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การวิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย และเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของการนารู ปแบบไปใช้
จริ ง โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ทังหมด
้
3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง และศึกษาสภาพความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 คน ระยะที่ 2 เป็ นการสร้ างและพัฒนารู ปแบบ
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ เทคนิค เดลฟาย
ประยุกต์ (Modified Delphi Technique) ด้ วยผู้เชี่ยวชาญจานวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน
และค่ าพิ สัย ระหว่า งควอไทล์ ระยะที่ 3 เป็ น การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ในการน ารู ป แบบการจัด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยไปใช้ จริ ง โดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 7 คน ผลการวิจยั พบว่า: 1) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีการดาเนิน งานด้ านกี ฬาวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ นเลิศแต่ไม่มีน โยบายที่ ชัดเจน การจัด
สวัสดิการไม่เพียงพอ นักกีฬาประสบปั ญหาด้ านการเรี ยน มีความต้ องการให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี 2)
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทยมีการจัดการตาม
หลัก การบริ ห ารจั ด การ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางแผน (มี 8 องค์ ประกอบ) ด้ านการจั ด องค์ ก ร (มี 4
องค์ ประกอบ) ด้ านการนาไปปฏิบัติ (มี 8 องค์ ประกอบ) ด้ านการควบคุม (มี 4 องค์ประกอบ) 3) รู ปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เป็ นที่ยอมรับว่ามีความเป็ นไป
ได้ มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ และมีความถูกต้ องครอบคลุม สามารถนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิได้ จริ ง
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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
บทนา
ภูมิหลัง
การกีฬาได้ รับการยอมรับว่ามีความสาคัญต่อประชากรให้ มีคณ
ุ ภาพ และจะส่งผลต่อการ
พัฒ นาสัง คมและประเทศชาติ โดยจะช่วยให้ เกิ ด การพัฒ นาด้ านคุณ ภาพชี วิต การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ การสร้ างระเบียบวินัย การสร้ างมิตรภาพ สามัคคีและสมานฉันท์ ตลอดจนสร้ างความ
ภาคภู มิ ใจของชนในชาติ จากความส าเร็ จ ของนัก กี ฬ าในการแข่ง ขัน กี ฬ าทัง้ ระดับ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ซึ่งผลจากการแข่งขันกีฬาจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั เยาวชนรุ่นใหม่มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ก้ าวไปสู่เป้าหมายแห่ง ความส าเร็ จ ทางการกี ฬ า(มงคลชัย บุญ แก้ ว , 2555) ประเทศไทยได้ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนากีฬาของชาติอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั และได้ มีการกาหนด
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติขึ ้นเพื่อนาไปใช้ เป็ นกรอบทิศทางในการพัฒนากีฬาซึ่งดาเนินการมาแล้ ว
5 ฉบับและปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงการใช้ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาของประเทศ ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1)การส่งเสริ ม
ให้ เกิดความรู้และความตระหนักด้ านการออกกาลังกายและการกีฬาขันพื
้ ้นฐาน (2)การส่งเสริ มให้
มวลชนมีการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา (3) การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศและต่อยอดเพื่อความ สาเร็ จในระดับอาชีพ (4) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็ นส่วน
สาคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (5) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การกีฬา(6) การยกระดับการบริ หารจัดการด้ านการกีฬาให้ มีประสิทธิภาพ (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2560)
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศเป็ นกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นศักยภาพด้ านร่ างกายและจิตใจของ
ผู้เข้ าร่ วมการแข่งขัน ที่เป็ นนักกีฬาตัวแทนของสถาบัน หรื อชนชาติ นักกีฬาที่ประสบความสาเร็ จ
หรื อได้ รับชัยชนะจากการแข่งขันย่อมแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพที่เหนือคู่แข่งขัน
โดยจะต้ องมีการสืบสานต่อจากกีฬาขันพื
้ ้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน เพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็ นเลิศและการได้ มาซึ่งนักกีฬาที่มีความ สามารถทางทักษะ และพรสวรรค์ทางกีฬาในแต่ละชนิด
และประเภทกีฬานัน้ จะต้ องมีการขยายฐานการเล่นกีฬาให้ มากขึ ้นเพื่อที่จะได้ มีตวั เลือกในการนา
นักกีฬาเหล่านันมาพั
้
ฒนาต่อยอดสู่ความเป็ นเลิศ โดยเส้ นทางการพัฒนานักกีฬา จะต้ องต้ องมีการ
ดาเนินการทังระบบตั
้
งแต่
้ ระดับโรงเรี ยน สโมสร หรื อองค์กรกี ฬา ตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับ
นานาชาติ (สุรวุฒิ มหารมณ์. 2551)
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สาหรับการบริ หารจัดการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็ นเลิ ศนันมี
้ องค์ประกอบในการ
พัฒนาหลายประการ เช่นในด้ านองค์กรที่ส่งเสริ มและพัฒนากีฬาจะต้ องตอบสนองนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาของชาติให้ เกิดเป็ นรูปธรรม จะต้ องมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
เข้ ามามีบทบาท และมีส่วนร่ วมในการพัฒ นากี ฬาของชาติประสบความสาเร็ จ ซึ่งพบว่า องค์กร
สาคัญที่มีส่วนในการส่งเสริ มและพัฒนากีฬา ได้ แก่ 1) คณะกรรมการโอลิมปิ กแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้ าที่ส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ 2)
กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้ าที่จดั การศึกษาด้ านพลศึกษาและกีฬาสาหรับนักเรี ยนและเยาวชนทังใน
้
ระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน 3) คณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(กกมท.) มี ห น้ าที่ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ าทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 4) สานักงานพัฒ นาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) มีหน้ าที่ส่ง เสริ ม
สนับสนุนด้ านกีฬามวลชนและกีฬาขันพื
้ ้นฐานโดยเฉพาะ การดาเนินการด้ านกีฬาในระดับสามัญ
ศึกษา โดยมีการผลักดันให้ มีการแข่งขันกีฬานักเรี ยนกีฬาเยาวชนที่เป็ นมาตรฐาน 5) การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) มีหน้ าที่ดาเนินการส่งเสริ มและสนับสนุนในยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิ ศและกี ฬาอาชีพ โดยกาหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบ ส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาอย่างยัง่ ยืน 6) สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ดาเนินการสรรหา
และการจัด การแข่ง ขัน เพื่ อ คัด เลื อ กนัก กี ฬ าและบุค ลกรที่ มี ค วามสามารถจากเยาวชน และ
ประชาชนทุกกลุ่มมาพัฒนาให้ มีขีดความ สามารถสูงสุด 7) ชมรมและสโมสรที่มีการส่งเสริ มการ
จัดกิจกรรมและดาเนินงานด้ านกีฬาต่าง ๆ เป็ นสถานที่สร้ างและพัฒนานักกีฬาหน้ าใหม่ ให้ อยู่ใน
วงการกีฬา และ 8) สถาบันการศึกษาเป็ นองค์กรสาคัญของนักกีฬาไทย ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ (สานักงานเลขาธิ การวุฒิ สภา. 2538; สุรวุฒิ มหา
รมณ์. 2551; ศักดิ์ชาย พิทกั ษ์ วงศ์ และโกศล มีคณ
ุ . 2551) แต่ที่ผ่านมา ประสบปั ญหาอย่างมาก
คือในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นช่วงวัยและเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่นกั กีฬามีสภาพร่างกายแข็งแกร่ง
สมบูรณ์พร้ อมกับการแข่งขันมากที่สดุ แต่ประสบปั ญหาด้ านการศึกษาที่ไม่เอื ้อต่อการฝึ กซ้ อมและ
แข่งขัน จึงทาให้ นกั กีฬาศักยภาพสูงหลายคนต้ องเลิกเล่นไปสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนากี ฬาของชาติ และสถาบัน การศึกษาจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนากีฬา
ของชาติให้ ประสบความสาเร็ จ บทบาทของสถาบันการศึกษา กับการพัฒนากีฬาได้ มีนกั วิชาการ
และผู้บริ หารด้ านการกี ฬ า ได้ กล่าวถึ งบทบาทหน้ าที่ ของสถาบัน การศึกษาไว้ ดังเช่น สมชาย
ประเสริ ฐศิริพนั ธ์ (2539) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในการที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของชาติ
ได้ นนั ้ มหาวิทยาลัยจะต้ องมีความพร้ อมในด้ านผู้เชี่ยวชาญด้ านกีฬาในแต่ละชนิด จะต้ องมีสนาม
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กีฬา อาคารสถานที่ อุปกรณ์กีฬา ที่ได้ มาตรฐานเพื่อการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน รวมทังมี
้ หอพักสาหรับ
นักกี ฬ าได้ มี การฝึ กซ้ อมอย่างต่อเนื่ อง และมี ความจาเป็ นที่ จะต้ องมี บุคคล หรื อ อาจารย์ เป็ นผู้
ควบคุมดูแลนักกี ฬาอย่างใกล้ ชิด คอยให้ การช่วยเหลือจัดทาแผนการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ ม
ให้ นกั กีฬาได้ บรรลุถึงเป้าหมายในการศึกษาด้ วย
คาถามการวิจัย
1. สภาพและความต้ องการในการจัดการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นอย่างไร
2. รู ป แบบการจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในสถาบัน อุด มศึก ษาของ
ประเทศไทยประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
2. เพื่อสร้ างรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
3. เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบการจัด กา รกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทราบถึงสภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
2. ได้ รูปแบบจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาสาหรับ
ผู้บริ หาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกระดับ นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
3. เป็ น แนวทางในการจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ น เลิศ เพื่ อต่อยอดในการ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของชาติตอ่ ไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อสร้ างรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิ ศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามโครงสร้ างหน้ าที่ และกระบวนการทางการ
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บริ หารจัดการที่สาคัญ ได้ แก่ 1. การวางแผน Planning 2. การจัดองค์การ Organizing 3.การนา /
ปฏิ บัติ ก าร Leading และ4.การควบคุม Controlling โดยแบ่ ง ขอบเขตของการวิ จัย ออกเป็ น
3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาสภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย
1.1.1 ผู้บ ริ ห ารสถาบัน หรื อ ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องหรื อ ได้ รับ มอบหมายให้ มี
หน้ าที่ในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย
1.1.2 ปฏิบตั ิงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย
3 ปี
1.1.4 นั ก วิ ช าการหรื อผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านการจั ด การกี ฬ าเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรื อองค์กรกีฬาที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1.2.1 สภาพความเป็ นจริ งในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ ความเป็ นเลิศ
ในสถาบัน อุด มศึก ษาของประเทศไทย ตามองค์ ป ระกอบด้ านการจัด การ ได้ แ ก่ การวางแผน
Planning การจัดองค์กร Organization การนา Leading และการควบคุม Controlling
1.2.2 ความความต้ องการและความคาดหวังในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบด้ านการจัดการ ได้ แก่
การวางแผน Planning การจั ด องค์ กร Organization การน า Leading และการค วบ คุ ม
Controlling
ระยะที่ 2 เป็ นการสร้ างและพัฒ นารู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ น เลิ ศ ในสถาบัน อุด มศึก ษาของประเทศไทย ตามองค์ ป ระกอบด้ านการจั ด การ ได้ แ ก่ การ
วางแผน Planning การจัด องค์ก ร Organization การน า Leading และการควบคุม Controlling
โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟายประยุก ต์ (Modified Delphi technique) จ านวน 3 รอบโดยผู้เชี่ ย วชาญ
จานวน 19 ท่าน
2.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย
2.1 1 ผู้บ ริ ห ารสถาบัน อุด มศึก ษาหรื อ ผู้ที่ ได้ รับ มอบหมาย หรื อผู้ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
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2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ผู้บริ หารองค์กรกี ฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการบริ หารจัดการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา
2.1.3 ผู้ ที่ มี ประสบการณ์ ในการจั ด การกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้ แก่ ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน เจ้ าหน้ าที่ทีม
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรในการศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ ก ารสร้ างรู ป แบบการจัด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามองค์ประกอบทางการ
บริ หารจัดการ Function of Management ประกอบด้ วย 1 ด้ านการวางแผน (Planning) 2 ด้ าน
การจั ด องค์ ก าร (Organizing) 3 ด้ านการน า/ปฏิ บั ติ ก าร (Leading ) 4 ด้ านการควบคุ ม
(Controlling) ประกอบกับ ปั จ จัยนโยบายทางการกี ฬ าที่ นาไปสู่ความส าเร็ จในการแข่งขันกี ฬ า
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 เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัดการ
กีฬ าวอลเลย์บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา โดยการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบโดยใช้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 7 ท่าน
3.1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
3.1.1 เป็ นผู้บริ หารระดับสูง ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานบริ หาร
จัดการกีฬา หรื อองค์กรกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศมีประสบการณ์อย่างน้ อย 5 ปี
3.1.2 เป็ นผู้บริหารองค์กรกีฬาระดับชาติหรื อนานาชาติ
3.1.3 เป็ นนักวิชาการด้ านการจัดการกีฬา มีประสบการณ์อย่างน้ อย 5 ปี
3.1.4 เป็ นผู้บริ หารในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้ าที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการ
กีฬาในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย
3.1.5 เป็ นผู้ จั ด การที ม ผู้ ฝึ กสอน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านในการจั ด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
3.2 ตัวแปรที่ศกึ ษา
คุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย (ตามกรอบมิติการประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
สหรัฐอเมริกา: American Evaluation Association: AEA)
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3.2.1 มาตรฐานด้ านความเป็ นไปได้ (Feasibility Standard)
3.2.2 มาตรฐานด้ านความเป็ นประโยชน์ (Unity Standards)
3.2.3 มาตรฐานด้ านความเหมาะสม (Propriety Standard)
3.2.4 มาตรฐานด้ านความถูกต้ องครอบคลุม (Accuracy Standard)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. รู ปแบบการจัดการ หมายถึง รูปแบบโครงสร้ าง ที่แสดงโครงสร้ างและความเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ โดยอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนสาคัญในการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผน การจัดองค์กร การชี น้ าและการ
นาไปปฏิบตั ิ และการควบคุม
2. กี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิ ศ หมายถึ ง กี ฬ าที่ ท าการแข่ ง ขั น อย่ า งมี ร ะบบ และ
สถาบันการศึกษามี ความคาดหวังว่าจะประสบผลสัม ฤทธิ์ ที่สูงขึน้ ในการพัฒ นาศักยภาพและ
ความสามารถ หรื อรวมทัง้ การประสบความส าเร็ จ ในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ก้ าร
แข่งขันกี ฬาระดับชาติ ได้ แก่ กี ฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กี ฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาชิง
ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรื อที่สถาบัน องค์กร เป็ น
ผู้จดั การแข่งขัน หรื อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็ นผู้รับรอง
3. กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ น เลิ ศ หมายถึง การดาเนิน งานกี ฬ าวอลเลย์ บ อลที่
มุ่งเน้ นความเป็ นเลิศในด้ านนักกี ฬาประสบความสาเร็ จได้ รับชัยชนะจาการแข่งขัน หรื อ ชัย ชนะ
โดยมีการเข้ าร่ วมการแข่งขันในนามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา
4. สถาบัน อุดมศึกษา หมายถึง มหาวิท ยาลัยหรื อสถาบันการศึก ษา ที่ จัด การศึกษา
ภายใต้ การควบคุมมาตรฐานของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ ได้ แก่ การแข่ง ขันกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ง อาเซี ยนการแข่ง ขันกี ฬ ามหาวิทยาลัย
โลก การแข่ง ขันกี ฬ าซี เกมส์ เอเชี ยนเกมส์ โอลิม ปิ กเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศอาเซี ยน การ
แข่งขันชิงชนะเลิศระดับเอเชีย การชิงแชมป์ โลก
การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุป ระสงค์ การ
กาหนดกลยุทธ์ และวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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การจัดองค์ กร หมายถึง กระบวนการในการจัดโครงสร้ าง การจัดระบบการดาเนินงาน
การจัดบุคคล กาหนดหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ ต่าง ๆ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ให้ เหมาะสม เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
การนา/การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการชี ้นาหรื อการปฏิบตั ิงานตามแผนและกิจกรรม
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ ไข
การปฏิบตั ิงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเป้าหมาย
ที่กาหนด
การจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ หมายถึง เป็ นการดาเนินการเพื่อให้
การพั ฒ นากี ฬ าวอลเลย์ บ อลในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา เป็ นไปอย่ า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิ ท ธิ ภ าพตามกระบวนการบริ ห ารจัด การ Function of Management ประกอบกับ ปั จ จัย
นโยบายในการพัฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิศ (Sport Policy factors Leading to International
Sporting Success: SPLIS)ประกอบด้ ว ย การสนับ สนุ น การเงิ น องค์ ก ารและโครงสร้ างของ
นโยบายทางการกี ฬ า การมี ส่วนร่ วมทางการกี ฬ า ระบบการพัฒ นาและการค้ น หานักกี ฬ าที่ มี
ความสามารถ การสนับสนุนด้ านอาชีพทางการกีฬา สนามและสิ่งอานวยความสะดวก การจัดหา
และการพัฒนาผู้ฝึกสอน การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ และนวัตกรรมและการศึกษาวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย ตามองค์ประกอบด้ านการบริ หารจัดการ Function of Management และปั จจัยนโยบายใน
การพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ (Sport Policy factors Leading to International Sporting
Success: SPLISS) De Bosscher, et.al (2006)
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องค์ประกอบทางการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ SPLISS Model:
De Bosscher, et.al (2006)
1. การสนับสนุนทางการเงิน
2. องค์กรและโครงสร้ างของนโยบาย
ทางการกีฬา
3. การมีสว่ นร่วมทางการกีฬา
4. ระบบการพัฒนาและค้ นหานักกีฬา
ที่มีความสามารถ
5. การสนับสนุนด้ านอาชีพทางการกีฬา
6. สนามและสิง่ อานวยความสะดวก
7. การจัดหาและการพัฒนาผู้ฝึกสอน
8.การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
9. นวัตกรรมและการศึกษาวิจยั

แนวคิดหน้ าที่ทางการบริ หารจัดการ
Function of Management: POLC
Dessler, G.(1998)

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องในประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ
2. นโยบายและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
3. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
4. การพัฒนากีฬาเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
5. การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
6. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
7. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
8. การสัมภาษณ์
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ
1. ความหมายของการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการเกิดจากคาสองคารวมกัน คือคาว่า การบริ หาร (Administration)
กับคาว่า การจัดการ(Management) ทังสองค
้
านี ้มีความหมายใกล้ เคียงกัน มากและคาสองคานี ้
มักจะใช้ ร่วมกันเพราะคาสองคาหมายถึงการบริ หารเช่นเดียวกันแต่นิยมใช้ ต่างกัน กล่าวคือคาว่า
การบริหาร “Administration” นิยมใช้ ในระบบการบริ หารราชการ และใช้ กบั ผู้บริ หารระดับนโยบาย
และคาว่าการจัดการ“Management” นิยมใช้ ในการบริ หารธุรกิจหรื อระบบเอกชนเป็ นหลัก และใช้
กับผู้ปฏิบตั ิรองลงมาในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และสามารถใช้ แทนกันได้ เพราะเป็ นการมุ่ง
ผลลัพธ์เดียวกันคือความสาเร็ จของงาน ดังนันการบริ
้
หารจัดการจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการดาเนินงาน
ทุ ก ๆ รู ป แบบกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย (ตุ ล า
มหาพสุธานนท์,2545)และจากความหมายที่หลากหลายได้ มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ ดังนี ้
การบริ หารจัดการ เป็ นกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน และเป็ น
กระบวนการทางานที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องและมีการประสานงานสัมพันธ์กนั กัน ซึ่งเป็ นหน้ าที่
ของผู้บริหารที่จะต้ องเข้ ามาช่วยอานวยการเพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายขององค์การ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์
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และคณะ,2545การบริหารเป็ นกระบวนการทางานอย่างเป็ นขันตอนโดยอาศั
้
ยบุคคลอื่ นเพื่อให้ การ
ดาเนินงานสาเร็ จให้ (ประกิต หงส์แสนยาธรรม,2552) เป็ นกระบวนการในการทางานกับคนให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล )Robbin, & DeCenzo, 2004, p. 24) เป็ นกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อให้ รรลุเป้าหมาขององค์การ โดยอาศัยหน้ าที่ทางการบริ หารจัดการที่สาคัญ คือการวางแผน
การจัด องค์ ก าร การน า และการควบคุม )Carroll, & Gillen, 1987) เป็ นการประสานการใช้
ทรัพ ยากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์การที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลว รวมทัง้
ความสามารถทางการบริหาร ได้ แก่ มนุษย์ วัสดุอปุ กรณ์ เงินทุน ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องใน
องค์ ก ารอย่ า งเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล (Bridges, & Roquemore, 2004;
Dubrin, & Ireland, 1993, pp. 4-6; Bateman, & Snell, 1999, p.6; CertoS.C.Certo st &
Bateman, 2000, p. 555)
จากความหมายสรุปได้ ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางานอย่าง
เป็ นระบบโดยการน าเอาทรั พ ยากรมาบริ ห ารจัด การตามกระบวนการ และขัน้ ตอนโดยหน้ าที่
ทางการบริ หาร ประกอบด้ วยการวางแผน การจัดองค์การ การชีน้ า และการควบคุม เพื่อให้ การ
ดาเนินงานประสบความส าเร็ จ และมี ประสิทธิ ภ าพสูงสุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรตามที่กาหนด
2. กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process)
การบริ ห ารจัด การ เป็ นกระบวนการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ งานขององค์ ก รบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล Effective และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Efficient กระบวนการบริ ห าร
จัด การ จึ ง เป็ น หน้ าที่ ก ารบริ ห ารจัด การ (Management of functions) ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ และ
เชื่ อ มโยงกัน และกัน หลายๆ กิ จ กรรมที่ อ ยู่ภ ายในหน้ าที่ แต่ล ะหน้ า ที่ ซึ่ง อาจจะเกิ ด ขึน้ ในเวลา
เดี ย วกั น (Bridges, & Roquemore, 2004.) ผู้ บริ ห ารต้ อ งด าเนิ น งานให้ ต่ อ เนื่ อ งสัม พั น ธ์ และ
สอดคล้ องกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545) หน้ าที่ ท างการ
บริ หารจัดการประกอบด้ วย กิ จกรรมต่อเนื่ อง 4 ประการ ได้ แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การชี ้นา(Leading)หรื อการนาไปปฏิบตั ิ (Implementing) และการควบคุม
(Controlling) หรื อการประเมิลผล (Evaluating) (สาคร สุขศรี วงศ์ , 2555; ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณ ะ, 2545, หน้ า 20-21; Barr & Hums, 2009; Bridges & Roquemore, 2001; Chelladurai,
2005; Dessler, 1998 ; Holt, 1990; Kaser & Brooks, 2005) การบริ หารจัดการ เป็ นกระบวนการ
ข้ างต้ นจะเห็นว่าการบริ หารจะต้ องมีลกั ษณะดังนี ้ 1. การบริ หารย่อมมีเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์
2. การบริ หารต้ องใช้ ปั จจัยต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุสิ่ง ของ และวิธี ปฏิ บัติงาน 3. การบริ หารมี
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ลักษณะการดาเนินงานเป็ นกระบวนการ (Process) คาว่า กระบวนการหมายถึงแนวทางของการ
กระทาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบเพื่อ ความสาเร็ จตามเป้าหมาย โดยทั่วไปปั จจัยการบริ หารที่เป็ น
พื น้ ฐานที่ เราคุ้นเคยมี 4 ประการ เรี ยกกันว่า 4 M’s ได้ แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ
(Material) และการจั ด การที่ ดี (Management) (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณ ะ. 2545) และ
นอกเหนือจากนี ้ ยังมีนกั วิชาการได้ ให้ ความความหมายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการและหน้ าที่ของ
การบริ หารจัดการไว้ ดงั นี ้ (ตุล า มหาพสุธานนท์ ,2557) การจัดการคือการนาทรัพ ยากรมาใช้ ให้
บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ตามขัน้ ตอนการบริ ห ารคื อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัด องค์ ก ร
(Organizing) 3. การชี น้ า (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) ซึ่งดังกล่าวมี คาสาคัญ 3 คา
คื อ กระบวนการ, ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร และวัต ถุ ป ระสงค์ ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร
(Management Resources) ได้ แก่ 4 M’s ประกอบด้ วย คน (Man) เงิ น ( Money) วั ต ถุ ดิ บ (
Material) และวิ ธี ก ารจั ด การ (Method/ Management) เช่ น เดี ย วกั น กั บ ศิ ริ พ ร พงศ์ ศ รี โ รจน์
(2546)ที่ ก ล่าวว่าการดาเนิ นงานขององค์ กรจะต้ องประกอบด้ วย 4 M’s ได้ แก่ Man ที่ มี ความรู้
ความสามารถ Money ที่เพียงพอ Material ที่เพียงพอครบถ้ วน Management ที่มีหลักการบริ หาร
และมีการบริ หารที่ดีและจากนันวิ
้ วฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้นเป็ น 6M’s โดยเพิ่มมา 2 M’s ได้ แก่ Machine
คือเครื่ องจักรอุปกรณ์ ต้องทันสมัย และMethods วิธีการที่มีประสิทธิ ภาพชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
(2546) ให้ ความหมายว่าการ เป็ นการทางานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จดั การหรื อ
ผู้บ ริ ห ารคื อ ผู้ป ระสานทรั พ ยากรต่าง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ น คน เงิ น สิ่ ง ของ และวิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์โดยมุง่ หวังว่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนันผู
้ ้ บริหารจึงต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบ รวมทังยั
้ งมีการประสานหน้ าที่ตา่ ง ๆ และมีการติดตามจนปรากฏความสาเร็ จกระบวนการ
จั ด การ (Management Process) จึ ง ประกอบ ด้ วยหน้ าที่ ทางการจั ด การ (Management
Function) ดังต่อไปนี ้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545); เสนาะ ติเยาว์ (2546); Dessler (1998); Holt
(1990) เสนอว่ า หน้ าที่ ท างการบริ ห ารจัด การหน้ าที่ ท างการบริ ห ารจัด การ (Management of
Functions) ประกอบด้ วย 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การ
น า (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) มี ค วามสอดคล้ องกั บ สาคร สุ ข ศรี ว งศ์ (2552)
กิจกรรมหลักทางการจัดการแบ่งออกเป็ นกระบวนการซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรม 4 ประการคือ
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกิจกรรมการจัดการ โดยการกาหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการเกี่ยวกับความสาเร็ จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สดุ การวางแผนเป็ นการกาหนดเป้าหมาย และทางเลือกในการปฏิบตั ิ การ
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พัฒนากฎ และกระบวนการการปฏิบตั ิ ตลอดจนการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งการวางแผน
จะเกี่ ยวข้ องกับ การกาหนดภารกิ จ (Mission) และวัตถุป ระสงค์ (objective) ตลอดจนกิ จ กรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
2 . การจัดองค์ กร (Organization) เป็ นการทาให้ องค์กรสามารถดาเนินงานให้
บรรลุเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ การจัด องค์ ก รจึง เป็ น กระบวนการที่ ป ระกอบด้ ว ยขัน้ ตอนหลัก 4
ประการได้ แก่ 1) การออกแบบงานเป็ นการกาหนดภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบสาหรับสมาชิก
ในองค์กร 2) การออกแบบโครงสร้ างองค์กรเป็ นการจัดกลุ่มตาแหน่งงานต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันเป็ น
หมวดหมู่ แต่ละองค์กรนันจะมี
้
การออกแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้ วแต่สภาพองค์กร 3) การแบ่ง
อานาจหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดการบังคับบัญชาและขอบเขตของการทางานที่ถูกต้ องเหมาะสม และ 4)
การประสานงานทังภายในภายนอกองค์
้
กร ซึ่งจะต้ องทราบบทบาทในการประสานที่ชดั เจน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ องค์กรดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การนา (Leading) เป็ นการใช้ ภาวะผู้นาของผู้บริ หารร่วมกับการจูงใจในการ
ทาให้ สมาชิกขององค์กรทางานได้ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ องค์กรได้ รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ การนาจึงประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ซึ่งผู้บริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ให้ เกิดประโยชน์ คือ
ภาวะผู้น า และการจูงใจ ผู้บริ หารจ าเป็ นต้ องศึกษาว่ าจะสามารถพัฒ นาภาวะผู้นาของตนได้
อย่างไร พร้ อมกับศึกษาว่าจะสามารถจูงใจผู้อื่นได้ อย่างไร จึงจะทาให้ การทาหน้ าที่ของตนในฐานะ
ผู้นาองค์กรประสบความสาเร็จได้ สงู สุด
4. การควบคุ ม (Controlling) เป็ น การติด ตามตรวจสอบการท างานในส่ว น
ต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อเป้าหมายที่กาหนด
องค์กรที่มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้ องมีกระบวนการควบคุมที่ประกอบไปด้ วย
ขัน้ ตอนต่า งๆ ที่ จ าเป็ น เริ่ ม ตัง้ แต่ก ารก าหนดขอบเขตและสิ่ ง ที่ ต้ อ งการควบคุม การก าหนด
มาตรฐาน เป้าหมาย การวัดผลการเปรี ยบเทียบผลกับมาตรฐาน เป้าหมาย และหากผลที่ได้ รับไม่
เป็ นไปตามที่ ก าหนด จึ ง ต้ องด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข จากนั น้ จึ ง จัด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ น าไป
ประกอบการพิ จ ารณาในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง กระบวนการควบคุม และในส่ว นของ และ
Chelladurai (2005); Masteralexis, Barr & Hums (2009) ได้ กล่ า วว่ า หน้ าที่ ท างการบริ ห าร
จัด การ ประกอบด้ วย .1 การวางแผน (Planning) .2 การจัด องค์ การ (Organizing) 3. การน า
(Leading) 4. การประเมินผล (Evaluating)
จะเห็ น ได้ ว่ า การให้ ความหมายและจ าแนกหน้ าที่ ท างการบริ ห ารจัด การของ
นักวิชาการส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยกิจกรรมย่อย ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อย
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แตกต่างกันตามความคิดเห็นของนักวิชาการแต่ละคน ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจะจ าแนก
หน้ าที่ทางการบริหารจัดการตามองค์ประกอบ 4 ด้ านซึง่ นามาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ แก่
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การนา ปฏิบตั กิ าร/(Leading)
4. การควบคุม (Controlling)

