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การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน

สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการน ารูปแบบไปใช้
จริง โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัทัง้หมด 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง และศกึษาสภาพความต้องการในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษา
ของประเทศไทย โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 7 คน ระยะที่ 2 เป็นการสร้างและพฒันารูปแบบ
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนั  อดุมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้เทคนิค เดลฟาย 
ประยกุต์ (Modified Delphi Technique) ด้วยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่มธัยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระยะที่ 3 เป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเลิศในสถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทยไปใช้จริง โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษา จ านวน 7 คน ผลการวิจยัพบวา่: 1) สถาบนัการศกึษา
ระดับอุดมศึกษามีการด าเนินงานด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศแต่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน  การจัด
สวสัดิการไม่เพียงพอ นกักีฬาประสบปัญหาด้านการเรียน มีความต้องการให้มีระบบการบริหารจดัการที่ดี 2) 
รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนั อดุมศึกษาของประเทศไทยมีการจดัการตาม
หลักการบริหารจัดการ  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการวางแผน  (มี  8 องค์  ประกอบ ) ด้านการจัดองค์กร (มี  4 
องค์ประกอบ) ด้านการน าไปปฏิบัติ (มี 8 องค์ประกอบ) ด้านการควบคุม(มี 4 องค์ประกอบ) 3) รูปแบบการ
จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิในสถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย  เป็นท่ียอมรับว่ามีความเป็นไป
ได้ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และมีความถกูต้องครอบคลมุ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิได้จริง 
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This qualitative research had three objectives: (1) to develop a management model for 

the sport of high-performance volleyball in public universities in Thailand; and (2) to evaluate the 
feasibility and appropriateness of its model. The research was conducted in three phases. In Phase 
1, theories are studied and synthesized and the studies related to the objectives of this research 
prior to interviewing seven experts. In Phase 2, the consensus phase was conducted by 19 experts 
(Modified Delphi technique), and then the results were concluded to develop a drafted management 
model for volleyball as a sport in public universities. In Phase 3, the evaluation of feasibility and 
appropriateness phase was performed by seven stakeholders. The findings of this research were as 
follows: (1) public universities have high-performance volleyball sports programs that lack clear 
policies, provide inappropriate welfare, learning difficulty for students and good management is 
needed; (2) the management model for high-performance volleyball in public universities in Thailand 
consisted of four main management functions, which included planning (eight factors), organization 
(four factors), leading (eight factors) and controlling (four factors); (3) the feasibility and 
appropriateness of the model were accepted to be utilized, useful and practical. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การกีฬาได้รับการยอมรับวา่มีความส าคญัตอ่ประชากรให้มีคณุภาพ และจะสง่ผลตอ่การ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยจะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการสร้างเสริม
สุขภาพ การสร้างระเบียบวินัย การสร้างมิตรภาพ สามัคคีและสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างความ
ภาคภูมิใจของชนในชาติ จากความส าเร็จของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาทัง้ระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งผลจากการแข่งขนักีฬาจะเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนรุ่นใหม่มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จทางการกีฬา(มงคลชัย บุญแก้ว , 2555) ประเทศไทยได้ให้
ความส าคญักับการพฒันากีฬาของชาติอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจุบนั และได้มีการก าหนด 
แผนพฒันากีฬาแห่งชาติขึน้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันากีฬาซึ่งด าเนินการมาแล้ว    
5 ฉบบัและปัจจบุนัอยูใ่นช่วงการใช้แผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันากีฬาของประเทศ ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ คือ (1)การส่งเสริม
ให้เกิดความรู้และความตระหนกัด้านการออกก าลงักายและการกีฬาขัน้พืน้ฐาน (2)การส่งเสริมให้
มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา (3) การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศและตอ่ยอดเพ่ือความ ส าเร็จในระดบัอาชีพ (4) การพฒันาอตุสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ (5) การพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
การกีฬา(6) การยกระดบัการบริหารจดัการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ (กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2560) 

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเป็นกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นศกัยภาพด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนั ท่ีเป็นนกักีฬาตวัแทนของสถาบนั หรือชนชาติ นกักีฬาท่ีประสบความส าเร็จ
หรือได้รับชยัชนะจากการแข่งขนัย่อมแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ และประสิทธิภาพท่ีเหนือคู่แข่งขนั 
โดยจะต้องมีการสืบสานต่อจากกีฬาขัน้พืน้ฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน เพ่ือการพฒันากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและการได้มาซึ่งนกักีฬาท่ีมีความ สามารถทางทกัษะ และพรสวรรค์ทางกีฬาในแตล่ะชนิด 
และประเภทกีฬานัน้ จะต้องมีการขยายฐานการเล่นกีฬาให้มากขึน้เพ่ือท่ีจะได้มีตวัเลือกในการน า
นกักีฬาเหลา่นัน้มาพฒันาตอ่ยอดสู่ความเป็นเลิศ โดยเส้นทางการพฒันานกักีฬา จะต้องต้องมีการ
ด าเนินการทัง้ระบบตัง้แต่ระดบัโรงเรียน สโมสร หรือองค์กรกีฬา ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบั
นานาชาต ิ(สรุวฒุิ  มหารมณ์. 2551) 
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ส าหรับการบริหารจดัการกีฬาเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศนัน้มีองค์ประกอบในการ
พฒันาหลายประการ เช่นในด้านองค์กรท่ีส่งเสริมและพฒันากีฬาจะต้องตอบสนองนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาของชาติให้เกิดเป็นรูปธรรม จะต้องมีหน่วยงานและองค์กรตา่ง ๆ 
เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของชาติประสบความส าเร็จ ซึ่งพบว่า องค์กร
ส าคญัท่ีมีส่วนในการส่งเสริมและพฒันากีฬา ได้แก่ 1) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์ มีหน้าท่ีส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์  2) 
กระทรวงศกึษาธิการท่ีมีหน้าท่ีจดัการศกึษาด้านพลศกึษาและกีฬาส าหรับนกัเรียนและเยาวชนทัง้ใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 3) คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย
(กกมท.) มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  4) ส านักงานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ (สพก.) มีหน้าท่ีส่งเสริม
สนบัสนนุด้านกีฬามวลชนและกีฬาขัน้พืน้ฐานโดยเฉพาะ การด าเนินการด้านกีฬาในระดบัสามญั
ศกึษา โดยมีการผลกัดนัให้มีการแข่งขนักีฬานกัเรียนกีฬาเยาวชนท่ีเป็นมาตรฐาน 5) การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) มีหน้าท่ีด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนในยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยก าหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบ ส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานงานเพ่ือการพฒันากีฬาอย่างยัง่ยืน 6) สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีด าเนินการสรรหา 
และการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาและบุคลกรท่ีมีความสามารถจากเยาวชน และ
ประชาชนทุกกลุ่มมาพฒันาให้มีขีดความ สามารถสงูสดุ 7) ชมรมและสโมสรท่ีมีการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมและด าเนินงานด้านกีฬาตา่ง ๆ เป็นสถานท่ีสร้างและพฒันานกักีฬาหน้าใหม่ ให้อยู่ใน
วงการกีฬา และ 8) สถาบนัการศกึษาเป็นองค์กรส าคญัของนกักีฬาไทย ซึ่งนกักีฬาส่วนใหญ่ก าลงั
ศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2538; สุรวุฒิ มหา
รมณ์. 2551; ศกัดิ์ชาย  พิทกัษ์วงศ์ และโกศล มีคณุ. 2551) แตท่ี่ผ่านมา ประสบปัญหาอย่างมาก
คือในระดบัอดุมศกึษา ซึ่งเป็นช่วงวยัและเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีนกักีฬามีสภาพร่างกายแข็งแกร่ง
สมบรูณ์พร้อมกบัการแขง่ขนัมากท่ีสดุ  แตป่ระสบปัญหาด้านการศกึษาท่ีไม่เอือ้ตอ่การฝึกซ้อมและ
แขง่ขนั จึงท าให้นกักีฬาศกัยภาพสงูหลายคนต้องเลิกเลน่ไปสถาบนัการศกึษาจงึมีบทบาทอย่างยิ่ง
ตอ่การพฒันากีฬาของชาติ และสถาบนั การศกึษาจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันากีฬา
ของชาติให้ประสบความส าเร็จ บทบาทของสถาบนัการศกึษา กบัการพฒันากีฬาได้มีนกัวิชาการ
และผู้ บริหารด้านการกีฬา ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน การศึกษาไว้ดังเช่น สมชาย  
ประเสริฐศิริพนัธ์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ในการท่ีมหาวิทยาลยัจะพฒันาศกัยภาพนกักีฬาของชาติ
ได้นัน้ มหาวิทยาลยัจะต้องมีความพร้อมในด้านผู้ เช่ียวชาญด้านกีฬาในแตล่ะชนิด จะต้องมีสนาม
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กีฬา อาคารสถานท่ี อปุกรณ์กีฬา ท่ีได้มาตรฐานเพ่ือการฝึกซ้อมและแข่งขนั รวมทัง้มีหอพกัส าหรับ
นักกีฬาได้มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเน่ือง และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคคล หรืออาจารย์ เป็นผู้
ควบคุมดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด คอยให้การช่วยเหลือจดัท าแผนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม                            
ให้นกักีฬาได้บรรลถุึงเปา้หมายในการศกึษาด้วย 

ค าถามการวิจัย 
1. สภาพและความต้องการในการจัดการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ                          

ในสถาบนัอดุมศกึษา เป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ                               

ประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

ในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา

ของประเทศไทย 
3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดกา รกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ทราบถึงสภาพและความต้องการในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน

สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
2. ได้รูปแบบจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาส าหรับ

ผู้บริหาร และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุระดบั น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

3. เป็นแนวทางในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือต่อยอดในการ
พฒันากีฬาวอลเลย์บอลของชาตติอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามโครงสร้างหน้าท่ีและกระบวนการทางการ
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บริหารจดัการท่ีส าคญั ได้แก่ 1. การวางแผน Planning 2. การจดัองค์การ Organizing 3.การน า /
ปฏิบัติการ Leading และ4.การควบคุม  Controlling โดยแบ่งขอบเขตของการวิจัยออกเป็น                               
3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 เป็นการศกึษาสภาพและความต้องการในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย  

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.1.1 ผู้ บริหารสถาบัน หรือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายให้มี

หน้าท่ีในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย 
1.1.2 ปฏิบตัิงานและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ

ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษา ของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานอย่างน้อย  
3 ปี 

1.1.4 นักวิชาการห รือผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้านการจัดการกีฬ าเป็ น เลิ ศ ใน
สถาบนัอดุมศกึษา หรือองค์กรกีฬาท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

1.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.2.1 สภาพความเป็นจริงในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน  
Planning การจดัองค์กร Organization การน า Leading และการควบคมุ Controlling 

1.2.2 ความความต้องการและความคาดหวงัในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบด้านการจดัการ ได้แก่ 
การวางแผน  Planning การจัดองค์ กร  Organization การน า  Leading และการควบคุม 
Controlling 

ระยะที่  2 เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบด้านการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน Planning การจัดองค์กร Organization การน า Leading และการควบคุม Controlling 

โดยใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์  (Modified Delphi technique) จ านวน 3 รอบโดยผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 19 ทา่น 

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 1 ผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัอดุมศกึษา 



  5 

2.1.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ผู้บริหารองค์กรกีฬา                      
เพ่ือความเป็นเลิศ หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการบริหารจดัการกีฬาในสถาบนัอดุมศกึษา 

2.1.3 ผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์  ในการจัดการกีฬ าเพ่ื อความ เป็น เลิ ศ ใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ได้แก่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีทีม 

2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรในการศึกษาวิจัย ครัง้นี  ้ได้แก่การสร้างรูปแบบการจัดการกีฬา

วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบทางการ
บริหารจัดการ Function of Management ประกอบด้วย 1 ด้านการวางแผน (Planning) 2 ด้าน
การจัดองค์การ (Organizing) 3 ด้านการน า /ป ฏิบัติการ (Leading ) 4 ด้ านการควบคุม 
(Controlling) ประกอบกับ ปัจจัยนโยบายทางการกีฬาท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา
น า น า ช า ติ  (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success: SPLISS)  
De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg and Shibli (2006) 

ระยะที่  3 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา โดยการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 7 ทา่น 

3.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
3.1.1 เป็นผู้บริหารระดบัสูง ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบงานบริหาร

จดัการกีฬา หรือองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมีประสบการณ์อยา่งน้อย 5 ปี 
3.1.2 เป็นผู้บริหารองค์กรกีฬาระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
3.1.3 เป็นนกัวิชาการด้านการจดัการกีฬา มีประสบการณ์อยา่งน้อย 5 ปี 
3.1.4 เป็นผู้บริหารในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

กีฬาในสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย 
3.1.5 เป็นผู้ จัดการทีม  ผู้ ฝึกสอน ห รือปฏิบัติ งานในการจัดการกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
3.2 ตวัแปรท่ีศกึษา 

คุณภาพ รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเล ย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย (ตามกรอบมิติการประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
สหรัฐอเมริกา: American Evaluation Association: AEA) 
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3.2.1 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard) 
3.2.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Unity Standards) 
3.2.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) 
3.2.4 มาตรฐานด้านความถกูต้องครอบคลมุ (Accuracy Standard) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการจดัการ หมายถึง รูปแบบโครงสร้าง ท่ีแสดงโครงสร้างและความเช่ือมโยง

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ โดยอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัในการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร การชี น้ าและการ
น าไปปฏิบตั ิและการควบคมุ 

2. กีฬ าเพ่ื อความ เป็น เลิ ศ  หมายถึ ง  กีฬ า ท่ีท าการแข่งขันอย่ างมี ระบบ  และ
สถาบันการศึกษามีความคาดหวังว่าจะประสบผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึน้ในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถ หรือรวมทัง้การประสบความส าเร็จในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ก้าร
แข่งขนักีฬาระดบัชาติ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาชิง
ชนะเลิศระดบัอุดมศกึษา การแข่งขนักีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือท่ีสถาบนั องค์กร เป็น
ผู้จดัการแขง่ขนั หรือสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ รับรอง 

3. กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานกีฬาวอลเลย์บอลท่ี
มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านนักกีฬาประสบความส าเร็จได้รับชัยชนะจาการแข่งขันหรือชัยชนะ 
โดยมีการเข้าร่วมการแข่งขันในนามสถาบนัการศึกษาท่ีอยู่ในระดบัอุดมศึกษา  

4. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีจัดการศึกษา
ภายใต้การควบคมุมาตรฐานของ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแห่งชาติการแข่งขนักีฬา
ระดบันานาชาต ิได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
โลก การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศอาเซียน การ
แข่งขันชิงชนะเลิศระดบัเอเชีย การชิงแชมป์โลก  

การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การ
ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
และวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
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การจัดองค์กร หมายถึง กระบวนการในการจดัโครงสร้าง การจดัระบบการด าเนินงาน                          
การจัดบุคคล ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ               
ให้เหมาะสม เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 

การน า/การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการชีน้ าหรือการปฏิบตัิงานตามแผนและกิจกรรม
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข                      
การปฏิบตัิงานในส่วนตา่ง ๆ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปา้หมาย                        
ท่ีก าหนด 

การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษา  เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพตามกระบวนการบริหารจัดการ Function of Management ประกอบกับ ปัจจัย
นโยบายในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sport Policy factors Leading to International 
Sporting Success: SPLIS)ประกอบด้วย การสนับสนุนการเงิน องค์การและโครงสร้างของ
นโยบายทางการกีฬา การมีส่วนร่วมทางการกีฬา ระบบการพัฒนาและการค้นหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถ การสนบัสนนุด้านอาชีพทางการกีฬา สนามและสิ่งอ านวยความสะดวก การจดัหา
และการพฒันาผู้ ฝึกสอน การแขง่ขนัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและนวตักรรมและการศกึษาวิจยั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษาของประเทศ

ไทย ตามองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ Function of Management และปัจจัยนโยบายใน
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Sport Policy factors Leading to International Sporting 
Success: SPLISS) De Bosscher, et.al (2006) 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล 
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

 

แนวคิดหน้าที่ทางการบริหารจดัการ 
Function of Management: POLC 
Dessler, G.(1998)                                                             

 

องค์ประกอบทางการพฒันากีฬา                           
เพื่อความเป็นเลศิ SPLISS Model:                    
De Bosscher, et.al (2006) 

1. การสนบัสนนุทางการเงิน                                        
2. องค์กรและโครงสร้างของนโยบาย 
ทางการกีฬา                                                                    
3. การมีสว่นร่วมทางการกีฬา                                        
4. ระบบการพฒันาและค้นหานกักีฬา                       
ที่มีความสามารถ                                                          
5. การสนบัสนนุด้านอาชีพทางการกีฬา                        
6. สนามและสิง่อ านวยความสะดวก                           
7. การจดัหาและการพฒันาผู้ ฝึกสอน                             
8.การแขง่ขนัในระดบัชาติและนานาชาติ            
9. นวตักรรมและการศกึษาวิจยั                         
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้มุ่งศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัย                        
ท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีการบริหารจดัการ 
2. นโยบายและแผนพฒันากีฬาแหง่ชาติ 
3. การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
4. การพฒันากีฬาเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา 
5. การพฒันากีฬาวอลเลย์บอล 
6. รูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
7. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
8. การสมัภาษณ์  
9. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
1. ความหมายของการบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการเกิดจากค าสองค ารวมกัน คือค าว่า การบริหาร (Administration) 
กับค าว่า การจดัการ(Management) ทัง้สองค านีมี้ความหมายใกล้เคียงกันมากและค าสองค านี ้
มกัจะใช้ร่วมกนัเพราะค าสองค าหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกนัแตน่ิยมใช้ต่างกนั กล่าวคือค าว่า 
การบริหาร “Administration” นิยมใช้ในระบบการบริหารราชการ และใช้กบัผู้บริหารระดบันโยบาย 
และค าว่าการจดัการ“Management” นิยมใช้ในการบริหารธุรกิจหรือระบบเอกชนเป็นหลกั และใช้
กบัผู้ปฏิบตัิรองลงมาในการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ และสามารถใช้แทนกนัได้เพราะเป็นการมุ่ง
ผลลพัธ์เดียวกนัคือความส าเร็จของงาน ดงันัน้การบริหารจดัการจึงเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินงาน
ทุก ๆ รูปแบบกิจกรรม  เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (ตุลา  
มหาพสธุานนท์,2545)และจากความหมายท่ีหลากหลายได้มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดงันี ้

การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน และเป็น
กระบวนการท างานท่ีมีความเช่ือมโยงตอ่เน่ืองและมีการประสานงานสมัพนัธ์กนักนั ซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหารท่ีจะต้องเข้ามาชว่ยอ านวยการเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายขององค์การ(ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ 
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และคณะ,2545การบริหารเป็นกระบวนการท างานอยา่งเป็นขัน้ตอนโดยอาศยับคุคลอ่ืนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จให้(ประกิต หงส์แสนยาธรรม,2552) เป็นกระบวนการในการท างานกบัคนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล )Robbin, & DeCenzo, 2004, p. 24) เป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้รรลุเป้าหมาขององค์การ โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารจดัการท่ีส าคญั คือการวางแผน 
การจัดองค์การ การน า และการควบคุม  )Carroll, & Gillen, 1987) เป็นการประสานการใช้
ทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว รวมทัง้
ความสามารถทางการบริหาร ได้แก่ มนษุย์ วสัดอุปุกรณ์ เงินทนุ ตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องใน
องค์การอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  (Bridges, & Roquemore, 2004; 
Dubrin,  & Ireland, 1993, pp. 4-6; Bateman, & Snell, 1999, p.6; CertoS.C.Certo st & 
Bateman, 2000, p. 555) 

จากความหมายสรุปได้ว่า การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการท างานอย่าง
เป็นระบบโดยการน าเอาทรัพยากรมาบริหารจัดการตามกระบวนการ และขัน้ตอนโดยหน้าท่ี
ทางการบริหาร ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การชีน้ า และการควบคมุ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรตามท่ีก าหนด 

2. กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 
การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้งานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล Effective และมีประสิทธิภาพ Efficient กระบวนการบริหาร
จัดการ จึงเป็นหน้าท่ีการบริหารจัดการ (Management of functions) ท่ีมีความสัมพันธ์ และ
เช่ือมโยงกันและกันหลายๆ กิจกรรมท่ีอยู่ภายในหน้าท่ีแต่ละหน้าท่ีซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในเวลา
เดียวกัน (Bridges, & Roquemore, 2004.) ผู้ บริหารต้องด าเนินงานให้ต่อเน่ืองสัมพันธ์ และ
สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2545) หน้าท่ีทางการ
บริหารจัดการประกอบด้วย กิจกรรมต่อเน่ือง 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การชีน้ า(Leading)หรือการน าไปปฏิบตัิ (Implementing) และการควบคมุ 
(Controlling) หรือการประเมิลผล (Evaluating) (สาคร สุขศรีวงศ์, 2555; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ , 2545, หน้า 20-21; Barr & Hums, 2009; Bridges & Roquemore, 2001; Chelladurai, 
2005; Dessler, 1998 ; Holt, 1990; Kaser & Brooks, 2005) การบริหารจดัการ เป็นกระบวนการ 
ข้างต้นจะเห็นว่าการบริหารจะต้องมีลกัษณะดงันี ้1. การบริหารย่อมมีเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ 
2. การบริหารต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงาน  3. การบริหารมี
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ลกัษณะการด าเนินงานเป็นกระบวนการ (Process) ค าว่า กระบวนการหมายถึงแนวทางของการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบเพ่ือ ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยทั่วไปปัจจยัการบริหารท่ีเป็น
พืน้ฐานท่ีเราคุ้นเคยมี 4 ประการ เรียกกันว่า 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 
(Material) และการจัดการท่ี ดี  (Management) (ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์  และคณะ. 2545) และ
นอกเหนือจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการได้ให้ความความหมายท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการและหน้าท่ีของ
การบริหารจัดการไว้ดงันี  ้(ตุลา มหาพสุธานนท์,2557) การจัดการคือการน าทรัพยากรมาใช้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขัน้ตอนการบริหารคือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์กร 
(Organizing) 3. การชีน้ า (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) ซึ่งดงักล่าวมีค าส าคัญ 3 ค า
คือ กระบวนการ, ทรัพยากรทางการบริหาร และวัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการบริหาร 
(Management Resources) ได้แก่  4 M’s ประกอบด้วย คน (Man) เงิน  ( Money) วัตถุดิบ  ( 
Material) และวิธีการจัดการ (Method/ Management) เช่นเดียวกันกับ ศิ ริพร พงศ์ศรีโรจน์ 
(2546)ท่ีกล่าวว่าการด าเนินงานขององค์กรจะต้องประกอบด้วย 4 M’s ได้แก่ Man ท่ีมีความรู้
ความสามารถ Money ท่ีเพียงพอ Material ท่ีเพียงพอครบถ้วน Management ท่ีมีหลกัการบริหาร
และมีการบริหารท่ีดีและจากนัน้วิวฒันาการเพิ่มขึน้เป็น 6M’s โดยเพิ่มมา 2 M’s ได้แก่ Machine 
คือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต้องทันสมัย และMethods วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 
(2546) ให้ความหมายว่าการ เป็นการท างานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน และผู้ จดัการหรือ
ผู้ บริหารคือผู้ ประสานทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน สิ่งของ และวิธีการเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์โดยมุง่หวงัวา่จะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ดงันัน้ผู้บริหารจงึต้องมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ รวมทัง้ยงัมีการประสานหน้าท่ีตา่ง ๆ และมีการติดตามจนปรากฏความส าเร็จกระบวนการ
จัดการ (Management Process) จึ งประกอบ ด้วยห น้า ท่ีทางการจัดการ (Management 
Function) ดงัตอ่ไปนี ้

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545); เสนาะ ติเยาว์ (2546); Dessler (1998); Holt 
(1990) เสนอว่าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการหน้าท่ีทางการบริหารจัดการ (Management of 
Functions) ประกอบด้วย 1.  การวางแผน (Planning) 2.  การจัดองค์การ (Organizing) 3.  การ
น า (Leading) 4.  การควบคุม  (Controlling) มีความสอดคล้องกับ สาคร  สุขศรีวงศ์ (2552) 
กิจกรรมหลกัทางการจดัการแบง่ออกเป็นกระบวนการซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการคือ  

1.  การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมการจดัการ โดยการก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์และวิธีการเก่ียวกับความส าเร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสดุ การวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมาย และทางเลือกในการปฏิบตัิ การ
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พฒันากฎ และกระบวนการการปฏิบตัิ ตลอดจนการพยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคต ซึ่งการวางแผน
จะเก่ียวข้องกับการก าหนดภารกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์ (objective) ตลอดจนกิจกรรม 
ตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2 . การจัดองค์กร (Organization) เป็นการท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การจัดองค์กรจึงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนหลัก 4 
ประการได้แก่ 1) การออกแบบงานเป็นการก าหนดภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบส าหรับสมาชิก
ในองค์กร 2) การออกแบบโครงสร้างองค์กรเป็นการจดักลุ่มต าแหน่งงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็น
หมวดหมู่ แตล่ะองค์กรนัน้จะมีการออกแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปแล้วแตส่ภาพองค์กร 3) การแบ่ง
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการบงัคบับญัชาและขอบเขตของการท างานท่ีถูกต้องเหมาะสม และ  4) 
การประสานงานทัง้ภายในภายนอกองค์กร ซึ่งจะต้องทราบบทบาทในการประสานท่ีชดัเจน ทัง้นี ้
เพ่ือให้องค์กรด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  การน า (Leading) เป็นการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารร่วมกับการจงูใจในการ
ท าให้สมาชิกขององค์กรท างานได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้องค์กรได้รับผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ การน าจึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 2 ส่วน ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ 
ภาวะผู้ น า และการจูงใจ ผู้ บริหารจ าเป็นต้องศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาภาวะผู้ น าของตนได้
อยา่งไร พร้อมกบัศกึษาวา่จะสามารถจงูใจผู้ อ่ืนได้อยา่งไร จงึจะท าให้การท าหน้าท่ีของตนในฐานะ
ผู้น าองค์กรประสบความส าเร็จได้สงูสดุ 

4.  การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามตรวจสอบการท างานในส่วน
ตา่งๆ ขององค์กร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีก าหนด 
องค์กรท่ีมีระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีกระบวนการควบคมุท่ีประกอบไปด้วย
ขัน้ตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็น เร่ิมตัง้แต่การก าหนดขอบเขตและสิ่งท่ีต้องการควบคุม การก าหนด
มาตรฐาน เปา้หมาย การวัดผลการเปรียบเทียบผลกบัมาตรฐาน เป้าหมาย และหากผลท่ีได้รับไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนด จึงต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนัน้จึงจัดเก็บข้อมูล เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุม  และในส่วนของ และ 
Chelladurai (2005); Masteralexis, Barr & Hums (2009) ได้กล่าวว่าหน้าท่ีทางการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย  1 . การวางแผน (Planning)  2  . การจัดองค์การ (Organizing) 3. การน า 
(Leading) 4.  การประเมินผล (Evaluating) 

จะเห็นได้ว่า การให้ความหมายและจ าแนกหน้าท่ีทางการบริหารจัดการของ
นกัวิชาการส่วนใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีการจดักลุ่มกิจกรรมย่อย
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แตกต่างกันตามความคิดเห็นของนักวิชาการแต่ละคน ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจะจ าแนก
หน้าท่ีทางการบริหารจดัการตามองค์ประกอบ 4 ด้านซึง่น ามาเป็นกรอบแนวคดิของการวิจยั ได้แก่ 

1.  การวางแผน (Planning) 
2.  การจดัองค์การ (Organizing) 
3.  การน า /ปฏิบตักิาร (Leading) 
4.  การควบคมุ (Controlling) 
 

นโยบายและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
1 . ความหมายและความส าคัญของนโยบาย 

1.1 ความหมายของนโยบาย มีนกัวิชาการจ านวนมากได้ให้ความหมายของนโยบาย
ว่าเป็นหลกัการ แผน แนวทางในการปฏิบตัิ ข้อความหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือ
เป็นขอบเขตกรอบในการควบคมุ หรือการตดัสินใจในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุปา้หมาย และยงัเป็น
กรอบ หรือทิศทางการตดัสินใจของผู้บริหารในลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีทางของการด าเนินงาน 
และยิ่งกว่านัน้ยงัท าให้ความถกูต้องในการตดัสินใจ และส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545; สาคร สขุศรีวงศ์, 2555; Rue and Bbyars,2000) 

1.2 ความส าคัญของนโยบาย นโยบายมีความส าคัญกับผู้ บริหารโดยตรง ดังท่ี
ประชุม รอดประเสริฐ (2543) กล่าวไว้ว่า นโยบายช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร 
และใช้ปัจจยัใดบ้างในการปฏิบตัิงาน นโยบายเป็นแผนงานท่ีชีท้ิศทางหรือหลกัประกันท่ีผู้บริหาร
และบคุลากรทกุระดบัในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจและยึดถือในการด าเนินงาน นโยบายจะช่วย
ในการประสานงาน ไม่ให้เกิดความซ า้ซ้อนกับภาระหน้าท่ีของส่วนงานอ่ืน ๆ ภายในองค์กร
เดียวกันท าให้ประหยัดทัง้การเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงพลังความสามารถหรือศักยภาพของ
บุคลากร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดยถูกต้องมีเหตุผล มี
ความยุติธรรม อันจะน ามาซึ่งความเช่ือถือความจงรักภักดี  ความมีน า้ใจในการปฏิบตัิงานของ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา นโยบายยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการบริหาร เพราะนโยบายจะพัฒนา
ผู้บริหารหรือผู้ ใช้ให้มีความสามารถในการแปลความให้เป็นสิ่งท่ีสามารถจะปฏิบัติได้จริงจาก
ความหมายและความส าคญัของนโยบายสรุปได้ว่านโยบายเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นท่ีผู้บริหาร
และบคุลากรทกุระดบัจะต้องให้ความส าคญั เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานหรือปฏิบตัิการ
ให้เกิดประสิทธิผลตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ และในการก าหนดนโยบายท่ีดีควรจะมีการพิจารณา
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ถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างครอบคลุม นโยบายท่ีดีนัน้จะน าไปสู่การลดปัญหาในการ
ด าเนินงานตา่ง ๆ และน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายรัฐบาลในการพัฒนากีฬาชาติ 
ประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัได้ให้ความส าคญักับการพฒันากีฬามาโดยตลอด 

โดยได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั ง้แต่ฉบบัท่ี 1 มาจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 )พ.ศ . 2560 - 2564) โดยการ
ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวยัทัง้รูปแบบการออกก าลงักาย   โภชนาการท่ี
เหมาะสม และสนบัสนนุให้มีการบริหารจดัการพืน้ท่ีสาธารณะ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬา (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคม
แหง่ชาต,ิ2559) นอกจากนัน้ทกุรัฐบาลท่ีผ่านมาตา่งก็ให้ความส าคญักบัการพฒันาการกีฬาและได้
ก าหนดให้เป็นนโยบายหลกัในการบริหารประเทศทุก ๆ รัฐบาล กล่าวโดยสรุป คือ  มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยัมีโอกาสได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย  พฒันาลกัษณะนิสยั  มีวินัย ปฏิบตัิตามกฎกติกามารยาท มีความสามคัคี 
ปลกูฝังความมีน า้ใจนกักีฬาให้เป็นค่านิยม สร้างนิสยัรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพ่ือหลีกเล่ียง การมัว่สุมกับอบายมุขและสารเสพติด ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการพฒันา จดัตัง้ศนูย์ฝึกกีฬาแห่งชาติพร้อมทัง้น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ใน
การฝึกกีฬา จดัให้มีการควบคมุมาตรฐานการฝึกสอน สนับสนุนการจดัการแข่งขนักีฬา ปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการการกีฬาปรับปรุง กฎหมายการกีฬาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการ  การ
พฒันากีฬาทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ  อนัจะน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ )สุรยุทธ์ จุลานนท์ , 2549; 
สมคัร สุนทรเวช, 2551; สมชาย วงศ์สวัสดิ์, 2551; อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 2551; ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร, 
2554; ประยทุธ์ จนัทร์โอชา, 2557; รัตนาภร ทรงพระนาม, 2562) 

จากนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลทุกรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับการ
ออกก าลังกายและการกีฬา จึงได้มีการก าหนดให้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ และมี
แนวนโยบายท่ีครอบคลุมตัง้แต่ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนกัด้านการออกก าลังกาย
และการกีฬาขัน้พืน้ฐาน สง่เสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา  
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จในระดบัอาชีพ  พฒันาอุตสาหกรรมการ
กีฬา เพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการกีฬา  การยกระดบัการบริหารจดัการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  การพฒันา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าขึน้อยู่กบัผลสมัฤทธ์ิของการพฒันาคนและสงัคมให้คณุภาพ การ
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พฒันาประชาชนให้มีสขุภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์ แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ สามารถเป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้องค์การ
ระหว่างประเทศและองค์การด้านสาธารณสขุของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก จึงได้สนบัสนุนให้มีการใช้กีฬา
การออกก าลังกายและนันทนาการ เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร 
นอกจากนีก้ารกีฬายงัมีส่วนในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างรายได้ อาชีพ 
และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ(กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2560) 

จากความส าคัญของการออกก าลังและการกีฬา ต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประเทศไทยจึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านกีฬาซึง่แผนงานดงักลา่วได้ด าเนินการมามาแล้วเป็นจ านวน 5 ฉบบั โดยปัจจบุนัอยู่
ในช่วงของการใช้แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดยทุธศาสตร์
ในการพฒันากีฬาของประเทศ ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การส่งเสริมให้
เกิดความรู้และความตระหนกัในการออกก าลงักายและกีฬาขัน้พืน้ฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2   เป็นการ
สง่เสริมให้มวลชนได้การออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จสู่ระดับอาชีพ  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมทางการกีฬา และยุทธศาสตร์ท่ี 6  การยกระดบัการบริหาร
จดัการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดและนโยบายในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของแผนพัฒนากีฬา
แห่งชาติได้มองถึงภาพรวมของการพฒันากีฬาเป็นเลิศ รวมถึงการยกระดบัมาตรฐานทางการกีฬา
ของชาติทัง้ระบบโดยมีหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน คือการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้จดัท า
แผนยทุธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือพฒันากีฬาเป็นเลิศโดยตรง (การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย, 2560) 

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเป็นอีกมิติหนึ่งท่ีมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้มี

โอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศตามศกัยภาพทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานท่ีตอ่เน่ืองจากการกีฬาขัน้พืน้ฐานและการกีฬาเพ่ือมวลชน โดยมีจดุมุ่งหมายในการเข้า
ร่วมการแข่งขนัและการแสดงออกถึงความเป็นเลิศทางการกีฬา นอกจากนีย้งัถือเป็นกิจกรรมท่ีทกุ
ประเทศต่างก็ให้ความ ส าคญัส่งเสริมการด าเนินงานโดยการพัฒนาท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
บริบทของตนเอง ตัวอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียได้บูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขัน้
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พืน้ฐาน และได้เขียนแผนท่ีสามารถบง่ชีถ้ึงความส าเร็จตามเปา้หมายในระยะสัน้และระยะยาว มี
การก าหนดโครงสร้างหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบชดัเจนและสอดคล้องกนั คือสถาบนัการกีฬาแหง่ชาติ
ออสเตรเลีย (AIS:Australian Institute of sport) รับผิดชอบพัฒนากีฬาเพ่ื อความเป็นเลิศ
ระดบัชาติโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิไปท่ีการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกและกีฬาชิงแชมป์โลก เน้นการบรูณาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการใช้เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นในการท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเเละสนบัสนนุ
งานบริการช่วยเหลือองค์กรกีฬาในระดับชาติเพ่ือให้องค์กรเหล่านัน้ด าเนินกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพเเละมีxประสิทธิผล (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560)การพฒันานกักีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของประเทศไทย นัน้ก็เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศท่ีมีความต้องการท่ีจะยกระดบั
การกีฬาของประเทศไทยให้สงูขึน้เพ่ือแสดงให้ประเทศตา่ง ๆ ได้เห็นถึงศกัยภาพการพฒันานกักีฬา
ของตนซึ่งในการพฒันา นัน้ก็ยงัมีข้อจ ากัดของการพัฒนาท่ีแตกต่างกันก็คือการขาดทิศทางการ
พฒันากีฬาร่วมกนัของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องขาดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหว่าง
องค์กรและขาดการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันานกักีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีต่อความส าเร็จในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ 

ในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ืองซึ่งองค์ประกอบ และปัจจยัส าคญัท่ีต้องมีการพฒันา ให้นกักีฬาประสบความส าเร็จได้นัน้
ไม่ได้ขึน้อยูก่บั นกักีฬาบคุคลใดบคุคลหนึ่งแตมี่หลายองค์ประกอบท่ีจะมีส่วนร่วมและช่วยผลกัดนั
ให้นกักีฬามีความสามารถเหล่านัน้ให้ประสบความส าเร็จ โดยองค์ประกอบ  และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการพฒันานกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (2553) ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่
ความเป็นเลิศ(พ.ศ. 2553-2559) เพ่ือพฒันานกักีฬาไทยให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในทกุ
ระดบัโดยได้อธิบายถึง แนวคิดปัจจยัหลกัความส าเร็จกีฬาความเป็นเลิศ (Key Success Factor) 
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการโดยยดึหลกันกักีฬาเป็นศนูย์กลางการพฒันาและมีปัจจยัอ่ืน ๆ 
มาสนบัสนนุปัจจยัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

1.ด้านบคุลากรกีฬา (ผู้ ฝึกสอนผู้ตดัสินผู้จดัการทีมและผู้แทนสหพนัธ์กีฬา) 
2. ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา 
3.ด้าน สถานกีฬา วสัดอุปุกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา 
4. ด้านบริหารจดัการสิทธิประโยชน์และสวสัดกิาร 
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5. ด้านการจัดและส่งแข่งขันกีฬา ระดับชาติและนานาชาติโดยแนวทางการ
ท างานจะเป็นลกัษณะบรูณาการร่วมกนัมีการสนบัสนนุซึง่กนัและกนัเพ่ือสร้างกระบวนการท างาน
เป็นทีมและเปา้หมายร่วมกนั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย )2557(ได้จดัท าระบบการบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐาน
)Model) ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศโดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิ นผลการ
ด าเนินงานของสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทยในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ดงันี ้

1. องค์ประกอบด้านระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการตามแผน ยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาโครงสร้าง /หน้าท่ีรับผิดชอบ/สายบังคับบัญชา
บุคลากรประจ าส านักงานข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมส านักงานสถานท่ี

ฝึกซ้อมและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกงบประมาณ)การเงินการบญัชี (การตลาดและสิทธิ
ประโยชน์การจัดสวัสดิการการประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ถ้าในระยะท่ีก าหนดการติดตามและประเมินผล ศูนย์ข้อมูลและระบบสาระสนเทศ
ทางการกีฬาและการด าเนินงานของสมาคม 

2. องค์ประกอบด้านระบบการพัฒนานักกีฬา ประกอบ ด้วยการขยาย
ฐานนกักีฬาการคดัเลือกนกักีฬาการฝึกซ้อมสถานท่ี /อปุกรณ์ฝึกซ้อมคณุภาพ ของผู้ ฝึกสอนการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้และการสง่นกักีฬาเข้าร่วมการเเขง่ขนั 

3. องค์ประกอบด้านระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย การ
ขึน้ทะเบียนบคุลากรกีฬาการจดัท าหลกัสตูรและเส้นทางความก้าวหน้าจะนอนการจดัอบรมและส่ง
บคุลากรกีฬาไปอบรมตา่งประเทศและการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรกีฬา 

4. องค์ประกอบด้านระบบการจัดการแข่งขัน ประกอบ ด้วยจ านวนการ
จดัการแขง่ขนัระบบการจดัการแขง่ขนัและมาตรฐานการจดัการแขง่ขนั เป็นต้น 

สรุวฒุิ มหารมณ์ (2550)ได้กลา่วถึงองค์ประกอบการพฒันานกักีฬาสู่การแข่งขนั
ในประสบความส าเร็จพบวา่ในการท่ีจะส่งเสริมและพฒันากีฬาสูก่ารแข่งขนัหรือเพ่ือความเป็นเลิศ
นัน้จะอยูท่ี่สมาคมกีฬาเป็นหลกัสว่นองค์กรหรือหนว่ยงานอ่ืนจะเป็นแหลง่สนบัสนนุ ในการส่งเสริม
และพฒันานกักีฬาซึง่ท่ีมาของปัญหาในบางประเดน็สามารถแก้ปัญหาได้และบางประเดน็เป็นสิ่งท่ี
แก้ปัญหาได้ยากซึง่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันาสง่เสริมและสนบัสนนุกีฬาประกอบด้วย 

1. ด้านนักกีฬาและผู้ปกครอง นักกีฬาเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดการ
ด าเนินงานทัง้หมดก็เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาให้สงูสุดโดยประกอบหรือปัจจยัอ่ืนๆอยู่ท่ี
ด าเนินการนัน้ก็เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้นกักีฬา ประสบความส าเร็จเป็นส าคญัและการได้มาซึ่งตวั
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นกักีฬาท่ีดีนัน้จะต้องมีพรสวรรค์ด้านกีฬาแล้วจึงน ามาพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนตอ่ไปและใน
สว่นของผู้ปกครองต้องมีสว่นในการสนบัสนนุนกักีฬาตัง้แตเ่ร่ิมต้นหรือตัง้แตใ่นระดบัเยาวชน 

2. ด้านสถาบันการศึกษา เป็นองค์กรส าคญัท่ีอยากจะแก้ไขของนักกีฬา
ไทยซึ่งประสบปัญหามากในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นช่วงเวลาและวยัท่ีนักกีฬามีสภาพร่างกาย
แข็งแกร่งสมบูรณ์พร้อมกับการแข่งขันมากท่ีสุดแต่พบว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม 
และแข่งขนัซึ่งนกักีฬาต้องใช้เวลาในแต่ละวนัฝึกซ้อมอย่างหนกัแต่นกักีฬายงัทัศนคติยึดถือด้าน
การศกึษาเป็นสิ่งส าคญัในการประกอบอาชีพให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคต 

3. ด้านผู้ฝึกสอน เป็นองค์ประกอบส าคญัในการสนบัสนนุพฒันานกักีฬาให้
ประสบความ ส าเร็จในทกุ ๆ ระดบั บางครัง้ผู้ ฝึกสอนไม่มีความสามารถจริงโดยท่ีไม่สามารถสร้าง
นกักีฬาไทยประสบความส าเร็จได้ท าให้เสียเวลาและโอกาสของนกักีฬาผู้ ฝึกสอนควรจะได้เข้ารับ
การอบรมอย่างสม ่าเสมอเพราะเทคนิคต่าง ๆ ได้มีการพฒันาสงูขึน้ซึ่งผู้ ฝึกสอนท่ีได้รับการอบรม
และพฒันาให้ทนัสมยัอย่างสม ่า เสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลาสามารถน าความรู้และฝึกเด็กใหม่
ใหมม่าถ่ายทอดให้กบันกักีฬาซึง่ท าให้มีการพฒันาทางด้านองค์ความรู้และทกัษะทางกีฬาเป็นการ
ยกระดบัมาตรฐานของผู้ ฝึกสอนให้สงูขึน้ด้วย 

4.ด้านสโมสรหรือสมาชิกชมรมกีฬา เป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการ
เตรียมฝึกซ้อมและเป็นสถานท่ีพฒันานกักีฬาในระดบั ตา่ง ๆ โดยเฉพาะเป็นสถานท่ีสร้างนกักีฬา
หน้าใหม่ให้อยู่ในวงการกีฬาดงันัน้สโมสรหรือชมรมควรได้มาตรฐานตามสากลเพราะอุปกรณ์
ตลอดจนนโยบายหรือแผนงานการด าเนินการในด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬารวม ทัง้การ
บริการให้กบัสมาชิกของสโมสรชมรมกีฬา 

5. ด้านองค์กรการพัฒนากีฬาและการจัดการแข่งขัน  เป็นองค์กรท่ี
ตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารระดบัสูงให้เป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนากีฬา
แหง่ชาต ิคือ 

5.1 ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการกรมพลศกึษาในปัจจบุนัซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาให้ด าเนินการด้านยุทธศาสตร์การกีฬาขัน้
พืน้ฐานและยุทธศาสตร์การกีฬามวลชนผลผลิตท่ีได้จาก  2 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจ าเป็นต้อง
เช่ือมโยงสู่ยุทธศาสตร์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสามารถน านกักีฬาท่ีมีพรสวรรค์ มาพฒันาตอ่ยอดสู่
การเป็นตวัแทนทีมชาติท่ีมีศกัยภาพซึง่หากด าเนินการให้สอดคล้องเป็นระบบจะเป็นการขยายฐาน
นักกีฬาให้กว้างขึน้จึงถือว่าเป็นผู้ สร้างพืน้ฐานและเป็นต้นทางสู่ความส าเร็จโดยเฉพาะในการ



  19 

ด าเนินการกีฬาระดบัสามัญศึกษามีการผลักดนัให้มีการแข่งขนักีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนท่ีเป็น
มาตรฐานอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 

 5.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย(.กกท) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานดแูล
ด าเนินการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพโดยมี
เปา้หมายและภารกิจหลกัในการบริการคือประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพฒันากีฬาความ
เป็นเลิศกบัการพฒันากีฬาเพ่ือการอาชีพ 

 5.3 คณะกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ภายใต้
การก ากบัของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนนุให้
นิสิตนักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติควบคู่กับการศึกษา
ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบนัพบว่านิสิตนกัศึกษามีความสามารถและ
ทกัษะทางด้านกีฬาในระดบัสงูจะได้รับการคดัเลือก ให้เป็นตวัแทนเข้าร่วมการแขง่ขนัในระดบัชาติ
และนานาชาติจ านวนมาก ในขณะเดียวกนันกักีฬาทีมชาติไทย หลายคนได้รับการคดัเลือกให้เข้า
มาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนเพ่ือพฒันาความรู้ ทางด้านวิชาการควบคู่กัน
ไปด้วยในการแข่งขันกีฬาท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้ รับผิดชอบได้แก่กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งเอเซีย กีฬามหาวิทยาลยัอาเซียนกีฬามหาวิทยาลยัโลกประกอบด้วยการแข่งขนั
กีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดรู้อนเเละฤดหูนาวเเละกีฬาชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลยัโลก 

รัชนี ขวญับุญจนั (2547) ได้กล่าวถึง แนวทางในการท่ีจะพฒันากีฬาจนประสบ
ความส าเร็จสูค่วามเป็นเลิศได้นัน้ จะประกอบด้วย 

1. ด้านพฒันาความสามารถตวันกักีฬาหรือผู้ เลน่ โดยจะต้องมีการขยายฐาน
ให้มีผู้ เล่นกีฬาให้มากขึน้ มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาทัง้ในระบบการศกึษาและนอกระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะในระบบการศึกษา หลักสูตรพลศึกษาควรมีทุกระดับตัง้แต่ระดับ
ประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษา มีการสอนทกัษะการกีฬาหลากหลายชนิด 
ในหลักสูตรพลศึกษาควรจัดให้มีพัฒนาการของทักษะกีฬาเป็นล าดบัขัน้ ตัง้แต่ระดับต ่าจนถึง
ระดับสูง ปลูกฝังให้รักการเล่นกีฬาตัง้แต่ยังเด็ก ควรมีศูนย์กีฬาโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศและ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดจนการพฒันาผู้ เล่นกีฬาท่ีมีแววเพ่ือพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ตัง้แต่
ระดบัโรงเรียน สโมสร จงัหวัด ภาค หรือประเทศ โดยน านกักีฬาท่ีมีทกัษะดีให้ได้รับการฝึกพฒันา 
และได้เข้าแขง่ขนัเพิ่มประสบการณ์สูค่วามเป็นเลิศในระดบัสงูขึน้ 
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2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ผู้ ฝึกสอนกีฬาในระบบการศึกษา 
ควรมีการพฒันาครูพลศกึษาให้มีสมรรถนะในการสอนพลศกึษาและกีฬาให้เด็กมีทกัษะพืน้ฐานท่ี
ถูกต้องและปลูกฝังให้เด็กมีความรักและนิยมการเล่นกีฬา การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการกีฬา ผู้
ฝึกสอนในสโมสร สมาคมกีฬาจงัหวดั หรือสถาบนัท่ีมีการแขง่ขนักีฬาจะต้องมีการพฒันาผู้ ฝึกสอน
กีฬาให้มีสมรรถนะท่ีจะฝึกสอนนักกีฬาเพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาในระดับทักษะท่ีสูงขึ น้ ตัง้แต่ระดับ
โรงเรียนระดบัสโมสร ระดบัจังหวดั ระดบัสมาคมกีฬา จนถึงระดบัชาติ ผู้ตดัสินกีฬาทัง้ในระดบั
โรงเรียนและระดับสโมสรควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกระดับ มีเป้าหมายในการผลิต และ
พฒันาผู้ตดัสินไปสู่ระดบัสหพนัธ์นานาชาติมากขึน้ และผู้บริหารหรือผู้จดัการทีมควรมีการอบรม 
และพฒันาให้มีความสามารถในการบริหารอยา่งมืออาชีพ 

3. ด้านสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการจัดสถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเล่นกีฬาให้มีจ านวนมากเพียงพอกบัความต้องการ รวมทัง้
เปิดกว้างและอ านวยความสะดวกในการเลน่กีฬาและการแขง่ขนักีฬาให้มากท่ีสดุ 

4. ด้านการจดัการแข่งขนั ซึ่งในการจดัการแข่งขนักีฬาเปรียบเสมือนสถานท่ี
ประลองทกัษะทางกีฬา จึงจ าเป็นต้องมีระบบการแข่งขนักีฬาท่ีจดัให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดบั
อย่างเป็นระบบตัง้แตร่ะดบัโรงเรียน สโมสร จงัหวดั ภาค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องจดัให้
ตอ่เน่ืองเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ย ตัง้แตร่ะดบัรากหญ้า รวมทัง้จดัให้มีปฏิทินกีฬาประจ าปี 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและปลุกกระแสค่านิยมทางการกีฬา จะต้องมีการ
รณรงค์สร้างคา่นิยม และกระแสการเล่นและรักกีฬาตัง้แตเ่ด็ก เช่น Fan Club ตัง้แตร่ะดบัโรงเรียน 
สโมสร จังหวดัโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรักในทีม ซึ่งจะต้องปลูกฝังตัง้แต่เด็ก การสร้างค่านิยม 
และสร้างทัศนคติท่ีดีในการเล่นกีฬาต้องเร่ิมตัง้แต่ครอบครัวและการศึกษาในโรงเรียน หลกัสูตร 
และการสอนทางพลศกึษาท่ีดีจงึมีความส าคญัและจ าเป็นในการปลกูฝังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา 
และนิยมการเลน่กีฬา 

6. ด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนานักกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับ โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทางพลศึกษา เพ่ือให้มี ความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์การกีฬามา ประยุกต์ใช้ตัง้แต่ระดบัการกีฬาพืน้ฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน และกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

7. ด้านองค์การรับผิดชอบด้านการกีฬาจะต้องให้ความส าคัญและมีการ
ท างานท่ีเช่ือมโยงเป็นระบบ ตัง้แต่ระบบโรงเรียน สโมสร สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่ง
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ประเทศไทย รวมทัง้องค์การส่งเสริมการกีฬา ได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จะต้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและพฒันา และการจดักิจกรรมสง่เสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทกุระดบั 

ในส่วนของ De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg and Shibli (2006) ได้
กล่าวถึง ปัจจัยนโยบายทางการกีฬาท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันกีฬานานาชาติ (Sport 
Policy factors Leading to International Sporting Success: SPLISS) ปัจจัยส าคัญ 9 ประการ
ท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการกีฬาหรือ “pillars” และน าเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ท่ีแสดง                                
ในภาพท่ี 2   

 

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจ าลองโครงสร้าง SPLISS (De Bosscher et al., 2006)  

เสาหลักที่ 1 การสนบัสนนุทางการเงิน 
 เป็นการสนับสนุนการเงินในการด าเนินการเก่ียวกับกีฬาเป็นเลิศซึ่งการ

สนับสนุนทางการเงินนีเ้ป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการด าเนินการอีก 8 เสาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายโดยงบประมาณในการสนบัสนนุจากรัฐบาล โดยต้องมีการสนบัสนนุให้กับ องค์กรกีฬา 
สโมสร หรือชมรมท่ีด าเนินการเก่ียวกบักีฬาเป็นเลิศอย่างเพียงพอ 
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เสาหลักที่ 2  องค์การและโครงสร้างของนโยบายทางการกีฬา 
เสาหลักนีเ้ก่ียวข้องกับโครงสร้างขององค์กรกีฬาภายในประเทศ ซึ่งใน

ระดบัยุทธศาสตร์ชาติจะประสบผลส าเร็จ ถ้ารัฐบาลร่วมด าเนินการสนบัสนุนเชิงนโยบาย จดัสรร
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอ โดยต้องมีแนวคิดเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนานโยบาย โดยใช้
หลกัการ 6 ประเดน็ คือ 

1. การประสานงานของผู้แทนกีฬาท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ ต้องมีการด าเนินการแบง่ภาระหน้าท่ีรับผิดชอบตา่ง ๆ อยา่งชดัเจนไมซ่ า้ซ้อน 

2. การวางแผนระยะยาวในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมไป
ถึงการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือการอาชีพ 

3. การวางเปา้หมายหาแหลง่ทรัพยากรให้ทัว่ถึงในกีฬาประเภทตา่งๆ 
เพ่ือมุง่เปา้ความส าเร็จในระดบัโลก 

4. คณะท างานบริหารในองค์การกีฬาควรท างานแบบเตม็เวลาในการ
รับผิดชอบกระบวนการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 5. คณะผู้แทนการกีฬาในทกุระดบัต้องมีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายให้สัมพันธ์กันเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  6. มีการด าเนินการด้าน
ยทุธศาสตร์เชิงส่ือสารและความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ กับผู้ มีส่วนร่วมเชิงพาณิชย์ และองค์กร
ส่ือตา่ง ๆ 

เสาหลักที่ 3  การมีสว่นร่วมทางการกีฬา 
 การมีส่วนร่วมและมาตรฐานการแข่งขันนัน้เช่ือมโยงกับความสามารถ

ทางการกีฬา ซึ่งผู้ เข้าแข่งขนัสามารถพฒันาได้ แม้วา่การเข้าร่วมทางการกีฬาอาจไมไ่ด้สมัพนัธ์กบั
การมุง่สู่ความเป็นเลิศก็ตาม แตท่ัง้นีค้วามส าเร็จทางการกีฬานัน้มีรากฐานมาจากคณุภาพของการ
ฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพสูงให้กับเยาวชน  ในเสาหลักนีมี้การเน้นกีฬาอยู่  3 ระดับ คือ 1) การเข้า
ร่วมกับหลักสูตรในโรงเรียนและร่วมกิจกรรมทางกีฬาหลังเลิกเรียน  2) การร่วมมือกับองค์กร
ทางการกีฬาต่าง ๆ ในการจัดกีฬา และ 3) การเข้าร่วมกีฬาในชมรมกีฬาหรือสโมสร องค์การ
ทางการกีฬาตา่ง ๆ โดยเน้นการเข้าร่วมเพื่อพฒันาทกัษะ 

เสาหลักที่ 4  ระบบการพฒันาและการค้นหานกักีฬาท่ีมีความสามารถ  
ระบบการพฒันาและการค้นหานกักีฬาท่ีมีความสามารถ  มี 2 ลักษณะ

ส าคญัในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ คือ 
1. การค้นหานกักีฬาท่ีมีความสามารถ มีองค์ประกอบดงันี ้1 (การรับ

นกักีฬาท่ีมีความสามารถสงูโดยมีเกณฑ์และระบบการค้นหาจากนกักีฬาเยาวชนท่ีมีความสามารถ
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สูง 2( การค้นหานกักีฬาจากผู้ ท่ีเข้าร่วมแข่งกีฬา 3) การออกส ารวจจากเยาวชนทัว่ ๆ ไป 4) จาก
กระบวนการคดัสรรท่ีเป็นกระบวนการคดัเลือกเยาวชนเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ เชน่ เพ่ือการแขง่ขนั 
เพ่ือการฝึกอบรม ฯลฯ สิ่งส าคัญในคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถต้องน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาก าหนด  

2.การพัฒนาความสามารถต้องมีการพัฒนาฝึกอบรมจนกระทั่ง
เช่ียวชาญในกีฬาท่ีตนเล่นอย่างสงูสดุ นกักีฬาต้องผา่นกระบวนการทัง้ในระดบัเชิงวิชาการ ทกัษะ
ทางการกีฬา และระดบัทางจิตวิทยาด้วย ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ต้องสร้างให้นักกีฬามีศกัยภาพ
สูงสุด และต้องไม่หยุดเล่นกีฬากลางคัน  ในเสาหลักนีมี้เป้าหมายเพ่ือ เพิ่มคุณภาพการค้นหา
นกักีฬา และกระบวนการพัฒนานกักีฬา โดยต้องผ่านหลักการใน 5 ประเด็น คือ 1 (มีระบบการ
ค้นหานกักีฬาเยาวชนท่ีมีความสามารถอย่างประสิทธิภาพ เพ่ือให้นกักีฬามีศกัยภาพได้สงูสุดใน
แต่ละช่วงเวลาหรือช่วงอายุ 2 (มีการวางแผนร่วมมือกับภาครัฐบาลในการพัฒนาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3 (มีการสนบัสนนุในการบริการตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายท่ีจ าเป็นให้กับนกักีฬาเพ่ือการ
พัฒนา 4 (มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างการเข้าร่วมกีฬาของนักกีฬากับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในระบบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 5) มีการประสานความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานสถาอดุมศกึษาท่ีนกักีฬาท่ีก าลงัศกึษา 

เสาหลักที่ 5  การสนบัสนนุด้านอาชีพทางการกีฬา  
การเป็นเลิศทางการกีฬานัน้ หมายถึง การท่ีสามารถเป็นตวัแทนแข่งขนักีฬา

ได้ตัง้แต่ระดับสโมสร ระดับประเทศ  ไปสู่ระดับนานาชาติ แต่จ านวนนักกีฬานัน้  ยังไม่ มี
ความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างจริงจงัในยุคต่อๆ มา  ซึ่งยงัมีข้อขดัแย้งกันอยู่ ว่า นักกีฬา คือใคร 
และพวกเขาต้องการหรืออยากได้อะไรบ้าง ประเทศใดให้การสนบัสนุน โดยมีระบบอย่างไรบ้าง 
เพ่ือท่ีจะเพิ่มจ านวนนกักีฬาท่ีมีความเป็นเลิศ และจะท าอย่างไรบ้างเพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีดีอนัจะ
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้   มีความสนใจใส่ใจในการถ่ายโยงจากการเป็นนักกีฬา
เยาวชนไปสู่นักกีฬาอาวุโส มีความก้าวหน้าจากการแข่งขันในระดับ junior ไปถึงระดับ senior 
ระดบั league หรือ semi ไปสู่ระดบัอาชีพได้ หลายประเทศได้สนับสนุนให้นักกีฬามีค่าครองชีพ
ทางกีฬาการมีสวสัดิการต่าง ๆ ให้มีอาชีพ  ในเสาหลกันีเ้ป็นการสนบัสนนุสวสัดิการตา่ง ๆ ในการ
ด ารงชีพให้กับนกักีฬา และมีโอกาสฝึกกีฬาให้สงัคม ความเป็นอยู่ด้านตา่ง ๆ ซึ่งจะเป็นผลพวงใน
การมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ความไม่เหมาะสมของสิ่งตา่ง ๆเหล่านีท้ าให้นกักีฬาเลิกเลน่กีฬาก่อนวยัอนั
ควร  ในเสาหลักท่ี 5 นีมี้เป้าหมายในการสนับสนุนด้านอาชีพ โดยมีประเด็นหลัก  4 ประเด็น 
ดงัตอ่ไปนี ้1) จดัท าข้อตกลงในการสนบัสนนุอาชีพให้กบันกักีฬาท่ีมีความเป็นเลิศทางการกีฬาทกุ
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ประเภท 2) สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีพอย่างพอเพียงเพ่ือให้นักกีฬาท า
กิจกรรมกีฬาอย่างเต็มท่ี 3) มีโครงการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือนักกีฬาท่ีมีความเป็นเลิศ 4) 
นกักีฬาได้รับการสนบัสนนุด้านอาชีพ หรือมีอาชีพรองรับหลงัเลิกเลน่กีฬา 

เสาหลักที่ 6  สนามและสิ่งอ านวยความสะดวกในการสร้างการกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสร้างกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเป็นสิ่ง
ส าคญั ในการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกกีฬาเฉพาะ
ทาง การจัดตัง้สถาบันการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมไปถึงการมีศูนย์กลางการบริหารท่ีมีการ
เช่ือมโยงกบัการศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา  สถาบนัการ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศควรมีการสรรหาสิ่งอันเป็นประโยชน์ให้กับนักกีฬา  จากการศึกษาวิจัย 
SPLISS นัน้ พบว่า การมีเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในระดบั  เขตหรือระดับ
ภูมิภาค และมีการวางแผนในการสนับสนุนสิ่งจ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักกีฬา  จะ
เป็นผลดีตอ่สภาพบรรยากาศแวดล้อมในการเข้าร่วม การแขง่ขนัทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ใน
เสาหลกัท่ี 6 นี ้พิจารณาใน 3 ประเดน็หลกั คือ 

 1. มีการวางแผนการประสานงานในระดบัประเทศ เพ่ือจดัสิ่งสนบัสนุน
ในการอ านวยความสะดวก ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ฝึกสอนกีฬา และนกักีฬา 

 2. มี เค รือข่ายศูน ย์ ฝึก กีฬาเพ่ื อความ เป็น เลิศ  ในระดับ เขตห รือ
ภมูิภาค และระดบัประเทศ โดยได้รับการฝึกกีฬาภายใต้การก าหนดของศนูย์ฝึกนัน้ ๆ 

 3. มีกองทนุเพ่ือจดัสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

เสาหลักที่ 7 การจดัหาและการพฒันาผู้ ฝึกสอนกีฬา 
เสาหลักนีเ้น้นการพัฒนาทางอาชีพให้กับผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

โดยให้มีอาชีพท่ีมั่นคง และมีโอกาสท่ีดีในการพัฒนาอาชีพของตนให้ดีขึน้  อีกประเด็นคือ มีการ
ว่าจ้างผู้ ฝึกสอนกีฬามาด ารงต าแหน่งในการฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สิ่งส าคัญคือ  ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพและจ านวน ผู้ ฝึกสอนกีฬาอย่างต่อเน่ือง โดยมีเกณฑ์การพัฒนา 2 เกณฑ์ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลกระทบเชิงนโยบายตอ่การพฒันาผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ คือ  1) พิจารณา
ถึงคณุภาพและองค์กรในการจดัระบบในการฝึกอบรม 2) คือการจดัหาสิ่งสนบัสนนุในการด ารงชีพ
ของผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็น เสาหลกันีมี้สิ่งส าคญัในการพิจารณาอยู่ 4 ประเดน็ คือ 
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 1. มีจ านวนผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศท่ีผ่านการฝึกอบรมมาเป็น
อยา่งดีในประเทศเพียงพอ 

 2. ผู้ ฝึกสอนมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพในการฝึกสอนกีฬาอย่าง
เพียงพอ และมุง่สูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมืออาชีพ 

 3. มีการสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ในการด ารงชีพได้อย่างเพียงพอเพ่ือมุ่งสู่
เปา้หมายในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมืออาชีพ 

 4. สถานะของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาต้องเป็นท่ียอมรับและมีคณุคา่ 
เสาหลักที่ 8  การแขง่ขนัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

ทศและระดับเสาหลักนีเ้ก่ียวข้องกับองค์การท่ีจัดการแข่งขันในระดบัประเ
นานาชาติ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาทางการกีฬา  การจดัการแข่งขนัเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับนกักีฬาในการพฒันาความสามารถให้มีความสามารถในระดบัสูงขึน้จะต้องด าเนินการ 3 
ประเดน็ คือ 

 1. มีนโยบายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

 2.ให้โอกาสนกักีฬาได้มีสว่นร่วมในกบักีฬานานาชาติ 
 3. ให้โอกาสนกักีฬาออกไปแขง่ขนักีฬาในระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 

เสาหลักที่ 9  นวตักรรมและการศกึษาวิจยั 
เสาหลักนีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหา ตรวจสอบข้อมูล  แนวคิดต่างๆ 

เก่ียวกับการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  โดยท าการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทางการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการค้นหานวตักรรมและการใช้การวิจยัในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศให้มีระดบัสูงขึน้ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคญัในการแสดงให้เห็นการพฒันาการกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ โดยการเผยแพร่ข้อมลูด้านตา่ง ๆ ในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ โดยมีเปา้หมาย 2 
ประเดน็ ดงันี ้

1. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ การ
ประสานงาน การเผยแพร่ ให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬา และหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลด้านการกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

 2. การสนบัสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกระดบัของการพฒันากีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 
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แนวคิดการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา 
การบริหารทีมกีฬาและการเตรียมทีมนกักีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนัเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท า

ให้เกิดการพฒันาในการกีฬาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขนักีฬา ไม่ว่าจะ ในระดบัใดก็
ตาม การเตรียมตวัของนกักีฬาเป็นสิ่งส าคญัจะท าให้ประสบความส าเร็จหรือได้รับสิ่งส าคญัจะท า
ให้ประสบความส าเร็จหรือได้ชยัชนะได้ แตก่ารท่ีนกักีฬาจะได้รับความส าเร็จในการกีฬานัน้ได้ต้อง
มีแรงจูงใจหรือมีความตัง้ใจจริง เอาจริงเอาจงัต่อการฝึกซ้อมกีฬา (ชยัรัตน์ รุจิพงษ์. 2545) การท่ี
จะเตรียมกีฬาให้มีคณุภาพนัน้ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณและใช้คนท างานร่วมกนัเป็น
จ านวนมาก จะต้องมีการจัดระบบ จัดระเบียบในการท างานร่วมกัน ตลอดทัง้การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกนัของผู้ ร่วมงาน โดยได้รับความสะดวก ความปลอดภยัและความพึงพอใจท่ีจะท างานร่วมกนั
ได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือให้การ
ท างานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในการเตรียมทีมนักกีฬาจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารงานตา่ง ๆ อยา่งดี 

ศกัดิ์ชาย พิทกัษ์วงศ์ และโกศล มีคณุ ในการจดัท าแผนและระบบพฒันากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและเสนอแนวคิดในการพัฒนากีฬาพัฒนากีฬาโดยได้
ก าหนดรูปแบบ (Model)ของการพฒันากีฬาเป็นเลิศไว้ 4 รูปแบบ ดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 การสรรหาเเละคัดเลือกนักกีฬานักกีฬา เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งนักกีฬาท่ีมีศกัยภาพสูงอันจะน าไปสู่ความส าเร็จทางการกีฬามีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 
ด้านได้แก่ 

 1.1 การได้มาซึ่งนกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ จะต้องมีการก าหนดวิธีการให้ได้มาซึ่ง
นกักีฬาท่ีมีความสามารถสงูเชน่การใช้เครือข่ายความร่วมมือในการสรรหานกักีฬา หรือจดัให้มีการ
แขง่ขนัเพ่ือให้เกิดการประลองฝีมือ ต้องมีการก าหนดอยา่งชดัเจน 

 1.2 ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นในการคัดเลือก ควรมีการสร้างหรือก าหนดเกณฑ์การ
คดัเลือกอย่างชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ มีการตรวจสุขภาพหรือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ซึง่หากไมด่ าเนินการอาจเป็นอปุสรรคตอ่การการแสดงทกัษะทางกีฬาตอ่ไปในอนาคต 

 1.3 คณุลกัษณะส าคญัตอ่การเป็นนกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ขนาด
รูปร่างของนักกีฬาทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ในการแข่งขัน รวมถึงความเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจ มีพรสวรรค์ทางการกีฬา และสิ่งส าคัญการสนับสนุนจากครอบครัวก็ถือเป็น
คณุลกัษณะของการเป็นนกักีฬาเป็นเลิศ 
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 1.4 การวดัคณุลกัษณะส าคญั ของการเป็นนกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สมามารถก
ระท าได้โดยการทดสอบ การสมัภาษณ์และการศกึษาประวตัิ ซึ่งวิธีการตา่ง ๆ เหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคญั
ในการได้มาซึง่นกักีฬาท่ีดีเลิศ 
 ซึง่ทัง้ 4 ด้านท่ีได้กลา่วมานัน้มีความส าคญัและจ าเป็นในกระบวนการคดัเลือกและสรรหา

นกักีฬาเพ่ือพฒันาสู่ความเป็นเลิศได้ 

รูปแบบท่ี 2 การจัดหลักสูตรและการพัฒนา ในพฒันาบคุลากรทางการกีฬาไปสู่
ความเป็นเลิศ มีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร  หลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานควร
ประกอบด้วย 

2.1.1 การฝึกอบรมและพฒันาผู้ตดัสินกีฬา ควรมีการแบ่งเป็นการฝึกอบรม
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติโดยด าเนินการตามข้อก าหนดหรือ หลกัเกณฑ์ ของสหพนัธ์กีฬา
นานาชาต ิ

 2.1.2 การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ ฝึกสอนกีฬา จะต้องท าการแบ่งอกเป็น
เป็น 2 ระดบัได้แก่ หลักสูตรผู้ ฝึกสอน ภายในประเทศ โดยการด าเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และหลกัสตูรผู้ ฝึกสอนระดบันานาชาติ ท่ีมีการด าเนินการตามข้อก าหนดของสหพนัธ์
กีฬานานาชาต ิ

 2.1.3 การฝึกอบรมและการพัฒนาผู้ บริหารกีฬา จัดท าขึน้เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารสมาคมกีฬามีสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นหลกัสูตรขององค์กรกีฬา กีฬา
เช่นคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ สหพันธ์กีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่มีจ านวนน้อยท่ีมีหลักสูตรของสมาคมหรือ
สหพนัธ์กีฬา เชน่ สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) สหพนัธ์ฟตุบอลนานาชาต ิ(FIFA) 

3.2 สิ่งท่ีต้องพฒันาส าหรับบคุลากร ได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการบริหาร หลกัสตูรท่ี
เก่ียวกับความรู้ด้านบริหารจดัการกีฬา และการพฒันาด้านภาษา การสร้างเครือข่าย การปลูกฝัง
อดุมการณ์ ค่านิยม คณุธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ ฝึกสอนและผู้ตดัสินรวมถึงบุคลกรกีฬาท่ีเก่ียวข้อง 
การให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 

3.3 วิธีการท่ีเหมาะสม ในการพฒันาหลกัสตูรควรเลือกวิธีการท่ีมีความเหมาะสม 
และหลากหลาย โดยให้มีความสอดคล้องและตอบวตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้านของการฝึกอบรมหรือ
พฒันาอยา่งแท้จริง 
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3.4 การเลือกวิชาท่ีเหมาะสม ควรมีการจัดวิชาการท่ีเหมาะสม หรือท่ีควรจัด
อบรมเพิ่มเตมิ เพ่ือการน าไปใช้ หรือบรูณาการเพ่ือพฒันาไปสูค่วามส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

3.5 วิธีการประเมินความส าเร็จในการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา การประเมิน
หรือวดัผลส าเร็จอาจมีการวดัหลากหลายวิธี โดยต้องค านึงถึงเปา้หมาย เช่นการวดัจากผลงานของ
นกักีฬาจากการแข่งขนั การเพิ่มของกระแสความนิยมในกีฬา มีฐานนกักีฬาเพ่ือขึน้หรือการบรรลุ
เปา้หมายด้านอ่ืน ๆ ของสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 สรุปได้ว่า หลักสูตรในการพัฒนาบุคลกรกีฬา ควรเป็นหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน
ประกอบด้วย การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา ผู้ตดัสิน ผู้ ฝึกสอน ผู้บริหารกีฬา และจะเป็นท่ีจะต้อง
เลือกหลักสูตรและวิธีการท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาและท่ีส าคัญจะต้องมีการประเมิน
ความส าเร็จในการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา 

 รูปแบท่ี 4 ระบบการจดัสวสัดิการ ระบบการจดัสวสัดิการมีองประกอบท่ีส าคญั 2 
คือการจดัสวสัดิการส าหรับบคุลากรทีก าลงัปฏิบตัหิน้าท่ีหรือปฏิบตัิงานให้กบัสมาคมฯ และการจดั
สวสัดกิารส าหรับบคุลากรท่ีพ้นจากการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยทัง้ 2 ประการมีรายละเอียดดงันี ้ 

4.1 การจดัสวสัดิการส าหรับบุคลากรในการจดัสวสัดิการขณะปฏิบตัิงานให้กับ
สมาคม นักกีฬามีความต้องการให้มีสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล และคุณภาพชีวิต 
ต้องการได้รับเกียรต ิการช่ืนชม ยกยอ่ง 

การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การสนับสนุนด้านการศึกษาและและการมี
โอกาสได้บรรจุเข้าท างานในระบบส าหรับผู้ ท่ีปฏิบตัิงานต้องการการเล่ือนชัน้ เล่ือนต าแหน่งหรือ
การพิจาณาความดีความชอบ 

4.2 บุคลากรหลังพ้นการปฎิบตัิในหน้าท่ี มีความต้องการด้านสวสัดิการในการ
สนบัสนนุด้านอาชีพ คือต้อการมีอาชีพท่ีมัน่คง ได้รับการสนบัสนนุทางการศกึษา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ตลอดจนการดแูลและจดัสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล มีความต้องการได้บรรจุ
เข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่วนนีย้ังมีบางสมาคมกีฬาเท่านัน้ ซึ่งเป็นส่วนน้อยท่ีได้
ด าเนินการ 

สอดคล้องกบั Jet Smith, Peter Samolinov)2016( รูปแบบการพฒันานกักีฬาให้
มีศกัยภาพสงูควรประกอบด้วย  7 ประกอบได้แก่ 

1. การให้การสนบัสนนุขัน้สงูของผู้ เข้าร่วม 
2. ความสามารถในการพฒันา 
3. ศนูย์ฝึกซ้อม 
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4. ระบบของการแขง่ขนั 
5. การศกึษาเฉพาะทางเพ่ือพฒันา 
6. องค์กรท่ีให้การสนบัสนนุ 
7. การสร้างความสมดลุและบรูณาการทกุภาคสว่นทีเก่ียวข้องกบักีฬา 

บุณรงค์  นิลวงศ์ (2525 อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม, 2544) กล่าวว่า ในการ
บริหารงานท่ีจะท าให้บรรลเุปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องมีปัจจยัในการบริหารงาน 
ซึง่มีองค์ประกอบท่ีส าคญัดงันี ้

1.  คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการบริหารงาน ผลงานจะ
ออกมาดีได้ต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุภาพ และมีความรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานนัน้ 

2.  เงิน (Money) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีหน่วยงานจ าเป็น
จะต้องมีงบประมาณ หากมีปัญหาหรือขาดแคลนงบประมาณการบริหารงานของหน่วยงานก็ยาก
ท่ีจะบรรลเุปา้หมายได้ 

3.  ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) อุปกรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นหากหน่วยงานใด
ขาดวสัดอุุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้ว ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดปัญหาใน
การบริหารงาน ฉะนัน้ทรัพยากรในการบริหารงานจงึเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการบริหาร 

4.  การจดัการ (Management) การบริหารงานจ าเป็นต้องมีการท างานท่ีเป็น
ระบบมีการจดัการท่ีดี แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ การควบคมุ การตรวจสอบรายงานอย่างมี
ระบบมีขัน้ตอน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบตัท่ีิดีและเดน่ชดั 

เจริญ  กระบวนรัตน์  )2545 (ได้  กล่าวไว้วา่การเตรียมตวัและการฝึกซ้อมนกักีฬา
เพ่ือการแข่งขนันบัเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกักีฬา ทัง้นีเ้พราะโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จ 
หรือรับชยัชนะจากการแข่งขนัจะมีมากน้อยเพียงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัการเตรียมตวันกักีฬา ให้มีความ
พร้อมในทกุๆ ด้าน มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้เป็นส าคญัการวางแผน ตลอดจนถึงการเตรียมโปรแกรม
การฝึกซ้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ 
นับเป็นอีกทางหนึ่งท่ีช่วยผลักดันให้ทีมกีฬา สามารถพัฒนาเทคนิค ทักษะและความสามารถ
ทางการกีฬาของตน ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้ก้าวหน้า จนถึงขีดความสามารถ
สงูสดุได้ในชว่งเวลาการแขง่ขนั 

เกษม นครเขตต์ (2521 , อ้างถึงใน สุ รัชต์ หุ่นทองกุล , 2547) กล่าวไว้ว่า  
การบริหารมีความจ าเป็นและส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของแตล่ะบคุคล หรือกลุ่มคนในการด าเนิน
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กิจกรรมใดๆ ของกลุ่มบคุคล หากผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารแล้วความส าเร็จ
ของกิจกรรมนัน้ๆ ยอ่มเป็นไปได้ยาก  

การบริหารและการจดัการ คือ การคาดการณ์และการวางแผนไว้ล่วงหน้า การสัง่
การ การจดัหนว่ยงาน การประสานงาน และการควบคมุงาน 

กระบวนการการบริหารเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่งในการปฏิบตัิงาน เพราะการ
บริหารเป็นระบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การท่ีผู้บริหารจะต้องถือปฏิบัติ หรือ
กระบวนการบริการ คือ วิถีทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ กระบวนการบริหารประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบคือ ภาระความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารทุก
องค์กรปฏิบัติทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ความมีระเบียบ และความมีประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานหน้าท่ีของผู้บริหารประกอบด้วยกระบวนการซึง่อาจถือเป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.  การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการแรกท่ีผู้บงัคบับญัชาจะต้องเป็น
ผู้จดัท าแล้วชีแ้จงให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบ เพ่ือความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 

2.  การจดัองค์การหรือการจดัหน่วยงาน (Organizing) เม่ือมีผู้บงัคบับญัชา
ได้จัดท าแผนเรียบร้อย งานขัน้ต่อไป ก็คือจะต้องพยายามจัดสายงานให้สอดคล้องกับแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

3.  การจดับคุลากร (Staffing) คือ การหาบคุลากรเข้าท างานในองค์การและ
หน่วยงานต่างๆ โดยให้แต่ละหน่วยงานมีคนท างานในลักษณะท่ีเหมาะสมกับงานและความรู้
ความสามารถ 

4.  การอ านวยการ (Directing) จะมีความหมายรวมไปถึงการสั่งการ หรือ
การวินิจฉัยสัง่การด้วย ซึ่งในเร่ืองนีน้อกจากผู้บงัคบับญัชาสูงจะเป็นผู้ มีอ านวยการในการปฏิบตัิ
แล้วจะต้องมีการมอบให้บคุคลอ่ืนๆ มีอ านาจลดหลัน่ในลกัษณะท่ีเป็นสายการบงัคบับญัชา 

5.  การประสานงาน (Coordination) เม่ืองานได้รับการวางแผน หน่วยงาน
และบคุลากรตา่งๆ ได้รับการก าหนดให้ปฏิบตัิงานตามความเหมาะสมและเป็นไปตามความรู้การ
ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานและระหวา่งบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 

6.  การรายงาน (Reporting) เม่ืองานได้รับการปฏิบตัิแล้ว การได้รับรายงาน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เพราะการรายงานจะท าให้ทราบถึงผล
การปฏิบตังิานวา่ได้ด าเนินไปแล้วมากน้อยเพียงใดบ้าง 
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7.  การงบประมาณ (Budgeting) การบริหารงานจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัย
ปัจจัยท่ีส าคัญ 4 อย่าง คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการท่ีดี 
(Management) 

การบริหารและการเตรียมทีมนกักีฬาท่ีดีเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการพฒันา
ในการกีฬาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน ท าให้การแข่งขันมีมาตรฐานได้รับการ
สนับสนุนและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ ชม การท่ีจะเตรียมทีมกีฬาให้มีคุณภาพ จ าเป็นท่ี
จะต้องใช้งบประมาณ และใช้คนท างานร่วมกนัเป็นจ านวนมาก จะต้องมีการจดัระบบการท างาน
ร่วมกนั ตลอดทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุเพ่ือให้เกิดผลตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้จ าเป็นจะต้องมีการจดัการเพ่ือให้การท างานบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ใน
การเตรียมทีมกีฬาจึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน การบริหารจัดการและการท างาน 
ตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี (ไชยรัตน์  รุจิพงศ์, 2545) 

ฉัตรชัย สุขสันต์ (2561). พบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศใน
มหาวิทยาลยับรูพา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ และในแต่ละกลยุทธ์ควรมีการจดัด าเนินการดงันีคื้อ 
1) ด้านการวางแผนควรมีการก าหนดแผนในการพัฒนาระยะสัน้  ระยะกลาง ระยะยาว                
ให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิงาน บคุลากรงบประมาณ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ตา่ง ๆ 
2) ด้านการจดัองค์กร ควรมีการก าหนดโครงสร้างและพนัธกิจของผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนและสมัพนัธ์
กับหน่วยงานมีการมอบหมายหน้าท่ีให้แก่ผู้ รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นทางการตัง้การ
ปฏิบัติเป็นครัง้คราวและท าหน้าท่ีประจ าควรมีการจัดตัง้คณะกรรมการในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานด้านกีฬาเป็นเลิศ 3) ด้านสวสัดิการและงบประมาณ จดัให้มีระบบกลไกการสนบัสนุน
งบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ชมรมกีฬาในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  มีกลไก
สนับสนุนนักกีฬาท่ีมีความสามารถสูงโดยการมอบทุนการศึกษา การยกเว้นค่าเล่าเรียนและ
สวสัดิการตา่ง ๆ รวมถึงการจดังบประมาณในการซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกซ้อม 4) ด้านการสรรหา
และคดัเลือกจดัให้มีแผนการพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เน่ืองตัง้คณะกรรมการคดัเลือกนกักีฬาและ
เตรียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสมด าเนินการเชิงรุกโดยการให้นักกีฬาเข้ามาศึกษา
ภายใต้โครงการพฒันากีฬาด้วยการสร้างความร่วมมือ หรือเป็นเครือข่ายกบัสมาคมกีฬา สโมสร
โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ 5) ด้านการพัฒนา มีการจัดส่งบุคลากรกีฬาเข้าอบรมในหลักสูตร
ตา่งๆเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ในการเตรียมทีมมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามา
สนบัสนนุการฝึกซ้อมและพฒันาสมรรถภาพนกักีฬาไม่มีความสามารถสูงขึน้  6) ด้านการควบคมุ
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และประเมินผล ควรมีระบบในการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการก าหนดมาตรฐานของหนว่ยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

การบริหารกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันระหว่างสถาบัน 
การเตรียมทีมกีฬาเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการแข่งขนั เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ี

จะท าการแข่งขันได้ตลอดเวลาผลการแข่งขันจะส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ขึน้อยู่กับ 
คณุภาพของการเตรียมทีม (สรุศกัดิ ์ ทรัพย์เพิ่ม, 2544) 

ประโยค สุทธิสง่า (2541) ได้กล่าวว่าการเป็นโค้ชท่ีดีต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
หรือมีการจัดการทีมโดยการน าหลัก ส่ีเอ็ม (4M,s) มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านการวางแผนการฝึกซ้อม และการวางแผนการแข่งขนั อีกทัง้สามารถใช้กล
ยุทธ์ทาง การบริหารได้อย่างมีศาสตร์และศิลป์ และในการพัฒนาทีมไปสู่ความเป็นเลิศ 
องค์ประกอบหลกัในการสร้างทีมไปสูค่วามส าเร็จมีอยู ่4 ประการ คือ 

1. เทคนิค  ห รือความสามารถเฉพาะตัว ห รือความช านาญส่วนบุคคล 
)Technique) 

2. แทคติค หรือยุทธวิธี หรือกลยุทธ์ หรือกุศโลบาย หรือกลเม็ดในการเล่น 
)Tactics) 

3. สมรรถภาพทางกายและสมอง (Physical and Mental Fitness)   
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)   

หรือวิทยาศาสตร์ประมาณ 10 สาขา ซึ่งเป็นตัวเสริมความเป็นเลิศให้แก่ทีม โค้ช
สามารถวดัผลได้จากการแขง่ขนั สอดคล้องกับ  มงคล  แฝงสาเคน  (2531) อ้างถึ งใน วีณา  
ศรีวิพัฒน์ (2546) ความรับผิดชอบของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทีมนัน้ นอกเหนือจากการ
ฝึกซ้อมทกัษะ เทคนิค ยุทธวิธีให้นกักีฬาแล้วต้องท างานร่วมกับผู้ ร่วมงานอ่ืนๆ อีกหลายประการ
เพ่ือให้การเตรียมทีมกีฬามีมาตรฐานสงูขึน้  

การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาวอลเลย์บอลเป็น กีฬาท่ีได้รับความนิยมและได้รับความสนใจอย่างสงูจากประชาชน

ทัว่โลก  ถูกจดัให้มีการแข่งขนัขึน้ในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบันานาชาติ เช่น  กีฬา 
โรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งชาติ  เยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แหง่ชาติ  ในระดบันานาชาตไิด้แก่ การแขง่ขนัในกีฬาซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ชิงแชมป์
เอเชีย ชิงแชมป์โลก และอีกหลายรายการ ส าหรับการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลในระดบัอดุมศกึษา 
ก็ได้จดัให้มีการแข่งขนั เช่นกัน ได้แก่  การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ชิงชนะเลิศ
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อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  กีฬามหาวิทยาลัยโลก เป็นต้นส าหรับ
ประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอล เป็นชนิดกีฬาท่ีได้รับความสนใจ และมีความคาดหวงัอย่างสงู จาก
ประชาชนชาวไทย และถกูก าหนดให้มีการพฒันาไปสู่กีฬาอาชีพตามยุทธศาสตร์การพฒันากีฬา
ชาติ ในประเทศไทยนกักีฬาท่ีเป็นทีมชาติ หรือเป็นนกักีฬาท่ีจะพฒันาขึน้ไปสู่กีฬาอาชีพส่วนใหญ่ 
วยัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบั อุดมศึกษา ดงันัน้การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอุดม ศกึษาจึงมีส่วนส าคญัในการพฒันามาตรฐานกีฬาวอลเลย์บอลของชาติ และน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายของและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาของชาติ  การพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีรูปแบบการจัดการท่ีดีอย่าง
ระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัทรัพยากร ในการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกผ่านกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีองค์ประกอบด้วยหน้าท่ี
บริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบ
ความส าเร็จในการแขง่ขนั 

การพฒันากีฬาวอวอลเลย์บอลของไทยในระดบัชาติ และนานาชาติ กีฬาวอลเลย์บอล
ของประเทศไทยได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนประสบความส าเร็จ เป็นท่ีนิยมของคนไทยเพราะ
ถือว่าเป็นกีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัคนไทยมาหลายยคุหลายสมยั อีกทัง้เกมการแข่งขนัยงัมีความ
สนกุสนานต่ืนเต้น กีฬาวอลเลย์บอลประสบความส าเร็จโดยเฉพาะนกักีฬาวอลเลย์บอลหญิงและ
พฒันาการเล่นมาจนมาเป็นระดบัแนวหน้าของทวีป โดยเป็นแชมป์ทวีปเอเชียได้ครัง้แรกในการ
แข่งขนัวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียปีพ.ศ. 2552 และหลงัจากนัน้สามารถสร้างประวตัิศาสตร์หน้า
ใหม่ได้อีกครัง้เม่ือสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเช่ียนคัพ มาครองเป็นครัง้แรกได้
ส าเร็จตอ่มาปี พ.ศ. 2556 สร้างปรากฏการณ์ส าคญัในการแขง่ขนัวอลเลย์บอลเอเชียท่ีประเทศไทย
เม่ือสามารถคว้าแชมป์การแข่งขนัในรายการนีไ้ด้อีกครัง้นบัเป็นการคว้าแชมป์เป็นครัง้ท่ี 2 สร้าง
ความสุขความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ จากการท่ีนกักีฬาวอลเลย์บอลของ
ไทย ประสบความส าเร็จจากการแข่งขันมีสาเหตมุาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ด้านบุคลากร 
ด้านการจดัการ ด้านสนามกีฬา ด้านอปุกรณ์การฝึกซ้อม ด้านงบประมาณ และสวสัดิการในด้าน
ตา่ง ๆ สง่ผลให้ทีมประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมการแขง่ขนั(ตระการ นาคงและคณะ, 2562) 

จากการส ารวจข้อมลูในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ผลการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลในการ
แขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยมีผลการแขง่ขนัใน 4 อนัดบัแรก ดงันี ้
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ตาราง 1 แสดงผลการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย  ประเภททีมชาย 

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประเภททีมชาย 

ผลการแขง่ขนั ครัง้ท่ี 45 พ.ศ. 2561 ครัง้ท่ี 46 พ.ศ. 2562 ครัง้ท่ี 47 พ.ศ. 2563 
ชนะเลิศ ม.รัตนบณัฑิต มทร.ล้านนา ม.กีฬาแหง่ชาติ 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ม.ศรีปทมุ ม.รัตนบณัฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 สพล. มรภ.ก าแพงเพชร ม.เอเชียอาคเนย์ 
รองชนะเลิศอนัดบั 3 ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีปทมุ มทร.ล้านนา 

ตาราง 2 แสดงผลการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย  ประเภททีมหญิง 

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประเภททีมหญิง 

ผลการแขง่ขนั ครัง้ท่ี 45 พ.ศ. 2561 ครัง้ท่ี 46 พ.ศ. 2562 ครัง้ท่ี 47 พ.ศ. 2563 
ชนะเลิศ ม.รัตนบณัฑิต ม.รัตนบณัฑิต ม.ธุรกิจบณัฑิต 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ม.กรุงเทพ ม.ศรีปทมุ ม.ศรีปทมุ 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ม.รังสิต ม.รัตนบณัฑิต ม.เกษตรศาสตร์ 
รองชนะเลิศอนัดบั 3 ม.ศรีปทมุ ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.สกลนคร 

  

จากการสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 3 ปี ทีมท่ีมี
อนัดบั 1-4 จากการแขง่ขนัทัง้ประประเภททีมชายและทีมหญิง มีทัง้สิน้ 12 สถาบนัได้แก่  

1. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 2. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
3. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  4. ม.กีฬาแหง่ชาติ 
5. มหาวิทยาลยักรุงเทพ  6. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
7. วิทยาลยันครราชสีมา  8. มหาวิทยาลยัรังสิต 
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 10. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
11.มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 12.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ 

ความหมายของรูปแบบนัน้มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายลักษณะซึ่งสามารถสรุป
ความหมายได้ดงันี ้
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1. พ จ น า นุ ก ร ม  Contemporary English ข อ ง  Longman Dictionary of 
Contemporary English (1987) ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

1.1 รูปแบบท่ีหมายถึงส่ือซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริง ความหมายตรงนี ้
ตรงกบัภาษาไทยวา่ แบบจ าลอง เชน่ แบบจ าลองเรือด าน า้ เป็นต้น 

1.2 รูปแบบหมายถึง สิ่ งของหรือคนท่ีน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินการบางอยา่ง เชน่ ครูต้นแบบ นกัเดนิแบบ เป็นต้น 

1.3 รูปแบบหมายถึ งแบบห รือ รุ่นของผลิตภัณ ฑ์ต่าง ๆ  เช่น  เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ รุ่น 864x เป็นต้น 

2.  รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของ
ปัจจยัหรือ ตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคญัในเชิงความสมัพันธ์หรือเหตผุลซึ่งกันและกัน 
เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ นักวิชาการท่ีให้
ความหมายของรูปแบบในลกัษณะนีไ้ด้แก่ เสรี ชดัแช้ม (2538); อทุมุพร จามรมาน (2541);Bardo 
& Hartman (1982); Good (1973); Keeves (1988) 

จากความหมายของรูปแบบท่ีกล่าวมา พอจะสรุปได้ว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ 
รูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายท่ี Tosi & Carroll (1982) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรม ของจริง
หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตัง้แตรู่ปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทัง้รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ท่ีเป็น
แบบจ าลองวตัถ ุเชน่ แบบจ าลองหอสมดุแหง่ชาต ิแบบจ าลองเคร่ืองบนิขบัไล่ เอฟ 16 เป็นต้น 

ประเภทของรูปแบบ 
นกัวิชาการต่างๆ ได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลายลกัษณะซึ่งแตกต่างกนัไป เช่น 

Keeves (1988 cited in Salis,2002) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตร์
เอาไว้ 4 ประเภท คือ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอปุมยั
เทียบปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น 
รูปแบบในการท านายจ านวนนกัเรียนท่ีจะเข้าสูร่ะบบโรงเรียน ซึง่อนมุานแนวคิดมาจากการเปิดน า้
เข้าและปล่อยน า้ออกจากถงั นกัเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กบัน า้ท่ีเปิดออกจากถงั ดงันัน้ 
นกัเรียนท่ีคงอยูใ่นระบบจงึเทา่กบั นกัเรียนท่ีเข้าสูร่ะบบลบด้วยนกัเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต้น 
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2. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้าง
ทางความคดิ องค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นัน้ ๆ  

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ รูปแบบประเภทนีน้ิยมใช้กนัทัง้ใน
สาขาจิตวิทยาและศกึษาศาสตร์รวมทัง้การบริหารการศกึษาด้วย 

4. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ี
เรียกว่า Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึน้ เช่น The Semantic Model โดยการน าเอาตวัแปรต่าง ๆ มา
สมัพนัธ์กนัเชิงเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ เชน่ The Standard Deprivation Model ซึง่เป็นรูปแบบท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสงัคมของบิดามารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
บ้าน และระดบัสตปัิญญาของเดก็ เป็นต้น 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
Bardo & Hartman (1982) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า 

การท่ีจะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม และรูปแบบนัน้ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดท่ีแน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับ
ปรากฏการณ์ ท่ีผู้สนใจด าเนินการศกึษา ส่วนการก าหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษา และ
ท าความเข้าใจเก่ียวกับการจดัองค์การและการบริหารจดัการ (The Model of Organization and 
Management) ตามแนวคิดของ Brown Moberg ได้สงัเคราะห์รูปแบบขึน้มาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์  (Contingency Approach) และ
องค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown Moberg (n.d.อ้างถึงในสมาน อศัวภมูิ, 2537) ประกอบด้วย 

1.  สภาพแวดล้อม (Environment) 
2.  เทคโนโลยี (Technology) 
3.  โครงสร้าง (Structure) 
4.  กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ 

(Decision Making) 
โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 

จ านวนเทา่ใด มีโครงสร้างและความสมัพนัธ์กนัอยา่งไรนัน้ ขึน้อยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเราก าลงัศกึษา 
หรือจะออกแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบแตล่ะรูปแบบนัน้ ๆ เป็นหลกั 
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การพัฒนารูปแบบ 
Keeves (1988,p.560 cited in Sallis, 2002) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือ

ก ากบัการสร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 
1.  รูปแบบควรประกอบขึน้ด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) 

มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบ
ธรรมดาทั่วไปนัน้ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วยต้นของการพัฒนา
รูปแบบ 

2.  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการใช้รูปแบบ
ได้ สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตและหาข้อสนบัสนนุด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

3.  รูปแบบควรจะต้องระบหุรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศกึษา ดงันัน้
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4.  นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างมโนทศัน์ใหม ่และการสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารูปแบบพบว่า การพฒันารูปแบบนัน้
อาจจะมีขัน้ตอนในการด าเนินงานแตกตา่งกนัไป แต่โดยทัว่ไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นตอน ๆ คือ 
การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียด
ในแตล่ะขัน้ตอน จะมีการด าเนินการอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ในการพฒันารูปแบบนัน้ ๆ 

การตรวจสอบรูปแบบ 
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบก็เพ่ือทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนัน้

ด้วยข้อมูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจาก
หลกัฐานเชิงคณุลกัษณะอาจใช้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ สว่นการตรวจสอบโมเดลจากหลกัฐาน
เชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง 
(อทุมุพร จามรมาน, 2541) คือ 

1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ /ความเก่ียวข้อง/เหตุผล
ระหวา่งตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซึ่งการประมาณค่านี ้
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานท่ีได้ (Across Time, Samples, Sites) 
หรือการอ้างอิงจากกลุม่ตวัอยา่งไปหาประชาชนก็ได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสูค่ าตอบ คือ 
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2.1 การสร้างรูปแบบใหม ่หรือ 
2.2 การปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดมิ 

โดยท่ีการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้วิจยัใช้วิธีการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นได้ของ
รูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ทรงคณุวุฒิ                                  
วา่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมเพียงใด 

เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
เดลฟาย (Delphi) เป็นช่ือวิหารอนัศกัดิ์สิทธ์ิของกรีกท่ีมีช่ือเสียงด้านการท านายอนาคต 

เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเก่ียวกบั
เหตกุารณ์หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นการท านายเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีจะเป็นไปในอนาคต  
โดยอาศยัความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัของผู้ เช่ียวชาญในการน ามาซึ่งข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือ  เทคนิค
เดลฟายได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการทหาร โดย Helmer และ 
Dalkey ซึ่งเป็นนกัวิจยัของบริษัท RAN Coporation รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1950 
(Delbecq, Gustafson, & Van de Ven,1975; สุวลี  ท วีบุตร , 2540; สุวิมล ว่องวาณิ ช , 2558) 
กระบวนการเดลฟายเป็นการออกแบบเพ่ือไปสูก่ารได้ฉนัทามตขิองกลุม่ 

เทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีไม่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีการ        
เก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม จะท าให้ขจดัอิทธิพลตา่งๆ ของผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองความคดิ ทกุคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและผู้ ให้ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ โดยมิได้ท าให้เสีย
หน้าเน่ืองจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูล เทคนิคเดลฟายยงัมีการตรวจสอบข้อมูลซ า้โดยอาศยัข้อมูล
ย้อนกลับ แก่สมาชิกในกลุ่ม  การใช้เทคนิคเดลฟายมีข้อตกลงเบือ้งต้นอยู่ 2 ประการคือ การ
ตัดสินใจโดยกลุ่มจะมีความตรงมากกว่าการตัดสินใจโดยคนคนเดียว  ซึ่งผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ตัวอย่างจะต้องมีความรู้ความช านาญในประเด็นนัน้ ๆ และการตัดสินใจโดยกลุ่มจะมีความ
เท่ียงตรงมากขึน้ เม่ือผู้ เช่ียวชาญไม่ต้องเผชิญหน้ากนัจะเป็นการลดอิทธิพลจากอคติและความคิด
ขอ งกลุ่ ม ไ ด้  (Martorella, 1991; Murry & Hammons, 1995; สุ ว ลี   ท วีบุ ต ร , 2540; สุ วิ ม ล  
วอ่งวาณิช, 2558) 

กระบวนการในการเก็บข้อมูลท่ีใช้เทคนิคเดลฟาย มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือไม่
เปิดเผยช่ือของผู้ ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลซ า้ ๆ การให้ข้อมูลย้อนกลับจะได้รับการควบคุมจาก
ผู้ด าเนินการวิจยั และมีการสรุปข้อมลูท่ีได้รับโดยวิธีการทางสถิติ (Kerr, 2001; สุวิมล ว่องวาณิช, 
2558)ในส่วนความคิดเห็นของ Fowles (1978) เทคนิคเดลฟายด าเนินการได้ใน 10 ขัน้ตอน คือ  
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1) ก าหนดทีมงานในการใช้เทคนิคเดลฟาย 2) เลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในกระบวนการ เดลฟาย  
3) สร้างแบบสอบ ถามรอบแรก  4) ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามไม่ให้มีความ
คลุมเครือ 5) ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ ให้ข้อมูล  6)วิเคราะห์แบบสอบถามรอบแรก 7) เตรียม
แบบสอบถาม รอบสอง 8) ส่งแบบสอบ ถามไปยงัผู้ ให้ข้อมูล 9) วิเคราะห์ค าตอบจากรอบสองซึ่ง
ขัน้ตอนนีส้ามารถท าได้หลายรอบเพ่ือให้ได้ฉันทามติ  10) การจดัท ารายงานเพ่ือเสนอข้อมูล ใน
การเลือกใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บข้อมูลมีประเด็นท่ีต้องตัดสินใจ คือประเด็นการก าหนด
ผู้ เช่ียวชาญ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  จ านวนรอบในการเก็บข้อมูล การก าหนดเกณฑ์การ
ยตุกิระบวนการเดลฟาย 

ผู้เช่ียวชาญ 
เทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันระหว่าง

ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ผลการวิจยัจะมีความน่าเช่ือถือขึน้อยู่กบัความรู้ความสามารถของ
ผู้ เช่ียวชาญ และจ านวนผู้ เช่ียวชาญ จ าเป็นต้องคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ อยา่งเท้
จริง เป็นผู้ มีส่วนรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในประเด็นท่ีศกึษา (Murry & Hammons, 1995; สวุิมล 
ว่องวาณิช, 2558, หน้า 224) นักวิชาการเห็นว่าไม่มีการจ ากัดจ านวนผู้ เช่ียวชาญ แต่ขอให้เป็น
ตวัแทนท่ีดีของประชากร นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญยงัขึน้อยูก่บัความเป็นเอกพนัธ์ของกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ 
เช่น (Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975)  หากผู้ เช่ียวชาญมีความเป็นเอกพันธ์ ควรใช้
ผู้ เช่ียวชาญประมาณ 30 คน 

จากการศึกษาของ Macmillan (1971 อ้างถึงใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2558, หน้า 225) 
พบวา่ผู้ เช่ียวชาญมีจ านวนตัง้แต ่17 คน ขึน้ไป อตัราลดลงของการคลาดเคล่ือนจะลดลงน้อยมาก
จนคงท่ีจากตารางท่ี 3 การก าหนดผู้ เช่ียวชาญจงึไมต่ ่ากวา่ 17 คน 
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ตาราง 3 แสดงการลดลงของความคลาดเคล่ือนและจ านวนผู้ เช่ียวชาญ (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558 
หน้า 225; อ้างอิงจาก McMillan. 1971) 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
    (Pelnal Sige)  

การลดลงของความคลาดเคล่ือน 
           (Error reduction) 

ความคลาดเค ล่ือนที่
ลดล (Net change) 

1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในเทคนิคเดลฟาย 
การเก็บข้อมูลโดยเทคนิคเดลฟายจะใช้แบบสอบถามเป็นส าคัญ  โดยใช้ทัง้

แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิด ชนิดมาตรประมาณค่า (โดยทัว่ไปใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั) การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายท่ีพฒันาจากแบบดัง้เดิม (Traditional 
delphi technique) ในรอบแรกจะใช้การเก็บข้อมลูแบบสอบถามปลายเปิด ส่วนรอบต่อมาใช้เก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามปลายปิด เพ่ือรวมความคิดเห็นในกรอบกว้างจากผู้ เช่ียวชาญ แบบสอบถาม
ในรอบท่ีสองและสาม จะพัฒนาจากแบบสอบถามในรอบท่ีหนึ่ง การจดัท าแบบสอบถามในรอบท่ี
สาม จะน าค าตอบท่ีได้รับจากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณ หาค่าสถิติ โดยใช้ค่าสถิติย้อนกลับได้แก่  
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และพิสัยควอร์ไทล์ (Interquartile range) หรือ
ความถ่ีร้อยละ เป็นต้น 

จ านวนรอบที่เหมาะสม 
การเก็บข้อมูลสามารถด าเนินการได้หลายรอบ จนกว่าจะได้ค าตอบท่ีสอดคล้องกัน 

ฉะนัน้จ านวนรอบท่ีเหมาะสมของการใช้เทคนิคเดลฟาย จึงขึน้อยู่กบัการได้ข้อสรุป โดยสรุปควรใช้
อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 2 รอบ  แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ(Murry & Hammons, 1995; สุวิมล ว่องวานิช, 
2558) 
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ระดับการรับฉันทามติ 
ฉันทามติ คือระดบัความสอดคล้องทางความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูล การได้รับฉันทา

มติเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดท่ีเป็นข้อสรุปของกลุ่ม การก าหนดระดบัความสอดคล้องทางความคิด
สามารถก าหนดด้วยสถิต ิ2 ประเภท   

ประเภทท่ี 1 ก าหนดด้วยค่าร้อยละ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นอัตราส่วนของผู้ มี
ความคิดเห็นสอดคล้องวา่อยูใ่นระดบัใด และมีการแจกแจงความถ่ีของผู้ให้ข้อมลูวา่มีลกัษณะของ
ค าตอบการกระจายท่ีเป็นไปในลกัษณะใด  

ประเภทท่ี 2 เป็นการใช้สถิติท่ี วดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่มธัย
ฐาน คา่ฐานนิยม เพ่ือบอกระดบัความคิดเห็นของกลุ่มในลกัษณะสรุปรวม และแสดงค่าสถิติการ
กระจาย เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบน ควอร์ไทล์ เพ่ือให้ทราบระดบัความแตกต่าง
ทางความคดิของสมาชิก 

เกณฑ์การตรวจสอบระดับฉันทามติ 
1. การตรวจสอบค่าร้อยละ  ข้อความท่ีจะได้รับฉันทามติ ควรจะมีความสอดคล้อง

กนัอย่างน้อยร้อยละ 60 ส่วน Murry and Hammons (1995) ยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจน แต่ตัง้ระดบั
ฉันทามติไว้ท่ี 75 % และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าคงท่ีของค าตอบเพิ่มขึน้หรือลดลงในส่วน
ตา่ง ๆ น้อยกวา่ร้อยละ 20 % ของรอบท่ีผา่นมา  

2. การตรวจสอบค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ การ
น าเสนอข้อมูลย้อนกลบัค่าสถิติ ได้แก่ คา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม และคา่พิสยัระหว่างควอร์ไทล์ ได้
ศึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีใช้เทคนิค
เดลฟาย สรุปว่า การตรวจสอบค่าฉันทามติ ผู้ วิจัยจากค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัย
ระหว่างควอร์ไทล์ สามารถแบง่เกณฑ์การตรวจสอบการรับฉันทามติได้  2 กลุ่ม(สวุิมล ว่องวานิช, 
2558) 

กลุ่มท่ี 1 งานวิจัยท่ีเก็บข้อมูลด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดบั เกณฑ์การตรวจ
แตกตา่งกนัเป็น 2 ลกัษณะ ดงัตารางท่ี  4 
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ตาราง 4 เกณฑ์การตดัสินระดบัฉนัทามตสิ าหรับการตอบท่ีเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  
 

กรณี
ที่ 

ระดับความ
คิดเหน็ท่ีมี                       
ต่อข้อความ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

1 
 

ไมก่ าหนด 
 

คา่สมบรูณ์ของผลระหว่างคา่ 
มธัยฐานและคา่ฐานนิยมไมเ่กิน 1.00 

คา่พิสยัระหว่าง  
ควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 

2 
 

คา่มธัยฐาน 
ไมต่ ่ากวา่ 3.50 

ไมก่ าหนด คา่พิสยัระหว่าง  
ควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 

3 
 

คา่มธัยฐาน 
ไมต่ ่ากวา่ 3.50 

คา่สมบรูณ์ของผลระหว่างคา่มธัย
ฐานและคา่ฐานนิยมไมเ่กิน 1.00 

คา่พิสยัระหว่าง  
ควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 

4 
 

คา่มธัยฐาน 
ไมต่ ่ากวา่ 4.50 

คา่สมบรูณ์ของผลระหว่างคา่มธัย
ฐานและคา่ฐานนิยมไมเ่กิน 1.00 

คา่พิสยัระหว่าง  
ควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 

ท่ีมา: (สวุิมล วอ่งวานิช, 2558) 

กลุ่มท่ี 2  เป็นกลุ่มท่ีผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลแบบลิเคิ ร์ตสเกล 6 ระดับ ระดับ
ความเห็น 1-6 ผู้วิจยัตรวจสอบการได้รับฉันทามติของข้อความใดมีคา่สมบรูณ์ของผลตา่งระหว่าง
คา่มธัยฐานและคา่ฐานนิยมไมเ่กิน 1.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 

3. การตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of variation) เป็นการ
ทดสอบด้วยคา่สมัประสิทธ์ิการกระจายท่ีค านวณได้จากคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานมาหารด้วยคา่เฉล่ีย
การก าหนดคา่สมัประสิทธ์ิการกระจายแปลความหมายดงันี ้

3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายมีค่ามากกว่าศูนย์แต่ไม่เกิน 0.5 สรุปได้ระดับ
ฉนัทามตอิยูใ่นระดบัสงูควรยตุกิระบวนการได้ 

3.2  ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายมากกว่า 0.5 สรุปว่าระดบัฉันทามติอยู่ในระดบั
ต ่า ควรด าเนินการในรอบตอ่ไป 
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รูปแบบเทคนิคเดลฟายท่ีใช้ในการวิจัย 
รูปแบบเดลฟาย 2 รูปแบบ (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2558)  

1. เดลฟายแบบดัง้เดิม )Traditional Delphi technique) เป็นการเก็บข้อมูลเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งท่ีจะเกิดในอนาคต จากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองนัน้ ๆ เพ่ือ
สร้างความสอดคล้องในฉนัทามตโิดยใช้แบบสอบถามในรอบแรก โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

