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การศึกษาการพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันา

รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการวิจยัไว ้3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอน
ที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิดและเครื่องมือในการวิจยั โดยท าการศึกษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห  ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหาร และการสมัภาษณเ์ชิงลึก (Indepth Interview) กบัผูท้รงคณุวฒุิที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารดา้น
กีฬาของโรงเรียนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ด าเนินการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 3 รอบ 
กับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา  จ านวน 17 คน และขัน้ตอนที่ 3 การยืนยัน
รูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  ด าเนินการวิเคราะหห์าค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item –
Objective Congruence Index: IOC) จากการใชเ้ทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน 
เพื่อยืนยนัรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ
และมีความสมบรูณ ์จากการวิจยัพบว่า รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย มีรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬา 6 ดา้น ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ ประกอบดว้ย 1). ดา้นการพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการ มีองคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทาง การวางแผนการบริหารงานดา้นการกีฬา หลกัสตูรการเรียนการ
สอนกีฬา และการจดัการเรยีนการสอนทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 2). ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา มีองคป์ระกอบ
ย่อย ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ และจิตใจ ของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา 3). ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา มีองคป์ระกอบ
ย่อย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูฝึ้กสอนทางการกีฬา และบคุลากรสนบัสนนุของโรงเรยีนกีฬา 4). ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา มีองคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ การดแูลสขุภาพร่างกายของนกัเรียน เสริมสรา้งสมรรถภาพร่างกาย
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา  และการวิจัยและพัฒนาทางการกีฬา  5). ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการ  มี
องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้มในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬา  สวัสดิการส าหรบันักเรียนของ
โรงเรยีนกีฬา และความปลอดภยัของนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬา 6). ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา มีองคป์ระกอบ
ย่อย ไดแ้ก่ การติดตามดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูและการติดตามพฒันาการทางการกีฬาของนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬา  และ
การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทางการกีฬา  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประเมินคณุภาพการจัด
การศกึษาของโรงเรยีนกีฬา 
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The objectives of this research were as fallows to study the development of sports 

administration model for sports school in Thailand. The data maybe used for sports administration models for 
sports schools in Thailand. The research process consisted of the following three to analyze steps.(1) the 
conceptual frameworks of the research and research instruments on the basis of synthetic analysis and 
synthetic, concept document, management theory, and indepth interviews concerned with professionals and 
sports administration model for sports school in Thailand in the amount of five people to. (2) develop into a 
sports administration model for sports school in Thailand. The research process by analyzing the synthetic 
form of the data of Delphi technique around three times with professional samples in the sports administration 
model in sports school in Thailand in with seventeen people. (3) to confirm the sports administration model in 
sports schools in Thailand, the procedure was to search and analyze the consistency Index (Item - Objective 
Congruence Index: 100) using the focus group technique with a group of the professional in order to confirm 
the perfect possibility of the sports administration model for sports schools in Thailand, The research results 
found the six models were possible. (1.) development of a managment system,composed of the determination 
of management direction, management planning, teaching courses and teaching management,. (2.) 
development of the athletes potential of which composed of knowledg, skills and mind set of the athletes,. (3.) 
the development of human resources composed of management directors, trainer support sponsors. (4.) the 
development of sports science and technology were composed of sports body care, enhancing alhletic 
performance and research and development in sport,. (5.) the management of environmental and welf are 
composed of the environment of sports teaching and practice, athlete welf are and safety,. (6.) to follow the 
development evaluation composed of the following in data collected and the development of athletes, the 
evaluation of teaching, personal performance and the quality of education evaluation 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ภมิูหลัง 
ปัจจบุนัหลายประเทศทั่วโลกตา่งใหค้วามส าคญักบัการกีฬา เน่ืองจากกีฬาพฒันาสขุภาพ

และพลานามัยของประชาชน ซึ่งน ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในสังคมและการพัฒนา        
ความเขม้แข็งของประเทศชาติ นอกจากนีก้ารพฒันาการกีฬาของชาติเพื่อความเป็นเลิศ สามารถ
สรา้งช่ือเสียงสรา้งเกียรติภมูิใหแ้ก่ประเทศชาติจากการประสบความส าเร็จของนกักีฬาตวัแทนของ
ประเทศในการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ อาทิ โอลิมปิกเกมส ์เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส  ์การแข่งขัน       
ชิงแชมป์โลก การแข่งขนัระดบัทวีป และการแข่งขนักีฬาอาชีพในรายการต่างๆ ดงันัน้  จะเห็นไดว้่า
การกีฬาถือไดว้่าเป็นสื่อกลางในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชาติใหมี้ศกัยภาพสงูยิ่งขึน้ 
ดังจะเห็นได้จากการท่ีหลายประเทศต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา           
อยา่งเป็นระบบ  (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) 

ในการพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ขึน้อยู่กบัผลสมัฤทธ์ิของการพฒันาคน
และสงัคมใหมใ่หมี้คณุภาพการพฒันาใหป้ระชาชนมีสขุภาพพลานามยัท่ีสมบรูณแ์ข็งแรงทัง้รา่งกาย
และจิตใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติไดอ้ย่าง             
มีประสทิธิภาพจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นการพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคณุภาพโดยการเสรมิสรา้งสขุภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคณุภาพมาตรฐานและมีกลยุทธท่ี์ส่งเสริมการกีฬา เพื่อสรา้งโอกาส  
ให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศสร้างนิสัยรักกีฬาและใช้เวลาว่าง                  
ใหเ้ป็นประโยชนม์ุ่งเนน้การใชกี้ฬาเป็นเครื่องมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม ดงันัน้
แนวคิดการพัฒนาการกีฬาให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งท่ีส  าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะ
นอกจากจะท าใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ
แลว้ความเจริญดา้นการกีฬายังเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศดว้ยทั้งดา้น
คณุภาพของคนในสงัคมและความเจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจการพฒันาดา้นการกีฬาเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบในดา้นบคุลากรดา้นการกีฬารวมทัง้เก่ียวขอ้งกบัประชาชนทั่วไปในการเขา้มาชมกีฬา
หรือใชบ้รกิาร เพ่ือการออกก าลงักายและเล่นกีฬา โครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัการแข่งขนัและอปุกรณ์
ดา้นการกีฬารวมทัง้องคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา จึงจ าเป็นตอ้งมีการบรหิาร
จดัการองคก์รแบบบรูณาการใหท้กุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนรว่ม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2560)  
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ในการพฒันาการกีฬาเพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ ทกุประเทศตา่งก็พยายาม
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการใหม่ประกอบ          
กบัระบบโครงสรา้งกบัเครือข่ายของการพฒันาการกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบรหิารจดัการท่ีดี 
ท าใหห้ลายประเทศประสบความส าเรจ็ในดา้นการกีฬาเป็นอย่างยิ่งประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศ
หนึ่งท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีรูปแบบ มีการวางแผน  การพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบ 
(Australian Sports Commission, 2004) ประเทศแคนาดามีหน่วยงานรบัผิดชอบเก่ียวกับการกีฬา
ของประเทศ เช่น สมาคมกีฬาแห่งชาติ (National Sport Federations) องคก์รกีฬาจงัหวดั (Provincial 
Sport Organizations) ท าใหท้ัง้ประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา มีการพฒันากีฬาไปสูร่ะดบั
โลกอย่างมีประสิทธิภาพ (Amis & Hining, 2004) ส าหรบัประเทศไทยก็เช่นเดียวกันไดมี้หน่วยงาน            
ท่ีรบัผิดชอบกีฬาของประเทศ คือ สมาคมกีฬาระดบัจังหวัด สมาคมกีฬาระดบัประเทศ การกีฬา             
แห่งประเทศไทย และส านักงานพัฒนา การกีฬาตลอดจนองค์กรท่ีเป็นสถานศึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนัและโรงเรียน ต่างก็เป็นหน่วยงานจดัระบบและพฒันาการกีฬาดว้ย
เช่นกนั 

โ ร ง เ ร ียนกีฬา ส งั ก ัดสถาบ ันการพลศ ึกษา กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา                        
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีก่อตั้งขึน้โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาของ
สถาบันการพลศึกษาให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมี                  
การจดัการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐานซึ่งมีการเรียนการสอนส าหรบัผูท่ี้มีความสามารถพิเศษทางดา้น
กีฬาให้มีความรูท้างวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วงชั้นท่ี 2              
(ป.4-ป.6) และช่วงชั้นท่ี 3-4 (ม.1-ม.6) จ านวน 13 แห่ง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส าหรบัโรงเรียนกีฬาฉบบัปรบัปรุง พทุธศกัราช 2556 ส าหรบัในส่วนของ
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้มีการสร้างหลักสูตรส าหรับนักกีฬาใช้การบริหารจัดการ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจรพรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้ฝึ้กสอนกีฬา
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพองคค์วามรูใ้หม่ในเชิงกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬารว่มกบัสมาคมกีฬา
ต่างๆก าหนดเปา้หมายชนิดกีฬาระดบันกักีฬาและระดบัการแข่งขนัอย่างเป็นรูปธรรมในการพฒันา
กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง                   
แห่งความเป็นเลิศดา้นกีฬาในระดบัอาเซียน โดยโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยด าเนินการจดัการเรยีน
การสอนทัง้วิชาสามญั วิชาพลศกึษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีน
การสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ ไดแ้ก่ หลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีน
กีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ 
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ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างสม ่าเสมอ ดา้นหลักการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬา              

จะน าหลกัการทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสรมิสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ การบ าบัด การป้องกันการบาดเจ็บ และการพัฒนาความสามารถทางกีฬา                  

โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย มีบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถประจ าอยู่ ท่ี                                 

ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา หล ักกา รพลศึกษา และการกีฬาโรงเรียนกีฬา ไดน้  าหลักการดา้น                  

พลศึกษาและการกีฬามาใชใ้นการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารยผ์ูส้อนกีฬาท่ีมีความสามารถมีความ
เช่ียวชาญ และมีผลงานในการฝึกกีฬาในแตล่ะชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศรบัผิดชอบ
ในการฝึกซอ้ม และหล ัก ก า ร ศ ึก ษ า โรงเรียนกีฬาได้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนทั่วไปทุกประการ โดยมีอาจารยท่ี์มีความรูค้วามสามารถและ
เช่ียวชาญในแตล่ะสาขารบัผิดชอบในการสอนโดยสอนในชัน้เรยีนและสอนพิเศษท่ีหอพกัใชอ้ปุกรณ์
การสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการสอนอยูเ่สมอ มุง่เนน้ ใหน้กัเรยีนมีพฒันาการทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาไปพรอ้มกนั ตามปรชัญาและวตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาของชาติ  

จากการด าเนินการของโรงเรียนกีฬา สงักัดสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว   
และกีฬา ท่ีผ่านมาไดมี้การผลิตนักเรียนกีฬาท่ีมีคุณภาพ เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วม                
ในการแข่งขนัระดบันานาชาติ ไดส้รา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศชาติเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบนัพบว่า
นกัเรียนของโรงเรียนกีฬาซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนไดร้บัการคดัเลือกเป็นตวัแทนทีมชาติ เพื่อเขา้
ร่วมแข่งขนัในระดบันานาชาติลดลง ซึ่งจากเหตผุลดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา ซึ่งขอ้มลูท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารงานดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬา เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนบัสนนุนกัเรียนและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬาสามารถพฒันาศกัยภาพเพื่อเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติ 
อนัจะเป็นการยกระดบัและพฒันามาตรฐานทางการกีฬาใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศตอ่ไปได ้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
3. เพื่อยืนยนัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
 