นโยบายและแผนพัฒนากีฬาแห่ งชาติ
.1ความหมายและความสาคัญของนโยบาย
1.1 ความหมายของนโยบาย มีนกั วิชาการจานวนมากได้ ให้ ความหมายของนโยบาย
ว่าเป็ นหลักการ แผน แนวทางในการปฏิบตั ิ ข้ อความหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า เพื่อ
เป็ นขอบเขตกรอบในการควบคุม หรื อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย และยังเป็ น
กรอบ หรื อทิศทางการตัดสินใจของผู้บริ หารในลักษณะที่แสดงให้ เห็นถึงวิถีทางของการดาเนินงาน
และยิ่งกว่านันยั
้ งทาให้ ความถูกต้ องในการตัดสินใจ และส่งเสริ มให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2545; สาคร สุขศรี วงศ์, 2555; Rue and Bbyars,2000)
1.2 ความส าคัญ ของนโยบาย นโยบายมี ค วามส าคัญ กับ ผู้บ ริ ห ารโดยตรง ดัง ที่
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2543) กล่าวไว้ ว่า นโยบายช่วยให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร
และใช้ ปัจจัยใดบ้ างในการปฏิบตั ิงาน นโยบายเป็ นแผนงานที่ชี ้ทิศทางหรื อหลักประกันที่ผ้ บู ริ หาร
และบุคลากรทุกระดับในองค์กรจะต้ องมีความเข้ าใจและยึดถือในการดาเนินงาน นโยบายจะช่วย
ในการประสานงาน ไม่ ให้ เกิ ด ความซ า้ ซ้ อ นกับ ภาระหน้ า ที่ ข องส่ว นงานอื่ น ๆ ภายในองค์ ก ร
เดียวกันทาให้ ประหยัดทัง้ การเงิน เวลา บุคลากร รวมถึงพลังความสามารถหรื อศักยภาพของ
บุคลากร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ อานาจของผู้บริ หารให้ เป็ นไปโดยถูกต้ องมีเหตุผล มี
ความยุติธรรม อันจะนามาซึ่งความเชื่อ ถื อความจงรักภักดี ความมีนา้ ใจในการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชา นโยบายยังช่วยให้ เกิ ด การพัฒ นาทางการบริ ห าร เพราะนโยบายจะพัฒ นา
ผู้บ ริ ห ารหรื อผู้ใช้ ให้ มี ความสามารถในการแปลความให้ เป็ น สิ่งที่ สามารถจะปฏิ บัติได้ จ ริ ง จาก
ความหมายและความสาคัญ ของนโยบายสรุ ปได้ ว่านโยบายเป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นที่ผ้ บู ริ หาร
และบุคลากรทุกระดับจะต้ องให้ ความสาคัญ เพื่อ ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานหรื อปฏิบตั ิ การ
ให้ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และในการกาหนดนโยบายที่ดีควรจะมีการพิจารณา
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ถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งครอบคลุม นโยบายที่ ดี นัน้ จะน าไปสู่ ก ารลดปั ญ หาในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ และนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายรั ฐบาลในการพัฒนากีฬาชาติ
ประเทศไทยตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนากีฬามาโดยตลอด
โดยได้ มีการกาหนดไว้ ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั ง้ แต่ฉบับที่ 1 มาจนถึงฉบับ
ปั จ จุบัน คื อ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 .ศ .พ )2560 - 2564) โดยการ
ส่งเสริ มให้ คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทังรู้ ปแบบการออกกาลังกาย โภชนาการที่
เหมาะสม และสนับสนุนให้ มีการบริหารจัดการพื ้นที่สาธารณะ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ า(ส านั ก งานคณะกรรมการการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แลสั ง คม
แห่งชาติ,2559) นอกจากนันทุ
้ กรัฐบาลที่ผ่านมาต่างก็ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาการกีฬาและได้
กาหนดให้ เป็ นนโยบายหลักในการบริ หารประเทศทุก ๆ รัฐบาล กล่าวโดยสรุป คือ มุ่งส่งเสริ มให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยมี โอกาสได้ ออกกาลังกายและเล่นกี ฬา เพื่อ สร้ างเสริ มสุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย พัฒ นาลักษณะนิสยั มีวินัย ปฏิบตั ิตามกฎกติกามารยาท มีความสามัคคี
ปลูกฝั งความมีน ้าใจนักกีฬาให้ เป็ นค่านิยม สร้ างนิสยั รักการกีฬาและใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
เพื่อหลีกเลี่ยง การมัว่ สุมกับอบายมุขและสารเสพติด ประสานความร่ วมมือทุกภาคส่วนให้ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา จัดตังศู
้ นย์ฝึกกีฬาแห่งชาติพร้ อมทังน
้ าวิทยาศาสตร์ การกีฬามาประยุกต์ใช้ ใน
การฝึ กกีฬา จัดให้ มีการควบคุมมาตรฐานการฝึ กสอน สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ปรับปรุ ง
ระบบบริ หารจัดการการกีฬาปรับปรุ ง กฎหมายการกีฬาเพื่อเป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการ การ
พัฒนากีฬาทังระดั
้ บชาติและนานาชาติ อันจะนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สุรยุทธ์ จุลานนท์), 2549;
สมัคร สุนทรเวช, 2551; สมชาย วงศ์สวัสดิ์, 2551; อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2551; ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,
2554; ประยุทธ์ จันทร์ โอชา, 2557; รัตนาภร ทรงพระนาม, 2562)
จากนโยบายการบริ หารงานของรัฐบาลทุกรัฐบาล ได้ ให้ ความส าคัญกับการ
ออกกาลังกายและการกี ฬา จึงได้ มีการกาหนดให้ เป็ นนโยบายหลักในการบริ หารประเทศ และมี
แนวนโยบายที่ครอบคลุมตังแต่
้ ส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ และความตระหนักด้ านการออกกาลังกาย
และการกีฬาขันพื
้ ้นฐาน ส่งเสริมให้ มวลชนมีการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและต่อยอดเพื่อความสาเร็ จในระดับอาชีพ พัฒนาอุตสาหกรรมการ
กีฬา เพื่อเป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการกีฬา การยกระดับการบริ หารจัดการด้ านการกีฬาให้ มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้นอยู่กบั ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคนและสังคมให้ คณ
ุ ภาพ การ
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พัฒนาประชาชนให้ มีสขุ ภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงทังร่้ างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ สามารถเป็ นกาลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ ดังนัน้ องค์การ
ระหว่างประเทศและองค์การด้ านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก จึงได้ สนับสนุนให้ มีการใช้ กีฬา
การออกก าลัง กายและนัน ทนาการ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการส่ ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิ ต ของประชากร
นอกจากนี ้การกีฬายังมีส่วนในการสร้ างความภาคภูมิใจ สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างรายได้ อาชีพ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
จากความสาคัญ ของการออกกาลังและการกี ฬ า ต่อการพัฒ นาทรัพ ยากร
บุค คลประเทศไทยจึง ได้ มี ก ารจัด ท าแผนพัฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานด้ านกีฬาซึง่ แผนงานดังกล่าวได้ ดาเนินการมามาแล้ วเป็ นจานวน 5 ฉบับ โดยปัจจุบนั อยู่
ในช่วงของการใช้ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ กาหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนากีฬาของประเทศ ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริ มให้
เกิดความรู้และความตระหนักในการออกกาลังกายและกีฬาขันพื
้ ้นฐาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็ นการ
ส่งเสริ มให้ มวลชนได้ การออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
กี ฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศ และต่อยอดเพื่ อความส าเร็ จ สู่ระดับ อาชี พ ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นา
อุตสาหกรรมการกี ฬ าเพื่ อเป็ นส่วนสาคัญ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการกี ฬา และยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับการบริ หาร
จัดการด้ านการกีฬาให้ มีประสิทธิภาพ(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
จะเห็ นได้ ว่าแนวคิด และนโยบายในการพัฒ นากี ฬ าเป็ นเลิ ศของแผนพัฒ นากี ฬ า
แห่งชาติได้ มองถึงภาพรวมของการพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬา
ของชาติทงระบบโดยมี
ั้
หน่ว ยงานหลักในการขับเคลื่อน คือการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ จดั ทา
แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) เพื่อพัฒนากีฬาเป็ นเลิศโดยตรง (การ
กีฬาแห่งประเทศไทย, 2560)
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
การพัฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิศ เป็ น อี ก มิ ติห นึ่ง ที่ มุ่งหวังให้ ป ระชาชนทุกกลุ่ม ได้ มี
โอกาสพัฒ นาตนเองไปสู่ความเป็ นเลิศตามศักยภาพทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็ นการ
ดาเนินงานที่ตอ่ เนื่องจากการกีฬาขันพื
้ ้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน โดยมีจดุ มุ่งหมายในการเข้ า
ร่วมการแข่งขันและการแสดงออกถึงความเป็ นเลิศทางการกีฬา นอกจากนี ้ยังถือ เป็ นกิจกรรมที่ทกุ
ประเทศต่างก็ ให้ ความ สาคัญ ส่งเสริ ม การดาเนินงานโดยการพัฒ นาที่ แตกต่างกันออกไปตาม
บริ บ ทของตนเอง ตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรเลี ย ได้ บูรณาการกี ฬ ากับ การจัด การศึก ษาขัน้
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พื ้นฐาน และได้ เขียนแผนที่สามารถบ่งชี ้ถึงความสาเร็ จตามเป้าหมายในระยะสันและระยะยาว
้
มี
การกาหนดโครงสร้ างหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและสอดคล้ องกัน คือสถาบันการกีฬาแห่งชาติ
ออสเตรเลี ย (AIS:Australian Institute of sport) รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ
ระดับชาติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กและกีฬาชิงแชมป์ โลก เน้ นการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการใช้ เทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาเเละสนับสนุน
งานบริ ก ารช่ว ยเหลื อ องค์ ก รกี ฬ าในระดับ ชาติ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเหล่ า นัน้ ด าเนิ น กิ จ กรรมอย่า งมี
ประสิทธิภาพเเละมี xประสิทธิผล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)การพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศของประเทศไทย นันก็
้ เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศที่มีความต้ องการที่จะยกระดับ
การกีฬาของประเทศไทยให้ สงู ขึ ้นเพื่อแสดงให้ ประเทศต่าง ๆ ได้ เห็นถึงศักยภาพการพัฒนานักกีฬา
ของตนซึ่งในการพัฒ นา นันก็
้ ยงั มีข้อจากัดของการพัฒนาที่แตกต่างกันก็คือการขาดทิศทางการ
พัฒนากีฬาร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
องค์กรและขาดการพัฒนาบุคลากรทางด้ านกีฬาซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
องค์ ประกอบและปั จจัยที่มีต่อความสาเร็จในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ
ในการพัฒ นาการกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศจะต้ องมี การพัฒ นาอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่องซึ่งองค์ประกอบ และปั จจัยสาคัญที่ต้องมีการพัฒนา ให้ นกั กีฬาประสบความสาเร็ จได้ นนั ้
ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั นักกีฬาบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มีหลายองค์ประกอบที่จะมีส่วนร่วมและช่วยผลักดัน
ให้ นกั กีฬามี ความสามารถเหล่านันให้
้ ประสบความสาเร็ จ โดยองค์ประกอบ และปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553) ได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ สร้ างกีฬาไทยสู่
ความเป็ นเลิศ(พ.ศ. 2553-2559) เพื่อพัฒนานักกีฬาไทยให้ ประสบความสาเร็จในการแข่งขันในทุก
ระดับโดยได้ อธิบายถึง แนวคิดปั จจัยหลักความสาเร็ จกีฬาความเป็ นเลิศ (Key Success Factor)
มาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการโดยยึดหลักนักกีฬาเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและมีปัจจัยอื่น ๆ
มาสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้ วย
1.ด้ านบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนผู้ตดั สินผู้จดั การทีมและผู้แทนสหพันธ์กีฬา)
2. ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
3.ด้ าน สถานกีฬา วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
4. ด้ านบริหารจัดการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
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5. ด้ า นการจัด และส่ง แข่งขัน กี ฬ า ระดับ ชาติแ ละนานาชาติ โดยแนวทางการ
ทางานจะเป็ นลักษณะบูรณาการร่วมกันมีการสนับสนุนซึง่ กันและกันเพื่อสร้ างกระบวนการทางาน
เป็ นทีมและเป้าหมายร่วมกัน
การกีฬาแห่งประเทศไทย )2557(ได้ จดั ทาระบบการบริหารจัดการที่ได้ มาตรฐาน
)Model) ตามแนวทางพัฒ นากี ฬ าเป็ น เลิ ศ โดยมี อ งค์ ป ระกอบและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ดังนี ้
1. องค์ ประกอบด้ านระบบการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วย การบริ หาร
จัด การตามแผน ยุท ธศาสตร์ ข องสมาคมกี ฬ าโครงสร้ าง สายบัง คับ บัญ ชา/หน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ /
บุคลากรประจาส านักงานข้ อบังคับและการปฏิบัติตามข้ อบังคับของสมาคมสานักงานสถานที่
การตลาดและสิทธิ (การเงินการบัญ ชี )ฝึ กซ้ อมและอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกงบประมาณ
ประโยชน์ การจัดสวัส ดิการการประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ได้ รับ จากการกี ฬ าแห่ง
ประเทศไทย ถ้ าในระยะที่กาหนดการติดตามและประเมินผล ศูนย์ข้อมูลและระบบสาระสนเทศ
ทางการกีฬาและการดาเนินงานของสมาคม
2. องค์ ป ระกอบด้ านระบบการพัฒนานั กกีฬา ประกอบ ด้ วยการขยาย
ฐานนักกีฬาการคัดเลือกนักกีฬาการฝึ กซ้ อมสถานที่ อุปกรณ์ฝึกซ้ อมคุณภาพ/ของผู้ฝึกสอนการนา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาไปใช้ และการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการเเข่งขัน
3. องค์ ประกอบด้ านระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบด้ วย การ
ขึ ้นทะเบียนบุคลากรกีฬาการจัดทาหลักสูตรและเส้ นทางความก้ าวหน้ าจะนอนการจัดอบรมและส่ง
บุคลากรกีฬาไปอบรมต่างประเทศและการปฏิบตั หิ น้ าที่ของบุคลากรกีฬา
4. องค์ ประกอบด้ านระบบการจัดการแข่ งขัน ประกอบ ด้ วยจานวนการ
จัดการแข่งขันระบบการจัดการแข่งขันและมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เป็ นต้ น
สุรวุฒิ มหารมณ์ (2550)ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบการพัฒนานักกีฬาสู่การแข่งขัน
ในประสบความสาเร็จพบว่าในการที่จะส่งเสริมและพัฒนากีฬาสูก่ ารแข่งขันหรื อเพื่อความเป็ นเลิศ
นันจะอยู
้
ท่ ี่สมาคมกีฬาเป็ นหลักส่วนองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นจะเป็ นแหล่งสนับสนุน ในการส่งเสริ ม
และพัฒนานักกีฬาซึง่ ที่มาของปัญหาในบางประเด็นสามารถแก้ ปัญหาได้ และบางประเด็นเป็ นสิ่งที่
แก้ ปัญหาได้ ยากซึง่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประกอบด้ วย
1. ด้ านนั กกี ฬาและผู้ ป กครอง นักกีฬ าเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดการ
ดาเนินงานทังหมดก็
้
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ สงู สุดโดยประกอบหรื อปั จจัยอื่นๆอยู่ที่
ดาเนินการนันก็
้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั กีฬา ประสบความสาเร็จเป็ นสาคัญและการได้ มาซึ่งตัว
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นักกีฬาที่ดีนนจะต้
ั้
องมีพรสวรรค์ด้านกีฬาแล้ วจึงนามาพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนต่อไปและใน
ส่วนของผู้ปกครองต้ องมีสว่ นในการสนับสนุนนักกีฬาตังแต่
้ เริ่มต้ นหรื อตังแต่
้ ในระดับเยาวชน
2. ด้ านสถาบั นการศึก ษา เป็ นองค์กรสาคัญ ที่อยากจะแก้ ไขของนักกี ฬ า
ไทยซึ่งประสบปั ญ หามากในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็ นช่วงเวลาและวัยที่นักกี ฬ ามี สภาพร่ างกาย
แข็งแกร่ งสมบูรณ์ พ ร้ อมกับการแข่งขันมากที่สุดแต่พ บว่าการศึกษาเป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กซ้ อม
และแข่งขันซึ่งนักกีฬาต้ องใช้ เวลาในแต่ละวันฝึ กซ้ อมอย่างหนักแต่นกั กีฬายังทัศนคติยึดถือด้ าน
การศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญในการประกอบอาชีพให้ เจริญก้ าวหน้ าต่อไปในอนาคต
3. ด้ านผู้ฝึกสอน เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสนับสนุนพัฒนานักกีฬาให้
ประสบความ สาเร็ จในทุก ๆ ระดับ บางครัง้ ผู้ฝึกสอนไม่มีความสามารถจริ งโดยที่ไม่สามารถสร้ าง
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็ จได้ ทาให้ เสียเวลาและโอกาสของนักกีฬาผู้ฝึกสอนควรจะได้ เข้ ารับ
การอบรมอย่างสม่าเสมอเพราะเทคนิคต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาสูงขึ ้นซึ่งผู้ฝึกสอนที่ได้ รับการอบรม
และพัฒนาให้ ทนั สมัยอย่างสม่า เสมอและต่อเนื่องตลอดเวลาสามารถนาความรู้และฝึ กเด็กใหม่
ใหม่มาถ่ายทอดให้ กบั นักกีฬาซึง่ ทาให้ มีการพัฒนาทางด้ านองค์ความรู้และทักษะทางกีฬาเป็ นการ
ยกระดับมาตรฐานของผู้ฝึกสอนให้ สงู ขึ ้นด้ วย
4.ด้ านสโมสรหรื อสมาชิ ก ชมรมกี ฬ า เป็ นองค์ประกอบที่ จาเป็ นในการ
เตรี ยมฝึ กซ้ อมและเป็ นสถานที่พฒ
ั นานักกีฬาในระดับ ต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็ นสถานที่สร้ างนักกีฬา
หน้ าใหม่ให้ อยู่ในวงการกี ฬ าดังนัน้ สโมสรหรื อชมรมควรได้ มาตรฐานตามสากลเพราะอุปกรณ์
ตลอดจนนโยบายหรื อแผนงานการดาเนินการในด้ านการส่งเสริ ม และพัฒ นากี ฬ ารวม ทัง้ การ
บริการให้ กบั สมาชิกของสโมสรชมรมกีฬา
5. ด้ า นองค์ ก รการพั ฒ นากี ฬ าและการจั ด การแข่ งขั น เป็ น องค์ ก รที่
ตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารระดับสูงให้ เป็ นรู ปธรรมตามแผนพัฒนากีฬา
แห่งชาติ คือ
5.1 สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกรมพลศึกษาในปั จจุบนั ซึ่ง
ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ าให้ ดาเนินการด้ านยุทธศาสตร์ การกี ฬาขัน้
พื น้ ฐานและยุท ธศาสตร์ ก ารกี ฬ ามวลชนผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ าก 2 ยุท ธศาสตร์ ดัง กล่ าวจ าเป็ น ต้ อ ง
เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศสามารถนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ มาพัฒนาต่อยอดสู่
การเป็ นตัวแทนทีมชาติที่มีศกั ยภาพซึง่ หากดาเนินการให้ สอดคล้ องเป็ นระบบจะเป็ นการขยายฐาน
นักกี ฬ าให้ กว้ างขึน้ จึงถื อว่าเป็ นผู้สร้ างพื น้ ฐานและเป็ นต้ นทางสู่ความส าเร็ จโดยเฉพาะในการ
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ดาเนินการกีฬาระดับสามัญ ศึกษามีการผลักดันให้ มีการแข่งขันกี ฬานักเรี ยนกี ฬาเยาวชนที่เป็ น
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
5.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย(.กกท) ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานดูแล
ดาเนินการเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒ นากี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศและกี ฬ าเพื่ อการอาชีพ โดยมี
เป้าหมายและภารกิจหลักในการบริการคือประเทศไทยประสบความสาเร็ จในการพัฒนากีฬาความ
เป็ นเลิศกับการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ
5.3 คณะกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ภายใต้
การกากับของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)มีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้
นิสิ ตนักศึกษาได้ ด าเนิน กิ จ กรรมด้ านกี ฬ าทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติค วบคู่กับ การศึกษา
ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งในปั จจุบนั พบว่านิสิตนักศึ กษามีความสามารถและ
ทักษะทางด้ านกีฬาในระดับสูงจะได้ รับการคัดเลือก ให้ เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติจานวนมาก ในขณะเดียวกันนักกีฬาทีมชาติไทย หลายคนได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ า
มาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนเพื่อพัฒนาความรู้ ทางด้ านวิ ชาการควบคู่กัน
ไปด้ ว ยในการแข่ง ขัน กี ฬ าที่ ส านัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษาโดยคณะกรรมการการกี ฬ า
มหาวิท ยาลัยแห่งประเทศไทยเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบได้ แก่ กีฬ ามหาวิท ยาลัยแห่ง ประเทศไทย กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งเอเซีย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนกีฬามหาวิทยาลัยโลกประกอบด้ วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนเเละฤดูหนาวเเละกีฬาชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก
รัชนี ขวัญบุญจัน (2547) ได้ กล่าวถึง แนวทางในการที่จะพัฒนากีฬาจนประสบ
ความสาเร็จสูค่ วามเป็ นเลิศได้ นนั ้ จะประกอบด้ วย
1. ด้ านพัฒนาความสามารถตัวนักกีฬาหรื อผู้เล่น โดยจะต้ องมีการขยายฐาน
ให้ มีผ้ เู ล่นกีฬาให้ มากขึ ้น มีการส่งเสริมให้ เยาวชนได้ เล่นกีฬาทังในระบบการศึ
้
กษาและนอกระบบ
การศึ ก ษาโดยเฉพาะในระบบการศึ ก ษา หลั ก สู ต รพลศึ ก ษาควรมี ทุ ก ระดั บ ตั ง้ แต่ ร ะดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการสอนทักษะการกีฬาหลากหลายชนิด
ในหลักสูตรพลศึกษาควรจัดให้ มี พัฒ นาการของทักษะกี ฬ าเป็ นล าดับขัน้ ตัง้ แต่ระดับต่าจนถึง
ระดับสูง ปลูกฝั งให้ รักการเล่นกี ฬ าตังแต่
้ ยังเด็ก ควรมีศูนย์ กีฬ าโรงเรี ยนเพื่ อความเป็ นเลิศและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดจนการพัฒ นาผู้เล่นกีฬาที่มีแววเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ตังแต่
้
ระดับโรงเรี ยน สโมสร จังหวัด ภาค หรื อประเทศ โดยนานักกีฬาที่มีทกั ษะดีให้ ได้ รับการฝึ กพัฒนา
และได้ เข้ าแข่งขันเพิ่มประสบการณ์สคู่ วามเป็ นเลิศในระดับสูงขึ ้น
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2. ด้ านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้ วย ผู้ฝึกสอนกีฬาในระบบการศึกษา
ควรมีการพัฒนาครูพลศึกษาให้ มีสมรรถนะในการสอนพลศึกษาและกีฬาให้ เด็กมีทกั ษะพื ้นฐานที่
ถูกต้ องและปลูกฝั งให้ เด็กมี ความรักและนิยมการเล่นกี ฬ า การสร้ างทัศนคติที่ดีต่อการกี ฬ า ผู้
ฝึ กสอนในสโมสร สมาคมกีฬาจังหวัด หรื อสถาบันที่มีการแข่งขันกีฬาจะต้ องมีการพัฒนาผู้ฝึกสอน
กี ฬ าให้ มี ส มรรถนะที่ จะฝึ กสอนนักกี ฬ าเพื่ อเข้ าแข่งขันกี ฬ าในระดับทักษะที่ สูงขึ น้ ตัง้ แต่ระดับ
โรงเรี ยนระดับสโมสร ระดับจังหวัด ระดับสมาคมกี ฬา จนถึงระดับชาติ ผู้ตดั สินกี ฬาทัง้ ในระดับ
โรงเรี ยนและระดับสโมสรควรมี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องทุกระดับ มีเป้าหมายในการผลิต และ
พัฒนาผู้ตดั สินไปสู่ระดับสหพันธ์ นานาชาติมากขึ ้น และผู้บริ หารหรื อผู้จดั การทีม ควรมีการอบรม
และพัฒนาให้ มีความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ
3. ด้ านสถานที่ อุป กรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ควรมี การจัดสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเล่นกีฬาให้ มีจานวนมากเพียงพอกับความต้ องการ รวมทัง้
เปิ ดกว้ างและอานวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาให้ มากที่สดุ
4. ด้ านการจัดการแข่งขัน ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาเปรี ยบเสมือนสถานที่
ประลองทักษะทางกีฬา จึงจาเป็ นต้ องมีระบบการแข่งขันกีฬาที่จดั ให้ มีการแข่งขันกี ฬาทุกระดับ
อย่างเป็ นระบบตังแต่
้ ระดับโรงเรี ยน สโมสร จังหวัด ภาค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งต้ องจัดให้
ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย ตังแต่
้ ระดับรากหญ้ า รวมทังจั
้ ดให้ มีปฏิทินกีฬาประจาปี
5. ด้ านการมี ส่วนร่ วมและปลุก กระแสค่านิ ย มทางการกี ฬ า จะต้ องมี ก าร
รณรงค์สร้ างค่านิยม และกระแสการเล่นและรักกีฬาตัง้ แต่เด็ก เช่น Fan Club ตังแต่
้ ระดับโรงเรี ยน
สโมสร จังหวัดโดยเน้ นการมีส่วนร่วมและรักในทีม ซึ่งจะต้ องปลูกฝั งตังแต่
้ เด็ก การสร้ างค่านิยม
และสร้ างทัศนคติที่ดีในการเล่นกี ฬาต้ องเริ่ มตังแต่
้ ครอบครัวและการศึกษาในโรงเรี ยน หลักสูตร
และการสอนทางพลศึกษาที่ดีจงึ มีความสาคัญและจาเป็ นในการปลูกฝั งให้ เยาวชนรักการเล่นกีฬา
และนิยมการเล่นกีฬา
6. ด้ านการนาวิทยาศาสตร์ การกี ฬามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒ นานักกีฬ าให้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพสูงสุดในทุกระดับ โดยการผสมผสานความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าเข้ าไปใน
หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนทางพลศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ความเข้ า ใจและมองเห็ น ประโยชน์ ข อง
วิทยาศาสตร์ การกี ฬามา ประยุกต์ใช้ ตงแต่
ั ้ ระดับการกีฬาพืน้ ฐาน กีฬาเพื่อมวลชน และกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
7. ด้ านองค์ การรั บ ผิด ชอบด้ านการกี ฬ าจะต้ องให้ ความส าคัญ และมี ก าร
ทางานที่เชื่อมโยงเป็ นระบบ ตังแต่
้ ระบบโรงเรี ยน สโมสร สมาคมกี ฬาจังหวัด สมาคมกี ฬ าแห่ง
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ประเทศไทย รวมทังองค์
้ การส่งเสริ มการกีฬา ได้ แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้ องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและพัฒนา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศในทุกระดับ
ในส่ ว นของ De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg and Shibli (2006) ได้
กล่าวถึง ปั จจัยนโยบายทางการกี ฬ าที่นาไปสู่ความสาเร็ จในการแข่งขันกี ฬ านานาชาติ (Sport
Policy factors Leading to International Sporting Success: SPLISS) ปั จ จัยส าคัญ 9 ประการ
ที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการกีฬาหรื อ “pillars” และนาเสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ที่ แสดง
ในภาพที่ 2

