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การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
The Study of Possibilities for Opening the Bachelor of Business Administration;
Sports Management Program
บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล1 และคณะ
Bannsit Sittibannakul1 and Others

บทคัดยอ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความต อ งการของตลาด สั ง คมและความสอดคล อ งกั บ
สภาวการณของประเทศ 2) เพื่อศึกษาความพรอมของบุคลากร สาขาวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 3) เพื่อศึกษา
ความคุมทุน ในการเปดหลักสูตร 4) เพื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการเปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) 5) เพื่อสรางขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาตามความ
เหมาะสมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการกีฬา)
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Design) โดยกลุมตัวอยางในตอนที่ 1 เปน
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 600 โรงเรียน ๆ ละ 60 คนรวม 3,600 คน และใน
ตอนที่ 2 กลุมตัวอยางเปน ผูประกอบการที่ตองการใชบัณฑิต จํานวน 700 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุมอยูในพื้นที่ 6 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การวิจัยและสํารวจความ
ตองการศึกษาตอของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 การวิจัยและสํารวจความตองการบัณฑิตของผูประกอบการ ตอนที่ 3
การวิจัยและการวิเคราะหจุดคุมทุน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. มีกลุมตัวอยางที่ ตองการศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ในป 2551 จํานวน 17 คน ป 2552
จํานวน 20 คน และป 2553 มีจํานวน 12 คน
2. มีความตองการอัตรากําลัง ระหวางป 2551-2555 ในตําแนง เจาหนาที่ฝายเทคนิคกีฬา จํานวน 37
อัตรา ผูนํากิจกรรมกีฬา จํานวน 10 อัตรา เจาหนาที่นันทนาการ จํานวน 8 อัตรา พนักงานประจําศูนยออกกําลัง
กาย จํานวน 6 อัตรา และผูนํากิจกรรมทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 62 อัตรา
3. จุดคุมทุนในการเปดหลักสูตร แยกตามปการศึกษาดังนี้ ป 2552 จํานวน 57 คน ป 2553 จํานวน 77
คน ป 2554 จํานวน 103 คน และป 2555 จํานวน 131 คน ตามลําดับ ซึ่งจะตองรับนิสิตเขาศึกษาในแตละป
การศึกษา จํานวนนอยที่สุดดังนี้ ป 2552 จํานวน 57 คน ป 2553 จํานวน 20 คน ป 2554 จํานวน 26 คน และป
2555 จํานวน 28 คน ตามลําดับ
คําสําคัญ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการกีฬา
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) study the demand to study in a Sports Management
Program, 2) study the readiness of managing this Program, 3) study the breakeven point (BEP) for this
program, 4) collect primary and secondary sources for making decision on the opening of a Sports
Management Program, and 5) propose comments contributing to the decision-making on the opening
of a Sports Management Program.
The research design was descriptive. The sample for the 1st stage comprised 3,600 high school
students from 600 schools, 60 students from each school. The sample for the 2nd stage comprised 700
employers. Both sample groups were based in 6 provinces of the northeastern area of Thailand.
The results of the research were as follows
1. There would be 17 people in 2009, 20 people in 2010, and 12 people in 2011 who showed
the demand to study in a Sports Management Program.
2. The demand for workers from employers in 2009 - 2013 included 37 sport technicians, 10
sport leaders, 8 recreation leaders, 6 instructors, and a touring activities leader.
3. Break Even Point for this program would be 57 people in 1st year, 20 people in 2nd year, 26
people for 3rd year, and 28 people for 4th year.