2. เดลฟายแบบประยุกต์ )Modified Delphi techniques) เป็นเทคนิคท่ีปรับปรุง
วิธีการให้เหมาะสมกบัข้อจ ากดัในเดลฟายดัง้เดมิ เฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองเวลาโดยมีวิธีการดงันี ้

2.1 การใช้ระบบความคิดเห็นแทนการตอบแบบสอบถามในรอบแรก พบว่า
การระดมความคดิเห็นของกลุม่ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และอภิปรายกลุม่อยา่งมีเหตผุล 

2.2 การใช้แบบสมัภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 
จุมพล   พูลภัทรชีวิน ได้ปรับเทคนิคนี ้โดยมีการพัฒนาเทคนิคท่ีเรียกว่า EDFR (Ethnographic 
Delphi futures research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมในรอบโดยการสมัภาษณ์ ไมมี่การจ ากดัความคิด 
การสมัภาษณ์แบบเปิดให้ผู้ ให้สมัภาษณ์มีโอกาสปรับปรุงเปล่ียนแปลง (จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2553 
อ้างถึงในสวุิมล วอ่งวาณิช, 2558) 

2.3 การประชุมแบบเดลฟาย (Delphi conference) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลกัษณะการประชมุ มีการสอบถามการเก็บข้อมลูย้อนกลบัในกลุ่ม ผู้ เก็บข้อมลูจะสามารถสงัเกต
พฤตกิรรมของผู้ให้ข้อมลูได้ 

2.4 เดลฟายท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-based delphi) ผู้ ให้
ข้อมลูจะเห็นข้อมลูของสมาชิกในกระบวน การวิจยั เป็นการเก็บข้อมลูโดยคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการ
ท่ีรวดเร็วและประหยดั 

2.5 เดลฟายกลุ่ม (Group Delphi) Witkin and Altschuld เสนอการใช้เดล
ฟายกลุ่ม โดยเจาะจงผู้ เช่ียวชาญและเชิญเข้าประชุมผู้ ประเมินความต้องการจ าเป็น (Need 
assessor) ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 1 ก่อนเข้าประชมุ หลงัจากนัน้ 3-4 ชัว่โมง กลุ่มผู้ เช่ียวชาญจะ
ได้ รับแบบสอบถามท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญใช้เวลาระหว่างพักการประชุม 20 นาที ในการตอบ
แบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้องการจ าเป็น (ไม่มีการอภิปรายในหมูผู่้ เช่ียวชาญ) ผู้วิจยัจะท า 
แบบประเมินความจ าเป็นสร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 3 เพ่ือผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามฉบบัท่ี 3 
ผู้ เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามชุดท่ี 3 แล้ว ผู้ ประเมินความต้องการจ าเป็นน าข้อเสนอแนะหรือ
ประเดน็ท่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยมาพิจารณาร่วมโดยการเผชิญหน้าเพ่ือหาข้อสรุป 
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ข้อดีและข้อจ ากดัของเทคนิคเดลฟาย มีดงัตอ่ไปนี ้(สวุิมล วอ่งวาณิช, 2558)  
ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 

1. เป็นเทคนิคท่ีไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้ให้ข้อมลู สามารถเก็บเป็นความลบัได้ 
2. สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญจ านวนมากได้ โดยไม่

ต้องเสียเวลาจดัการประชมุ 
3. ข้อมูลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมีความน่าเช่ือถือ เพราะผู้ เช่ียวชาญสามารถ

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งอิสระ ไมถ่กูครอบง าทางความคดิ 
4. ข้อมลูท่ีได้จะเป็นค าตอบท่ีมีความนา่เช่ือถือ เพราะผา่นการไตรตรองอย่าง

รอบคอบหลายขัน้ตอน 
5. กระบวนการกลุม่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ทางความคิดแลกเปล่ียนประสบการณ์แม้

จะไมมี่การเผชิญหน้า 
6. สามารถก าหนดระดบัความสอดคล้องทางความคิดโดยอธิบายได้ด้วย

สถิต ิ
7. การเก็บข้อมูลให้อิสระทางความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้หากไม่

เห็นด้วยกบัค าตอบโดยใช้ค าตอบปลายเปิด 
8. เป็นเทคนิคการเก็บข้อมลูบนฐานความคิดเห็นท่ีได้มาจากฐานความรู้ วิธีนี ้

เป็นการด าเนินงานท่ีเป็นทางการ 
ข้อจ ากัดของเทคนิคเดลฟาย 

1. การใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ ท าให้ผู้ เช่ียวชาญรู้สึกถูกรบกวน
มากเกินไป และไมใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามรอบตอ่ไป 

2. ค าตอบอาจมีความล าเอียงหากผู้ เช่ียวชาญถูกก าหนดโดยไม่เป็นตัวแทนของ
ประชากร 

3. การวิเคราะห์เนือ้หาและการน าเสนอผลโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นงานท่ี
ยุง่ยากและใช้เวลามากกวา่กระบวนการกลุม่อ่ืน ๆ 

การสัมภาษณ์ (Interview) 
การสมัภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบเผชิญหน้า (Face-to-face conract) อาศยั 

การสนทนาซกัถามระหวา่งผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์ควรเป็นผู้ ท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์
ค่อนข้างสูงจึงจะท าให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายได้ตามท่ีต้องการ (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานนัท์, 
2551 หน้า 188) การสัมภาษณ์สามารถน าไปใช้ได้ 3 ประการ คือ 1) ใช้การสัมภาษณ์เป็น
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เคร่ืองมือส ารวจเพ่ือช่วยระบุตวัแปรและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในการตัง้สมมุติฐานในการ
วิจยั 2) ใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือหลกัส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวดัตวัแปรต่างๆใน
การวิจยั และ 3)ใช้การสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือประกอบหรือเสริมจากวิธีการเก็บรวรวมข้อมมลูวิธี
อ่ืนๆ (Kerlinger and Lee, 2000 p. 693 อ้างถึ งใน  วรรณี  แกม เกตุ , 2555, น . 249) ในการ
สมัภาษณ์มีองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีส าคญัคือ บทบาทของผู้สมัภาษณ์ รวมทัง้พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของผู้
สมัภาษณ์ เคร่ืองมือในการใช้สมัภาษณ์ ตลอดจนขัน้ตอนในการใช้สมัภาษณ์ 

บทบาทของผู้สมัภาษณ์ การเก็บข้อมลูท่ีมีจ านวนกลุม่ตวัอย่างมาก ๆ จ าเป็นต้องจดัหาผู้  
สัมภาษณ์จ านวนมาก ให้พอเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง บทบาทของผู้สัมภาษณ์และบุคลิกมีส่วน
ส าคญัซึ่งจะต้องระลึกเสมอว่าผู้สัมภาษณ์จะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ควรจะท าให้เกิดความพึงพอใจ
และค าตอบท่ีได้รับขณะท่ีสมัภาษณ์ไม่แปรเปล่ียนค าตอบด้วยความรู้สึกส่วนตวั และไม่อ่อนไหว
กบัผู้ให้ค าตอบผู้สมัภาษณ์ควรจะกระตุ้นให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ อยากให้ค าตอบ มีความคงเส้นคงวาใน 
การถามค าถาม ต้องตัง้ค าถามให้น่าสนใจ ไม่ปล่อยให้ผู้ถกูสมัภาษณ์น าออกนอกประเด็น (สวุิมล  
ตีรกานนท์, 2551, น. 132) บทบาทของผู้สัมภาษณ์ต้องค้นหาข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง ไม่ต่อเติม
เสริมสร้างเร่ืองขึน้เอง  มีความ สามารถในการชักจูงให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ สามารถตอบได้ตรง
เปา้หมาย บทบาทอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเสริมให้ผู้สมัภาษณ์มีทกัษะมากยิ่งขึน้ คือ การฝึกอบรมเพ่ือ
ชีแ้จงวตัถ ุประสงค์ของการวิจยั และเปา้หมายในการท างาน ความหมายของค าถามแตล่ะข้อ และ
ลกัษณะท่ีคาดหวงั น าไปสู่ประเด็นท่ีต้องการ ล าดบัของค าถามอย่างถูกต้อง สภาพพืน้ท่ีในการ
ปฏิบตัิงานกลุ่มเป้าหมาย วิธีท างานเป็นหมู่คณะ เทคนิคในการสมัภาษณ์ การซักถาม การป้อน
ค าถามการบนัทึก การแปลความหมายของข้อมลูท่ีสงัเกตได้  บคุลิกท่าทางและแรงจงูใจ บทบาท
ของผู้สมัภาษณ์เป็นสิ่งส าคญั ท่ีจะท าให้การวิจยับรรลเุปา้หมายได้ 

พฤตกิรรมของผู้สัมภาษณ์ 
การควบคุมตวัของผู้สัมภาษณ์เป็นผลท าให้ปฏิกิริยาระหว่างผู้ สัมภาษณ์ และผู้ถูก

สมัภาษณ์เป็นไปในทางท่ีดี อันจะเกิดผลกระทบต่อการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้ สัมภาษณ์ต้องมี
ความสามารถในการพิจารณาลกัษณะตามธรรมชาติของผู้ถกูสมัภาษณ์  ความรู้ของผู้สมัภาษณ์
ถ้ามีองค์ประกอบต่อผู้ถูกสมัภาษณ์ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์มีความสนใจก็จะได้รับประโยชน์จากการ
สมัภาษณ์ ชาย โพธิสิตา (2556) กล่าวว่าการมีสว่นร่วมในการสมัมนานัน้ผู้สมัภาษณ์ไมไ่ด้มีหน้าท่ี
เพียงแคย่ิงค าถามอย่างเดียว ผู้สมัภาษณ์ต้องใช้ศิลปะและความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ ท่ีถูกสัมภาษณ์กระตือรือร้นท่ีจะบอกเล่าเร่ืองของเขา โดยไม่รู้สึกว่าก าลังถูกถาม
ค าถามหรือถกูซกัไซ้ไลเ่ลียง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

การสร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์จะเป็นลกัษณะเก่ียวกับแบบสอบถาม คือ การ
พิจารณาจากตัวแปร ให้นิยามในทางทฤษฎี และให้นิยามในการปฏิบัติ จากนัน้จะเรียบเรียง
ประเดน็ของค าถาม  

การจดัแบง่รูปแบบของเคร่ืองมือสมัภาษณ์ )สวุิมล  ตีรกานนัท์ , 2551) จดัแบง่ได้
ดงันี ้

1. แบง่ตามโครงสร้างการสมัภาษณ์ 
 1.1  แบบมีโครงสร้าง ผู้ วิจัยจะจัดท ารายละเอียดเหมือนแบบสอบถาม 

เป็นชดุค าถามทัง้แบบปริมาณและแบบคณุภาพ มีการจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบ แตส่อบถามโดยผู้
สมัภาษณ์ ค าถามอาจจะเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิดก็ได้ 

 1.2  แบบไม่มีโครงสร้าง จดัท าเป็นหัวข้อสัมภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัง้ค าถาม การสมัภาษณ์ลกัษณะนีต้้องการรวบรวมข้อมลูลกึ ๆ หรือต้องการรายละเอียดอยา่ง
มาก  ไม่มีการก าหนดข้อค าถามท่ีแน่นอนตายตวัไว้ล่วงหน้า  วรรณี  แกมเกต ุ(2555) กล่าวว่าการ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างอาจแบ่งออกเป็นแบบย่อยๆ อีก 2 แบบ คือ 1) การสมัภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จ ากดัค าตอบ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ถกูสมัภาษณ์มีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือ
อธิบายแนวคดิของตนออกมาอย่างเต็มท่ีโดยนกัวิจยัไมไ่ด้ก าหนดกรอบหรือประเดน็เฉพาะ  2) การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus 
interview) เป็นการสัมภาษณ์ ท่ีผู้ สัมภาษณ์มีจุดสนใจหรือประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยผู้
สมัภาษณ์ต้องใช้ความเช่ียวชาญในการตะล่อมถาม เพ่ือล้วงเอาความจริงหรือความรู้สึกนึกคิด
ลึกๆ จากผู้ถูกสมัภาษณ์ให้ได้มากท่ีสุด  สอดคล้องกับพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร (2559) ได้กล่าวว่า
เคร่ืองมือสัมภาษณ์หรือแบบ สอบถามท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 3 แบบ คือ 1) แบบมี
โครงสร้างเคร่งครัด โดยค าถามตามล าดบัท่ีเตรียมไว้ในประเดน็แนวค าถาม  2) แบบก่ึงมีโครงสร้าง
ท่ีมีค าถามชดัเจน ปลายเปิดส าหรับประเด็นท่ีอาจะเกิดจากการสนทนา สามารถควบคมุให้อยู่ใน
ประเด็นได้  3) แบบไม่มีโครงสร้าง เปิดกว้างส าหรับข้อมูลท่ีหลากหลาย ยึดหัวข้อเป็นหลัก ไม่
เคร่งครัดค าถามท่ีใช้ถามและล าดบัค าถาม ไม่มีการเตรียมค าถามล่วงหน้า ไม่สามารถควบคมุให้
อยูใ่นประเดน็ได้ 
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2.  แบง่ตามลกัษณะของค าถาม 
 2.1  แบบสมัภาษณ์เชิงปริมาณ การสมัภาษณ์ในลักษณะนีจ้ะต้องการ

ค าตอบ ท่ีวดัได้ 
 2.2 แบบสมัภาษณ์เชิงคณุลักษณะเป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบ ท่ีเป็น

การอภิปรายคณุลกัษณะ 
ความยาวของแบบสมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์ควรค านึงถึงระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 

ถ้าใช้เวลาสมัภาษณ์มากเกินไปจะท าให้ผู้้ถกูสมัภาษณ์ เกิดความเบื่อหนา่ยได้ ในข้อค าถามควร
จะเป็นข้อความท่ีเข้าใจง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบาย มีข้อความเป็นหลัก ไม่ท าให้ผู้ ถูก
สัมภาษณ์ สับสน ค าถามท่ีผู้ สัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์ควรมีความเข้าใจง่าย ไม่เป็นค าถามท่ีไป
ละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้ อ่ืน ไม่ชักน าให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งและมีการ
เรียงล าดบัอยา่งตอ่เน่ือง 

ขัน้ตอนในการสัมภาษณ์ 
1.สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทัง้ด้านความเท่ียงและตรง                 

มีการทดสอบเพ่ือยืนยนัความถกูต้อง 
2.มีการส ารวจล่วงหน้า โดยส่งคณะส ารวจไปประสานงานวางแผนและนัดแนะกับ

กลุม่ตวัอยา่ง 
3.มีการซักซ้อมความเข้าใจ (กรณีใช้ผู้ สัมภาษณ์หลายคน) เพ่ือให้การด าเนินการ

เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั 
4. มีการด าเนินการภาคสนามอยา่งเป็นระบบ 

4.1 จดัท ากลุม่ผู้สมัภาษณ์ รายช่ือกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือการเตรียมความพร้อม 
4.2 ก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูการด าเนินการเก็บข้อมลู                

การด าเนินการให้เสร็จเป็นวนั ๆ เพ่ือปอ้งกนัความสบัสน 
5. ในระหว่างการสัมภาษณ์หากมีผู้ สัมภาษณ์หลายคณะควรจัดให้มีผู้ รับผิดชอบ           

เป็นคณะ เป็นผู้ ประสานงานในคณะนัน้ ๆ เพ่ือประสานการท างาน การตรวจสอบข้อมูลและ                     
การจดัสวสัดกิารให้ 

ประโยชน์ของการสัมภาษณ์ 
1.สามารถน าไปใช้ได้ กลุม่ตวัอยา่งและผู้สมัภาษณ์ ทกุเพศ ทกุวยั ได้อยา่งเหมาะสม 
2.สามารถดดัแปลงวิธีการ กระบวนการในการสมัภาษณ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์                 

ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงได้ 
3.น าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีจ านวนมาก ๆ ได้ 
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4.ท าให้ได้ข้อมลูเพิ่มขึน้ จากการวางแผนท่ีผู้วิจยัไมไ่ด้วางไว้ โดยผู้ตอบค าถาม 
อาจจะเปิดเผยข้อมลูได้มากกวา่ท่ีผู้สมัภาษณ์ด าเนินการ 
5.การสัมภาษณ์สามารถสังเกต กริยา ของผู้ ถูกสัมภาษณ์อาจจะน าสิ่งเหล่านีม้า

พิจารณาความนา่เช่ือถือของข้อมลู 
6.ท าให้ได้รายละเอียดทัง้อารมณ์  ความรู้สกึ ได้มากกวา่ใช้แบบสอบถาม 

ข้อจ ากัดในการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล 
1. คณุภาพของข้อมลูท่ีได้รับ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในโครงการของการวิจยั ถ้าเป็น

โครงการใหญ่  ต้องใช้ผู้ สัมภาษณ์จ านวนมาก อาจจะเป็นอุปสรรคในการหาผู้ สัมภาษณ์ท่ีมี
ความสามารถเหมือนกนั และหากมีการฝึกอบรมต้องใช้งบประมาณมาก 

2. การควบคมุผู้สมัภาษณ์อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั เป็นปัญหาอปุสรรคตอ่ 
การเก็บข้อมลู 

3. การเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์จะใช้คา่ใช้จา่ยมากกวา่การสง่แบบสอบถาม 
4. กลุม่ตวัอยา่งมีการกระจายมาก ต้องใช้เวลาและผู้สมัภาษณ์มาก 
5. การควบคมุให้ผู้ตอบค าถามให้เป็นไปอยา่งคงเส้นคงวาจะเป็นปัญหาและอปุสรรค์ 
6. ถ้าผู้ตอบค าถามมีความรู้สกึว่าเป็นการสมัภาษณ์การตอบปัญหาจะตอบปัญหา 

ในแนวทางท่ีเป็นบวกเทา่นัน้ ข้อมลูท่ีได้รับอาจจะคลาดเคล่ือน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศไทย 

กฤษณะ บุญประสิทธ์ิ (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือส่งเสริม
นักกีฬา ยูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศ การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริม
นกักีฬายูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันี ้1) การศึกษาสภาพ
และองค์ประกอบในการสง่เสริมนกักีฬายยูิตส ูโดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 
7 คน 2) การประเมินความต้องการจ าเป็นกับผู้ ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสียในกีฬายูยิตสู โดยใช้
แบบสอบถามและก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วน ได้แก่ ผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึกสอน  
ผู้ตดัสิน นกักีฬาทีมชาติ นกักีฬา และผู้ปกครอง กลุ่มตวัอย่างจ านวน 278 คน 3) การพัฒนากล
ยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน และ  
4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ใช้การสัมภาณ์เชิงลึกกับผู้ ให้
ข้อมูลส าคญัและเก่ียวข้องกับกีฬายูยิตสูในแต่ละระดบัจ านวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การวิเคราะห์เนือ้หา จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีล าดับความ
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ต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) และการทดสอบคา่ t-test ผลการวิจยัพบว่า  กลยทุธ์
เพ่ือส่งเสริมนักกีฬายูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 9  ประเด็นกลยุทธ์ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการตัง้แตร่ะดบัโรงเรียนและสถาบนัการศกึษา ระดบัสโมสรและทีมกีฬา ระดบัภูมิภาค เขต 
และจงัหวดั ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ในประเดน็กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาบคุลากรกีฬายยูิตสู
เพ่ือความเป็นเลิศสู่ระดบัมาตรฐานสากล มี 17 แนวทาง 28 โครงการประเด็นกลยทุธ์ท่ี 2 การเพิ่ม
ศกัยภาพทางการเงินในกีฬายยูิตสู มี 11 แนวทาง 15 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 การพฒันาสิ่ง
อ านวยความสะดวกในกีฬายยูิตสใูห้เป็นมาตรฐาน มี 14 แนวทาง 17 โครงการ ประเด็น กลยทุธ์ท่ี 
4 การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกีฬาให้เป็นมาตรฐาน มี 15 แนวทาง 20 โครงการ ประเด็น
กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการแข่งขันกีฬายูยิตสูให้เป็นมาตรฐานสากล มี 15 แนวทาง  
18 โครงการ ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 6 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างครบวงจร 
มี 15 แนวทาง 19 โครงการ ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 7 การเพิ่มศกัยภาพการปลกุกระแสคา่นิยมกีฬายยูิต
ส ูมี 17 แนวทาง 19 โครงการ ประเด็นกลยทุธ์ท่ี 8 การปรับปรุงองค์กรท่ีรับผิดชอบกีฬายยูิตสใูห้มี
มาตรฐาน มี 11 แนวทาง 22 โครงการ และประเดน็กลยทุธ์ท่ี 9 การสง่เสริมสวสัดกิารในกีฬายยูิตส ู
มี 17 แนวทาง 19 โครงการ ซึ่งกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมนักกีฬา ยูยิตสูไทยสู่ความเป็นเลิศนีมี้ความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัจิริง 

กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จ
ในการพฒันานกักีฬาลีลาศสู่ความเป็นเลิศ  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จ และน าเสนอแนวทางในการพัฒนานักกีฬาลีลาศสู่ความเป็นเลิศ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านการจดัการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของประเทศไทย จ านวน 11 คน การสอบถามผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบักีฬาลีลาศ จ านวน 
155 คน และนกักีฬาลีลาศท่ีผ่านการแข่งขนัระดบัชาติและระดบันานาชาติ จ านวน 160 คน การ
ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ด้วยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ความเช่ือมัน่
โดยวิธีการสมัประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้ เช่ียวชาญ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนานักกีฬาลีลาศสู่ความเป็นเลิศ 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ด้านการค้นหาและ
การคดัเลือกนกักีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับผู้
ฝึกสอนกีฬา และด้านการแขง่ขนั การวิเคราะห์และประเมินผลการแขง่ขนั 
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2. แนวทางในการพฒันานกักีฬาลีลาศสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การวางแผนในการพัฒนา การจดัระบบความสัมพันธ์ของแผน การน าโปรแกรมไปปฏิบตั ิ
และการตดิตามผลการปฏิบตังิาน 

สรุป การพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลิศ ควรมีการด าเนินการดงันี ้
1. มีการขยายฐานนักกีฬาและผู้ สนใจในระดับโรงเรียนและชุมชนแล้วส่งต่อ

ระดบัสโมสรหรือจงัหวดั ระดบัชาต ิและนานาชาติ 
2. มีการจดัการท่ีสอดประสานเช่ือมโยงกนัทกุระดบั 
3. องค์ประกอบในการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศควรมีองค์ประกอบ 9 เสาหลกั

ตามรูปแบบ SPLISS Model โดยมีการเพิ่มในแต่ละระดบัในองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับบริบท 
บทบาทหน้า 

มงคลชัย บุญแก้ว (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบแผนท่ีผลลัพธ์การพัฒนา
นกักีฬา ว่ายน า้สู่ความเป็นเลิศในสถาบนัการศกึษา  การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันารูปแบบ
แผนท่ีผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน า้สู่ความเป็นเลิศในสถาบนัการศึกษา  การพัฒนาเกณฑ์
ประเมิน และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนท่ีผลลพัธ์  ผลการวิจยั พบวา่ 

1. รูปแบบแผนท่ีผลลัพ ธ์การพัฒ นานักกีฬาว่ายน า้สู่ ความเป็น เลิศใน
สถาบนัการศึกษามีกระบวนการ 3 ขัน้ตอนใหญ่ 12 ขัน้ตอนย่อย มีเนือ้หาการพัฒนาทัง้ 3 ระดบั 
ดงันี ้

1.1 ระดบัประถมศึกษา พบว่า นักกีฬาว่ายน า้ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ 
จิตใจ สงัคม การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน การสร้างประสบการณ์ และการ
บริหารจัดการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้ นส่วน พร้อมแบบบันทึกการติดตามและการ
ประเมินผล 

1.2 ระดับมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับระดับประถมศึกษา และมี
ประเด็นท่ีเพิ่มเติม คือ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมกับวยัของนกักีฬา พร้อมพฒันาสู่ความเป็นเลิศในระดบัชาติ มี
การจดัระบบการศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การฝึกซ้อมและการแข่งขนัพร้อมแบบบนัทึกการติดตามและการ
ประเมินผล 

1.3 ระดบัอดุมศกึษา มีความสอดคล้องกบัระดบัมธัยมศกึษา และมีประเด็น
ท่ีเพิ่มเติม คือการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมกับนกักีฬา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
เป็นระบบและครอบคลมุ พร้อมแบบบนัทกึการตดิตามและการประเมินผล 
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2. การพฒันาเกณฑ์การประเมินรูปแบบแผนท่ีผลลพัธ์การพฒันานกักีฬาว่ายน า้
สู่ความเป็นเลิศในสถาบนัการศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 26 ตวัชีว้ดั รวม 151 เกณฑ์ปฏิบตัิ ได้แก่                                     
1) ด้านการศึกษาของนักกีฬาว่ายน า้มี 5 ตวัชีว้ดั 25 เกณฑ์ปฏิบัติ  2) ด้านการเพิ่มจ านวนและ
พฒันาขีดความสามารถของนกักีฬาว่ายน า้ มี 9 ตวัชีว้ดั 56 เกณฑ์ปฏิบตัิ  3) ด้านการมีส่วนร่วม
ของภาคีหุ้นส่วน มี 3 ตวัชีว้ดั 16 เกณฑ์ปฏิบตัิ และ 4) ด้านการบริหารจดัการนกักีฬาว่ายน า้ มี 9 
ตวัชีว้ดั  54 เกณฑ์ปฏิบตั ิ

3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูปแบบแผนท่ีผลลัพธ์การพัฒนา
นกักีฬาว่ายน า้สู่ความเป็นเลิศในสถาบนัการศึกษา ท่ีน าไปทดลองใช้กบัสถาบนัการศกึษา พบว่า 
ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา ผลการประเมินโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทกุโรงเรียน ส่วนในระดบัอดุมศกึษาผลการประเมินโดยรวมมีประสิทธิผลทัง้ 2 มหาวิทยาลยั และ
มีประสิทธิภาพ 1 มหาวิทยาลยั 

อาพทัธ์ เตียวตระกลู (2555) ศกึษารูปแบบการจดัการนิสิตนกัศกึษาท่ีมีความสมารถ
พิเศษทางกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เน่ืองจากเห็นว่าการพัฒนานิสิตนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬา เป็นส่วนท่ีส าคญัต่อการพฒันากีฬาของชาติ โดยเป็นหน้าท่ีของทุก
ฝ่ายท่ีจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนิสิตท่ีมีความสมารถ
พิเศษทางกกีฬาศึกษาอยู่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาพบว่านกักีฬา มกัเลิกเล่นกีฬา หรือต้อง
ลาออกกลางคนัเน่ืองจากประสบปัญหาด้านการเรียน จึงต้องมีระบบการจัดการเพ่ือให้นิสิตท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาได้มีโอกาสประสบความส าเร็จทัง้ทางด้านกีฬาและการเรียนไปพร้อม
กัน การศึกษาครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 คือขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับสภาพ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจดัการนิสิตนกัศกึษาท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬาโดยผู้ให้ข้อมลู
ประกอบด้วยผู้  ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ รองอธิการบดี นิสิต/นกัศกึษา ผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
จากสถาบนั อดุมศกึษาจ านวน 71 แห่ง ขัน้ตอนท่ี 2 ท าการสร้างรูปแบบการจดัการนิสิตนกัศกึษา
ท่ีมีความ สามารถพิเศษทางกีฬาจากข้อมลูตอนท่ี 1 และท าการตรวจสอบข้อมลูโดยวิธีการสนทนา
กลุ่มจากผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องจ านวน 8 ท่านประกอบด้วย ผู้แทนจากส านกังานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (สกอ.) 1 ท่าน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย(กกมท.) 1 ท่าน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) 1 ท่านและสถาบนัอุดมศกึษา 5 ท่าน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยควรมีระบบการจัดการนิสิตนักศึกษาท่ีมีความสมารถพิเศษ
ทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ และรูปแบบในการจดัการฯ ท่ี เหมาะสมประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลกั 4 ส่วน คือ 1.ด้านสภาพแวดล้อม จะต้องมีการจดัฯ ให้เอือ้ต่อการพฒันา เช่นมีจุดมุ่งหมาย 
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บทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง  2. ด้านปัจจัยน าเข้า มหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมในด้าน
บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี การจัดการ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
3. ด้านกระบวนการต้องมีการจดัการในกระบวนการ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านกีฬา และด้าน
สวสัดิการ  4. ด้านผลผลิต คือ นิสิตต้องมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.00 และมีการพฒันาด้าน
กีฬาท่ีสงูขึน้ 

ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม (2552). ศึกษาการพัฒนารูปการบริหารจัดการสมาคม
กีฬาจงัหวดั.โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างรูปแบบการบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดั โดยยึดกรอบ
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจดัการมาใช้กบัการบริหารงานกีฬา ตามองค์ประกอบทางการบริหาร 
ได้แก่ "Function management" ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการในการบริหารจดัการสมาคมกีฬาจงัหวดั ประกอบด้วย  1.คณะกรรมการบริหารสมาคม
กีฬาจงัหวดั 2. ผู้ ฝึกสอนกีฬาสงักดัสมาคมกีฬาจงัหวดัจ านวน 3. ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการบริหาร
จดัการองค์กรกีฬาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตวัอย่าง 19 คนโดยใช้หลักการ Snowball Method  
4.ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบริหารจดัการกีฬาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ านวน 9 คนได้มาโยวิธีการ
เลือกแบบเจอะจง Purposive Random Samplingโดยการศึกษาในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้
ก าหนดขัน้ตอนการวิจัยเป็น 4 ขัน้ตอนดงันีข้ัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น จากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกีฬา ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการบริหาร
ฯ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย Delphi Techniqueขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม Focus Group ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬา
จงัหวดัจากการศึกษาผู้ วิจยัได้รูปแบบการบริหารจดัการสมาคมกีฬาจงัหวดั 4 ด้านได้แก่ 1. ด้าน
การวางแผน มีการวางแผนการด าเนินงานโดยรวบรวมข้อมลูท่ีผา่ยมา วิเคราะห์สภาพแดล้อมแล้ว
ก าหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ชัดเจน 2. ด้านการจัดองค์การ มีการจัด
โครงสร้างการท างาน และมีส านกังานของสมาคมฯ มีการออกแบบองค์กรตามหน้าท่ี Functional 
Organization 3. ด้านการปฏิบัติการ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ  
4. ด้านการควบคมุ มีการจดัท ารายงานทกุๆ 3 เดือนและจดัท างบฯบญัชีทางการเงิน 

ศกัดิ์ชาย  พิทกัษ์วงศ์ และโกศล  มีคณุ (2551) ท่ีได้ศกึษาองค์ประกอบตวัชีว้ดั และ
เกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ พบวา่ มี 4 รูปแบบ ได้แก่  

รูปแบบท่ี 1 ระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร 
กระบวนการบริหาร ผลงานของสมาคม และผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานของสมาคม 
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รูปแบบท่ี 2 ระบบการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาสมาคม ประกอบด้วย การ
ได้มาซึ่งนกักีฬาเป็นเลิศ ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นในการคดัเลือกตวันกักีฬาเป็นเลิศ คณุลกัษณะท่ีส าคญั
ตอ่การเป็นนกักีฬาเป็นเลิศ และวิธีวดัคณุลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นนกักีฬาเป็นเลิศ 

รูปแบบท่ี 3 ระบบการจัดหลักสูตรและการพัฒนา ประกอบด้วย หลักสูตร
มาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของสมาคม สิ่งท่ีต้องพัฒนาส าหรับบุคลากรสมาคมกีฬา วิธีการท่ี
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคม และวิธีการประเมินความส าเร็จในการ
พฒันาบคุลากร 

รูปแบบท่ี 4 ระบบสวสัดิการนักกีฬา ประกอบด้วย สวัสดิการนกักีฬา บุคลากร
ทางกีฬาท่ีไมใ่ชน่กักีฬา 

สุพิตร สมาหิโต, ชัย นิมากร, มนตรี  ไชยพันธุ์  และนนชัย ศานติบุตรกุล (2547) 
ได้ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนานักกีฬาอาชีพภายใต้การสนับสนุน และส่งเสริมของภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ กรณีศกึษาเทนนิสอาชีพและฟุตบอลอาชีพ พบว่า แนวทางการพฒันา
กีฬานัน้ควรเร่งพัฒนาศักยภาพนักกีฬา  ส่งเสริมการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ
พฒันา ปรับเปล่ียนแนวความคิดของผู้บริหารของชมรม สโมสร และสมาคมก่อนอ่ืนใด  โดยการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดจากการบริหารจัดการท่ีเป็นแบบสมัครเล่นให้กลายเป็นแนวคิดการบริหาร
จดัการท่ีเป็นแบบอาชีพ  เพราะจะท าให้มีเปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนขึน้  พร้อมกบัสร้างดชันี
ชีว้ดัความส าเร็จในการบริหาร และได้เสนอกรอบแนวความคิด ภารกิจ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
ตามระดบัของการพฒันาประกอบด้วย 3 ระดบัคือ ระดบัท่ี 1 การพฒันานกักีฬาระดบัเยาวชนไปสู่
นกักีฬาระดบัท้องถ่ิน คือ กีฬาพืน้ฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน  ระดบัท่ี 2 การพัฒนานักกีฬาระดบั
ท้องถ่ินไปสู่นักกีฬาระดบัชาติ คือ กีฬาพืน้ฐาน และกีฬาเพ่ือมวลชน และระดับท่ี 3 การพัฒนา
นกักีฬาระดบัชาตไิปสูน่กักีฬาระดบัโลก คือ กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการอาชีพ 

ช านาญ บรูณโอสถ (2547) ศึกษา กระบวนการวางแผนพฒันามหาวิทยาลยัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีการด าเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลยัดงันี ้1. การเตรียมการ
วางแผน มีการจดัระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีการศึกษาสภาพปัจจบุนัของมหาวิทยาลยั มีการ
พยากรณ์หรือคาดคะเนแนวโน้มเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา มีการคาดคะเนความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล มีคณะกรรมการก าหนดปฏิทินการวางแผน 2. การ
วางแผน มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ นโยบาย มาตรการ และเปา้หมาย
การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวตามช่วงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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วิธีการจัดท าแผนใช้วิธีการจัดประชุมสัมมนาคณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวาง
แผนพัฒนามหาวิทยาลยั คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีท าหน้าท่ี
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยผู้ มีอ านาจอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 3. การน าแผนไปปฏิบัติ  มีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แผนพัฒนามหาวิทยาลยั และแผนปฏิบตัิการประจ าปี ในรูปการจดัประชุมชีแ้จง
เป็นส่วนใหญ่ มีการจัดท าปฏิทินและเอกสารคู่มือการป ฏิบัติงาน มีการจัดสรรและอนุมัติ
งบประมาณ มีการประสานงานการปฏิบตัิตามแผน 4. การติดตามและประเมินผล มีการก าหนด
วิธีการและเคร่ืองมือ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาท่ีท าการประเมินผล 
คือ ทกุช่วง 1 ปี เป็นส่วนใหญ่ และมีการจดัท ารายงานผล 5. การทบทวน ปรับแผนหรือจดัท าแผน
ใหม่ มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปใช้ในการทบทวน ปรับแผน หรือจดัท า
แผนใหม ่

นภพร ทัศนัยนา (2536) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยคดัสรรท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การแข่งขนักีฬา การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัคดัสรรท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
แข่งขนักีฬา ปัจจยัคดัสรรท่ีน ามาศกึษา ประกอบด้วย อาย ุระดบัความสามารถ ประสบการณ์การ
แข่งขนั ศรัทธาท่ีมีตอ่ผู้ ฝึกสอน ความส าคญัของการแข่งขนั เปา้หมายของการแข่งขนั ความพร้อม
ในการฝึกซ้อมความสมบรูณ์ของร่างกายและจิตใจ ผลการแข่งขนัและการทดสอบท่ีผ่านมาความ
กลัว บรรยากาศการจดัแข่งขัน ความยากของความส าเร็จ ความคาดหวงัในความส าเร็จ ความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความวิตกกังวลทางกายและความวิตกกังวลทางจิต กลุ่มตวัอย่างเป็นนักกีฬา 
จ านวน 296 คน จ าแนกเป็นกรีฑา 177 คน ว่ายน า้ 93 คน และจกัรยาน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็นแบบวดัท่ีผู้ วิจยัสร้างเองและแบบวดัความวิตกกังวลในการแข่งขนักีฬา ซีเอสเอไอ -2 
(CSAI-2) ผู้ วิจัยแปลจากมาร์เต็น วิลเลย์ และเบอร์ตนั วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง                              
ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจัยท่ีส่งผลรวมต่อความส าเร็จในการแข่งขันกีฬามากท่ีสุด และรองลงมา
ตามล าดบั คือ เปา้หมายของการแขง่ขนั (.356) ความวิตกกงัวลทางจิต (-.250) ผลการแขง่ขนัและ
การทดสอบท่ีผ่านมา (.181) ระดับความสามารถ (.181) ประสบการณ์การแข่งขัน (.169)และ
ความคาดหวังในความส าเร็จ (.155) โดยท่ีปัจจัยทุกปัจจัยส่งผลทางตรงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น 
ระดบัความสามารถท่ีสง่ผลทางอ้อมเทา่นัน้ 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
Nikolai & Robinson (2009) ได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบพฒันากีฬาเป็นเลิศโดยหา

แนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Benchmarking) เป็นวิธีการศึกษาแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศเป็นแบบอย่าง
ค้นหาแนวทางท่ีต้องปรับปรุง เม่ือท าการวิเคราะห์แนวปฏิบตัิท่ีประสบความส าเร็จและน าไปใช้เพ่ือ
ความก้าวหน้าตอ่ไป และเพ่ือความส าเร็จยิ่งขึน้ไป จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องเข้าใจว่าเราและคนอ่ืน มี
การด าเนินการอยา่งไร โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงันี ้

1. วิเคราะห์โครงสร้างภายใน )Internal) เป็นการเปรียบเทียบการด าเนินงานท่ีมี
ความคล้ายคลงึกนัภายในองค์การ 

2. ภาวการณ์แข่งขนั )Competitive) เป็นการเปรียบเทียบกบัคนหรือองค์การท่ีดี
ท่ีสดุท่ีเป็นคูแ่ขง่กนัโดยตรง 

3. หน้าท่ีการท างาน )Function) เป็นการเปรียบเทียบวิธีการกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
กระบวนการในหน้าท่ีท่ีเหมือนกนั 

4. กระบวนการท างานทั่วไป  )Generic  Process)  เป็นการเป รียบเทียบ
กระบวนการท างานกับคนอ่ืนๆ นวตักรรมสร้างสรรค์  เช่น กระบวนการท างาน ซึ่งรูปแบบนีเ้ป็น
รูปแบบท่ีใช้ในระบบกีฬาเป็นเลิศ 

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการท า Benchmarking   มีอุปสรรค์ในการน าไปใช้ ถ้า
ปฏิบตัิจะคดิวา่เป็นการลอกเลียนแบบ ดงันัน้ควรจะใช้เทคนิคการบริหารจดัการ และน าความรู้ท่ีได้
ไปประยกุต์ ใช้เพ่ือการพฒันาและปฏิบตัิขัน้ตอนของการศกึษาเปรียบเทียบและแก้ไข เพ่ือให้เกิด
แนวทางในการบริหารจดัการอนัเป็นรูปแบบท่ีตนเองสามารถปฏิบตัไิด้มากท่ีสดุ 

Sotiriadou and Shilbury (2009) ได้ศึกษาระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็น
เลิศในออสเตรเลีย  :าแห่งชาติของประเทศไทยออสเตรเลีย โดยศึกษาในมุมมองขององค์การกีฬ
การวิจยันีว้ตัถปุระสงค์ คือ ศกึษาระบบและกระบวนการในการพฒันานกักีฬาสู่ความเป็นเลิศของ
ประเทศออสเตรเลียจากมุมมององค์การ ทัง้ 35 องค์การกีฬาแห่งชาติ  National Sporting 
Organizations (NSOs) โดยมุ่งเน้นให้ความส าคญักับปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านวฒันธรรม 

)ในระดบัมหภาค (บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬา และตวันกักีฬา )ในระดบัจลุภาค (นอกจากนี ้
มีการประเมินผลของวิธีการท่ีได้มาของนักกีฬาชัน้ยอดจากมุมมองขององค์การกีฬา ) NSOs) มี
ขัน้ตอนในการวิจยั ดงันี ้1) การศกึษาข้อมลูจากเอกสารตา่ง ๆ รายงานประจ าปีของ 35 องค์การ มี
ทัง้หมด 74 ฉบับ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา เป็นข้อมูลก่อนและหลังกีฬาโอลิมปิกเกมส์ท่ี
ประเทศออสเตรเลีย รวมทัง้แนวคิดต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศของ
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ออสเตรเลีย 2) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการพฒันากีฬาออกแบง่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การพฒันากีฬา
ท่ีมีความน่าสนใจ 2) นโยบาย กลยุทธ์ของการพัฒนากีฬา 3) ผลผลิตในการพฒันากีฬา สรุปผล
การศกึษาแสดงให้เห็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลนกักีฬาสู่ความเป็นเลิศผ่านโครงการตา่ง ๆ ท่ี
เฉพาะเจาะจง รวมทัง้กลยทุธ์อ่ืน ๆ ในการพฒันานกักีฬา ผลกระทบของการพฒันานักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีประสบความส าเร็จงบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้การพฒันากีฬาของประเทศประสบส าเร็จ 

Kikulis, Lisa Margaret (1992) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ใน
การจดัรูปแบบองค์กรขององค์กรระดบัชาติ วตัถปุระสงค์ของการท าการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการท าความ
เข้าใจลกัษณะหรือการเปล่ียนแปลงด้านกลยทุธ์ในการจดัรูปแบบองค์กรขององค์กรกีฬาระดบัชาต ิ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นี ้จึงแบ่งการศึกษาครัง้นีเ้ป็น 3 ส่วนท่ีเป็นอิสระต่อกัน แต่ก็มีส่วน
เก่ียวข้องกนัด้วย ในส่วนแรกเป็นการศกึษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีเ ก่ียวกบัโครงสร้าง
ขององค์กรกีฬาสมคัรเล่นในแคนาดา ซึง่ท าให้ได้ข้อสนเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัเตรียม คา่นิยม 
และรูปแบบโครงสร้างองค์กรขององค์กรกีฬาระดบัชาติส่วนใหญ่มีการระบถุึงรูปแบบโครงสร้าง 3 
รูปแบบ คือแบบโต๊ะอาหาร แบบห้องพัก และแบบส านักงานบริหาร ซึ่งใช้เป็น เคร่ืองมือในการ
ชีแ้นะการวิเคราะห์รูปแบบขององค์กรและรูปแบบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยู่ในองค์กรกีฬา
ระดบัชาติกลุ่มหนึ่ง ส่วนท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรกีฬาระดบัชาติ 36 แห่ง ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับโปรแกรมการวางแผนในระยะท่ีส่ี ระหว่างปี 1984-1988 จากรูปแบบโครงสร้าง 3 
รูปแบบดังกล่าว แต่ละรูปแบบถูกก าหนดรูปแบบส าหรับอ้างถึง 3 ประการ คือ ความช านาญ
เฉพาะด้าน ความเป็นมาตรฐาน และการตดัสินใจ มีการก าหนดเค้าโครงร่างของรูปแบบตา่งๆ เพ่ือ
ใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมิน ความหลากหลายของรูปแบบองค์กรและรูปแบบการเปล่ียนแปลงใน 
3 ชว่งเวลา คือปี 1984 ปี 1986 และปี 1988 องค์กรกีฬาแห่งชาตมีิการเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบ
ของการเปล่ียนแปลง 5 แบบ คือ แบบเฉ่ือย แบบเข้ามารวมกนั แบบก าหนดจดุมุ่งหมายใหม่ แบบ
เปล่ียนทิศทาง และแบบไม่มีปัญหา และการเปล่ียนแปลงแบบก าหนดจดุมุ่งหมายใหมใ่นทิศทางท่ี
มุ่งไปสู่รูปแบบส านักบริหาร ส่วนท่ีสาม เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงในด้านโครงสร้างการ
ตดัสินใจส าหรับองค์กรกีฬาแห่งชาติทัง้ 396 แห่ง การวิเคราะห์การตดัสินใจพบว่ามีมิติต่าง ๆ คือ 
การท าให้เป็นรูปแบบเส้นทาง การตดัสินใจระดบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการตดัสินใจ และความตัง้ใจ
ในการตัดสินใจ มีความส าคัญมากกว่าหัวข้อเร่ืองของการตัดสินใจ เม่ือพยายามท่ีจะเข้าใจ
โครงสร้างของการตดัสินใจจากโครงสร้างแบบตา่ง ๆ ขององค์กรกีฬาแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบส านกังา
บริหารจะมีลักษณะของความตัง้ใจในการตัดสินใจคือ การน าโดยมืออาชีพและช่วยเหลือโดย
อาสาสมคัรโครงสร้างของการตดัสินใจเปล่ียนแปลงไปตามหวัข้อของการตดัสินใจ แตเ่ม่ือพิจารณา
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ๆ แล้ว ก็แสดงให้เห็นว่า ความตัง้ใจของการตดัสินใจจากอาสาสมคัรสู่
มืออาชีพไมไ่ด้เกิดในชว่งการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 4  ปี แตอ่ยา่งใด 

Cheng, Chih-Fu. (1993) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประเมินสมรรถนะในการจัดการ
องค์กรการกีฬาให้ได้ผลดีและถ่ายทอดลักษณะและความรู้ท่ีจ าเป็นผู้ น าและการจัดการกีฬา
ส าหรับประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) วตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นี ้เป็นการก าหนดสมรรถนะ
ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการกีฬาสู่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
เป็นผู้ จัดการกีฬาใต้หวันรวม 344 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบส ารวจผู้ปฏิบตัิงานของการจัดการ
กีฬา ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1. สมรรถนะทางวิชาชีพส าหรับผู้จดัการกีฬาในไต้หวนัเรียงล าดบัจาก
สูงลงมาต ่า มีดงันี ้ก) ความรู้เก่ียวกับกีฬา  ข) มนุษยสัมพันธ์ ค) การพูดต่อสาธารณชน ง) การ
จัดการด้านบุคคล  จ) การเขียน  ฉ) การจัดการด้านการเงิน ช) สมรรถภาพส่วนบุคคล ซ) การ
จดัการด้านเวลา และ  ฌ) อ่ืนๆ  2. การศกึษา ส าหรับผู้จดัการกีฬาในไต้หวนัท่ีเป็นด้านส าคญั 10 
อนัดบัแรก คือ ก) การบริหารการกีฬา ข) การวางแผนและการจดัการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค) การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ ง) การบาดเจ็บจากการกีฬา จ) การจดัการด้านบคุคล ฉ) การ
จดัการ ช) การจดัการโปรแกรมส าหรับนนัทนาการและกีฬาเยาวชน ซ)การส่ือสารระหว่างบุคคล 
ณ) การตดัสินกีฬา และ ญ) การสอนกิจกรรมกีฬา 3) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่าง
ผู้อ านวยการกีฬา ตวัแทนกีฬา องค์กรควบคมุระดบัชาติ และการกีฬาอาชีพ ในแง่ของการจดัการ
กีฬาในด้าน ก) ด้านท่ีศกึษามา ข) องค์กรท่ีท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีฝึกงานส าหรับนกัศึกษาปริญญา
โท ค) จ านวนชัว่โมงรวมส าหรับการฝึกงาน ง) หน้าท่ีหลกัของผู้จดัการกีฬา และ จ) การรับรองวฒุิ
ส าหรับผู้จดัการกีฬา 

Neilson (1979) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลการวิเคราะห์โปรแกรมการจดัการแข่งขนักีฬา
ภายในของมหาวิทยาลัยระดับสูงของรัฐ ในรัฐเทนเนสซี (An Analysis of Intramural Sports 
Program in The State Snorted Senior Universities in Tennessee) โดยใช้เคร่ืองมือส ารวจการ
วิ เคราะห์  ซึ่ งส ร้างขึ น้ โดย Christopher Alan Brown ข้อมูลทั ง้หมดได้จากแบบสอบถาม  
ซึ่งประกอบด้วยหวัข้อค าถาม 9  หวัข้อ ได้แก่ สาเหตแุละจุดมุ่งหมายในการจดัการแข่งขนั ตาราง
การแขง่ขนั ก าหนดการแข่งขนั สถานท่ีและอปุกรณ์ในการจดัการแข่งขนั ระบบการให้คะแนนและ
การให้รางวลัแก่ผู้ ชนะ การประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการในการจัดการแข่งขนั ผลการวิจัย 
พบวา่ 1. โดยทัว่ไปการด าเนินการในแตล่ะด้านของทกุมหาวิทยาลยักระท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากกระบวนการให้คะแนน การให้รางวลั และการประชาสมัพนัธ์  2. การจดัการแข่งขนักีฬา
ภายในของทุกมหาวิทยาลยั ล้วนแต่มีเหตผุลและจุดมุ่งหมายในการจดัทัง้สิน้ 3. ความคล้ายคลึง
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กันในการจัดการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย คือ การให้ผู้ บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ด าเนินการ 4. การบริหารงานด้านนี ้ก าลงัมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีนกัศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
มาเป็นการใช้ผู้ เช่ียวชาญในการด าเนินการ 5. ขาดการจดัปฐมพยาบาลฉกุเฉิน  6. การสนบัสนุน
ทางการเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นัน้มีเพียงพออยู่แล้ว   
7. กฎ ระเบียบ การแข่งขันมีความเท่ียงตรงและเหมาะสมดีแล้ว 8. ระบบการให้คะแนนยังไม่
เน้นหนกัถึงระดบัสงู 9. ธรรมเนียมการจดังานเลีย้งฉลองรางวลัจากการแขง่ขนัไมน่ิยมกระท า 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยันี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research เพ่ือสร้างรูปแบบการ
จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย ตามแนวคิดและ
หลกัการทางด้านบริหารจัดการกีฬา มีการก าหนดระยะการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ โดยมีขอบเขต
และขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
ระยะท่ี 1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับสภาพและความต้องการ                              

ในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
1) ท าการศกึษาส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับแนวคิด และหลกัการ ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบท่ีส าคญัในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยตามหลกัการและแนวคิดในการบริหารจัดการ (Function of Management: POLC) 
และองค์ประกอบและนโยบายทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ Sport Policy Factor Leading to 
International Sporting Success: SPLISS Model 

2) ร่าง รูปแบบจ าลอง การจัดการกีฬาวอลเล ย์บอลเพ่ื อความ เป็น เลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย โดยสังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมี
โครงสร้าง ผู้ทรงคณุวุฒิ และผลของการศึกษาข้างต้นตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาการบริหาร
จัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบทางการจัดการ Function of 
Management ดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองค์กร (Organizing) 
3. การน าและการปฏิบตักิาร (Leading) 
4. การควบคมุ (Controlling) 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้เทคนิค เดลฟาย ประยุกต์   (Modified Delphi 
Technique) โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ประสบการณ์และมีส่วนเก่ียวข้อง ในการจัดการกีฬา
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วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนั อุดมศึกษาของประเทศไทย จ านวนทัง้สิน้ 19 ท่าน มา
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย โดยมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

รอบท่ี 1 ส่งแบบสอบถามซึ่งเป็นร่างรูปแบบจ าลองให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาลง
ความเห็น )เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย(  

รอบท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบกลบัมาสร้างและพฒันารูปแบบค าถาม
เป็นแบบหาความเหมาะสมแบบชนิดประมาณค่า 5 ระดบั จดัส่งให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิชดุเดิม

ลงความเห็นแล้วส่งกลับให้ผู้ วิจัยเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ มัธยฐาน ) Median) และค่า
พิสยัควอไทล์ )Interquartile range) 

รอบท่ี 3 ส่งแบบสอบถามท่ีวิเคราะห์แล้วโดยคัดเลือกข้อท่ีอยู่ในเกณฑ์ส่งให้
ผู้ เช่ียวชาญ ชดุเดมิเพ่ือรับรองและอาจให้ความเห็นเพิ่มเตมิ (สวุิมล วอ่งวานิช ,2558) 

ระยะท่ี  3  วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบ 
การวิเคราะห์เป็นไปได้และความเหมาะสม ของรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย เพ่ือน าไปใช้จริง ตามความเห็นของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยการตอบแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั หลงัจากนัน้น าเสนอรูปแบบทีมี

ความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยเลือกข้อท่ี Md ≥ -3.50, IQR ≥ 3.50 หรือค่าเฉล่ีย≥  3.50) 
(สวุิมล วอ่งวานิช, 2558) 
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ระยะของการวิจัย            กระบวนการ    ผลที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที ่2 

การสร้างและพฒันา                        

รูปแบบการจดัการกีฬา

วอลเลยบ์อลเพื่อความเป็นเลิศ

ตามหลกัการ POLC และ 

SPLISS Model  

 

 

1. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และศกึษาเอกสาร 

ต ารา งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง                                                  

1.1 แนวคดิในการบริหารจดัการ (POLC)                  

1.2 แนวคดิการจดักีฬาเพื่อความเป็นเลศิ                        

ในสถาบนัอดุมศกึษา                                                      

1.3 SPLISS Model                                                       

1.4 การพฒันากีฬาวอลเลย์บอล 

2. การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิ 7 ทา่น  

พฒันารูปแบบโดยเทคนิค เดลฟายประยกุต ์                                           

(Modified Delphi Technique)โดยผูเ้ช่ียวชาญ                                       

จ านวน 19 ท่าน 

น าร่างค าถาม รูปแบบ ฯ ให้

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)                     

ไดร่้างรูปแบบการจดัการกีฬา

วอลเลยบ์อลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ระยะที ่1 

ศึกษาสภาพ และความตอ้งการ                    

ในการจดัการกีฬาวอลเลยบ์อล                     

เพื่อความเป็นเลิศในสถาบนั                       

อุดมศึกษาของประเทศไทย 

จดัท าข้อค าถาม เพื่อพฒันาเป็น  

รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศ ใน

สถาบนัอดุมศกึษาฯ  

ระยะที ่3                                         

ตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได ้                              

ของรูปแบบ  

 รอบท่ี 1 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัส่งให้

ผูเ้ช่ียวชาญตอบ จากนั้นน ามาวเิคราะห์หาค่า Mdn. และ IR  เพ่ือหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งของความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  (Mdn > 3.5 และ IR < 1.5)       

รอบท่ี 2 ส่งแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิมตอบแบบสอบถาม                                     

โดยแสดงค่า Mdn และ IR เป็นรายขอ้ทั้งของกลุ่ม และของแต่ละบุคคล                               

ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาค าตอบ 

ตรวจสอบความเป็นไปได ้ในการน ารูปแบบไปใชจ้ริง ตามความเห็นของ                                 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั                                              

น าเสนอรูปแบบทีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้(เลือกขอ้ท่ี เฉล่ีย≥ 3.50)    

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ         รูปแบบทีเ่หมาะสม   

ภาพประกอบ 3 รูปแบบขัน้ตอนการวิจยั 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัก าหนดขัน้ตอนของการวิจยัเป็น 3 ระยะและก าหนดคณุลกัษณะ

ผู้ เช่ียวชาญ เคร่ืองมือในการวิจยัการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
ระยะที่  1 เป็นการศึกษาสภาพ และความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นผู้ บริหาร นักวิชาการ ผู้ ท่ีปฏิบัติงาน ด้านการจัดการกีฬา และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา โดยด าเนินการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

 1.1.1 ผู้บริหารสถาบนัหรือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายให้มี
หน้าท่ีในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย 

 1.1.2 ปฏิบตัิงานและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา ของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานอย่าง
น้อย 3 ปี 

 1.1.3 เป็นผู้ ฝึกสอน หรือนกักีฬาท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนัอดุมศกึษา 
 1.1.4 นักวิชาการ ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้านการจัดการกีฬ าเป็ น เลิ ศ ใน

สถาบนัอดุมศกึษา หรือองค์กรกีฬาท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
 1.1.5 ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการกีฬาเป็นเลิศหรือองค์กรกีฬาท่ี

เก่ียวข้อง 
1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ตามองค์ประกอบด้านบริหารจดัการ 
ระยะที่  2 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ ใน

สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  ประยุกต์  (Modified Delphi 
Technique) 

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรกีฬา นักวิชาการด้าน
กีฬาหรือเคยบริหาร งานกีฬาในระดับต่าง ๆ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
)Purposive sampling) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย จ านวน 19 คนจ าแนกเป็นกลุม่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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1). กลุม่ผู้บริหารกีฬา 5 คน 
2). กลุม่นกัวิชาการด้านการ 4 คน 
3). ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเก่ียวข้องโดยตรงและผู้ ให้การสนับสนุน 10 คนโดยมี

รายละเอียด ดงันี ้
 3.1 ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารองค์กรกีฬาหรือหน่วยงานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ

การพฒันากีฬาเป็นเลิศ 
 3.2 ผู้ บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านการ

พฒันากีฬา 
 3.3 คณะกรรมการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ ส านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา 
 3.4 ผู้อ านวยการกอง/ส านกั/ศนูย์กีฬา/ผู้บริหารระดบัปฏิบตักิาร 
 3.5 นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 
 3.6 ผู้จดัการทีมกีฬาวอลเลย์บอลในระดบัอดุมศกึษา 
 3.7 ผู้ ฝึกสอน หรือผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลระดบัอดุมศกึษา 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.2.1 แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และประมวล

แนวคิด หน้าท่ีการบริหารจัดการ (Management function) สร้างเป็นค าถามเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เป็นข้อ
ค าถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และมีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สง่ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิลงความเห็นแล้วส่งกลบัให้ผู้วิจยัเพ่ือ
ใช้ด าเนินการเทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2 

2.2.2 แบบสอบถามฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถามซึ่งประมวลผลโดยใช้หลัก
สถิติจากค าถามท่ีเห็นด้วยร้อยละ 80 จากรอบแรกมาจดัท าเป็นแบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดบั 
(สวุิมล วอ่งวานิช, 2544) 

 5 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง  เห็นด้วยอยา่งมาก 
 3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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น าสง่ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิชดุเดมิลงความเห็นและสง่กลบัให้ผู้วิจยัใช้ในการด าเนินการตาม
วิธีการของ เทคนิคเดลฟาย ประยกุต์ ในรอบท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์หาคา่สถิตโิดยใช้คา่สถิต ิมธัยฐาน
(Median) และคา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile range) และน าข้อมลูไปจดัท าเป็นแบบสอบถาม 
ฉบบัท่ี 3 

2.2.3 แบบสอบถามฉบับท่ี 3 เป็นแบบสอบถามซึ่งสรุปผลทางสถิติส่งให้
ผู้ เช่ียวชาญ คนเดิม ลงความเห็นเป็นฉันทานมุตั ิและหากมีความเห็นเพิ่มเติมให้พิจารณาจดัสง่ให้
ผู้วิจยัตอ่ไป 

ระยะที่  3 เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเพ่ือน าไปใช้จริงตาม
ความ เห็นของผู้ มี ส่วน เก่ียวข้องในการจัดการกีฬาวอลเล ย์บอลเพ่ื อ ความ เป็น เลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาโดยการตอบแบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดบั หลงัจากนัน้น าเสนอรูปแบบทีมี

ความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยเลือกข้อท่ี Md ≥ -3.50, IQR ≥ 3.50 หรือค่าเฉล่ีย≥  3.50) 
(สวุิมล วอ่งวานิช, 2558) 

3.1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 7 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ประกอบด้วย 

 3.1.1 ผู้บริหารระดบัสงูในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีรับผิดชอบด้านกีฬา 
 3.1.3 นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 
 3.1.3 นายกสมาคม หรือเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย 
 3.1.4 ผู้ บริหารงานด้านกีฬาเป็นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีประสบ

ความส าเร็จ 
 3.1.5 ผู้บริหารหรือคณะกรรมการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ ส านกังานการ

อดุมศกึษา 
 3.1.6 ผู้จดัการทีมกีฬาวอลเลย์บอล ในสถาบนัอดุมศกึษา 
 3.1.7 ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ในสถาบนัอดุมศกึษา 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัเก่ียวกับ ความเป็นไปได้ และ

ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุม ในการน ารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยตอ่การน าไปใช้จริง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู ดงันี ้

1. ศึกษาสภาพการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา
และการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย โดยผู้วิจยัเดนิทางไปศกึษาและเก็บข้อมลูเอง 

2. การหาความเช่ือมัน่ของตวัชีว้ดัความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ (I.O.C.) และการ
ตอบแบบสอบถามใน  รอบท่ี  1 และ2 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ประยุกต์ (Modified Delphi 
Technique) โดยการน าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญด้วยตนเอง และการส่งข้อมูลโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ 

3.  ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์ผู้ปฏิบตัิและผู้ เก่ียวข้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิการด าเนินการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยนัความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้จริง 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิในระยะท่ี 1 โดยการจดัหมวดหมู่ข้อมลู 

การลดทอนข้อมลู การแสดงข้อมลู และสร้างข้อมลูโดยการสรุป 
2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาการลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จากการด าเนินการตาม

เทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Modified Delphi Technique) วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าสถิติ มธัย
ฐาน (Median) และคา่พิสยัควอไทล์ (Interquartile range) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากการ
ตอบแบบสอบถามโดยคิดเป็นคา่เฉล่ียของการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้รูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย สรุปและน าเสนอในรูปแบบ
รายงานการวิจยั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ผู้วิจยัได้แบง่การน าเสนอผลการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สภาพและความต้องการในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือ ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

ระยะท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพฒันารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ตามแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 

ระยะท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการ
จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ไปใช้จริง 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาโดยน าหลกัการโครงสร้างหน้าท่ีทางการบริหารจดัการ Function of 
Management (POLC) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  การจัดองค์การ  การน า และการควบคุม 
และการจัดการโดยน าเอาหลักการขององค์ประกอบปัจจัยนโยบายทางการกีฬาท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จ  ในการแข่งขัน กีฬานานาชาติ  (Sport Policy factors Leading to International 
Sporting Success: SPLISS) De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg and Shibli (2006) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลการสงัเคราะห์กรอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย สามารถน าเสนอได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. สภาพและความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

เป็นการน าข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร ต ารา น ามาสร้างเป็นแบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง เพ่ือน าไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 7 คน ประกอบด้วย 

 1). ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบริหารจดัการกีฬาองค์กรกีฬา  
 2) นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 
 3). นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 
 4). ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานด้านกีฬาในสถาบนัอดุมศกึษา 
 5). ผู้จดัการทีมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัฯ ท่ีประสบความส าเร็จ 
 6). ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ผู้ จัดการทีม

วอลเลย์บอลมหาวิทยาลยัไทย ในการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก 2019 
 7). ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติ

ไทย/คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง                          
ประเทศไทย โดยผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้วยตนเองระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562 และสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ดงันี ้

ผู้ เช่ียวชาญท่ี 1 (สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 12 มีนาคม 2563) ประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีเห็นคือ เร่ืองของระเบียบการศึกษาของแต่ละสถาบนัฯ ท่ีอาจเป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาในระดบัอดุมศึกษา เช่น ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ การผลกัดนัเข้าสู่กีฬาอาชีพ ปัญหาในด้านการให้สวสัดิการตา่ง ๆ ท่ีมีให้กบันกักีฬาในการเข้า
รับการศกึษาในระบบอุดมศึกษายงัไม่เพียงพอในบางสถาบนั เช่น ทนุการศึกษา ท่ีพกั หรือระบบ
เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนตา่ง ๆ  ปัญหาเร่ืองรูปแบบการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นของสถาบนัฯ ท่ีไม่
สอดคล้อง หรือมีความขดัแย้งกบัแผนการพฒันากีฬาแหง่ชาติ 

ใน ก า รพั ฒ น า กี ฬ า ว อ ล เล ย์ บ อ ล เ พ่ื อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใน
สถาบนัอดุมศกึษามหาวิทยาลยัควรด าเนินการคือ มีการจดัท าแผนพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มีการก าหนดแผน
นโยบายให้มีความชดัเจน และสอดคล้องกบัแผนกีฬา มหาวิทยาลยัต้องมีแผนงานรองรับนกักีฬา
โครงการเสริมหรือสนบัสนนุกีฬา มีแผนพฒันากีฬาด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกบัสมาคมกีฬา 
สโมสรกีฬา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ มีการจัดท าแผนการปฏิบตัิงาน และก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศท่ีชดัเจนมีการก าหนดเปา้หมายในการฝึกซ้อมรายการแข่งขนั มีการ
ก าหนดแผนด้าน งบประมาณในด้านการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศโดยตรง 
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ด้านโครงสร้างองค์กร ควรมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะตามองค์ประกอบท่ีควรมี เชน่ ผู้จดัการทีม ผู้
ฝึกสอน นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

มีระบบการจัดการเรียนเสริมช่วยแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือด้าน
การเรียนให้แก่นกักีฬามีการจดัระบบสวสัดิการให้แก่นกักีฬา เชน่ ท่ีพกั ทนุการศกึษา ทนุสนบัสนนุ
รายเดือน เป็นต้น มหาวิทยาลยัฯ ควรมีระบบการสนบัสนุนและผลกัดนันกักีฬาก้าวสู่ระดบัอาชีพ 
โดยควบคู่กับการเรียน และต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการพัฒนากีฬากีฬา
วอลเลย์บอล มีการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการอบรม เพ่ือพฒันาผู้ ฝึกสอนให้มีความรู้และความสามารถ
ท่ีทนัสมยั ในการพัฒนานกักีฬามหาวิทยาลยัต้องมีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมควรมี
ความพร้อม และเป็นตามมาตรฐาน  มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
เทคโนโลยีทางการกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เพ่ือพัฒนานักกีฬาไปสู่
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดโอกาสให้นักกีฬาท่ีมีฝีมือ ในการเข้าร่วมการคดัตวัใน
รายการต่าง ๆ มีการจดัหาโปรแกรมแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการให้มากขึน้เพ่ือพฒันา
ทักษะและประสบการณ์ของนักกีฬาอาจมีความร่วมมือในการจัดการแข่งขันเพ่ือเพิ่มรายการ
แขง่ขนั “เสนอแนะให้มีการจดัการแขง่ขนัวอลเลย์บอลลีกอดุมศกึษา” 

ด้านการควบคมุหรือการประเมิน ควรมีการควบคมุและประเมิน
ตดิตามแผนงานพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศอยูเ่สมอ มีการเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน ให้มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินงาน มีระบบการควบคมุงบประมาณในการใช้จ่าย มี
การประเมินสมรรถภาพของนักกีฬา มีระบบการติดตามนักกีฬา ทัง้เร่ืองการเรียนและมีกา ร
ตรวจสอบมาตรฐานของสนามกีฬาและอปุกรณ์กีฬาในมีความพร้อมในการใช้งานอยูเ่สมอ 

ผู้เช่ียวชาญท่ี 2 (สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง, 17 กมุภาพนัธ์ 2562 ) ใน
การพัฒนากีฬาเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา การก าหนดโครงสร้างและเป้าหมายยังขาดความ
ชดัเจน กระบวนการการพฒันานกักีฬาจากระดบัมธัยมสู่ระดบัมหาวิทยาลยัฯ ยงัไม่ตอ่เน่ือง  ขาด
การสนบัสนุนทีมกีฬาในระดบัโรงเรียนเพ่ือพฒันาความสามารถในวยัเด็กจึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินในระดับท่ีสูงขึน้ การพัฒนานักกีฬาด้านการเรียนและกีฬาในหลาย ๆ ท่ีไม่ส ามารถไป
ด้วยกันได้ ไม่มีระบบท่ีเอือ้ในการเรียนการสอน คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการก าหนด
เปา้หมายร่วมกบัสมาคมกีฬา เพ่ือเป็นการพฒันา กีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ในการด าเนินการ ด้านการวางแผน ควรมีการก าหนดแผนนโยบายใน
การขบัเคล่ือนกีฬาอย่างชดัเจน มีการจดัท าแผนการพฒันาแบบองค์รวมโดยมีหลกัการพฒันาตาม
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แผนการพัฒนากีฬาชาติ มีแผนปฏิบตัิการการท่ีมีความสอดคล้องกับโยบายการพฒันากีฬาเป็น
เลิศของมหาวิทยาลยัโดย มีการจดัแผนปฏิบตัิการประจ าปีในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความ
เป็นเลิศ แก่ส่วนงานภายในท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล กองพฒันาการกีฬา หรือ
ส านกักีฬาของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

มหาวิทยาลยั ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนากีฬาใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับชาติโดยการร่วมมือในการส่งต่อนักกีฬา การร่วมกันจัดอบรมและ
พฒันาผู้ ฝึกสอนหรือ บคุลากรทางการกีฬาอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 

มีกระบวนการการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬา เข้ามามีบทบาทในการฝึกซ้อมและการพฒันาทกัษะ และสมรรถภาพนกักีฬา 
มีระบบการจัดสวัสดิการ ให้แก่นักกีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเล่าเรียน 
คา่ใช้จา่ย เป็นต้น เพราะเป็นแรงดงึดูดให้นกักีฬาเข้ามาเรียนตอ่ในสถาบนัฯ และในการด าเนินการ
ต้องมีการวดัและประเมินผลอยา่งเป็นระบบอีกด้วย 

ผู้เช่ียวชาญท่ี 3 (สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง, 15 มีนาคม 2562) การ
ด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศในสถาบนัตา่ง ๆ ยงัไมมี่ระบบการบริหารจดัการท่ีชดัเจน ตัง้แตก่ารรับ
นกักีฬาเข้ามาเรียนและการพฒันาจนส าเร็จการศกึษา มหาวิทยาลยัต่างๆ ยงัขาดงบประมาณใน
การสนบัสนนุกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะ หรือมีก็อาจไม่เพียงพอ รวมถึงภาครัฐหรือสมาคม
กีฬา ควรมีการศึกษาสภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนทีมกีฬาหลาย
มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อม เช่น สนามกีฬา ผู้ เช่ียวชาญในชนิดกีฬา ผู้ ฝึกสอน การจัดท า
แผนงาน หรือจดัโครงสร้างในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศซึ่งท่ีผ่านมายังไม่มีความชดัเจน
เร่ืองแผนงานโครงสร้าง เช่น “การด าเนินงานกีฬาเป็นเลิศบางท่ีขึน้อยู่กับฝ่ายกิจการนิสิต บาง
สถาบนัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศโดยตรง”  มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัควรมีการ
ร่วมมือ กบัเครือข่ายองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา และคณะวิชาท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬาในมหาวิทยาลยัใน
การร่วมมือกันเพ่ือสรพัฒนากีฬาในสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศ และหลังจากส าเร็จการศึกษา 
สถาบนัฯ หรือภาครัฐควรมีการจดัระบบรองรับให้แก่นกักีฬาในชว่งปลายของการเลน่กีฬา หรือการ
สร้างอาชีพ หลงัจากการเป็นนกักีฬาอาชีพ 

ใน ก า รจั ด ก า ร กี ฬ า ว อ ล เล ย์ บ อ ล เ พ่ื อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใน
สถาบนัอดุมศกึษาควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ 

 ด้านการวางแผน ควรมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน พันธกิจ 
วิสยัทศัน์ ท่ีมีความเฉพาะในด้านท่ีมุ่งเน้นการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และในการจดัท าแผน
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ควรมีการระบุแผนงาน แผนเงิน แผนคน ให้มีความชดัเจน ควรมีระบบการจดัท าแผนร่วมมือกับ
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียน Academy ชมรมกีฬา สโมสร 
หรือสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 ด้านการจัดองค์กร ควรมีการจัดตัง้องค์กรท่ีมุ่งเน้นในด้านการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีการจดัระบบการพฒันากีฬาอย่างบูรณาการ ทัง้ในด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือสขุภาพ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 

 ด้านการน าและการปฏิบตัิ ควรมีการก าหนดสวสัดิการท่ีชดัเจน
แก่นักกีฬา เช่น ทุน การศึกษา ท่ีพัก เงินเดือนและเบีย้เลีย้งฝึกซ้อม  เป็นต้น มีการจัดระบบการ
เรียนเสริมให้แก่นกักีฬามีระบบการสนบัสนุนและผลกัดนันกักีฬาก้าวสู่ระดบัอาชีพ โดยควบคู่กับ
การเรียน มีการสร้างขวญัก าลังใจ”การเชิดชูเกียรติแก่ผู้ ฝึกสอนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศกัยภาพของทีมกีฬา มีการคดัเลือกสรรหาบคุลกรท่ีมีความสามารถสงูเข้ามาร่วมทีม เชน่นกักีฬาท่ี
มีความสามารถสูงผู้ ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ทักษะ มีความเช่ียวชาญ ในด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีสนามและวสัดอุปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการฝึกซ้อมของนกักีฬาท่ี
มีมาตรฐานและจ านวนเพียงพอ  ด้านการเงินควรมีการจดังบประมาณในการสนบัสนนุนกักีฬา ใน
การฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแขง่ขนัรายการตา่ง ๆ ตลอดทัง้ปี 

 ด้านการควบคมุ มหาวิทยาลยัควรมีระบบการประเมินผลท่ีเป็น
รูปธรรม โดยมีการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินอย่างเป็นระยะ มีระบบการควบคุม ก ากับ
ตดิตาม การฝึกซ้อมแข่งขนัและการใช้จ่ายประมาณท่ีรัดกมุ มีระบบการติดตามและวดัผลนกักีฬา
อยูเ่สมอทัง้ด้านการเรียนและด้านกีฬา 