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจาลองโครงสร้ าง SPLISS (De Bosscher et al., 2006)
เสาหลักที่ 1 การสนับสนุนทางการเงิน
เป็ นการสนับสนุนการเงินในการดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาเป็ นเลิศซึ่งการ
สนับสนุนทางการเงินนี เ้ ป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนการดาเนินการอี ก 8 เสาให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายโดยงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยต้ องมีการสนับสนุนให้ กับ องค์กรกีฬา
สโมสร หรื อชมรมที่ดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาเป็ นเลิศอย่างเพียงพอ
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เสาหลักที่ 2 องค์การและโครงสร้ างของนโยบายทางการกีฬา
เสาหลักนี เ้ กี่ ยวข้ องกับโครงสร้ างขององค์กรกี ฬ าภายในประเทศ ซึ่งใน
ระดับยุทธศาสตร์ ชาติจะประสบผลสาเร็ จ ถ้ ารัฐบาลร่วมดาเนินการสนับสนุนเชิงนโยบาย จัดสรร
ทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ โดยต้ องมีแนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนานโยบาย โดยใช้
หลักการ 6 ประเด็น คือ
1. การประสานงานของผู้แทนกีฬาที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ ต้ องมีการดาเนินการแบ่งภาระหน้ าที่รับผิดชอบต่าง ๆ อย่างชัดเจนไม่ซ ้าซ้ อน
2. การวางแผนระยะยาวในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ รวมไป
ถึงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศเพื่อการอาชีพ
3. การวางเป้าหมายหาแหล่งทรัพยากรให้ ทวั่ ถึงในกีฬาประเภทต่างๆ
เพื่อมุง่ เป้าความสาเร็จในระดับโลก
4. คณะทางานบริ หารในองค์การกีฬาควรทางานแบบเต็มเวลาในการ
รับผิดชอบกระบวนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ 5. คณะผู้แทนการกีฬาในทุกระดับต้ องมีการ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยให้ สัม พั น ธ์ กัน เพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 6. มี ก ารด าเนิ น การด้ า น
ยุทธศาสตร์ เชิงสื่อสารและความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ กับผู้มีส่วนร่วมเชิงพาณิชย์ และองค์กร
สื่อต่าง ๆ
เสาหลักที่ 3 การมีสว่ นร่วมทางการกีฬา
การมีส่วนร่ วมและมาตรฐานการแข่งขันนัน้ เชื่อมโยงกับความสามารถ
ทางการกีฬา ซึ่งผู้เข้ าแข่งขันสามารถพัฒนาได้ แม้ วา่ การเข้ าร่วมทางการกีฬาอาจไม่ได้ สมั พันธ์กบั
การมุง่ สู่ความเป็ นเลิศก็ตาม แต่ทงนี
ั ้ ้ความสาเร็จทางการกีฬานันมี
้ รากฐานมาจากคุณภาพของการ
ฝึ กอบรมที่ มี คุณ ภาพสูงให้ กับเยาวชน ในเสาหลักนี ม้ ี การเน้ นกี ฬ าอยู่ 3 ระดับ คือ 1) การเข้ า
ร่ วมกับ หลัก สูต รในโรงเรี ย นและร่ วมกิ จ กรรมทางกี ฬ าหลังเลิ กเรี ย น 2) การร่ วมมื อกับ องค์ ก ร
ทางการกี ฬ าต่าง ๆ ในการจัดกี ฬ า และ 3) การเข้ าร่ วมกี ฬ าในชมรมกี ฬ าหรื อสโมสร องค์ การ
ทางการกีฬาต่าง ๆ โดยเน้ นการเข้ าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะ
เสาหลักที่ 4 ระบบการพัฒนาและการค้ นหานักกีฬาที่มีความสามารถ
ระบบการพัฒ นาและการค้ นหานักกีฬาที่มีความสามารถ มี 2 ลักษณะ
สาคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ คือ
1. การค้ นหานักกีฬาที่มีความสามารถ มีองค์ประกอบดังนี ้ 1 (การรับ
นักกีฬาที่มีความสามารถสูงโดยมีเกณฑ์และระบบการค้ นหาจากนักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถ
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สูง 2( การค้ นหานักกีฬาจากผู้ที่เข้ าร่วมแข่งกีฬา 3) การออกสารวจจากเยาวชนทัว่ ๆ ไป 4) จาก
กระบวนการคัดสรรที่เป็ นกระบวนการคัดเลือกเยาวชนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อการแข่งขัน
เพื่ อการฝึ กอบรม ฯลฯ สิ่งส าคัญ ในคัดเลื อกนักกี ฬ าที่ มี ความสามารถต้ องนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มากาหนด
2.การพัฒ นาความสามารถต้ อ งมี ก ารพัฒ นาฝึ ก อบรมจนกระทั่ง
เชี่ยวชาญในกีฬาที่ตนเล่นอย่างสูงสุด นักกีฬาต้ องผ่านกระบวนการทังในระดั
้
บเชิงวิชาการ ทักษะ
ทางการกีฬา และระดับทางจิตวิทยาด้ วย ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ต้ องสร้ างให้ นักกี ฬามีศกั ยภาพ
สูงสุด และต้ องไม่หยุดเล่นกี ฬ ากลางคัน ในเสาหลักนี ม้ ี เป้าหมายเพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพการค้ นหา
นักกีฬา และกระบวนการพัฒ นานักกีฬา โดยต้ องผ่านหลักการใน 5 ประเด็น คือ 1 (มีระบบการ
ค้ นหานักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถอย่างประสิทธิภาพ เพื่อให้ นกั กีฬามีศกั ยภาพได้ สงู สุดใน
แต่ละช่วงเวลาหรื อช่วงอายุ 2 (มีการวางแผนร่ วมมื อกับภาครัฐบาลในการพัฒ นาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3 (มีการสนับสนุนในการบริ การต่าง ๆ ที่หลากหลายที่จาเป็ นให้ กับนักกีฬาเพื่อการ
พัฒ นา 4 (มีการประสานความร่ วมมื อ กันระหว่างการเข้ าร่ วมกี ฬ าของนักกี ฬ ากับโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษาในระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 5) มี การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสถาอุดมศึกษาที่นกั กีฬาที่กาลังศึกษา
เสาหลักที่ 5 การสนับสนุนด้ านอาชีพทางการกีฬา
การเป็ นเลิศทางการกีฬานัน้ หมายถึง การที่สามารถเป็ นตัวแทนแข่งขันกีฬา
ได้ ตัง้ แต่ ร ะดับ สโมสร ระดับ ประเทศ ไปสู่ ร ะดับ นานาชาติ แต่ จ านวนนั ก กี ฬ านั น้ ยั ง ไม่ มี
ความก้ าวหน้ าทางอาชีพอย่างจริ งจังในยุคต่อๆ มา ซึ่งยังมีข้อขัดแย้ งกันอยู่ ว่า นักกี ฬา คือใคร
และพวกเขาต้ องการหรื ออยากได้ อะไรบ้ าง ประเทศใดให้ การสนับสนุน โดยมีระบบอย่างไรบ้ าง
เพื่อที่จะเพิ่มจานวนนักกีฬาที่มีความเป็ นเลิศ และจะทาอย่างไรบ้ างเพื่อให้ มีบรรยากาศที่ดีอนั จะ
น าไปสู่ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการกี ฬ าได้ มี ค วามสนใจใส่ใจในการถ่า ยโยงจากการเป็ น นัก กี ฬ า
เยาวชนไปสู่นักกี ฬ าอาวุโส มี ความก้ าวหน้ าจากการแข่งขันในระดั บ junior ไปถึงระดับ senior
ระดับ league หรื อ semi ไปสู่ระดับอาชีพได้ หลายประเทศได้ สนับสนุนให้ นักกี ฬามีค่าครองชีพ
ทางกีฬาการมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้ มีอาชีพ ในเสาหลักนีเ้ ป็ นการสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ ในการ
ดารงชีพให้ กับนักกีฬา และมีโอกาสฝึ กกีฬาให้ สงั คม ความเป็ นอยู่ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นผลพวงใน
การมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศ ความไม่เหมาะสมของสิ่งต่าง ๆเหล่านี ้ทาให้ นกั กีฬาเลิกเล่นกีฬาก่อนวัยอัน
ควร ในเสาหลัก ที่ 5 นี ม้ ี เป้าหมายในการสนับ สนุน ด้ านอาชี พ โดยมี ป ระเด็น หลัก 4 ประเด็ น
ดังต่อไปนี ้ 1) จัดทาข้ อตกลงในการสนับสนุนอาชีพให้ กบั นักกีฬาที่มีความเป็ นเลิศทางการกีฬาทุก
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ประเภท 2) สนับ สนุน สิ่ ง อานวยความสะดวกในการดารงชี พ อย่างพอเพี ย งเพื่ อ ให้ นักกี ฬ าท า
กิจ กรรมกี ฬ าอย่างเต็ม ที่ 3) มี โครงการสนับสนุนความร่ วมมื อเพื่ อนักกี ฬ าที่ มี ความเป็ นเลิศ 4)
นักกีฬาได้ รับการสนับสนุนด้ านอาชีพ หรื อมีอาชีพรองรับหลังเลิกเล่นกีฬา
เสาหลักที่ 6 สนามและสิ่งอานวยความสะดวกในการสร้ างการกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ
ปั จจัยด้ านสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อสร้ างกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศเป็ นสิ่ง
สาคัญ ในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น สิ่งอานวยความสะดวกในการฝึ กกีฬาเฉพาะ
ทาง การจัดตัง้ สถาบันการกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ รวมไปถึงการมี ศูนย์ กลางการบริ หารที่มี การ
เชื่อมโยงกับการศึกษา และสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทางการกีฬา สถาบันการ
กี ฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศควรมี การสรรหาสิ่งอันเป็ น ประโยชน์ ให้ กับ นัก กี ฬ า จากการศึกษาวิจัย
SPLISS นัน้ พบว่า การมี เครื อข่ายศูนย์ฝึกอบรมกี ฬ าเพื่อความเป็ นเลิศในระดับ เขตหรื อระดับ
ภูมิภาค และมีการวางแผนในการสนับสนุนสิ่งจาเป็ นเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับนักกี ฬา จะ
เป็ นผลดีตอ่ สภาพบรรยากาศแวดล้ อมในการเข้ าร่วม การแข่งขันทางการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ ใน
เสาหลักที่ 6 นี ้ พิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. มีการวางแผนการประสานงานในระดับประเทศ เพื่อจัดสิ่งสนับสนุน
ในการอานวยความสะดวก ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬา
2. มี เ ครื อข่ า ยศู น ย์ ฝึ กกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ในระดั บ เขตหรื อ
ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยได้ รับการฝึ กกีฬาภายใต้ การกาหนดของศูนย์ฝึกนัน้ ๆ
3. มีกองทุนเพื่อจัดสร้ างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวกใน
การฝึ กกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
เสาหลักที่ 7 การจัดหาและการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
เสาหลักนี เ้ น้ นการพัฒ นาทางอาชี พ ให้ กับผู้ฝึกสอนกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิศ
โดยให้ มีอาชีพที่มั่นคง และมีโอกาสที่ดีในการพัฒ นาอาชีพของตนให้ ดีขึ ้น อีกประเด็นคือ มีการ
ว่าจ้ างผู้ฝึ กสอนกี ฬามาดารงตาแหน่งในการฝึ กกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ สิ่งส าคัญ คือ ต้ องมี การ
พัฒ นาคุณ ภาพและจานวน ผู้ฝึกสอนกี ฬ าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์ การพัฒ นา 2 เกณฑ์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ คือ 1) พิจารณา
ถึงคุณภาพและองค์กรในการจัดระบบในการฝึ กอบรม 2) คือการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการดารงชีพ
ของผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็ น เสาหลักนี ้มีสิ่งสาคัญในการพิจารณาอยู่ 4 ประเด็น คือ
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1. มีจานวนผู้ฝึกสอนกี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิศที่ผ่านการฝึ กอบรมมาเป็ น
อย่างดีในประเทศเพียงพอ
2. ผู้ ฝึ กสอนมี โอกาสในการพั ฒ นาอาชี พ ในการฝึ ก สอนกี ฬ าอย่ า ง
เพียงพอ และมุง่ สูก่ ารเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศมืออาชีพ
3. มี ก ารสนับ สนุนสิ่ งต่าง ๆ ในการด ารงชี พ ได้ อ ย่างเพี ยงพอเพื่ อมุ่ง สู่
เป้าหมายในการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศมืออาชีพ
4. สถานะของการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬาต้ องเป็ นที่ยอมรับและมีคณ
ุ ค่า
เสาหลักที่ 8 การแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เสาหลักนีเ้ กี่ ยวข้ องกับองค์การที่จัดการแข่งขันในระดับประเ ทศและระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาทางการกีฬา การจัดการแข่งขันเป็ นการสร้ างโอกาส
ให้ กับนักกีฬาในการพัฒ นาความสามารถให้ มีความสามารถในระดับสูงขึ ้นจะต้ องดาเนินการ 3
ประเด็น คือ
1. มี นโยบายในการจัดการแข่ง ขันกี ฬ าต่าง ๆ ในระดับ ชาติและระดับ
นานาชาติ
2.ให้ โอกาสนักกีฬาได้ มีสว่ นร่วมในกับกีฬานานาชาติ
3. ให้ โอกาสนักกีฬาออกไปแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เสาหลักที่ 9 นวัตกรรมและการศึกษาวิจยั
เสาหลัก นี เ้ ป็ นการศึก ษาวิ จัย เพื่ อ ค้ น หา ตรวจสอบข้ อ มู ล แนวคิ ด ต่า งๆ
เกี่ ย วกับ การกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ โดยท าการวิเคราะห์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มูล ทางการวิ จัย เชิ ง
วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการค้ นหานวัตกรรมและการใช้ การวิจยั ในการพัฒ นาการกี ฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศให้ มีระดับสูงขึ ้นซึ่งเป็ นเป้าหมายสาคัญในการแสดงให้ เห็นการพัฒนาการกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ โดยการเผยแพร่ข้อมูลด้ านต่าง ๆ ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ โดยมีเป้าหมาย 2
ประเด็น ดังนี ้
1. การวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ต่ า งๆ การ
ประสานงาน การเผยแพร่ ให้ กบั ผู้ฝึกสอนกีฬา และหน่วยงานที่กากับดูแลด้ านการกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ
2. การสนับสนุนด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาทุกระดับของการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ
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แนวคิดการพัฒนากีฬาเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารทีมกีฬาและการเตรี ยมทีมนักกีฬาเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้ เกิดการพัฒนาในการกีฬาและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะ ในระดับใดก็
ตาม การเตรี ยมตัวของนักกีฬาเป็ นสิ่งสาคัญจะทาให้ ประสบความสาเร็ จหรื อได้ รับสิ่งสาคัญจะทา
ให้ ประสบความสาเร็จหรื อได้ ชยั ชนะได้ แต่การที่นกั กีฬาจะได้ รับความสาเร็จในการกีฬานันได้
้ ต้อง
มีแรงจูงใจหรื อมีความตังใจจริ
้
ง เอาจริ งเอาจังต่อการฝึ กซ้ อมกีฬา (ชัยรัตน์ รุจิพงษ์ . 2545) การที่
จะเตรี ยมกีฬาให้ มีคณ
ุ ภาพนัน้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ งบประมาณและใช้ คนทางานร่วมกันเป็ น
จานวนมาก จะต้ องมีการจัดระบบ จัดระเบียบในการทางานร่ วมกัน ตลอดทัง้ การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันของผู้ร่วมงาน โดยได้ รับความสะดวก ความปลอดภัยและความพึงพอใจที่จะทางานร่วมกัน
ได้ อย่างมี ความสุข เพื่ อให้ เกิ ดผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาเป็ นต้ องมี การจัดการเพื่ อให้ การ
ทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภ าพ ดังนัน้ ในการเตรี ยมที มนักกี ฬ าจึงจาเป็ นที่
จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการบริหารงานต่าง ๆ อย่างดี
ศักดิ์ชาย พิทกั ษ์ วงศ์ และโกศล มีคณ
ุ ในการจัดทาแผนและระบบพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและเสนอแนวคิดในการพัฒ นากีฬาพัฒนากีฬาโดยได้
กาหนดรูปแบบ (Model)ของการพัฒนากีฬาเป็ นเลิศไว้ 4 รูปแบบ ดังนี ้
รู ปแบบที่ 1 การสรรหาเเละคัดเลือกนักกีฬานักกีฬา เป็ นการดาเนินการเพื่อให้
ได้ มาซึ่งนักกี ฬาที่มีศกั ยภาพสูงอันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จทางการกี ฬามีองค์ประกอบที่สาคัญ 4
ด้ านได้ แก่
1.1 การได้ มาซึ่งนักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ จะต้ องมีการกาหนดวิธีการให้ ได้ มาซึ่ง
นักกีฬาที่มีความสามารถสูงเช่นการใช้ เครื อข่ายความร่วมมือในการสรรหานักกีฬา หรื อจัดให้ มีการ
แข่งขันเพื่อให้ เกิดการประลองฝี มือ ต้ องมีการกาหนดอย่างชัดเจน
1.2 ขัน้ ตอนที่ จ าเป็ นในการคั ด เลื อ ก ควรมี ก ารสร้ างหรื อ ก าหนดเกณฑ์ ก าร
คัดเลือกอย่างชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ มี การตรวจสุขภาพหรื อตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
ร่างกาย ซึง่ หากไม่ดาเนินการอาจเป็ นอุปสรรคต่อการการแสดงทักษะทางกีฬาต่อไปในอนาคต
1.3 คุณลักษณะสาคัญต่อการเป็ นนักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ประกอบด้ วย ขนาด
รู ปร่ างของนักกี ฬ าทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ ในการแข่งขัน รวมถึงความเข้ ม แข็ง
ทางด้ า นจิ ต ใจ มี พ รสวรรค์ ท างการกี ฬ า และสิ่ ง ส าคัญ การสนับ สนุน จากครอบครั วก็ ถื อ เป็ น
คุณลักษณะของการเป็ นนักกีฬาเป็ นเลิศ
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1.4 การวัดคุณลักษณะสาคัญ ของการเป็ นนักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ สมามารถก
ระทาได้ โดยการทดสอบ การสัมภาษณ์และการศึกษาประวัติ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นสิ่งสาคัญ
ในการได้ มาซึง่ นักกีฬาที่ดีเลิศ
ซึง่ ทัง้ 4 ด้ านที่ได้ กล่าวมานันมี
้ ความสาคัญและจาเป็ นในกระบวนการคัดเลือกและสรรหา
นักกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศได้
รู ปแบบที่ 2 การจัดหลักสูตรและการพัฒนา ในพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาไปสู่
ความเป็ นเลิศ มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
2.1 หลั ก สู ต รฝึ กอบรมบุ ค ลากร หลั ก สู ต รฝึ กอบรมตาม มาตรฐานควร
ประกอบด้ วย
2.1.1 การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ตดั สินกีฬา ควรมีการแบ่งเป็ นการฝึ กอบรม
ระดับชาติ และระดับนานาชาติโดยดาเนินการตามข้ อกาหนดหรื อ หลักเกณฑ์ ของสหพันธ์ กีฬา
นานาชาติ
2.1.2 การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา จะต้ องทาการแบ่งอกเป็ น
เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ หลักสูตรผู้ฝึ กสอน ภายในประเทศ โดยการดาเนินการโดยสมาคมกี ฬ าแห่ง
ประเทศไทย และหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ ที่มีการดาเนินการตามข้ อกาหนดของสหพันธ์
กีฬานานาชาติ
2.1.3 การฝึ กอบรมและการพัฒ นาผู้บ ริ ห ารกี ฬ า จัด ทาขึน้ เพื่ อพัฒ นา
ผู้บริ หารสมาคมกีฬามีสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นหลักสูตรขององค์กรกีฬา กีฬา
เช่ น คณะกรรมการโอลิ ม ปิ กระหว่ า งประเทศ สหพั น ธ์ กี ฬ าการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยและ
คณะกรรมการโอลิม ปิ กแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น แต่มีจานวนน้ อยที่ มีหลักสูตรของสมาคมหรื อ
สหพันธ์กีฬา เช่น สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) สหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (FIFA)
3.2 สิ่งที่ต้องพัฒนาสาหรับบุคลากร ได้ แก่ ผู้บริ หาร กรรมการบริหาร หลักสูตรที่
เกี่ยวกับความรู้ด้านบริ หารจัดการกีฬา และการพัฒนาด้ านภาษา การสร้ างเครื อข่าย การปลูกฝั ง
อุดมการณ์ ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมให้ แก่ผ้ ฝู ึ กสอนและผู้ตดั สินรวมถึงบุคลกรกีฬาที่เกี่ยวข้ อ ง
การให้ ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3.3 วิธีการที่เหมาะสม ในการพัฒนาหลักสูตรควรเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสม
และหลากหลาย โดยให้ มีความสอดคล้ องและตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละด้ านของการฝึ กอบรมหรื อ
พัฒนาอย่างแท้ จริง
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3.4 การเลื อกวิช าที่ เหมาะสม ควรมี การจัด วิช าการที่ เหมาะสม หรื อ ที่ ค วรจัด
อบรมเพิ่มเติม เพื่อการนาไปใช้ หรื อบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสูค่ วามสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
3.5 วิธีการประเมินความสาเร็ จในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การประเมิน
หรื อวัดผลสาเร็จอาจมีการวัดหลากหลายวิธี โดยต้ องคานึงถึงเป้าหมาย เช่นการวัดจากผลงานของ
นักกีฬาจากการแข่งขัน การเพิ่มของกระแสความนิยมในกีฬา มีฐานนักกีฬาเพื่อขึ ้นหรื อการบรรลุ
เป้าหมายด้ านอื่น ๆ ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
สรุ ปได้ ว่า หลักสูตรในการพัฒ นาบุคลกรกี ฬ า ควรเป็ นหลักสูตรที่ได้ ม าตรฐาน
ประกอบด้ วย การฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนา ผู้ตดั สิน ผู้ ฝึ กสอน ผู้บริ หารกีฬา และจะเป็ นที่จะต้ อง
เลื อกหลักสูตรและวิธี การที่ มี ความเหมาะสมในการพัฒ นาและที่ ส าคัญ จะต้ องมี การประเมิ น
ความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
รูปแบที่ 4 ระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการจัดสวัสดิการมีองประกอบที่สาคัญ 2
คือการจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรทีกาลังปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อปฏิบตั ิงานให้ กบั สมาคมฯ และการจัด
สวัสดิการสาหรับบุคลากรที่พ้นจากการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยทัง้ 2 ประการมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรในการจัดสวัสดิการขณะปฏิบตั ิงานให้ กับ
สมาคม นัก กี ฬ ามี ค วามต้ อ งการให้ มี ส วัส ดิก ารในด้ า นการรั ก ษาพยาบาล และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ต้ องการได้ รับเกียรติ การชื่นชม ยกย่อง
การได้ รับ เครื่ อ งราชอิ สริ ยาภรณ์ การสนับ สนุน ด้ านการศึก ษาและและการมี
โอกาสได้ บรรจุเข้ าทางานในระบบสาหรับผู้ที่ปฏิบตั ิงานต้ องการการเลื่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่งหรื อ
การพิจาณาความดีความชอบ
4.2 บุคลากรหลังพ้ นการปฎิบตั ิในหน้ าที่ มีความต้ องการด้ านสวัสดิการในการ
สนับสนุนด้ านอาชีพ คือต้ อการมีอาชีพที่มนั่ คง ได้ รับการสนับสนุนทางการศึกษา ได้ รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ตลอดจนการดูแลและจัดสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล มีความต้ องการได้ บรรจุ
เข้ า ท างานในหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ส่ ว นนี ย้ ัง มี บ างสมาคมกี ฬ าเท่ า นัน้ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นน้ อ ยที่ ไ ด้
ดาเนินการ
สอดคล้ องกับ Jet Smith, Peter Samolinov)2016( รูปแบบการพัฒนานักกีฬาให้
มีศกั ยภาพสูงควรประกอบด้ วย 7 ประกอบได้ แก่
1. การให้ การสนับสนุนขันสู
้ งของผู้เข้ าร่วม
2. ความสามารถในการพัฒนา
3. ศูนย์ฝึกซ้ อม
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4. ระบบของการแข่งขัน
5. การศึกษาเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
6. องค์กรที่ให้ การสนับสนุน
7. การสร้ างความสมดุลและบูรณาการทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้ องกับกีฬา
บุณ รงค์ นิล วงศ์ (2525 อ้ างถึ งใน สุรศักดิ์ ทรัพ ย์ เพิ่ ม , 2544) กล่าวว่า ในการ
บริ หารงานที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้ องมีปัจจัยในการบริ หารงาน
ซึง่ มีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี ้
1. คนหรื อบุคคล (Man) เป็ นปั จ จัยที่ ส าคัญ ในการบริ หารงาน ผลงานจะ
ออกมาดีได้ ต้องประกอบด้ วยบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานนัน้
2. เงิ น (Money) เป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานจ าเป็ น
จะต้ องมีงบประมาณ หากมีปัญหาหรื อขาดแคลนงบประมาณการบริ หารงานของหน่วยงานก็ยาก
ที่จะบรรลุเป้าหมายได้
3. ทรัพ ยากรหรื อวัตถุ (Material) อุปกรณ์ เป็ นสิ่งจ าเป็ นหากหน่วยงานใด
ขาดวัสดุอุปกรณ์ หรื อทรัพยากรในการบริ หารแล้ ว ก็ย่อมจะเป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้ เกิดปั ญหาใน
การบริหารงาน ฉะนันทรั
้ พยากรในการบริหารงานจึงเป็ นปัจจัยพื ้นฐานในการบริหาร
4. การจัดการ (Management) การบริหารงานจาเป็ นต้ องมีการทางานที่เป็ น
ระบบมีการจัดการที่ดี แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบรายงานอย่ างมี
ระบบมีขนตอน
ั้
มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ทิ ี่ดีและเด่นชัด
เจริ ญ กระบวนรัตน์ ได้ (2545) กล่าวไว้ วา่ การเตรี ยมตัวและการฝึ กซ้ อมนักกีฬา
เพื่อการแข่งขันนับเป็ นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งสาหรับนักกีฬา ทังนี
้ เ้ พราะโอกาสที่จะประสบผลสาเร็ จ
หรื อรับชัยชนะจากการแข่งขันจะมีมากน้ อยเพียงใด ย่อมขึ ้นอยูก่ บั การเตรี ยมตัวนักกีฬา ให้ มีความ
พร้ อมในทุกๆ ด้ าน มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เป็ นสาคัญการวางแผน ตลอดจนถึงการเตรี ยมโปรแกรม
การฝึ กซ้ อมอย่างถูกต้ องเหมาะสม โดยผู้ฝึกสอนกี ฬาที่มีประสบการณ์ มี ความรู้ ความสามารถ
นับเป็ นอี กทางหนึ่งที่ ช่วยผลักดันให้ ทีม กี ฬ า สามารถพัฒ นาเทคนิค ทักษะและความสามารถ
ทางการกี ฬ าของตน ตลอดจนพัฒ นาสมรรถภาพทางกาย ให้ ก้าวหน้ า จนถึงขีดความสามารถ
สูงสุดได้ ในช่วงเวลาการแข่งขัน
เกษม นครเขตต์ (2521, อ้ างถึ ง ใน สุ รั ช ต์ หุ่ น ทองกุ ล , 2547) กล่ า วไว้ ว่ า
การบริ หารมีความจาเป็ นและสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล หรื อกลุ่มคนในการดาเนิน
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กิจกรรมใดๆ ของกลุ่มบุคคล หากผู้บริ หารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ วความสาเร็ จ
ของกิจกรรมนันๆ
้ ย่อมเป็ นไปได้ ยาก
การบริ หารและการจัดการ คือ การคาดการณ์และการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า การสัง่
การ การจัดหน่วยงาน การประสานงาน และการควบคุมงาน
กระบวนการการบริ หารเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญยิ่งในการปฏิบตั ิงาน เพราะการ
บริ หารเป็ นระบบความสัม พันธ์ ของกิจ กรรมต่าง ๆ ในองค์การที่ ผ้ ูบริ หารจะต้ องถื อปฏิ บัติ หรื อ
กระบวนการบริ ก าร คื อ วิ ถี ท างที่ จ ะน าไปสู่ค วามส าเร็ จ กระบวนการบริ ห ารประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบคือ ภาระความรับผิดชอบที่ผ้ บู ริ หารทุก
องค์กรปฏิ บัติทัง้ นี เ้ พื่ อให้ ได้ ม าซึ่งความถูกต้ อง ความมี ระเบียบ และความมี ประสิทธิ ภ าพของ
หน่วยงานหน้ าที่ของผู้บริหารประกอบด้ วยกระบวนการซึง่ อาจถือเป็ นขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการแรกที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะต้ องเป็ น
ผู้จดั ทาแล้ วชี ้แจงให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทราบ เพื่อความเข้ าใจและใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
2. การจัดองค์การหรื อการจัดหน่วยงาน (Organizing) เมื่อมีผ้ บู งั คับบัญชา
ได้ จัด ทาแผนเรี ยบร้ อย งานขัน้ ต่อไป ก็ คื อจะต้ องพยายามจัดสายงานให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนที่
กาหนดไว้
3. การจัดบุคลากร (Staffing) คือ การหาบุคลากรเข้ าทางานในองค์การและ
หน่วยงานต่างๆ โดยให้ แต่ล ะหน่วยงานมีคนทางานในลักษณะที่ เหมาะสมกับงานและความรู้
ความสามารถ
4. การอานวยการ (Directing) จะมี ความหมายรวมไปถึงการสั่งการ หรื อ
การวินิจฉัยสัง่ การด้ วย ซึ่งในเรื่ องนี ้นอกจากผู้บงั คับบัญชาสูงจะเป็ นผู้มีอานวยการในการปฏิบตั ิ
แล้ วจะต้ องมีการมอบให้ บคุ คลอื่นๆ มีอานาจลดหลัน่ ในลักษณะที่เป็ นสายการบังคับบัญชา
5. การประสานงาน (Coordination) เมื่องานได้ รับการวางแผน หน่วยงาน
และบุคลากรต่างๆ ได้ รับการกาหนดให้ ปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมและเป็ นไปตามความรู้การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างบุคคลเป็ นสิ่งจาเป็ นยิ่ง
6. การรายงาน (Reporting) เมื่องานได้ รับการปฏิบตั ิแล้ ว การได้ รับรายงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมาก เพราะการรายงานจะทาให้ ทราบถึงผล
การปฏิบตั งิ านว่าได้ ดาเนินไปแล้ วมากน้ อยเพียงใดบ้ าง
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7. การงบประมาณ (Budgeting) การบริ ห ารงานจะเกิ ด ขึน้ ได้ ต้ อ งอาศัย
ปั จ จัยที่ ส าคัญ 4 อย่าง คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการที่ ดี
(Management)
การบริ หารและการเตรี ยมทีมนักกีฬาที่ดีเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ เกิดการพัฒนา
ในการกี ฬ าและก่อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการแข่งขัน ท าให้ ก ารแข่ง ขัน มี ม าตรฐานได้ รับ การ
สนับสนุนและได้ รับความนิยมชมชอบจากผู้ชม การที่ จ ะเตรี ยมที ม กี ฬ าให้ มี คุณ ภาพ จาเป็ นที่
จะต้ องใช้ งบประมาณ และใช้ คนทางานร่วมกันเป็ นจานวนมาก จะต้ องมีการจัดระบบการทางาน
ร่วมกัน ตลอดทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขเพื่อให้ เกิดผลตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ จาเป็ นจะต้ องมีการจัดการเพื่อให้ การทางานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันใน
้
การเตรี ยมที ม กี ฬ าจึงจ าเป็ น จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจใน การบริ หารจัดการและการทางาน
ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี (ไชยรัตน์ รุจิพงศ์, 2545)
ฉัตรชัย สุขสันต์ (2561). พบว่ากลยุทธ์ การส่งเสริ ม กี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้ วย 6 กลยุทธ์ และในแต่ละกลยุทธ์ควรมีการจัดดาเนินการดังนี ้คือ
1) ด้ านการวางแผนควรมี ก ารก าหนดแผนในการพั ฒ นาระยะสั น้ ระยะกลาง ระยะยาว
ให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิงาน บุคลากรงบประมาณ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ต่าง ๆ
2) ด้ านการจัดองค์กร ควรมีการกาหนดโครงสร้ างและพันธกิจของผู้รับผิดชอบที่ชดั เจนและสัมพันธ์
กับหน่วยงานมี การมอบหมายหน้ าที่ ให้ แก่ผ้ ูรับผิดชอบในด้ านต่าง ๆ อย่างเป็ นทางการตัง้ การ
ปฏิ บัติเป็ นครัง้ คราวและทาหน้ าที่ ประจ าควรมี การจัดตังคณะกรรมการในการประเมิ
้
นผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศ 3) ด้ านสวัสดิการและงบประมาณ จัดให้ มีระบบกลไกการสนับสนุน
งบประมาณเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมแก่ ช มรมกี ฬ าในช่ว งการฝึ ก ซ้ อ มและการแข่ง ขัน มี ก ลไก
สนับ สนุน นักกี ฬ าที่ มี ค วามสามารถสูง โดยการมอบทุ น การศึก ษา การยกเว้ น ค่าเล่าเรี ย นและ
สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการจัดงบประมาณในการซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ในการฝึ กซ้ อม 4) ด้ านการสรรหา
และคัดเลือกจัดให้ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกนักกีฬาและ
เตรี ยมการฝึ กซ้ อมของนักกี ฬ าอย่างเหมาะสมดาเนินการเชิงรุ กโดยการให้ นักกี ฬาเข้ ามาศึกษา
ภายใต้ โครงการพัฒนากีฬาด้ วยการสร้ างความร่ วมมือ หรื อเป็ นเครื อข่ายกับสมาคมกีฬา สโมสร
โรงเรี ยนและหน่วยงานอื่นๆ 5) ด้ านการพัฒ นา มี การจัดส่งบุคลากรกี ฬ าเข้ าอบรมในหลักสูตร
ต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเตรี ยมทีมมีการนาองค์ความรู้ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ การกีฬามา
สนับสนุนการฝึ กซ้ อมและพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาไม่มีความสามารถสูงขึ ้น 6) ด้ านการควบคุม
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และประเมิ น ผล ควรมี ระบบในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อน ามาเป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานและการกาหนดมาตรฐานของหน่วยงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
การบริหารกีฬาเพื่อเข้ าแข่ งขันระหว่ างสถาบัน
การเตรี ยมทีมกีฬาเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแข่งขัน เพื่อให้ เกิดความพร้ อมที่
จะท าการแข่ง ขัน ได้ ต ลอดเวลาผลการแข่ง ขัน จะส าเร็ จ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ เพี ย งใด ขึน้ อยู่กับ
คุณภาพของการเตรี ยมทีม (สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม, 2544)
ประโยค สุทธิ ส ง่า (2541) ได้ กล่าวว่าการเป็ นโค้ ช ที่ ดีต้องมี การบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์
หรื อ มี ก ารจัด การที ม โดยการน าหลัก สี่ เอ็ ม (4M,s) มาประยุก ต์ ใช้ อ ย่างเหมาะสมเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดทังด้
้ านการวางแผนการฝึ กซ้ อม และการวางแผนการแข่งขัน อีกทังสามารถใช้
้
กล
ยุ ท ธ์ ท าง การบริ ห ารได้ อย่ า งมี ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ และในการพั ฒ นาที ม ไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
องค์ประกอบหลักในการสร้ างทีมไปสูค่ วามสาเร็จมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. เทคนิ ค หรื อ ความสามารถเฉพาะตั ว หรื อ ความช านาญ ส่ ว นบุ ค คล
)Technique)
2. แทคติ ค หรื อ ยุท ธวิ ธี หรื อ กลยุ ท ธ์ หรื อ กุศ โลบาย หรื อ กลเม็ ด ในการเล่ น
)Tactics)
3. สมรรถภาพทางกายและสมอง (Physical and Mental Fitness)
4. วิทยาศาสตร์ การกีฬา (Sports Science)
หรื อวิท ยาศาสตร์ ประมาณ 10 สาขา ซึ่งเป็ น ตัวเสริ ม ความเป็ น เลิศ ให้ แก่ที ม โค้ ช
สามารถวัดผลได้ จากการแข่งขัน สอดคล้ องกั บ มงคล แฝงสาเคน (2531) อ้ างถึ ง ใน วี ณ า
ศรี วิพัฒ น์ (2546) ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารที ม นัน้ นอกเหนื อ จากการ
ฝึ กซ้ อมทักษะ เทคนิค ยุทธวิธีให้ นกั กีฬาแล้ วต้ องทางานร่ วมกับผู้ร่วมงานอื่นๆ อีกหลายประการ
เพื่อให้ การเตรี ยมทีมกีฬามีมาตรฐานสูงขึ ้น
การพัฒนากีฬาวอลเลย์ บอล
กีฬาวอลเลย์บอลเป็ น กีฬาที่ได้ รับความนิยมและได้ รับความสนใจอย่างสูงจากประชาชน
ทัว่ โลก ถูกจัดให้ มีการแข่งขันขึ ้นในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ เช่น กีฬา
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กีฬานักเรี ยนนักศึกษาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาติ ในระดับนานาชาติได้ แก่ การแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ ชิงแชมป์
เอเชีย ชิงแชมป์ โลก และอีกหลายรายการ สาหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษา
ก็ได้ จดั ให้ มีการแข่งขัน เช่นกัน ได้ แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชิงชนะเลิศ
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อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กี ฬ ามหาวิทยาลัยอาเซียน กี ฬ ามหาวิทยาลัยโลก เป็ นต้ นสาหรับ
ประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอล เป็ นชนิดกีฬาที่ได้ รับความสนใจ และมีความคาดหวังอย่างสูง จาก
ประชาชนชาวไทย และถูกกาหนดให้ มีการพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬา
ชาติ ในประเทศไทยนักกีฬาที่เป็ นทีมชาติ หรื อเป็ นนักกีฬาที่จะพัฒนาขึ ้นไปสู่กีฬาอาชีพส่วนใหญ่
วัยที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ อุดมศึกษา ดังนันการพั
้
ฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดม ศึกษาจึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนามาตรฐานกีฬาวอลเลย์บอลของชาติ และนาไปสู่
ความส าเร็ จ ตามเป้าหมายของและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นากี ฬ าของชาติ การพัฒ นากี ฬ า
วอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมี รูปแบบการจัดการที่ ดีอย่าง
ระบบ ซึ่งจาเป็ นต้ องอาศัยทรัพยากร ในการบริ หารจัดการ ได้ แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกผ่ านกระบวนการบริ หารจัดการที่มีองค์ประกอบด้ วยหน้ าที่
บริ ห ารจัด การ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning) การจัด องค์ ก าร (Organizing) การน า
(Leading) และการควบคุม (Controlling) เพื่ อ พัฒ นาขี ด ความสามารถของนัก กี ฬ าให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการแข่งขัน
การพัฒ นากีฬาวอวอลเลย์บอลของไทยในระดับชาติ และนานาชาติ กี ฬาวอลเลย์บอล
ของประเทศไทยได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็ จ เป็ นที่นิยมของคนไทยเพราะ
ถือว่าเป็ นกีฬาที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั คนไทยมาหลายยุคหลายสมัย อีกทังเกมการแข่
้
งขันยังมีความ
สนุกสนานตื่นเต้ น กีฬาวอลเลย์บอลประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและ
พัฒ นาการเล่นมาจนมาเป็ นระดับแนวหน้ าของทวีป โดยเป็ นแชมป์ ทวีปเอเชียได้ ครัง้ แรกในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์ เอเชียปี พ.ศ. 2552 และหลังจากนันสามารถสร้
้
างประวัติศาสตร์ หน้ า
ใหม่ได้ อีกครัง้ เมื่อสามารถคว้ าแชมป์ วอลเลย์บอลชิงแชมป์ เอเชี่ ยนคัพ มาครองเป็ นครัง้ แรกได้
สาเร็จต่อมาปี พ.ศ. 2556 สร้ างปรากฏการณ์สาคัญในการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียที่ประเทศไทย
เมื่อสามารถคว้ าแชมป์ การแข่งขันในรายการนี ้ได้ อีก ครัง้ นับเป็ นการคว้ าแชมป์ เป็ นครัง้ ที่ 2 สร้ าง
ความสุขความภาคภูมิใจให้ กับประชาชนชาวไทยทังประเทศ
้
จากการที่นกั กีฬาวอลเลย์บอลของ
ไทย ประสบความสาเร็ จ จากการแข่งขัน มีสาเหตุมาจากปั จจัยหลายประการ เช่น ด้ านบุคลากร
ด้ านการจัดการ ด้ านสนามกีฬา ด้ านอุปกรณ์การฝึ กซ้ อม ด้ านงบประมาณ และสวัสดิการในด้ าน
ต่าง ๆ ส่งผลให้ ทีมประสบความสาเร็จในการเข้ าร่วมการแข่งขัน(ตระการ นาคงและคณะ, 2562)
จากการสารวจข้ อมูลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีผลการแข่งขันใน 4 อันดับแรก ดังนี ้
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ตาราง 1 แสดงผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเภททีมชาย
ผลการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยประเภททีมชาย
ผลการแข่งขัน
ครัง้ ที่ 45 พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 46 พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 47 พ.ศ. 2563
ชนะเลิศ
ม.รัตนบัณฑิต
มทร.ล้ านนา
ม.กีฬาแห่งชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.ศรี ปทุม
ม.รัตนบัณฑิต
วิทยาลัยนครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ 2
สพล.
มรภ.กาแพงเพชร
ม.เอเชียอาคเนย์
รองชนะเลิศอันดับ 3
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ศรี ปทุม
มทร.ล้ านนา
ตาราง 2 แสดงผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเภททีมหญิง
ผลการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยประเภททีมหญิง
ผลการแข่งขัน
ครัง้ ที่ 45 พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 46 พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 47 พ.ศ. 2563
ชนะเลิศ
ม.รัตนบัณฑิต
ม.รัตนบัณฑิต
ม.ธุรกิจบัณฑิต
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม.กรุงเทพ
ม.ศรี ปทุม
ม.ศรี ปทุม
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม.รังสิต
ม.รัตนบัณฑิต
ม.เกษตรศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3
ม.ศรี ปทุม
ม.เกษตรศาสตร์
มรภ.สกลนคร
จากการสรุ ปผลการแข่งขันกี ฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 3 ปี ทีมที่มี
อันดับ 1-4 จากการแข่งขันทังประประเภทที
้
มชายและทีมหญิง มีทงสิ
ั ้ ้น 12 สถาบันได้ แก่
1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
4. ม.กีฬาแห่งชาติ
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. วิทยาลัยนครราชสีมา
8. มหาวิทยาลัยรังสิต
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
รู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
ความหมายของรู ปแบบ
ความหมายของรู ป แบบนัน้ มี ผ้ ูให้ ค วามหมายไว้ ห ลายลัก ษณะซึ่ ง สามารถสรุ ป
ความหมายได้ ดงั นี ้
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1. พ จ น า นุ ก ร ม Contemporary English ข อ ง Longman Dictionary of
Contemporary English (1987) ให้ ความหมายของรูปแบบไว้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1.1 รู ปแบบที่หมายถึงสื่อซึ่งเป็ นแบบย่อส่วนของของจริ ง ความหมายตรงนี ้
ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจาลอง เช่น แบบจาลองเรื อดาน ้า เป็ นต้ น
1.2 รู ป แบบหมายถึ ง สิ่ ง ของหรื อ คนที่ น ามาใช้ เป็ นแบบอย่ า งในการ
ดาเนินการบางอย่าง เช่น ครูต้นแบบ นักเดินแบบ เป็ นต้ น
1.3 รู ป แบบหมายถึ ง แบบหรื อ รุ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ รุ่น 864x เป็ นต้ น
2. รู ป แบบ หมายถึง สิ่งที่ แสดงโครงสร้ างของความเกี่ ยวข้ องระหว่ างชุดของ
ปั จจัยหรื อ ตัวแปรต่าง ๆ หรื อองค์ประกอบที่สาคัญในเชิงความสัมพันธ์ หรื อเหตุผลซึ่งกันและกัน
เพื่ อช่วยให้ เข้ าใจข้ อเท็จ จริ ง หรื อปรากฏการณ์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยเฉพาะ นักวิช าการที่ ให้
ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี ้ได้ แก่ เสรี ชัดแช้ ม (2538); อุทมุ พร จามรมาน (2541);Bardo
& Hartman (1982); Good (1973); Keeves (1988)
จากความหมายของรู ปแบบที่ กล่าวมา พอจะสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบมี สองลักษณะ คือ
รูปแบบที่เป็ นแบบจาลองของสิ่งที่เป็ นรูปธรรม และรูปแบบที่เป็ นแบบจาลองของสิ่งที่เป็ นนามธรรม
ซึ่งสอดคล้ องกับความหมายที่ Tosi & Carroll (1982) กล่าวไว้ ว่า รู ปแบบเป็ นนามธรรม ของจริ ง
หรื อภาพจาลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตงแต่
ั ้ รูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึง
รู ป แบบที่ มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ นมาก ๆ และมี ทัง้ รู ป แบบเชิ ง กายภาพ (Physical Model) ที่ เป็ น
แบบจาลองวัตถุ เช่น แบบจาลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจาลองเครื่ องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็ นต้ น
ประเภทของรู ปแบบ
นักวิชาการต่างๆ ได้ แบ่งประเภทของรูปแบบไว้ หลายลักษณะซึ่งแตกต่างกันไป เช่น
Keeves (1988 cited in Salis,2002) ได้ แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
เอาไว้ 4 ประเภท คือ
1. รูปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) เป็ นรูปแบบที่ใช้ การอุปมาอุปมัย
เที ยบปรากฏการณ์ ซึ่งเป็ นรู ป ธรรม เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในปรากฏการณ์ ที่เป็ นนามธรรม เช่น
รูปแบบในการทานายจานวนนักเรี ยนที่จะเข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยน ซึง่ อนุมานแนวคิดมาจากการเปิ ดน ้า
เข้ าและปล่อยน ้าออกจากถัง นักเรี ยนที่จ ะเข้ าสู่ระบบเปรี ยบเทียบได้ กบั น ้าที่เปิ ดออกจากถัง ดังนัน้
นักเรี ยนที่คงอยูใ่ นระบบจึงเท่ากับ นักเรี ยนที่เข้ าสูร่ ะบบลบด้ วยนักเรี ยนที่ออกจากระบบ เป็ นต้ น
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2. รู ปแบบเชิงอธิ บาย (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ ภาษาเป็ นสื่ อในการ
บรรยายหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่ศึกษาด้ ว ยภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เพื่อให้ เห็นโครงสร้ าง
ทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นนั ้ ๆ
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ สมการทาง
คณิตศาสตร์ เป็ นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี น้ ิยมใช้ กนั ทังใน
้
สาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมทังการบริ
้
หารการศึกษาด้ วย
4. รู ป แบบเชิ ง เหตุผ ล (Causal Model) เป็ น รู ป แบบที่ พัฒ นามาจากเทคนิ ค ที่
เรี ย กว่า Path Analysis และหลัก การสร้ าง Semantic Model โดยการน าเอาตัว แปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์ กันเชิ งเหตุและผลที่เกิดขึน้ เช่ น The Semantic Model โดยการนาเอาตัวแปรต่าง ๆ มา
สัมพันธ์กนั เชิงเหตุและผลที่เกิดขึ ้น เช่น The Standard Deprivation Model ซึง่ เป็ นรูปแบบที่แสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา สภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่
บ้ าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของรู ปแบบ
Bardo & Hartman (1982) ได้ ให้ ค วามเห็นเกี่ ยวกับองค์ป ระกอบของรู ปแบบไว้ ว่า
การที่ จะระบุว่ารู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งจะต้ องประกอบด้ วยรายละเอี ยดมากน้ อยเพี ยงใดจึงจะ
เหมาะสม และรู ปแบบนันควรมี
้
องค์ประกอบอะไรบ้ าง ไม่ได้ มีข้อกาหนดที่แน่นอน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ กับ
ปรากฏการณ์ ที่ผ้ สู นใจดาเนินการศึกษา ส่วนการกาหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษา และ
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริ หารจัดการ (The Model of Organization and
Management) ตามแนวคิดของ Brown Moberg ได้ สงั เคราะห์รูปแบบขึ ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ
(System Approach) กั บ หลั ก การบริ ห ารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และ
องค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown Moberg (n.d.อ้ างถึงในสมาน อัศวภูมิ, 2537) ประกอบด้ วย
1. สภาพแวดล้ อม (Environment)
2. เทคโนโลยี (Technology)
3. โครงสร้ าง (Structure)
4. กระบวนการจั ด การ (Management Process) และการตั ด สิ น ใจสั่ ง การ
(Decision Making)
โดยสรุ ป แล้ วในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบว่าจะประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
จานวนเท่าใด มีโครงสร้ างและความสัมพันธ์กนั อย่างไรนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ที่เรากาลังศึกษา
หรื อจะออกแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื ้นฐานในการกาหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนัน้ ๆ เป็ นหลัก
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การพัฒนารู ปแบบ
Keeves (1988,p.560 cited in Sallis, 2002) ได้ กล่าวถึงหลักการอย่างกว้ าง ๆ เพื่ อ
กากับการสร้ างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบควรประกอบขึน้ ด้ วยความสัม พันธ์ อย่างมี โครงสร้ าง (ของตัวแปร)
มากกว่าความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้ นตรงแบบ
ธรรมดาทั่วไปนัน้ ก็ มี ป ระโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในการศึก ษาวิจัยในช่วยต้ นของการพัฒ นา
รูปแบบ
2. รูปแบบควรใช้ เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ ้นจากการใช้ รูปแบบ
ได้ สามารถตรวจสอบได้ โดยการสังเกตและหาข้ อสนับสนุนด้ วยข้ อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รูปแบบควรจะต้ องระบุหรื อชี ้ให้ เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศกึ ษา ดังนัน้
นอกจากรูปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ ด้วย
4. นอกจากคุณ สมบัติต่าง ๆ ที่ กล่าวมาแล้ ว รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมื อในการ
สร้ างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนารูปแบบพบว่า การพัฒนารูปแบบนัน้
อาจจะมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทัว่ ไปแล้ วอาจจะแบ่งออกเป็ นตอน ๆ คือ
การสร้ างรูปแบบ (Construct) และการหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียด
ในแต่ละขันตอน
้
จะมีการดาเนินการอย่างไรนันขึ
้ ้นอยู่กบั ลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็ นพื ้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบนัน้ ๆ
การตรวจสอบรู ปแบบ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญ ของการสร้ างรู ปแบบก็เพื่ อทดสอบ หรื อตรวจสอบรู ปแบบนัน้
ด้ วยข้ อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรู ปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้ การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณ ลัก ษณะ (Qualitative) และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) โดยที่ ก ารตรวจสอบรู ป แบบจาก
หลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐาน
เชิ ง ปริ ม าณใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ซึ่ง การตรวจสอบรู ป แบบควรตรวจสอบคุณ ลัก ษณะ 2 อย่า ง
(อุทมุ พร จามรมาน, 2541) คือ
1. การตรวจสอบความมากน้ อยของความสัม พัน ธ์ /ความเกี่ ย วข้ อ ง/เหตุผ ล
ระหว่างตัวแปร
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่งการประมาณค่านี ้
สามารถประมาณข้ ามกาลเวลา กลุ่ม ตัวอย่าง หรื อสถานที่ ได้ (Across Time, Samples, Sites)
หรื อการอ้ างอิงจากกลุม่ ตัวอย่างไปหาประชาชนก็ได้ โดยผลการตรวจสอบนาไปสูค่ าตอบ คือ

38
2.1 การสร้ างรูปแบบใหม่ หรื อ
2.2 การปรับปรุงหรื อพัฒนารูปแบบเดิม
โดยที่การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจยั ใช้ วิธีการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นได้ ของ
รูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่ามีความเป็ นไปได้ และมีความเหมาะสมเพียงใด
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เดลฟาย (Delphi) เป็ นชื่อวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของกรี กที่มีชื่อเสียงด้ านการทานายอนาคต
เทคนิคเดลฟาย เป็ นเทคนิคการรวบรวมความคิดเห็นหรื อการตัดสินใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นการทานายเรื่ องราวต่างๆ ที่จะเป็ นไปในอนาคต
โดยอาศัยความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันของผู้เชี่ยวชาญในการนามาซึ่งข้ อสรุปที่น่าเชื่อถือ เทคนิค
เดลฟายได้ รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการทหาร โดย Helmer และ
Dalkey ซึ่งเป็ นนักวิจยั ของบริ ษัท RAN Coporation รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1950
(Delbecq, Gustafson, & Van de Ven,1975; สุ ว ลี ทวี บุ ต ร, 2540; สุ วิ ม ล ว่ อ งวาณิ ช, 2558)
กระบวนการเดลฟายเป็ นการออกแบบเพื่อไปสูก่ ารได้ ฉนั ทามติของกลุม่
เทคนิคเดลฟายเป็ นกระบวนการกลุ่มที่ไม่มีการเผชิญหน้ าระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ใช้ วิธีการ
เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม จะทาให้ ขจัดอิทธิพลต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องความคิด ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและผู้ให้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ โดยมิได้ ทาให้ เสีย
หน้ าเนื่องจากไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เทคนิคเดลฟายยังมีการตรวจสอบข้ อมูลซ ้าโดยอาศัยข้ อมูล
ย้ อนกลับ แก่ส มาชิ ก ในกลุ่ม การใช้ เทคนิ คเดลฟายมี ข้อ ตกลงเบื อ้ งต้ นอยู่ 2 ประการคื อ การ
ตัด สิ น ใจโดยกลุ่ม จะมี ค วามตรงมากกว่า การตัด สิ น ใจโดยคนคนเดี ย ว ซึ่ง ผู้เชี่ ย วชาญที่ เป็ น
ตัวอย่างจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความช านาญในประเด็น นัน้ ๆ และการตัด สิน ใจโดยกลุ่ม จะมี ค วาม
เที่ยงตรงมากขึ ้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเผชิญหน้ ากันจะเป็ นการลดอิทธิพลจากอคติและความคิด
ข อ งก ลุ่ ม ได้ (Martorella, 1991; Murry & Hammons, 1995; สุ วลี ท วี บุ ต ร, 2540; สุ วิ ม ล
ว่องวาณิช, 2558)
กระบวนการในการเก็บข้ อมูลที่ใช้ เทคนิคเดลฟาย มี ลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือไม่
เปิ ดเผยชื่ อของผู้ให้ ข้อมูล การเก็ บ ข้ อมูลซ า้ ๆ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ จะได้ รับ การควบคุม จาก
ผู้ดาเนินการวิจยั และมีการสรุปข้ อมูลที่ได้ รับโดยวิธีการทางสถิติ (Kerr, 2001; สุวิมล ว่องวาณิช,
2558)ในส่วนความคิดเห็นของ Fowles (1978) เทคนิคเดลฟายดาเนินการได้ ใน 10 ขันตอน
้
คือ
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1) กาหนดที ม งานในการใช้ เทคนิ ค เดลฟาย 2) เลื อกกลุ่ม ผู้ให้ ข้ อมูล ในกระบวนการ เดลฟาย
3) สร้ างแบบสอบ ถามรอบแรก 4) ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามไม่ ให้ มี ค วาม
คลุม เครื อ 5) ส่ง แบบสอบถามไปยัง ผู้ให้ ข้อ มูล 6)วิเคราะห์ แ บบสอบถามรอบแรก 7) เตรี ย ม
แบบสอบถาม รอบสอง 8) ส่งแบบสอบ ถามไปยังผู้ให้ ข้อมูล 9) วิเคราะห์คาตอบจากรอบสองซึ่ง
ขันตอนนี
้
ส้ ามารถทาได้ หลายรอบเพื่อให้ ได้ ฉันทามติ 10) การจัดทารายงานเพื่อเสนอข้ อมูล ใน
การเลื อกใช้ เทคนิคเดลฟายในการเก็ บข้ อมูลมี ป ระเด็นที่ ต้องตัดสินใจ คือประเด็นการกาหนด
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล จานวนรอบในการเก็ บข้ อมูล การกาหนดเกณฑ์การ
ยุตกิ ระบวนการเดลฟาย
ผู้เชี่ยวชาญ
เทคนิ ค เดลฟายเป็ นกระบวนการรวบรวมความคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกัน ระหว่า ง
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ผลการวิจยั จะมีความน่าเชื่อถือขึ ้นอยู่กบั ความรู้ความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญ และจานวนผู้เชี่ยวชาญ จาเป็ นต้ องคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่ องนันๆ
้ อย่างเท้
จริง เป็ นผู้มีส่วนรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในประเด็นที่ศกึ ษา (Murry & Hammons, 1995; สุวิมล
ว่องวาณิ ช , 2558, หน้ า 224) นักวิช าการเห็นว่าไม่มี การจากัดจานวนผู้เชี่ยวชาญ แต่ขอให้ เป็ น
ตัวแทนที่ดีของประชากร นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญยังขึ ้นอยูก่ บั ความเป็ นเอกพันธ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เช่น (Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975) หากผู้เชี่ยวชาญมีความเป็ นเอกพันธ์ ควรใช้
ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 30 คน
จากการศึกษาของ Macmillan (1971 อ้ างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช , 2558, หน้ า 225)
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีจานวนตังแต่
้ 17 คน ขึ ้นไป อัตราลดลงของการคลาดเคลื่อนจะลดลงน้ อยมาก
จนคงที่จากตารางที่ 3 การกาหนดผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ต่ากว่า 17 คน
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ตาราง 3 แสดงการลดลงของความคลาดเคลื่อนและจานวนผู้เชี่ยวชาญ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558
หน้ า 225; อ้ างอิงจาก McMillan. 1971)
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
(Pelnal Sige)
1-5
5-9
9-13
13-17
17-21
21-25
25-29

การลดลงของความคลาดเคลื่อน
(Error reduction)
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

ความคลาดเคลื่ อนที่
ลดล (Net change)
0.50
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

เครื่องมือที่ใช้ ในเทคนิคเดลฟาย
การเก็ บ ข้ อมู ล โดยเทคนิ ค เดลฟายจะใช้ แบบสอบถามเป็ นส าคัญ โดยใช้ ทั ง้
แบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามปลายปิ ด ชนิดมาตรประมาณค่า (โดยทัว่ ไปใช้ มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ) การเก็บข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคเดลฟายที่พฒ
ั นาจากแบบดังเดิ
้ ม (Traditional
delphi technique) ในรอบแรกจะใช้ การเก็บข้ อมูลแบบสอบถามปลายเปิ ด ส่วนรอบต่อมาใช้ เก็บ
ข้ อมูลแบบสอบถามปลายปิ ด เพื่อรวมความคิดเห็นในกรอบกว้ างจากผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถาม
ในรอบที่สองและสาม จะพัฒนาจากแบบสอบถามในรอบที่หนึ่ง การจัดทาแบบสอบถามในรอบที่
สาม จะนาคาตอบที่ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณ หาค่าสถิติ โดยใช้ ค่าสถิ ติย้อนกลับได้ แก่
ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า ฐานนิ ย ม (Mode) และพิ สั ย ควอร์ ไ ทล์ (Interquartile range) หรื อ
ความถี่ร้อยละ เป็ นต้ น
จานวนรอบที่เหมาะสม
การเก็บข้ อมูลสามารถดาเนินการได้ หลายรอบ จนกว่าจะได้ คาตอบที่สอดคล้ องกัน
ฉะนันจ
้ านวนรอบที่เหมาะสมของการใช้ เทคนิคเดลฟาย จึงขึ ้นอยู่กบั การได้ ข้อสรุป โดยสรุปควรใช้
อย่างน้ อยไม่ต่ากว่า 2 รอบ แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ(Murry & Hammons, 1995; สุวิมล ว่องวานิช ,
2558)
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ระดับการรับฉันทามติ
ฉันทามติ คือระดับความสอดคล้ องทางความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูล การได้ รับฉันทา
มติเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เป็ นข้ อสรุ ปของกลุ่ม การกาหนดระดับความสอดคล้ องทางความคิด
สามารถกาหนดด้ วยสถิติ 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 กาหนดด้ วยค่าร้ อยละ เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นอัตราส่วนของผู้มี
ความคิดเห็นสอดคล้ องว่าอยูใ่ นระดับใด และมีการแจกแจงความถี่ของผู้ให้ ข้อมูลว่ามีลกั ษณะของ
คาตอบการกระจายที่เป็ นไปในลักษณะใด
ประเภทที่ 2 เป็ นการใช้ สถิติที่ วัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลาง ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธย
ฐาน ค่าฐานนิยม เพื่อบอกระดับความคิดเห็นของกลุ่มในลักษณะสรุ ปรวม และแสดงค่าสถิติการ
กระจาย เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบน ควอร์ ไทล์ เพื่อให้ ทราบระดับความแตกต่าง
ทางความคิดของสมาชิก
เกณฑ์ การตรวจสอบระดับฉันทามติ
1. การตรวจสอบค่าร้ อยละ ข้ อความที่จะได้ รับฉันทามติ ควรจะมีความสอดคล้ อง
กันอย่างน้ อยร้ อยละ 60 ส่วน Murry and Hammons (1995) ยังไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจน แต่ตงระดั
ั้ บ
ฉันทามติไว้ ที่ 75 % และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าคงที่ของคาตอบเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในส่วน
ต่าง ๆ น้ อยกว่าร้ อยละ 20 % ของรอบที่ผา่ นมา
2. การตรวจสอบค่ า มัธ ยฐาน ค่า ฐานนิ ย ม และค่า พิ สัย ระหว่า งควอร์ ไ ทล์ การ
นาเสนอข้ อมูลย้ อนกลับค่าสถิติ ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั ระหว่างควอร์ ไทล์ ได้
ศึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ใช้ เทคนิค
เดลฟาย สรุ ป ว่า การตรวจสอบค่าฉัน ทามติ ผู้วิจัย จากค่ามัธ ยฐาน ค่าฐานนิ ยม และค่าพิ สัย
ระหว่างควอร์ ไทล์ สามารถแบ่งเกณฑ์การตรวจสอบการรับฉันทามติได้ 2 กลุ่ม(สุวิมล ว่องวานิช ,
2558)
กลุ่มที่ 1 งานวิจัยที่ เก็บข้ อมูลด้ วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เกณฑ์ การตรวจ
แตกต่างกันเป็ น 2 ลักษณะ ดังตารางที่ 4