  4 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. การวิจยัครัง้นีจ้ะท าใหไ้ดรู้ปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
2. ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการพฒันาการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีน

กีฬาในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจัยมุ่งศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา           

ในประเทศไทย โดยผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร งานวิจัยและ            
แนวทางการบรหิารราชการของสถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. 2556 – 2560 สว่นงานการบรหิารดา้นกีฬา
ของโรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา และไดน้ ามาก าหนด
เป็นแนวคิดในการศึกษาวิจัยโดยมีเนื ้อหาสาระเก่ียวกับการบริหาร  ด้านการบริหารจัดการ                   
ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดิการและความปลอดภัย                       
ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬาของโรงเรียนกีฬาท่ีสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาเท่านัน้ 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหรืออดีตผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

กบัโรงเรยีนกีฬา ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬา นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา และผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย   โดยมี        
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา            
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งผูว้ิจัยเลือกผูท้รงคุณวุฒิ       
แบบลูก โ ซ่  (Snowball Sampling) เ พื่ อ สัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  และน า ข้อมูล ท่ี ไ ด้ม าส ร้า ง                             
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของ
โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยซึง่จะน ามาใชใ้นขัน้ตอนท่ี 2 โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) เป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานดา้นกีฬา  
2) เป็นบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หน่วยงาน                    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  
3) นกัวิชาการระดบัอดุมศกึษาท่ีเช่ียวชาญดา้นการบรหิารการกีฬา  
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ประกอบดว้ย 

1.1 ผูบ้ริหารหรืออดีตผูบ้ริหารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือผูแ้ทน
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

1.2 คณะกรมการบรหิารสถาบนัการพลศกึษา  
1.3 รองอธิการบดีสถาบนัการพลศกึษาท่ีก ากบัดแูลสว่นงานโรงเรยีนกีฬา  
1.4 นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา  

2. ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
โดยกลุ่ มตั ว อย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  คื อ  ผู้ เ ช่ี ย ว ชาญ  จ าน วน  17 คน  โ ดยผู้วิ จั ย ได้                                         
ท าการเลือกกลุม่ตวัอยา่งดว้ยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศกึษารูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) (ขัน้ตอนท่ี 2) ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้

1) เป็นผู้แทนหรืออดีตผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีก ากับดูแล        
ดา้นการบรหิารดา้นกีฬา 

2) เป็นผูบ้รหิารหรอือดีตผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา 
3)  เป็นนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู ้และประสบการณ์                 

ในดา้นวิชาการและการบรหิาร 
ประกอบดว้ย 

2.1 ผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีก ากับดูแลด้านการบริหาร      
ดา้นกีฬา  

2.2 คณะกรรมการหรอือดีตคณะกรรมการบรหิารสถาบนัการพลศกึษา 
2.3 ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา  
2.4 นักวิชาการท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวิชาการและการบริหาร      

ในสถาบนัอดุมศกึษา  
3. ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยนัรูปแบบ

การบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท้รงคณุวุฒิ 
จ านวน 10 คน โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบลกูโซ ่(Snowball Sampling) เพื่อยืนยนั
ความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชน ์ของรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของ



  6 

โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย โดยวิธีสนทนากลุม่ (Focus Group) และการวิเคราะหใ์ช ้Theoretical 
test จากการสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหห์าค่า (Item 
Objective Congruence Index : IOC) โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) เป็นคณะกรรมการบริหารดา้นกีฬาของสถาบันการพลศึกษาท่ีก ากับดูแล      
ในสว่นงานโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

2) เป็นผู้อ  านวยการหรืออดีตผู้อ  านวยการโรงเรียนกีฬา ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง            
ในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา  

3)  เป็นนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู ้และประสบการณ์                  
ในดา้นวิชาการและการบรหิาร 

ประกอบดว้ย 
3.1 ผูแ้ทนหรอือดีตผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
3.2 คณะกรรมการหรอือดีตคณะกรรมการบรหิารสถาบนัการพลศกึษา   
3.3 คณะกรรมการบรหิารดา้นกีฬาของสถาบนัการพลศกึษา  
3.4 ผูอ้  านวยการหรอือดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา  
3.5 ครูผูส้อนท่ีรบัผิดชอบดา้นกีฬา  
3.6 นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา  

ตวัแปรทีศ่กึษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ องคป์ระกอบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียน

กีฬาในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นการพฒันา
บุคลากรทางการกีฬา ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาด้านการจัด
สภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย 

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

จากการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา
ของประเทศไทยผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี ้
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองหรือแบบอย่าง ท่ีผ่านมาจากการคิดและพัฒนาขึน้มา             

เพื่อแสดงหรืออธิบาย ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ จากหลักปรัชญา ทฤษฎีหลักการ แนวคิด เพื่อเป็น                      
การแสดงโครงสรา้งทางความคิดหรือองคป์ระกอบ และความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคัญ                
เป็นขัน้เป็นตอนส าหรบัถ่ายทอดความสมัพนัธข์อง องคป์ระกอบโดยใชส้ื่อหรอืเครื่องมือเขา้ช่วยเพื่อ
ท าใหเ้กิดความรู ้เขา้ใจไดง้่ายและกระชับถูกตอ้ง สามารถวดั ตรวจสอบ และเปรียบเทียบความรู ้
ความเขา้ใจได ้

2. รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั 
และมีความสมัพนัธต์่อการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมีนโยบายเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุนกัเรียนและเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นการกีฬา เพื่อพฒันานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬาใหไ้ดร้บัการ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

2.1 ดา้นการบริหารจัดการ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีส าคัญและมีความสัมพันธ์      
ตอ่พฒันาการบรหิารจดัการดา้นการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวง
การท่องเท่ียว อาทิ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ การวางแผน หลกัสตูรการเรยีนการสอน นวตักรรม
และเทคโนโลยี และการเก็บและรวบรวมขอ้มลู เป็นตน้ 

2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียน หมายถึง องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ             
ต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                  
การท่องเท่ียว อาทิ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ทางดา้นการกีฬา              
สรา้งขวญัก าลงัใจ การพฒันาดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม เป็นตน้ 

2.3 ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อ
การพัฒนาบุคลากร เช่น ครูผูส้อน ผูฝึ้กสอน เจา้หนา้ท่ี ฯลฯ ท่ีมีส  าคญัต่อการพัฒนาการกีฬา      
ของโรงเรียนกีฬา ในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว เช่น การพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้รหิารและบคุลากร ดว้ยการอบรม การศกึษา การดงูาน เป็นตน้ 

2.4 ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา หมายถึง องคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคญัดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา มีส าคญัต่อการพัฒนาการกีฬา     
ของโรงเรียนกีฬา ท่ีสงักัดสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เช่น การแพทย์
และการพยาบาล การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อพฒันานกัเรยีน เป็นตน้  
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2.5 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั หมายถึง องคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคัญดา้นการจัดสภาพแวดลอ้ม สวัสดิการ และความปลอดภัยใหก้ับนักเรียนของ
โรงเรียนกีฬา มีส าคัญต่อการพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เช่น การสถานท่ี อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรยีน
การสอนและการฝึกซอ้มกีฬา การบรกิารหอพกั เครือ่งแตง่กาย อาหาร การดแูลความปลอดภยั เป็นตน้ 

2.6 ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬา หมายถึง องค์ประกอบ ท่ีมี
ความส าคัญด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบัน           
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มลู การติดตามประเมินผล
สมัฤทธ์ิการจดัการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

3. โรงเรยีนกีฬา หมายถึง โรงเรยีนกีฬาท่ีสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา จ านวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจงัหวดัชลบุรี โรงเรียน
กีฬาจงัหวดัตรงั โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬา
จังหวัดยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม ่และโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 

4. ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบริหารดา้นกีฬาของ
โรงเรียนในประเทศไทย โดยเป็นผูแ้ทนหรืออดีตผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีก ากบัดแูล
ดา้นการบริหารดา้นกีฬา เป็นผูบ้รหิารหรืออดีตผูบ้รหิารสถาบนัการพลศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน
กีฬาหรืออดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬา  เป็นนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นดา้นวิชาการและการบรหิาร ไดแ้ก่ ผูแ้ทนหรืออดีตผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการบริหารสถาบนัการพลศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬา 
และนกัวิชาการท่ีมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นวิชาการและการบรหิารในสถาบนัอดุมศกึษา 

5. ผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการบริหารดา้นกีฬาของ
สถาบันการพลศึกษาท่ีก ากับดูแลในส่วนงานโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ผู้อ  านวยการหรือ                 
อดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา นกัวิชาการ
จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นวิชาการและการบริหาร ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการบรหิารสถาบนัการพลศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารดา้นกีฬาของสถาบนัการพลศกึษา ผูอ้  านวยการหรืออดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีน
กีฬา ครูผูส้อนท่ีรบัผิดชอบดา้นกีฬา นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา  
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
2. ท าใหไ้ดรู้ปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจัยครัง้นีจ้ะสามารถน าไปใชแ้นวทางในการวางแผนและก าหนด             

เป็นนโยบายในการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและ             
เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการพฒันาการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ซึง่จะสง่ผล
ส าเรจ็ตอ่การพฒันาดา้นกีฬาใหท้นัยคุของการเปลี่ยนแปลงในสงัคมตอ่ไปได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาการวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศ
ไทยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคน้คว้าเอกสารงานวิจัย ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับ                    
การพฒันารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทาง                 
ในการก าหนดกรอบแนวคิดอนัประโยชนต์อ่การวิจยั ดงันี ้

1. แนวคดิ ทฤษฎีรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2. แนวคดิ ทฤษฎีการบรหิารจดัการองคก์ร 
3. นโยบายด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                      

การท่องเท่ียวและกีฬา  
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
6. เทคนิคสนทนากลุม่ (Focus Group) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิ ทฤษฎีรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

ค าว่า “รูปแบบ” หรอื “Model” ค  านีเ้ป็นค าท่ีสื่อความหมายไดห้ลายอย่าง ซึง่โดยทั่วไปแลว้
รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งบคุคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
เช่น เป็นค าอธิบายเป็นแผนผงัไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถ
เขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ 

1.1 ความหมายของรูปแบบ 
สโตนเนอร ์และแวนเคล (Stoner & Wankle, 1986) ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ คือ           

1) รูปแบบเชิงกายภาพ ไดแ้ก่ 1.1) แบบจ าลองท่ีออกแบบมาจากของจรงิ 1.2) แบบจ าลองท่ีสรา้งและ
ออกแบบไวเ้พื่อใชเ้ป็นตน้แบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) รูปแบบเชิงความคิด ไดแ้ก่ 2.1) รูปแบบท่ีสรา้งขึน้
โดยจ าลองมาจากทฤษฏีท่ีมีอยู่แลว้ 2.2) รูปแบบท่ีสรา้งขึน้เพื่อใช้อธิบาย ตัวสาระของทฤษฎี 
สอดคลอ้งกบั ทซูี และแครอลล ์(Tosi & Carroll, 2008) ไดก้ลา่วถึง รูปแบบไวว้า่รูปแบบเป็นนามธรรม
ของของจรงิหรอืภาพจ าลองของสถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง ท่ีอาจจะมีตัง้แตรู่ปแบบอย่างง่าย ๆ 
ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและมีทัง้รูปแบบเชิงกายภาพท่ีเป็นแบบจ าลองทางวตัถ ุและ
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รูปแบบเชิงคณุภาพท่ีใชอ้ธิบายปรากฏการณด์ว้ยภาษาและสญัลกัษณ ์ส่วน เยาวดี รางชยักลุ วิบลูย์
ศร ี(2544) ใหค้วามหมาย ดงันี ้