Keywords : Bachelor of Business Administration, Sports Management
E-mail : bannasit@hotmail.com

คํานํา
การสํารวจความตองการการศึกษาและศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตบริหารธุรกิจ บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬา ซึ่งเปนการศึกษาความพรอมในการเปดหลักสูตรใหมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนําขอมูลไปใชในการพิจารณา
การขออนุมัติเปดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา โดยมีเปาหมายเพื่อ
สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางในดานของธุรกิจกีฬา และ สุขภาพ ซึ่งมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ในปจจุบัน อันจะเปนขอไดเปรียบของบัณฑิตที่จะสามารถรองรับธุรกิจประเภทนี้ได โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬานี้ จะเนนในดาน การบริหารธุรกิจกีฬา การจัดจําหนายอุปกรณกีฬา สถานออก
กําลังกายและการใหบริการดานสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการหาเครือขายในการสนับสนุนทางการ
กีฬา ซึ่งเปนเนื้อหาที่สามารถนําไปใชเกี่ยวกับทางดานกีฬาในยุคโลกาภิวัฒน ได ดังนั้นโครงการวิจัยดังกลาวจึงเปน
แผนงานที่คณะฯตระหนักและใหความสําคัญเพื่อเปนขอมูลในการศึกษาความเปนไปได และใชวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรของคณะฯ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการของตลาด สังคมและความสอดคลองกับสภาวการณของประเทศ
2. ความพรอมของบุคลากร สาขาวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เพื่อศึกษาความคุมทุน ในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
4. เพื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการการกีฬา
5. เพื่อสรางขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาตามความเหมาะสมของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ผูตองการศึกษาตอ และผูใชบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา ในพื้นที่ 6
จังหวัดหลัก ไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ อุดรธานี และหนองคาย รวมถึงผูใชบัณฑิตในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ที่อยูในจังหวัดอื่น ๆ
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม total
(Dependent Variable)

ความตองการ ศึกษาตอในปจจุบันและอนาคต
ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคต
ความพรอมของทรัพยากรภายใน และความคุมคาในการ
ลงทุน

ความเปนไปไดในการเปดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการการกีฬา

รูปแบบการวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Design) ในการสํารวจความตองการศึกษาและศึกษา
ความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา โดยแบงการวิเคราะหออกเปน
3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิจัยและสํารวจความตองการศึกษาตอของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ไดแก กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร และ อุดรธานี จังหวัดละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวม
3,600 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นซึ่งประกอบดวยขอมูลในการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สวนที่ 2 ขอมูลความตองการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ
สวนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นตอระดับความพึงพอใจตอคุณภาพทางการศึกษา
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ตอนที่ 2 การวิจัยและสํารวจความตองการบัณฑิตของผูประกอบการ จาก ผูบริหารสถานประกอบการ
ที่คาดวาจะใชแรงงานบัณฑิต หลักสูตรการจัดการกีฬา ระหวางป พ.ศ. 2551-2553 จํานวน 700 คน จากการสุม
ตัวอยางแบบไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability Random Sampling) ดวยการสุมตัวอยางแบบ เจาะจง
(Purposive Sampling) ในพื้นที่ 6 จังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร
หนองคาย สกลนคร และ อุดรธานี แลวเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยจะแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง(หนวยงาน/ผูประกอบการ)