42
ตาราง 4 เกณฑ์การตัดสินระดับฉันทามติสาหรับการตอบที่เป็ นมาตรประมาณค่า ระดับ 5

กรณี ระดับความ
ที่ คิดเห็นที่มี
ต่ อข้ อความ
1 ไม่กาหนด
2
3
4

ค่ามัธยฐาน
ไม่ต่ากว่า 3.50
ค่ามัธยฐาน
ไม่ต่ากว่า 3.50
ค่ามัธยฐาน
ไม่ต่ากว่า 4.50

เกณฑ์ การตัดสิน
ค่าสมบูรณ์ของผลระหว่างค่า
ค่าพิสยั ระหว่าง
มัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 ควอร์ ไทล์ไม่เกิน 1.50
ไม่กาหนด
ค่าพิสยั ระหว่าง
ควอร์ ไทล์ไม่เกิน 1.50
ค่าสมบูรณ์ของผลระหว่างค่ามัธย
ค่าพิสยั ระหว่าง
ฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00
ควอร์ ไทล์ไม่เกิน 1.50
ค่าสมบูรณ์ของผลระหว่างค่ามัธย
ค่าพิสยั ระหว่าง
ฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00
ควอร์ ไทล์ไม่เกิน 1.50

ที่มา: (สุวิมล ว่องวานิช, 2558)
กลุ่ ม ที่ 2 เป็ นกลุ่ ม ที่ ผ้ ู วิ จัย รวบรวมข้ อมู ล แบบลิ เคิ ร์ ต สเกล 6 ระดับ ระดับ
ความเห็น 1-6 ผู้วิจยั ตรวจสอบการได้ รับฉันทามติของข้ อความใดมีคา่ สมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และค่าพิสยั ระหว่างควอร์ ไทล์ไม่เกิน 1.50
3. การตรวจสอบค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย (Coefficient of variation) เป็ น การ
ทดสอบด้ วยค่าสัมประสิทธิ์การกระจายที่คานวณได้ จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาหารด้ วยค่าเฉลี่ย
การกาหนดค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแปลความหมายดังนี ้
3.1 ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การกระจายมี ค่ามากกว่าศูนย์ แ ต่ไม่เกิ น 0.5 สรุ ปได้ ระดับ
ฉันทามติอยูใ่ นระดับสูงควรยุตกิ ระบวนการได้
3.2 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากกว่า 0.5 สรุปว่าระดับฉันทามติอยู่ในระดับ
ต่า ควรดาเนินการในรอบต่อไป
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รู ปแบบเทคนิคเดลฟายที่ใช้ ในการวิจัย
รูปแบบเดลฟาย 2 รูปแบบ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
1. เดลฟายแบบดังเดิ
้ ม )Traditional Delphi technique) เป็ นการเก็บข้ อมูลเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งที่จะเกิดในอนาคต จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่ องนัน้ ๆ เพื่ อ
สร้ างความสอดคล้ องในฉันทามติโดยใช้ แบบสอบถามในรอบแรก โดยเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
2. เดลฟายแบบประยุกต์ )Modified Delphi techniques) เป็ นเทคนิคที่ปรับปรุ ง
วิธีการให้ เหมาะสมกับข้ อจากัดในเดลฟายดังเดิ
้ ม เฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องเวลาโดยมีวิธีการดังนี ้
2.1 การใช้ ระบบความคิดเห็นแทนการตอบแบบสอบถามในรอบแรก พบว่า
การระดมความคิดเห็นของกลุม่ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และอภิปรายกลุม่ อย่างมีเหตุผล
2.2 การใช้ แบบสัมภาษณ์ แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ดในรอบแรก
จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้ ปรับเทคนิคนี ้ โดยมีการพัฒ นาเทคนิคที่ เรี ยกว่า EDFR (Ethnographic
Delphi futures research) โดยใช้ วิธีเก็บรวบรวมในรอบโดยการสัมภาษณ์ ไม่มีการจากัดความคิด
การสัมภาษณ์แบบเปิ ดให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2553
อ้ างถึงในสุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
2.3 การประชุม แบบเดลฟาย (Delphi conference) เป็ น การเก็ บ ข้ อ มูล ใน
ลักษณะการประชุม มีการสอบถามการเก็บข้ อมูลย้ อนกลับในกลุ่ม ผู้เก็บข้ อมูลจะสามารถสังเกต
พฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูลได้
2.4 เดลฟายที่ ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์ เป็ นฐาน (Computer-based delphi) ผู้ ให้
ข้ อมูลจะเห็นข้ อมูลของสมาชิกในกระบวน การวิจยั เป็ นการเก็บข้ อมูลโดยคอมพิวเตอร์ เป็ นวิธีการ
ที่รวดเร็วและประหยัด
2.5 เดลฟายกลุ่ม (Group Delphi) Witkin and Altschuld เสนอการใช้ เดล
ฟายกลุ่ม โดยเจาะจงผู้เชี่ ยวชาญและเชิ ญ เข้ าประชุม ผู้ป ระเมิ น ความต้ องการจ าเป็ น (Need
assessor) ส่งแบบสอบถามรอบที่ 1 ก่อนเข้ าประชุม หลังจากนัน้ 3-4 ชัว่ โมง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้ รั บ แบบสอบถามที่ 2 ผู้ เชี่ ย วชาญใช้ เวลาระหว่ า งพั ก การประชุ ม 20 นาที ในการตอบ
แบบสอบถามโดยผู้ประเมินความต้ องการจาเป็ น (ไม่มีการอภิปรายในหมูผ่ ้ เู ชี่ยวชาญ) ผู้วิจยั จะทา
แบบประเมินความจาเป็ นสร้ างแบบสอบถามฉบับที่ 3 เพื่อผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามฉบับที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามชุดที่ 3 แล้ ว ผู้ประเมินความต้ องการจาเป็ นนาข้ อ เสนอแนะหรื อ
ประเด็นที่ผ้ ไู ม่เห็นด้ วยมาพิจารณาร่วมโดยการเผชิญหน้ าเพื่อหาข้ อสรุป
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ข้ อดีและข้ อจากัดของเทคนิคเดลฟาย มีดงั ต่อไปนี ้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
ข้ อดีของเทคนิคเดลฟาย
1. เป็ นเทคนิคที่ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูล สามารถเก็บเป็ นความลับได้
2. สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวนมากได้ โดยไม่
ต้ องเสียเวลาจัดการประชุม
3. ข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมีความน่าเชื่อถื อ เพราะผู้เชี่ยวชาญสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ไม่ถกู ครอบงาทางความคิด
4. ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นคาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะผ่า นการไตรตรองอย่าง
รอบคอบหลายขันตอน
้
5. กระบวนการกลุม่ ที่มีปฏิสมั พันธ์ทางความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์แม้
จะไม่มีการเผชิญหน้ า
6. สามารถกาหนดระดับ ความสอดคล้ องทางความคิดโดยอธิ บายได้ ด้วย
สถิติ
7. การเก็บข้ อมูลให้ อิสระทางความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้ หากไม่
เห็นด้ วยกับคาตอบโดยใช้ คาตอบปลายเปิ ด
8. เป็ นเทคนิคการเก็บข้ อมูลบนฐานความคิดเห็นที่ได้ มาจากฐานความรู้ วิธีนี ้
เป็ นการดาเนินงานที่เป็ นทางการ
ข้ อจากัดของเทคนิคเดลฟาย
1. การใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ ทาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญรู้สึกถูกรบกวน
มากเกินไป และไม่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามรอบต่อไป
2. ค าตอบอาจมี ค วามล าเอี ย งหากผู้เชี่ ย วชาญถูกก าหนดโดยไม่เป็ น ตัวแทนของ
ประชากร
3. การวิเคราะห์ เนื อ้ หาและการน าเสนอผลโดยการให้ ข้อ มูล ย้ อนกลับ เป็ น งานที่
ยุง่ ยากและใช้ เวลามากกว่ากระบวนการกลุม่ อื่น ๆ
การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบเผชิญหน้ า (Face-to-face conract) อาศัย
การสนทนาซักถามระหว่างผู้สมั ภาษณ์และผู้ถกู สัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์ควรเป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
ค่อนข้ างสูงจึงจะทาให้ การสัมภาษณ์ บรรลุเป้าหมายได้ ตามที่ ต้องการ (ณรงค์ โพธิ์ พฤกษานันท์ ,
2551 หน้ า 188) การสัม ภาษณ์ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ 3 ประการ คื อ 1) ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ เป็ น
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เครื่ องมือสารวจเพื่อช่วยระบุตวั แปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการตังสมมุ
้
ติฐานในการ
วิจยั 2) ใช้ การสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือหลักสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลหรื อวัดตัวแปรต่างๆใน
การวิจยั และ 3)ใช้ การสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือประกอบหรื อเสริ มจากวิธีการเก็บรวรวมข้ อมมูลวิธี
อื่ น ๆ (Kerlinger and Lee, 2000 p. 693 อ้ างถึ ง ใน วรรณี แกมเกตุ , 2555, น. 249) ในการ
สัมภาษณ์มีองค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญคือ บทบาทของผู้สมั ภาษณ์ รวมทังพฤติ
้ กรรมต่าง ๆ ของผู้
สัมภาษณ์ เครื่ องมือในการใช้ สมั ภาษณ์ ตลอดจนขันตอนในการใช้
้
สมั ภาษณ์
บทบาทของผู้สมั ภาษณ์ การเก็บข้ อมูลที่มีจานวนกลุม่ ตัวอย่างมาก ๆ จาเป็ นต้ องจัดหาผู้
สัมภาษณ์ จานวนมาก ให้ พอเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง บทบาทของผู้สัมภาษณ์ และบุคลิกมีส่วน
สาคัญซึ่งจะต้ องระลึกเสมอว่าผู้สัมภาษณ์จะได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน ควรจะทาให้ เกิดความพึงพอใจ
และคาตอบที่ได้ รับขณะที่สมั ภาษณ์ ไม่แปรเปลี่ยนคาตอบด้ วยความรู้ สึกส่วนตัว และไม่อ่อนไหว
กับผู้ให้ คาตอบผู้สมั ภาษณ์ควรจะกระตุ้นให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ อยากให้ คาตอบ มีความคงเส้ นคงวาใน
การถามคาถาม ต้ องตังค
้ าถามให้ น่าสนใจ ไม่ปล่อยให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์นาออกนอกประเด็น (สุวิมล
ตีรกานนท์, 2551, น. 132) บทบาทของผู้สัมภาษณ์ ต้องค้ นหาข้ อมูลที่มีความเป็ นจริ ง ไม่ต่อเติม
เสริ ม สร้ างเรื่ อ งขึ น้ เอง มี ค วาม สามารถในการชัก จูง ให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ สามารถตอบได้ ต รง
เป้าหมาย บทบาทอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเสริ มให้ ผ้ สู มั ภาษณ์มีทกั ษะมากยิ่งขึ ้น คือ การฝึ กอบรมเพื่อ
ชี ้แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และเป้าหมายในการทางาน ความหมายของคาถามแต่ละข้ อ และ
ลักษณะที่คาดหวัง นาไปสู่ประเด็นที่ต้องการ ลาดับของคาถามอย่างถูกต้ อง สภาพพืน้ ที่ในการ
ปฏิบตั ิงานกลุ่มเป้าหมาย วิธี ทางานเป็ นหมู่คณะ เทคนิคในการสัมภาษณ์ การซักถาม การป้อน
คาถามการบันทึก การแปลความหมายของข้ อมูลที่สงั เกตได้ บุคลิกท่าทางและแรงจูงใจ บทบาท
ของผู้สมั ภาษณ์เป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะทาให้ การวิจยั บรรลุเป้าหมายได้
พฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์
การควบคุมตัวของผู้สัมภาษณ์ เป็ นผลทาให้ ปฏิกิริยาระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูก
สัมภาษณ์ เป็ นไปในทางที่ ดี อันจะเกิดผลกระทบต่อการได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ อง ผู้สัม ภาษณ์ ต้องมี
ความสามารถในการพิจารณาลักษณะตามธรรมชาติของผู้ถกู สัมภาษณ์ ความรู้ของผู้สมั ภาษณ์
ถ้ ามีองค์ประกอบต่อ ผู้ถูกสัมภาษณ์ ถ้ าผู้ถูกสัมภาษณ์ มีความสนใจก็จะได้ รับประโยชน์จากการ
สัมภาษณ์ ชาย โพธิสิตา (2556) กล่าวว่าการมีสว่ นร่วมในการสัมมนานันผู
้ ้ สมั ภาษณ์ไม่ได้ มีหน้ าที่
เพียงแค่ยิงคาถามอย่างเดียว ผู้สมั ภาษณ์ต้องใช้ ศิลปะและความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ กับ
ผู้อื่น ทาให้ ผ้ ูที่ถูกสัม ภาษณ์ กระตือรื อร้ นที่ จะบอกเล่าเรื่ องของเขา โดยไม่ร้ ู สึกว่ากาลังถูกถาม
คาถามหรื อถูกซักไซ้ ไล่เลียง
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เครื่องมือที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
การสร้ างเครื่ องมือในการสัมภาษณ์ จะเป็ นลักษณะเกี่ยวกับแบบสอบถาม คือ การ
พิจ ารณาจากตัวแปร ให้ นิยามในทางทฤษฎี และให้ นิ ยามในการปฏิ บัติ จากนัน้ จะเรี ยบเรี ย ง
ประเด็นของคาถาม
การจัดแบ่งรูปแบบของเครื่ องมือสัมภาษณ์ สุวิมล ตีรกานันท์), 2551) จัดแบ่งได้
ดังนี ้
1. แบ่งตามโครงสร้ างการสัมภาษณ์
1.1 แบบมีโครงสร้ าง ผู้วิจัยจะจัดทารายละเอียดเหมือนแบบสอบถาม
เป็ นชุดคาถามทังแบบปริ
้
มาณและแบบคุณภาพ มีการจัดเรี ยงอย่างเป็ นระเบียบ แต่สอบถามโดยผู้
สัมภาษณ์ คาถามอาจจะเป็ นคาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดก็ได้
1.2 แบบไม่มีโครงสร้ าง จัดทาเป็ นหัวข้ อสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การตังค
้ าถาม การสัมภาษณ์ลกั ษณะนี ้ต้ องการรวบรวมข้ อมูลลึก ๆ หรื อต้ องการรายละเอียดอย่าง
มาก ไม่มีการกาหนดข้ อคาถามที่แน่นอนตายตัวไว้ ล่วงหน้ า วรรณี แกมเกตุ (2555) กล่าวว่าการ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ างอาจแบ่งออกเป็ นแบบย่อยๆ อีก 2 แบบ คือ 1) การสัมภาษณ์ แบบ
เปิ ดกว้ างไม่จากัดคาตอบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์มีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อ
อธิบายแนวคิดของตนออกมาอย่างเต็มที่โดยนักวิจยั ไม่ได้ กาหนดกรอบหรื อประเด็นเฉพาะ 2) การ
สัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In depth interview) หรื อการสัมภาษณ์ แบบมี จุดสนใจเฉพาะ (Focus
interview) เป็ นการสั ม ภาษณ์ ที่ ผ้ ู สั ม ภาษณ์ มี จุ ด สนใจหรื อ ประเด็ น ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา โดยผู้
สัมภาษณ์ ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญในการตะล่อมถาม เพื่อล้ วงเอาความจริ งหรื อความรู้ สึกนึกคิด
ลึกๆ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ ให้ ได้ มากที่สุด สอดคล้ องกับพิเชษฐ์ วงศ์เกี ยรติ์ขจร (2559) ได้ กล่าวว่า
เครื่ อ งมื อ สัม ภาษณ์ ห รื อ แบบ สอบถามที่ ใช้ ในการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ มี 3 แบบ คื อ 1) แบบมี
โครงสร้ างเคร่งครัด โดยคาถามตามลาดับที่เตรี ยมไว้ ในประเด็นแนวคาถาม 2) แบบกึ่งมีโครงสร้ าง
ที่มีคาถามชัดเจน ปลายเปิ ดสาหรับประเด็นที่อาจะเกิดจากการสนทนา สามารถควบคุมให้ อยู่ใน
ประเด็นได้ 3) แบบไม่มี โครงสร้ าง เปิ ดกว้ างสาหรับข้ อมูลที่หลากหลาย ยึดหัวข้ อเป็ นหลัก ไม่
เคร่งครัดคาถามที่ใช้ ถามและลาดับคาถาม ไม่มีการเตรี ยมคาถามล่วงหน้ า ไม่สามารถควบคุมให้
อยูใ่ นประเด็นได้
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.2 แบ่งตามลักษณะของคาถาม
2.1 แบบสัมภาษณ์ เชิงปริ มาณ การสัมภาษณ์ ในลักษณะนีจ้ ะต้ อ งการ
คาตอบ ที่วดั ได้
2.2 แบบสัมภาษณ์ เชิงคุณลักษณะเป็ นคาถามที่ต้องการคาตอบ ที่เป็ น
การอภิปรายคุณลักษณะ
ความยาวของแบบสัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์ ควรคานึงถึงระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ถ้ าใช้ เวลาสัมภาษณ์มากเกินไปจะทาให้้ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ เกิดความเบื่อหน่ายได้ ในข้ อคาถามควร
จะเป็ น ข้ อความที่ เข้ าใจง่าย ไม่ต้อ งเสี ย เวลาในการอธิ บ าย มี ข้อ ความเป็ น หลัก ไม่ท าให้ ผ้ ูถูก
สัม ภาษณ์ สับ สน คาถามที่ ผ้ ูสัม ภาษณ์ ใช้ สัม ภาษณ์ ควรมี ความเข้ าใจง่าย ไม่เป็ นคาถามที่ ไป
ละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนตัว ของผู้อื่น ไม่ชักน าให้ ผ้ ูถูก สัม ภาษณ์ เอนเอี ยงไปทางใดทางหนึ่งและมี การ
เรี ยงลาดับอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนในการสัมภาษณ์
1.สร้ างแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทัง้ ด้ านความเที่ยงและตรง
มีการทดสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ อง
2.มีการสารวจล่วงหน้ า โดยส่งคณะสารวจไปประสานงานวางแผนและนัดแนะกับ
กลุม่ ตัวอย่าง
3.มีการซักซ้ อมความเข้ าใจ (กรณี ใช้ ผ้ ูสัม ภาษณ์ หลายคน) เพื่ อให้ การดาเนินการ
เป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน
4. มีการดาเนินการภาคสนามอย่างเป็ นระบบ
4.1 จัดทากลุม่ ผู้สมั ภาษณ์ รายชื่อกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อการเตรี ยมความพร้ อม
4.2 กาหนดเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลการดาเนินการเก็บข้ อมูล
การดาเนินการให้ เสร็จเป็ นวัน ๆ เพื่อป้องกันความสับสน
5. ในระหว่างการสัม ภาษณ์ หากมี ผ้ ูสัม ภาษณ์ หลายคณะควรจัดให้ มี ผ้ ูรับผิดชอบ
เป็ น คณะ เป็ น ผู้ป ระสานงานในคณะนัน้ ๆ เพื่ อ ประสานการท างาน การตรวจสอบข้ อมูลและ
การจัดสวัสดิการให้
ประโยชน์ ของการสัมภาษณ์
1.สามารถนาไปใช้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างและผู้สมั ภาษณ์ ทุกเพศ ทุกวัย ได้ อย่างเหมาะสม
2.สามารถดัดแปลงวิธีการ กระบวนการในการสัมภาษณ์ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
3.นาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนมาก ๆ ได้
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4.ทาให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มขึ ้น จากการวางแผนที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ วางไว้ โดยผู้ตอบคาถาม
อาจจะเปิ ดเผยข้ อมูลได้ มากกว่าที่ผ้ สู มั ภาษณ์ดาเนินการ
5.การสัม ภาษณ์ ส ามารถสังเกต กริ ยา ของผู้ถูกสัม ภาษณ์ อาจจะนาสิ่งเหล่านี ม้ า
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
6.ทาให้ ได้ รายละเอียดทังอารมณ์
้
ความรู้สกึ ได้ มากกว่าใช้ แบบสอบถาม
ข้ อจากัดในการสัมภาษณ์ ในการเก็บข้ อมูล
1. คุณภาพของข้ อมูลที่ได้ รับ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ในโครงการของการวิจยั ถ้ าเป็ น
โครงการใหญ่ ต้ อ งใช้ ผ้ ูสัม ภาษณ์ จ านวนมาก อาจจะเป็ น อุป สรรคในการหาผู้สัม ภาษณ์ ที่ มี
ความสามารถเหมือนกัน และหากมีการฝึ กอบรมต้ องใช้ งบประมาณมาก
2. การควบคุมผู้สมั ภาษณ์อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เป็ นปัญหาอุปสรรคต่อ
การเก็บข้ อมูล
3. การเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์จะใช้ คา่ ใช้ จา่ ยมากกว่าการส่งแบบสอบถาม
4. กลุม่ ตัวอย่างมีการกระจายมาก ต้ องใช้ เวลาและผู้สมั ภาษณ์มาก
5. การควบคุมให้ ผ้ ตู อบคาถามให้ เป็ นไปอย่างคงเส้ นคงวาจะเป็ นปัญหาและอุปสรรค์
6. ถ้ าผู้ตอบคาถามมีความรู้สกึ ว่าเป็ นการสัมภาษณ์การตอบปัญหาจะตอบปัญหา
ในแนวทางที่เป็ นบวกเท่านัน้ ข้ อมูลที่ได้ รับอาจจะคลาดเคลื่อน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศไทย
กฤษณะ บุญ ประสิ ทธิ์ (2560) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒ นากลยุทธ์ เพื่ อส่งเสริ ม
นักกี ฬ า ยูยิตสูไทยสู่ความเป็ นเลิ ศ การวิจัยนี ้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นากลยุทธ์ ในการส่งเสริ ม
นักกี ฬายูยิตสูไทยสู่ความเป็ นเลิศ โดยมีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้ 1) การศึกษาสภาพ
และองค์ประกอบในการส่งเสริ มนักกีฬายูยิตสู โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
7 คน 2) การประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ นกั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในกี ฬ ายู ยิ ต สู โดยใช้
แบบสอบถามและกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน ได้ แก่ ผู้จัดการที ม ผู้ฝึกสอน
ผู้ตดั สิน นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬา และผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างจานวน 278 คน 3) การพัฒ นากล
ยุ ท ธ์ โดยใช้ กระบวนการเทคนิ ค เดลฟายแบบปรั บ ปรุ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 17 คน และ
4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของกลยุทธ์ ใช้ การสัม ภาณ์ เชิงลึกกับผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญ และเกี่ ยวข้ องกับกี ฬายูยิตสูในแต่ละระดับจานวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
การวิ เคราะห์ เนื อ้ หา จ านวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าดัช นี ล าดับ ความ
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ต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง (PNImodified) และการทดสอบค่า t-test ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์
เพื่ อส่งเสริ มนักกี ฬ ายูยิตสูไทยสู่ความเป็ นเลิศ ประกอบด้ วย 9 ประเด็นกลยุทธ์ โดยมี แนวทาง
ดาเนินการตังแต่
้ ระดับโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา ระดับสโมสรและทีมกีฬา ระดับภูมิภาค เขต
และจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรกีฬายูยิตสู
เพื่อความเป็ นเลิศสู่ระดับมาตรฐานสากล มี 17 แนวทาง 28 โครงการประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่ม
ศักยภาพทางการเงินในกีฬายูยิตสู มี 11 แนวทาง 15 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกในกีฬายูยิตสูให้ เป็ นมาตรฐาน มี 14 แนวทาง 17 โครงการ ประเด็น กลยุทธ์ที่
4 การปรับปรุงระบบการบริ หารจัดการกีฬาให้ เป็ นมาตรฐาน มี 15 แนวทาง 20 โครงการ ประเด็น
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 การพัฒ นาระบบการแข่ ง ขัน กี ฬ ายูยิ ต สู ให้ เป็ นมาตรฐานสากล มี 15 แนวทาง
18 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างครบวงจร
มี 15 แนวทาง 19 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 การเพิ่มศักยภาพการปลุกกระแสค่านิยมกีฬายูยิต
สู มี 17 แนวทาง 19 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 8 การปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบกีฬายูยิตสูให้ มี
มาตรฐาน มี 11 แนวทาง 22 โครงการ และประเด็นกลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมสวัสดิการในกีฬายูยิตสู
มี 17 แนวทาง 19 โครงการ ซึ่งกลยุทธ์ เพื่ อส่งเสริ ม นักกี ฬ า ยูยิตสูไทยสู่ความเป็ นเลิศนี ม้ ี ความ
เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั จิ ริง
กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ (2560) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ในการพัฒนานักกีฬาลีลาศสู่ความเป็ นเลิศ การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็ จ และนาเสนอแนวทางในการพัฒ นานักกี ฬ าลี ลาศสู่ความเป็ นเลิศ เก็ บรวบรวม
ข้ อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เ ชี่ยวชาญทางด้ านการจัดการกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศของประเทศไทย จานวน 11 คน การสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกีฬาลีลาศ จานวน
155 คน และนักกีฬาลีลาศที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ จานวน 160 คน การ
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ด้ วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ความเชื่อมัน่
โดยวิธีการสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ จากผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ในการพัฒ นานัก กี ฬ าลี ล าศสู่ค วามเป็ น เลิ ศ
ประกอบด้ วย ด้ านการบริ หารจัดการของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ด้ านการค้ นหาและ
การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ ด้ านการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ การกี ฬาสาหรับผู้
ฝึ กสอนกีฬา และด้ านการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลการแข่งขัน
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2. แนวทางในการพัฒนานักกีฬาลีลาศสู่ความเป็ นเลิศ ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ การวางแผนในการพัฒนา การจัดระบบความสัมพันธ์ ของแผน การนาโปรแกรมไปปฏิบตั ิ
และการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
สรุป การพัฒนากีฬาสูค่ วามเป็ นเลิศ ควรมีการดาเนินการดังนี ้
1. มี ก ารขยายฐานนัก กี ฬ าและผู้ สนใจในระดับโรงเรี ยนและชุม ชนแล้ วส่ง ต่อ
ระดับสโมสรหรื อจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ
2. มีการจัดการที่สอดประสานเชื่อมโยงกันทุกระดับ
3. องค์ประกอบในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็ นเลิศควรมีองค์ประกอบ 9 เสาหลัก
ตามรู ปแบบ SPLISS Model โดยมีการเพิ่มในแต่ละระดับในองค์ประกอบที่ สอดคล้ องกับบริ บท
บทบาทหน้ า
มงคลชัย บุญ แก้ ว (2555) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง รู ป แบบแผนที่ ผ ลลัพ ธ์ ก ารพัฒ นา
นักกีฬา ว่ายน ้าสู่ความเป็ นเลิศในสถาบันการศึกษา การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ
แผนที่ผลลัพธ์ การพัฒนานักกี ฬาว่ายนา้ สู่ความเป็ นเลิศในสถาบันการศึกษา การพัฒ นาเกณฑ์
ประเมิน และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนที่ผลลัพธ์ ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ป แบบแผนที่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นานั ก กี ฬ าว่ า ยน า้ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันการศึกษามีกระบวนการ 3 ขันตอนใหญ่
้
12 ขันตอนย่
้
อย มีเนื ้อหาการพัฒนาทัง้ 3 ระดับ
ดังนี ้
1.1 ระดับประถมศึกษา พบว่า นักกี ฬ าว่ายนา้ ได้ รับการพัฒ นาด้ านทักษะ
จิตใจ สังคม การสร้ างแรงจูงใจ การสนับสนุนจากภาคีห้ ุนส่วน การสร้ างประสบการณ์ และการ
บริ หารจัดการที่ เกิดจากการมี ส่วนร่ วมของภาคีห้ ุนส่วน พร้ อมแบบบันทึกการติดตามและการ
ประเมินผล
1.2 ระดับ มัธ ยมศึก ษา มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ระดับ ประถมศึก ษา และมี
ประเด็นที่เพิ่มเติม คือ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถภาพทางกาย การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่เหมาะสมกับวัยของนักกีฬา พร้ อมพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศในระดับชาติ มี
การจัดระบบการศึกษาที่เอื ้อต่อการฝึ กซ้ อมและการแข่งขันพร้ อมแบบบันทึก การติดตามและการ
ประเมินผล
1.3 ระดับอุดมศึกษา มีความสอดคล้ องกับระดับมัธยมศึกษา และมีประเด็น
ที่เพิ่มเติม คือการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับนักกีฬา การประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่าง
เป็ นระบบและครอบคลุม พร้ อมแบบบันทึกการติดตามและการประเมินผล
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2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินรูปแบบแผนที่ผลลัพธ์การพัฒนานักกีฬาว่ายน ้า
สู่ความเป็ นเลิศในสถาบันการศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 26 ตัวชี ้วัด รวม 151 เกณฑ์ปฏิบตั ิ ได้ แก่
1) ด้ านการศึกษาของนักกี ฬ าว่ายนา้ มี 5 ตัวชีว้ ดั 25 เกณฑ์ปฏิบัติ 2) ด้ านการเพิ่ม จานวนและ
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาว่ายน ้า มี 9 ตัวชี ้วัด 56 เกณฑ์ปฏิบตั ิ 3) ด้ านการมีส่วนร่วม
ของภาคีห้ นุ ส่วน มี 3 ตัวชี ้วัด 16 เกณฑ์ปฏิบตั ิ และ 4) ด้ านการบริ หารจัดการนักกีฬาว่ายน ้า มี 9
ตัวชี ้วัด 54 เกณฑ์ปฏิบตั ิ
3. การประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลรู ปแบบแผนที่ผลลัพธ์ การพัฒ นา
นักกีฬาว่ายน ้าสู่ความเป็ นเลิศในสถาบันการศึกษา ที่นาไปทดลองใช้ กบั สถาบันการศึกษา พบว่า
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผลการประเมินโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทุกโรงเรี ยน ส่วนในระดับอุดมศึกษาผลการประเมินโดยรวมมีประสิทธิผลทัง้ 2 มหาวิทยาลัย และ
มีประสิทธิภาพ 1 มหาวิทยาลัย
อาพัทธ์ เตียวตระกูล (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการนิสิตนักศึกษาที่มีความสมารถ
พิ เศษทางกี ฬ าในสถาบัน อุด มศึ ก ษาของรั ฐ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า การพั ฒ นานิ สิ ต นัก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถพิเศษทางกีฬา เป็ นส่วนที่สาคัญต่อการพัฒนากีฬาของชาติ โดยเป็ นหน้ าที่ของทุก
ฝ่ ายที่จ ะต้ องรับผิ ดชอบร่ วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ มีนิสิตที่ มี ความสมารถ
พิเศษทางกกีฬาศึกษาอยู่ โดยปั ญหาส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาพบว่านักกีฬา มักเลิกเล่นกี ฬา หรื อต้ อง
ลาออกกลางคันเนื่องจากประสบปั ญหาด้ านการเรี ยน จึงต้ องมีระบบการจัดการเพื่ อให้ นิสิตที่มี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาได้ มีโอกาสประสบความสาเร็จทังทางด้
้
านกีฬาและการเรี ยนไปพร้ อม
กัน การศึกษาครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 2 คือขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับสภาพ
ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการจัดการนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาโดยผู้ให้ ข้อมูล
ประกอบด้ วยผู้ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ รองอธิการบดี นิสิต/นักศึกษา ผู้ฝึกสอน และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
จากสถาบัน อุดมศึกษาจานวน 71 แห่ง ขันตอนที
้
่ 2 ทาการสร้ างรูปแบบการจัดการนิสิตนักศึกษา
ที่มีความ สามารถพิเศษทางกีฬาจากข้ อมูลตอนที่ 1 และทาการตรวจสอบข้ อมูลโดยวิธีการสนทนา
กลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องจานวน 8 ท่านประกอบด้ วย ผู้แทนจากสานักงานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ.) 1 ท่าน คณะกรรมการบริ หารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) 1 ท่าน
การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) 1 ท่านและสถาบันอุดมศึกษา 5 ท่าน แล้ วทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า มหาวิท ยาลัย ควรมี ระบบการจัด การนิ สิ ตนัก ศึก ษาที่ มี ค วามสมารถพิ เศษ
ทางการกีฬาอย่างเป็ นระบบ และรูปแบบในการจัดการฯ ที่ เหมาะสมประกอบด้ วยองค์ประกอบ
หลัก 4 ส่วน คือ 1.ด้ านสภาพแวดล้ อม จะต้ องมีการจัดฯ ให้ เอื ้อต่อการพัฒนา เช่นมีจุดมุ่งหมาย
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บทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ าง 2. ด้ านปั จ จัยน าเข้ า มหาวิท ยาลัย ต้ องมี ค วามพร้ อมในด้ า น
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ การจัดการ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
3. ด้ านกระบวนการต้ องมีการจัดการในกระบวนการ 3 ด้ าน คือ ด้ านการเรี ยน ด้ านกีฬา และด้ าน
สวัสดิการ 4. ด้ านผลผลิต คือ นิสิตต้ องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และมีการพัฒนาด้ าน
กีฬาที่สงู ขึ ้น
ประกิต หงษ์ แสนยาธรรม (2552). ศึกษาการพัฒ นารู ปการบริ หารจัดการสมาคม
กีฬาจังหวัด.โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้ างรู ปแบบการบริ หารสมาคมกี ฬาจังหวัด โดยยึดกรอบ
แนวคิดทฤษฎีทางการบริ หารจัดการมาใช้ กบั การบริหารงานกีฬา ตามองค์ประกอบทางการบริหาร
ได้ แ ก่ "Function management" ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด ประกอบด้ วย 1.คณะกรรมการบริหารสมาคม
กีฬาจังหวัด 2. ผู้ฝึกสอนกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจานวน 3. ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการบริ หาร
จัดการองค์กรกีฬาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่าง 19 คนโดยใช้ หลักการ Snowball Method
4.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารจัดการกีฬาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจานวน 9 คนได้ มาโยวิธีการ
เลื อ กแบบเจอะจง Purposive Random Samplingโดยการศึ ก ษาในการศึ ก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้
กาหนดขันตอนการวิ
้
จัยเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนีข้ นตอนที
ั้
่ 1 ศึกษาสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น จากแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกีฬา ขันตอนที
้
่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหาร
ฯ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย Delphi Techniqueขันตอนที
้
่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
ใช้ วิธี ก ารสนทนากลุ่ม Focus Group ขัน้ ตอนที่ 4 สรุ ป รู ป แบบการบริ ห ารจัด การสมาคมกี ฬ า
จังหวัดจากการศึกษาผู้วิจยั ได้ รูปแบบการบริ หารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด 4 ด้ านได้ แก่ 1. ด้ าน
การวางแผน มีการวางแผนการดาเนินงานโดยรวบรวมข้ อมูลที่ผา่ ยมา วิเคราะห์สภาพแดล้ อมแล้ ว
กาหนด นโยบาย วิสัยทัศ น์ พันธกิ จ และเป้าประสงค์ชัดเจน 2. ด้ านการจัดองค์การ มี การจัด
โครงสร้ างการทางาน และมีสานักงานของสมาคมฯ มีการออกแบบองค์กรตามหน้ าที่ Functional
Organization 3. ด้ า นการปฏิ บัติ ก าร มี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ น าแผนไปสู่ก ารปฏิ บัติ
4. ด้ านการควบคุม มีการจัดทารายงานทุกๆ 3 เดือนและจัดทางบฯบัญชีทางการเงิน
ศักดิ์ชาย พิทกั ษ์ วงศ์ และโกศล มีคณ
ุ (2551) ที่ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบตัวชี ้วัด และ
เกณฑ์การประเมินตามรูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ พบว่า มี 4 รูปแบบ ได้ แก่
รู ป แบบที่ 1 ระบบการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด้ ว ย ทรั พ ยากรการบริ ห าร
กระบวนการบริหาร ผลงานของสมาคม และผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานของสมาคม
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รู ปแบบที่ 2 ระบบการสรรหาและคัดเลื อ กนักกี ฬ าสมาคม ประกอบด้ วย การ
ได้ มาซึ่งนักกีฬาเป็ นเลิศ ขันตอนที
้
่จาเป็ นในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็ นเลิศ คุณลักษณะที่สาคัญ
ต่อการเป็ นนักกีฬาเป็ นเลิศ และวิธีวดั คุณลักษณะที่สาคัญของการเป็ นนักกีฬาเป็ นเลิศ
รู ป แบบที่ 3 ระบบการจัด หลั ก สูต รและการพัฒ นา ประกอบด้ ว ย หลัก สู ต ร
มาตรฐานที่ มี อยู่ในปั จจุบันของสมาคม สิ่งที่ ต้องพัฒ นาส าหรับบุคลากรสมาคมกี ฬ า วิธีการที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒ นาบุคลากรกี ฬ าของสมาคม และวิธี การประเมิ นความส าเร็ จในการ
พัฒนาบุคลากร
รู ปแบบที่ 4 ระบบสวัสดิการนักกี ฬา ประกอบด้ วย สวัสดิ การนักกี ฬา บุคลากร
ทางกีฬาที่ไม่ใช่นกั กีฬา
สุพิ ต ร สมาหิ โต, ชัย นิ ม ากร, มนตรี ไชยพัน ธุ์ และนนชัย ศานติ บุต รกุล (2547)
ได้ ศึกษาถึงแนวทางการพัฒ นานักกี ฬาอาชีพ ภายใต้ การสนับสนุน และส่งเสริ มของภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างเป็ นระบบ กรณีศกึ ษาเทนนิสอาชีพและฟุตบอลอาชีพ พบว่ า แนวทางการพัฒนา
กี ฬานัน้ ควรเร่ งพัฒ นาศักยภาพนักกี ฬ า ส่งเสริ ม การนาหลักวิทยาศาสตร์ การกี ฬ ามาใช้ ในการ
พัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้บริ หารของชมรม สโมสร และสมาคมก่อนอื่นใด โดยการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการบริ หารจัดการที่ เป็ นแบบสมัครเล่นให้ กลายเป็ นแนวคิดการบริ หาร
จัดการที่เป็ นแบบอาชีพ เพราะจะทาให้ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนขึ ้น พร้ อมกับสร้ างดัชนี
ชี ้วัดความสาเร็ จในการบริหาร และได้ เสนอกรอบแนวความคิด ภารกิจ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ตามระดับของการพัฒนาประกอบด้ วย 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 การพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนไปสู่
นักกีฬาระดับท้ องถิ่น คือ กีฬาพืน้ ฐานและกี ฬาเพื่อมวลชน ระดับที่ 2 การพัฒ นานักกีฬาระดับ
ท้ องถิ่นไปสู่นักกี ฬ าระดับชาติ คือ กี ฬ าพื น้ ฐาน และกี ฬ าเพื่อมวลชน และระดับที่ 3 การพัฒ นา
นักกีฬาระดับชาติไปสูน่ กั กีฬาระดับโลก คือ กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และการอาชีพ
ชานาญ บูรณโอสถ (2547) ศึกษา กระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีการดาเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยดังนี ้ 1. การเตรี ยมการ
วางแผน มีการจัดระบบข้ อมูลและสารสนเทศ มีการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัย มีการ
พยากรณ์ หรื อคาดคะเนแนวโน้ มเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา มีการคาดคะเนความต้ องการ
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล มีคณะกรรมการกาหนดปฏิทินการวางแผน 2. การ
วางแผน มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมาย
การจัดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยระยะยาวตามช่วงแผนพัฒ นาและแผนปฏิ บัติการประจ าปี
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วิธี ก ารจัด ท าแผนใช้ วิธี การจัด ประชุม สัม มนาคณะผู้บ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย คณะกรรมการวาง
แผนพัฒ นามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการอื่นที่ทาหน้ าที่
วางแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัยผู้ มี อานาจอนุมัติแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย และแผนปฏิ บัติการ
ประจ าปี ได้ แก่ สภามหาวิ ท ยาลัย หรื อ อธิ ก ารบดี 3. การน าแผนไปปฏิ บัติ มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ในรู ปการจัดประชุมชี ้แจง
เป็ นส่ ว นใหญ่ มี ก ารจัด ท าปฏิ ทิ น และเอกสารคู่มื อ การปฏิ บัติ ง าน มี ก ารจัด สรรและอนุ มั ติ
งบประมาณ มีการประสานงานการปฏิบตั ิตามแผน 4. การติดตามและประเมินผล มีการกาหนด
วิธีการและเครื่ องมือ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ทาการประเมินผล
คือ ทุกช่วง 1 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และมีการจัดทารายงานผล 5. การทบทวน ปรับแผนหรื อจัดทาแผน
ใหม่ มีการนาผลการประเมินแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยไปใช้ ในการทบทวน ปรับแผน หรื อจัดทา
แผนใหม่
นภพร ทัศนัยนา (2536) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยคัดสรรที่มี ผลต่อความสาเร็ จใน
การแข่งขันกีฬา การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
แข่งขันกีฬา ปั จจัยคัดสรรที่นามาศึกษา ประกอบด้ วย อายุ ระดับความสามารถ ประสบการณ์การ
แข่งขัน ศรัทธาที่มีตอ่ ผู้ฝึกสอน ความสาคัญของการแข่งขัน เป้าหมายของการแข่งขัน ความพร้ อม
ในการฝึ กซ้ อมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ผลการแข่งขันและการทดสอบที่ผ่านมาความ
กลัว บรรยากาศการจัดแข่งขัน ความยากของความสาเร็ จ ความคาดหวังในความสาเร็ จ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความวิตกกังวลทางกายและความวิ ตกกังวลทางจิต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬ า
จานวน 296 คน จาแนกเป็ นกรี ฑา 177 คน ว่ายน ้า 93 คน และจักรยาน 26 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างเองและแบบวัดความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา ซีเอสเอไอ-2
(CSAI-2) ผู้วิจัยแปลจากมาร์ เต็น วิลเลย์ และเบอร์ ตนั วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีวิเคราะห์เส้ นทาง
ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลรวมต่ อ ความส าเร็ จ ในการแข่ ง ขัน กี ฬ ามากที่ สุ ด และรองลงมา
ตามลาดับ คือ เป้าหมายของการแข่งขัน (.356) ความวิตกกังวลทางจิต (-.250) ผลการแข่งขันและ
การทดสอบที่ ผ่ านมา (.181) ระดับ ความสามารถ (.181) ประสบการณ์ การแข่ง ขัน (.169)และ
ความคาดหวังในความส าเร็ จ (.155) โดยที่ ปัจ จัยทุกปั จจัยส่งผลทางตรงเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้ น
ระดับความสามารถที่สง่ ผลทางอ้ อมเท่านัน้