1) เป็นแบบจ าลองในลกัษณะเลียนแบบ 
2) เป็นตวัแบบท่ีใชเ้ป็นแบบอยา่ง 
3) เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสญัลกัษณแ์ละหลกัการของระบบ 
4) เป็นแบบแผนหรือแผนผังของการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยความสัมพันธ์           

เชิงระบบ 
รูปแบบ (Model)  เ ป็นค า ท่ี ใช้เพื่ อสื่ อความหมายหลายอย่างตามพจนานุกรม 

Contemporary English ของลองแมน (Longman, 1987) ใหค้วามหมายไว ้3 ลกัษณะคือ 
1) แบบจ าลอง ซึง่เป็นสิ่งท่ียอ่สว่นจากของจรงิ 
2) คนหรอืสิ่งของท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินงานได ้
3) แบบหรอืรุน่ของผลติภณัฑต์า่ง ๆ 

คีพ (Keeve, 1988) จ าแนกได ้4 ประเภท คือ 
1) รูปแบบเชิงเทียบเคียงหรอืคลา้ย (Analogue Model) คือ รูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์

กับระบบเชิงกายภาพ เช่น รูปแบบของการพัฒนาอะตอม สรา้งขึน้โดยใชห้ลักการเทียบเคียง
โครงสรา้งของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและท าให้รูปแบบสอดคล้อง           
กับขอ้มูลหรือความรูท่ี้มีอยู่ในขณะนี ้โดยรูปแบบท่ีสรา้งขึน้ตอ้งมีองคป์ระกอบชัดเจนเพื่อให้
สามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ และสามารถน าไปใช้ในการหาข้อสรุป                
ของปรากฏการณ ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

2) รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) คือ รูปแบบการแสดงความสมัพนัธข์อง
องค์ประกอบภายในรูปแบบ ในรูปของข้อความ รูปแบบเชิงข้อความใช้หลักการเ ทียบเคียง           
เชิงแนวคิด ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิบาย จึงท าให้เกิดความกระจ่างมากขึน้           
แตจ่ดุอ่อน คือ ขาดความชดัเจนแน่นอน ท าใหย้ากแก่การทดสอบรูปแบบ 

3)  รูปแบบเ ชิ งคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  คื อ  รูปแบบ ท่ีก าหนด
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังกช์ั่นทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบนัมีแนวโนม้ว่า    
จะน าไปใชใ้นดา้นพฤตกิรรมศาสตรม์ากขึน้ โดยเฉพาะในการวดัผลทางการศกึษา รูปแบบลกัษณะ
นีส้ามารถน าไปสูก่ารสรา้งทฤษฎี เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได ้
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4) รูปแบบเชิงสาเหต ุ(Causal Model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสรา้งเป็นสมการเชิงเสน้   
ท่ีประกอบดว้ยตัวแปรสมัพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบมี 2 
ลกัษณะ คือ 

4.1 รูปแบบระบบเสน้เดี่ยว (Recursive Model) คือ รูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปร ดว้ยเสน้โยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตใุนทิศทางเดียว โดยไม่มีการ
สมัพนัธย์อ้นกลบั 

4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่  (Non-recursive Model)  คือ รูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปร       
ตวัหนึ่ง อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงเหต ุและเชิงผลพรอ้มกนั จงึมีทิศทางยอ้นกลบัได ้

ราจ (Raj, 1996) ใหค้วามหมายไว ้2 ความหมาย คือ 1) รูปยอ่ของความจรงิของปรากฏการณ ์
ซึ่งแสดงดว้ยขอ้ความ จ านวนหรือภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ท าใหเ้ขา้ใจความจริงของ
ปรากฏการณไ์ดด้ียิ่งขึน้ 2) ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ สอดคลอ้ง 
ใหค้วามหมายว่า รูปย่อท่ีเลียนแบบความสมัพนัธข์องปรากฏการณใ์ดปรากฏหนึ่งโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อช่วยขจดัระบบความคิดในเรื่องนัน้ใหง้่ายขึน้และเป็นระเบียบ สามารถเขา้ใจลกัษณะส าคญัของ
ปรากฏการณน์ัน้ ใหค้วามหมายไวใ้นพจนานกุรมการศกึษา มี 4 ความหมาย คือ 

1) เป็นแบบอยา่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งหรอืท าซ  า้ 
2) เป็นแบบอยา่งเพื่อการเลียนแบบ 
3) เป็นแผนภมูิ ซึง่เป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นหลกัการและแนวคดิ 
4) เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมตัวเป็น           

ตวัประกอบและสญัลกัษณท์างระบบสงัคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตรห์รือ
บรรยายเป็นภาษาก็ได ้ซึง่คีพ (Keeve, 1988) จ าแนกได ้4 ประเภท คือ 

1)  รูปแบบเชิงเ ทียบเคียงหรือคล้าย (Analogue Model)  คือ  รูปแบบท่ีมี
ความสมัพนัธก์ับระบบเชิงกายภาพ เช่น รูปแบบของการพฒันาอะตอม สรา้งขึน้โดยใชห้ลกัการ
เทียบเคียงโครงสรา้งของรูปแบบให้สอดคลอ้งกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและท าให้รูปแบบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูหรือความรูท่ี้มีอยู่ในขณะนี ้โดยรูปแบบท่ีสรา้งขึน้ตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจน
เพื่อใหส้ามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจักษ์ได ้และสามารถน าไปใชใ้นการหาขอ้สรุป       
ของปรากฏการณ ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

2) รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) คือ รูปแบบการแสดงความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบภายในรูปแบบ ในรูปของขอ้ความ รูปแบบเชิงขอ้ความใชห้ลกัการเทียบเคียง     
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เชิงแนวคิด ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิบาย จึงท าให้เกิดความกระจ่างมากขึน้              
แตจ่ดุอ่อน คือ ขาดความชดัเจนแน่นอน ท าใหย้ากแก่การทดสอบรูปแบบ 

3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คือ รูปแบบท่ีก าหนด
ความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบันมีแนวโน้ม          
ว่าจะน าไปใชใ้นดา้นพฤติกรรมศาสตรม์ากขึน้ โดยเฉพาะในการวัดผลทางการศึกษา รูปแบบ
ลกัษณะนีส้ามารถน าไปสูก่ารสรา้งทฤษฎี เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได ้

4) รูปแบบเชิงสาเหต ุ(Causal Model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสรา้งเป็นสมการเชิง
เสน้ท่ีประกอบดว้ยตวัแปรสมัพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐาน ผลของรูปแบบ       
มี 2 ลกัษณะ คือ 

4.1 รูปแบบระบบเส้น เดี่ ยว  (Recursive Model)  คือ  รูปแบบท่ีแสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปร ดว้ยเสน้โยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตใุนทิศทางเดียว 
โดยไม่มีการสมัพนัธย์อ้นกลบั 

4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเสน้คู่ (Non – recursive Model) คือ รูปแบบท่ีแสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปร โดยมีทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายในตวัแปร ตวั
หนึ่ง อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงเหต ุและเชิงผลพรอ้มกนั จงึมีทิศทางยอ้นกลบัได ้

ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปท่ีใชก้นัจะประกอบดว้ย 3 ส่วนดงันี ้คือ 
สว่นแรก คือ ทฤษฎีหลกัการ แนวคิดของรูปแบบ สว่นท่ีสอง คือ วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ  สว่นท่ีสาม 
คือ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แตด่า้นลกัษณะของรูปแบบจะมีลกัษณะดงันี ้คือ 1) เป็น
รูปแบบเชิงเปรยีบเทียบ (Analogue Model) ไดแ้ก่ รูปแบบความคิดท่ีแสดงออก   ในลกัษณะของการ
เปรยีบเทียบสิ่งตา่งๆ อยา่งนอ้ย 2 สิ่งขึน้ไป 2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ี
แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและเขียน) ใช้กันจากทางภาษาศาสตร์ 3) รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร ์(Mathematical Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางคณิตศาสตร ์ซึ่งจะเกิดขึน้
หลงัรูปแบบเชิงภาษา 4) รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทาง
แผนผงัแผนภาพ กราฟ ไดอะแกรม 5) รูปแบบเชิงสาเหต ุ(Causal Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงให้
เห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรตา่งๆ ของสภาพปัญหา 

มาลี สืบกระแส (2552) กล่าวว่า รูปแบบมีสองลักษณะคือรูปแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบตัิงานและรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ป็นตน้รูปแบบอาจแสดงความสมัพนัธด์ว้ยเสน้โยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูป
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สมการคณิตศาสตรห์รือสมการพยากรณห์รือเขียนเป็นขอ้ความจ านวนหรือภาพหรือแผนภมูิหรือรูป
สามมิต ิ

สรุปรูปแบบ หมายถึง รูปแบบเป็นระบบท่ีแสดงโครงสรา้งทางความคิด ท่ีไดจ้ากการศกึษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชอ้ธิบายความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของ
รูปแบบนัน้ ๆท าใหเ้ขา้ใจความจรงิของรูปแบบนัน้ๆไดด้ียิ่งขึน้ 

1.2 ประเภทของรูปแบบ 
สไตเนอร ์(Steiner, 1988) รูปแบบมี 2 ประเภท คือ 

1) รูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Practical model or model-of) เป็นรูปแบบจ าลอง          
ทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต ์เครือ่งบนิ ภาพจ าลอง  

2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical model or model-for) เป็นรูปแบบจ าลองท่ี       
สรา้งขึน้จากกรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน ตวัทฤษฎีไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง แต่เป็น    
ตวัช่วยใหเ้กิดรูปแบบท่ีมีโครงสรา้งตา่งๆ ท่ีสมัพนัธก์นั (Keeve, 1988) 

คีพ (Keeve, 1988) จ าแนกได ้4 ประเภท คือ 
1) รูปแบบเชิงเทียบเคียงหรอืคลา้ย (Analogue Model) คือ รูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ์

กับระบบเชิงกายภาพ เช่น รูปแบบของการพัฒนาอะตอม สรา้งขึน้โดยใชห้ลักการเทียบเคียง
โครงสรา้งของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและท าให้รูปแบบสอดคล้อง                 
กับข้อมูลหรือความรู ้ท่ี มีอยู่ ในขณะนี้ โดยรูปแบบท่ีสร้างขึ ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน                      
เพื่อใหส้ามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษ์ได ้และสามารถน าไปใชใ้นการหาขอ้สรุปของ
ปรากฏการณ ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

2) รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) คือ รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์     
ขององคป์ระกอบภายในรูปแบบ ในรูปของขอ้ความ รูปแบบเชิงขอ้ความใชห้ลกัการเทียบเคียง     
เชิงแนวคิด ปรากฏการณ์ และใช้ข้อความในการอธิบาย จึงท าให้เกิดความกระจ่างมากขึน้           
แตจ่ดุอ่อน คือ ขาดความชดัเจนแน่นอน ท าใหย้ากแก่การทดสอบรูปแบบ 

3)  รูปแบบเ ชิ งคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  คื อ  รูปแบบ ท่ีก าหนด
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบนัมีแนวโนม้ว่า   
จะน าไปใชใ้นดา้นพฤตกิรรมศาสตรม์ากขึน้ โดยเฉพาะในการวดัผลทางการศกึษา รูปแบบลกัษณะ
นีส้ามารถน าไปสูก่ารสรา้งทฤษฎี เพราะสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานได ้
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4) รูปแบบเชิงสาเหต ุ(Causal Model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสรา้งเป็นสมการเชิงเสน้ท่ี
ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐาน ผลของรูปแบบ                
มี 2 ลกัษณะ คือ 