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ความตองการอัตรากําลัง ระหวางป 2551-2555
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอโครงสรางรายวิชาที่จะ
เปดสอนในอนาคต
ตอนที่ 3 การวิจัยและการวิเคราะหจุดคุมทุนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหความพรอมของบุคลากรและความพรอมทางกายภาพ โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานบุคลากร
ดานการบริหารการเรียนการสอน
ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
สวนที่ 2 วิเคราะหจุดคุมทุน ดวยการใชสมการการวิเคราะหจุดคุมทุน(Break Even Point) ดังนี้ (อัญชลี
พิพัฒนเสริญ 2545:207)
จํานวนหนวยการขาย(Q)
=
ตนทุนคงที่ทั้งสิ้น (Fc)
ราคาขายตอหนวย (P) – ตนทุนผันแปรตอหนวย (V)
Q
โดยที่ Q = ปริมาณที่ขายเปนหนวย
Fc = ตนทุนคงที่รวม
P = ราคาขายตอหนวย

=

Fc
P −V

V = ตนทุนผันแปรตอหนวย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิจัยและสํารวจความตองการศึกษาตอของกลุมตัวอยาง
ดานขอมูลโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 2,496 คน คิด
เปนรอยละ 69.2 อาศัยในเขตและนอกเขตเทศบาลโดยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 46.3 และ 53.7
กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาในแผนการศึกษาสายวิทย รอยละ 84.0 โดยผูปกครองของกลุมตัวอยางมีอาชีพ
เกษตรกรมากที่สุดคิดเปนรอยละ 43.8 อายุของผูปกครองอยูในชวง 36-45 รอยละ 61.9 ผูปกครองมีระดับ
การศึกษาในชั้นประถมศึกษารอยละ 45.1 และสวนใหญมีรายไดไมเกิน 5000 บาท คิดเปนรอยละ 44.8
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ขอมูลความตองการศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาและตอบแบบสอบถาม
ครบสมบูรณ มีความตองการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย (รวมทุกมหาวิทยาลัย) จํานวน 3,047 คนคิดเปนรอย
ละ 84.9 กลุมตัวอยางที่ไมตองการศึกษาตอมีจํานวน 143 คน และยังไมตัดสินใจ จํานวน 401 คน คิดเปนรอยละ
11.2 มีเหตุผลหลัก 3 ประการที่ไมตองการศึกษาตอ ไดแก ไมมีแหลงเงินทุนในการสนับสนุนการศึกษา รองลงมา
ไมมีขอมูลมหาวิทยาลัยประกอบการตัดสินใจ และประการสุดทายคือ ตองการไปประกอบอาชีพ โดยยอดจํานวนผู
ที่ตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมี จํานวนรวมทั้งสิ้น
1,942 คน (ไมแบงชั้นระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง) โดยจําแนกได ดังนี้
อันดับที่ 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีผูตองการศึกษาตอจํานวน 1,039 คน คิดเปนรอยละ
53.50 อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 565 คน คิดเปนรอยละ 29.09 อันดับที่ 3
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 17.40 ตามลําดับ โดยความ
ตองการศึกษาของกลุมตัวอยางในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด จําแนกตามการเลือกลําดับ
สถาบันการศึกษาเปนอันดับที่ 1 2 และ อันดับที่ 3 พบวา มหาวิทยาลัยที่กลุมตัวอยางสนใจและเลือกเรียนเปน
อันดับแรก คือมหาวิทยาลัยขอนแกน เลือกเรียนเปนอันดับสองและเลือกเรียนอันดับสามรองลงมา คือมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หลักสูตรที่กลุมตัวอยางใหความนิยมและเปนที่ตองการศึกษาตอในคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
เปนอันดับที่หนึ่ง ในปการศึกษา 2551 2552 และ 2553 คือหลักสูตรการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
หลักสูตรที่กลุมตัวอยางใหความนิยมและเปนที่ตองการศึกษา เปนอันดับสอง ในปการศึกษา 2551 2552
และ 2553 คือหลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรที่กลุมตัวอยางใหความนิยมและเปนที่ตองการศึกษาตอ เปนอันดับ
สาม ในปการศึกษา 2551 คือหลักสูตรการตลาด ในปการศึกษา 2552 และ 2553 คือหลักสูตรการจัดการ
สําหรับความตองการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา พบวาในป 2551 มีกลุม
ตัวอยางที่ประสงคตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีจํานวน 17 คน ป 2552 มีจํานวน 20 คน และป 2553
มีจํานวน 12 คน ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิจัยและการสํารวจความตองการบัณฑิตของผูประกอบการ