55
งานวิจัยต่ างประเทศ
Nikolai & Robinson (2009) ได้ ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบพัฒนากีฬาเป็ นเลิศโดยหา
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Benchmarking) เป็ นวิธีการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเป็ นแบบอย่าง
ค้ นหาแนวทางที่ต้องปรับปรุง เมื่อทาการวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิที่ประสบความสาเร็จและนาไปใช้ เพื่อ
ความก้ าวหน้ าต่อไป และเพื่อความสาเร็จยิ่งขึ ้นไป จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้ าใจว่าเราและคนอื่น มี
การดาเนินการอย่างไร โดยมีขนตอนที
ั้
่สาคัญดังนี ้
1. วิเคราะห์โครงสร้ างภายใน )Internal) เป็ นการเปรี ยบเทียบการดาเนินงานที่มี
ความคล้ ายคลึงกันภายในองค์การ
2. ภาวการณ์แข่งขัน )Competitive) เป็ นการเปรี ยบเทียบกับคนหรื อองค์การที่ดี
ที่สดุ ที่เป็ นคูแ่ ข่งกันโดยตรง
3. หน้ าที่การทางาน )Function) เป็ นการเปรี ยบเทียบวิธีการกับหน่วยงานอื่นที่มี
กระบวนการในหน้ าที่ที่เหมือนกัน
4. กระบวนการท างานทั่ ว ไป )Generic Process) เป็ นการเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการทางานกับคนอื่นๆ นวัตกรรมสร้ างสรรค์ เช่น กระบวนการทางาน ซึ่งรู ปแบบนีเ้ ป็ น
รูปแบบที่ใช้ ในระบบกีฬาเป็ นเลิศ
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการทา Benchmarking มี อุป สรรค์ในการนาไปใช้ ถ้ า
ปฏิบตั ิจะคิดว่าเป็ นการลอกเลียนแบบ ดังนันควรจะใช้
้
เทคนิคการบริหารจัดการ และนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ ใช้ เพื่ อการพัฒนาและปฏิบตั ิขนตอนของการศึ
ั้
กษาเปรี ยบเทียบและแก้ ไข เพื่อให้ เกิด
แนวทางในการบริหารจัดการอันเป็ นรูปแบบที่ตนเองสามารถปฏิบตั ไิ ด้ มากที่สดุ
Sotiriadou and Shilbury (2009) ได้ ศึกษาระบบการพัฒนานักกี ฬาสู่ความเป็ น
เลิศในออสเตรเลียโดยศึกษาในมุมมองขององค์การกีฬ าแห่งชาติของประเทศไทยออสเตรเลีย :
การวิจยั นี ้วัตถุประสงค์ คือ ศึกษาระบบและกระบวนการในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศของ
ประเทศออสเตรเลี ย จากมุ ม มององค์ ก าร ทั ง้ 35 องค์ ก ารกี ฬ าแห่ ง ชาติ National Sporting
Organizations (NSOs) โดยมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม
บทบาทของวิทยาศาสตร์ การกีฬา (ในระดับมหภาค)และตัวนักกีฬา นอกจากนี ้ (ในระดับจุลภาค)
) มีการประเมินผลของวิธีการที่ได้ มาของนักกี ฬาชัน้ ยอดจากมุมมองขององค์การกี ฬา NSOs) มี
ขันตอนในการวิ
้
จยั ดังนี ้ 1) การศึกษาข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ รายงานประจาปี ของ 35 องค์การ มี
ทัง้ หมด 74 ฉบับ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา เป็ นข้ อมูลก่อนและหลังกี ฬ าโอลิม ปิ กเกมส์ ที่
ประเทศออสเตรเลี ย รวมทัง้ แนวคิดต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒ นานักกี ฬ าสู่ความเป็ นเลิศของ
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ออสเตรเลีย 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพัฒนากีฬาออกแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) การพัฒนากีฬา
ที่มีความน่าสนใจ 2) นโยบาย กลยุทธ์ของการพัฒนากีฬา 3) ผลผลิตในการพัฒนากีฬา สรุปผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลนักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศผ่านโครงการต่าง ๆ ที่
เฉพาะเจาะจง รวมทังกลยุ
้ ทธ์อื่น ๆ ในการพัฒนานักกีฬา ผลกระทบของการพัฒนานักกีฬาสู่ความ
เป็ นเลิศที่ประสบความสาเร็จงบประมาณที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ การพัฒนากีฬาของประเทศประสบสาเร็จ
Kikulis, Lisa Margaret (1992) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงด้ านกลยุทธ์ ใน
การจัดรูปแบบองค์กรขององค์กรระดับชาติ วัตถุประสงค์ของการทาการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทาความ
เข้ าใจลักษณะหรื อการเปลี่ยนแปลงด้ านกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบองค์กรขององค์กรกีฬาระดับชาติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ นี ้ จึง แบ่ง การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น 3 ส่ว นที่ เป็ น อิ ส ระต่อ กัน แต่ก็ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกันด้ วย ในส่วนแรกเป็ นการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดที
้
่เ กี่ยวกับโครงสร้ าง
ขององค์กรกีฬาสมัครเล่นในแคนาดา ซึง่ ทาให้ ได้ ข้อสนเทศที่แสดงให้ เห็นถึงการจัดเตรี ยม ค่านิยม
และรู ปแบบโครงสร้ างองค์กรขององค์กรกีฬาระดับชาติส่วนใหญ่มีการระบุถึงรูปแบบโครงสร้ าง 3
รู ปแบบ คือแบบโต๊ ะอาหาร แบบห้ องพัก และแบบส านักงานบริ หาร ซึ่งใช้ เป็ น เครื่ องมื อในการ
ชี แ้ นะการวิเคราะห์ รูป แบบขององค์ กรและรู ป แบบของการเปลี่ ยนแปลงที่ มี อยู่ในองค์ กรกี ฬ า
ระดับชาติกลุ่มหนึ่ง ส่วนที่สอง เป็ นการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรกีฬาระดับชาติ 36 แห่ง ที่มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกับโปรแกรมการวางแผนในระยะที่ สี่ ระหว่างปี 1984-1988 จากรู ปแบบโครงสร้ าง 3
รู ปแบบดังกล่าว แต่ล ะรู ปแบบถูกกาหนดรู ปแบบส าหรับ อ้ างถึง 3 ประการ คือ ความช านาญ
เฉพาะด้ าน ความเป็ นมาตรฐาน และการตัดสินใจ มีการกาหนดเค้ าโครงร่างของรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการประเมิน ความหลากหลายของรูปแบบองค์กรและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใน
3 ช่วงเวลา คือปี 1984 ปี 1986 และปี 1988 องค์กรกีฬาแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลง 5 แบบ คือ แบบเฉื่อย แบบเข้ ามารวมกัน แบบกาหนดจุดมุ่งหมายใหม่ แบบ
เปลี่ยนทิศทาง และแบบไม่มีปัญหา และการเปลี่ยนแปลงแบบกาหนดจุดมุ่งหมายใหม่ในทิศทางที่
มุ่งไปสู่รูป แบบส านักบริ ห าร ส่วนที่ สาม เป็ นการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงในด้ านโครงสร้ างการ
ตัดสินใจสาหรับองค์กรกีฬาแห่งชาติทงั ้ 396 แห่ง การวิเคราะห์การตัดสินใจพบว่ามีมิติต่าง ๆ คือ
การทาให้ เป็ นรูปแบบเส้ นทาง การตัดสินใจระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการตัดสินใจ และความตังใจ
้
ในการตัด สิ น ใจ มี ค วามส าคัญ มากกว่า หัวข้ อ เรื่ อ งของการตัด สิ น ใจ เมื่ อ พยายามที่ จ ะเข้ าใจ
โครงสร้ างของการตัดสินใจจากโครงสร้ างแบบต่าง ๆ ขององค์กรกีฬาแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบสานักงา
บริ หารจะมี ลักษณะของความตัง้ ใจในการตัดสินใจคือ การนาโดยมื ออาชีพ และช่วยเหลื อโดย
อาสาสมัครโครงสร้ างของการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปตามหัวข้ อของการตัดสินใจ แต่เมื่อพิจารณา
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ๆ แล้ ว ก็แสดงให้ เห็นว่า ความตังใจของการตั
้
ดสินใจจากอาสาสมัครสู่
มืออาชีพไม่ได้ เกิดในช่วงการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 4 ปี แต่อย่างใด
Cheng, Chih-Fu. (1993) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การประเมินสมรรถนะในการจัดการ
องค์ กรการกี ฬ าให้ ได้ ผ ลดี และถ่ ายทอดลัก ษณะและความรู้ ที่ จ าเป็ น ผู้น าและการจัด การกี ฬ า
สาหรับประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการกาหนดสมรรถนะ
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการจัดการกีฬาสู่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
เป็ นผู้จัดการกี ฬ าใต้ หวันรวม 344 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสารวจผู้ปฏิบตั ิงานของการจัดการ
กีฬา ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้ 1. สมรรถนะทางวิชาชีพสาหรับผู้จดั การกีฬาในไต้ หวันเรี ยงลาดับจาก
สูงลงมาต่า มีดงั นี ้ ก) ความรู้ เกี่ยวกับกี ฬา ข) มนุษยสัมพันธ์ ค) การพูดต่อสาธารณชน ง) การ
จัดการด้ านบุคคล จ) การเขียน ฉ) การจัดการด้ านการเงิน ช) สมรรถภาพส่วนบุคคล ซ) การ
จัดการด้ านเวลา และ ฌ) อื่นๆ 2. การศึกษา สาหรับผู้จดั การกีฬาในไต้ หวันที่เป็ นด้ านสาคัญ 10
อันดับแรก คือ ก) การบริ หารการกีฬา ข) การวางแผนและการจัดการด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ค) การใช้ ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ ง) การบาดเจ็บจากการกีฬา จ) การจัดการด้ านบุคคล ฉ) การ
จัดการ ช) การจัดการโปรแกรมสาหรับนันทนาการและกีฬาเยาวชน ซ)การสื่อสารระหว่างบุคคล
ณ) การตัดสินกีฬา และ ญ) การสอนกิจกรรมกีฬา 3) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่าง
ผู้อานวยการกีฬา ตัวแทนกีฬา องค์กรควบคุมระดับชาติ และการกีฬาอาชีพ ในแง่ของการจัดการ
กีฬาในด้ าน ก) ด้ านที่ศกึ ษามา ข) องค์กรที่ทาหน้ าที่เป็ นสถานที่ฝึกงานสาหรับนักศึกษาปริ ญญา
โท ค) จานวนชัว่ โมงรวมสาหรับการฝึ กงาน ง) หน้ าที่หลักของผู้จดั การกีฬา และ จ) การรับรองวุฒิ
สาหรับผู้จดั การกีฬา
Neilson (1979) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ผลการวิเคราะห์โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในของมหาวิ ท ยาลัย ระดับ สูง ของรั ฐ ในรั ฐ เทนเนสซี (An Analysis of Intramural Sports
Program in The State Snorted Senior Universities in Tennessee) โดยใช้ เครื่ องมือสารวจการ
วิ เ คราะห์ ซึ่ ง สร้ างขึ น้ โดย Christopher Alan Brown ข้ อมู ล ทั ง้ หมดได้ จากแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้ วยหัวข้ อคาถาม 9 หัวข้ อ ได้ แก่ สาเหตุและจุดมุ่งหมายในการจัดการแข่งขัน ตาราง
การแข่งขัน กาหนดการแข่งขัน สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ระบบการให้ คะแนนและ
การให้ รางวัลแก่ผ้ ูชนะ การประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน ผลการวิจัย
พบว่า 1. โดยทัว่ ไปการดาเนินการในแต่ละด้ านของทุกมหาวิทยาลัยกระทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากกระบวนการให้ คะแนน การให้ รางวัล และการประชาสัมพันธ์ 2. การจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในของทุกมหาวิทยาลัย ล้ วนแต่มีเหตุผลและจุดมุ่งหมายในการจัดทังสิ
้ ้น 3. ความคล้ ายคลึง
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กันในการจัดการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย คือ การให้ ผ้ ูบริ หารที่ มี ความเชี่ ยวชาญในการ
ดาเนินการ 4. การบริ หารงานด้ านนี ้ กาลังมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นกั ศึ กษาเป็ นผู้ดาเนินการ
มาเป็ นการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการดาเนินการ 5. ขาดการจัดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 6. การสนับสนุน
ทางการเงิ น ในการจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าภายในของมหาวิ ท ยาลัย ต่า ง ๆ นัน้ มี เพี ย งพออยู่แ ล้ ว
7. กฎ ระเบียบ การแข่งขัน มี ความเที่ ยงตรงและเหมาะสมดีแล้ ว 8. ระบบการให้ คะแนนยังไม่
เน้ นหนักถึงระดับสูง 9. ธรรมเนียมการจัดงานเลี ้ยงฉลองรางวัลจากการแข่งขันไม่นิยมกระทา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research เพื่อสร้ างรูปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย ตามแนวคิดและ
หลักการทางด้ านบริ หารจัดการกีฬา มีการกาหนดระยะการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ โดยมีขอบเขต
และขันตอนของการด
้
าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาและสารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสภาพและความต้ องการ
ในการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1) ทาการศึกษาสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการ ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยตามหลักการและแนวคิดในการบริ หารจัดการ (Function of Management: POLC)
และองค์ ป ระกอบและนโยบายทางการกี ฬ าสู่ค วามเป็ น เลิ ศ Sport Policy Factor Leading to
International Sporting Success: SPLISS Model
2) ร่ า งรู ป แบบจ าลอง การจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบัน อุด มศึก ษา ของประเทศไทย โดยสัง เคราะห์ จ ากข้ อ มู ล การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก แบบมี
โครงสร้ าง ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผลของการศึกษาข้ างต้ นตลอดจนแนวคิดในการพัฒ นาการบริ หาร
จัด การกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ซึ่ ง ประกอบด้ วย องค์ ป ระกอบทางการจั ด การ Function of
Management ดังนี ้
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์กร (Organizing)
3. การนาและการปฏิบตั กิ าร (Leading)
4. การควบคุม (Controlling)
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
การสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟาย ประยุ ก ต์ (Modified Delphi
Technique) โดยผู้เชี่ ยวชาญที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และมี ส่วนเกี่ ย วข้ อง ในการจัด การกี ฬ า
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วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย จานวนทังสิ
้ ้น 19 ท่าน มา
วิเคราะห์ เพื่ อให้ ได้ รูป แบบการจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อเป็ น เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย โดยมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
รอบที่ ส่งแบบสอบถามซึ่งเป็ นร่างรูปแบบจาลองให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาลง 1
(เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย) ความเห็น
รอบที่ นาแบบสอบถามที่ได้ รับคาตอบกลับมาสร้ างและพัฒนารูปแบบคาถาม 2
ระดับ จัดส่งให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชดุ เดิม 5 เป็ นแบบหาความเหมาะสมแบบชนิดประมาณค่า
) ลงความเห็นแล้ วส่งกลับให้ ผ้ ูวิจัยเพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ มัธยฐาน Median) และค่า
พิสยั ควอไทล์ )Interquartile range)
รอบที่ ส่ง แบบสอบถามที่ วิเคราะห์ แ ล้ วโดยคัด เลื อกข้ อที่ อยู่ในเกณฑ์ ส่งให้ 3
ผู้เชี่ยวชาญ ชุดเดิมเพื่อรับรองและอาจให้ ความเห็นเพิ่มเติม (สุวิมล ว่องวานิช ,2558)
ระยะที่ 3 วิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของรู ปแบบ
การวิเคราะห์เป็ นไปได้ และความเหมาะสม ของรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อนาไปใช้ จริ ง ตามความเห็นของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียโดยการตอบแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ หลังจากนัน้ นาเสนอรู ปแบบทีมี
ความเหมาะสมและเป็ นไปได้ โดยเลื อ กข้ อ ที่ Md ≥ -3.50, IQR ≥ 3.50 หรื อ ค่า เฉลี่ ย ≥ 3.50)
(สุวิมล ว่องวานิช, 2558)
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ระยะของการวิจัย
ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพ และความต้องการ
ในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทย

กระบวนการ

ผลที่ได้ รับ

1. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และศึกษาเอกสาร

จัดทาข้ อคาถาม เพื่อพัฒนาเป็ น

ตารา งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง

รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล

1.1 แนวคิดในการบริ หารจัดการ (POLC)
1.2 แนวคิดการจัดกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

เพื่อความเป็ นเลิศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาฯ

ในสถาบันอุดมศึกษา

นาร่ างคาถาม รู ปแบบ ฯ ให้

1.3 SPLISS Model

ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจ

1.4 การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน
ระยะที่ 2

พัฒนารู ปแบบโดยเทคนิค เดลฟายประยุกต์

การสร้างและพัฒนา

จานวน 19 ท่าน

รู ปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ตามหลักการ POLC และ
SPLISS Model

(Modified Delphi Technique)โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ได้ร่างรู ปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

รอบที่ 1 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับส่งให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตอบ จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่า Mdn. และ IR เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Mdn > 3.5 และ IR < 1.5)
รอบที่ 2 ส่งแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญชุดเดิมตอบแบบสอบถาม
โดยแสดงค่า Mdn และ IR เป็ นรายข้อทั้งของกลุ่ม และของแต่ละบุคคล
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาคาตอบ

ระยะที่ 3

ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบไปใช้จริ ง ตามความเห็นของ

ตรวจสอบความเหมาะสม

ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ

และความเป็ นไปได้

นาเสนอรู ปแบบทีมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ (เลือกข้อที่ เฉลี่ย≥ 3.50)

ของรู ปแบบ
ปรับปรุ งและนาเสนอรู ปแบบ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบขันตอนการวิ
้
จยั

รู ปแบบทีเ่ หมาะสม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ การวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั กาหนดขันตอนของการวิ
้
จยั เป็ น 3 ระยะและกาหนดคุณลักษณะ
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่ องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาสภาพ และความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นผู้บริ หาร นักวิชาการ ผู้ที่ปฏิ บัติงาน ด้ านการจัดการกี ฬ า และผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา โดยดาเนินการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
1.1.1 ผู้บริ หารสถาบันหรื อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมายให้ มี
หน้ าที่ในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย
1.1.2 ปฏิบตั ิงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
น้ อย 3 ปี
1.1.3 เป็ นผู้ฝึกสอน หรื อนักกีฬาที่เป็ นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษา
1.1.4 นั ก วิ ช าการ ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ าน การจั ด การกี ฬ าเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรื อองค์กรกีฬาที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1.1.5 ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ด้ านการจั ด การกี ฬ าเป็ นเลิ ศ หรื อ องค์ ก รกี ฬ าที่
เกี่ยวข้ อง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง ตามองค์ประกอบด้ านบริหารจัดการ
ระยะที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ น เลิศ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟาย ประยุ ก ต์ (Modified Delphi
Technique)
2.1 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนากี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และการบริ หารจัดการภาครัฐ ผู้บริ หารองค์กรกีฬา นักวิชาการด้ าน
กี ฬ าหรื อ เคยบริ ห าร งานกี ฬ าในระดับ ต่ า ง ๆ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง
)Purposive sampling) เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จานวน 19 คนจาแนกเป็ นกลุม่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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1). กลุม่ ผู้บริหารกีฬา 5 คน
2). กลุม่ นักวิชาการด้ านการ 4 คน
3). ผู้ที่มี ส่วนได้ ส่วนเกี่ ยวข้ องโดยตรงและผู้ให้ การสนับสนุน 10 คนโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
3.1 ผู้บริ หารหรื ออดีตผู้บริ หารองค์กรกีฬาหรื อหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
3.2 ผู้บ ริ หารสถาบัน การศึก ษาระดับ อุด มศึกษาที่ รับ ผิด ชอบด้ านการ
พัฒนากีฬา
3.3 คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3.4 ผู้อานวยการกอง/สานัก/ศูนย์กีฬา/ผู้บริหารระดับปฏิบตั กิ าร
3.5 นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา
3.6 ผู้จดั การทีมกีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษา
3.7 ผู้ฝึกสอน หรื อผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลระดับอุดมศึกษา
2.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.2.1 แบบสอบถามฉบับที่ 1 นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และประมวล
แนวคิด หน้ าที่การบริ หารจัดการ (Management function) สร้ างเป็ นคาถามเพื่ อพัฒ นารู ปแบบ
การจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ น เลิศในสถาบันอุด มศึกษาของประเทศไทย เป็ น ข้ อ
คาถามชนิดเลือกตอบเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และมีคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ส่งให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็น แล้ วส่งกลับให้ ผ้ วู ิจยั เพื่อ
ใช้ ดาเนินการเทคนิคเดลฟาย ในรอบที่ 2
2.2.2 แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็ นแบบสอบถามซึ่งประมวลผลโดยใช้ หลัก
สถิติจากคาถามที่เห็นด้ วยร้ อยละ 80 จากรอบแรกมาจัดทาเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
(สุวิมล ว่องวานิช, 2544)
5
หมายถึง เห็นด้ วยมากที่สดุ
4
หมายถึง เห็นด้ วยอย่างมาก
3
หมายถึง เห็นด้ วยปานกลาง
2
หมายถึง เห็นด้ วยน้ อย
1
หมายถึง เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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นาส่งให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชดุ เดิมลงความเห็นและส่งกลับให้ ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการดาเนินการตาม
วิธีการของ เทคนิคเดลฟาย ประยุกต์ ในรอบที่ 2 เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิตโิ ดยใช้ คา่ สถิติ มัธยฐาน
(Median) และค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile range) และนาข้ อมูลไปจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3
2.2.3 แบบสอบถามฉบับ ที่ 3 เป็ น แบบสอบถามซึ่งสรุ ป ผลทางสถิ ติส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญ คนเดิม ลงความเห็นเป็ นฉันทานุมตั ิ และหากมีความเห็นเพิ่มเติมให้ พิจารณาจัดส่งให้
ผู้วิจยั ต่อไป
ระยะที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ความเหมาะและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการจัดการ
กี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อนาไปใช้ จริ งตาม
ความเห็ น ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ หลังจากนันน
้ าเสนอรูปแบบทีมี
ความเหมาะสมและเป็ นไปได้ โดยเลื อ กข้ อ ที่ Md ≥ -3.50, IQR ≥ 3.50 หรื อ ค่า เฉลี่ ย ≥ 3.50)
(สุวิมล ว่องวานิช, 2558)
3.1 กลุ่มตัวอย่ างประกอบด้ วย
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิ ศ ในสถาบัน อุด มศึก ษา จ านวน 7 คนโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ประกอบด้ วย
3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้ านกีฬา
3.1.3 นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา
3.1.3 นายกสมาคม หรื อเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
3.1.4 ผู้บ ริ ห ารงานด้ า นกี ฬ าเป็ น เลิ ศ ในสถาบัน อุด มศึก ษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ
3.1.5 ผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ สานักงานการ
อุดมศึกษา
3.1.6 ผู้จดั การทีมกีฬาวอลเลย์บอล ในสถาบันอุดมศึกษา
3.1.7 ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับเกี่ ยวกับ ความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ ความถูกต้ องครอบคลุม ในการนารู ปแบบการจัดการกีฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อการนาไปใช้ จริง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
1. ศึกษาสภาพการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
และการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยผู้วิจยั เดินทางไปศึกษาและเก็บข้ อมูลเอง
2. การหาความเชื่อมัน่ ของตัวชี ้วัดความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ (I.O.C.) และการ
ตอบแบบสอบถามใน รอบที่ 1 และ2 โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟาย ประยุ ก ต์ (Modified Delphi
Technique) โดยการนาแบบสอบถามให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ วยตนเอง และการส่งข้ อมูลโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์
3. ผู้วิจยั ขอความอนุเคราะห์ผ้ ปู ฏิบตั ิและผู้เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิการดาเนินการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบไปใช้ จริง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิในระยะที่ 1 โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
การลดทอนข้ อมูล การแสดงข้ อมูล และสร้ างข้ อมูลโดยการสรุป
2. วิเคราะห์ ข้ อ มูล ที่ ได้ จ าการลงความเห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญ จากการด าเนิ น การตาม
เทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Modified Delphi Technique) วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ ค่าสถิติ มัธย
ฐาน (Median) และค่าพิสยั ควอไทล์ (Interquartile range)
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบจากการ
ตอบแบบสอบถามโดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ยของการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ ได้ รูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย สรุปและนาเสนอในรูปแบบ
รายงานการวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั เรื่ องรูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิ ศ ในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ การวิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อ ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ไปใช้ จริง
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาโดยนาหลักการโครงสร้ างหน้ าที่ทางการบริ หารจัดการ Function of
Management (POLC) ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม
และการจัด การโดยน าเอาหลัก การขององค์ ป ระกอบปั จ จัย นโยบายทางการกี ฬ าที่ น าไปสู่
ความส าเร็ จ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ านานาชาติ (Sport Policy factors Leading to International
Sporting Success: SPLISS) De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg and Shibli (2006)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผลการสังเคราะห์ กรอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย สามารถนาเสนอได้ ดงั ต่อไปนี ้

67
1. สภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
เป็ นการนาข้ อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตารา นามาสร้ างเป็ นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้ าง เพื่อนาไปสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 7 คน ประกอบด้ วย
1). ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการกีฬาองค์กรกีฬา
2) นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา
3). นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา
4). ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้ านกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา
5). ผู้จดั การทีมกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันฯ ที่ประสบความสาเร็จ
6). ผู้ฝึ ก สอนวอลเลย์ บ อลในสถาบัน อุด มศึก ษาของรั ฐ /ผู้ จัด การที ม
วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2019
7). ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา ประจาทีมวอลเลย์บอลทีมชาติ
ไทย/คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒ นากี ฬ าเป็ น เลิศ คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิท ยาลัยแห่ง
ประเทศไทย โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้วยตนเองระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562 และสรุปสาระสาคัญที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ดังนี ้
ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 (สัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง 12 มีนาคม 2563) ประเด็น
ปั ญ หาที่สาคัญ ที่เห็นคือ เรื่ องของระเบียบการศึกษาของแต่ละสถาบันฯ ที่อาจเป็ นปั จจัยในการ
ตัดสินใจเข้ าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ การผลักดันเข้ าสู่กีฬาอาชีพ ปั ญหาในด้ านการให้ สวัสดิการต่าง ๆ ที่มีให้ กบั นักกีฬาในการเข้ า
รับการศึกษาในระบบอุดมศึกษายังไม่เพียงพอในบางสถาบัน เช่น ทุนการศึกษา ที่พกั หรื อระบบ
เบี ้ยเลี ้ยง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ปั ญหาเรื่ องรูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นของสถาบันฯ ที่ไม่
สอดคล้ อง หรื อมีความขัดแย้ งกับแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ใน ก า ร พั ฒ น า กี ฬ า ว อ ล เล ย์ บ อ ล เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใ น
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรดาเนินการคือ มีการจัดทาแผนพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
โดยมี การกาหนดแผนการพัฒ นาให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒ นากี ฬ าแห่งชาติ มี การกาหนดแผน
นโยบายให้ มีความชัดเจน และสอดคล้ อ งกับแผนกีฬา มหาวิทยาลัยต้ องมีแผนงานรองรับนักกีฬา
โครงการเสริ มหรื อสนับสนุนกีฬา มีแผนพัฒนากีฬาด้ วยการสร้ างเครื อข่ายร่วมมือกับสมาคมกีฬา
สโมสรกี ฬา หรื อหน่วยงานอื่นๆ มีการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน และกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศที่ชดั เจนมีการกาหนดเป้าหมายในการฝึ กซ้ อมรายการแข่งขัน มีการ
กาหนดแผนด้ าน งบประมาณในด้ านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศโดยตรง
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ด้ า นโครงสร้ างองค์ ก ร ควรมี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะตามองค์ประกอบที่ควรมี เช่น ผู้จดั การทีม ผู้
ฝึ กสอน นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
มีระบบการจัดการเรี ยนเสริ มช่วยแก้ ปัญ หา หรื อช่วยเหลือด้ าน
การเรี ยนให้ แก่นกั กีฬามีการจัดระบบสวัสดิการให้ แก่นกั กีฬา เช่น ที่พกั ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน
รายเดือน เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบการสนับสนุนและผลักดันนักกีฬาก้ าวสู่ระดับอาชีพ
โดยควบคู่กับ การเรี ย น และต้ อ งมี บุค ลากรที่ มี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญในการพัฒ นากี ฬ ากี ฬ า
วอลเลย์บอล มีการส่งผู้ฝึกสอนเข้ ารับการอบรม เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้ มีความรู้และความสามารถ
ที่ทนั สมัย ในการพัฒนานักกีฬามหาวิทยาลัยต้ องมีสนามกีฬา อุปกรณ์ กีฬาในการฝึ กซ้ อมควรมี
ความพร้ อม และเป็ น ตามมาตรฐาน มี การนาองค์ ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกี ฬ า และ
เทคโนโลยีทางการกี ฬ าเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน เพื่ อพัฒ นานักกี ฬาไปสู่
ความเป็ นเลิศ มหาวิทยาลัยควรมีการเปิ ดโอกาสให้ นักกี ฬาที่มีฝีมือ ในการเข้ าร่ วมการคัดตัวใน
รายการต่าง ๆ มีการจัดหาโปรแกรมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่เป็ นทางการให้ มากขึ ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ ของนักกี ฬ าอาจมี ความร่ วมมื อในการจัดการแข่งขันเพื่ อเพิ่ ม รายการ
แข่งขัน “เสนอแนะให้ มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอุดมศึกษา”
ด้ านการควบคุมหรื อการประเมิน ควรมี การควบคุมและประเมิน
ติดตามแผนงานพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศอยูเ่ สมอ มีการเปรี ยบเทียบแผนการดาเนินงาน ให้ มี
ความสอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินงาน มีระบบการควบคุมงบประมาณในการใช้ จ่าย มี
การประเมิ น สมรรถภาพของนัก กี ฬ า มี ระบบการติด ตามนัก กี ฬ า ทัง้ เรื่ อ งการเรี ย นและมี ก า ร
ตรวจสอบมาตรฐานของสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาในมีความพร้ อมในการใช้ งานอยูเ่ สมอ
ผู้เชี่ยวชาญที่ 2 (สัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง, 17 กุมภาพันธ์ 2562 ) ใน
การพัฒ นากี ฬาเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา การกาหนดโครงสร้ างและเป้าหมายยังขาดความ
ชัดเจน กระบวนการการพัฒนานักกีฬาจากระดับมัธ ยมสู่ระดับมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ตอ่ เนื่อง ขาด
การสนับสนุนทีมกีฬาในระดับโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถในวัยเด็กจึงเป็ นอุปสรรคต่อการ
ดาเนิน ในระดับ ที่ สูง ขึน้ การพัฒ นานักกี ฬ าด้ านการเรี ยนและกี ฬ าในหลาย ๆ ที่ ไม่ส ามารถไป
ด้ วยกันได้ ไม่มีระบบที่เอือ้ ในการเรี ยนการสอน คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการกาหนด
เป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬา เพื่อเป็ นการพัฒนา กีฬาวอลเลย์บอลให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการดาเนินการ ด้ านการวางแผน ควรมีการกาหนดแผนนโยบายใน
การขับเคลื่อนกีฬาอย่างชัดเจน มีการจัดทาแผนการพัฒนาแบบองค์รวมโดยมีหลักการพัฒนาตาม
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แผนการพัฒนากีฬาชาติ มีแผนปฏิบตั ิการการที่มีความสอดคล้ องกับโยบายการพัฒนากีฬาเป็ น
เลิศของมหาวิทยาลัยโดย มีการจัดแผนปฏิบตั ิการประจาปี ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความ
เป็ นเลิศ แก่ส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล กองพัฒนาการกีฬา หรื อ
สานักกีฬาของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
มหาวิทยาลัย ควรมีการสร้ างเครื อข่ายร่ วมกันในการพัฒ นากีฬาใน
ระดับอุด มศึก ษาและระดับ ชาติโดยการร่ วมมื อในการส่งต่อนักกี ฬ า การร่ วมกัน จัดอบรมและ
พัฒนาผู้ฝึกสอนหรื อ บุคลากรทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มีกระบวนการการนาองค์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬา เข้ ามามีบทบาทในการฝึ กซ้ อมและการพัฒนาทักษะ และสมรรถภาพนักกีฬา
มี ระบบการจัด สวัส ดิ ก าร ให้ แ ก่ นัก กี ฬ าที่ ส ร้ างชื่ อ เสี ย งให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย เช่น ค่า เล่ า เรี ย น
ค่าใช้ จา่ ย เป็ นต้ น เพราะเป็ นแรงดึงดูดให้ นกั กีฬาเข้ ามาเรี ยนต่อในสถาบันฯ และในการดาเนินการ
ต้ องมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็ นระบบอีกด้ วย
ผู้ เชี่ ยวชาญที่ 3 (สัม ภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง, 15 มี น าคม 2562) การ
ดาเนินงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศในสถาบันต่าง ๆ ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ชดั เจน ตังแต่
้ การรับ
นักกีฬาเข้ ามาเรี ยนและการพัฒนาจนสาเร็ จการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ยังขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะ หรื อมีก็อาจไม่เพียงพอ รวมถึงภาครัฐหรื อสมาคม
กี ฬ า ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพความพร้ อมของมหาวิ ท ยาลัย ในการสนั บ สนุ น ที ม กี ฬ า หลาย
มหาวิทยาลัยยังไม่มี ความพร้ อม เช่น สนามกี ฬ า ผู้เชี่ยวชาญในชนิดกี ฬ า ผู้ฝึกสอน การจัดทา
แผนงาน หรื อจัดโครงสร้ างในการพัฒ นากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจน
เรื่ องแผนงานโครงสร้ าง เช่น “การดาเนินงานกี ฬ าเป็ นเลิศ บางที่ขึน้ อยู่กับฝ่ ายกิจการนิสิต บาง
สถาบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านกี ฬาเป็ นเลิศโดยตรง” มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันควรมีการ
ร่วมมือ กับเครื อข่ายองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา และคณะวิชาที่เกี่ยวข้ องด้ านกีฬาในมหาวิทยาลัยใน
การร่ วมมื อ กัน เพื่ อสรพัฒ นากี ฬ าในสถาบันไปสู่ค วามเป็ น เลิศ และหลัง จากส าเร็ จ การศึกษา
สถาบันฯ หรื อภาครัฐควรมีการจัดระบบรองรับให้ แก่นกั กีฬาในช่วงปลายของการเล่นกีฬา หรื อการ
สร้ างอาชีพ หลังจากการเป็ นนักกีฬาอาชีพ
ใน ก า ร จั ด ก า ร กี ฬ า ว อ ล เล ย์ บ อ ล เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาควรจะต้ องดาเนินการ ได้ แก่
ด้ านการวางแผน ควรมีการกาหนดนโยบาย แผนงาน พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ ที่มีความเฉพาะในด้ านที่มุ่งเน้ นการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และในการจัดทาแผน
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ควรมีการระบุแผนงาน แผนเงิน แผนคน ให้ มีความชัดเจน ควรมีระบบการจัดทาแผนร่วมมือกับ
องค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยการสร้ างเครื อข่ายกับโรงเรี ยน Academy ชมรมกีฬา สโมสร
หรื อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้ านการจัด องค์กร ควรมีการจัดตังองค์
้ กรที่ มุ่งเน้ นในด้ านการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ มีการจัดระบบการพัฒนากีฬาอย่างบูรณาการ ทังในด้
้ านกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ด้ านการนาและการปฏิบตั ิ ควรมีการกาหนดสวัสดิการที่ชดั เจน
แก่นักกี ฬา เช่น ทุน การศึกษา ที่พัก เงินเดือนและเบี ้ยเลีย้ งฝึ กซ้ อม เป็ นต้ น มี การจัดระบบการ
เรี ยนเสริ มให้ แก่นกั กีฬามีระบบการสนับสนุนและผลักดันนักกีฬาก้ าวสู่ระดับอาชีพ โดยควบคู่กับ
การเรี ยน มีการสร้ างขวัญ กาลังใจ”การเชิดชูเกี ยรติแก่ผ้ ูฝึกสอนเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการพัฒ นา
ศักยภาพของทีมกีฬา มีการคัดเลือกสรรหาบุคลกรที่มีความสามารถสูงเข้ ามาร่วมทีม เช่นนักกีฬาที่
มี ค วามสามารถสูง ผู้ฝึ ก สอนหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค วามรู้ ทัก ษะ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ในด้ า นกี ฬ า
วอลเลย์บอล มีสนามและวัสดุอปุ กรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการฝึ กซ้ อมของนักกีฬาที่
มีมาตรฐานและจานวนเพียงพอ ด้ านการเงินควรมีการจัดงบประมาณในการสนับสนุนนักกีฬา ใน
การฝึ กซ้ อม และเข้ าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตลอดทังปี
้
ด้ านการควบคุม มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลที่เป็ น
รู ป ธรรม โดยมี การจัดทาเกณฑ์ การวัด และประเมิ น อย่างเป็ น ระยะ มี ระบบการควบคุม กากับ
ติดตาม การฝึ กซ้ อมแข่งขันและการใช้ จ่ายประมาณที่รัดกุม มีระบบการติดตามและวัดผลนักกีฬา
อยูเ่ สมอทังด้
้ านการเรี ยนและด้ านกีฬา
ผู้ เชี่ ย วชาญที่ 4 (สัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง, 6 กุม ภาพัน ธ์ 2562)
สภาพและปั ญ หาในการจัด การกี ฬ าเป็ นเลิ ศ มนสถาบัน อุด มศึ ก ษาหลายสถาบัน ไม่ มี ก าร
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง และสิ่งสาคัญ หากไม่มี นักกี ฬาและบุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถทางกีฬาเข้ ามาร่วมทีม โอกาสที่จะประสบความสาเร็ จเป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากการ
กีฬาในมหาวิทยาลัยควรจะมีนกั กีฬาที่ใช้ งานได้ ทนั ที
ความต้ องการในการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลในมหาวิ ทยาลัยหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต้ องมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศเป็ น
อันดับแรก และดาเนินการวางแผนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร นักกีฬา โค้ ช และ
เจ้ าหน้ าที่ที่ชว่ ยสนับสนุน