4.1 รูปแบบระบบเสน้เดี่ยว (Recursive Model) คือ รูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร ดว้ยเสน้โยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไม่มี      
การสมัพนัธย์อ้นกลบั 

4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่  (Non-recursive Model)  คือ รูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปร       
ตวัหนึ่ง อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงเหต ุและเชิงผลพรอ้มกนั จงึมีทิศทางยอ้นกลบัได ้

กู๊ด (Good, 2005) ในพจนานุกรมการศึกษาไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว้ 4 
ความหมายคือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งหรือท าซ า้  2) เป็น
ตวัอย่างเพื่อเลียนแบบเช่นตวัอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลียนแบบเป็น
ตน้ 3) เป็นแผนภมูิหรอืรูปสามมิติซึง่เป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรอืหลกัการหรอืแนวคิด 4) เป็นชดุ
ของปัจจยัตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัซึง่รวมตวักนัเป็นตวัประกอบและเป็นสญัลกัษณท์าง
ระบบสงัคมอาจจะเขียนออกมาเป็นสตูรทางคณิตศาสตรห์รอืบรรยายเป็นภาษาก็ได ้

ทิงค์เอ็กชิสท์ (ThinkExist, 2008) ได้ให้ความหมายของคาว่ารูปแบบ  (Model) ไว้ว่า              
เป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบตัิงานหรือแบบแปลนของการก่อสรา้งที่วาดไวล้่วงหนา้หรือสิ่งของท่ี
เป็นตวัแทนแสดงความคิดของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตหรอืสิ่งท่ีเตรยีมเอาไวล้ว่งหนา้ 

อาร์ดิกชั่ นนารี  (Ardictionary, 2008) ได้นิยามความหมายของ  (Model) ว่าหมายถึง
แบบจ าลองท่ีเป็นสดัส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกนักบัของจรงิหรอืสญัลกัษณข์องการเป็นตวัแทนสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตหรอืแบบแผนของสิ่งท่ีเตรยีมไว ้

สมาน อัศวภูมิ (2550) สรุปว่าองค์ประกอบรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบด้วยกัน คือ                  
1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 3) ระบบกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการด าเนินงาน
ของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินรูปแบบ 6) เง่ือนไขของรูปแบบ 

คณุลกัษณะของรูปแบบท่ีดี  (พลูสขุ หิงคานนท,์ 2540) 
1) รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งระหว่างตัวแปรมากกว่า        

ท่ีจะเนน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแบบรวมๆ  
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2) รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบดว้ยข้อมูล       
เชิงประจกัษ ์โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ ถา้ปรากฏว่าไม่สอดคล้องกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์รูปแบบ
นัน้ตอ้งถกูยกเลกิไป 

3) รูปแบบควรอธิบายโครงสรา้งความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีจะศึกษาได้    
อยา่งชดัเจน 

4) รูปแบบควรน าไปสูก่ารสรา้งแนวคดิใหมห่รอืความสมัพนัธใ์หมข่องเรือ่งท่ีไดศ้กึษา 
5)  รูปแบบในเรือ่งใดจะเป็นเช่นไรขึน้กบักรอบของทฤษฏีในเรือ่งนัน้ ๆ 

กล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าประเภท ลักษณะขององค์ประกอบของรูปแบบนั้นไม่มี
หลกัเกณฑท่ี์เป็นเกณฑใ์นการแบ่งท่ีตายตวัจะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละสถานการณแ์ละ
ขึน้อยู่กับลักษณะเฉพาะหรือการออกแบบแนวคิดทฤษฏีและหลักการพืน้ฐานในการก าหนด
วตัถปุระสงคใ์นการสรา้งรูปแบบนัน้ๆ เป็นหลกั 

1.3 การพัฒนารูปแบบ 
ในการพฒันารูปแบบนัน้มีนกัวิชาการหลายๆท่านไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาไวใ้น

รูปแบบท่ีแตกต่างกบัออกไป ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของรูปแบบหรือลกัษณะงานนัน้ๆ 
ซึง่นกัวิชาการแตล่ะท่านไดใ้หแ้นวคิดไวด้งันี ้

วิลเลอร ์(Willer, 1986) ไดก้ล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่าในการพัฒนารูปแบบนั้น      
มีขัน้ตอนในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสรา้ง
รูปแบบและการหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนมีการด าเนินการ
อยา่งไรนัน้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะและกรอบแนวคดิ ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบนัน้ 

สมาน อศัวภูมิ (2550) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันางานวิจัยอย่างมีรูปแบบ
โดยใช้วิ ธีการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเพื่อให้ได้ผลงานเป็นท่ีน่าเ ช่ือถือและ            
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิแนวปฏิบตัิในการวิจยัพฒันารูปแบบมี 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1) การก าหนดขอบเขตและสาระของรูปแบบตน้รา่ง 
2) การทบทวนวรรณกรรมและปรบัปรุงแบบตน้รา่ง 
3) ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาตามกรอบแนวคิดของรูปแบบตน้รา่ง 
4) การออกแบบรูปแบบครัง้สดุทา้ย 
5) การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบ 

สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ (2539) ไดศ้ึกษาวิจัยเพื่อน าเสนอรูปแบบระบบการบริหาร
คณุภาพแบบมุ่งคณุภาพทัง้องคก์ารในการบริหารส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั โดยมีขัน้ตอนใน
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การด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี ้คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบของแนวคิดส าหรับการวิจัย            
ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะหอ์งคก์าร ระบบงาน และการประยกุตก์ารบรหิารคณุภาพแบบมุ่งคณุภาพ
ทัง้องคก์าร ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบรูปแบบระบบการบรหิารคณุภาพแบบคณุภาพทัง้องคก์ารใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ขัน้ตอนท่ี 4 การตรวจสอบรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ ขัน้ตอนท่ี 5     
การปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาเป็นรูปแบบท่ีสมบรูณ ์ขัน้ตอนท่ี 6 สรุปและน าเสนอรูปแบบ 

สุทัศน ์ขอบค า (2540) ไดพ้ัฒนารูปแบบเรื่อง รูปแบบการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1        
เป็นการศกึษาหลกัการ แนวคิดทฤษฏี เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้รหิารการศกึษา โดยศกึษาถึง
ทฤษฏีการกระจายอ านาจ สภาพ แนวคิด รูปแบบการกระจายอ านาจ ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การพฒันา
เป็นการสงัเคราะหจ์ากขัน้แรกน ามาสรา้งเป็นรูปแบบท าการตรวจสอบ ปรบัปรุง โดยสอบถาม
ความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

กล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัการสรา้งและพฒันารูปแบบนัน้ อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสรา้ง
รูปแบบและการหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ จะตอ้งมีแนวคิดและทฤษฎีในการสรา้งรูปแบบแลว้
น าเอาขอ้มลูท่ีจดัเก็บมาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดโครงสรา้งและขอ้เสนอของรูปแบบในแต่
ละขัน้ตอนวา่มีการด าเนินการอยา่งไรเพื่อน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบนัน้ ๆ 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคก์ร 

การจ าแนกองคก์รตามลักษณะการบริหาร (กัญญามน อนิหว่างและคณะ, 2554)  
1.องคก์รระบบราชการ (Bureaucratic Organization) หมายถึง องคก์รท่ีจัดตัง้ขึน้

เพื่อประโยชนส์ว่นรวม เป็นการบรหิารงานในองคก์รขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ การบรหิารงานของรฐับาล 
2.อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น  ( Private Organization)  ห ม า ย ถึ ง  อ ง ค์ ก ร ท่ี จั ด ตั้ ง ขึ ้น                           

เพื่อแสวงหาผลประโยชนแ์ละก าไรใหก้ลุม่ของตนเป็นส าคญั 
3.องคก์รระหว่างประเทศ (International Organization) หมายถึง องคก์รท่ีจดัตัง้ขึน้

จากการรวมตวักนัของประเทศตา่งๆ โดยค านงึถึงประโยชนข์องมนษุยชาตริว่มกนั 
ทฤษฎีองคก์รเพือ่การจัดการองคก์ร  
การพัฒนาการบริหารเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความอยู่รอดขององคก์รอย่างยิ่งเพราะธุรกิจใน

ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นธุรกิจไรพ้รมแดน ซึ่งผูบ้รหิารยงัคงใชแ้นวความคิดทางการบรหิารแบบเดิม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงก็จะพบว่าธุรกิจนัน้จะไม่สามารถอยู่รอดไดอี้กตอ่ไป แนวทางการพฒันาการบรหิาร 
ในองคก์รควรท าการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์อนัดบัแรก โดยการพฒันาทรพัยากรบคุคลในองคก์รให้
สามารถพฒันาตนเองพฒันากลุ่ม แลว้จึงพฒันาองคก์รในท่ีสดุ ผูบ้รหิารควรท าการพฒันาตนเองให้
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สามารถมีทักษะในการบริหารเช่นมีทักษะในการคิด การสร้างวิสัยทัศน์ ให้ก้าวไกล                               
สามารถมองปัญหาทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้ มีทักษะด้านเทคนิครูจ้ักวิธีการท างาน                 
มีความช านาญในงานท่ีท า สามารถแนะน าลกูนอ้งไดอ้ย่างดีนอกจากนีผู้บ้รหิารควรมีทกัษะในดา้น
ข่าวสารขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาการบริหาร และเ น่ืองจากเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่ง
กลายเป็นธุรกิจไรพ้รมแดน ไรอ้าณาเขต ข่าวสารขอ้มลูต่างๆ กลายเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้
ความสนใจอย่างมากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัจะตอ้งปรบัเปลี่ยนรูปแบบกระจากการบริหารใน
รูปแบบดัง้เดิมมาสู่รูปแบบเทคนิคการบรหิารจดัการยคุใหม่ ดงัเช่น ล าดบัการเกิดของแนวความคิด 
การจดัการจากแนวคิดแบบดัง้เดิมจนกระทั่งสูย่คุปัจจบุนั ซึง่จะเห็นไดว้า่การบรหิารในองคก์รปัจจบุนั
มีแนวความคิดการบริหารมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับสถานการณอ์ย่างยิ่งแนวความคิดทางทฤษฎี              
การบรหิารยคุต่างๆ เป็นสิ่งท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัเพื่อสามารถน ามาปรบัใชก้บัสถานการณท่ี์
เกิดขึน้ (กญัญามน อินหวา่งและคณะ, 2554)  

แนวความคิดทฤษฎีแตล่ะแนวยอ่มมีความแตกตา่งไป ตามสถานการณ ์หรอืสิ่งแวดลอ้มใน
ยุคนัน้ๆเพื่อใหก้ารศึกษาดา้นทฤษฎีมีความเขา้ใจยิ่งขึน้ จึงท าการรวบรวม ทฤษฎีท่ีมียุคสมยัและ
แนวความคิดท่ีคลา้ยๆกัน มาไวด้ว้ยกัน โดยแนวความคิดทฤษฎีองคก์ารสามารถแบ่งออกเป็น 4 
แนวความคิดดงันี ้ 

1. แนวความคิดการบรหิารแบบคลาสสิค (Classical management approach) การศกึษา
การจัดการแบบคลาสสิคเป็นทฤษฎีการจัดการท่ีมุ่งองค์กรโดยส่วนรวม  โดยมุ่งประสิทธิผล                      
ในการผลิตผลลพัธท่ี์ตอ้งการดว้ยการใชต้น้ทุนทรพัยากรท่ีต ่าและ มุ่งประสิทธิภาพท่ีความสามารถ
ขององคก์รดว้ยการสรา้งใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้มีนักทฤษฎีท่ีใหค้วาม
สนใจกบัแนวคิดการจดัการแบบคลาสสิคเช่นการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร ์และทฤษฎีองคก์าร
แบบคลาสสคิ ดงัเช่น  