ผู้เช่ียวชาญท่ี 4 (สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง , 6 กุมภาพันธ์ 2562) 
สภาพและปัญหาในการจัดการกีฬาเป็นเลิศมนสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันไม่มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และสิ่งส าคญัหากไม่มีนักกีฬาและบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถทางกีฬาเข้ามาร่วมทีม โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากการ
กีฬาในมหาวิทยาลยัควรจะมีนกักีฬาท่ีใช้งานได้ทนัที 

ความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัอดุมศึกษา สถาบนัต้องมีนโยบายในการสนบัสนุนและพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเป็น
อนัดบัแรก และด าเนินการวางแผนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรตา่ง ๆ เช่น บคุลากร นกักีฬา โค้ช และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีชว่ยสนบัสนนุ 
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การจัดองค์กร ควรต้องมีหน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบโดยตรง มี
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและวิสยัทศัน์ ทางด้านกีฬา และมีการมอบหมายงานอย่างเป็น
ระบบ 

ด้านการปฏิบัติการ จะต้องมีการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น ทุนการศกึษา ท่ีพกั เบีย้เลีย้งหรืออาจต้องมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
เช่นวสัดุอุปกรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดให้นกักีฬาเข้ามาเรียนในสถาบนัฯ และเม่ือเข้า
มาแล้วสถาบนัต้องให้ความส าคญัดูแลเร่ืองการฝึกซ้อม ส่งแข่งขนั และการเป็นอยู่ของนักกีฬา 
“และหลังจากแข่งขนันักกีฬาประสบความส าเร็จ ได้รับเหรียญรางวัลมหาวิทยาลยัก็จะมีรางวัล
พิเศษเป็นขวัญก าลังใจ ตัวอย่างเช่น ชนะเลิศ เหรียญทอง 100,000 หรือ 50,000 หรือ 30,000 
ตามสมควร”  มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในสถาบันฯ 
ตัง้แต่เพ่ือนนิสิต อาจารย์ผู้ สอน จนถึงระดับบริหาร ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านการควบคมุ ต้องมีการวางระบบการประเมินผลท่ีสามารถวดัได้
จริง มีคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทัง้ระบบ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและ
พฒันา 

ผู้ เชียวชาญท่ี  5 (สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง , 12 มีนาคม 2562 ) 
ประเดน็ปัญหาสว่นใหญ่เป็นการขอตวัในการฝึกซ้อมและแขง่ขนัในระหวา่งเวลาเรียนมหาวิทยาลยั
ไม่สามารถให้เวลาเรียนกับนิสิตนกัศึกษาท่ีท าการแข่งขนัและเก็บตวัฝึกซ้อมได้จึงเป็นอปุสรรคใน
การพฒันานกักีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ “ในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีน่ีมหาวิทยาลยัมีนโยบายสนบัสนนุกีฬาเป็น
เลิศอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหา” เช่นมีการด าเนินการตัง้แต่การรับนักกีฬาเข้า และดูแลสนับสนุนการ
ฝึกซ้อมและแขง่ขนัอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระบบ 

การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศควรด าเนินการดงันี ้
คือ 

ด้านการวางแผน มหาวิทยาลยัมีนโยบายสนบัสนุนด้านการกีฬา 
ควบคู่กับนโยบายสนบัสนุนการเรียนของนกักีฬาในช่วงเวลาการฝึกซ้อมและแข่งขนั มีการจดัท า
แผนในการพฒันากีฬาเป็นเลิศโดยตรงทัง้แผนคน เช่นในการคดัเลือกและสรรหานกักีฬา “เรามีการ
สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนมธัยมในการรับนกักีฬามาเรียน และดแูลจนจบการศกึษา” แผนเงินการ
สนบัสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ การเข้าร่วมการแข่งขนั และแผนด้านสวสัดิการการ
เรียน การเป็นอยู่ของนกักีฬาการจดัองค์กร มีการจดัแบ่งโครงสร้างหน้าท่ี ในการท างานด้านกีฬา
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เป็นเลิศตามนโยบายของมหาวิทยาลยั มีคณะกรรมการและบคุลกรท่ีดแูลทีมวอลเลย์บอลโดยตรง 
ทัง้ด้านฝึกซ้อมแขง่ขนั และด้านการเรียน การด าเนินชีวิต 

 ด้านการน า/การปฏิบัติการ มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกบัเครือขา่ยฯ เชน่โรงเรียน ชมรมวอลเลย์บอล สมาคมฯ หรือสโมสรกีฬาวอลเลย์บอล
ในการสนบัสนนุกีฬาของมหาวิทยาลยั ในเร่ืองของสนามกีฬาในการฝึกซ้อม และงบประมาณตา่ง 
ๆ นอกจากนัน้ยังมีการส่งเสริมนักกีฬาให้ไปเล่นในลีกอาชีพ มหาวิทยาลยัมีระบบการให้รางวัล 
การเชิดชเูกียรต ิและการจดัสวสัดกิารให้แก่นกักีฬาท่ีสร้างผลงานให้แก่มหาวิทยาลยั 

 ด้านการควบคุม มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ื อความเป็นเลิศ เช่น
ประเมินผลการฝึกซ้อม การแข่งขนั รวมถึงการประเมินประเมินศกัยภาพนกักีฬา และผู้ ฝึกสอนเป็น
ระยะ เช่น ช่วงการเตรียมทีม ช่วงการแข่งขัน ช่วงหลังแข่งขัน  “ ส าหรับของเราใช้ผู้ ฝึกสอน
วอลเลย์บอลท่ีเป็นผู้ ฝึกสอนจาก สโมสรฯ และโรงเรียนมธัยมมาชว่ยด าเนินการ” 

ผู้เช่ียวชาญท่ี 6 (สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง, 22 กุมภาพันธ์ 2562) ใน
การพัฒนากีฬาเป็นเลิศในระดบัอุดมศึกษา ปัญหาใหญ่คือการขอตัวในการฝึกซ้อมแข่งขัน ใน
ระหว่างการเรียน ซึ่งพบว่าในมหาวิทยาลยัภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลยัไม่สามารถ ให้เวลา
เรียนกบันิสิตนกัศกึษา ท่ีท าการแขง่ขนัและเก็บตวัฝึกซ้อมได้ ซึ่งเป็นอปุสรรคกบัการพฒันานกักีฬา
ให้ประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ กบัการเรียน 

ปัญหาในเร่ืองของ การสนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา และ
ระบบการเชิดชูเกียรติ ให้กับนิสิตท่ีท าผลงานกับมหาวิทยาลยั ซึ่งมีข้อท่ีจ ากัดมากในเร่ือระเบียบ
การจ่าย ต่าง  ๆ  และยงัพบว่า การจดัระบบการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นตวัก าหนด
ในการได้มาซึ่งนกักีฬาและการส่งต่อนกักีฬาในระดบัมธัยมศึกษาเข้าสู่ระดบัอุดมศึกษา นกักีฬา
สว่นใหญ่ขาดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ใน ก า รพั ฒ น า กี ฬ า วอ ล เล ย์ บ อ ล เ พ่ื อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ  ใน
สถาบนัอดุมศกึษานัน้ “ต้องมีระบบการสรรหาและคดัเลือกตวันกักีฬาในระดบัมธัยมเพ่ือเข้าศกึษา
ต่อในมหาวิทยาลัย โดยจดัท าแผนร่วมมือกับโรงเรียน ในการพัฒนากีฬา เพ่ือส่งต่อนักกีฬาและ
การได้ซึง่นกักีฬาระดบัต้น ๆ เข้ารับการศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั” 

ด้านการวางแผน มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดแผน สวสัดิการใน
การตอบแทนแก่นกัศกึษาท่ีมีผลงานให้แก่มหาวิทยาลยั 
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ด้านการจัดองค์กร  ต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ บางสถาบนัอาจเป็นส านกักีฬา กองกีฬา หรือกองกิจการนิสิต ตาม
ความเหมาะสม 

ด้านการน า จะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอลและเข้าใจบริบทในการพัฒนากีฬา มีระบบการเรียน การสอนเสริมให้แก่นิสิต
นักศึกษาท่ีมีผลกระทบในช่วงของการเก็บตัวฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีระบบการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนหรือบคุลากรทางการกีฬาของมหาวิทยาลยัให้มีความรู้ตามยุค
สมัยของกีฬา มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล และอุปกรณ์กีฬาท่ีมีความพร้อม  มีการน าความรู้ และ
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีสว่นร่วมในการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

ด้านการควบคมุ มีการจดัระบบและกลไกการประเมินผลการแข่งขนั 
ท่ีตรงไปตรงมาตามแผนการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลยั เปิดโอกาส แก่ทีมกีฬาในการส่งเข้าร่วม
การแข่งขนัในรายการตา่งๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาอยู่เสมอ  “ไม่ใช่ว่าปีนีแ้พ้ ปีหน้าไม่ส่ง
แขง่” นกักีฬาก็จะไมมี่โอกาสในการพฒันาตนเอง 

ผู้เช่ียวชาญท่ี 7 (สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง, 23 กุมภาพันธ์ 2562) ใน
การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการกีฬาเป็นเลิศประเด็นปัญหาท่ีพบ คือ เร่ืองของการจดัระบบทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การได้มาซึ่งนักกีฬา ในส่วนนีจ้ะมี
ความแตกตา่งอย่างเห็นได้ชดัระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐ กบัเอกชน ประเดน็ปัญหาท่ีส าคญัคือในการ
ขอตวันกักีฬาไปท าการฝึกซ้อม หรือแข่งขนั ในระหว่างการเรียนมหาวิทยาลยัฯ ไม่สามารถให้เวลา
เรียนกบันิสิตนกัศกึษาท่ีท าการแขง่ขนัและเก็บตวัฝึกซ้อมได้จึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งกบัการเรียนของ
นิสิตนกัศกึษาท่ีเป็นนกักีฬา 

การด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศมหาวิทยาลยัควรมีการสร้างจดุเด่น
ในการศกึษาและการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ โดยมหาวิทยาลยัมีการร่วมมือกบัสมาคมกีฬา
ฯ เพ่ือเอือ้ต่อการขอตวันักกีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน สมาคมมีการจัดท าศูนย์ฝึกกีฬา
ร่วมกบัมหาวิทยาลยั โดยค านงึถึงจดุเดน่ในด้านภมูิศาสตร์ของมหาวิทยาลยันัน้ ๆ 

ด้านการวางแผน มหาวิทยาลยัควรมีการก าหนดแผนนโยบาย พนัธ
กิจ วิสยัทศัน์ ท่ีมีความเฉพาะในด้านการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีระบบการวางแผนร่วมมือ
กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา เช่น 
การจัดท าแผนความร่วมมือกับโรงเรียน ในการพัฒนากีฬาเพ่ือส่งต่อนกักีฬาเข้ารับการศึกษาใน
ระดบัมหาวิทยาลยั มีการจดัท าแผนในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในมหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน 
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มีการก าหนดแผนระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และท่ีส าคญั
ควรมีการก าหนดแผนนโยบายการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสอดคล้องกบัแผนพฒันากีฬาชาติ
มีการก าหนดแผนการปฏิบตังิานด้านทรัพยากรการบริหารจดัการ 

ด้านการจัดองค์กร ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนากีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั มีคณะกรรมการการบริหาร และในสถาบนัหรือมหาวิทยาลยั
ต้องมีการจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล และก าหนดแผนการด าเนินงานของชมรมฯ ให้สอดคล้อง
กบัแผนพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั 

ด้านการน า มหาวิทยาลยัควรมีการจดัสวสัดิการ เช่น หอพกันกักีฬา
ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือช่วยให้สะดวกต่อการฝึกซ้อมและการควบคุมนักกีฬา มีการจัดระบบ
ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาในการศึกษาต่อ มีระบบการคดัเลือกนักกีฬาท่ี
ชดัเจน มีการคดัสรรบุคลากรทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการพฒันา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีระบบการพฒันาผู้ ฝึกสอนหรือบคุลากรทางการกีฬาอย่างตอ่เน่ือง มีการ
จัดระบบการเรียนเสริมเพ่ือเอือ้ต่อนักกีฬาในช่วงของการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีการน าองค์
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันากีฬา “วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็น
สิ่งส าคญัมากในการพฒันานกักีฬาให้มีขีดความสามารถสงูสดุ” สนามกีฬาและอปุกรณ์กีฬา ควร
มีความเป็นมาตรฐานสูง และมหาวิทยาลยัควรสนบัสนุนนักกีฬาในการส่งเข้าร่วมการแข่งขนัใน
รายการตา่งๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ มีระบบการสร้างความเช่ือมัน่ในช่วงหลงัของการเป็น
กีฬา โดยการสร้างอาชีพในสายวิชาชีพกีฬา ให้กบันกักีฬาหลงัส าเร็จการศกึษา 

ด้านการควบคมุ มีระบบการควบคมุในแผนงานการพฒันากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศท่ีชดัเจน มีเกณฑ์การประเมินนกักีฬาทัง้เร่ืองการเรียนและกีฬา อยา่งเป็นระบบ 

จากการสังเคราะห์เอกสาร ต ารางานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
สามารถสรุปถึงสภาพและความต้องการในการจดัการเพ่ือพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบนัอดุมศกึษาได้ ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงสภาพและปัญหาในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ                       
ในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

สภาพและปัญหาในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา                                    

ของประเทศไทย 

1.ด้านการวางแผน                                                                 

1.1 ไมมี่นโยบายในการสนบัสนนุกีฬาเพ่ือความ

เป็นเลิศท่ีชดัเจน                                                             

1.2 ไมมี่แผนความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา

หรือสโมสรกีฬา ในการรับนกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ 

1. ด้านการการจัดองค์กร                                                

2.1 มีการจดัการด้านกีฬาเป็นเลิศเป็นงานท่ี

ฝากไว้กบักองกิจการนกัศกึษา                                               

2.2 ไมมี่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ

โดยเฉพาะ 

3. ด้านการน า/ปฏิบัตกิาร                                               

2.1 มีการด าเนินงานด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ

ในสถาบนัอดุมศกึษา                                                     

2.2 การจดัสวสัดกิารตา่ง ๆ ไมเ่หมาะสม                              

2.3 นกักีฬาประสบปัญหาด้านการเรียนขณะ           

ท าการฝึกซ้อมและแขง่ขนั                                                    

2.4 บคุลากรท่ีเก่ียวข้องขาดขวญัก าลงัใจ                              

2.5 งบประมาณในการด าเนินงานด้านกีฬาเป็น

เลิศไมเ่พียงพอ                                                                

2.6 ขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

4. ด้านการควบคุม                                                        

4.1 ไมมี่เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา                                          

ของประเทศไทย 

1. ด้านการวางแผน                                                           

1.1 ต้องการให้มีการก าหนดนโยบายด้านการ

พฒันากีฬาเป็นเลิศ                                                      

2.2. ต้องการให้มีการจดัท าแผนในการพฒันา

กีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัอดุมศกึษา                                 

2.3 มีแผนในการรับนกักีฬาเข้าศกึษาตอ่                                  

2.4 มีการร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในการ

พฒันานกักีฬาร่วมกนั 

2. ด้านการจัดองค์กร                                                    

2.1 ให้มีการจดัตัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้าน

กีฬาเป็นเลิศโดยเฉพาะ                                                

2.2 ให้มีคณะกรรมการในการด าเนินงานด้าน

การพฒันากีฬาเป็นเลิศ                                                     

2.3 สนบัสนนุให้จดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล

ในมหาวิทยาลยั และร่วมการด าเนินการด้าน

พฒันากีฬาเป็นเลิศ 

3. ด้านการน า/ปฏิบัตกิาร                                           

3.1 มีการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม                                      

3.2 มีการรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถสงูเข้า

ศกึษาตอ่                                                                     

3.3 มีการชว่ยเหลือด้านการเรียนส าหรับ

นกักีฬา                                                                           

3.4 มีการสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนั                                 

ตลอดทัง้ปี 

4. ด้านการควบคุม                                                        

4.1 มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินผลการ

ด าเนินงาน                                                                   

4.2 มีคณะกรรมการในการประเมินผล                                          

4.3 มีการน าผลการปฏิบตังิานมาปรับปรุงเพ่ือ

พฒันามาตรฐาน 

 

 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพและความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลใน

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถน ามาจัดท าร่างรูปแบบได้ ดังนี ้
ร่างรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา                            

ของป ระ เทศ ไทย  โดย ใช้ก ระบวนการบ ริห ารจัดการ Function of Management ได้ แก่                                        
1) การวางแผน Planning 2) การจัดองค์กร  Organization  3) การน า /การปฏิบัติ  Leading                                   
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4) การควบคุม Controlling โดยประกอบกับการพัฒนากีฬาตามหลักการปัจจัยนโยบายการ
พฒันากีฬา SPLISS: Model มาสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการให้กีฬาวอลเลย์บอลใน
สถาบนั อดุมศกึษาไปสูค่วามเป็นเลิศ มีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดของการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบัน 
อุดมศึกษาของประเทศไทย 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 
1.1 มีการก าหนดนโยบายในการสง่เสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนั 
1.2 มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

โดยเฉพาะ 
1.3 มีนโยบายในการสนบัสนนุด้านการศกึษาส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอล 
1.4 มีการก าหนดพนัธกิจท่ีสนบันโยบายท่ีเก่ียวข้อง กบัพฒันากีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศ 
1.5 มีการก าหนดพันธกิจท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ในการส่งเสริมกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
1.6 มีการก าหนดเป้าหมาย ในการเตรียมทีมนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันใน

รายการตา่ง ๆ ทัง้ระดบัชาต ิและนานาชาติ ตลอดทัง้ปี 
1.7 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และความพร้อมทางด้านทรัพยากร เพ่ือ

น ามาใช้ในวางแผน 
1.8 มีการก าหนดแผน ในการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศให้

สอดคล้องกบัแผนพฒันากีฬาเป็นเลิศของสถาบนั 
1.9 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
1.10 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 

ในระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 
1.11 มีการจดัท าแผนงานในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
1.12 มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีส าหรับการพฒันากีฬาเพ่ือวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศ 
1.13 มีแผนปฏิบตัิการ ก่อนแข่งขนั ระหว่างแข่งขนั และหลงัแข่งขนัส าหรับกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
1.14 มีแผนในการพฒันาและสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัโรงเรียนสโมสรกีฬา 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ และหนว่ยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 
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1.15 มีแผนในการพฒันาบุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

1.16 มีการก าหนดแผนงบประมาณในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ     
เป็นเลิศ 

1.17 มีแผนในการจัดหาอุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุน  
การเตรียมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

1.18 มีแผนในการรับนักกีฬา  โครงการผู้ มีความสามารถพิ เศษด้านกีฬา
วอลเลย์บอลเข้าศกึษาตอ่ 

1.19 มีการก าหนดโครงการ กิจกรรมเพ่ือพฒันานกักีฬาผู้ มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

1.20 มีแผนในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนัฯ 

2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)  
2.1 มีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนั 
2.2 มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้านกีฬาเป็นเลิศ 
2.3 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ มีการก าหนดมาตรฐานและ

ตวัชีว้ดัของการปฏิบตังิาน 
2.4 หน่วยงานท่ีรับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ มีเอกภาพในการ

บงัคบับญัชา 
2.5 มีโครงสร้างหน้าท่ีและผู้ รับผิดชอบในการ จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศ 
2.6 มีการมอบหมายงานและหน้าท่ี ในการจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตาม

ความรับผิดชอบ และล าดบัการบงัคบับญัชา 
2.7 มีผู้ รับผิดชอบโดยตรง ในการจดัการและพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศ 
2.8 มีการจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัฯ หรือมหาวิทยาลยั 
2.9 ชมรมวอลเลย์บอล มีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพมุง่เน้นการพฒันานกักีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศ 
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2.10 มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารงานในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

2.11 มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้  รับผิดชอบใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

2.12 มีการจดัสรรบุคลากร และก าหนดขอบข่ายการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายมี
ความสมัพนัธ์ และเหมาะสม 

2.13 มีการประสานงาน  เช่ือมโยงการท างานกับองค์กรกีฬาทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.14 มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการจัดการ และด าเนินงานด้านงบประมาณ
ส าหรับกีฬาเป็นเลิศ 

2.15 มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบในการใช้ และบ ารุงรักษา สถานท่ีอปุกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ส าหรับกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

2.16 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการคดัเลือกนกักีฬา และเตรียมทีมนกักีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อเข้าร่วมการแขง่ขนั 

3. ด้านการน า/ด้านปฏิบัติการ (Leading) 
3.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน และให้ความส าคญัในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศของสถาบนั 
3.2 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ ในการฝึกซ้อมและแขง่ขนัของนกักีฬาวอลเลย์บอล 
3.3. มีการปฏิบตังิานตามแผนของการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
3.4 มีการจดัสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดอุุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ต่อการพัฒนา

กีฬาวอลเลย์บอล 
3.5 มีการสร้างขวัญก าลังใจ  และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน แก่นักกีฬาและ

เจ้าหน้าท่ี   
3.6. มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ท่ีพัก เบีย้เลีย้งให้กับนักกีฬา และ

เจ้าหน้าท่ีทีมอยา่งเหมาะสม 
3.7 มีการก าหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานขององค์กรอย่าง

ชดัเจน   
3.8 ผู้บริหาร ผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึกสอน มีความรับผิดชอบช่วยเหลือเอาใจใส่นักกีฬา

วอลเลย์บอลเป็นอยา่งดี 
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3.9 มีการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการ  
ฝึกซ้อมและการแขง่ขนั ส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอล 

3.10 มีผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพฒันานกักีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

3.11 มีการสั่งการในการด าเนินงานทางด้านกีฬาเพ่ือเป็นเลิศ  โดยค านึงถึง
ความสามารถของผู้ปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสม 

3.12 มีกิจกรรม ส่งเสริมให้นักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
มหาวิทยาลยัเพ่ือให้นกักีฬาได้พฒันาความสามารถตนเอง 

3.13 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทีมกีฬาวอลเลย์บอล  
อยา่งตอ่เน่ือง 

3.14 มีระบบให้การช่วยเหลือนกักีฬาในด้านการเรียน เช่น มีการจดัระบบการเรียน
การสอนเสริมเพ่ือเอือ้ตอ่นกักีฬาในชว่งของการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

3.15 มีการจดัสวสัดกิารเสริม เพ่ือเป็นแรงจงูใจแก่นกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาบคุลากร
ท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เชน่ การเชิดชเูกียรตนิกักีฬา และเจ้าหน้าท่ี 

3.16 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 
อยา่งเป็นระบบ 

3.17 มีการคัดเลือก สรรหานักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือเข้ามา
ศกึษาตอ่ในสถาบนั หรือมหาวิทยาลยั 

3.18 มีผู้ ฝึกสอนและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

3.19 มีการส่งบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพ่ือพฒันาองค์
ความรู้ในการเตรียมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

3.20 มีการคดัเลือกสรรหาผู้ ฝึกสอน และบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

3.21 มีงบประมาณสนบัสนุนส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอลในการเข้าร่วมการแข่งขนั
ในรายการตา่ง ๆ 

3.22 มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับการฝึกซ้อม 
3.23 มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

โดยเฉพาะ 
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3.24. มีการร่วมมือกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล สโมสรกีฬาวอลเลย์บอล เพ่ือ
พฒันานกักีฬาและผลกัดนัไปสูร่ะดบัอาชีพ 

3.25 มีการน าผลการวิจยั และนวตักรรมมาใช้ในการพฒันานกักีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

3.26 มีการสนบัสนนุ การสร้างอาชีพให้กบันกักีฬา หลงัส าเร็จการศกึษา 
4. ด้านการควบคุม (Controlling) 

4.1 มีคณะกรรมการในการควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถาบนั 

4.2 มีการควบคมุ ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

4.3 มีการควบคุมติดตามการด าเนินงานในการจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทัง้
ระบบ 

4.4 มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 
อยา่งเหมาะสม 

4.5 มีการประเมินผล การฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

4.6 มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของ
สถาบนั 

4.7 มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านกีฬาเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี       
ก าหนดไว้ 

4.8 การประเมินแผนการด าเนินงานด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ มีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายในการด าเนินงานของสถาบนั 

4.9 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าผลการประเมิน มาพัฒนาการด าเนินงานใน
การพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

4.10 มีการควบคมุการปฏิบตัิหน้าท่ี ของผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้า ให้ปฏิบตัิงานตาม
แผนท่ีก าหนด 

4.11 มีการประเมินศกัยภาพของผู้ ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีทีม และชมรมวอลเลย์บอลตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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4.12 มีการควบคุมการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนา กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศ   

4.13 มีระบบการรายงานผลการปฏิบตัิงานด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 
ประจ าปี 

4.14 มีการติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมและผลการแข่งขนัของนักกีฬาเพ่ือน ามา
พฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

4.15 มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม  เพ่ือน ามาเป็นแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานในครัง้ตอ่ไป 

4.16 มีการก ากับติดตามและวดัผลส าเร็จของนกักีฬาทัง้ด้านการเรียนและด้านกีฬา
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.17 มีระบบการควบคมุ และการประเมินแผนงาน ของการพฒันากีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศ 

4.18 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ                       
เป็นเลิศ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถาม 
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสงัเคราะห์ข้อมูล

จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสร้างเป็นข้อค าถามและให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถาม ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
(Index of item Objective Congruence : IOC ) ทัง้ฉบบัมีคา่ ระหวา่ง 0.80-1. 

ระยะท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้วิธี 
Modified Delphi Technique สรุปผลการวิจยัเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ส่วนที่ 1. สถานภาพของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 6 แสดงสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ (n = 19) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 16 84.21 

หญิง 3 15.79 
อาย ุ 30-39 ปี 4 21.05 

40-49 ปี 7 36.84 
50-59 ปี 6 31.58 
60 ปีขึน้ไป 2 10.53 

ระดบั
การศกึษา 

ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 11 57.89 
ปริญญาเอก 8 42.11 

 
 
ผู้ เช่ียวชาญ  

นัก วิ ช าการ ด้ านบ ริห ารจัด การ กีฬ า  ท่ี ป ฏิ บั ติ งาน ใน
สถาบนัอดุมศกึษาอยา่งน้อย 10 ปี 

4 21.05 

ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารในองค์กร
กีฬา หรือเป็นผู้ บริหารในหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท่ี
รับผิดชอบงานด้านกีฬาเป็นเลิศ อยา่งน้อย 5 ปี 

5 26.32 

เป็นผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัการทีม
กีฬาวอลเลย์บอลของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งน้อย 5 ปี   

10 52.63 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ เช่ียวชาญจ านวนทัง้หมด 19 คน                        

เป็นชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 เป็นหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ช่วงอายุของ
ผู้ เช่ียวชาญ มีชว่งอายอุยูใ่นช่วง 30-39 ปีจ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 มีอายอุยู่ในช่วง 40-
49 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 มีช่วงอายรุะหว่าง 50-59 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
31.58 และมีช่วงอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 10.53 ระดับการศึกษา  
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ผู้ เชียวชาญมีระดบัการศกึษา ปริญญาโทจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 และระดบัปริญญา
เอกจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 42.11 กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเป็นนกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬาท่ี
ปฏิบตัิงานในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 21.05 เป็นเป็นผู้บริหารองค์กรกีฬา
หรือ ผู้บริหารในหน่วยงานของสถาบนัอดุมศึกษาท่ีรับผิดชอบด้านกีฬา จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อย
ละ 52.62 และเป็นกลุ่มผู้จดัการทีมหรือผู้ ฝึกสอน กีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัอดุมศึกษา จ านวน 
10 คนคดิเป็นร้อยละ 52.63 

ส่วนที่  2.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้อง
และความ เป็นไปได้ของรูปแบบการการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินคา่5 ระดบั (Rating 
scale)  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอตามตาราง ดงันี ้
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ตาราง 7 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์และการแปลความหมายของข้อค าถาม
รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย  
(รอบท่ี 1) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 
1. ด้านการวางแผน Planning 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย ในการส่งเสริมกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

1.2 มี ก ารก าหนดน โยบาย ในการส่ ง เส ริม กีฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.3 มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับ
นกักีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.4 มีการก าหนดพนัธกิจท่ีสนบันโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
พฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

1.5 มีการก าหนดพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ ใน
การสง่เสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.6 มีการก าหนดเป้าหมาย ในการเตรียมทีมนักกีฬา 
เพ่ือเข้าร่วมแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ทัง้ระดบัชาติ
และนานาชาต ิตลอดทัง้ปี 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

1.7 มีการก าหนดแผนส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกบัแผนพฒันากีฬาเป็น
เลิศของสถาบนั 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

1.8 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และความพร้อม
ทางด้านทรัพยากร เพ่ือน ามาใช้ในวางแผน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.10 มี การก าหนดแผนกลยุท ธ์  ในการพัฒ นากีฬ า
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนัในระยะสัน้ 
ระยะกลาง ระยะยาว 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

1. ด้านการวางแผน Planning 
1.11 มี ก า รจั ด ท า แ ผ น ง า น ใน ก า รพั ฒ น า กี ฬ า

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.12 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ส าหรับการ
พฒันากีฬาเพ่ือวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.13 มีแผนปฏิบตัิการ ก่อนแข่งขนั ระหว่างแข่งขนั และ
หลงัแขง่ขนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.14 มีแผนในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความ
ร่วม มือกับโรงเรียนสโมสรกีฬา สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลฯ และหนว่ยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.15 มีแผนในการพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

1.16 มีการก าหนดแผนงบประมาณในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.17 มีแผนในการจัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  เพ่ื อสนับ สนุ น  ก าร เต รียม ที ม กีฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.18 มีแผนในการรับนกักีฬาโครงการผู้ มีความสามารถ
พิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอลเข้าศกึษาตอ่ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.19 มีการก าหนด โครงการ กิจกรรมเพ่ือพฒันานกักีฬา
ผู้ มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

1.20 มีแผนในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
ส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ                                                  
ของมหาวิทยาลยั  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 



  87 

ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 
2. ด้านการจัดองค์กร Organization 

2.1 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถาบนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2.2 มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานท่ีมีวิสัยทัศน์                            
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกีฬา
เป็นเลิศ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.3 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ มีการ
ก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัของการปฏิบตังิาน 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2.4 หน่วยงานท่ีรับมอบหมาย มีเอกภาพในการบงัคบั
บญัชา 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.5 มีโครงสร้างหน้าท่ีและผู้ รับผิดชอบในการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2.6 มีการมอบหมายงานและหน้าท่ี ในการจดัการกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศตามความรับผิดชอบ และล าดบั
การบงัคบับญัชา 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2.7 มีผู้ รับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการและพัฒนา
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2.8 มีการจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัฯ  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2.9 ชมรมวอลเลย์บอลมีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ

มุง่เน้นการพฒันานกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.10 มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารงานในด้านกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2.11 มี บุ ค ล าก ร ท่ี มี ค ว าม รู้ค ว าม ส าม า รถ  แ ล ะ
ประสบการณ์เป็นผู้  รับผิดชอบในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 
2.12 มีการจัดสรรบุคลากร และก าหนดขอบข่ายการ

ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์ และ
เหมาะสม 

5.00 1.00  

2.13 มีการประสานงาน เช่ือมโยงการท างานกับองค์กร
กีฬาทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.14 มีการแต่งตั ง้ผู้ รับผิดชอบในการจัดการ และ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.15 มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบในการใช้ และบ ารุงรักษา 
สถานท่ีอุปกรณ์  และสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2.16 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการในการคดัเลือกนกักีฬา 
และเตรียมทีมนกักีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3. ด้านการน า/การปฏิบตั ิLeading 
3.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญใน               

การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.2 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ ในการฝึกซ้อมและแขง่ขนั
ของนกักีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.3 มีการปฏิบัติงานตามแผนของการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.4 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
อยา่งเพียงพอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.5 มีการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบตังิาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

3.6 มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ท่ีพัก 
เบีย้เลีย้งให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทีมอย่าง
เหมาะสม  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.7 มีการก าหนด กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ ในการ
ปฏิบตังิานขององค์กรอยา่งชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.8 ผู้บริหาร ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ
ชว่ยเหลือเอาใจใสน่กักีฬาเป็นอยา่งดี 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.9 มี การน าความ รู้ท าง ด้ านวิท ยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อม และ
การแขง่ขนั 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.10 มีผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการ
พฒันา นกักีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.11 มีการสั่งการ โดยค านึงถึงความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการด าเนินงานทางด้านกีฬาเป็น
เลิศอยา่งเหมาะสม 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.12 มีกิจกรรม ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือให้นกักีฬาได้พฒันา
ความสามารถตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.13 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการ
พฒันาทีมกีฬาวอลเลย์บอล อยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.14 มีระบบให้การช่วยเหลือนักกีฬาในด้านการเรียน 
เช่น มีการจดัระบบการเรียนการสอนเสริมเพ่ือเอือ้
ตอ่นกักีฬาในชว่งของการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

3.15 มีการจัดสวัสดิการเสริม เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่
นักกีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เชน่ การเชิดชเูกียรตนิกักีฬา 
และเจ้าหน้าท่ี 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.16 มีการประชาสัมพัน ธ์ กิจกรรม ท่ีส่ งเส ริม กีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ อยา่งเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
 
 

3.17 มีการคัดเลือก สรรหานักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีมี
ความสามารถสงู  เพ่ือเข้ามาศกึษาตอ่ในสถาบนัฯ/ 
มหาวิทยาลยั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.18 มีผู้ ฝึกสอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีความรู้
ความสาม ารถและประสบการณ์ ด้ าน กีฬ า
วอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.19 มีการส่งบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรตา่งๆ เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ในการเตรียม
ทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ       

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.20 มีการคดัเลือกสรรหาผู้ ฝึกสอน และบุคลากร หรือ
เจ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ก า รพั ฒ น า กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

3.21 มี ง บ ป ระ ม าณ ส นั บ ส นุ น ส า ห รับ นั ก กี ฬ า
วอลเลย์บอลในการเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการ
ตา่งๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.22 มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับ
การฝึกซ้อม 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.23 มีอปุกรณ์ส าหรับใช้ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.24 มีการร่วมมือกับ สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือพฒันานกักีฬา และผลกัดนัไปสูร่ะดบัอาชีพ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.25 มีการน าผลการวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ในการ
พฒันานกักีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.26 มีการสนบัสนนุ การสร้างอาชีพให้กับนกักีฬา หลงั
ส าเร็จการศกึษา 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
 

4. ด้านการควบคุม Controlling    
4.1 มีการควบคุม ก ากับติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4.2 มีคณะกรรมการในการควบคมุ และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 มีการควบคมุติดตามการด าเนินงานในการจดัการ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทัง้ระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง  7 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 
4.4 มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา 

อยา่งเหมาะสม  
5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.5 มีการประเมินผล การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล  ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.6 มีการตดิตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ 5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4.7 มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.8 มีการเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายในการด าเนินงาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.9 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าผลการประเมิน 
มาพัฒนาการด าเนินงานในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.10 มีการควบคมุการปฏิบตัิหน้าท่ี ของผู้ ฝึกสอน และ
เจ้าหน้า ให้ปฏิบตั ิงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4.11 มีการประเมินศักยภาพของผู้ ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ี 
และชมรมวอลเลย์บอลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.12 มีการควบคุมการใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.13 มีระบบการรายงานผลการปฏิบตังิาน ประจ าปี 5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
4.14 ติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมและผลการแข่งขัน

ของนกักีฬาเพ่ือน ามาพฒันา กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 
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4.15 มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ

กิจกรรม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพฒันาปรับปรุง
การด าเนินงานในครัง้ตอ่ไป 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.16 มีการก ากบัติดตามและวดัผลส าเร็จของนกักีฬาทัง้
ด้านการเรียนและด้านกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.17 มีระบบการควบคมุ และการประเมินแผนงาน ของ
การพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.18 มีการน าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศ ในสถาบนัอดุมศกึษา พบวา่ กลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าข้อความนัน้สามารถน าไปเป็นรูปแบบ
ได้โดยมีคา่มธัยฐานมากกว่า 3.50 และมีคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ ต ่ากว่า 1.50 ทกุข้อ โดยมีข้อท่ีมี
ความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ และกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่ข้อความสอดคล้องกัน
ทกุข้อ 