71
การจัดองค์ กร ควรต้ อ งมี หน่วยงานภายในที่ รับผิด ชอบโดยตรง มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและวิสยั ทัศน์ ทางด้ านกีฬา และมีการมอบหมายงานอย่างเป็ น
ระบบ
ด้ านการปฏิ บัติก าร จะต้ อ งมี ก ารจัด สวัส ดิก ารให้ กับ นัก กี ฬ าและ
เจ้ าหน้ าที่อย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น ทุนการศึกษา ที่พกั เบี ้ยเลี ้ยงหรื ออาจต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เช่นวัสดุอุปกรทางการศึกษา ซึ่งจะเป็ นแรงดึงดูดให้ นกั กีฬาเข้ ามาเรี ยนในสถาบันฯ และเมื่อเข้ า
มาแล้ วสถาบันต้ องให้ ความสาคัญ ดูแลเรื่ องการฝึ กซ้ อม ส่งแข่งขัน และการเป็ นอยู่ของนักกี ฬ า
“และหลังจากแข่งขันนักกีฬาประสบความสาเร็ จ ได้ รับเหรี ยญรางวัลมหาวิทยาลัยก็จะมีรางวัล
พิเศษเป็ นขวัญ กาลังใจ ตัวอย่างเช่น ชนะเลิศ เหรี ยญทอง 100,000 หรื อ 50,000 หรื อ 30,000
ตามสมควร” มหาวิทยาลัยควรมี การส่งเสริ ม ประชาสัม พันธ์ ให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในสถาบัน ฯ
ตังแต่
้ เพื่ อนนิสิ ต อาจารย์ ผ้ ูส อน จนถึงระดับบริ หาร ซึ่งจะช่วยให้ การดาเนินการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้ านการควบคุม ต้ องมีการวางระบบการประเมินผลที่สามารถวัดได้
จริ ง มี คณะกรรมการกาหนดเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลทัง้ ระบบ เพื่ อนาผลมาปรับปรุ งและ
พัฒนา
ผู้ เชี ย วชาญที่ 5 (สั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง, 12 มี น าคม 2562 )
ประเด็นปั ญหาส่วนใหญ่เป็ นการขอตัวในการฝึ กซ้ อมและแข่งขันในระหว่างเวลาเรี ยนมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถให้ เวลาเรี ยนกับนิสิตนักศึกษาที่ทาการแข่งขันและเก็บตัวฝึ กซ้ อมได้ จึงเป็ นอุปสรรคใน
การพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็ นเลิศ “ในส่วนอื่น ๆ ที่นี่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนกีฬาเป็ น
เลิศอยู่แล้ วจึงไม่มีปัญ หา” เช่นมีการดาเนินการตังแต่
้ การรับนักกี ฬาเข้ า และดูแลสนับสนุนการ
ฝึ กซ้ อมและแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
การจัดการกี ฬ าวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศควรดาเนินการดังนี ้
คือ
ด้ านการวางแผน มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้ านการกีฬา
ควบคู่กับนโยบายสนับสนุนการเรี ยนของนักกีฬาในช่วงเวลาการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน มีการจัดทา
แผนในการพัฒนากีฬาเป็ นเลิศโดยตรงทังแผนคน
้
เช่นในการคัดเลือกและสรรหานักกีฬา “เรามีการ
สร้ างเครื อข่ายกับโรงเรี ยนมัธยมในการรับนักกีฬามาเรี ยน และดูแลจนจบการศึกษา” แผนเงินการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการ การเข้ าร่วมการแข่งขัน และแผนด้ านสวัสดิการการ
เรี ยน การเป็ นอยู่ของนักกีฬาการจัดองค์กร มีการจัดแบ่งโครงสร้ างหน้ าที่ ในการทางานด้ านกีฬา
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เป็ นเลิศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการและบุคลกรที่ดแู ลทีมวอลเลย์บอลโดยตรง
ทังด้
้ านฝึ กซ้ อมแข่งขัน และด้ านการเรี ยน การดาเนินชีวิต
ด้ า นการน า/การปฏิ บัติ ก าร มี ก ารสร้ างและพัฒ นาเครื อ ข่า ย
ความร่วมมือกับเครื อข่ายฯ เช่นโรงเรี ยน ชมรมวอลเลย์บอล สมาคมฯ หรื อสโมสรกีฬาวอลเลย์บอล
ในการสนับสนุนกีฬาของมหาวิทยาลัย ในเรื่ องของสนามกีฬาในการฝึ กซ้ อม และงบประมาณต่าง
ๆ นอกจากนัน้ ยังมีการส่งเสริ มนักกีฬ าให้ ไปเล่นในลีกอาชีพ มหาวิทยาลัยมีระบบการให้ รางวัล
การเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการให้ แก่นกั กีฬาที่สร้ างผลงานให้ แก่มหาวิทยาลัย
ด้ านการควบคุม มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามนโยบาย และแผนงานในการพัฒ นากี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ น เลิ ศ เช่น
ประเมินผลการฝึ กซ้ อม การแข่งขัน รวมถึงการประเมินประเมินศักยภาพนักกีฬา และผู้ฝึกสอนเป็ น
ระยะ เช่ น ช่ ว งการเตรี ย มที ม ช่ ว งการแข่ ง ขัน ช่ ว งหลัง แข่ ง ขัน “ ส าหรั บ ของเราใช้ ผ้ ูฝึ ก สอน
วอลเลย์บอลที่เป็ นผู้ฝึกสอนจาก สโมสรฯ และโรงเรี ยนมัธยมมาช่วยดาเนินการ”
ผู้ เชี่ยวชาญที่ 6 (สัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง, 22 กุมภาพันธ์ 2562) ใน
การพัฒ นากี ฬาเป็ นเลิศในระดับอุดมศึกษา ปั ญ หาใหญ่ คือการขอตัวในการฝึ กซ้ อมแข่งขัน ใน
ระหว่างการเรี ยน ซึ่งพบว่าในมหาวิทยาลัยภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยไม่สามารถ ให้ เวลา
เรี ยนกับนิสิตนักศึกษา ที่ทาการแข่งขันและเก็บตัวฝึ กซ้ อมได้ ซึ่งเป็ นอุปสรรคกับการพัฒนานักกีฬา
ให้ ประสบความสาเร็จไปพร้ อม ๆ กับการเรี ยน
ปั ญ หาในเรื่ องของ การสนับ สนุน งบประมาณ ทุน การศึก ษา และ
ระบบการเชิดชูเกียรติ ให้ กับนิสิตที่ทาผลงานกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อที่จากัดมากในเรื่ อระเบียบ
การจ่าย ต่าง ๆ และยังพบว่า การจัดระบบการเข้ าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นตัวกาหนด
ในการได้ มาซึ่งนักกีฬาและการส่งต่อนักกีฬาในระดับมัธยมศึกษาเข้ าสู่ระดับอุดมศึกษา นักกีฬา
ส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใน ก า รพั ฒ น า กี ฬ า ว อ ล เล ย์ บ อ ล เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษานัน้ “ต้ องมีระบบการสรรหาและคัดเลือกตัวนักกีฬาในระดับมัธยมเพื่อเข้ าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย โดยจัดทาแผนร่ วมมือกับโรงเรี ยน ในการพัฒนากีฬา เพื่อส่งต่อนักกีฬาและ
การได้ ซงึ่ นักกีฬาระดับต้ น ๆ เข้ ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย”
ด้ านการวางแผน มหาวิทยาลัยต้ องมีการกาหนดแผน สวัสดิการใน
การตอบแทนแก่นกั ศึกษาที่มีผลงานให้ แก่มหาวิทยาลัย
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ด้ า นการจัด องค์ ก ร ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ บางสถาบันอาจเป็ นสานักกีฬา กองกีฬา หรื อกองกิจการนิสิต ตาม
ความเหมาะสม
ด้ านการนา จะต้ องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้ านกีฬา
วอลเลย์ บ อลและเข้ า ใจบริ บ ทในการพัฒ นากี ฬ า มี ระบบการเรี ย น การสอนเสริ ม ให้ แ ก่ นิ สิ ต
นักศึกษาที่ มี ผ ลกระทบในช่วงของการเก็ บตัวฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน มี ระบบการจัด อบรมให้
ความรู้แก่ผ้ ฝู ึ กสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรื อบุคลากรทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ มีความรู้ตามยุ ค
สมัยของกีฬา มีสนามกี ฬาวอลเลย์บอล และอุปกรณ์ กีฬาที่มีความพร้ อม มีการนาความรู้ และ
เครื่ องมือ เทคโนโลยีทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ ามามีสว่ นร่วมในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
ด้ านการควบคุม มีการจัดระบบและกลไกการประเมินผลการแข่งขัน
ที่ตรงไปตรงมาตามแผนการพัฒนากีฬ าของมหาวิทยาลัย เปิ ดโอกาส แก่ทีมกีฬาในการส่งเข้ าร่วม
การแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอยู่เสมอ “ไม่ใช่ว่าปี นี ้แพ้ ปี หน้ าไม่ส่ง
แข่ง” นักกีฬาก็จะไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ผู้ เชี่ยวชาญที่ 7 (สัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง, 23 กุมภาพันธ์ 2562) ใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการกีฬาเป็ นเลิศประเด็นปั ญหาที่พบ คือ เรื่ องของการจัดระบบทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน การได้ มาซึ่งนักกี ฬ า ในส่วนนีจ้ ะมี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ กับเอกชน ประเด็นปัญหาที่สาคัญคือในการ
ขอตัวนักกีฬาไปทาการฝึ กซ้ อม หรื อแข่งขัน ในระหว่างการเรี ยนมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถให้ เวลา
เรี ยนกับนิสิตนักศึกษาที่ทาการแข่งขันและเก็บตัวฝึ กซ้ อมได้ จึงเป็ นปั ญหาอย่างยิ่งกับการเรี ยนของ
นิสิตนักศึกษาที่เป็ นนักกีฬา
การดาเนินงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศ มหาวิทยาลัยควรมีการสร้ างจุด เด่น
ในการศึกษาและการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ โดยมหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับสมาคมกีฬา
ฯ เพื่ อเอื อ้ ต่อการขอตัวนักกี ฬ าในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน สมาคมมี การจัดทาศูนย์ ฝึกกี ฬ า
ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงจุดเด่นในด้ านภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
ด้ านการวางแผน มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดแผนนโยบาย พันธ
กิจ วิสยั ทัศน์ ที่มีความเฉพาะในด้ านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ มีระบบการวางแผนร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เช่น
การจัดทาแผนความร่วมมือกับโรงเรี ยน ในการพัฒ นากีฬาเพื่อส่งต่อนักกีฬาเข้ ารับการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทาแผนในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศในมหาวิทยาลัยที่ชดั เจน
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มีการกาหนดแผนระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และที่สาคัญ
ควรมีการกาหนดแผนนโยบายการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศสอดคล้ องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ
มีการกาหนดแผนการปฏิบตั งิ านด้ านทรัพยากรการบริหารจัดการ
ด้ านการจัดองค์กร ควรมี หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการพัฒ นากี ฬ า
เพื่อความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการการบริ หาร และในสถาบันหรื อมหาวิทยาลัย
ต้ องมีการจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอล และกาหนดแผนการดาเนินงานของชมรมฯ ให้ สอดคล้ อง
กับแผนพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัย
ด้ านการนา มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสวัสดิการ เช่น หอพักนักกีฬา
ในการเก็ บตัวฝึ กซ้ อมเพื่ อช่วยให้ สะดวกต่อการฝึ กซ้ อมและการควบคุม นักกี ฬ า มีการจัดระบบ
ประชาสัม พันธ์ ในการรับสมัครคัดเลื อกนักกี ฬ าในการศึกษาต่อ มี ระบบการคัดเลื อกนักกี ฬ าที่
ชัดเจน มีการคัดสรรบุคลากรทางด้ านกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ มีระบบการพัฒนาผู้ฝึกสอนหรื อบุคลากรทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดระบบการเรี ยนเสริ ม เพื่ อเอือ้ ต่ อนักกี ฬ าในช่วงของการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน มี การนาองค์
ความรู้ในด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา “วิทยาศาสตร์ การกีฬาเป็ น
สิ่งสาคัญมากในการพัฒนานักกีฬาให้ มีขีดความสามารถสูงสุด ” สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ควร
มีความเป็ นมาตรฐานสูง และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนักกีฬาในการส่งเข้ าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ มีระบบการสร้ างความเชื่อมัน่ ในช่วงหลังของการเป็ น
กีฬา โดยการสร้ างอาชีพในสายวิชาชีพกีฬา ให้ กบั นักกีฬาหลังสาเร็จการศึกษา
ด้ านการควบคุม มีระบบการควบคุมในแผนงานการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศที่ชดั เจน มีเกณฑ์การประเมินนักกีฬาทังเรื
้ ่ องการเรี ยนและกีฬา อย่างเป็ นระบบ
จากการสัง เคราะห์ เอกสาร ต ารางานวิ จัย และการสัม ภาษณ์ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ
สามารถสรุปถึงสภาพและความต้ องการในการจัดการเพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนี ้
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ตาราง 5 แสดงสภาพและปั ญหาในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
สภาพและปั ญ หาในการจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา
ของประเทศไทย
1.ด้ านการวางแผน

1. ด้ านการการจัดองค์ กร

1.1 ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนกีฬาเพื่อความ 2.1 มีการจัดการด้ านกีฬาเป็ นเลิศเป็ นงานที่
เป็ นเลิศที่ชดั เจน

ฝากไว้ กบั กองกิจการนักศึกษา

1.2 ไม่มีแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 2.2 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
หรื อสโมสรกีฬา ในการรับนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ

โดยเฉพาะ

3. ด้ านการนา/ปฏิบัตกิ าร

4. ด้ านการควบคุม

2.1 มีการดาเนินงานด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ 4.1 ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ
ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ไม่เหมาะสม
2.3 นักกีฬาประสบปัญหาด้ านการเรี ยนขณะ
ทาการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน
2.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้ องขาดขวัญกาลังใจ
2.5 งบประมาณในการดาเนินงานด้ านกีฬาเป็ น
เลิศไม่เพียงพอ
2.6 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ดาเนินงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความต้ องการในการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของประเทศไทย
1. ด้ านการวางแผน
1.1 ต้ องการให้ มีการกาหนดนโยบายด้ านการ

2. ด้ านการจัดองค์ กร
2.1 ให้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบด้ าน

พัฒนากีฬาเป็ นเลิศ

กีฬาเป็ นเลิศโดยเฉพาะ

2.2. ต้ องการให้ มีการจัดทาแผนในการพัฒนา

2.2 ให้ มีคณะกรรมการในการดาเนินงานด้ าน

กีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษา

การพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ

2.3 มีแผนในการรับนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ

2.3 สนับสนุนให้ จดั ตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอล

2.4 มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ

ในมหาวิทยาลัย และร่วมการดาเนินการด้ าน

พัฒนานักกีฬาร่วมกัน

พัฒนากีฬาเป็ นเลิศ

3. ด้ านการนา/ปฏิบัตกิ าร
3.1 มีการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม

4. ด้ านการควบคุม
4.1 มีการกาหนดเกณฑ์สาหรับประเมินผลการ

3.2 มีการรับนักกีฬาที่มีความสามารถสูงเข้ า

ดาเนินงาน

ศึกษาต่อ

4.2 มีคณะกรรมการในการประเมินผล

3.3 มีการช่วยเหลือด้ านการเรี ยนสาหรับ

4.3 มีการนาผลการปฏิบตั งิ านมาปรับปรุงเพื่อ

นักกีฬา

พัฒนามาตรฐาน

3.4 มีการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน
ตลอดทังปี
้
จากการศึกษาข้ อมูลสภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถนามาจัดทาร่ างรู ปแบบได้ ดังนี ้
ร่ างรู ป แบบการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ น เลิศ ในสถาบันอุด มศึกษา
ของป ระเท ศ ไท ย โดย ใช้ กระบ วน ก ารบ ริ ห ารจั ด การ Function of Management ได้ แก่
1) การวางแผน Planning 2) การจั ด องค์ ก ร Organization 3) การน า/การปฏิ บั ติ Leading
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4) การควบคุม Controlling โดยประกอบกับ การพัฒ นากี ฬ าตามหลัก การปั จ จัย นโยบายการ
พัฒ นากีฬา SPLISS: Model มาสนับสนุนกระบวนการการบริ หารจัดการให้ กีฬาวอลเลย์บอลใน
สถาบัน อุดมศึกษาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ มีรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียดของการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทย
1. ด้ านการวางแผน (Planning)
1.1 มีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน
1.2 มี การกาหนดนโยบายในการส่งเสริ ม กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ
โดยเฉพาะ
1.3 มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านการศึกษาสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล
1.4 มีการกาหนดพันธกิจที่สนับนโยบายที่เกี่ยวข้ อง กับพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
1.5 มี ก ารก าหนดพั น ธกิ จ ที่ ส อดคล้ องกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ในการส่ ง เสริ ม กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.6 มี ก ารก าหนดเป้าหมาย ในการเตรี ย มที ม นัก กี ฬ า เพื่ อ เข้ า ร่ ว มแข่ง ขัน ใน
รายการต่าง ๆ ทังระดั
้ บชาติ และนานาชาติ ตลอดทังปี
้
1.7 มี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม และความพร้ อมทางด้ านทรั พ ยากร เพื่ อ
นามาใช้ ในวางแผน
1.8 มี การก าหนดแผน ในการส่งเสริ ม กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ น เลิ ศให้
สอดคล้ องกับแผนพัฒนากีฬาเป็ นเลิศของสถาบัน
1.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.10 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1.11 มีการจัดทาแผนงานในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.12 มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี สาหรับการพัฒนากีฬาเพื่อวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
1.13 มีแผนปฏิบตั ิการ ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลังแข่งขันสาหรับกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.14 มีแผนในการพัฒนาและสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับโรงเรี ยนสโมสรกีฬา
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง
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1.15 มีแผนในการพัฒนาบุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.16 มีการกาหนดแผนงบประมาณในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
1.17 มี แผนในการจัด หาอุป กรณ์ และสิ่ ง อานวยความสะดวก เพื่ อสนับ สนุน
การเตรี ยมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.18 มี แ ผนในการรั บ นั ก กี ฬ า โครงการผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ านกี ฬ า
วอลเลย์บอลเข้ าศึกษาต่อ
1.19 มีการกาหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักกีฬาผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้ านกีฬาวอลเลย์บอล
1.20 มีแผนในการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยนสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันฯ
2. ด้ านการจัดองค์ กร (Organizing)
2.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน
2.2 มีคณะกรรมการบริ หารหน่วยงานที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านกีฬาเป็ นเลิศ
2.3 มี ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบด้ า นกี ฬ าเป็ นเลิ ศ มี ก ารก าหนดมาตรฐานและ
ตัวชี ้วัดของการปฏิบตั งิ าน
2.4 หน่วยงานที่รับมอบหมายให้ รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศ มีเอกภาพในการ
บังคับบัญชา
2.5 มีโครงสร้ างหน้ าที่และผู้รับผิดชอบในการ จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
2.6 มี การมอบหมายงานและหน้ าที่ ในการจัดการกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศตาม
ความรับผิดชอบ และลาดับการบังคับบัญชา
2.7 มีผ้ รู ับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
2.8 มีการจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอลในสถาบันฯ หรื อมหาวิทยาลัย
2.9 ชมรมวอลเลย์บอล มีการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพมุง่ เน้ นการพัฒนานักกีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ
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2.10 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริ หารงานในด้ านกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
2.11 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นผู้ รับผิดชอบใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
2.12 มีการจัดสรรบุคลากร และกาหนดขอบข่ายการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายมี
ความสัมพันธ์ และเหมาะสม
2.13 มี ก ารประสานงาน เชื่ อ มโยงการท างานกับ องค์ ก รกี ฬ าทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.14 มี การแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการจัดการ และดาเนินงานด้ านงบประมาณ
สาหรับกีฬาเป็ นเลิศ
2.15 มีการแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการใช้ และบารุงรักษา สถานที่อปุ กรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก สาหรับกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2.16 มีการแต่งตังคณะกรรมการในการคั
้
ดเลือกนักกีฬา และเตรี ยมทีมนักกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน
3. ด้ านการนา/ด้ านปฏิบัติการ (Leading)
3.1 ผู้บริ หารให้ การสนับสนุน และให้ ความสาคัญในการพัฒ นากีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศของสถาบัน
3.2 ผู้บริหารให้ การสนับสนุน ในการฝึ กซ้ อมและแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอล
3.3. มีการปฏิบตั งิ านตามแผนของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.4 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ต่อการพัฒนา
กีฬาวอลเลย์บอล
3.5 มี ก ารสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ และแรงจู ง ใจ ในการปฏิ บัติ ง าน แก่ นัก กี ฬ าและ
เจ้ าหน้ าที่
3.6. มี การจัดสวัส ดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรี ยน ที่พัก เบีย้ เลีย้ งให้ กับนักกี ฬ า และ
เจ้ าหน้ าที่ทีมอย่างเหมาะสม
3.7 มี การกาหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการปฏิ บตั ิงานขององค์กรอย่าง
ชัดเจน
3.8 ผู้บริ หาร ผู้จัดการที ม ผู้ฝึกสอน มี ความรับผิดชอบช่วยเหลื อเอาใจใส่นักกี ฬ า
วอลเลย์บอลเป็ นอย่างดี
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3.9 มีการนาความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกี ฬ ามาใช้ ในการ
ฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน สาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล
3.10 มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
3.11 มี ก ารสั่ ง การในการด าเนิ น งานทางด้ านกี ฬ าเพื่ อ เป็ นเลิ ศ โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถของผู้ปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
3.12 มี กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเข้ าร่ ว มการแข่ ง ขัน ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ นกั กีฬาได้ พฒ
ั นาความสามารถตนเอง
3.13 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒ นาทีมกี ฬ าวอลเลย์บอล
อย่างต่อเนื่อง
3.14 มีระบบให้ การช่วยเหลือนักกีฬาในด้ านการเรี ยน เช่น มีการจัดระบบการเรี ยน
การสอนเสริมเพื่อเอื ้อต่อนักกีฬาในช่วงของการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
3.15 มีการจัดสวัสดิการเสริม เพื่อเป็ นแรงจูงใจแก่นกั กีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น การเชิดชูเกียรตินกั กีฬา และเจ้ าหน้ าที่
3.16 มี การประชาสัม พันธ์ กิจ กรรมที่ ส่งเสริ ม กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ น เลิ ศ
อย่างเป็ นระบบ
3.17 มี การคัดเลื อก สรรหานัก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลที่ มี ความสามารถสูง เพื่ อเข้ ามา
ศึกษาต่อในสถาบัน หรื อมหาวิทยาลัย
3.18 มีผ้ ฝู ึ กสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้ านกีฬาวอลเลย์บอล
3.19 มีการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในการเตรี ยมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.20 มีการคัดเลือกสรรหาผู้ฝึกสอน และบุคลากร หรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.21 มีงบประมาณสนับสนุนสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลในการเข้ าร่วมการแข่งขัน
ในรายการต่าง ๆ
3.22 มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล ที่ได้ มาตรฐาน สาหรับการฝึ กซ้ อม
3.23 มี อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ ในการพั ฒ นากี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ
โดยเฉพาะ
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3.24. มี ก ารร่ ว มมื อ กับ สมาคมกี ฬ าวอลเลย์ บ อล สโมสรกี ฬ าวอลเลย์ บ อล เพื่ อ
พัฒนานักกีฬาและผลักดันไปสูร่ ะดับอาชีพ
3.25 มีการนาผลการวิจยั และนวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
3.26 มีการสนับสนุน การสร้ างอาชีพให้ กบั นักกีฬา หลังสาเร็จการศึกษา
4. ด้ านการควบคุม (Controlling)
4.1 มี คณะกรรมการในการควบคุม และประเมิ น ผลการดาเนิ นงานด้ านกี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศของสถาบัน
4.2 มีการควบคุม กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.3 มี การควบคุม ติด ตามการดาเนิ นงานในการจัด การกี ฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศทัง้
ระบบ
4.4 มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
อย่างเหมาะสม
4.5 มีการประเมินผล การฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ตามแผนที่กาหนดไว้
4.6 มี ก ารติด ตามความก้ าวหน้ าของแผนงาน โครงการพัฒ นากี ฬ าเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบัน
4.7 มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านด้ า นกี ฬ าเป็ นเลิ ศ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่
กาหนดไว้
4.8 การประเมินแผนการดาเนินงานด้ านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ มีความ
สอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินงานของสถาบัน
4.9 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยนาผลการประเมิน มาพัฒนาการดาเนินงานใน
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.10 มีการควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของผู้ฝึกสอน และเจ้ าหน้ า ให้ ปฏิบตั ิงานตาม
แผนที่กาหนด
4.11 มีการประเมินศักยภาพของผู้ฝึกสอน เจ้ าหน้ าที่ทีม และชมรมวอลเลย์บอลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
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4.12 มีการควบคุมการใช้ งบประมาณเพื่อการพัฒ นา กี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อความ
เป็ นเลิศ
4.13 มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานด้ านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ประจาปี
4.14 มีการติดตามประเมินผลการฝึ กซ้ อมและผลการแข่งขันของนักกีฬาเพื่อนามา
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.15 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการและกิ จ กรรม เพื่ อ น ามาเป็ น แนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในครัง้ ต่อไป
4.16 มีการกากับติดตามและวัดผลสาเร็ จของนักกีฬาทังด้
้ านการเรี ยนและด้ านกีฬา
อย่างสม่าเสมอ
4.17 มีระบบการควบคุม และการประเมินแผนงาน ของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
4.18 มี ก ารน าผลการประเมิ น มาพัฒ นา การจัด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความ
เป็ นเลิศ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของข้ อคาถาม
นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา การสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ และการสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างเป็ นข้ อคาถามและให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หาของข้ อคาถาม ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
(Index of item Objective Congruence : IOC ) ทังฉบั
้ บมีคา่ ระหว่าง 0.80-1.
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในการพัฒนารู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ วิธี
Modified Delphi Technique สรุปผลการวิจยั เป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1. สถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ

83
ตาราง 6 แสดงสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ (n = 19)
สถานภาพ

จานวน (คน) ร้ อยละ
เพศ
ชาย
16
84.21
หญิง
3
15.79
อายุ
30-39 ปี
4
21.05
40-49 ปี
7
36.84
50-59 ปี
6
31.58
60 ปี ขึ ้นไป
2
10.53
ระดับ
ปริญญาตรี
การศึกษา ปริญญาโท
11
57.89
ปริญญาเอก
8
42.11
นั ก วิ ช าก ารด้ าน บ ริ ห ารจั ด ก ารกี ฬ า ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน
4
21.05
สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้ อย 10 ปี
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริ หารหรื ออดีตผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หารในองค์กร
5
26.32
กี ฬ า หรื อเป็ นผู้บริ หารในหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่
รับผิดชอบงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศ อย่างน้ อย 5 ปี
เป็ นผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการจัดการทีม
10
52.63
กีฬาวอลเลย์บอลของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างน้ อย 5 ปี
จากตารางที่ 6 แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลทั่วไปของผู้เชี่ ยวชาญจ านวนทัง้ หมด 19 คน
เป็ นชายจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.21 เป็ นหญิ ง 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.79 ช่วงอายุของ
ผู้เชี่ยวชาญ มีชว่ งอายุอยูใ่ นช่วง 30-39 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.05 มีอายุอยู่ในช่วง 4049 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.84 มีช่วงอายุระหว่าง 50-59 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.58 และมี ช่ ว งอายุตัง้ แต่ 60 ปี ขึ น้ ไป จ านวน 2 คนคิ ด เป็ นร้ อยละ 10.53 ระดับ การศึ ก ษา
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ผู้เชียวชาญมีระดับการศึกษา ปริ ญญาโทจานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.89 และระดับปริ ญญา
เอกจานวน 8 คนคิดเป็ นร้ อยละ 42.11 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็ นนักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬาที่
ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 4 คนคิดเป็ นร้ อยละ 21.05 เป็ นเป็ นผู้บริ หารองค์กรกีฬา
หรื อ ผู้บริ หารในหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้ านกีฬา จานวน 5 คนคิดเป็ นร้ อย
ละ 52.62 และเป็ นกลุ่มผู้จดั การทีมหรื อผู้ฝึกสอน กีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษา จานวน
10 คนคิดเป็ นร้ อยละ 52.63
ส่ วนที่.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ อง
และความ เป็ นไปได้ ของรู ป แบบการการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า5 ระดับ (Rating
scale) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามตาราง ดังนี ้
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ตาราง 7 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และการแปลความหมายของข้ อคาถาม
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
(รอบที่ 1)
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ

ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม

1. ด้ านการวางแผน Planning
1.1 มี ก ารก าหนดนโยบาย ในการส่ ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
1.2 มี ก ารก าห น ด น โย บ าย ใน ก ารส่ ง เส ริ ม กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.3 มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านการศึกษาส าหรับ
นักกีฬาวอลเลย์บอล
1.4 มีการกาหนดพันธกิจที่สนับนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.5 มีการกาหนดพันธกิจ ที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ ใน
การส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.6 มีการกาหนดเป้าหมาย ในการเตรี ยมที ม นักกี ฬ า
เพื่อเข้ าร่ วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทัง้ ระดับชาติ
และนานาชาติ ตลอดทังปี
้
1.7 มี ก ารก าหนดแผนส่ง เสริ ม กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนากีฬาเป็ น
เลิศของสถาบัน
1.8 มี ก ารวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม และความพร้ อม
ทางด้ านทรัพยากร เพื่อนามาใช้ ในวางแผน
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1.9

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ
1.10 มี ก ารก าหน ดแผน กลยุ ท ธ์ ใน การพั ฒ น ากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบันในระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
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ตาราง 7 (ต่อ)
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
1. ด้ านการวางแผน Planning
1.11 มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง า น ใน ก า ร พั ฒ น า กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.12 มี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี ส าหรั บ การ
พัฒนากีฬาเพื่อวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.13 มีแผนปฏิบตั ิการ ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และ
หลังแข่งขัน
1.14 มี แ ผนในการพั ฒ นา และสร้ างเครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นสโมสรกี ฬ า สมาคมกี ฬ า
วอลเลย์บอลฯ และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง
1.15 มี แ ผนในการพั ฒ นาบุ ค ลากร และเจ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้ องในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
1.16 มี การก าหนดแผนงบประมาณในการพัฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.17 มี แ ผนในการจัดหาอุป กรณ์ และสิ่ งอานวยความ
ส ะด วก เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ารเต รี ย ม ที ม กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.18 มีแผนในการรับนักกี ฬาโครงการผู้มีความสามารถ
พิเศษด้ านกีฬาวอลเลย์บอลเข้ าศึกษาต่อ
1.19 มีการกาหนด โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักกีฬา
ผู้มีความสามารถพิเศษด้ านกีฬาวอลเลย์บอล
1.20 มี แ ผนในการเตรี ย มความพร้ อมด้ านการเรี ย น
ส าหรั บ นัก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ
ของมหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
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ตาราง 7 (ต่อ)
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ

ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม

2. ด้ านการจัดองค์ กร Organization
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

มี ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด การกี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศของสถาบัน
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยงานที่ มี วิ สัย ทัศ น์
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกีฬา
เป็ นเลิศ
มี ห น่วยงานที่ รับ ผิ ดชอบด้ านกี ฬ าเป็ น เลิศ มี ก าร
กาหนดมาตรฐานและตัวชี ้วัดของการปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานที่รับมอบหมาย มีเอกภาพในการบังคับ
บัญชา
มี โครงสร้ างหน้ าที่ และผู้รับ ผิดชอบในการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการมอบหมายงานและหน้ าที่ ในการจัดการกีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศตามความรับผิดชอบ และลาดับ
การบังคับบัญชา
มี ผ้ ูรับ ผิ ด ชอบโดยตรง ในการจัด การและพัฒ นา
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอลในสถาบันฯ
ชมรมวอลเลย์บอลมีการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
มุง่ เน้ นการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารงานในด้ านกีฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มี บุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม า รถ แ ล ะ
ประสบการณ์ เป็ นผู้ รับผิดชอบในการจัดการกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
2.12 มี ก ารจัด สรรบุ ค ลากร และก าหนดขอบข่ า ยการ 5.00
1.00
ปฏิ บัติ ง านของแต่ ล ะฝ่ ายมี ค วามสัม พั น ธ์ และ
เหมาะสม
2.13 มีการประสานงาน เชื่อมโยงการทางานกับองค์กร 5.00
1.00
มากที่สดุ
กีฬาทังภายในและภายนอกสถาบั
้
น
2.14 มี ก ารแต่ ง ตั ง้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การ และ 5.00
1.00
มากที่สดุ
ดาเนินงานด้ านงบประมาณ
2.15 มีการแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการใช้ และบารุงรักษา 5.00 1.00
มากที่สดุ
สถานที่ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
สาหรับกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2.16 มีการแต่งตังคณะกรรมการในการคั
้
ดเลือกนักกีฬา 5.00 1.00
มากที่สดุ
และเตรี ยมทีมนักกีฬาเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน
3. ด้ านการนา/การปฏิบตั ิ Leading
3.1 ผู้บริ หารให้ ก ารสนับ สนุน และให้ ความส าคัญ ใน 5.00 0.00
มากที่สดุ
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
3.2 ผู้บริหารให้ การสนับสนุน ในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน 5.00 0.00
มากที่สดุ
ของนักกีฬาวอลเลย์บอล
3.3 มี ก ารปฏิ บัติ ง านตามแผนของการพั ฒ นากี ฬ า 5.00 1.00
มากที่สดุ
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.4 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 5.00 0.00
มากที่สดุ
อย่างเพียงพอ
3.5 มี ก ารสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ และแรงจู ง ใจ ในการ 5.00 0.00
มากที่สดุ
ปฏิบตั งิ าน
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
มี ก ารจัด สวัส ดิ ก ารต่าง ๆ เช่น ค่า เล่าเรี ย น ที่ พัก 5.00 0.00
มากที่สดุ
เบี ย้ เลี ย้ งให้ กับ นัก กี ฬ า และเจ้ า หน้ าที่ ที ม อย่ า ง
เหมาะสม
มีการกาหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการ 5.00 0.00
มากที่สดุ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรอย่างชัดเจน
ผู้บริ หาร ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ 5.00 0.00
มากที่สดุ
ช่วยเหลือเอาใจใส่นกั กีฬาเป็ นอย่างดี
มี การน าค วาม รู้ ท างด้ าน วิ ท ยาศ าส ต ร์ แล ะ 5.00 1.00
มากที่สดุ
เทคโนโลยี ทางการกี ฬ ามาใช้ ในการฝึ กซ้ อม และ
การแข่งขัน
มี ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ในการ 5.00 0.50
มากที่สดุ
พัฒนา นักกีฬาวอลเลย์บอล
มี ก ารสั่ ง การ โดยค านึ ง ถึ ง ความสามารถของ 5.00 1.00
มากที่สดุ
ผู้ป ฏิ บัติงาน ในการดาเนินงานทางด้ านกี ฬ าเป็ น
เลิศอย่างเหมาะสม
มี กิจ กรรม ส่ง เสริ ม ให้ นักกี ฬ าเข้ าร่ วมการแข่งขัน 5.00 0.00
มากที่สดุ
กีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ นกั กีฬาได้ พฒ
ั นา
ความสามารถตนเอง
มี ก ารประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการ 5.00 1.00
มากที่สดุ
พัฒนาทีมกีฬาวอลเลย์บอล อย่างต่อเนื่อง
มี ระบบให้ การช่วยเหลื อนักกี ฬ าในด้ านการเรี ย น 5.00 0.50
มากที่สดุ
เช่น มีการจัดระบบการเรี ยนการสอนเสริ มเพื่อเอือ้
ต่อนักกีฬาในช่วงของการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน

รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
3.6

3.7
3.8
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3.13
3.14
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
3.15 มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารเสริ ม เพื่ อ เป็ นแรงจู ง ใจแก่ 5.00 0.00
มากที่สดุ
นักกี ฬาและผู้ฝึกสอนกี ฬาบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น การเชิดชูเกียรตินกั กีฬา
และเจ้ าหน้ าที่
3.16 มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม กี ฬ า 5.00 0.00
มากที่สดุ
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ อย่างเป็ นระบบ
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ

3.17 มี ก ารคัด เลื อ ก สรรหานั ก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลที่ มี
ความสามารถสูง เพื่อเข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันฯ/
มหาวิทยาลัย
3.18 มี ผ้ ูฝึ ก สอน และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ค วามรู้
ความ ส าม ารถแล ะป ระส บ การณ์ ด้ าน กี ฬ า
วอลเลย์บอล
3.19 มี ก ารส่ง บุคลากรที่ เกี่ ยวข้ อ ง เข้ ารั บการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเตรี ยม
ทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.20 มีการคัดเลือกสรรหาผู้ฝึกสอน และบุคลากร หรื อ
เจ้ า ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า รพั ฒ น า กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
3.21 มี ง บ ป ระ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ส า ห รั บ นั ก กี ฬ า 5.00 0.00
มากที่สดุ
วอลเลย์บอลในการเข้ าร่ วมการแข่งขันในรายการ
ต่างๆ
3.22 มี สนามกี ฬ าวอลเลย์บ อล ที่ได้ ม าตรฐาน ส าหรับ 5.00 0.00
มากที่สดุ
การฝึ กซ้ อม
3.23 มีอปุ กรณ์สาหรับใช้ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล 5.00 0.50
มากที่สดุ
เพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะ
3.24 มีการร่วมมือกับ สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล 5.00 1.00
มากที่สดุ
เพื่อพัฒนานักกีฬา และผลักดันไปสูร่ ะดับอาชีพ
3.25 มี ก ารน าผลการวิ จัย และนวัต กรรมมาใช้ ในการ 5.00 1.00
มากที่สดุ
พัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.26 มีการสนับสนุน การสร้ างอาชีพให้ กับนักกีฬา หลัง 5.00 1.00
มากที่สดุ
สาเร็จการศึกษา
4. ด้ านการควบคุม Controlling
4.1 มี การควบคุม กากับติดตาม และประเมิ นผลการ 5.00 1.00
มากที่สดุ
ด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
4.2 มีคณะกรรมการในการควบคุม และประเมินผลการ 5.00 0.00
มากที่สดุ
ดาเนินงานด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
4.3 มีการควบคุมติดตามการดาเนินงานในการจัดการ 5.00 0.00
มากที่สดุ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศทังระบบ
้
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
มีเกณฑ์ มาตรฐาน ในการเข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬ า 5.00 0.50
มากที่สดุ
อย่างเหมาะสม
มีการประเมินผล การฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกี ฬา 5.00 0.50
มากที่สดุ
วอลเลย์บอล ตามแผนที่กาหนดไว้
มีการติดตามความก้ าวหน้ าของแผนงาน โครงการ 5.00 1.00
มากที่สดุ

รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บัติ ง าน กั บ เกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้
มีการเปรี ยบเที ยบแผนการดาเนินงาน ให้ มีความ
สอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินงาน
มีการปรับปรุ งกระบวนการ โดยนาผลการประเมิน
มาพั ฒ นาการด าเนิ น งานในการพั ฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของผู้ฝึกสอน และ
เจ้ าหน้ า ให้ ปฏิบตั ิ งานตามแผนที่กาหนดไว้
มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพของผู้ฝึ ก สอน เจ้ า หน้ า ที่
และชมรมวอลเลย์บอลตามเกณฑ์ที่กาหนด
มี ก ารควบคุม การใช้ ง บประมาณเพื่ อ การจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ประจาปี
ติดตามประเมินผลการฝึ กซ้ อมและผลการแข่งขัน
ของนักกีฬาเพื่อนามาพัฒนา กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00
5.00

1.00
0.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตาราง 7 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ระดับ
Mdn. I.R. ความเหมาะสม
มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการและ 5.00 0.00
มากที่สดุ
กิจกรรม เพื่อนามาเป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานในครัง้ ต่อไป
มีการกากับติดตามและวัดผลสาเร็ จของนักกีฬาทัง้ 5.00 0.00
มากที่สดุ
ด้ านการเรี ยนและด้ านกีฬาอย่างสม่าเสมอ
มีระบบการควบคุม และการประเมินแผนงาน ของ 5.00 0.50
มากที่สดุ
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการนาผลการประเมินมาพัฒ นาการจัดการกีฬา 5.00 0.00
มากที่สดุ
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็ นเลิศ
4.15

4.16
4.17
4.18

จากตารางที่ 7 แสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบการการจัดการกี ฬ าวอลเลย์บอลเพื่ อความ
เป็ นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้ อความนันสามารถน
้
าไปเป็ นรูปแบบ
ได้ โดยมีคา่ มัธยฐานมากกว่า 3.50 และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ ต่ากว่า 1.50 ทุกข้ อ โดยมีข้อที่มี
ความเหมาะสมระดับมากที่สดุ ทุกข้ อ และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้ อความสอดคล้ องกัน
ทุกข้ อ
ส่วนที่ 2 นาผลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ อง
และความเป็ นไปได้ ของรู ป แบบการการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบัน อุด มศึก ษาของประเทศไทย จากแบบสอบถามแบบมาตราส่ว นประเมิ น ค่า 5 ระดับ
(Rating scale) แสดงผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยมี ก ารแสดงค่า มัธ ยฐาน ค่ า ความแตกต่ า ง
ระหว่างควอไทม์ และค่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน รอบที่ 2 โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมยืนยัน
ข้ อมูลหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลความเห็นใหม่ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี ้
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ตาราง 8 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์และการแปลความหมายของรูปแบบ
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย (รอบที่ 2 )
ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

มีการกาหนดนโยบาย ในการส่งเสริ มกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ
มีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริ มกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านการศึกษาสาหรับนักกีฬา
วอลเลย์บอล
มี ก ารก าหนดพัน ธกิ จ ที่ สนับ สนุน โยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

มี ก ารก าหนดพัน ธกิ จ ที่ สอดคล้ อ งกับ วิสัย ทัศ น์ ในการ
ส่งเสริ มกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการกาหนดเป้าหมาย ในการเตรี ยมทีมนักกีฬา เพื่อเข้ า
ร่ วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทังระดั
้ บชาติและนานาชาติ
ตลอดทังปี
้
มีการกาหนดแผนส่งเสริ มกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนากีฬาเป็ นเลิศของสถาบัน
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และความพร้ อมทางด้ าน
ทรัพยากร เพื่อนามาใช้ ในวางแผน
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ
มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ของสถาบัน ในระยะสัน้ ระยะกลาง
ระยะยาว
มีการจัดทาแผนงานในการพัฒ นากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
มีก ารจัดท าแผนปฏิ บัติ การประจ าปี สาหรั บ การพัฒ นา
กีฬาเพื่อวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ
1. ด้ านการวางแผน Planning
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
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ตาราง 8 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

มีแ ผนปฏิ บัติก าร ก่ อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลัง
แข่งขัน
1.14 มีแผนในการพัฒ นา และสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
โรงเรี ย นสโมสรกี ฬ า สมาคมกี ฬ าวอลเลย์ บ อลฯ และ
หน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง
1.15 มีแผนในการพัฒนาบุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องใน
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.16 มี ก ารก าหนดแผนงบประมาณ ในการพั ฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.17 มีแผนในการจัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุน การเตรี ยมทีมกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
1.18 มีแผนในการรับนักกีฬาโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้ านกีฬาวอลเลย์บอลเข้ าศึกษาต่อ
1.19 มี ก ารก าหนด โครงการ กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นานัก กี ฬ าผู้มี
ความสามารถพิเศษด้ านกีฬาวอลเลย์บอล
1.20 มี แ ผ น ใน ก า รเต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น ก า รเรี ย น
ส าห รั บ นั ก กี ฬ าว อ ล เล ย์ บ อ ล เพื่ อ ค ว าม เป็ น เลิ ศ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้ านการจัดองค์กร Organization
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มากที่สดุ
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0.00

มากที่สดุ
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1.00

มากที่สดุ
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มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

2.1

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ
1.13

2.2
2.3

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศของสถาบัน
มี ค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริ ห า รห น่ วย งาน ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกีฬาเป็ นเลิศ
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านกี ฬาเป็ นเลิศ มีการกาหนด
มาตรฐานและตัวชี ้วัดของการปฏิบตั ิงาน
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

2.4

หน่วยงานที่รับมอบหมาย มีเอกภาพในการบังคับบัญชา

5.00

1.00

มากที่สดุ

2.5

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

2.8

มี โครงสร้ างหน้ า ที่ แ ละผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีก ารมอบหมายงานและหน้ าที่ ในการจัด การกี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศตามความรับผิดชอบ และลาดับการบังคับ
บัญชา
มี ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ในการจั ด การและพั ฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
มีการจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอลในสถาบันฯ

5.00

0.00

มากที่สดุ

2.9

ชมรมวอลเลย์บอล มีการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพมุง่ เน้ น

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

2.6

2.7

การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2.10

มี ก ารจั ด ตั ง้ คณ ะกรรมการบริ ห ารงานในด้ านกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

2.11

2.12

มีบคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็ น
ผู้ รับผิดชอบในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศ
มีการจัดสรรบุคลากร และกาหนดขอบข่ายการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละฝ่ ายมีความสัมพันธ์ และเหมาะสม

2.13

มีการประสานงาน เชื่อมโยงการทางานกับองค์กรกีฬาทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน

2.14

มีก ารแต่งตัง้ ผู้รับผิ ดชอบในการจัดการ และด าเนิน งาน
ด้ านงบประมาณ
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ
2.15

มีการแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการใช้ และบารุงรักษา สถานที่

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

อุป กรณ์ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก ส าหรั บ กี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
2.16

มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการในการคัดเลือกนักกี ฬา และ
เตรี ยมทีมนักกีฬาเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน

3. ด้ านการนาไปปฏิบตั ิ Leading
3.1 ผู้บริ หารให้ ก ารสนับ สนุน และให้ ความส าคัญ ใน
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
3.2 ผู้บริหารให้ การสนับสนุน ในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน
ของนักกีฬาวอลเลย์บอล
3.3 มี ก ารปฏิ บัติ ง านตามแผนของการพั ฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.4 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
อย่างเพียงพอ
3.5 มี ก ารสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ และแรงจู ง ใจ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.6 มี ก ารจัด สวัส ดิก ารต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรี ย น ที่ พัก
เบี ย้ เลี ย้ งให้ กับ นัก กี ฬ า และเจ้ า หน้ าที่ ที ม อย่ า ง
เหมาะสม
3.7 มีการกาหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรอย่างชัดเจน
3.8 ผู้บริ หาร ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน มีความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือเอาใจใส่นกั กีฬาเป็ นอย่างดี
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

มี การน าความ รู้ ท างด้ าน วิ ท ยาศาสต ร์ แล ะ
เทคโนโลยี ทางการกี ฬ ามาใช้ ในการฝึ กซ้ อม และ
การแข่งขัน
มี ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ า นวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ในการ
พัฒนา นักกีฬาวอลเลย์บอล
มี ก ารสั่ ง การ โดยค านึ ง ถึ ง ความสามารถของ
ผู้ป ฏิ บัติงาน ในการดาเนินงานทางด้ านกี ฬ าเป็ น
เลิศอย่างเหมาะสม
มี กิจ กรรม ส่งเสริ ม ให้ นักกี ฬ าเข้ าร่ วมการแข่ง ขัน
กีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ นกั กีฬาได้ พฒ
ั นา
ความสามารถตนเอง
มี การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาทีมกีฬาวอลเลย์บอล อย่างต่อเนื่อง
มี ระบบให้ การช่วยเหลื อนักกี ฬ าในด้ านการเรี ย น
เช่น มีการจัดระบบการเรี ยนการสอนเสริ มเพื่อเอื ้อ
ต่อนักกีฬาในช่วงของการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารเสริ ม เพื่ อ เป็ นแรงจู ง ใจแก่
นักกี ฬาและผู้ฝึกสอนกี ฬาบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น การเชิดชูเกียรตินกั กีฬา
และเจ้ าหน้ าที่
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ อย่างเป็ นระบบ
มี ก ารคัด เลื อ ก สรรหานั ก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลที่ มี
ความสามารถสูง เพื่อเข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันฯ/
มหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ

3.18 มี ผ้ ูฝึ ก สอน และบุค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ค วามรู้
ความ สาม ารถและป ระสบ การณ์ ด้ าน กี ฬ า
วอลเลย์บอล
3.19 มี ก ารส่ง บุค ลากรที่ เกี่ ยวข้ อง เข้ ารับ การอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเตรี ยม
ทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.20 มีการคัดเลือกสรรหาผู้ฝึกสอน และบุคลากร หรื อ
เจ้ า ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า รพั ฒ น า กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.21 มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ส า ห รั บ นั ก กี ฬ า
วอลเลย์บอลในการเข้ าร่ วมการแข่งขันในรายการ
ต่างๆ
3.22 มีส นามกี ฬ าวอลเลย์ บอล ที่ ได้ ม าตรฐาน ส าหรับ
การฝึ กซ้ อม
3.23 มีอปุ กรณ์สาหรับใช้ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะ
3.24 มีการร่ วมมือกับ สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อพัฒนานักกีฬา และผลักดันไปสูร่ ะดับอาชีพ
3.25 มี ก ารน าผลการวิจัย และนวัต กรรมมาใช้ ในการ
พัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.26 มีการสนับสนุน การสร้ างอาชีพให้ กบั นักกีฬา หลัง
สาเร็จการศึกษา

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ

4. ด้ านการควบคุม Controlling
4.1 มี การควบคุม กากับติดตาม และประเมิ นผลการ
ด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
4.2 มีคณะกรรมการในการควบคุม และประเมินผลการ
ดาเนินงานด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
4.3 มีการควบคุมติดตามการดาเนินงานในการจัดการ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศทังระบบ
้
4.4 มีเกณฑ์ มาตรฐาน ในการเข้ าร่ วมการแข่งขันกี ฬ า
อย่างเหมาะสม
4.5 มีการประเมินผล การฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกี ฬา
วอลเลย์บอล ตามแผนที่กาหนดไว้
4.6 มีการติดตามความก้ าวหน้ าของแผนงาน โครงการ
4.7

มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บัติ ง าน กับ เกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้
4.8 มีการเปรี ยบเทียบแผนการดาเนินงาน ให้ มีความ
สอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินงาน
4.9 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยนาผลการประเมิน
มาพั ฒ นาการด าเนิ น งานในการพั ฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.10 มีการควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของผู้ฝึกสอน และ
เจ้ าหน้ า ให้ ปฏิบตั ิ งานตามแผนที่กาหนดไว้

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

1.00

มากที่สดุ
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ตาราง 8 (ต่อ)
รูปแบบการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลสูค่ วามเป็ นเลิศ

4.11 มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพของผู้ฝึ ก สอน เจ้ าหน้ า ที่
และชมรมวอลเลย์บอลตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.12 มี การควบคุม การใช้ ง บประมาณเพื่ อ การจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.13 มีระบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ประจาปี
4.14 ติดตามประเมินผลการฝึ กซ้ อมและผลการแข่งขัน
ของนักกีฬาเพื่อนามาพัฒนา กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
4.15 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการและ
กิจกรรม เพื่อนามาเป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานในครัง้ ต่อไป
4.16 มีการกากับติดตามและวัดผลสาเร็จของนักกีฬาทัง้
ด้ านการเรี ยนและด้ านกีฬาอย่างสม่าเสมอ
4.17 มีระบบการควบคุม และการประเมินแผนงาน ของ
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.18 มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ

ผลการวิเคราะห์
Mdn.

I.R.

ระดับ
ความเหมาะสม

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00
5.00

1.00
0.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

5.00

0.50

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้ อความนันสามารถ
้
นาไปเป็ นรู ปแบบได้ โดยมีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ต่ากว่า 1.50
โดยทุกข้ อมี ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่า .00-1.00 ทุกข้ อมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้ อความนัน้ มีความสอดคล้ อง
กันสามารถนามาสร้ างเป็ นรูปแบบได้
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ตอนที่ 2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ วยเทคนิค เดลฟาย ประยุกต์(Modified Delphi Technique)มาสร้ างเป็ นรูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย
จากข้ อมูลที่ได้ จากการพิจารณาความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ของข้ อคาถาม รูปแบบ
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรุปเป็ นรูปแบบการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้ ดงั นี ้

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
จากรู ปแบบจ าลองของรู ปแบบการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย สามารถอธิบายโดยสรุปว่า
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย มีการดาเนินการตามหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1)
ด้ านการวางแผน Planning 2) ด้ านการจัดองค์กร Organizing 3) ด้ านการนา/ปฏิบตั ิ Leading
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4) ด้ านการควบคุม Controlling โดยการนาหลักการนโยบายปั จจัยในการ
พั ฒ นากี ฬ าเป็ นเลิ ศ SPLISS Model มาสนั บ สนุ น กระบวนการการบริ ห ารจั ด การให้ กี ฬ า
วอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยไปสู่ความเป็ นเลิศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด้ านการวางแผน (Planning) มี 8 องค์ ประกอบ ได้ แก่
1.1. มีนโยบายในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
1.1.1. มี แผนการจัดตัง้ หน่วยงานกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ - มี การจัดท า
แผน, กาหนดวิสยั ทัศน์, กาหนดพันธกิจ, จัดทาแผนกลยุทธ์การ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
1.1.2. มีการกาหนดชนิดกีฬาในการส่งเสริมเพื่อความเป็ นเลิศ
1.2. มีแผนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
1.2.1. แผนการคัดเลือกและสรรหานักกีฬา
- จัดทาแผนการรับนักกี ฬ าโครงการพิ เศษ ด้ านกี ฬ าวอลเลย์ บ อล/
กาหนดเกณฑ์/ข้ อตกลง
- มีการดาเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ
1.2.2. จัดทาแผนคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
- มีการกาหนดคุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้ฝึกสอน
- จั ด ท าแผนใช้ ความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย น สโมสร สมาคมกี ฬ า
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
1.2.3. สรรหานักวิทยาศาสตร์ การกีฬา และเจ้ าหน้ าที่ทีม
- มีการจัดทาแผนรับนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ าทางาน
- จัดทาแผนใช้ ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ คณะวิชาในสถาบัน
1.3. แผนการพัฒ นาบุค ากรด้ านกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ น เลิศ ของ
สถาบัน
1.3.1.แผนการพัฒนานักกีฬา
- จัดท าแผนการฝึ กซ้ อม มี แผนการฝึ ก ซ้ อม ก่ อนแข่ง ระหว่างแข่ง
หลังแข่ง
- จัดทาแผนการส่งแข่งขันแผนส่งนักกี ฬ าเข้ าร่ วมการแข่งขันตลอด
ทังปี
้
- จัดทาแผนการเรี ยน การเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยนส าหรับ
นักกีฬา วอลเลย์บอลของสถาบันฯ
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1.3.2. แผนพัฒนาผู้ฝึกสอนและเจ้ าหน้ าที่ทีม
- มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการบริหารจัดการ
1.4.แผนการสนับสนุนด้ านสวัสดิการ
1.4.1. ช่วงการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน
- แผนการจัดเบี ้ยเลี ้ยง/ ที่พกั / การเดินทาง
- แผนการจัดนักวิทยาศาสตร์ การกีฬา/ยา/เวชภัณฑ์
1.4.2. ระหว่างการศึกษา
- แผนสนับสนุนทุน และอุปกรณ์ทางการศึกษา
- แผนการจัดที่พกั อาศัยสาหรับนักกีฬา
- แผนการจัดการเรี ยน การสอน เสริมให้ กบั นักกีฬา
1.4.3. หลังสาเร็จการศึกษา
- มีการเตรี ยมช่องทางในการประกอบอาชีพด้ านกีฬา
1.5. แผนสนับสนุนทางการเงินและงบประมาณ
1.5.1. แผนการจัดงบประมาณสนับสนุนประจาปี
1.5.2. แผนการใช้ จา่ ยงบประมาณประมาณ
1.5.3. แผนการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
1.6. แผนการสนับสนุนด้ านสนามและอุปกรณ์
1.6.1. มีแผนการเตรี ยม/ จัดหาสนามฝึ กซ้ อมสาหรับนักกีฬา
1.6.2. มีแผนในการใช้ และบารุงรักษา
1.7. แผนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
1.7.1. มี แผนการนาองค์ความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ การกี ฬ ามาใช้ ใน
การพัฒนานักกีฬา
1.7.2. มีแผนการใช้ เครื่ องมือทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1.7.3. มีแผนการใช้ โปรแกรมวิเคราะห์เกมส์การแข่งขัน
1.8.แผนการสร้ างความร่ วมมื อกับเครื อข่ายด้ านกีฬ าวอลเลย์บอลและ
องค์กรวิชาชีพ
1.8.1. มี แ ผนการสร้ างความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย น ชมรม สโมสร
สมาคมวอลเลย์บอลในการับนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ
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1.8.2. มีแผนการส่งต่อนักกีฬาเพื่อร่วมทีมระดับสโมสร ทีมชาติ และ
ประกอบอาชีพ
2. ด้ านการจัดองค์ กร (Organizing) มี 4 องค์ ประกอบ
2.1. มีการจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
2.1.1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ด้ านกีฬาเป็ นเลิศของหน่วยงาน
2.1.2. มีการกาหนดภารกิจด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
2.1.3 การจัด แบ่งโครงสร้ างหน้ าที่ และความรั บ ผิด ชอบของบุค ลากร
ทางการกีฬา
- มี ค ณ ะกรรม การที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ าน กี ฬ าวอลเล ย์ บ อลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
- มีการมอบหมายงานที่มีความชัดเจนเป็ นเอกภาพ
- มีสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน
- บุคลากร มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
2.1.4 มีการแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการบริ หารจัดการกี ฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ
2.2. มีการแต่งตังคณะกรรมการในการบริ
้
หารจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ใสถาบันอุดมศึกษา
2.2.1. คณะกรรมการบริหารงานกีฬาเป็ นเลิศของสถาบันฯ
2.2.2. คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬา/ ผู้ฝึกสอน / เจ้ าหน้ าที่
2.2.3. มีคณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล
2.3. มีการแต่งตัง/มอบหมายผู
้
้ รับผิดชอบ ในการจัดการทีมวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
2.3.1. ผู้จดั การทีม
2.3.2. ผู้ฝึกสอน
2.3.3. ผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน
2.3.4. นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2.3.5. มีผ้ ปู ระสานงานเชื่อมโยงการทางานกับองค์กรกีฬาทังภายในและ
้
ภายนอก
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2.3.6. มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ านการเงิ น และงบประมาณ ส าหรั บ กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
2.3.7. มี ผ้ ูรับผิดชอบด้ านสนามและอุปกรณ์ สาหรับกี ฬ าวอลเลย์บอล
เพื่อความ
เป็ นเลิศ
2.4. การจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอล
2.4.1 มีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมกีฬาวอลเลย์บอล
2.4.2 มีดาเนินการในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3. ด้ านการนา/ปฏิบัตกิ าร (Leading) มี 8 องค์ ประกอบ
3.1. มีการปฏิบตั ิงานตามแผนของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศ
3.2. การดาเนินการคัดเลือกสรรหาและสรรหาบุคลากรด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
3.2.1. มีการคัดเลื อก สรรหานักกี ฬาวอลเลย์ บอลที่มี ความสามารถสูง
เข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันฯ
3.2.2. มีผ้ ูฝึกสอน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านกี ฬา
วอลเลย์บอล
3.2.3. มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
3.2.4. มีเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
3.3. การดาเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
3.3.1 การพัฒนานักกีฬา
- มีการฝึ กซ้ อมตลอดทังปี
้
- มีการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่าง ๆ ตลอดทังปี
้
3.3.2 การพัฒนาผู้ฝึกสอนและเจ้ าหน้ าที่ทีม
- มี การส่งผู้ฝึกสอน และเจ้ าหน้ าที่ ทีม เข้ ารับการอบรมเพื่ อพัฒ นา
องค์ ค วามรู้ เช่ น ด้ า นทัก ษะกี ฬ าวอลเลย์ บ อล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ด้ า นการบริ ห าร
จัดการกีฬา
3.4. การดาเนินการจัดสวัสดิการ
3.4.1 มีทนุ การศึกษาสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.4.2 มีที่พกั ให้ กบั นักกีฬา ในช่วงการฝึ กซ้ อม และช่วงระหว่างการศึกษา
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3.4.3 มีเบี ้ยเลี ้ยงให้ กบั นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีม ระหว่างการฝึ กซ้ อมและ
การแข่งขัน
3.4.4 มี การจัด สวัสดิการเสริ ม เพื่ อเป็ น แรงจูงใจแก่นักกี ฬ า ผู้ฝึ กสอน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น การเชิดชูเกียรติ รางวัลพิเศษ
3.4.5 การให้ การช่วยเหลือนักกีฬาในด้ านการเรี ยน เช่น มีการจัดระบบ
การเรี ยนการสอนเสริม ให้ นกั กีฬาในช่วงของการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
3.4.6 การสนับสนุนอาชีพ หลังสาเร็จการศึกษา
3.5.การดาเนินงานด้ านการเงินและงบประมาณ
3.5.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการฝึ กซ้ อม และการแข่งขัน
3.5.2 มีการใช้ จา่ ยงบประมาณอย่างเป็ นระบบ
3.5.3 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
3.5.4 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณมาความรวดเร็ว คล่องตัว
3.6 การจัดการด้ านสถานที่ สนาม และอุปกรณ์สาหรับกีฬาวอลเลย์บอลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
3.6.1 มีสนามฝึ กซ้ อมที่มีมาตรฐานและเพียงพอ
3.6.2 มีอุปกรณ์ สาหรับใช้ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศโดยเฉพาะ
3.6.3 มีอปุ กรณ์ที่ทนั สมัย สาหรับใช้ ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
3.7. การดาเนินงานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3.7.1 มีการนาความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
มาใช้ ในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
3.7.2 มี ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าในการพัฒ นานัก กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.7.3 มี ก ารน าผลการวิจัยและนวัต กรรม มาใช้ ในการพัฒ นานัก กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
3.8 การสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ
3.8.1 มีการร่วมมือกับ โรงเรี ยน ชมรม สโมสร สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
ในการรับนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ และพัฒนาไปสูร่ ะดับชาติ นานาชาติ และระดับอาชีพ
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3.8.2 มี การประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกในการพัฒ นาที ม กี ฬ า
วอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริ มกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
4.ด้ านการควบคุม (Controlling) มี 4 องค์ ประกอบ
4.1.การกาหนดมาตรฐาน
4.1.1 มีการกาหนดเป้าหมายในการเข้ าร่วมการแข่งขัน
4.1.2 มีเกณฑ์มาตรฐานในการเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศอย่างเหมาะสม
4.2.การกากับติดตาม
4.2.1 มีการติดตามความก้ าวหน้ าของแผนงานโครงการ ในการพัฒ นา
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน
4.2.2.มี ร ะบบการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ส าหรั บ กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
4.2.3 มี การควบคุม การปฏิ บัติห น้ าที่ ของผู้ฝึ ก สอน และเจ้ าหน้ าที่ ให้
ปฏิบตั งิ านตามแผนที่กาหนดไว้
4.2.4 มีการกากับติดตามและวัดผลความสาเร็ จของนักกีฬาทังด้
้ านการ
เรี ยนและด้ านกีฬา
4.2.5 มีการควบคุมการใช้ งบประมาณเพื่อการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
4.3. การประเมิน และเปรี ยบเทียบการปฏิบตั งิ านกับมาตรฐาน
4.3.1 มีการประเมินแผนการดาเนินงานด้ านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ มีความสอดคล้ องกับเป้าหมายในการดาเนินงานของสถาบัน
4.3.2 มี การประเมิ นกิ จกรรม โครงการในการพัฒ นากี ฬ าวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศ
4.3.3 มีการประเมินผลการฝึ กซ้ อมแผนที่กาหนดไว้
4.3.4 มี ก ารประเมิ น ศัก ยภาพของบุ ค ลากร ผู้ ฝึ ก สอน นัก กี ฬ า และ
เจ้ าหน้ าที่ทีม
4.3.5 มีการประเมินผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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4.3.6 มีการประเมินผลการใช้ งบประมาณ
4.3.7 มีการประเมินความพร้ อมและประสิทธิภาพของ สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
4.3.8 มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านด้ า นกี ฬ าเป็ น เลิ ศ ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้
4.4. การปรับปรุงและพัฒนา
4.4.1 มีการนาผลการแข่งขัน มาปรับปรุ ง และพัฒ นาการเตรี ยมทีม ใน
ครัง้ ต่อไป
4.4.2 มีการนาผลการประเมินการดาเนินงานกิจกรรมโครงการมาพัฒนา
กระบวนการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
สรุปผลการประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่ อความเป็ นเลิ ศ ในสถาบันอุดมศึกษา ต่อความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริ งตามมาตรฐานที่
กาหนด 4 ด้ านประกอบด้ วย มาตรฐานความเป็ นไปได้ มาตรฐานความเป็ นประโยชน์สนองตอบต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ รูปแบบ มาตรฐานความเหมาะสมในการนาไปใช้ และมาตรฐานความ
ถูกต้ องครอบคลุมของรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยโดยการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผู้เกี่ ยวข้ องกับการนารู ปแบบไปใช้
จานวน 7 ท่านสรุปผลการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 สถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
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ตาราง 9 แสดงสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
สถานภาพ
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา
กลุ่ ม ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการจัดการกีฬา
วอลเลย์ บ อลเพื่ อ
ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษา

ชาย
หญิง
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผู้บ ริ ห ารหรื อ อดี ต ผู้บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
จัดการองค์การกีฬาระดับชาติหรื อนานาชาติ ที่มีความรู้
ความสามารถด้ านการบริหารการกีฬาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้บริ หารหรื ออดีตผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการบริ หาร ที่มี
ความรู้ ความ สามารถทางการบริ ห ารจัด การกี ฬ าใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
เป็ นนักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา ที่มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอของสถาบันอุดมศึกษา มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ของวงการกี ฬ าวอลเลย์ บ อล และมี ป ระสบการณ์ ด้ าน
กีฬาวอลเลย์บอล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
เป็ น ผู้จัด การที ม กี ฬ าวอลเลย์ บ อลหรื อ ผู้ฝึ ก สอนกี ฬ า
วอ ล เล ย์ บ อ ล ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ มี ค วาม รู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอล
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

จานวน (คน)
7
5
2
1
2
4
1

2

1
1

2
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จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็ น ว่า ข้ อ มูล ทั่วไปของผู้ที่ เกี่ ย วข้ องกับกี ฬ าวอลเลย์ บ อลใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 7 คน มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี
จานวน 5 คน มี อายุอยู่ในช่วง 60 ปี ขึน้ ไป จานวน 2 คน มีระดับการศึกษาปริ ญญาเอก จานวน
4 คน มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 2 คน มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 1 คน เป็ น
กลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถด้ านการบริ หารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษา ของประเทศไทยมี ผ ลงานเป็ นที่ ย อมรั บ ของวงการกี ฬ าวอลเลย์ บ อล และมี
ประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอลไม่น้อยกว่า 10 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในการนาไปใช้ จริ ง เป็ นการประเมิน ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกต้ องครอบคลุมปรากฏผล ดังนี ้
ตาราง 10 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้
X

1. ด้ านการวางแผน (Planning)
2. ด้ านการจัดองค์กร (Organizing)
3. ด้ านการนาปฏิบตั ิ (Leading)
4. ด้ านการควบคุม (Controlling)

4.85
4.87
4.83
4.88

S.D.
0.21
0.25
0.32
0.31

ความ
เหมาะสม
X

4.85
4.95
4.86
4.85

S.D.
0.21
0.14
0.30
0.34

ความ
เป็ น
ประโยชน์
X
S.D.
4.91 0.16
4.93 0.18
4.88 0.28
4.86 0.33

ความถูกต้ อง
ครอบคลุม
X

4.90
4.92
4.88
4.87

S.D.
0.19
0.17
0.29
0.33

จากตารางที่ 10 แสดงให้ เห็ น ว่าค่า เฉลี่ ย ของการตรวจสอบรู ป แบบการจัด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลในการนาไปใช้ จริ ง ในแต่ละด้ านมีคา่ เฉลี่ยมากกว่า 3.50 ตามเกณฑ์ที่กาหนดทุกข้ อ
โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 4.71-5.00 ซึง่ อยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน แสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็ นไป
ได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถาบั นอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
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เมื่ อพิจารณาการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกี ฬ าวอลเลย์บอลเพื่ อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม มีประโยชน์ และความถูก
ต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ เป็ นรายด้ านในแต่ละองค์ประกอบปรากฏผล ดังนี ้
ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ต่ อการนาไปใช้ จริง ด้ านการวางแผน (Planning)
ตาราง 11 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ต่อการนาไปใช้ จริง ด้ านการวางแผน (Planning)
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้
X

1.มี น โยบายในการจัด การกี ฬ าเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
2.มี แผนการคั ด เลื อ กและสรรหา
บุคลากรด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
3.แผนการพั ฒ นาบุ ค ากรด้ า นกี ฬ า
วอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบัน
4.แผนการสนับสนุนด้ านสวัสดิการ
5.แผนสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และ
งบประมาณ
6.แผนการสนับ สนุน ด้ านสนามและ
อุปกรณ์
7.แ ผ น ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีทางการกีฬา
8. แผนการสร้ างความร่ ว มมื อ กั บ
เครื อข่ายด้ านกี ฬ าวอลเลย์ บ อลและ
องค์กรวิชาชีพ

S.D.

ความ
เหมาะสม
X

S.D.

ความ
ความถูกต้ อง
เป็ น
ครอบคลุม
ประโยชน์
X
S.D. X
S.D.

5.00 0.00 5.00 0.00 4.93 0.19 4.79 0.39
4.86 0.18 4.86 0.18 4.95 0.13 4.95 0.13
4.86 0.24 4.86 0.24 5.00 0.00 4.93 0.19
4.81 0.26 4.81 0.26 4.86 0.18 4.86 0.18
4.71 0.36 4.71 0.36 4.90 0.16 4.90 0.16
5.00 0.00 5.00 0.00 4.86 0.24 4.93 0.19
4.86 0.26 4.86 0.26 4.95 0.13 4.95 0.13
4.71 0.39 4.71 0.39 4.86 0.24 4.93 0.19
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จากตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยของการตรวจสอบรู ปแบบ การจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ด้ านการวางแผน มีองค์ประกอบที่สาคัญ 8
องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีคา่ เฉลี่ยมากกว่า 3.50 ทุกข้ อ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.715.00 อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก องค์ ป ระกอบ แสดงว่ า ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการจั ด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็ นไปได้ ในการนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อความต้ องการ
ของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง ด้ านการจัดองค์ กร (Organizing)
ตาราง 12 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง ด้ านการจัดองค์กร (Organizing)
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้
X

1.มีการจัดตัง้ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ด้านกีฬาเป็ นเลิศ
2.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ในการ
บริห ารจัด การกีฬ า เพื่อ ความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษา
3.มี ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง /ม อ บ ห ม า ย
ผู้ ร ั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก ารจั ด ก ารที ม
วอลเลย์บอล เพื่อความเป็ นเลิศ
4.การจัดตัง้ ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล

S.D.

ความ
เหมาะสม
X

S.D.

ความ
ความถูกต้ อง
เป็ น
ครอบคลุม
ประโยชน์
X
S.D. X
S.D.

4.96 0.09 5.00 0.00 4.96 0.09 5.00 0.00
4.90 0.25 4.95 0.13 4.90 0.25 4.90 0.25

4.90 0.16 4.98 0.05 5.00 0.00 4.98 0.05
4.71 0.49 4.86 0.38 4.86 0.38 4.79 0.39

จากตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยของการตรวจสอบรู ปแบบในแต่ละด้ าน ด้ านการจัดองค์กรมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ทุกข้ อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.71-5.00 อยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
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การจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็ นไป
ได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริงด้ านการนา/ปฏิบัตกิ าร (Leading)
ตาราง 13 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริงด้ านการนา/ปฏิบตั กิ าร (Leading)
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้
X

1. มีการปฏิบตั งิ านตามแผนขอการ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศ
2.การดาเนินการคัดเลือกสรรหาและ
สรรหาบุคลากรด้านกีฬาเป็ นเลิศ
3.การพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ
4.การจัดสวัสดิการ
5.ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า รเงิ น แ ล ะ
งบประมาณ
6.การจัดการด้านสถานที่ สนาม และ
อุ ป กรณ์ ส าหรับ กีฬ าวอลเลย์บ อล
เพื่อความเป็ นเลิศ
7.ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
8.การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

S.D.

ความ
เหมาะสม
X

S.D.

ความ
ความถูกต้ อง
เป็ น
ครอบคลุม
ประโยชน์
X
S.D. X
S.D.