เฟรดเดอรร์ิค เทเลอร ์(Frederick W.Tayloy, 1951 อา้งถึงในกัญญามน อินหว่าง 
และคณะ 2554)  ท าการศึกษาหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific 
Management) จนไดร้บัการขนานนามว่าบิดาของการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตรก์ารจัดการ
แบบวิทยาศาสตรมี์ความเช่ือในเรื่องการเพิ่มผลผลิตโดยอาศยัการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และเพิ่มค่าจา้งคนงานผ่านการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตรด์ว้ยการใชว้ิธีการสรา้งการเขา้กันได้             
ของคนงานและความร่วมมือของกลุ่ม เพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ผลผลิตสูงสุดและการพัฒนาคนงาน             
การท างาน โดยใชว้ิธีท่ีดีท่ีสดุ (The one best Way) ใหค้วามส าคญัต่อการศกึษาดา้นเวลา (Time 
Study) และการเคลื่อนไหวในการท างาน (Motion Study) ในยุคนี ้มีการเน้นการใช้ความคิด
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วิทยาศาสตร ์ยอมรบัความกลมเกลียว ในกิจกรรมกลุ่มมากและใหค้วามส าคญัต่อความรว่มมือ
ของมนุษยย์อมรบัความกลมกลืนในกิจกรรมกลุ่มมากและใหค้วามส าคญัต่อความร่วมมือของ
มนุษย์มากกว่ าความ ไม่ มี ร ะ เบี ยบของบุคคล  ส าห รับด้านการท า ง านนั้น แนวคิ ด                                
ตามหลกัวิทยาศาสตรส์นใจการเพิ่มผลผลิตสงูสดุมากกว่าผลผลิตในวงจ ากดัและพฒันาคนงาน
ดว้ยการใหเ้ขา้ฝึกอบรมทัง้กบัหวัหนา้งานและคนงานทกุคน เพื่อใหส้ามารถใชค้วามสามารถสงูสดุ
มาปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ Tayloy สนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ        
ในการผลิตไม่เพียงแตก่ารลดตน้ทนุและการเพิ่มก าไรเท่านัน้ แตย่งัศกึษาในเรือ่งอตัราคา่ตอบแทน
ท่ีเหมาะสมและแรงงานท่ีเหมาะสมดว้ย กล่าวไดว้่าปัจจบุนัแนวความคิดตามหลักวิทยาศาสตรนี์ ้
ยังคงมีการน ามาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพัฒนา             
จากนีแ้นวความคิดดา้นการฝึกอบรมยงัคงมีความส าคญัตอ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ในองคก์ร
อยู่จนปัจจบุนันีแ้ละไดมี้ผูค้ิดคน้แนวคิดดา้นการฝึกอบรมใหก้า้วหนา้ยิ่งขึ ้นดว้ยวิธีการใชอ้งคก์าร      
แห่งการเรียนรูก้ารสรา้งเครือข่ายการเรียนรูร้ว่มกนัขององคก์รต่อไป และสิ่งนีเ้ป็นการยืนยนัไดว้่า
แนวคดิดา้นวิทยาศาสตรนี์เ้ป็นทฤษฎีคลาสสิกของสงัคมโลกแมว้า่จะผา่นไปเกือบรอ้ยปีก็ตาม  

แฮริงตัน  อี เมอร์สัน  (Harrington emerson, 1853-1931 อ้างถึ ง ในกัญญามน           
อินหว่าง และคณะ 2554) เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมผลงานส่วนใหญ่เนน้ดา้นการจัดสรร
ท รัพยากรและกา รขจัดคว ามสูญ เปล่ า  emerson ยอมรับแนวคิ ดด้า นกา รจัดก า ร                              
ตามหลกัวิทยาศาสตร ์ของเทยเ์ลอรม์ากและสนับสนุนแนวคิดดว้ยการศึกษาดา้นความส าคญั       
ของทรงโครงสรา้ง และจดุมุง่หมายขององคก์รจากการศกึษานีท้  าใหเ้กิดแนวทางดา้นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 12 ประการซึ่งสะทอ้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและการจัดการท่ีมีระบบ     
โดยมุง่ท่ีการท างานใหเ้หมาะสมและง่ายขึน้เพื่อลดความสิน้เปลืองในดา้นทรพัยากรตา่งๆดงันี ้ 

1. ผูบ้รหิารควรทราบถึงสิ่งท่ีตอ้งการเพื่อลดความคลมุเครอื และความไม่แน่นอน 
และก าหนดจดุมุง่หมายท่ีชดัเจน  

2. ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถ ใช้หลักเหตุผลสร้างความแตกต่าง           
โดยคน้หาความจรงิและความค าแนะน าใหม้ากเท่าท่ีจะท าได ้ 

3. ผูบ้รหิารตอ้งรบัฟังค าแนะน าจากบคุคลอ่ืนเพื่อรบัทราบปัญหาตา่งๆได ้ 
4. ผู้บริหารควรก าหนดกฎเกณฑ์ขององค์กรเพื่อให้พนักงานเช่ือถือตามกฎ       

และวินยัตา่งๆ  
5. ผูบ้รหิารควรใหค้วามยตุิธรรมและความเหมาะสมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
6. ผูบ้รหิารควรมีขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นปัจจบุนัถกูตอ้งและแน่นอน  
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7. ผูบ้รหิารควรใชก้ารวางแผนส าหรบั แตล่ะหนา้ท่ีมีความฉบัไวของการจดัสง่  
8. ผูบ้รหิารตอ้งพฒันาวิธีการท างานและก าหนดเวลาท างานส าหรบัแตล่ะหนา้ท่ี

มีมาตรฐานและตารางเวลา  
9. ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสภาพแวดลอ้มใหด้ี  
10. ผูบ้รหิารควรรกัษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบตัิท่ีมีมาตรฐาน  
11. ผูบ้รหิารตอ้งระบกุารท างานท่ีมีระบบถกูตอ้งและเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
12. ผูบ้รหิารควรใหร้างวลัพนกังานส าหรบัพนกังานท่ีท างานมีประสทิธิภาพ 

จากแนวทาง 12 ประการข้างต้นจะพบว่าแนวคิดของ emerson ยังคงสามารถ     
น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรในปัจจุบันได้ดังเช่นระบบข้อเสนอแนะหรือระบบให้รางวัลหรือ            
การสรา้งนโยบายที่ชดัเจนขององคก์ร  

เฮนรี่ แอล แกนท ์(Henry L. Gantt, 1861 -1919 อา้งถึงในกญัญามน อินหว่าง และ
คณะ 2554) มีความสนใจในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับองค์กรโดยเน้น                
ในเรื่องค่าตอบแทนของคนงานกับการผลิตของแต่ละชิน้แต่ละวันสิ่งท่ีท าใหเ้ขามีช่ือเสียงมาก       
คือการคิดแผนภมูิเพื่อใชใ้นการดอูตัราผลิต แต่ละวนัของโรงงาน แผนภมูิท่ีใชมี้ช่ือเรียกว่า (Gantt 
Chat)  แผนภมูินีไ้ดถ้กูน าไปใชก้บัองคก์รต่างๆ มากแผนภมูิแกรนดไ์ดพ้ฒันาแนวคิดเพื่อน ามาใช้
กบัการตดัสินใจและใชใ้นการควบคมุการปฏิบตัิงานดว้ยกิจกรรม PERT ในปัจจุบนัแนวทางของ
แกนไดก้ลายเป็นสิ่งท่ีสงัคมโลกน ามาปรบัใชก้บัการสรา้งองคค์วามรูต้่างๆ มากยิ่งขึน้และพฒันา
ไปสูแ่ผนภมูิในรูปแบบตา่งๆ  

แฟร็งค์ กิลเบรท และลิเลียน กิลเบรท (Frank Gillbreth, 1868 -1919 อ้างถึงใน
กญัญามน อินหวา่ง และคณะ 2554) ครอบครวักินเบสมีความสนใจแนวคิดตามหลกัวิทยาศาสตร์
และใชศ้ึกษาวิธีทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องการศกึษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) ในการท างาน
ผลงานของทัง้สองมีช่ือเสียงมากในดา้นการแสดงถึงแนวคิดของการใชเ้วลากบัการท างานทัง้ 2 มี
ประสบการณใ์นการศึกษาถึงการเคลื่อนท่ีของการเรียงอิฐโดยสรา้งแนวคิดเก่ียวกับการท างาน      
เป็น 2 เท่า Frank ใหค้วามสนใจดา้นประสิทธิภาพในการท างานส่วนของการคน้หาวิธีการท างาน  
ท่ีดีท่ีสดุ เช่นเดียวกับ Taylor แต่ Frank ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในดา้นการเขา้ใจถึงบุคลิกภาพ
และความตอ้งการของบคุคลส าหรบัลิเลียนนัน้ได้ใหค้วามสนใจกบัลกัษณะการท างานของมนษุย์
เพราะเน่ืองจากลิเลียนศึกษาทางดา้นจิตวิทยาอุตสาหกรรมและลิเลียนไดก้ลายเป็นสุภาพสตรี      
คนแรกทางดา้นการจดัการในยคุนัน้ 
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การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative Management)  แนวคิดด้าน        
การจัดการตามหลักการบริหารนีเ้ป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในประเทศทางยุโรปโดยเน้นลักษณะ         
การบรหิารจดัการงานในองคก์รเป็นหลกัซึง่มีผูส้นใจแนวคิดนีเ้ป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกบัองคก์ร
ขนาดใหญ่หรอืระบบราชการอยา่งไรก็ตามแนวคดิการจดัการตามหลกัการบรหิาร ไดน้  าไปใชอ้ยา่ง
กวา้งขวาง ในระยะเวลาตอ่มาดงัเช่นนกัทฤษฎีตา่งๆ ดงันี ้

เฮนรี่ฟาโยล (Henri Fayol, 1841-1925 อ้างถึงในกัญญามน อินหว่าง และคณะ 
2554) เป็นบิดาการจัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสไดเ้สนอ
แนวความคิดเก่ียวกับหลักการบริหารงาน 14 ประการซึ่งถือว่าเป็นหลักการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของฟาโยล ดงันี ้ 

1. การแบง่งานกนัท าใน (Division of work)  
2. อ านาจและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
3. ความมีระเบียบวินยั (Discipline)  
4. ความมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
5. การมีเปา้หมายเดียวกนั (Unity of direction)  
6. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์กร 

(Subordination of individual to the general interest) 
7. คา่ตอบแทนและวิธีการ จ่ายคา่ตอบแทน (Remuneration and methods) 
8. การรวมอ านาจ (Centralization) 
9. สายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) 
10. ค าสั่ง (Order) 
11. หลกัความเสมอภาค (Equity) 
12. ความมั่นคงในงาน (Stability of tenure) 
13. ความคดิรเิริม่ (Innovative) 
14.ความสามคัคี (Esprit de corps)  

นอกจากนีฟ้าโยลยงัไดเ้สนอแนวความคิดในดา้นกระบวนการจดัการวา่ประกอบดว้ย
หนา้ท่ี function ทางการบรหิารคือ  

1. การวางแผน (Planning) เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท าการคาดการณ์
ล่วงหนา้ถึงเหตกุารณท่ี์จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึน้เป็นแผนการปฏิบตัิงานหรือวิธีการ
ทางการปฏิบตัิเอาไวเ้พื่อส าหรบัเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
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2. การจดัการองคก์ร (Organization) เป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัใหมี้โครงสรา้ง
ของงานตา่งๆและอ านาจหนา้ท่ีเพื่อใหท้รพัยากรในการบรหิารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. การบังคับบัญชา (Commanding) เป็นหน้าท่ีในการสั่งการงานต่างๆของ         
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารและคนงานจะตอ้งเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนง าน        
และองคก์ารท่ีมีอยูร่วมถึงการติดตอ่สื่อสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด  