สว่นท่ี 2 น าผลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้อง
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดับ 
(Rating scale) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการแสดงค่ามัธยฐาน ค่าความแตกต่าง
ระหว่างควอไทม์ และค่าความเห็นของผู้ เช่ียวชาญใน รอบท่ี 2 โดยให้ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดิมยืนยนั
ข้อมลูหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูความเห็นใหม ่ปรากฏผลตามตาราง ดงันี ้
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ตาราง 8 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์และการแปลความหมายของรูปแบบ                         
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย (รอบท่ี 2 ) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่วามเป็นเลศิ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

1. ด้านการวางแผน Planning 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น
เลศิ  

5.00 0.50 มากที่สดุ 

1.2 มีการก าหนดนโยบายในการสง่เสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.3 มีนโยบายในการสนบัสนุนด้านการศึกษาส าหรับนกักีฬา
วอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.4 มีการก าหนดพันธกิจที่สนับสนุนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
พฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.5 มีการก าหนดพันธกิจ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการ
สง่เสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.6 มีการก าหนดเป้าหมาย ในการเตรียมทีมนกักีฬา เพื่อเข้า
ร่วมแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ 
ตลอดทัง้ปี 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.7 มีการก าหนดแผนสง่เสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็น
เลศิให้สอดคล้องกบัแผนพฒันากีฬาเป็นเลศิของสถาบนั 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.8 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากร เพื่อน ามาใช้ในวางแผน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.9 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันากีฬาเพื่อความเป็น
เลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.10 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็นเลิศของสถาบันในระยะสัน้ ระยะกลาง 
ระยะยาว 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.11 มีการจัดท าแผนงานในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.12 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ส าหรับการพัฒนา
กีฬาเพื่อวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 
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1.13 มีแผนปฏิบัติการ ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลัง
แขง่ขนั 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.14 มีแผนในการพฒันา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
โรงเรียนสโมสรกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ และ
หนว่ยงานอื่น ๆท่ีเก่ียวข้อง 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.15 มีแผนในการพฒันาบคุลากร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องใน
การพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.16 มีการก าหนดแผนงบประมาณ ในการพัฒ นากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.17 มีแผนในการจัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อสนับสนุน การเตรียมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลศิ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.18 มีแผนในการรับนกักีฬาโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอลเข้าศกึษาตอ่ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

1.19 มีการก าหนด โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักกีฬาผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

1.20 มี แ ผ น ใน ก า ร เต รีย ม ค วาม พ ร้อ ม ด้ าน ก า ร เรีย น 
ส าห รับ นั ก กี ฬ าวอล เล ย์ บ อล เพื่ อ ค ว าม เป็ น เลิ ศ                                                 
ของมหาวิทยาลยั  

5.00 0.50 มากที่สดุ 

2. ด้านการจดัองค์กร Organization  

2.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการกีฬาเพื่อความเป็น
เลศิของสถาบนั 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.2 มี คณ ะก รรม ก ารบ ริห า รหน่ วย งานที่ มี วิ สัย ทั ศ น์                            
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกีฬาเป็นเลศิ  

5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ มีการก าหนด
มาตรฐานและตวัชีว้ดัของการปฏิบตัิงาน 

5.00 0.50 มากที่สดุ 
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2.4 หนว่ยงานท่ีรับมอบหมาย มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา 5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.5 มีโครงสร้างหน้าที่และผู้ รับผิดชอบในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.6 มีการมอบหมายงานและหน้าที่ ในการจัดการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศตามความรับผิดชอบ และล าดบัการบงัคบั
บญัชา 

5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.7 มีผู้ รับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการและพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.8 มีการจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัฯ  5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.9 ชมรมวอลเลย์บอล มีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพมุง่เน้น

การพฒันานกักีฬาเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.10 มีการจัดตัง้คณะกรรมการบ ริหารงานในด้านกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิ 

5.00 0.50 มากที่สดุ 

2.11 มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็น
ผู้  รับผิดชอบในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็น
เลศิ  

5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.12 มีการจดัสรรบคุลากร และก าหนดขอบข่ายการปฏิบตัิงาน

ของแตล่ะฝ่ายมีความสมัพนัธ์ และเหมาะสม 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.13 มีการประสานงาน เช่ือมโยงการท างานกับองค์กรกีฬาทัง้

ภายในและภายนอกสถาบนั  

5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.14 มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการจัดการ และด าเนินงาน

ด้านงบประมาณ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 
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2.15 มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบในการใช้ และบ ารุงรักษา สถานท่ี

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับกีฬาเพื่อ

ความเป็นเลศิ 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

2.16 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการคัดเลือกนักกีฬา และ

เตรียมทีมนกักีฬาเพื่อเข้าร่วมการแขง่ขนั 

5.00 1.00 มากที่สดุ 

3.  ด้านการน าไปปฏิบตั ิLeading 
3.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุน และให้ความส าคัญใน               

การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.2 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุ ในการฝึกซ้อมและแขง่ขนั
ของนกักีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.3 มีการปฏิบัติงานตามแผนของการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.4 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
อยา่งเพียงพอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.5 มีการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบตังิาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.6 มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ท่ีพัก 
เบีย้เลีย้งให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทีมอย่าง
เหมาะสม  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.7 มีการก าหนด กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ ในการ
ปฏิบตังิานขององค์กรอยา่งชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.8 ผู้บริหาร ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ
ชว่ยเหลือเอาใจใสน่กักีฬาเป็นอยา่งดี 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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3.9 มี การน าความ รู้ท าง ด้ านวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อม และ
การแขง่ขนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.10 มีผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการ
พฒันา นกักีฬาวอลเลย์บอล 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.11 มีการสั่งการ โดยค านึงถึงความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการด าเนินงานทางด้านกีฬาเป็น
เลิศอยา่งเหมาะสม 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.12 มีกิจกรรม ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือให้นกักีฬาได้พฒันา
ความสามารถตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.13 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการ
พฒันาทีมกีฬาวอลเลย์บอล อยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.14 มีระบบให้การช่วยเหลือนักกีฬาในด้านการเรียน 
เช่น มีการจดัระบบการเรียนการสอนเสริมเพ่ือเอือ้
ตอ่นกักีฬาในชว่งของการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.15 มีการจัดสวัสดิการเสริม เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่
นักกีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เชน่ การเชิดชเูกียรตนิกักีฬา 
และเจ้าหน้าท่ี 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.16 มีการประชาสัมพัน ธ์ กิจกรรม ท่ีส่ง เส ริม กีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ อยา่งเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.17 มีการคัดเลือก สรรหานักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีมี
ความสามารถสงู  เพ่ือเข้ามาศกึษาตอ่ในสถาบนัฯ/ 
มหาวิทยาลยั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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3.18 มีผู้ ฝึกสอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้ าน กีฬ า
วอลเลย์บอล 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.19 มีการส่งบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรตา่งๆ เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ในการเตรียม
ทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ       

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.20 มีการคดัเลือกสรรหาผู้ ฝึกสอน และบุคลากร หรือ
เจ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ก า รพัฒ น า กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.21 มี ง บ ป ระ ม าณ ส นั บ ส นุ น ส า ห รับ นั ก กี ฬ า
วอลเลย์บอลในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ตา่งๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.22 มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับ
การฝึกซ้อม 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3.23 มีอปุกรณ์ส าหรับใช้ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.24 มีการร่วมมือกับ สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือพฒันานกักีฬา และผลกัดนัไปสูร่ะดบัอาชีพ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3.25 มีการน าผลการวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ในการ
พฒันานกักีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3.26 มีการสนบัสนุน การสร้างอาชีพให้กบันกักีฬา หลงั
ส าเร็จการศกึษา 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
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4. ด้านการควบคุม Controlling 

4.1 มีการควบคุม ก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4.2 มีคณะกรรมการในการควบคมุ และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 มีการควบคมุติดตามการด าเนินงานในการจดัการ
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทัง้ระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.4 มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา 
อยา่งเหมาะสม  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.5 มีการประเมินผล การฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬา
วอลเลย์บอล  ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.6 มีการตดิตามความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ 5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
 

4.7 มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.8 มีการเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายในการด าเนินงาน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.9 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าผลการประเมิน 
มาพัฒนาการด าเนินงานในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.10 มีการควบคุมการปฏิบตัิหน้าท่ี ของผู้ ฝึกสอน และ
เจ้าหน้า ให้ปฏิบตั ิงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่วามเป็นเลศิ 
ผลการวิเคราะห์ ระดบั 

ความเหมาะสม Mdn. I.R. 

4.11 มีการประเมินศักยภาพของผู้ ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ี 
และชมรมวอลเลย์บอลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.12 มีการควบคุมการใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.13 มีระบบการรายงานผลการปฏิบตังิาน ประจ าปี 5.00 1.00 มากท่ีสดุ 
4.14 ติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมและผลการแข่งขัน

ของนกักีฬาเพ่ือน ามาพฒันา กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.15 มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพฒันาปรับปรุง
การด าเนินงานในครัง้ตอ่ไป 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.16 มีการก ากบัติดตามและวดัผลส าเร็จของนกักีฬาทัง้
ด้านการเรียนและด้านกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.17 มีระบบการควบคมุ และการประเมินแผนงาน ของ
การพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4.18 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 4-5 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย พบว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าข้อความนัน้สามารถ
น าไปเป็นรูปแบบได้โดยมีค่ามธัยฐานมากกว่า 3.50 และมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ต ่ากว่า 1.50 
โดยทุกข้อมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ระหว่า .00-1.00 ทุกข้อมีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดและกลุ่มผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนัน้มีความสอดคล้อง
กนัสามารถน ามาสร้างเป็นรูปแบบได้ 
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ตอนที่  2 น าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและพฒันาโดยผู้ เช่ียวชาญ
ด้วยเทคนิค เดลฟาย ประยกุต์(Modified Delphi Technique)มาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย 

จากข้อมลูท่ีได้จากการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของข้อค าถาม รูปแบบ
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบการ
จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ได้ดงันี ้

 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
ในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

จากรูปแบบจ าลองของรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย สามารถอธิบายโดยสรุปวา่ 

รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย มีการด าเนินการตามหลกัการ และกระบวนการบริหารจดัการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านการวางแผน Planning 2) ด้านการจดัองค์กร Organizing 3) ด้านการน า/ปฏิบตัิ Leading     
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                                  4) ด้านการควบคมุ Controlling  โดยการน าหลกัการนโยบายปัจจยัในการ
พัฒนากีฬาเป็นเลิศ SPLISS Model มาสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการให้กีฬา
วอลเลย์บอลในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ด้านการวางแผน (Planning) มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1.1. มีนโยบายในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 

 1.1.1. มีแผนการจัดตัง้หน่วยงานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ - มีการจัดท า
แผน, ก าหนดวิสยัทศัน์, ก าหนดพนัธกิจ, จดัท าแผนกลยทุธ์การ พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 1.1.2. มีการก าหนดชนิดกีฬาในการสง่เสริมเพ่ือความเป็นเลิศ 
1.2. มีแผนการคดัเลือกและสรรหาบคุลากรด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 1.2.1. แผนการคดัเลือกและสรรหานกักีฬา 
- จัดท าแผนการรับนักกีฬาโครงการพิเศษ ด้านกีฬาวอลเลย์บอล/ 

ก าหนดเกณฑ์/ข้อตกลง 
- มีการด าเนินการคดัเลือกตวันกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ 

 1.2.2. จดัท าแผนคดัเลือกผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 
- มีการก าหนดคณุสมบตั ิและการคดัเลือกผู้ ฝึกสอน 
- จัดท าแผนใช้ความร่วมมือกับ โรงเรียน สโมสร สมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย 
 1.2.3. สรรหานกัวิทยาศาสตร์การกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทีม 

- มีการจดัท าแผนรับนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าท างาน 
- จดัท าแผนใช้ความร่วมมือกบัองค์กรวิชาชีพ คณะวิชาในสถาบนั 

1.3. แผนการพัฒนาบุคากรด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถาบนั 

 1.3.1.แผนการพฒันานกักีฬา 
- จัดท าแผนการฝึกซ้อม มีแผนการฝึกซ้อม ก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง  

หลงัแขง่ 
- จัดท าแผนการส่งแข่งขันแผนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัตลอด 

ทัง้ปี 
- จัดท าแผนการเรียน การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนส าหรับ

นกักีฬา วอลเลย์บอลของสถาบนัฯ 
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 1.3.2. แผนพฒันาผู้ ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีทีม 
- มีแผนพฒันาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านทกัษะ วิทยาศาสตร์

การกีฬาและการบริหารจดัการ 
1.4.แผนการสนบัสนนุด้านสวสัดกิาร 

 1.4.1. ชว่งการฝึกซ้อมและแขง่ขนั 
- แผนการจดัเบีย้เลีย้ง/ ท่ีพกั / การเดนิทาง 
- แผนการจดันกัวิทยาศาสตร์การกีฬา/ยา/เวชภณัฑ์ 

 1.4.2. ระหวา่งการศกึษา 
- แผนสนบัสนนุทนุ และอปุกรณ์ทางการศกึษา 
- แผนการจดัท่ีพกัอาศยัส าหรับนกักีฬา 
- แผนการจดัการเรียน การสอน เสริมให้กบันกักีฬา 

 1.4.3. หลงัส าเร็จการศกึษา 
- มีการเตรียมชอ่งทางในการประกอบอาชีพด้านกีฬา 

 1.5. แผนสนบัสนนุทางการเงินและงบประมาณ 
1.5.1. แผนการจดังบประมาณสนบัสนนุประจ าปี 
1.5.2. แผนการใช้จา่ยงบประมาณประมาณ 
1.5.3. แผนการขอรับงบประมาณสนบัสนนุจากภายนอก 

 1.6. แผนการสนบัสนนุด้านสนามและอปุกรณ์ 
1.6.1. มีแผนการเตรียม/ จดัหาสนามฝึกซ้อมส าหรับนกักีฬา 
1.6.2. มีแผนในการใช้ และบ ารุงรักษา 

 1.7. แผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
1.7.1. มีแผนการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ใน

การพฒันานกักีฬา 
1.7.2. มีแผนการใช้เคร่ืองมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1.7.3. มีแผนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์เกมส์การแขง่ขนั 

 1.8.แผนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านกีฬาวอลเลย์บอลและ
องค์กรวิชาชีพ 

1.8.1. มีแผนการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน ชมรม สโมสร 
สมาคมวอลเลย์บอลในการับนกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ 
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1.8.2. มีแผนการส่งตอ่นกักีฬาเพ่ือร่วมทีมระดบัสโมสร ทีมชาติ และ
ประกอบอาชีพ 

2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) มี 4 องค์ประกอบ 
2.1. มีการจดัตัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ 

 2.1.1. ก าหนดวิสยัทศัน์ ด้านกีฬาเป็นเลิศของหนว่ยงาน 
 2.1.2. มีการก าหนดภารกิจด้านกีฬาเป็นเลิศ 
 2.1.3 การจัดแบ่งโครงสร้างหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากร                          

ทางการกีฬา 
- มี คณ ะกรรมการท่ี มี วิสัยทัศ น์ ด้ าน กีฬ าวอล เล ย์บอล เพ่ื อ                          

ความเป็นเลิศ 
- มีการมอบหมายงานท่ีมีความชดัเจนเป็นเอกภาพ 
- มีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 
- บุคลากร มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศ 
 2.1.4 มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการกีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศ 
2.2. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการบริหารจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ

ใสถาบนัอดุมศกึษา 
 2.2.1. คณะกรรมการบริหารงานกีฬาเป็นเลิศของสถาบนัฯ 
 2.2.2. คณะกรรมการคดัเลือกนกักีฬา/ ผู้ ฝึกสอน / เจ้าหน้าท่ี 
 2.2.3. มีคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

2.3. มีการแตง่ตัง้/มอบหมายผู้ รับผิดชอบ ในการจดัการทีมวอลเลย์บอลเพ่ือ                               
ความเป็นเลิศ 

 2.3.1. ผู้จดัการทีม 
 2.3.2. ผู้ ฝึกสอน 
 2.3.3. ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 
 2.3.4. นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 2.3.5. มีผู้ประสานงานเช่ือมโยงการท างานกบัองค์กรกีฬาทัง้ภายในและ

ภายนอก 
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2.3.6. มี ผู้ รับผิ ดชอบ ด้านการเงินและงบประมาณ ส าห รับ กีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

 2.3.7. มีผู้ รับผิดชอบด้านสนามและอุปกรณ์ ส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความ เป็นเลิศ 

2.4. การจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล 
 2.4.1 มีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมกีฬาวอลเลย์บอล 
 2.4.2 มีด าเนินการในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

3. ด้านการน า/ปฏิบัตกิาร (Leading) มี 8 องค์ประกอบ 
3.1. มีการปฏิบตัิงานตามแผนของการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น

เลิศ 
3.2. การด าเนินการคดัเลือกสรรหาและสรรหาบคุลากรด้านกีฬาเป็นเลิศ 

 3.2.1. มีการคดัเลือก สรรหานักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีมีความสามารถสูง
เข้ามาศกึษาตอ่ในสถาบนัฯ 

 3.2.2. มีผู้ ฝึกสอน ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

 3.2.3. มีผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 3.2.4. มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ      

เป็นเลิศ 
3.3. การด าเนินการพฒันาบคุลากรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 3.3.1 การพฒันานกักีฬา 
- มีการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี 
- มีการสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนั ในรายการตา่ง ๆ ตลอดทัง้ปี 

 3.3.2 การพฒันาผู้ ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีทีม 
- มีการส่งผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีทีม เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้ เช่น ด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการบริหาร                               
จดัการกีฬา 

3.4. การด าเนินการจดัสวสัดกิาร 
 3.4.1 มีทนุการศกึษาส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
 3.4.2 มีท่ีพกัให้กบันกักีฬา ในชว่งการฝึกซ้อม และชว่งระหวา่งการศกึษา 
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 3.4.3 มีเบีย้เลีย้งให้กบันกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม ระหว่างการฝึกซ้อมและ
การแขง่ขนั 

 3.4.4 มีการจัดสวัสดิการเสริม เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่นักกีฬา ผู้ ฝึกสอน 
และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เชน่ การเชิดชเูกียรต ิรางวลัพิเศษ 

 3.4.5 การให้การช่วยเหลือนกักีฬาในด้านการเรียน เช่น มีการจดัระบบ                      
การเรียนการสอนเสริม ให้นกักีฬาในชว่งของการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

 3.4.6 การสนบัสนนุอาชีพ หลงัส าเร็จการศกึษา 
3.5.การด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ 

 3.5.1 มีการสนบัสนนุงบประมาณในการฝึกซ้อม และการแขง่ขนั 
 3.5.2 มีการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 
 3.5.3 มีการจดัหางบประมาณสนบัสนนุจากภายนอก 
 3.5.4 กระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณมาความรวดเร็ว คลอ่งตวั 

3.6 การจดัการด้านสถานท่ี สนาม และอปุกรณ์ส าหรับกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

 3.6.1 มีสนามฝึกซ้อมท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอ 
 3.6.2 มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น

เลิศโดยเฉพาะ 
 3.6.3 มีอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั ส าหรับใช้ในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ

ความเป็นเลิศ 
3.7. การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 

 3.7.1 มีการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
มาใช้ในการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

 3.7.2 มีผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

 3.7.3 มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรม  มาใช้ในการพัฒนานักกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

3.8 การสร้างและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือ 
 3.8.1 มีการร่วมมือกบั โรงเรียน ชมรม สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล 

ในการรับนกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ และพฒันาไปสูร่ะดบัชาต ินานาชาต ิและระดบัอาชีพ 
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 3.8.2 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทีมกีฬา
วอลเลย์บอลอยา่งตอ่เน่ือง 

 3.8.3 มีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

4.ด้านการควบคุม (Controlling) มี 4 องค์ประกอบ 
4.1.การก าหนดมาตรฐาน 

 4.1.1 มีการก าหนดเปา้หมายในการเข้าร่วมการแขง่ขนั 
 4.1.2 มีเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ

ความเป็นเลิศอยา่งเหมาะสม 
4.2.การก ากบัตดิตาม 

 4.2.1 มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ในการพัฒนา
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนั 

 4.2.2.มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ส าหรับกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

 4.2.3 มีการควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ี ของผู้ ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบตังิานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 4.2.4 มีการก ากับติดตามและวดัผลความส าเร็จของนกักีฬาทัง้ด้านการ
เรียนและด้านกีฬา 

 4.2.5 มีการควบคมุการใช้งบประมาณเพ่ือการพฒันากีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศ 

4.3. การประเมิน และเปรียบเทียบการปฏิบตังิานกบัมาตรฐาน 
 4.3.1 มีการประเมินแผนการด าเนินงานด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศ มีความสอดคล้องกบัเปา้หมายในการด าเนินงานของสถาบนั 
 4.3.2 มีการประเมินกิจกรรม โครงการในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล

เพ่ือความเป็นเลิศ 
 4.3.3 มีการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนท่ีก าหนดไว้ 
 4.3.4 มีการประเมินศักยภาพของบุคลากร ผู้ ฝึกสอน นักกีฬา และ

เจ้าหน้าท่ีทีม 
 4.3.5 มีการประเมินผลการแขง่ขนัตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
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 4.3.6 มีการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
 4.3.7 มีการประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของ สถานท่ีและวสัดุ

อปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.3.8 มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านกีฬาเป็นเลิศ ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
4.4. การปรับปรุงและพฒันา 

 4.4.1 มีการน าผลการแข่งขัน มาปรับปรุง และพัฒนาการเตรียมทีมใน
ครัง้ตอ่ไป 

 4.4.2 มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานกิจกรรมโครงการมาพฒันา
กระบวนการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

ระยะท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  

สรุปผลการประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ต่อความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริงตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 4 ด้านประกอบด้วย มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเป็นประโยชน์สนองตอบตอ่
ความต้องการของผู้ ใช้รูปแบบ  มาตรฐานความเหมาะสมในการน าไปใช้   และมาตรฐานความ
ถกูต้องครอบคลมุของรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา
ของประเทศไทยโดยการลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกับการน ารูปแบบไปใช้
จ านวน 7 ทา่นสรุปผลการวิจยัเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 9 แสดงสถานภาพของผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย  

สถานภาพ จ านวน (คน) 
เพศ ชาย 7 

หญิง - 
อายุ 
 
 
 
ระดับการศึกษา 

40-49 ปี - 
50-59 ปี 5 
60 ปีขึน้ไป 2 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

1 
2 

ปริญญาเอก 4 
กลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่ อ
ความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ บริหารหรืออดีตผู้ บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
จดัการองค์การกีฬาระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารการกีฬาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

1 

ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ท่ีมี
ความรู้ความ สามารถทางการบริหารจัดการกีฬาใน
สถาบนัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

2 

 เป็นนกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา ท่ีมีประสบการณ์ 
ไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

1 

 เป็นผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอของสถาบนัอดุมศกึษา มีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ของวงการกีฬาวอลเลย์บอล และมีประสบการณ์ด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล ไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

1 

 เป็นผู้ จัดการทีมกีฬาวอลเลย์บอลหรือผู้ ฝึกสอนกีฬา
วอล เล ย์บ อล ใน สถาบัน อุดม ศึ กษ า  ท่ี มี ค วาม รู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอล
ไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

2 
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จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอลใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 7 คน มีอายอุยู่ในช่วง 50-59  ปี 
จ านวน 5 คน มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน  
4 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 2 คน มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 คน เป็น
กลุ่มผู้ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนั
อุดม  ศึกษา  ของประเทศไทยมีผลงานเป็นท่ียอมรับของวงการกีฬาวอลเลย์บอล และมี
ประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอลไมน้่อยกว่า 10 ปี 

ส่วนที่  2  ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทยในการน าไปใช้จริง เป็นการประเมินความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความเหมาะสมและความถกูต้องครอบคลมุปรากฏผล ดงันี ้

ตาราง 10 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง  

 
จากตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬา

วอลเลย์บอลในการน าไปใช้จริง ในแตล่ะด้านมีคา่เฉล่ียมากกว่า 3.50 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อ 
โดยมีคา่อยู่ระหว่าง 4.71-5.00 ซึง่อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน แสดงให้เห็นว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศกึษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการวางแผน (Planning) 4.85 0.21 4.85 0.21 4.91 0.16 4.90 0.19 
2. ด้านการจดัองค์กร (Organizing) 4.87 0.25 4.95 0.14 4.93 0.18 4.92 0.17 
3. ด้านการน าปฏิบตั ิ(Leading) 4.83 0.32 4.86 0.30 4.88 0.28 4.88 0.29 
4. ด้านการควบคมุ (Controlling) 4.88 0.31 4.85 0.34 4.86 0.33 4.87 0.33 

X X X X
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เม่ือพิจารณาการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อความเป็นไปได้ ความเหมาะสม มีประโยชน์ และความถูก
ต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ เป็นรายด้านในแตล่ะองค์ประกอบปรากฏผล ดงันี ้

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ต่อการน าไปใช้จริง ด้านการวางแผน (Planning) 

ตาราง 11 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ตอ่การน าไปใช้จริง ด้านการวางแผน (Planning) 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.มีนโยบายในการจัดการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

5.00 0.00 5.00 0.00 4.93 0.19 4.79 0.39 

2.มี แผนการคัด เลือกและสรรหา
บคุลากรด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

4.86 0.18 4.86 0.18 4.95 0.13 4.95 0.13 

3.แผนการพัฒนาบุคากรด้านกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถาบนั 

4.86 0.24 4.86 0.24 5.00 0.00 4.93 0.19 

4.แผนการสนบัสนนุด้านสวสัดกิาร 4.81 0.26 4.81 0.26 4.86 0.18 4.86 0.18 
5.แผนสนับสนุนทางการเงินและ
งบประมาณ 

4.71 0.36 4.71 0.36 4.90 0.16 4.90 0.16 

6.แผนการสนับสนุนด้านสนามและ
อปุกรณ์ 

5.00 0.00 5.00 0.00 4.86 0.24 4.93 0.19 

7.แ ผ น ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 

4.86 0.26 4.86 0.26 4.95 0.13 4.95 0.13 

8. แผนการสร้างความ ร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านกีฬาวอลเลย์บอลและ
องค์กรวิชาชีพ 

4.71 0.39 4.71 0.39 4.86 0.24 4.93 0.19 

X X X X
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จากตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทย ด้านการวางแผน  มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 8 
องค์ประกอบ ในแตล่ะองค์ประกอบมีคา่เฉล่ียมากกวา่ 3.50 ทกุข้อ โดยมีคา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.71-
5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ แสดงว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบนัอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองตอ่ความต้องการ
ของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 

ตาราง 12 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง ด้านการจดัองค์กร (Organizing) 

 
จากตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบในแต่ละด้าน ด้านการจัดองค์กรมี

องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบ ในแตล่ะองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.50 ทุกข้อ โดยมี
คา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.71-5.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุองค์ประกอบ แสดงว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.มกีารจดัตัง้หน่วยงานที่รบัผดิชอบ
ดา้นกฬีาเป็นเลศิ 

4.96 0.09 5.00 0.00 4.96 0.09 5.00 0.00 

2.มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ในการ
บริหารจัดการกีฬา เพื่อความเป็น
เลศิในสถาบนัอุดมศกึษา 

4.90 0.25 4.95 0.13 4.90 0.25 4.90 0.25 

3.มี ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง /ม อ บ ห ม า ย
ผู้ ร ับ ผิด ชอบ  ในก ารจัด ก ารทีม
วอลเลยบ์อล เพื่อความเป็นเลศิ 

4.90 0.16 4.98 0.05 5.00 0.00 4.98 0.05 

4.การจดัตัง้ชมรมกฬีาวอลเลยบ์อล 4.71 0.49 4.86 0.38 4.86 0.38 4.79 0.39 

X X X X
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การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบนัอุดมศกึษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริงด้านการน า/ปฏิบัตกิาร (Leading) 

ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริงด้านการน า/ปฏิบตักิาร (Leading)  

  

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. มกีารปฏบิตังิานตามแผนขอการ
พฒันากฬีาวอลเลยบ์อลเพื่อความ
เป็นเลศิ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 

2.การด าเนินการคดัเลอืกสรรหาและ
สรรหาบุคลากรดา้นกฬีาเป็นเลศิ 

4.89 0.20 4.96 0.09 5.00 0.00 4.96 0.09 

3.การพฒันาบุคลากรกีฬาเพื่อความ
เป็นเลศิ 

4.79 0.39 4.79 0.39 4.79 0.39 4.79 0.09 

4.การจดัสวสัดกิาร 4.86 0.18 4.93 0.13 4.95 0.13 4.95 0.13 
5.ก ารจัด ก า รด้ าน ก าร เงิน แ ล ะ
งบประมาณ 

4.75 0.48 4.71 0.51 4.79 0.47 4.82 0.47 

6.การจดัการดา้นสถานที่ สนาม และ
อุปกรณ์ ส าหรบักีฬาวอลเลย์บอล 
เพื่อความเป็นเลศิ 

4.86 0.26 4.90 0.25 4.90 0.25 4.90 0.25 

7.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกฬีา 

4.86 0.26 4.90 0.25 4.90 0.25 4.90 0.25 

8.การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ย 4.62 0.76 4.71 0.76 4.71 0.76 4.71 0.76 

X X X X
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จากตารางท่ี 4-10 คา่เฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบในแต่ละด้านการน า/ปฏิบตัิการ มี
องค์ประกอบท่ีส าคญั 8 องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.50 ทุกข้อ โดยมี
คา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.71-5.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุองค์ประกอบ แสดงว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบนัอุดมศกึษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง ด้านการควบคุม (Controlling) 

ตาราง 14 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง ด้านการควบคมุ (Controlling) 

  
จากตารางที 14 ค่าเฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบในแต่ละด้าน ด้านการควบคุม  มี

องค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ประกอบในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.50 ทุกข้อ โดยมี
คา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.77-5.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุองค์ประกอบ แสดงว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็นไป
ได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกับบริบทของสถาบนัอุดมศกึษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุนา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.การก าหนดมาตรฐาน 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 
2.การก ากบัตดิตาม 4.89 0.30 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 
3.การประเมนิ และเปรยีบเทยีบการ
ปฏบิตังิานกบัมาตรฐาน 

4.86 0.38 4.77 0.41 4.80 0.38 4.84 0.37 

4.การปรบัปรงุและพฒันา 4.93 0.19 4.93 0.19 4.93 0.19 4.93 0.19 

X X X X
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ผลของการรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศึกษา
ของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง 

ตาราง 15 แสดงผลโดยรวม การตรวจสอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ
ในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง  

  
จากตารางท่ี 15 คา่เฉล่ียของการตรวจสอบรูปแบบในแตล่ะด้านมีคา่เฉล่ียมากกวา่ 3.50 

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทกุข้อ โดยมีคา่อยูร่ะหว่าง 4.86-5.00 ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้านแสดงให้
เห็นว่าผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา  มี
ความเห็นต่อการน ารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา
ของประเทศไทยไปใช้จริง ว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิจริง มีความเหมาะสมกบั
บริบทของสถาบนัอดุมศกึษา มีประโยชน์สนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ มีความถกูต้องครอบคลมุ
นา่เช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศฯ 

ความ                     
เป็นไปได้ 

ความ                
เหมาะสม 

ความ                
เป็น

ประโยชน์ 

ความถกูต้อง
ครอบคลมุ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านการวางแผน (Planning) 5.00 0.00 5.00 0.00 4.86 0.38 4.86 0.38 
2. ด้านการจดัองค์กร(Organizing) 4.86 0.38 5.00 0.00 4.86 0.38 4.71 0.48 
3. ด้านการน าปฏิบตั ิ(Leading) 5.00 0.00 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 
4. ด้านการควบคมุ (Controlling) 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.86 0.38 

X X X X
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สังเขปความมุ่งหมาย และวิธีด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

ใน สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยและสร้างรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
มีการด าเนิน การวิจยั 3 ระยะดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการ

กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา โดยการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องและน าข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
(In-depth interview) จ านวน 7 คน น ามาก าหนดเป็นกรอบรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล
เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ผู้วิจัยสรุปข้อมูลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 น ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยและพัฒนารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย โดยใช้เทคนิค เดลฟายประยุกต์ (Modified Delphi technique) ใช้วิธีการสมัภาษณ์
และตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 19 คน น าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติหา
คา่ มธัยฐาน (ไม่น้อยกว่า 3.50) และคา่พิสยัระหว่าง ควอร์ไทล์ (ไม่เกิน 1.50)  เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ี
มีความสมบรูณ์และสามารถน ารูปแบบไปใช้ได้ 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้จริง 

ผู้ วิ จั ย ได้ น า รูป แบบการจัดการกีฬ าวอล เล ย์บอล เพ่ื อ ค วาม เป็ น เลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  ให้ผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศตรวจสอบประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย ไปใช้จริงโดยการตอบแบบ
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ประเมินมาตรฐาน ความเป็นเป็นได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความถกูต้องครอบคลุม 
โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 7 
คน 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ 

1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย พบว่า  

1.1 สภาพในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา 
พบวา่ 

1.1.1 มีการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศกึษา                                
แตข่าดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

1.1.1 ไมมี่นโยบายในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศท่ีชดัเจน 
1.1.2 ไม่มีแผนความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาหรือสโมสรกีฬา ในการรับ

นกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ 
1.1.3 การด าเนินงานในการจัดการด้านกีฬาเป็นเลิศของสถาบนัเป็นงานท่ี

ฝากไว้กบักองกิจการนกัศกึษา 
1.1.4 ไมมี่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศโดยเฉพาะ 
1.1.5 การจดัสวสัดกิารตา่ง ๆ ไมเ่หมาะสม 
1.1.6 นกักีฬาประสบปัญหาด้านการเรียนขณะท าการฝึกซ้อมและแขง่ขนั                       
1.1.7 บคุลากรท่ีเก่ียวข้องขาดขวญัก าลงัใจ 
1.1.8 ขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
1.1.9 งบประมาณในการด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศไมเ่พียงพอ 
1.1.10 ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการการประเมินผลการด าเนินงานด้านกีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศ 
1.2 ความต้องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน

สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 
1.2.1 ต้องการให้ มีการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.2.2 ต้องการให้มีการก าหนดนโยบายด้านการพฒันากีฬาเป็นเลิศ 
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1.2.3 ต้องการให้มีการจดัท าแผนในการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลใน  
สถาบนัอดุมศกึษา 

1.2.4 ต้องการให้มีแผนในการรับนกักีฬาเข้าศกึษาตอ่ 
1.2.5 ต้องการให้มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนานักกีฬา

ร่วมกนั 
1.2.6 ต้องการให้มีการจัดตัง้หน่วยงานท่ี รับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ

โดยเฉพาะ 
1.2.7 ต้องการให้มีคณะกรรมการในการด าเนินงานด้านการพฒันากีฬาเป็น

เลิศ 
1.2.8 ต้องการให้สนบัสนุนให้จดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัย 

และร่วมการด าเนินการด้านพฒันากีฬาเป็นเลิศ 
1.2.9 ต้องการให้สถาบนัมีการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม 
1.2.10 ต้องการให้มีการรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถสงูเข้าศกึษาตอ่ 
1.2.11 ต้องการให้มีการชว่ยเหลือด้านการเรียนส าหรับนกักีฬา 
1.2.12 ต้องการให้มีการสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัตลอดทัง้ปี 
1.2.13 ต้องการมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินผลการด าเนินงาน 
1.2.14 ต้องการมีคณะกรรมการในการประเมินผล 
1.2.15 ต้องการให้ มีการน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา

มาตรฐาน 
2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ

เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ปรากฏผลดังนี ้
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา  

ของประเทศไทย มีกระบวนการบริหารจดัการ 4 ด้าน 24 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1 ด้านการวางแผน (Planning) มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 2.1.1 มีนโยบายในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
 2.1.2 มีแผนการคดัเลือกและสรรหาบคุลากรด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 2.1.3 แผนการพัฒนาบุคากรด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

ของสถาบนั 
 2.1.4 แผนการสนบัสนนุด้านสวสัดกิาร 
 2.1.5 แผนสนบัสนนุทางการเงินและงบประมาณ 
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 2.1.6 แผนการสนบัสนนุด้านสนามและอปุกรณ์ 
 2.1.7 แผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
 2.1.8 แผนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านกีฬาวอลเลย์บอลและ

องค์กรวิชาชีพ 
2.2. ด้านการจดัองค์กร (Organizing) มี 4 องค์ประกอบ 

 2.2.1 มีการจดัตัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ 
 2.2.2 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการในการบริหารจดัการกีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศในสถาบนัอดุมศกึษา 
 2.2.3 มี การแต่ งตั ง้ /ม อบหมายผู้ รับผิ ดชอบ  ในการจัดการที ม