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
4.89 0.20 4.96 0.09 5.00 0.00 4.96 0.09
4.79 0.39 4.79 0.39 4.79 0.39 4.79 0.09
4.86 0.18 4.93 0.13 4.95 0.13 4.95 0.13
4.75 0.48 4.71 0.51 4.79 0.47 4.82 0.47
4.86 0.26 4.90 0.25 4.90 0.25 4.90 0.25
4.86 0.26 4.90 0.25 4.90 0.25 4.90 0.25
4.62 0.76 4.71 0.76 4.71 0.76 4.71 0.76
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จากตารางที่ 4-10 ค่าเฉลี่ยของการตรวจสอบรูปแบบในแต่ละด้ านการนา/ปฏิบตั ิการ มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 8 องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ทุกข้ อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.71-5.00 อยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็ นไป
ได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง ด้ านการควบคุม (Controlling)
ตาราง 14 แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง ด้ านการควบคุม (Controlling)
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้

ความ
เหมาะสม

ความ
ความถูกต้ อง
เป็ น
ครอบคลุม
ประโยชน์
X
S.D. X
S.D. X
S.D. X
S.D.
4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38
4.89 0.30 4.86 0.38 4.86 0.38 4.86 0.38

1.การกาหนดมาตรฐาน
2.การกากับติดตาม
3.การประเมิน และเปรียบเทียบการ
4.86 0.38 4.77 0.41 4.80 0.38 4.84 0.37
ปฏิบตั งิ านกับมาตรฐาน
4.การปรับปรุงและพัฒนา
4.93 0.19 4.93 0.19 4.93 0.19 4.93 0.19
จากตารางที 14 ค่าเฉลี่ ยของการตรวจสอบรู ป แบบในแต่ละด้ าน ด้ านการควบคุม มี
องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ 4 ประกอบในแต่ละองค์ป ระกอบมี ค่าเฉลี่ ยมากกว่า 3.50 ทุก ข้ อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.77-5.00 อยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกองค์ประกอบ แสดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา เห็นว่ารูปแบบมีความเป็ นไป
ได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุมน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
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ผลของการรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง
ตาราง 15 แสดงผลโดยรวม การตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง
องค์ป ระกอบด้ านการบริ หารจัด การ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศฯ

ความ
เป็ นไปได้
X

1. ด้ านการวางแผน (Planning)
2. ด้ านการจัดองค์กร(Organizing)
3. ด้ านการนาปฏิบตั ิ (Leading)
4. ด้ านการควบคุม (Controlling)

5.00
4.86
5.00
5.00

S.D.
0.00
0.38
0.00
0.00

ความ
เหมาะสม
X

5.00
5.00
4.86
5.00

S.D.
0.00
0.00
0.38
0.00

ความ
เป็ น
ประโยชน์
X
S.D.
4.86 0.38
4.86 0.38
4.86 0.38
5.00 0.00

ความถูกต้ อง
ครอบคลุม
X

4.86
4.71
4.86
4.86

S.D.
0.38
0.48
0.38
0.38

จากตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยของการตรวจสอบรูปแบบในแต่ละด้ านมีคา่ เฉลี่ยมากกว่า 3.50
ตามเกณฑ์ที่กาหนดทุกข้ อ โดยมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 4.86-5.00 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุกด้ านแสดงให้
เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา มี
ความเห็นต่อการนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยไปใช้ จริ ง ว่ารูปแบบมีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิจริง มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา มีประโยชน์สนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ มีความถูกต้ องครอบคลุม
น่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สังเขปความมุ่งหมาย และวิธีดาเนินการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ใน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและสร้ างรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิ ศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative research)
มีการดาเนิน การวิจยั 3 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับรู ปแบบการจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิ จยั ที่
เกี่ ยวข้ องและนาข้ อมูลจากการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยและการสัม ภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ
(In-depth interview) จานวน 7 คน นามากาหนดเป็ นกรอบรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผู้วิจัยสรุ ปข้ อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 นามาสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยและพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย โดยใช้ เทคนิค เดลฟายประยุกต์ (Modified Delphi technique) ใช้ วิธีการสัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 19 คน นาผลมาวิเคราะห์ทางสถิติหา
ค่า มัธยฐาน (ไม่น้อยกว่า 3.50) และค่าพิสยั ระหว่าง ควอร์ ไทล์ (ไม่เกิน 1.50) เพื่อให้ ได้ รูปแบบที่
มีความสมบูรณ์และสามารถนารูปแบบไปใช้ ได้
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ จริง
ผู้ วิ จั ย ได้ น ารู ป แบ บ การจั ด ก ารกี ฬ าวอล เล ย์ บ อ ล เพื่ อ ค วาม เป็ น เลิ ศ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศตรวจสอบประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ไปใช้ จริ งโดยการตอบแบบ
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ประเมินมาตรฐาน ความเป็ นเป็ นได้ ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ ความถูกต้ องครอบคลุม
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 7
คน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้ องการในการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย พบว่ า
1.1 สภาพในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
พบว่า
1.1.1 มีการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
แต่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
1.1.1 ไม่มีนโยบายในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศที่ชดั เจน
1.1.2 ไม่มีแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรื อสโมสรกีฬา ในการรับ
นักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ
1.1.3 การดาเนินงานในการจัดการด้ านกี ฬ าเป็ นเลิศของสถาบันเป็ นงานที่
ฝากไว้ กบั กองกิจการนักศึกษา
1.1.4 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศโดยเฉพาะ
1.1.5 การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ไม่เหมาะสม
1.1.6 นักกีฬาประสบปัญหาด้ านการเรี ยนขณะทาการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน
1.1.7 บุคลากรที่เกี่ยวข้ องขาดขวัญกาลังใจ
1.1.8 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
1.1.9 งบประมาณในการดาเนินงานด้ านกีฬาเป็ นเลิศไม่เพียงพอ
1.1.10 ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการการประเมินผลการดาเนินงานด้ านกีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ
1.2 ความต้ องการในการจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1.2.1 ต้ องการให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2.2 ต้ องการให้ มีการกาหนดนโยบายด้ านการพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
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1.2.3 ต้ องการให้ มีการจัดทาแผนในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ต้ องการให้ มีแผนในการรับนักกีฬาเข้ าศึกษาต่อ
1.2.5 ต้ องการให้ มี การร่ วมมื อกับสถาบันการศึกษาในการพัฒ นานักกี ฬ า
ร่วมกัน
1.2.6 ต้ องการให้ มี ก ารจั ด ตัง้ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ านกี ฬ าเป็ นเลิ ศ
โดยเฉพาะ
1.2.7 ต้ องการให้ มีคณะกรรมการในการดาเนินงานด้ านการพัฒนากีฬาเป็ น
เลิศ
1.2.8 ต้ องการให้ สนับสนุนให้ จดั ตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัย
และร่วมการดาเนินการด้ านพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
1.2.9 ต้ องการให้ สถาบันมีการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม
1.2.10 ต้ องการให้ มีการรับนักกีฬาที่มีความสามารถสูงเข้ าศึกษาต่อ
1.2.11 ต้ องการให้ มีการช่วยเหลือด้ านการเรี ยนสาหรับนักกีฬา
1.2.12 ต้ องการให้ มีการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันตลอดทังปี
้
1.2.13 ต้ องการมีการกาหนดเกณฑ์สาหรับประเมินผลการดาเนินงาน
1.2.14 ต้ องการมีคณะกรรมการในการประเมินผล
1.2.15 ต้ องการให้ มี ก ารน าผลการปฏิ บั ติ ง านมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
มาตรฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ปรากฏผลดังนี ้
รู ปแบบการจัดการกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษา
ของประเทศไทย มีกระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้ าน 24 องค์ประกอบ ได้ แก่
2.1 ด้ านการวางแผน (Planning) มี 8 องค์ประกอบ ได้ แก่
2.1.1 มีนโยบายในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
2.1.2 มีแผนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรด้ านกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2.1.3 แผนการพัฒ นาบุคากรด้ านกี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อความเป็ นเลิศ
ของสถาบัน
2.1.4 แผนการสนับสนุนด้ านสวัสดิการ
2.1.5 แผนสนับสนุนทางการเงินและงบประมาณ
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2.1.6 แผนการสนับสนุนด้ านสนามและอุปกรณ์
2.1.7 แผนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
2.1.8 แผนการสร้ างความร่วมมือกับเครื อข่ายด้ านกีฬาวอลเลย์บอลและ
องค์กรวิชาชีพ
2.2. ด้ านการจัดองค์กร (Organizing) มี 4 องค์ประกอบ
2.2.1 มีการจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศ
2.2.2 มีการแต่งตังคณะกรรมการในการบริ
้
หารจัดการกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบันอุดมศึกษา
2.2.3 มี การแต่ ง ตั ง้ /ม อบ ห ม ายผู้ รั บ ผิ ดชอบ ใน การจั ด การที ม
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
2.2.4 การจัดตังชมรมกี
้
ฬาวอลเลย์บอล
2.3. ด้ านการนา/ปฏิบตั กิ าร (Leading) มี 8 องค์ประกอบ
2.3.1 มี การปฏิ บัติงานตามแผนของการพัฒ นากี ฬ าวอลเลย์ บอลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศ
2.3.2 การดาเนินการคัดเลื อกสรรหาและสรรหาบุคลากรด้ านกี ฬาเป็ น
เลิศ
2.3.3 การดาเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2.3.4 การดาเนินการจัดสวัสดิการ
2.3.5 การดาเนินงานด้ านการเงินและงบประมาณ
2.3.6 การจั ด การด้ านสถานที่ สนาม และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ กี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
2.3.7 การดาเนินงานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา
2.3.8 การสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือ
2.4 ด้ านการควบคุม (Controlling) มี 4 องค์ประกอบ
2.4.1 การกาหนดมาตรฐาน
2.4.2 การกากับติดตาม
2.4.3 การประเมิน และเปรี ยบเทียบการปฏิบตั งิ านกับมาตรฐาน
2.4.4 การปรับปรุงและพัฒนา
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3. ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ในการนาไปใช้ จริง
เป็ นการประเมินรูปแบบในการนาไปใช้ จริ ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ผลปรากฏดังนี ้
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทยมี ก ารบริ ห ารจัด การ 4 ด้ า น ได้ แก่ ด้ านการวางแผน (Planning) ด้ านการจัด
องค์ ก าร (Organizing) ด้ า นการน า/การปฏิ บัติ (Leading) และด้ า นการควบคุม (Controlling)
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความคิดเห็นว่า รู ปแบบการจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อ
ความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ทุกข้ อมีความเป็ นไปได้ นาไปปฏิ บตั ิจริ ง มี
ประโยชน์ต่อความต้ องการของผู้ใช้ รูปแบบ มี ความเหมาะสมในการนาไปใช้ และมีความถูกต้ อง
ความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ จริงได้
อภิปรายผลการวิจัย
จาการวิ จั ย เรื่ อง รู ป แบบ การจั ด การกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยการสังเคราะห์เอกสาร ตารา งานวิจยั การสัมภาษณ์ โดย
นามาสร้ างรู ปแบบและพัฒ นาโดยใช้ เทคนิค เดลฟาย ประยุกต์ (Modified Delphi Technique)
โดยผู้เชียวชาญ 19 คน ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีกระบานการจัดการ 4 ด้ าน 24 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ าน
การวางแผน 8 องค์ ป ระกอบ ด้ า นการจัด องค์ ก ร 4 องค์ ป ระกอบ ด้ า นการน า/ปฏิ บัติ ก าร 8
องค์ประกอบ และด้ านการการควบคุม 4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็ นไปตามหลักของการบริ หารจัดการ
ที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานด้ านกี ฬ าเป็ นเลิศให้ ประสบความส าเร็ จ โดยสามารถอภิ ปรายผล
ได้ ดงั นี ้
ด้ านการวางแผน ในการบริ หารจัดการนันการวางแผนเป็
้
นกิจกรรมที่ มีความสาคัญ
อย่างยิ่งเป็ น อัน ดับ แรก เนื่ องจากการวางแผนเปรี ยบเสมื อนเข็ม ทิศ ในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานไปสู่ความสาเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ ความ
เป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย ต้ องมีการกาหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน
เนื่ องจากนโยบายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ต้องกาหนดเพื่ อเป็ นกรอบทิศทางในการดาเนินงานให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ ประชุม รอดประเสริ ฐ(2543) นโยบาย เป็ นกรอบ
แผนงานที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารสามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้ องมี
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การจัด ท าแผนงาน ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ ก าหนดพัน ธกิ จ จัด ท าแผนกลยุท ธ์ ในการพัฒ นากี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ สถาบันจะต้ องมีแผนในการคัดเลือกสรรหาบุคลกรเข้ ามาร่ วมทีม
และต้ องมี แผนพัฒ นาบุคลากรดังกล่าว ได้ แก่นักกี ฬ า ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง มีแผนในการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน มีแผนในการสนับสนุนสวัสดิการ
ต่า ง ๆ ในระหว่า งฝึ ก ซ้ อ มและแข่ ง ขัน ระหว่า งการศึก ษา ตลอดจน มี ก ารวางแผนในการใช้
ทรัพยากรในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านงบประมาณ ด้ านสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ มีการวางแผนในการ
สร้ างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โรงเรี ยน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง จะเห็นได้ วา่ นโยบายและ
การวางแผนเป็ นหน้ าที่ ห ลักที่ ส าคัญ ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดให้ การดาเนิ นงานในการจัด การกี ฬ า
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน อุดมศึกษา หรื อมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสาเร็ จ
ตามเป้า หมาย สอดคล้ อ งกับ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (2551) ในการพัฒ นากี ฬ าเป็ นเลิ ศ
สถาบัน การศึกษาต้ องมี นโยบายในการสนับ สนุน ส่งเสริ ม ทัง้ ด้ านปริ ม าณและคุณ ภาพ มี ก าร
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ เอื ้อต่อนักกีฬามีระบบการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศอย่างชัดเจน
และต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ องกั บ ฉั ต รชัย สุ ข สัน ต์ ( 2561) ในการด าเนิ น งานด้ า นกี ฬ าเป็ นเลิ ศ ใน
สถาบันอุดมศึกษานันจ
้ าเป็ นต้ องมีการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว สอดคล้ องกับ
สาคร สุขศรี วงศ์ (2555) การวางแผนเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเป็ นวิธีการที่กาหนดขึ ้นเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายผู้บริ หารจึงจาเป็ นต้ องมีการจัดทาแผนให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายจึง
จะทาให้ องค์กรประสบความสาเร็จ
ด้ านการจั ด องค์ ก ร เป็ นการออกแบบโครงสร้ างขององค์ ก ร โดยการก าหนด
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานเพื่อให้ การดาเนินงานประสบความสาเร็ จ ใน
การจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย นัน้ มีการ
จัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศ มีการกาหนดภารกิจ จัดแบ่งโครงสร้ างหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร สอดคล้ องกับ ประกิต หงส์แสนยาธรรม(2552) ในการจัดการสมาคมกีฬา
ควรมี ก ารจัด ท าโครงสร้ างองค์ ก รที่ ดี ต้ อ งมี ก ารออกแบบองค์ ก รตามความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินงานซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็ จมีการแต่งตังคณะกรรมการในการบริ
้
หารจัดการเกี่ยวกับการ
พัฒ นากี ฬ าเพื่ อความเป็ น เลิ ศ ในสถาบัน สอดคล้ องกับ อาภร ศรี ยาภัย และคณะ (2557) การ
จัดการกีฬาเป็ นเลิศในมหาวิทยาลัยควรมีการจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะที่ขึ ้นตรงกับผู้บริ หารสูงสุดมี
คณะกรรมการด าเนิ น งานจากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจัด ให้ มี ฝ่ ายพัฒ นาทัก ษะโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามชนิดกี ฬ า ในส่วนการจัด การกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อ
ความเป็ นเลิ ศในสถาบัน อุดมศึกษา จึงจ าเป็ น ต้ องมี การแต่งตัง้ มอบหมายผู้รับ ผิดชอบในการ
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บริ ห ารจั ด การ ได้ แก่ มี ผู้ จั ด การที ม มี ผู้ ฝึ กสอน มี ผ้ ู ช่ ว ยผู้ ฝึ กสอน และเจ้ าหน้ าที่ ที ม
ที่เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และรับผิ ดชอบอย่างเหมาะสมโดยมีการเชื่อมโยงการทางานกับองค์กร
กี ฬ าทัง้ ภายในและภายนอก มี ก ารจัด ตัง้ ชมรมกี ฬ าวอลเลย์ บ อลใน สถาบัน อุด มศึก ษาหรื อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีส่วนสาคัญ ในการขยายฐานการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัย เป็ น
การสร้ างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจะส่งผลต่อการร่วมพัฒนากีฬาเป็ นเลิศใน
สถาบัน สอดคล้ องกับ อาภร ศรี ยาภัยและคณะ(2557) การจัดการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาควรมี
การจัดตังชมรมกี
้
ฬาขึ ้นภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้ องกับ รัชนี ขวัญบุญ จันทร์ ( 2547)การ
พัฒนากีฬาจนประสบความสาเร็ จสู่ความเป็ นเลิศนันต้
้ องมีการปลุกกระแสการมีส่วนร่วม รณรงค์
สร้ างค่านิยม ทัศนคติในการรักการเล่นกี ฬ า โดยเริ่ ม ต้ นจากครอบครัวและสถานศึกษา และยัง
สอดคล้ องกับ De Bosscher et al.(2006) เสาหลักที่ 3 การมี ส่วนร่ วมทางการกี ฬ าความสาเร็ จ
ทางการกี ฬาส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริ มให้ มีการเข้ าร่ วมกิจกรรมกีฬาในชมรม หรื อสโมสร หรื อ
องค์กรกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้ านการนา/ปฏิบตั ิการ ในกระบวนการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษา เป็ นการดาเนินการขับเคลื่อนงานให้ สาเร็ จบรรลุตามนโยบายและแผนงานที่ตงั ้
ไว้ ดังนันสิ
้ ่งสาคัญจะต้ องมีการดาเนินการตามแผน สอดคล้ องกับ ไพบูลย์ ศรี ชยั สวัสดิ์ (2557)การ
วิ เคราะห์ รูป แบบสมาคมกรี ฑ าแห่ ง ประเทศไทยฯ สมาคมฯ ควรมี ก ารก าหนดแนวทางและ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ อย่างชัดเจน มีการดาเนินการคัดเลือกและสรรหานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่
มีความสามารถสูง เข้ ามาศึกษาต่อในสถาบันหรื อเข้ ามาร่วมทีม ตลอดจนดาเนินการจัดเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ ยวข้ องซึ่งเป็ นผู้มี ความรู้ และประสบการณ์ สูงเข้ ามาร่ วมที ม ซึ่งจะมี โอกาสทาให้ ทีม ประสบ
ความสาเร็ จ สอดคล้ องกับ ศักดิ์ชาย พิทักษ์ วงษ์ และโกศล มีคุณ (2551) ระบบการสรรหาและ
คัดเลื อกนักกี ฬ าเป็ นหัวใจสาคัญ ของความสาเร็ จทางการกี ฬ า สอดคล้ องกับ สุรวุฒิ มหารมณ์
(2550) การส่งเสริ มนักกีฬาให้ ประสบความสาเร็ จเป็ นสิ่งสาคัญการได้ มาซึ่งนักกีฬาที่มีพรสวรรค์
และมี ทักษะด้ านกี ฬ าอยู่แล้ วจึงจะสามารถส่งเสริ ม ได้ ต่อไป โดยง่าย มี การดาเนิ นการพัฒ นา
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้ าหน้ าที่ทีม อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เพื่ อให้ ได้ มี โอกาสพัฒ นาตนเองและนาความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ ในการพัฒ นา สอดคล้ องกับ
De Bosscher et al. (2006) การพัฒนากีฬาเป็ นเลิศมีการคัดเลือกค้ นหานักกี ฬาและผู้ฝึกสอน ที่มี
ความสามารถสูง และดาเนินการพัฒนาศักยภาพโดยการสนับสนุนสวัสดิการ และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการสร้ างและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศมีการจัดสวัสดิการในด้ านการฝึ กซ้ อม
และการแข่งขัน มีการจัดสวัสดิการด้ านการเรี ยนและการเป็ นอยู่ให้ กับนักกี ฬ าอย่ างเหมาะสม
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ได้ แก่ ทุนการศึกษา ที่ พัก และการเป็ นอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่ อเป็ นขวัญ กาลังใจ และเพื่ อให้
นักกีฬาได้ มีโอกาสประสบความสาเร็ จในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน สอดคล้ องศักดิ์ชาย พิทกั ษ์ วงศ์
และโกศล มีคุณ (2551) กาหนดให้ สมาคมกีฬาจัดสวัสดิการพืน้ ฐานที่จาเป็ นให้ กับนั กกีฬาตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและให้ มีการพัฒนากองทุนสวัสดิการสาหรับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬามี
การให้ ความช่วยเหลือด้ านการเรี ยนของนักกีฬาขณะทาการฝึ กซ้ อมแข่งขันเพื่อ ให้ นกั กีฬาประสบ
ความสาเร็ จ ทัง้ ด้ านการเรี ยนและกี ฬ าไปพร้ อมกัน มี การดาเนินการสนับสนุนด้ านการเงินและ
งบประมาณสาหรับการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ตลอดจนถึงการเป็ นอยู่ของนักกี ฬาโดยมีการใช้ จ่าย
งบประมาณอย่ า งเป็ นระบบ และมี ก ารเบิ ก จ่ า ยอย่ า งรวดเร็ ว สอดคล้ องกั บ De bosscher
et al.(2006) การสนับ สนุน ด้ านการเงิ น และงบประมาณด้ า นกี ฬ าทั่ว ไปและกี ฬ าเป็ น เลิ ศ เป็ น
สิ่งจาเป็ นและสาคัญ และเป็ นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้ านอื่น ๆ ให้ บรรลุเป้าหมาย และ
ประสบความสาเร็ จโดยจะต้ องสนับสนุนงบประมาณให้ เพียงพอกับการพัฒนา มีการจัดการด้ าน
สถานที่ สนามและอุปกรณ์ การฝึ กซ้ อมสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะ
สอดคล้ องกับรัชนี ขวัญบุญจันทร์ (2547) การพัฒนานักกีฬาไปสู่ความสาเร็จควรมีการจัดสถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬาให้ มากพอกับความต้ องการ มีการนาองค์ความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ ในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน เนื่องจากจะส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพและขี ดความสามารถสูงสุดในการแสดงทักษะของนักกีฬา สอดคล้ องกับ สุ
พิตร สมาหิโต และคณะ(2547) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต้ องมีการส่งเสริ มการนา
หลักวิทยาศาสตร์ การกี ฬามาใช้ ในการพัฒ นา สอดคล้ องกับ De Bosscher et al.(2006) ในการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศจะต้ องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ฝึกสอนกีฬา
มีการสนับสนุนด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาทุกระดับเพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ มีการสร้ าง
เครื อข่ายความร่ วมมือ กับโรงเรี ยน สโมสรกีฬา สมาคมกีฬารวมถึงองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้ องในการ
ร่วมกันพัฒนานักกีฬาเพื่อต่อยอดสู่ระดับที่สงู ขึ ้นซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ จะนามาซึ่งความสาเร็ จใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ด้ า นการควบคุม กระบวนการควบคุม เป็ นการก ากับ ติ ด ตาม และปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ น
เลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย มีการกาหนดมาตรฐาน โดยการตังเป้
้ าหมายในการเข้ า
ร่วมการแข่งขัน และมีต้องการกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานในการเข้ าร่วมการแข่งขันอย่างเหมาะสม
สอดคล้ องกับ ชนงกร กุณ ฑลบุตร(2546) การควบคุม เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่ อให้
ทราบว่าการดาเนินงานนันเป็
้ นไปตามเป้าหมายหรื อเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ มีการกับกับติดตาม มี

125
การกากับติดตามความ ก้ าวหน้ าของแผนงานโครงการ มีระบบรางานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
และมีการวัดผลความสาเร็ จของนักกีฬาทังด้
้ านการเรี ยนและด้ านกีฬา สอดคล้ องกับ Goff (2000)
ดัชนีความสาเร็ จด้ านกีฬามีมิตคิ วามสาเร็จอยู่สองมิติ คือความสาเร็จด้ านการเรี ยนและกีฬา มีการ
ประเมินผลติดตามผลการดาเนิน งานอย่างเป็ นระบบและนาผลมาปรับปรุงการทางานจนบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงาน มีการประเมิน
โครงการ ประเมิ น ผลการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานด้ านกี ฬ าเป็ นเลิศตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ สอดคล้ องกั บ สาคร สุ ข ศรวงศ์ ( 2558) การวัด และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเพื่อทราบถึงความสาเร็ จของการดาเนินงานเพื่อนามาใช้ ในการปรับปรุง และสอดคล้ อง
กับ กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ (2560) การวิเคราะห์และประเมินผลการแข่งขันเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จในการพัฒนานักกีฬา ดังนันในการจั
้
ดการวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศควรมีการ
ควบคุม ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ และน าผลมามาพัฒ นาการด าเนิ น งานอย่า งต่อ เนื่ อ ง
สอดคล้ องกับฉัตรชัย สุขสันต์( 2561) การส่งเสริ ม กี ฬ าเป็ นเลิศในมหาวิทยาลัยควรมี ระบบการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา และยังสอดคล้ องกับการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย(2551) ในการพัฒ นากี ฬ าเป็ น เลิศ สถาบัน อุด มศึก ษาควรมี การปรั บปรุ งระบบการจัดการ
ศึกษาให้ เอื ้อต่อการพัฒนา
จากการวิจยั การสร้ างรูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย มีข้อค้ นพบที่สาคัญ โดยเป็ นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้ านการบริหารจัดการ
และ ด้ านกี ฬา เพื่อการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ระบบซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เกิ ด การพั ฒ นามาตรฐานกี ฬ าวอลเลย์ บ อลเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ใน
ระดับอุดมศึกษาและการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของชาติตอ่ ไป
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในการนารู ปแบบการจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อความเป็ นเลิศไปใช้ สถาบัน หรื อ
มหาวิ ท ยาลัย ควรน ารู ป แบบไปใช้ อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยจะต้ อ งด าเนิ น การตามขัน้ ตอนและ
กระบวนการของรู ปแบบการจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษา ที่
น าเสนอให้ ค รบทุก ด้ านตามองค์ ป ระกอบ เนื่ อ งจากแต่ล ะองค์ ป ระกอบมี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละ
เชื่อมโยงกัน ด้ านการวางแผน ควรมีการกาหนดนโยบาย และมีแผนในการจัดการทัง้ ระบบ ด้ าน
การจัดองค์กร ควรมีหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศโดยเฉพาะ
ด้ านการนา/ปฏิบตั ิการ มีการจัดสรรทรัพยากร และจัดสวัสดิการอย่างเหมาสมเพียงพอ ด้ านการ
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ควบคุม มีการกาหนดมาตรฐาน กับกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและนาผลมาปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สถาบันอุดมศึกษา หรื อมหาวิทยาลัย ที่มีการดาเนินการด้ านกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ควรมีการจัดตังหน่
้ วยงานที่รับผิดชอบด้ านกีฬาเป็ นเลิศโดยตรง ซึ่งจะทาให้ มีความชัดเจนในการ
บริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน
3. สถาบัน หรื อมหาวิทยาลัย ควรมีการกาหนดโครงการรับนักเรี ยนผู้มีความสามารถด้ าน
กีฬาวอลเลย์บอลเข้ าศึกษาต่อ และมีการจัดสวัสดิการ ด้ านการเรี ยน การฝึ กซ้ อม แข่งขัน และสิ่ง
อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตระหว่างการศึกษา
4. สถาบัน หรื อมหาวิทยาลัย ควรมีการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงาน หรื อ
องค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น โรงเรี ย น ชมรมกี ฬ า สโมสรกี ฬ า หรื อ สมาคมกี ฬ า เพื่ อ ร่ วมกัน พัฒ นา
ศักยภาพและต่อยอดความสาเร็จของนักกีฬา
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาการพัฒ นารู ปแบบการจัดการกี ฬาวอลเลย์บอลเพื่ อความเป็ นเลิศในทุก
ระดับ ตังแต่
้ ระดับ เยาวชน ท้ องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลใสถาบันอุดมศึกษาสูก่ ารเป็ น
นักกีฬาอาชีพ
3. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
1. แบบรายงานผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2. สานาหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อการวิจัย
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ภาคผนวก ข
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์
2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
3. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ข้อมูลโดยเทคนิค เดลฟายประยุกต์
(Modified Delphi technique)
4. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการจัดการกีฬา
วอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ในการตรวจสอบรู ปแบบ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหรื อประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการ
การกีฬา การจัดการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จานวน 7 ท่าน
1. เรื ออากาศเอก จักรสุวรรณ โตเจริญ ผู้บริหารองค์กรกีฬา
เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย ดร.นิลมณี ศรี บญ
ุ นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม
5. ดร.ทศพล ธานี

รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยศรนคริ นทรวิโรฒ

6. อาจารย์ไตรสิทธิ์ ทิศาเจริ ญศักดิ์

ผู้จดั การทีม/ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ถาวร กุมทุ ศรี

คณะกรรมการฝ่ ายกีฬาเป็ นเลิศ สกอ.
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาประจาทีมชาติไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
(Index of item Objective Congruence: IOC)
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการการกีฬา จานวน 5 ท่าน โดยวิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา ประกอบด้ วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา

นักวิชาการด้ านการจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ถาวร กุมทุ ศรี

คณะอนุกรรมการฝ่ ายกีฬาเป็ นเลิศ
คณะกรรมการบริ หารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

3. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4. ดร.ทศพล ธานี

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5. อ.สถาพร พานิชย์

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรี ยนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ข้อมูล โดยเทคนิค เดลฟายประยุกต์
(Modified Delphi Technique)
ผู้เชี่ยวชาญ คือ นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา ผู้บริหารหรื ออดีตผู้บริหารหรื อคณะ
กรรมการบริหารองค์การกีฬาหรื อผู้ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องด้ านการบริหารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จานวน 19 ท่าน
ประกอบด้ วย
1. กลุม่ นักวิชาการด้ านบริหารจัดการกีฬา จานวน 4 ท่าน
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดร. นิลมณี ศรี บญ
ุ

นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้ านเหลือง

นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ขจรศิลป์

รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

4. ดร.วีระพงษ์ บางท่าไม้

นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา
อดีตผู้อานวยการกองวิชาการกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทยอดีตนักกีฬา/
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
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2. กลุม่ ผู้บริหารองค์กรกีฬา/ผู้บริหารกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 5 ท่าน
1. ดร.เกษม พันธุสะ

เลขาธิการ ฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนานักศึกษา/กีฬา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. นายครรชิต ดอกไม้ คลี่

ผู้อานวยการกองกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

4. นายวรรณโณ สนธิพิพฒ
ั น์

ผู้อานวยการศูนย์กีฬาสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. นายสุริน รอดเมือง

รองผู้อานวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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3. ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ปฏิบตั กิ าร จานวน 10 ท่าน
1. อาจารย์มนต์ชยั อุณหกะ

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

2. ดร.ชาญกิจ คาพวง

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เชาวลิต เชาว์วิไล ผู้จดั การทีมกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. อาจารย์พลากร มโนรัตน์

ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. อาจารย์วนั เพ็ญ สุวรรณชัยรบ

ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดารงฤทธิ์ จันทรา ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศีรษะเกษ
7. ดร.วิไลพิณ ทองประเสริฐ

ผู้จดั การทีมวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. นายอภิบดินทร์ พินิจ

ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. ดร.สมพร ส่งตระกูล

ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยบูรพ

10. อาจารย์ธิตพิ งษ์ สุกใส

ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบัน อุดมศึกษา ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรูปแบบการการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จานวน 7 ท่าน
ประกอบด้ วย
1. ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผศ. ดร.สันติพงษ์ ปลัง่ สุวรรณ

นักวิชาการด้ านบริ หารจัดการกีฬา

3. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ

4. ร.อ. จักรสุวรรณ โตเจริญ
ไทย
5. นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

6. ดร.ทศพล ธานี

ผู้จดั การทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เมืองนาโปลี/
ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

7 ผศ.ประเสริ ฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์

ผู้จดั การทีม/ ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ ก่ งึ โครงสร้ างของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบสอบถามการตรวจสอบรู ปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง เพื่อการวิจยั
เรื่ อง รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทย
…………………………………………………….
แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริงและองค์ประกอบปั จจัยในการบริ หารจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

วันที่.......เดือน.....................................พ.ศ. .........................สถานที่สมั ภาษณ์.......................
..........................................เริ่มสัมภาษณ์เวลา.............. น. สิ ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา...........น
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ให้ สัมภาษณ์
รหัสผู้ให้ สมั ภาษณ์.........................................วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................
สาขาวิชา....................................................................ตาแหน่ง..........................................
สถานที่ทางาน/ ที่อยู่.........................................................................................................
โทรศัพท์................................................................... E-mail: .........................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริง และองค์ประกอบปัจจัยในการบริ หารจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1. สภาพการณ์ ปัจจุบัน ในการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1. ท่านคิดว่าสภาพในการดาเนินงานในการ พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ) ของประเทศไทยมีจดุ แข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค์
อย่างไร

จุดแข็งของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักกีฬา

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โอกาสของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
อุปสรรคของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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2. ท่ านมีความคิดเห็นว่ า การบริหารจัดการในการพัฒนากีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ น
เลิศ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ควรมีหลักวิธีการบริหารจัดการอย่ างไร
การวางแผน (Planning)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

โครงสร้ างองค์กร การจัดองค์กร( Organizing)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
การนา (Leading)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

การควบคุม (Controlling)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3. ท่ านคิดว่ าองค์ ประกอบ ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จในการพัฒนากีฬากีฬาเป็ นเลิศ
ตามหลักการ (Sport Policy factors Leading to International Sporting Success: SPLISS)
ปั จจัยและองค์ ประกอบที่สาคัญ สาหรับการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในมหาวิทยาลัยควรมีการจัดการอย่ างไร?
1.การสนับสนุนทางการเงิน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. องค์กรและโครงสร้ างของนโยบายกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ผู้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ความสามารถในการพัฒนาและค้ นหานักกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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5. การสนับสนุนอาชีพทางการกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. สนามและสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. การพัฒนาผู้ฝึกสอน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9. การค้ นคว้ าทางวิชาการ และนวัตกรรม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เดลฟาย ประยุกต์
(Modified Delphi Teaching)
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
จุดมุง่ หมาย

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
(รอบที่ 2 )
คาชี ้แจง

1. แบบสอบถามนี ้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามกรอบทฤษฏีหน้ าที่
ทางด้ านการบริหาร Function of Management ประกอบด้ วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การนา/การปฏิบตั กิ าร (Leading) และการควบคุม (Controlling) ผู้วิจยั ได้
นาคาตอบของท่านผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ เพื่อให้ ทา่ นได้ รับทราบความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นและของตัว
ท่านเอง และขอให้ ท่านกรุณาทบทวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ว่าท่านต้ องการยืนยันความ
คิดเห็นเดิม หรื อเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่
2. ถ้ าท่านยืนยันความคิดเห็นเดิม โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น
เดิม
3. ถ้ าท่านเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น แต่ยงั อยู่ในช่วงพิสยั ระหว่างควอไทล์ โปรดทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นใหม่
4. ถ้ าท่านยืนยันความคิดเห็นเดิม หรื อต้ องการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหม่ที่อยู่
นอกเหนือช่วงพิสยั ระหว่างควอไทล์ โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็น ใน
ช่องระดับความคิดเห็นที่ทา่ นต้ องการ และขอความกรุณาให้ ทา่ นแสดงเหตุผลที่ทา่ นไม่เห็นด้ วยกับ
คาตอบของกลุม่ ลงในช่องเหตุผลประกอบด้ วย
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ตัวอย่ าง
รูปแบบการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน

ระดับความคิดเห็น

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

5

4

3

เหตุผลประกอบ
2

1

ด้ านการวางแผน


1. มีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริ ม

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศของสถาบัน

หมายถึง ค่ามัธยฐานที่คานวณได้ จากผู้เชี่ยวชาญทังกลุ
้ ม่
หมายถึง ช่องที่ท่านเลือกไว้
หมายถึง ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ที่คานวณได้ จากผู้เชี่ยวชาญทังกลุ
้ ม่
 หมายถึง การแก้ ไขคาตอบที่ต้องการ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาอันมีคา่ ของท่าน
ในการพิจารณาแบบสอบถาม ความคิดเห็นของท่านต่อการพัฒนารูปแบบ การจัดการ
กีฬาวอลเลย์บอล เพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในครัง้ นี ้เป็ น
สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งที่จะทาให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีความสมบูรณ์และ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ตอ่ ไป ในการนี ้ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความกรุณาท่านได้ โปรดตอบ
แบบสอบถาม และผู้วิจยั จะมารับคืนด้ วยตนเองหรื อหากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งคืน
ทางไปรษณีย์ โปรดส่งมาที่ นายปัญญา อินทเจริญ เลขที่ 169 คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
ปัญญา อินทเจริญ
นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

รหัสแบบสอบถาม ……

คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่อยู่หน้ าข้ อความและเติมคาที่ตรงกับสภาพ
ความเป็ นจริงเกี่ยวกับท่าน
1. เพศ



ชาย



หญิง

2. อายุ…………………. ปี
3. วุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ โปรดระบุ
....................................................

4. ตาแหน่งหน้ าที่ของท่าน

 นักวิชาการ/อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
 ผู้บริหาร/อดีตผู้บริหารในองค์กรกีฬา
 ผู้จดั การทีม/ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
ในสถาบันอุดมศึกษา
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................

5. ระยะเวลาที่อยูใ่ นตาแหน่ง (ตามข้ อ 4)………………..ปี
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ภาคผนวก ง
แบบประเมิน
รู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ต่ อการนาไปใช้ จริง

164
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อยืนยัน “รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย”
***********************************
คาชีแ้ จง
งานวิจยั เรื่ อง รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย เป็ นรูปแบบการบริ หารจัดการตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้ าน ได้ แก่ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชี ้นา (Leading) และการควบคุม
(Controlling)
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยนี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างขึ ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร วิจยั และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้ วยเทคนิคเดลฟายประกอบด้ วยรายการต่าง ๆ ท้ ายนี ้ ซึง่ ในขันตอนนี
้
้เป็ นการ
ประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบ การจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศ
ไปใช้ จริง ผู้วิจยั ขอความกรุณาจากท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาให้ ความคิดเห็นว่ารายการ
ในรูปแบบ มีความเป็ นไปได้ มีความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความถูกต้ อง
ครอบคลุม ในการนาไปใช้ ในการปฏิบตั จิ ริงมากน้ อยเพียงใดโดยพิจารณาร่วมกับรูปแบบฯ ที่
แนบมาด้ วยแล้ วนี ้
ข้ อมูลที่ได้ จะนาไปใช้ เป็ นข้ อเสนอแนะในการยืนยันความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ต่อไป ดังนัน้ ผู้วิจยั ใคร่ขอความกรุณาท่านได้ โปรดตอบให้ ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี ้

(นายปัญญา อินทเจริญ)
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 08-9939-4448 E-mail: Panya_ple9@hotmail.com
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นิยามศัพท์
1. รูปแบบการจัดการ หมายถึง รูปแบบโครงสร้ างทางแนวคิดที่แสดงโครงสร้ างและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรื อปัจจัยต่าง ๆ ของการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็ นเลิศในสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรื อ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีสว่ นสาคัญในการบริหารงานกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศ ซึง่ ประกอบด้ วย
การวางแผน การจัดองค์การ การชี ้นา และการควบคุม
2. กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดาเนินงานกีฬา
วอลเลย์บอล ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มงุ่ เน้ นความเป็ นเลิศในด้ านนักกีฬาในการเข้ าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
4. การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การ
กาหนดกลยุทธ์และวิธีการปฏิบตั กิ ิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ที่วางไว้
5. การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการในการจัดโครงสร้ าง การจัดระบบการ
ดาเนินงานการจัดบุคคล กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ตา่ งๆและจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ให้ เหมาะสม เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
6. การชี ้นาหรื อการปฏิบตั ิการ หมายถึง กระบวนการชี ้แนะเพื่อให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
ตามแผนและกิจกรรมที่กาหนดไว้ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. การควบคุมหรื อการประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตาม
มาตรฐานหรื อเป้าหมายที่กาหนด
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คาถามสาหรับการประเมิน
1. จากรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ที่ได้ นาเสนอ มีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร มีความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด มี
ประโยชน์สนองตอบต่อความต้ องการของผู้ใช้ หรื อไม่อย่างไร และถูกต้ องครอบคลุมเนื ้อหาหรื อไม่
อย่างไร
2. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร มีความเป็ นไปได้ มากน้ อย
เพียงใด มีประโยชน์สนองตอบต่อความต้ องการของผู้ใช้ หรื อไม่อย่างไร และถูกต้ องครอบคลุม
เนื ้อหาหรื อไม่อย่างไร
โดยผู้วิจยั ขอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญลงความเห็นเกี่ยวกับการนารูปแบบการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยไปใช้ จริงตามระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง รูปแบบ มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ถูกต้ องและครอบคลุม มากที่สุด
4 หมายถึง รูปแบบ มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ถูกต้ องและครอบคลุม มาก
3 หมายถึง รูปแบบ มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ถูกต้ องและครอบคลุม ปานกลาง
2 หมายถึง รูปแบบ มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ถูกต้ องและครอบคลุม น้ อย
1 หมายถึง รูปแบบ มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ถูกต้ องและครอบคลุม น้ อยที่สุด
รู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
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การประเมินองค์ ประกอบรูปแบบจัดการการกีฬา
ความคิดเห็น
วอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
ข้ อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
ฯ
1. ด้ านการวางแผน
1
มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริ ง
2
มีความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
3
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
4
มีความถูกต้ องครอบคลุมของการดาเนินการ
2. ด้ านการจัดการองค์ กร
1
มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริ ง
2
มีความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
3
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
4
มีความถูกต้ องครอบคลุมของการดาเนินการ
3. ด้ านการนา / ด้ านการปฏิบัติการ
1
มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริ ง
2
มีความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
3
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
4
มีความถูกต้ องครอบคลุมของการดาเนินการ
4. ด้ านการควบคุม
1
มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ จริ ง
2
มีความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
3
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
4
มีความถูกต้ องครอบคลุมของการดาเนินการ
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
องค์
ประกอบ
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ภาคผนวก ช
ค่ าความตรงเชิงเนือ้ หาของข้ อคาถามที่ใช้ ในการวิจัย
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ค่าความตรงเชิงเนื ้อหา (Index of item Objective Congruence : IOC ) ของร่างแบบสอบถาม
รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ตารางค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Consistency) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบ
รู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
1. ด้ านการวางแผน (Planning)
ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

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. ด้ านการจัดองค์ การ (Organizing)
ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

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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รู ปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์ บอลเพื่อความเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
3. การนาไป/การปฏิบัติ (Leading)
ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

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. ด้ านการควบคุม (Controlling)
ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

IOC

ข้ อ

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

* ค่า IOC ทังฉบั
้ บมีคา่ ระหว่าง 0.80- 1.00 ในการพิจารณาหาค่าความตรงเชิงเนื ้อหาจะต้ องมีคา่
ตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ ได้
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