4. การประสานงาน (Co-ordinating) เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงงานของทกุคน
ใหเ้ขา้กนัไดแ้ละก ากบัใหไ้ปสูจ่ดุหมายเดียวกนั  

5. การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ      
ประกนัไดว้า่กิจกรรมตา่งๆท่ีท าไปนัน้สามารถเขา้กนัไดก้บัแผนท่ีวางไว ้

ในระยะต่อมามีผูใ้หก้ารสนบัสนุนความคิดของฟาโยในดา้นการบริหารอีกมากมาย 
เช่น Luher Gulick และ Lyndall Urwick นกัทฤษฎีเหลา่นัน้ไดแ้สดงความคิดเก่ียวกับกระบวนการ
บรหิาร 7 ประการ (POSDCoRB) ดงันี ้ 

1. การวางแผน (Planning)   
2. การจดัการองคก์ร (Organization) 
3. การจดับคุคล (Staffing) 
4. การอ านวยการ (Directing) 
5. การประสานงาน (Co-ordinating)  
6. การรายงาน (Reporting) 
7. การงบประมาณ (Budgeting)  

หลักการจัดการขา้งตน้ ถือว่าเป็นหนา้ท่ีของงานบริหารท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไป    
ปรบัใชใ้นการปฏิบตัิงานในแตล่ะสถานการณท่ี์แตกตา่งกนัไดเ้ป็นการด าเนินงานใหผู้ป้ฏิบตัิงานใน
องคก์รไดป้ฏิบตัิงานใหส้  าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างไรก็ตามแนวคิดโพสตข์อบนั้น        
มีความเหมาะสม กับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่าท่ีจะน ามาใช้กับองค์กรขนาดเล็กเพราะ
กระบวนการจัดการส าหรับองค์กรขนาดเล็กเช่นธุรกิจขนาดย่อม ( Small Business)  ซึ่ง                   
ไม่จ าเป็นตอ้งใช้กระบวนการจัดการท่ีมีระบบมากสามารถใช้การวางแผนการจัดการองคก์ร        
การอ านวยการและการควบคมุก็สามารถท าใหก้ระบวนการท างานด าเนินไปได ้

การจัดการตามระบบราชการของแมกซ ์เวเบอร ์(Max Weber, 1864-1920 อ้างถงึใน
กัญญามน อนิหว่าง และคณะ 2554) 
เวเบอรเ์ป็นนกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนัไดท้ าการศึกษาระบบโครงสรา้งองคก์รในทศวรรษ               

ท่ี 20 เขาศึกษาการท างานภายในองคก์รและโครงสรา้งของสงัคม ผลงานของเวเบอรน์ั้นไดส้รา้ง
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แนวความคิดใหก้บัองคก์รขนาดใหญ่มากทัง้ยงัเป็นการตีแผ่การปฏิบตัิงานขององคก์รขนาดใหญ่ได้
อย่างชดัเจน สิ่งท่ีเวเบอรใ์หค้วามสนใจนัน้คือองคก์รขนาดใหญ่ในสงัคมช่วงนัน้เกิดการขยายตวัมาก
ขึน้และจะมีความแตกต่างจากระบบครอบครวัแบบดัง้เดิม จากการศึกษานี้ เวเบอรไ์ดเ้รียกองคก์ร
ขนาดใหญ่ว่าองคก์รแบบระบบราชการซึ่งมีลักษณะท่ีแตกต่างจากองคก์รขนาดเล็กคือองคก์รมี
โครงสรา้งขององคก์รท่ีชดัเจนแน่นอนมีสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นล าดบัขัน้  มีความรบัผิดชอบและ
อ านาจหนา้ท่ีชดัเจนเนน้การบงัคบับญัชาแบบควบคมุ และสิ่งท่ีเวเบอรค์น้พบในระบบราชการและ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขคือการท างานท่ีลา่ชา้ผูป้ฏิบตัิมกัใหค้วามส าคญักบัผูบ้รหิารมากกว่าลกูคา้ลกัษณะ
องคก์รแบบระบบปิดไมใ่หค้วามสนใจตอ่สิ่งแวดลอ้มภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงองคก์ร จะใชก้ารสื่อสาร
แบบทางเดียวโดยผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจสิทธ์ิขาด อย่างไรก็ตามแนวคิดของเวเบอรใ์นเรื่องระบบ
ราชการก็ยังมีข้อดีในดา้นของการแบ่งอ านาจหน้าท่ีและมีโครงสรา้งท่ีชัดเจน ซึ่งท าให้องคก์ร              
แบบราชการสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเป็นระบบและสามารถใชร้ะบบคณุธรรมมาบริหารงานใน
องคก์รไดอ้ย่างดี ในปัจจุบนันีแ้นวคิดดา้นระบบราชการยังคงมีอยู่ทั่วไปซึ่งผูบ้ริหารเขา้ใจถึงขอ้ดี
ข้อเสียก็จะสามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีมีคุณค่าเพื่อให้องคก์รสามารถเกิดประสิทธิภาพต่อไป                 
จากการศึกษาทฤษฎีคลาสสิกทั้งในดา้นหลักการการจัดการทางวิทยาศาสตรห์ลักการจัดการ               
การบริหารและหลกัการจัดการการท าระบบราชการพบว่ามีลกัษณะแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญัต่อ
ประสบการณ์ท่ีกว้างขวางในด้านสร้างผลผลิต  กับประสิทธิภาพ การท างานภายในองค์กร                  
โดยเนน้ ดา้นทรพัยากรทุนเงิน ประสิทธิผลประสิทธิภาพและการพฒันาทางการบริหารจัดการใน
องคก์ร ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการน าไปใชบ้ริหารงานและการพัฒนาสรา้งผลลพัธ์ของการ
ปฏิบตัิงานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างดี นอกจากนี ้ยงัพบว่าหากใชแ้นวทางในยคุคลาสสิกบริหารองคก์ร           
ทั้งบริหารงานและบริหารคนแลว้จะก่อใหเ้กิดระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย โดยเฉพาะ               
การควบคุมการปฏิบัติงาน จะมีความชัดเจนมาก อย่างไรก็ตามแนวความคิดของยุคนีไ้ดส้รา้ง
ภาพลกัษณข์องคนในองคก์รท่ีมีลกัษณะเหมือนเครื่องจกัมากกว่ามนุษยผ์ูมี้ชีวิตจิตใจเพราะทกุคน
ต่างสรา้งผลผลิตรายไดท่ี้ตอ้งการ ตามสดัส่วนความสามารถของตนส าหรบัองคก์รและผูบ้ริหาร             
ตา่งก็ตอ้งการไดผ้ลประโยชนท่ี์คุม้คา่จากคนงานของตน จงึสรา้งระบบจดัการระบบการผลิตและการ
ควบคมุท่ีสามารถท าใหอ้งคก์รไดป้ระโยชนส์งูสดุ สิ่งหนึ่งท่ีแนวคิดในยคุคลาสสิคใหค้วามสนใจนอ้ย
คือการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลลกัษณะของบุคคลความรูส้ึกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงเป็น
เหตุผลท่ีท าใหอ้งคก์รท่ีใชแ้นวความคิด ยุคคลาสสิคมากอาจก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นความขัดแยง้              
ดา้นการสื่อสารดา้นภาวะผูน้  าและดา้นการจูงใจเพราะเน่ืองจากทุกคนต่างใหค้วามส าคญักับงาน
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มากกวา่คนอ่ืน เพราะฉะนัน้องคก์รลกัษณะนีจ้ึงตอ้งเสียเวลากบัการแกปั้ญหาในดา้นความขดัแยง้ท่ี
เกิดจาก  ความไมพ่อใจของบคุลากรกบัผูบ้รหิารและการสญูเสียบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

การจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior management approach)  การจัดการ             
เชิงพฤติกรรมศาสตรเ์ป็นการจดัการท่ีมุ่งลกัษณะบุคคลกับองคก์รผลกระทบของแต่ละบุคคลและ
พฤติกรรมกลุ่มในองคก์ร แนวคิดนีจ้ึงเนน้ความส าคญัขององคก์รว่าเป็นเสมือนระบบสงัคมท่ีบคุคล
ตอ้งเก่ียวขอ้งกนั นกัทฤษฎีกลุม่นีมุ้ง่ศกึษาทดลองพิสจูนส์มมติฐานโดยการสงัเกตเป็นส าคญัอย่างไร
ก็ตามแนวคิดดา้นพฤติกรรมศาสตรน์ัน้ใหค้วามส าคญัตอ่จิตใจของคน การสรา้งความสมัพนัธข์องคน
ในองคก์ร นกัทฤษฎีกลุ่มนีเ้ช่ือว่าการใหค้วามส าคญัต่อคน ความรูส้กึนึกคิด การสรา้งสงัคมรว่มกนั
จะท าใหผ้ลผลติมากขึน้ ทัง้ยงัลดปัญหาดา้นความขดัแยง้ใหก้บัองคก์รดว้ย การจดัการเชิงพฤติกรรม
ศาสตรนี์แ้บง่เป็นแนวคิดดา้นมนษุยสมัพนัธก์บัแนวคิดดา้นทรพัยากรมนษุย ์อาจกลา่วไดว้่าแนวคิด
ทัง้สองดา้นนีก้ลายเป็นแนวทางการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นยคุปัจจบุนันี ้

ทฤษฎีการจดัการสมัยใหม่ (Modern Theory of Management)  
การเดินทางของทฤษฎีขององคก์รนั้นมีระยะทางและใช้เวลาท่ียาวนานอย่ างไรก็ตาม                  

มนุษยผ์ูมี้ปัญญาเป็นเลิศก็ไม่ไดย้่อทอ้ต่ออปุสรรคทัง้ยงัคงสืบคน้ศึกษาและสรา้งสรรคก์ารพฒันา
องคค์วามรูเ้สมอมาแนวคิดทฤษฎีดา้นการจดัการไดถ้กูน ามาศึกษาอย่างมากเพื่อสามารถน าไปใช้
ประโยชนใ์หก้ับองคก์รต่างๆอนัจะสรา้งความยิ่งใหญ่ใหก้ับมนุษย์ไดส้  าหรบัการจดัการสมยัใหม่ท่ี
เกิดขึน้โดยการทดลองจากนกัทฤษฎีจ านวนมากนีไ้ดมี้การกลา่วถึงรายได ้ดา้นเช่นการจดัการทฤษฎี
ระบบไดก้ลายเป็นองคค์วามรูท่ี้สรา้งแนวทางพฒันาใหก้บัองคก์รตา่งๆไดม้ากมาย  

การจัดการสมยัใหม่เป็นการผสานแนวคิดของการจัดการแบบคลาสสิค แบบพฤติกรรม 
ศาสตร ์และการจดัการเชิงปรมิาณท าใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆ  คือทฤษฎีเชิงสถานการณ ์และทฤษฎีระบบ 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสมยัใหม่เป็นสิ่งใหม่ท่ีนกัวิชาการทางดา้นการบรหิารองคก์รไดน้ ามาปรบั
ใชก้บัการบรหิารธุรกิจ ซึง่เป็นการพฒันาทฤษฎีในแตล่ะยคุสมยั และองคค์วามรูด้า้นทฤษฎีองคก์รให้
สอดคลอ้งประสานกันอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งส  าหรบัในยุคนีท่ี้พยายาม
พิจารณาแนวทาง  

ทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ ์(Contingency theory of management)  
ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณเ์ป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญัต่อการปรบัปรุงพฤติกรรม         