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
 2.2.4 การจดัตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล 

2.3. ด้านการน า/ปฏิบตักิาร (Leading) มี 8 องค์ประกอบ 
 2.3.1 มีการปฏิบัติงานตามแผนของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ

ความเป็นเลิศ 
 2.3.2 การด าเนินการคดัเลือกสรรหาและสรรหาบุคลากรด้านกีฬาเป็น

เลิศ 
 2.3.3 การด าเนินการพฒันาบคุลากรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 2.3.4 การด าเนินการจดัสวสัดกิาร 
 2.3.5 การด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ 
 2.3.6 การจัดการด้านสถาน ท่ี  สนาม  และอุปกรณ์ ส าห รับ กีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
 2.3.7 การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
 2.3.8 การสร้างและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือ 

2.4 ด้านการควบคมุ (Controlling) มี 4 องค์ประกอบ 
2.4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
 2.4.2 การก ากบัตดิตาม 
 2.4.3 การประเมิน และเปรียบเทียบการปฏิบตังิานกบัมาตรฐาน 
 2.4.4 การปรับปรุงและพฒันา 
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3. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการน าไปใช้จริง 

เป็นการประเมินรูปแบบในการน าไปใช้จริง โดยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ผลปรากฏดงันี ้

รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศกึษา 
ของประเทศไทยมีการบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning)  ด้านการจัด
องค์การ (Organizing) ด้านการน า/การปฏิบัติ (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) 
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท่ี มีส่ วน เก่ียวข้องกับการจัดการกีฬาวอลเล ย์บอลเพ่ื อความ เป็น เลิ ศใน
สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย ทุกข้อมีความเป็นไปได้น าไปปฏิบตัิจริง มี
ประโยชน์ต่อความต้องการของผู้ ใช้รูปแบบ มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ และมีความถูกต้อง
ความนา่เช่ือถือ สามารถน าไปใช้จริงได้ 

อภปิรายผลการวิจัย 
จาการวิจัย เร่ือง  รูปแบบการจัดการกีฬ าวอล เล ย์บอล เพ่ื อความ เป็น เลิ ศ ใน

สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย โดยการสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจยั  การสมัภาษณ์ โดย
น ามาสร้างรูปแบบและพัฒนาโดยใช้เทคนิค เดลฟาย ประยุกต์  (Modified Delphi Technique) 
โดยผู้ เชียวชาญ 19 คน ผลการศกึษา พบว่า รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ
ในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย มีกระบานการจดัการ 4 ด้าน 24 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
การวางแผน 8 องค์ประกอบ ด้านการจัดองค์กร 4 องค์ประกอบ ด้านการน า/ปฏิบัติการ 8 
องค์ประกอบ และด้านการการควบคมุ 4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามหลกัของการบริหารจดัการ                      
ท่ีเช่ือมโยงกับการด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศให้ประสบความส าเร็จ โดยสามารถอภิปรายผล                        
ได้ดงันี ้

ด้านการวางแผน ในการบริหารจดัการนัน้การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่งเป็นอันดับแรก เน่ืองจากการวางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความ
เป็นเลิศในสถาบนั อุดมศึกษาของประเทศไทย ต้องมีการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน 
เน่ืองจากนโยบายเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องก าหนดเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั ประชุม รอดประเสริฐ(2543) นโยบาย เป็นกรอบ
แผนงานท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จ บรรลเุปา้หมาย โดยจะต้องมี
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การจัดท าแผนงาน ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ จัดท าแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศสถาบนัจะต้องมีแผนในการคดัเลือกสรรหาบุคลกรเข้ามาร่วมทีม 
และต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ได้แก่นักกีฬา ผู้ ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีแผนในการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั มีแผนในการสนบัสนุนสวสัดิการ
ต่าง ๆ ในระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน ระหว่างการศึกษา ตลอดจน มีการวางแผนในการใช้
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ มีการวางแผนในการ
สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา โรงเรียน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้วา่ นโยบายและ
การวางแผนเป็นหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญซึ่งจะเป็นตัวก าหนดให้การด าเนินงานในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนัอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2551) ในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ มีการ
ปรับปรุงระบบการศกึษาให้เอือ้ตอ่นกักีฬามีระบบการพฒันานกักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศอยา่งชดัเจน
และต่อเน่ือง สอดคล้องกับ ฉัตรชัย สุขสันต์(2561) ในการด าเนินงานด้านกีฬาเป็นเลิศใน
สถาบนัอุดมศึกษานัน้จ าเป็นต้องมีการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว สอดคล้องกับ                            
สาคร สุขศรีวงศ์ (2555) การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเป็นวิธีการท่ีก าหนดขึน้เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลเุปา้หมายผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการจดัท าแผนให้สอดคล้องกบัเปา้หมายจึง
จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

ด้านการจัดองค์กร เป็นการออกแบบโครงสร้างขององค์กร โดยการก าหนด
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทย นัน้ มีการ
จดัตัง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศ มีการก าหนดภารกิจ จดัแบ่งโครงสร้างหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบคุลากร สอดคล้องกบั ประกิต หงส์แสนยาธรรม(2552) ในการจดัการสมาคมกีฬา
ควรมีการจัดท าโครงสร้างองค์กรท่ีดี ต้องมีการออกแบบองค์กรตามความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานซึ่งจะส่งผลตอ่ความส าเร็จมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบัน สอดคล้องกับ อ าภร ศรียาภัยและคณะ (2557) การ
จดัการกีฬาเป็นเลิศในมหาวิทยาลยัควรมีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะท่ีขึน้ตรงกับผู้บริหารสูงสุดมี
คณะกรรมการด าเนินงานจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจัดให้มีฝ่ายพัฒนาทักษะโดยมอบหมาย
ผู้ รับผิดชอบท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญตามชนิดกีฬา ในส่วนการจัด การกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตัง้มอบหมายผู้ รับผิดชอบในการ
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บริหารจัดการ ได้ แก่  มี ผู้ จัดการทีม  มี ผู้ ฝึ กสอน  มีผู้ ช่ วยผู้ ฝึ กสอน  และเจ้าห น้า ท่ี ทีม                                    
ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบตัิหน้าท่ีและรับผิดชอบอย่างเหมาะสมโดยมีการเช่ือมโยงการท างานกบัองค์กร
กีฬาทัง้ภายในและภายนอก มีการจัดตัง้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลยัซึ่งจะมีส่วนส าคญัในการขยายฐานการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัย เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจะส่งผลตอ่การร่วมพฒันากีฬาเป็นเลิศใน
สถาบนั สอดคล้องกบั อ าภร ศรียาภยัและคณะ(2557) การจดัการกีฬาในสถาบนัอดุมศกึษาควรมี
การจัดตัง้ชมรมกีฬาขึน้ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ รัชนี ขวัญบุญจนัทร์(2547)การ
พฒันากีฬาจนประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศนัน้ต้องมีการปลกุกระแสการมีส่วนร่วม รณรงค์
สร้างค่านิยม ทัศนคติในการรักการเล่นกีฬา โดยเร่ิมต้นจากครอบครัวและสถานศึกษา และยัง
สอดคล้องกับ De Bosscher et al.(2006) เสาหลักท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางการกีฬาความส าเร็จ
ทางการกีฬาส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในชมรม หรือสโมสร หรือ
องค์กรกีฬาตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะ 

ด้านการน า/ปฏิบตัิการ ในกระบวนการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนั อดุมศกึษา เป็นการด าเนินการขบัเคล่ือนงานให้ส าเร็จบรรลตุามนโยบายและแผนงานท่ีตัง้
ไว้ ดงันัน้สิ่งส าคญัจะต้องมีการด าเนินการตามแผน สอดคล้องกบั ไพบลูย์ ศรีชยัสวสัดิ ์(2557)การ
วิเคราะห์รูปแบบสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ สมาคมฯ ควรมีการก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้อย่างชดัเจน มีการด าเนินการคดัเลือกและสรรหานกักีฬา ผู้ ฝึกสอน ท่ี
มีความสามารถสงู เข้ามาศกึษาตอ่ในสถาบนัหรือเข้ามาร่วมทีม ตลอดจนด าเนินการจดัเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมทีมซึ่งจะมีโอกาสท าให้ทีมประสบ
ความส าเร็จ  สอดคล้องกับ ศกัดิ์ชาย พิทักษ์วงษ์ และโกศล มีคุณ (2551) ระบบการสรรหาและ
คดัเลือกนักกีฬาเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จทางการกีฬา สอดคล้องกับ สุรวุฒิ มหารมณ์ 
(2550) การส่งเสริมนกักีฬาให้ประสบความส าเร็จเป็นสิ่งส าคญัการได้มาซึ่งนกักีฬาท่ีมีพรสวรรค์
และมีทักษะด้านกีฬาอยู่แล้วจึงจะสามารถส่งเสริมได้ต่อไป โดยง่าย มีการด าเนินการพัฒนา
พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ ฝึกสอน นกักีฬา เจ้าหน้าท่ีทีม อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
เพ่ือให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและน าความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา สอดคล้องกับ                        
De Bosscher et al. (2006) การพฒันากีฬาเป็นเลิศมีการคดัเลือกค้นหานกักีฬาและผู้ ฝึกสอน ท่ีมี
ความสามารถสงู และด าเนินการพฒันาศกัยภาพโดยการสนบัสนนุสวสัดิการ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ในการสร้างและพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมีการจดัสวสัดิการในด้านการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน มีการจัดสวัสดิการด้านการเรียนและการเป็นอยู่ให้กับนักกีฬาอย่ างเหมาะสม 
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ได้แก่ ทุนการศึกษา ท่ีพัก และการเป็นอยู่ระหว่างการศึกษา เพ่ือเป็นขวญัก าลังใจ และเพ่ือให้
นกักีฬาได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการฝึกซ้อมและแข่งขนั สอดคล้องศกัดิ์ชาย พิทกัษ์วงศ์ 
และโกศล มีคุณ (2551) ก าหนดให้สมาคมกีฬาจัดสวสัดิการพืน้ฐานท่ีจ าเป็นให้กับนักกีฬาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและให้มีการพฒันากองทุนสวสัดิการส าหรับนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬามี
การให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนของนกักีฬาขณะท าการฝึกซ้อมแข่งขนัเพ่ือ ให้นกักีฬาประสบ
ความส าเร็จทัง้ด้านการเรียนและกีฬาไปพร้อมกัน มีการด าเนินการสนับสนุนด้านการเงินและ
งบประมาณส าหรับการฝึกซ้อมและแข่งขนั ตลอดจนถึงการเป็นอยู่ของนกักีฬาโดยมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ De bosscher                           
et al.(2006) การสนับสนุนด้านการเงินและงบประมาณด้านกีฬาทั่วไปและกีฬาเป็นเลิศเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคญั และเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนภารกิจด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลเุปา้หมาย และ
ประสบความส าเร็จโดยจะต้องสนบัสนุนงบประมาณให้เพียงพอกบัการพฒันา มีการจดัการด้าน
สถานท่ี สนามและอุปกรณ์การฝึกซ้อมส าหรับนกักีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะ 
สอดคล้องกบัรัชนี ขวญับญุจนัทร์ (2547) การพฒันานกักีฬาไปสู่ความส าเร็จควรมีการจดัสถานท่ี
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกีฬาให้มากพอกบัความต้องการ มีการน าองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขนั เน่ืองจากจะสง่ผลตอ่
การพัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถสูงสุดในการแสดงทกัษะของนกักีฬา สอดคล้องกับ สุ
พิตร สมาหิโต และคณะ(2547) แนวทางในการพฒันาศกัยภาพนกักีฬาต้องมีการส่งเสริมการน า
หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนา สอดคล้องกับ De Bosscher et al.(2006) ในการ
พฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศจะต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬา 
มีการสนบัสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกระดบัเพ่ือพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ กับโรงเรียน สโมสรกีฬา สมาคมกีฬารวมถึงองค์กรกีฬาท่ีเก่ียวข้องในการ
ร่วมกนัพฒันานกักีฬาเพ่ือตอ่ยอดสู่ระดบัท่ีสงูขึน้ซึ่งองค์ประกอบตา่ง ๆ จะน ามาซึ่งความส าเร็จใน
การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา 

ด้านการควบคุม กระบวนการควบคุมเป็นการก ากับติดตาม และปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็น
เลิศในสถาบนั อดุมศกึษาของประเทศไทย มีการก าหนดมาตรฐาน โดยการตัง้เปา้หมายในการเข้า
ร่วมการแข่งขนั และมีต้องการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าร่วมการแข่งขนัอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับ ชนงกร กุณฑลบุตร(2546) การควบคุมเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือให้
ทราบว่าการด าเนินงานนัน้เป็นไปตามเปา้หมายหรือเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีการกบักบัติดตาม มี
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การก ากับติดตามความ ก้าวหน้าของแผนงานโครงการ มีระบบรางานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 
และมีการวดัผลความส าเร็จของนกักีฬาทัง้ด้านการเรียนและด้านกีฬา สอดคล้องกบั Goff (2000) 
ดชันีความส าเร็จด้านกีฬามีมิตคิวามส าเร็จอยู่สองมิต ิคือความส าเร็จด้านการเรียนและกีฬา มีการ
ประเมินผลติดตามผลการด าเนิน งานอย่างเป็นระบบและน าผลมาปรับปรุงการท างานจนบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงาน มีการประเมิน
โครงการ ประเมินผลการฝึกซ้อมและแข่งขัน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกีฬาเป็นเลิศตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับ สาคร สุขศรวงศ์(2558) การวัดและการประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง และสอดคล้อง
กบั กาญจนา กาญจนประดิษฐ์(2560) การวิเคราะห์และประเมินผลการแข่งขนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่ความส าเร็จในการพฒันานกักีฬา ดงันัน้ในการจดัการวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศควรมีการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ และน าผลมามาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับฉัตรชัย สุขสันต์(2561) การส่งเสริมกีฬาเป็นเลิศในมหาวิทยาลัยควรมีระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา และยงัสอดคล้องกบัการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย(2551) ในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการ 
ศกึษาให้เอือ้ตอ่การพฒันา 

จากการวิจยัการสร้างรูปแบบการจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา
ของประเทศไทย มีข้อค้นพบท่ีส าคญั โดยเป็นการบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการ
และ   ด้านกีฬา เพ่ือการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างมี
ระบบซึ่ งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนามาตรฐาน กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ื อความเป็นเลิศใน
ระดบัอดุมศกึษาและการพฒันากีฬาวอลเลย์บอลของชาตติอ่ไป   

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. ในการน ารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศไปใช้สถาบนั หรือ

มหาวิทยาลัย ควรน ารูปแบบไปใช้อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและ
กระบวนการของรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ี
น าเสนอให้ครบทุกด้านตามองค์ประกอบ เน่ืองจากแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกัน ด้านการวางแผน ควรมีการก าหนดนโยบาย และมีแผนในการจดัการทัง้ระบบ ด้าน
การจดัองค์กร ควรมีหน่วยงาน และผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศโดยเฉพาะ 
ด้านการน า/ปฏิบตัิการ มีการจดัสรรทรัพยากร และจดัสวสัดิการอย่างเหมาสมเพียงพอ ด้านการ
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ควบคมุ มีการก าหนดมาตรฐาน กับกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานและน าผลมาปรับปรุง
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

2. สถาบนัอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลยั ท่ีมีการด าเนินการด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
ควรมีการจดัตัง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาเป็นเลิศโดยตรง ซึ่งจะท าให้มีความชดัเจนในการ
บริหารจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบนั 

3. สถาบนั หรือมหาวิทยาลยั ควรมีการก าหนดโครงการรับนกัเรียนผู้ มีความสามารถด้าน
กีฬาวอลเลย์บอลเข้าศึกษาต่อ และมีการจดัสวสัดิการ ด้านการเรียน การฝึกซ้อม แข่งขนั และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตระหวา่งการศกึษา 

4. สถาบนั หรือมหาวิทยาลยั ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น โรงเรียน ชมรมกีฬา สโมสรกีฬา หรือสมาคมกีฬา เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ศกัยภาพและตอ่ยอดความส าเร็จของนกักีฬา  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1.  ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในทุก

ระดบั ตัง้แตร่ะดบั เยาวชน ท้องถ่ิน จนถึงระดบันานาชาติ 
2. ควรมีการศกึษารูปแบบการส่งเสริมนกักีฬาวอลเลย์บอลใสถาบนัอดุมศกึษาสูก่ารเป็น

นกักีฬาอาชีพ 
3. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ

ในสถาบนัอดุมศกึษา 
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  136 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

  1. แบบรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

 2. ส าน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

   1. รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิสัมภาษณ์ 

   2. รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

   3. รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลโดยเทคนิค เดลฟายประยุกต์ 

(Modified Delphi technique) 

   4. รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ในการตรวจสอบรูปแบบ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้ทรงคณุวฒุิ คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารการจดัการ
การกีฬา การจดัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ การจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย จ านวน 7 ทา่น 

 
1. เรืออากาศเอก จกัรสวุรรณ  โตเจริญ ผู้บริหารองค์กรกีฬา                               

เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแหง่ประเทศ
ไทย 

 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย ดร.นิลมณี  ศรีบญุ นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
       
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร  ทศันยันา นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 

มหาวิทยาลยับรูพา   
  

 4. ดร.ประกิต  หงส์แสนยาธรรม  รองอธิการบดี สถาบนัการพลศกึษา 
 5. ดร.ทศพล  ธานี   ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 

มหาวิทยาลยัศรนครินทรวิโรฒ 
       

6. อาจารย์ไตรสิทธ์ิ ทิศาเจริญศกัดิ์ ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

       
 7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทุศรี คณะกรรมการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ สกอ.  
      นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาประจ าทีมชาตไิทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

(Index of item Objective Congruence: IOC) 

ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้านการบริหารการจดัการการกีฬา จ านวน 5 ทา่น โดยวิธีการหาดชันีความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หา ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร  ทศันยันา  นกัวิชาการด้านการจดัการกีฬา 

       มหาวิทยาลยับรูพา 

 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถาวร กมุทุศรี  คณะอนกุรรมการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ

       คณะกรรมการบริหารกีฬา   

                                                                                       มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย 

 3. ดร.ประกิต  หงส์แสนยาธรรม   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

       มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 4. ดร.ทศพล  ธานี    ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. อ.สถาพร  พานิชย์    ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 

       โรงเรียนกีฬา จงัหวดัอบุลราชธานี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ให้ข้อมูล โดยเทคนิค เดลฟายประยุกต์ 

(Modified Delphi Technique) 

ผู้ เช่ียวชาญ คือ นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารหรือคณะ

กรรมการบริหารองค์การกีฬาหรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจดัการ

กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย จ านวน 19 ทา่น 

ประกอบด้วย 

1. กลุม่นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา  จ านวน 4 ทา่น 

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร. นิลมณี  ศรีบญุ  นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา

                                                                           มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา

       ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรวฒัน์ ขจรศลิป์  รองคณบดีคณะศลิปะศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยักีฬาแหง่ชาติ 

 4. ดร.วีระพงษ์ บางทา่ไม้    นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 

       อดีตผู้อ านวยการกองวิชาการกีฬา 

       การกีฬาแหง่ประเทศไทยอดีตนกักีฬา/

       ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาตไิทย 
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2. กลุม่ผู้บริหารองค์กรกีฬา/ผู้บริหารกีฬาในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 5 ทา่น 

 1. ดร.เกษม พนัธุสะ   เลขาธิการ ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ  

                  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 2. นายสรุศกัดิ ์ทรัพย์เพิ่ม   ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันานกัศกึษา/กีฬา 

      มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 3. นายครรชิต ดอกไม้คล่ี   ผู้อ านวยการกองกีฬาและนนัทนาการ  

      มหาวิทยาลยับรูพา 

 4. นายวรรณโณ สนธิพิพฒัน์  ผู้อ านวยการศนูย์กีฬาสขุภาพ  

      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 5. นายสริุน รอดเมือง   รองผู้อ านวยการศนูย์กีฬา 

      มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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3. ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน และผู้ปฏิบตักิาร จ านวน 10 ทา่น 

 1. อาจารย์มนต์ชยั อณุหกะ  ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล   

      มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 

 2. ดร.ชาญกิจ ค าพวง   ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชาวลิต เชาว์วิไล ผู้จดัการทีมกีฬาวอลเลย์บอล  

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

 4. อาจารย์พลากร มโนรัตน์  ผู้ ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล                                              

      มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 5. อาจารย์วนัเพ็ญ สวุรรณชยัรบ  ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล 

      มหาวิทยาลยักีฬาแหง่ชาติ 

 6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ด ารงฤทธ์ิ จนัทรา ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล 

      มหาวิทยาลยัราชภฏัศีรษะเกษ 

 7. ดร.วิไลพิณ ทองประเสริฐ  ผู้จดัการทีมวอลเลย์บอล 

      มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 8. นายอภิบดนิทร์ พินิจ   ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 9. ดร.สมพร สง่ตระกลู   ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล มหาวิทยาลยับรูพ 

 10. อาจารย์ธิตพิงษ์ สกุใส  ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล 

      มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ 

การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิในสถาบันอุดมศึกษา                                              

 ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน

สถาบนั อดุมศกึษา ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการการ

จดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย จ านวน 7 ทา่น 

ประกอบด้วย 

1. ดร.วิชิต  อ่ิมอารมณ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 
      มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

2. ผศ. ดร.สนัตพิงษ์  ปลัง่สวุรรณ  นกัวิชาการด้านบริหารจดัการกีฬา 
 

3. ดร.ประกิต  หงส์แสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา                              
      มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

4. ร.อ. จกัรสวุรรณ  โตเจริญ  เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแหง่ประเทศ
ไทย 
 

5. นายสรุศกัดิ์ ทรัพย์เพิ่ม  ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันานกัศกึษาและกีฬา                                                            
      มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 

6. ดร.ทศพล  ธานี   ผู้จดัการทีมวอลเลย์บอลทีมชาตไิทย 
      การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก เมืองนาโปลี/                     
      ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล                                          
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 7  ผศ.ประเสริฐศกัดิ ์บญุศริิโรจน์ ผู้จดัการทีม/ ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล                                               

        มหาวิทยาลยักีฬาแหง่ชาต ิ 
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ภาคผนวก ค 

    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2. แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

  3. แบบสอบถามการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือการวิจยั 

เร่ือง รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา ของประเทศไทย 

……………………………………………………. 

แนวค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงและองค์ประกอบปัจจยัในการบริหารจดัการกีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

 

วนัท่ี.......เดือน.....................................พ.ศ. .........................สถานท่ีสมัภาษณ์....................... 

..........................................เร่ิมสมัภาษณ์เวลา.............. น.  สิน้สดุการสมัภาษณ์เวลา...........น 

ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ 

รหสัผู้ให้สมัภาษณ์.........................................วฒุิการศกึษาสงูสดุ........................................

สาขาวิชา....................................................................ต าแหนง่.......................................... 

สถานท่ีท างาน/ ท่ีอยู่.........................................................................................................

โทรศพัท์................................................................... E-mail: ......................................... 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริง และองค์ประกอบปัจจยัในการบริหารจดัการ                          

กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

1. สภาพการณ์ปัจจุบัน ในการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 1. ทา่นคิดว่าสภาพในการด าเนินงานในการ พฒันากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ

ในสถาบนัอดุมศกึษา (ในมหาวิทยาลยัฯ) ของประเทศไทยมีจดุแข็งจดุออ่นโอกาสและอปุสรรค์

อยา่งไร    จดุแข็งของมหาวิทยาลยัในการพฒันานกักีฬา 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

จดุอ่อนของมหาวิทยาลยัในการพฒันานกักีฬา

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

โอกาสของมหาวิทยาลยัในการพฒันานกักีฬา

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

อปุสรรคของมหาวิทยาลยัในการพฒันานกักีฬา

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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2. ท่านมีความคิดเหน็ว่า การบริหารจัดการในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็น

เลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ควรมีหลักวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 

การวางแผน (Planning) 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

โครงสร้างองค์กร การจดัองค์กร( Organizing) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

การน า (Leading) 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

  

การควบคมุ (Controlling)  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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3. ท่านคิดว่าองค์ประกอบ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนากีฬากีฬาเป็นเลิศ                            

ตามหลักการ (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success: SPLISS)                          

ปัจจัยและองค์ประกอบที่ส าคัญ ส าหรับการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ                                     

ในมหาวิทยาลัยควรมีการจัดการอย่างไร?  

 1.การสนบัสนนุทางการเงิน

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 2. องค์กรและโครงสร้างของนโยบายกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 3. ผู้ มีสว่นร่วมในกิจกรรมกีฬา  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 4. ความสามารถในการพฒันาและค้นหานกักีฬา 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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 5. การสนบัสนนุอาชีพทางการกีฬา  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 6. สนามและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 7. การพฒันาผู้ ฝึกสอน  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 8. การแขง่ขนัระดบัชาตแิละนานาชาติ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 9. การค้นคว้าทางวิชาการ และนวตักรรม

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

เดลฟาย ประยกุต์ 

(Modified Delphi Teaching)  



  152 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ                                                                                                            

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

จดุมุง่หมาย 

เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย                      (รอบท่ี 2 ) 

ค าชีแ้จง 

             1. แบบสอบถามนี ้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย ตามกรอบทฤษฏีหน้าท่ี
ทางด้านการบริหาร Function of  Management ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดั
องค์การ (Organizing) การน า/การปฏิบตักิาร (Leading) และการควบคมุ (Controlling) ผู้วิจยัได้
น าค าตอบของทา่นผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม ในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน 
และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์  เพ่ือให้ทา่นได้รับทราบความเห็นของผู้ เช่ียวชาญทา่นอ่ืนและของตวั
ทา่นเอง และขอให้ท่านกรุณาทบทวนความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย วา่ท่านต้องการยืนยนัความ
คดิเห็นเดมิ หรือเปล่ียนแปลงความคดิเห็นใหม่ 
 2. ถ้าทา่นยืนยนัความคิดเห็นเดมิ โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็น
เดมิ 
 3. ถ้าทา่นเปล่ียนแปลงความคดิเห็น แตย่งัอยู่ในชว่งพิสยัระหวา่งควอไทล์ โปรดท า
เคร่ืองหมาย ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นใหม่ 
 4. ถ้าทา่นยืนยนัความคิดเห็นเดมิ หรือต้องการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นใหมท่ี่อยู่
นอกเหนือชว่งพิสยัระหว่างควอไทล์ โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องแสดงความคดิเห็น ใน
ชอ่งระดบัความคิดเห็นท่ีทา่นต้องการ และขอความกรุณาให้ทา่นแสดงเหตผุลท่ีทา่นไมเ่ห็นด้วยกบั
ค าตอบของกลุม่ลงในช่องเหตผุลประกอบด้วย 
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ตัวอย่าง 
รูปแบบการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิใน

สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
เหตผุลประกอบ 

5 4 3 2 1 

ด้านการวางแผน 

1. มีการก าหนดนโยบายในการสง่เสริม                                      

กีฬาเพื่อความเป็นเลศิของสถาบนั 

 

 

     

        หมายถึง  คา่มธัยฐานท่ีค านวณได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้กลุม่  

      หมายถึง  ชอ่งท่ีท่านเลือกไว้ 

         หมายถึง  คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ท่ีค านวณได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้กลุม่ 

 หมายถึง  การแก้ไขค าตอบท่ีต้องการ 
     ผู้วิจยัขอขอบคณุในความอนเุคราะห์ของทา่นผู้ เช่ียวชาญท่ีสละเวลาอนัมีคา่ของทา่น

ในการพิจารณาแบบสอบถาม  ความคิดเห็นของทา่นตอ่การพฒันารูปแบบ การจดัการ

กีฬาวอลเลย์บอล     เพ่ือความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยในครัง้นีเ้ป็น

สิ่งท่ีมีคณุคา่และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งท่ีจะท าให้งานวิจยัชิน้นีมี้ความสมบรูณ์และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป ในการนีผู้้วิจยัจงึใคร่ขอความกรุณาทา่นได้โปรดตอบ

แบบสอบถาม และผู้วิจยัจะมารับคืนด้วยตนเองหรือหากทา่นมีความประสงค์ท่ีจะสง่คืน

ทางไปรษณีย์ โปรดสง่มาท่ี นายปัญญา  อินทเจริญ เลขท่ี 169 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลยับรูพา ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ รหสัไปรษณีย์ 20131 และ

ขอขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้

                                                                                          ปัญญา  อินทเจริญ 

                                                           นิสิตปริญญาเอกสาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 

                                                                      คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม         รหสัแบบสอบถาม …… 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย      ลงใน     ท่ีอยู่หน้าข้อความและเตมิค าท่ีตรงกบัสภาพ  

                ความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 

 1.  เพศ        ชาย 

              หญิง 

 2.  อาย…ุ………………. ปี 

3.  วฒุิทางการศกึษา                                  ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

.................................................... 

4.  ต าแหนง่หน้าท่ีของทา่น            นกัวิชาการ/อาจารย์ ในสถาบนัอดุมศกึษา 

  ผู้บริหาร/อดีตผู้บริหารในองค์กรกีฬา 

  ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอนวอลเลย์บอล                                                                                               

ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.................................. 

           5.  ระยะเวลาท่ีอยูใ่นต าแหนง่ (ตามข้อ 4)………………..ปี 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมิน 

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ 

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ต่อการน าไปใช้จริง 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือยืนยนั “รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของ

ประเทศไทย”      
*********************************** 

ค าชีแ้จง 
งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา

ของประเทศไทย เป็นรูปแบบการบริหารจดัการตามกระบวนการบริหารจดัการ 4 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การชีน้ า (Leading) และการควบคมุ 
(Controlling)  

รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศ
ไทยนีผู้้วิจยัได้ด าเนินการสร้างขึน้จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร วิจยั และความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายประกอบด้วยรายการตา่ง ๆ ท้ายนี ้ซึง่ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการ 
ประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศ
ไปใช้จริง ผู้วิจยัขอความกรุณาจากทา่นในฐานะผู้ เช่ียวชาญ พิจารณาให้ความคดิเห็นวา่รายการ
ในรูปแบบ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม  ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุม ในการน าไปใช้ ในการปฏิบตัจิริงมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาร่วมกบัรูปแบบฯ ท่ี
แนบมาด้วยแล้วนี ้                           

ข้อมลูท่ีได้จะน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย
ตอ่ไป ดงันัน้ ผู้วิจยั ใคร่ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุและ 

ขอขอบพระคณุอยา่งสงู                        มา ณ โอกาสนี ้
 

 
(นายปัญญา  อินทเจริญ) 
นิสิตหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศพัท์ 08-9939-4448  E-mail: Panya_ple9@hotmail.com 
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นิยามศัพท์ 

 1.  รูปแบบการจดัการ หมายถึง รูปแบบโครงสร้างทางแนวคดิท่ีแสดงโครงสร้างและ

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบหรือปัจจยัตา่ง ๆ ของการบริหารจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ

เป็นเลิศในสถาบนั อดุมศกึษาของประเทศไทย เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบหรือ

ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีสว่นส าคญัในการบริหารงานกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ ซึง่ประกอบด้วย 

การวางแผน การจดัองค์การ การชีน้ า และการควบคมุ 

 2.  กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษา หมายถึง การด าเนินงานกีฬา

วอลเลย์บอล ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศในด้านนกักีฬาในการเข้าร่วมการแขง่ขนั

ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

             4.  การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ การ

ก าหนดกลยทุธ์และวิธีการปฏิบตักิิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย

และวตัถปุระสงค์ ท่ีวางไว้  

             5.  การจดัองค์การ หมายถึง กระบวนการในการจดัโครงสร้าง การจดัระบบการ

ด าเนินงานการจดับคุคล ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสมัพนัธ์ตา่งๆและจดัสรรทรัพยากร

ตา่ง ๆ ให้เหมาะสม เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 

             6.  การชีน้ าหรือการปฏิบตัิการ หมายถึง กระบวนการชีแ้นะเพื่อให้บคุลากรปฏิบตังิาน

ตามแผนและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

             7.  การควบคมุหรือการประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานในสว่นตา่ง ๆ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้เป็นไปตาม

มาตรฐานหรือเปา้หมายท่ีก าหนด  
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  ค าถามส าหรับการประเมิน 
 1. จากรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของ
ประเทศไทย ท่ีได้น าเสนอ มีความเหมาะสมหรือไมอ่ย่างไร มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มี
ประโยชน์สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้หรือไมอ่ย่างไร และถกูต้องครอบคลมุเนือ้หาหรือไม่
อยา่งไร  

2. องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย มีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร มีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด มีประโยชน์สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้หรือไมอ่ยา่งไร และถกูต้องครอบคลมุ
เนือ้หาหรือไมอ่ย่างไร  

โดยผู้วิจยัขอให้ผู้ เช่ียวชาญลงความเห็นเก่ียวกบัการน ารูปแบบการจดัการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทยไปใช้จริงตามระดบัความ
คดิเห็น 5 ระดบั ดงันี ้
5  หมายถึง  รูปแบบ มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถกูต้องและครอบคลมุ มากที่สุด 
4  หมายถึง  รูปแบบ มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถกูต้องและครอบคลมุ มาก 
3  หมายถึง  รูปแบบ มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถกูต้องและครอบคลมุ ปานกลาง 
2  หมายถึง  รูปแบบ มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถกูต้องและครอบคลมุ น้อย 
1  หมายถึง  รูปแบบ มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถกูต้องและครอบคลมุ น้อยที่สุด 

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย 

 
 
  
                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 



  167 

 



  168 

 



  169 

 



  170 

 



  171 

 



  172 

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

องค์ 
ประกอบ 

การประเมินองค์ประกอบรูปแบบจัดการการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลศิในสถาบันอุดมศึกษา

ฯ 

ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผน 
1 มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง       
2 มีความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้       
3 มีความเหมาะสมในการน าไปใช้       
4 มีความถกูต้องครอบคลมุของการด าเนินการ       

2. ด้านการจัดการองค์กร 
1 มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง       
2 มีความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้       
3 มีความเหมาะสมในการน าไปใช้       
4 มีความถกูต้องครอบคลมุของการด าเนินการ       

3. ด้านการน า / ด้านการปฏิบัติการ 
1 มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง       
2 มีความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้       
3 มีความเหมาะสมในการน าไปใช้       
4 มีความถกูต้องครอบคลมุของการด าเนินการ       

4. ด้านการควบคุม 
1 มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง       
2 มีความเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้       
3 มีความเหมาะสมในการน าไปใช้       
4 มีความถกูต้องครอบคลมุของการด าเนินการ       
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ภาคผนวก  ช 

ค่าความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
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คา่ความตรงเชิงเนือ้หา (Index of item Objective Congruence : IOC ) ของร่างแบบสอบถาม                
รูปแบบการจดัการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

ตารางคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Consistency) ของแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบ     

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

1. ด้านการวางแผน (Planning)  

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1. 1.00 6. 0.80 11. 0.80 16. 0.80 

2. 1.00 7. 1.00 12. 0.80 17. 1.00 

3. 1.00 8. 0.80 13. 1.00 18. 1.00 

4. 1.00 9. 0.80 14. 1.00 19. 1.00 

5. 1.00 10 1.00 15. 1.00 20. 1.00 

2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 0.80 5 0.80 9 0.80 13 1.00 

2 0.80 6 1.00 10 1.00 14 1.00 

3 0.80 7 0.80 11 1.00 15 1.00 

4 0.80 8 1.00 12 0.80 16 1.00 
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* คา่ IOC ทัง้ฉบบัมีคา่ ระหว่าง 0.80- 1.00 ในการพิจารณาหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หาจะต้องมีคา่
ตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป ถือวา่มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้   

 

 

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

3. การน าไป/การปฏิบัต ิ(Leading) 

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 1.00 8 1.00 15 1.00 22 1.00 

2 1.00 9 1.00 16 1.00 23 1.00 

3 1.00 10 1.00 17 0.80 24 1.00 

4 1.00 11 0.80 18 1.00 25 0.80 

5 1.00 12 1.00 19 1.00 26 1.00 

6 1.00 13 1.00 20 0.80   

7 1.00 14 1.00 21 1.00   

4. ด้านการควบคุม (Controlling)  

ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC ข้อ IOC 

1 0.80 6 1.00 11 0.80 16 1.00 

2 0.80 7 0.80 12 1.00 17 1.00 

3 0.80 8 0.80 13 1.00 18 1.00 

4 1.00 9 0.80 14 1.00 19  

5 1.00 10 0.80 15 1.00 20  
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