การวิจัยและการสํารวจความตองการบัณฑิตของผูประกอบการ ในหลักสูตรการจัดการกีฬา ประชากรที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานประกอบการที่คาดวาจะใชแรงงานบัณฑิต หลักสูตรการจัดการกีฬาระหวางป
พ.ศ. 2551-2553 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability Random Sampling)
ดวยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการ/หนวยงานราชการ/
หนวยงานเอกชน ที่ตองการใชบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ในปจจุบันและ
ตองการใชบัณฑิตในอนาคต ในกลุมจังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก กาฬสินธุ นครพนม
มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร และ อุดรธานี โดยสงแบบสอบถาม เปนจํานวน 700 ชุด และไดแบบสอบถาม
กลับคืนมา จํานวน 238 ชุด คิดเปนรอยละ 34 จากจํานวนทั้งหมด ผูตอบสวนใหญของกลุมตัวอยางผูประกอบการ
ที่ตอบแบบสอบถามอยูในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมาคือ จังหวัดสกลนคร
จํานวน 50 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 21.0 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 18.1 จังหวัดหนองคาย
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จํานวน 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 16.8 จังหวัดนครพนม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.7 และ จังหวัด
มุกดาหาร จํานวน 17 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.1 ตามลําดับ จํานวนทั้งหมดจํานวน 238 คน สวนใหญของกลุม
ตัวอยางผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เปนหนวยงานราชการ 231 คน คิดเปนรอยละ 97.1 รองลงมาคือ
หนวยงานเอกชน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และหนวยงานรัฐวิสาหกิจไมไดตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญของ
กลุมตัวอยางผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เปนองคการบริหารสวนตําบล 231 คน คิดเปนรอยละ 97.1
รองลงมาคือ ธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว 7 คน คิดเปนรอยละ 2.9
ความตองการใชบัณฑิตของผูประกอบการ สวนใหญตองการบัณทิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขา การบัญชี
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาเปนสาขาการจัดการการกีฬา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.0
สาขาการจัดการ จํานวน 21 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 8.8 สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 5.0 สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และสาขาการตลาด จํานวน
1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ ตําแหนงงานที่หนวยงานตองการของผูประกอบการที่ใชบัณฑิตในหลักสูตร
การจัดการกีฬา ทั้งหมดเปนหนวยงานราชการ มีความตองการอัตรากําลัง ระหวางป 2551-2555 ในตําแหนง
เจาหนาที่ฝายเทคนิคกีฬา จํานวน 37 อัตรา ตําแหนงผูนํากิจกรรมกีฬา จํานวน 10 อัตรา ตําแหนงอื่นๆ อาทิเชน
เจาหนาที่นันทนาการ จํานวน 8 อัตรา ตําแหนงพนักงานประจําศูนยออกกําลังกาย จํานวน 6 อัตรา และตําแหนง
ผูนํากิจกรรมทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
การให ค วามสํ า คั ญ ในรายวิ ช าของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการจั ก การการกี ฬ า พบว า ควรให
ความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากมีประโยชนอยางยิ่งหากนําความรูมาใชในการปฎิบัติงาน โดยสามารถเรียงลําดับ 3
ลํ า ดั บ แรก ที่ มี ร ะดั บ ของความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด จํ า แนกตามกลุ ม วิ ช า โดยใช ค า ร อ ยละของจํ า นวนผู ต อบ
แบบสอบถามเปนเกณฑไดดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไดแก วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 79
รองลงมาคือ วิชาสุขภาพเพื่อชีวิต คิดเปนรอยละ 71 และวิชาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต คิดเปนรอยละ 67
ตามลําดับ
กลุมวิชาสังคมศาสตร ไดแก วิชาจิตวิทยาทั่วไป คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาคือ วิชามนุษยกับสังคม
คิดเปนรอยละ 63 ตามลําดับ
กลุมวิชาภาษา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ
วิชาภาษาตางประเทศ (เลือก) คิดเปนรอยละ 42 ตามลําดับ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชาหลักการจัดการ คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาคือ วิชาพานิชยอีเล็กทรอนิก เบื้องตน
คิดเปนรอยละ 63 และวิชาหลักสถิติ วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ วิชาธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย วิชา
หลักการตลาด คิดเปนรอยละ 54 ตามลําดับ
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไดแก วิชาการจัดการกีฬาเบื้องตน วิชาวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ วิชา
องคการและการจัดการทางการกีฬา วิชาการจัดการและการบริหารการกีฬา คิดเปนรอยละ 75
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กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไดแก วิชาการวางแผนและพัฒนาการกีฬา คิดเปนรอยละ 82 รองลงมาคือ วิชา
กิจกรรมพลศึกษา วิชาการสรางเครือขายทางกีฬาและการออกกําลังกาย วิชาการจัดการแขงขันกีฬา วิชาหลักการ
จัดการศูนยกีฬาและสุขภาพ คิดเปนรอยละ 75 ตามลําดับ
กลุมวิชาเฉพาะ ไดแก วิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ วิชาสหกิจ
ศึกษา คิดเปนรอยละ 38 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหจุดคุมทุน
สวนที่ 1 วิเคราะหความพรอมของบุคลากรและความพรอมทางกายภาพ พบวาอาจารยประจําหลักสูตร
ควรไดรับการพัฒนาองคความรูดานการจัดการการกีฬา และใชวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก
ประกอบกับบริหารการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ โดยคณาจารยจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ในสาขาการจัดการ สาขาการบัญชีและการเงิน สาขาการตลาด รวมทั้ง อาจารยพิเศษจากภายนอก เพื่อสอน
ในรายวิชาเฉพาะ สวนในดานของความพรอมทางกายภาพนั้น พบวามีความเพียงพอในสวนของการจัดการศึกษา
ทั่วไป ในสวนของหองปฏิบัติการทางวิชาชีพนั้นควรไดรับการพัฒนาใหเพียงพอ และมีความทันสมัยมากขึ้น
สวนที่ 2 จากการสรุปการประมาณการรายจาย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ระหวางป 2552 - 2555 สามารถคํานวนหา จุดคุมทุนของจํานวนนิสิตทุก
ชั้นป 368 คน จําแนกเปนจุดคุมทุนตามปการศึกษา ดังนี้ ป 2552 จํานวนรวม 57 คน ป 2553 จํานวนรวม 77
คน ป 2554 จํานวนรวม 103 คน และป 2555 จํานวนรวม 131 คน ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงจะตองรับนิสิต
เขาศึกษาในแตละปการศึกษา เปนจํานวนนอยที่สุดดังนี้ ป 2552 จํานวน 57 คน ป 2553 จํานวน 20 คน ป 2554
จํานวน 26 คน และป 2555 จํานวน 28 คน ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการ
กีฬา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ผูวิจัยไดวิเคราะหและอภิปรายในแนวทางของการวิเคราะหแบบสวอต
(SWOT ANALYSIS) เพื่อแสดงใหเห็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะเปนการงายตอการทําความเขาใจ
ในภาพรวม และประกอบการพิจารณาการเปดหลักสูตร ภายใตขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของ ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความแข็งแกรงในเรื่องของ
ตราสินคาที่อยู ภายใตชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับตน ของประเทศ อันเปนการไดเปรียบ
ตอการเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และความใววางใจในคุณภาพ ของมหาวิยาลัย สอดคลองกับ
คําพูดของ Kotler Philip (2006) กลาวไววา ตรายี่หอที่ยิ่งใหญ จะแทนความเขาใจที่กวางขวางและความเชื่อถือตอ
คุณคาของสัญญาที่รับรองโดยองคกรที่จะสงมอบให
2. การลงทุนในดานการสรางหลักสูตรการศึกษานั้น เปนการลงทุนที่คอนขางสูง แตดวยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีหลายวิทยาเขตทั่วประเทศ มีการจัดเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา จึงสามารถบริหารการเรียน

1832

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การสอนในเชิงบูรณาการ และใชทรัพยากรรวมกันได ทําใหวิทยาเขต สามารถลดตนทุนการผลิตในเรื่องของ
บุคลากร และตนทุนในการจัดการเรียนการสอนได
จุดออน (Weakness)
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มีสวนแบงการตลาดในสวนของ
ภูมิภาค อยูในระดับที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. จากการวิจัยและสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวานักเรียน
นัก ศึ ก ษาสว นใหญ มีข อ มูล เกี่ ย วกั บวิ ท ยาเขตของมหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร ซึ่ง ตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ภ าคอี ส าน
คอนขางนอย เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาเขตยังไมครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายเทาที่ควร
โอกาส (Opportunity)
1. แผนแมบทดานแรงงาน ป 2550-2554 : กระทรวงแรงงาน ไดวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับแรงงานดาน
สุขภาพวา สถานการณดานสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุข มีผลตอสถานการณตลาดแรงงานในประเด็นสําคัญ
ไดแ ก ประสิ ทธิภ าพการผลิตของแรงงานมี แนวโนม ดีขึ้น เนื่ องจากคนไทยในภาพรวมมีสุข ภาพดีขึ้น สงผลถึ ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการทํางานหรือประกอบอาชีพของคนไทยยอมมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปดวยทั้งความ
แข็งแรงดานรางกาย จิตใจและการลดอัตราการเจ็บปวยในการทํางานและการขาดงาน นอกจากนี้ ยังชวยลดตนทุน
คาใชจายในการดูแลสุขภาพของแรงงาน การลดตนทุนในการดํารงชีวิต หรือ คาครองชีพ (Cost of Living) อยาง
หนึ่ ง นอกจากนั้ น แล ว โครงการพั ฒ นาการทางด า นสาธารณสุ ข ชี้ ใ ห เ ห็ น แนวโน ม ความต อ งการแรงงานใน
อุตสาหกรรมดานนี้จึงควรมีการวางแผนพัฒนากําลังคนรองรับ ประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับที่ 4
(พ.ศ.2550-2554) ซึ่งมีการสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬา ในสวนของกีฬามวลชนมากขึ้นโดยการสงเสริม
ใหเกิดสถานออกกําลังกายในระดับตําบล แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความตองการแรงงาน ในสายการกีฬาและการ
ออกกําลังกาย ประกอบกับวงจรชีวิตของธุรกิจสุขภาพยังอยูในชวงระหวาง การเริ่มตน สูชวงเฟองฟู จึงคาดวา
แรงงานในกลุมนี้ยังเปนที่ตองการอยูในอนาคตอันไกลนี้
2. จากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ธุรกิจหลายประเภทตางปรับตัวเพื่อความอยูรอด โดยการลด
ตนทุนการผลิตลง ซึ่งรวมถึงความคุมคาในการจางงาน แรงงาน ตองมีความสามารถที่หลากหลายอยูในคนเดียว
ซึ่งแรงงานที่อยูในกลุมธุรกิจกีฬาและสุขภาพ ในปจจุบันนั้น เปนกลุมบัณฑิตในสาขาพลศึกษา และวิทยาศาสตร
การกีฬา ซึ่งเปนกลุมที่มีความรูเฉพาะทางเพียงอยางเดียว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูในศาสตรของการบริหารธุรกิจ ควบคูกับศาสตรทางการกีฬา
และออกกําลังกาย ยอมจะเปนตัวเลือกที่ดีกวาในตลาดแรงงาน
อุปสรรค (Threat)
1. จากการวิจัยและสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของกลุมตัวอยาง พบวานักเรียน
นักศึกษา และผูปกครอง ยังใหความเชื่อมั่นและคุนเคยกับ สถาบันการศึกษาในทองถิ่น ซึ่งเปนสถาบันที่เกาแกและ
มีชื่อเสียง อยูคูกับภูมิภาคอีสานมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน
2. การมีสถานที่ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน การคมนาคมที่ไมสะดวกสบาย รวมถึงการสื่อสารที่เขาไมถึง
กลุมเปาหมาย ลวนเปนอุปสรรค มีผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร และการทําความรูจักกับมหาวิทยาลัย อาจสงผลถึง
การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา
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ขอเสนอแนะของผูวิจัย
จากการอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามที่กลาวมา ความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ นั้น มีขอมูลในประเด็นของความตองการ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่อยูในระดับคอนขางนอย เมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งเปนจุดออน และอุปสรรค ในการเปดหลักสูตรนั้น ผูวิจัยมี
ความคิดเห็ นวา หากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตเฉลิม พระเกี ยรติ จั งหวั ดสกลนคร จัด ทํา แผนและ
ดําเนินการสงเสริมการตลาด โดยใชกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ภายใตชื่อมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จะมีโอกาสอยางยิ่งที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดกับมหาวิทยาลัยในทองถิ่นไดมากขึ้น
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