การจดัการตามสถานการณเ์ฉพาะอย่างขององคก์ร ประกอบดว้ย เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้มภายนอก
และบคุลากรขององคก์ร นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญัตอ่ภาวะผูน้  าเพื่อใหเ้ป็นผูน้  าเป็นผูต้ดัสินใจต่อ
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ ฉะนัน้แนวคิดทฤษฎีนีจ้งึเนน้ในดา้นใชศ้าสตรแ์ละศิลป์ในการจัดการ  
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นกัทฤษฎีเชิงสถานการณไ์ดร้วบรวมหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมซึง่ผูบ้รหิารจะน ามาใชไ้ดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลมากขึ ้นกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสาน 3 แนวความคิด คือการจัดการตาม                         
หลักวิทยาศาสตร ์หลักพฤติกรรมศาสตร ์และหลักการจัดการเชิงปริมาณในแบบกรณีทฤษฎี             
เชิงสถานการณจ์ะสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาภาวะผูน้  า การตดัสินใจ เปลี่ยนแปลงองคก์ร               
การจูงใจบุคลากร การจัดการทรพัยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารจะมีเทคนิควิธีการใหม่ๆ ประกอบดว้ย                   
การมีสว่นรว่มในกลุม่งาน และรูปแบบการเป็นผูน้  าเชิงสถานการณ ์วิธีการบรหิารเชิงสถานการณน์ัน้
สถานการณท์างการบรหิารแต่ละอย่างจะตอ้งถกูพิจารณาแยกจากกนั ปัจจยัภายนอก  และภายใน
ตอ้งถกูวิเคราะห ์ผูบ้รหิารจะตอ้งมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัภายในสถานการณท่ี์มีขอ้จ ากดัไม่เหมือนกนั 
และมุง่กระท าท่ีสอดคลอ้งกนัอยา่งท่ีอยา่งดีท่ีสดุกบัสถานการณ ์และมุง่พฒันาทกัษะทางการบรหิาร
ท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดกับการระบุปัจจัยทางสถานการณ์ท่ีส  าคัญ  วิธีการศึกษาการบริหาร              
เชิงสถานการณไ์ดเ้สนอแนวและว่าผูบ้รหิารตอ้งเป็นผูน้  าท่ียืดหยุ่น  บางเวลาอาจเผด็จการบางเวลา              
อาจประชาธิปไตย ซึง่จะตอ้งวิเคราะหปั์จจยัหากอยู่ในสถานการณท่ี์ตอ้งรบีเรง่การผลิต แตพ่นกังาน
ไมมี่ความสามารถเท่าท่ีควรผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งใชก้ารบรหิารแบบเผด็จการเนน้งานเป็นหลกัเป็นตน้  

ทฤษฎีระบบ (System theory)  
แนวคิดระบบของการจัดการจะอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีระบบทั่วไปลุดวิจ วอนเบอร์                  

ทาวอนเบอร ์(Ludwig vo Bertalaffy อา้งถึงในกัญญามน อินหว่าง และคณะ 2554) เป็นผูก้่อตั้ง
ทฤษฎีระบบทั่วไปขึน้โดยหลกัของทฤษฎีระบบนีจ้ะอาศยัแนวคิดดา้นพฤติกรรมศาสตร ์และแนวคิด
ด้านวิทยาศาสตรผ์สมผสานกัน ซึ่งมององค์กรเป็นระบบตามหน้าท่ีท่ี สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม                  
มีความเก่ียวขอ้งกันซึ่งตอ้งการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทุกระบบจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีใช้
กระบวนการแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนปัจจยัน าเขา้เป็นผลผลิตระบบจะจดัขึน้กบัการปอ้นกลบัเพื่อสอบ
ผลลพัธแ์ละปรบัปรุงปัจจยัน าเขา้โดยมี 4 สว่นดงันี ้

1. ปัจจัยน าเขา้ ประกอบดว้ย ทรพัยากรมนุษยก์ารเงินสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ      
และขอ้มลูข่าวสารเพื่อการผลิตสินคา้ระบบการบรกิารและการตดัสินใจ  

2. กระบวนการแปรสภาพ ประกอบดว้ย การจัดการ เทคโนโลยี การปฏิบัติ และ     
การผลติเพ่ือเปลี่ยนปัจจยัน าเขา้เป็นผลผลติ  

3. ผลผลิต ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ก าไรขาดทุน พฤติกรรมของพนักงาน    
และผลลพัธ์ ท่ีคาดหวงั เป็นผลผลิตโดยผูบ้ริหารในทุกระดบัท่ีท างานเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์     
ขององคก์ร  
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4. การป้อนกลับ เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธ์เก่ียวกับกิจกรรมองค์กร        
โดยมีลกูคา้คูแ่ขง่ขนั ภาครฐั และผูจ้ดัการ เป็นผูป้ั้นกบัขอ้มลูใหก้บัองคก์รเสมือนเป็นผูต้รวจการณ์
ทางธุรกิจ  

องคก์รธุรกิจเป็นเสมือนระบบหนึ่งท่ีท าหนา้ท่ีแปรสภาพ เริม่จากการน าเอาทรพัยากรตา่งๆ
เข้าสู่ระบบ จากนั้นองค์กรก็จะท าหน้าท่ีแปรสภาพสิ่งท่ีน าเข้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ  เช่น การใช้
กระบวนการจดัการ การใชก้ระบวนการผลิต การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตัง้เปา้ไว้
เช่น ผลิตภณัฑ ์การบริการ การคา้ หรือการบริการสงัคม ภายในระบบขององคก์รประกอบธุรกิจจะ
ประกอบดว้ยระบบย่อยต่างๆ ซึ่งต่างฝ่ายตอ้งท าหนา้ท่ีแปลสภาพทรพัยากรจนกระทั่งเป็นสินคา้
ส าเรจ็รูปและบรกิารตา่งๆ 

ส าหรบัการบริหารเชิงระบบนัน้มีประโยชนม์าก เพราะผูบ้ริหารสามารถมองเห็นขอบเขต
ขององคก์รท่ีเป็นระบบยอ่ยขององคก์รท่ีมีความสมัพนัธก์นักบัสภาพแวดลอ้ม ดงันัน้องคก์รทกุองคก์ร 
และท่ีระบบเปิดอย่างแท้จริง เพราะว่าตอ้ใช้ปัจจัยน าเขา้จากสภาพแวดลอ้มและเปลี่ยนแปลง               
ให้เป็นปัจจัยส่งออกสู่สถานการณ์ แนวคิดนีจ้ะไดผ้ลต่อเม่ือองคก์ารท่ีน าไปใช้สามารถปรบัตัว                 
ให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยเฉพาะข่าวสารขอ้มูลจะเป็นสิ่งส  าคัญ               
ส  าหรับแนวคิดนี ้อย่างยิ่ง ฉะนั้นองค์กรควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการบรหิารตอ่ไป  

ทฤษฎี Z ของวิลเลียม จ ีอูชิ (William G Ouchi : Ouchi's Theory)  
ทฤษฎี Z ไดพ้ัฒนาหลงัจากการศึกษาองคก์รธุรกิจญ่ีปุ่ นและสหรฐัอเมริกาโดยแนวคิด              

ดา้นการจัดการของทั้งสองประเทศนีมี้ความแตกต่างกัน ซึ่งท าใหเ้กิดแนวการบริหารงานท่ีเกิด
ประสทิธิภาพ เพราะสามารถปิดขอ้ดอ้ยของแตล่ะสว่นได ้ลกัษณะของทฤษฎี A ของสหรฐัอเมรกิานัน้
ใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงานระยะสัน้ เนน้การตดัสินใจโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีการประเมิน และ
การเลื่อนต าแหน่งอย่างรวดเร็ว มีการควบคุมอย่างเป็นทางการ เนน้เสน้ทางอาชีพแบบเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ส าหรบัลกัษณะขององคก์รแบบ J ของญ่ีปุ่ นนัน้ จะมีลกัษณะแตกต่างอย่างเห็นไดช้ัด            
ในเรื่องการจ้างงานระยะยาว มีการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ รับผิดชอบงานเป็นกลุ่ม  รวมทั้ง                  
การประเมินผลและการเลื่อนขัน้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ท่ีส  าคญัคือควบคมุตวัเองไมเ่ป็นทางการ ซึง่ทัง้
ของอเมรกิาและญ่ีปุ่ นตา่งก็มีจดุเดน่จดุดอ้ยท่ี Ouchi น ามาวิเคราะหแ์ละสรา้งแนวความคิดใหมด่งันี ้ 

ลกัษณะองคก์รแบบ Z เป็นการปรบัปรุงจากทฤษฎีของอเมรกิาและญ่ีปุ่ น 
1. การจา้งงานตลอดชีวิต 
2. การตดัสินใจเป็นเอกฉนัท ์
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3. ความรบัผิดชอบเฉพาะบคุคล 
4. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
5. การควบคมุในตนเองไมเ่ป็นทางการ โดยมีการวดัผลอยา่งชดัเจนและเป็นทางการ 
6. เสน้ทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในระดบัปานกลาง 
7. มีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครวั 

ในปัจจุบนัมีผูใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี z ในองคก์รมากและมีการตอบรบัจากผูบ้ริหารระดบัโลก
มากมาย ในการน าไปใชน้ั้นจะเริ่มตน้จากการค านึงถึงผลประโยชนข์องพนักงาน ใหพ้นักงานได้                    
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการท างานการใชว้สัดอุุปกรณค์วามคิดเห็นเพื่อใหง้านส าเร็จ  โดยถือว่า
เป็นผลลพัธเ์ดียวกนัแสดงถึงการปรบัปรุงความคิดท่ีดี 

ทฤษฎีองคก์รแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization)  
ปีเตอร ์แซงเก้ (Peter Senge :1990 อา้งถึงในพูนฤดี สุวรรณพันธ์และคณะ. 2553) กับ

ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู ้ แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้เป็นแนวคิดท่ีต้องการให้คน                                 
เกิดความตอ้งการในการท่ีจะแบ่งปันความรูใ้หเ้กิดขึน้และแพร่หลายไปทั่วทัง้องคก์ร โดยไดส้รา้ง
แนวคิดออกเป็น 5 ประการ คือ  

1. Personal mastery คื อ  กา ร ท่ีบุคคลได้ขยาย ขีด ความสามารถของตน                     
อย่างต่อเน่ืองทุกคนตอ้งเป็นนักพัฒนาตนเองในการเรียนรู ้ทักษะความสามารถเพื่อให้เกิด                  
การปรบัปรุงผลงานตลอดเวลา  

2. Shared Vision คือ การมีเปา้หมายหรอืผลลพัธท่ี์พงึประสงคร์ว่มกนัโดยสนบัสนนุ
ใหบุ้คลากรไดแ้สดงวิสัยทัศนข์องแต่ละคนออกมาแลว้จึงเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดร้่วมอภิปราย
รว่มกนัอนัเป็นเครือ่งมือท่ีจะน าไปสูก่ารมีวิสยัทศันร์ว่มกนัซึง่ตอ้งมีความตอ่เน่ือง  

3. Mental model คือ การมีความปรารถนาหรือแรงบนัดาลใจร่วมกันโดยบุคลากร
ตระหนัก ถึงสภาพปัญหาปัจจุบันขององคก์รและพรอ้มท่ีจะตรวจสอบท้าทายสภาพท่ีเกิดขึน้               
โดยจะมีแมแ่บบทางความคิดชดุหนึ่งคอยควบคมุการตดัสินใจของพนกังานในองคก์ร  

