่งเน้นด้ำนกำรวำงแผน 
โดยเฉพำะกำรวำงแผนกลยุทธ์ และด้ำนกำรช้ีน ำ โดยผู้น ำองค์กำร (3) ตัวบ่งช้ีกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดอำชีพต้องเพิ่มแรงจูงใจ
ด้ำนค่ำตอบแทน และด้ำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ และ (4) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมให้เกิดควำม
เป็นหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เพื่อพัฒนำธุรกิจกำรกีฬำส ำหรับจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล
ชำยหำดเพื่อกำรเป็นกีฬำอำชีพ และ (5) จัดกำรแข่งขันลีกอำชีพโดยท ำเป็นโครงกำรน ำร่องเพื่อขยำยผลในอนำคต 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ สมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สำมำรถน ำไปปรับใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดในประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อส่งเสริมกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำดให้สู่กำรเป็นกีฬำอำชีพในอนำคตต่อไป 
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ABSTRACT 
The objectives of this mixed-method research were to: 1) study the conditions and problems of the 

management of beach volleyball for being a professional sport, 2) study the relationship between the supporting 
factors and the management process of the beach volleyball for being a professional league with the sport indicators 
of beach volleyball for being a professional league, and 3) propose the approaches to manage beach volleyball for 
being a professional league.  The sample consisted of 160 respondents. The sample size was obtained using Taro 
Yamane’ formula and the participants were selected by simple random sampling. The tools for data collection were 
a rating scale questionnaire and in-depth interviews with five key informants. The statistics applied in this study was 
percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested by Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The research findings were as follows: 1) the conditions and problems of the management of beach volleyball for 
being a professional sport comprised (1) supporting factors, which revealed that the highest mean was the aspect of personnel, 
followed by the aspect of money and budget, while the lowest mean was the aspect of management, and that in terms of 
equipment and information technology, there were insufficient beach volleyball courts, (2) the management process of the 
beach volleyball for being a professional sport, which revealed that the highest mean was the aspect of organizing, followed 
by the aspect of evaluating, while the lowest mean was the aspect of planning and the aspect of leading, (3) the sport 
indicators of beach volleyball for being a professional league, which revealed that the highest mean was the aspect of welfare 
followed by the aspect of competition and the aspect of sport organization, while the lowest mean was the aspect of 
compensation and the aspect of communication and public relations. 2) The relationship between the supporting factors and 
the management process of the beach volleyball for being a professional league with the sport indicators of beach volleyball 
for being a professional league revealed that there was a positive correlation at a low level and a slightly low level, ranging 
from the highest level to the lowest level according to correlation coefficient as follows: (1) the supporting factors, the aspect 
of personnel in particular, having a low correlation, the aspect of money and budget having a low correlation, the aspect of 
management having a low correlation, while the aspect of equipment and information technology having a low correlation 
in the opposite direction and (2) the management process of the beach volleyball for being a professional sport having a 
positive correlation at a low level including the aspect of organizing, the aspect of planning, the aspect of evaluation and the 
aspect of  leading, respectively. And 3) the proposed approaches to manage beach volleyball for being a professional sport 
consisted of (1) facilitating the supporting factors in the aspect of management and the aspect of materials and information 
especially providing beach volleyball courts to be enough for a professional sport, (2) the management process of the beach 
volleyball for being a professional sport which must focus on planning especially the strategic planning and the aspect of 
leading by organization leaders, (3) the sport indicators of beach volleyball for being a professional league which must increase 
compensation and improve the aspect of communication and public relations, and (4) enhancing the cooperation of all 
sectors for the  partnerships among public, private, and civil society sector in order to develop sport business of the beach 
volleyball for being a professional sport, and (5) providing beach volleyball tournaments as a pilot project and preparing for 
extension in the future. 

The body of knowledge gained from this research is that the Volleyball Association of Thailand and its 
stakeholders can use the findings in this study as a guideline for the management of beach volley in Thailand to improve 
management efficiency and to promote beach volleyball to be a professional sport of the future. 
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