4. Team Learning คือ การให้องค์กรสร้างการถ่ายทอดความรู ้ซึ่ง กันและกัน           
เป็นการสรา้งบทเรยีนแห่งความส าเรจ็เพื่อขยายตอ่ไปในหน่วยงานอื่น เป็นความคดิและสรา้งสรรค์
สิ่งใหม่ภายใตก้ารประสานงานรว่มกนัการเรียนรูเ้ป็นทีมจึงตอ้งอาศยัความรูค้วามคิดของสมาชิก
ในกลุม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของทีมต่อไป 

5. System Thinking คือ การพฒันาแบบแผนทางความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีเป็นระบบ
คือเป็นการหาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมและความส าเร็จขององคก์รเป็นการคิด 
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แบบองคร์วมหรอืมองภาพกวา้งที่องคป์ระกอบตา่งๆ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งชดัเจนเพื่อท่ีจะเขา้ใจ
และภาพสาเหตท่ีุมาของปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

จากองคป์ระกอบดงักล่าวจะเห็นว่าเป็นความต่อเน่ืองท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้โดยเริ่ม
จากบุคคลในองคก์รท่ีมีการเรียนรูข้ยายขีดความสามารถไปเช่ือมโยงกับองคก์รโดยรวมแลว้  จึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกิดเป็นองค์ความรูใ้หม่เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรต่อไปสิ่งส  าคัญ               
ของแนวคิดนีค้ือวิสยัทศันร์ว่มกนัในทกุระดบัและตอ้งกระท าอยา่งตอ่เน่ือง 

 
3. นโยบายด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษาสังกัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา 

สถาบนัการพลศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีจุดเนน้ส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมพัฒนาด้านการพลศึกษาการกีฬานันทนาการการออกก า ลังกาย                 
การเลน่กีฬาสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษาเยาวชนและประชาชนมี
คณุภาพคู่คณุธรรมห่างไกลอบายมขุและสิ่งเสพติดใหโ้ทษโดยใชกิ้จกรรมการกีฬานนัทนาการและ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนสงัคมและประเทศชาติตามเจตนารมณข์อง                
การจัดตัง้สถาบนัการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจากสถานการณแ์นวโนม้ของการใชค้วามส าเร็จ               
ดา้นการกีฬามาสรา้งศกัยภาพศกัดิศ์รีและความโดดเด่นของชาติในปัจจบุนัสถาบนัการพลศกึษาให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาการกีฬาทุกระดับทุกชนิดกีฬาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุน                  
การใชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาเป็นกลไกส าคญัในความส าเรจ็ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มดา้นต่างๆทั้งการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของ
โรงเรยีนกีฬาและวิทยาเขตใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการ
กีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีนโยบายดงันี ้

1. การก าหนดชนิดกีฬาท่ีเปิดสอนในโรงเรยีนกีฬาและวิทยาเขตมีแนวทางดงันี ้
1.1 มุ่งพัฒนานักกีฬาตามชนิดกีฬาท่ีสอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬา                

ในระดบันานาชาต ิเช่น กีฬาซีเกมส ์เอเช่ียนเกมส ์และโอลิมปิกเกมส ์เป็นตน้ 
1.2 กระจายชนิดกีฬาท่ีเปิดสอนใหค้รอบคลมุทกุภมูิภาคทั่วประเทศ 
1.3 ชนิดกีฬาท่ีเปิดสอนในโรงเรยีนกีฬาและวิทยาเขตจะตอ้งมีความเช่ือมโยงกัน

ในการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาโดยค านึงถึงการท างานท่ีสามารถบูรณาการร่วมกันระหว่าง
โรงเรยีนกีฬากบัวิทยาเขตเช่นโรงเรยีนกีฬาท่ีอยู่ตามภมูิภาคตา่งๆตอ้งเปิดสอนชนิดกีฬาท่ีสามารถ
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พัฒนาต่อยอดกับวิทยาเขตท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดพืน้ท่ีใกล้เคียงกันเพื่อส่งต่อ            
การพฒันานกักีฬาสูค่วามเป็นเลศิอย่างตอ่เน่ือง 

2. หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกนกักีฬาดงันี ้
2.1 แนวทางการด าเนินงานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา 

1) มีลกัษณะทางกายภาพท่ีดีเช่นน า้หนกัสว่นสงูและสมรรถภาพรา่งกาย 
2) มีทกัษะพืน้ฐานดีและมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาชนิดนัน้ๆ 

2.2 แนวทางการด าเนินงานสาหรบัวิทยาเขต 
1) เป็นนักกีฬาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาหรือสถานศึกษาอ่ืน                  

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา 
2) มีผลงานในการแข่งขนักีฬาในระดบัชาติและนานาชาติ เช่น กีฬาเยาวชน

แห่งชาต ิกีฬาแห่งชาต ิกีฬาซีเกมส ์และกีฬาเอเช่ียนเกมส ์เป็นตน้ 
3. การพฒันานกักีฬาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิดงันี ้

3.1 แนวทางการด าเนินงานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา 
1) จดัจา้งผูฝึ้กสอนผูเ้ช่ียวชาญกีฬาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
2) ส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนกีฬาวางแผนพัฒนารูปแบบระบบ               

การฝึกซอ้มแผนการฝึกซอ้มก าหนดตารางหรือวางแผนการฝึกซอ้มกีฬาใหเ้ป็นไปอย่างมีระบบ        
มีแบบแผนและเป็นขัน้ตอนเพื่อท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดการพฒันานกักีฬาหรือทีมกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสบความส าเรจ็ในการแข่งขนั 

3) ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ฝึ้กสอนกีฬาใหไ้ดร้บัการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมให้มีการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการแสวงหาค้นคว้า                   
หรือจากประสบการณ์ต่างๆน ามาสรุปเป็นทฤษฏีการฝึกสอนและนาเอาความสามารถไปใช้                 
ในวนัแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อพฒันานกักีฬาสูค่วามเป็นเลศิ 

4) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อม             
และแขง่ขนักีฬาใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถรองรบัการแข่งขนักีฬาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

5) ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คัญ กั บ ก า ร พัฒ น า กี ฬ า                            
โดยการน าหลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชอ้ย่างจริงจงัและใหส้อดคลอ้งเหมาะสม     
กบัโปรแกรมและอปุกรณข์องแตล่ะชนิดกีฬาเพื่อพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลิศรวมทัง้จดัหาเครือ่งมือ
และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญท่ีนาไปสู่ความส าเร็จจากแข่งขัน            
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ 
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6) รว่มมือกับสมาคมกีฬาต่างๆในการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันานกักีฬา
เพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ เช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาต ิกีฬาซีเกมส ์กีฬาเอเช่ียนเกมส ์และกีฬาโอลิมปิกเกมส ์เป็นตน้ 

3.1.1 แนวทางการด าเนินงานส าหรบัวิทยาเขต 
1) จั ด จ้ า ง ผู้ ฝึ ก ส อ น ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ กี ฬ า ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ                        

และตา่งประเทศ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูฝึ้กสอนกีฬาวางแผนและพัฒนา

รูปแบบการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโดยมีแผนการฝึกซ้อมในระยะสั้นและ                
ระยะยาว 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนกีฬาไดร้บัการพัฒนาความรู ้
ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมให้มีการสรา้งนวัตกรรมและจัดทาการวิจัยเพื่อพัฒนานักกีฬา              
สูค่วามเป็นเลศิ 

4) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การ
ฝึกซอ้มและแข่งขันกีฬาให้ไดม้าตรฐานและสามารถรองรบัการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและ
นานาชาตไิด ้

5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์            
การกีฬาและเทคโนโลยีกีฬาเพื่อพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศรวมทัง้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์              
ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

6) ก าหนดใหว้ิทยาเขตท่ีมีศกัยภาพเป็นเจา้ภาพหลกั (CEO) ใน
แต่ละชนิดกีฬาโดยท าขอ้ตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆในการส่งเสริมสนับสนุนและ
พฒันานกักีฬาเพื่อเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  เช่น กีฬาแห่งชาติ
กีฬาคนพิการ กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย กีฬาซีเกมส ์กีฬาเอเช่ียนเกมส ์และกีฬาโอลิมปิก
เกมส ์เป็นตน้ 

4. การจดัสวสัดิการส าหรบันกักีฬาดงันี ้
4.1 แนวทางการด าเนินงานส าหรบัโรงเรียนกีฬา 

1) จัดใหมี้อาคารหอพักนักกีฬาอย่างเพียงพอรวมทั้งจัดระบบหอพักใหไ้ด้
มาตรฐานสะดวกและปลอดภยัส าหรบันกักีฬา 

2) จดัอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการส าหรบันกักีฬาทกุวนั 
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3) จดัวสัดอุุปกรณก์ารศึกษาและกีฬาเช่น ชุดนักเรียนชุดลูกเสือ ยุวกาชาด
อปุกรณก์ารเรยีน ชดุฝึกซอ้ม และชดุแขง่ขนัสาหรบันกักีฬาทกุคน เป็นตน้ 

4) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการเขา้ร่วมการแข่งขนัทัง้ระดบัชาติและ
นานาชาตริวมทัง้การปรบัปรุงระเบียบขอ้บงัคบัการเบกิจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั 

4.2 แนวทางการด าเนินงานส าหรบัวิทยาเขต 
1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบ า รุ งการศึกษาส าหรับนักกีฬาและ                 

จดัใหมี้อาคารหอพกันกักีฬาอย่างเพียงพอรวมทัง้จดัระบบหอพกัใหไ้ดม้าตรฐานสะดวกปลอดภยั
ส าหรบันกักีฬา 

2) สนบัสนนุคา่อาหารในระหวา่งการเก็บตวัฝึกซอ้มและเขา้รว่มการแขง่ขนั 
3) สนับสนุนค่าเบีย้เลีย้งให้กับนักกีฬาในระหว่างการเก็บตัวฝึกซอ้มและ      

เขา้รว่มการแขง่ขนัการสนบัสนนุคา่ท่ีพกัระหวา่งการแข่งขนั 
4) จดัอปุกรณกี์ฬาส าหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนั เช่น ชดุฝึกซอ้มและแข่งขนั

กระเป๋ารองเทา้ เป็นตน้ 
5) จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาทัง้ระดบัชาติและ

นานาชาต ิ
5. จดัท าปฏิทินการแข่งขนักีฬาทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติเพื่อใหมี้ความชดัเจน

และเกิดประโยชนใ์นการวางนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาการกีฬาของสถาบนัให้
สอดคลอ้งกบัการแข่งขนักีฬารายการตา่งๆ 

6. การจดัการแข่งขนักีฬาสถาบนัการพลศกึษาแห่งประเทศไทยและการแข่งขนักีฬา
โรงเรยีนกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้มีแนวทางด าเนินการดงันี ้

6.1 จดัท าระเบียบหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิในการเบิกจ่ายงบประมาณจดัการ
แข่งขนักีฬาสถาบนัการพลศึกษาฯและกีฬาโรงเรียนกีฬาฯ เพื่อประโยชนใ์นการควบคุมบริหาร
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อัตราค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน            
ใหส้ามารถเบกิจ่ายไดส้ะดวกคลอ่งตวัมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

6.2 พฒันาระบบฐานขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณท่ีเป็นจรงิของคณะกรรมการ
จัดการการแข่งขันกีฬาฝ่ายต่างๆ  เพื่อเสนอต่อส านักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมใหก้บัสถาบนัการพลศกึษาตอ่ไป 

6.3 ก าหนดล าดบัการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาสถาบนัการพลศกึษาฯกีฬา
โรงเรียนกีฬาฯ เพื่อให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาท่ีจะเป็นเจ้าภาพได้รับทราบล่วงหน้า  3 ปี               
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ทัง้นีเ้พื่อใหส้ามารถเตรียมความพรอ้มวางแผนบรหิารจดัการและการเสนอของบประมาณในการ
ปรบัปรุงอาคารสถานท่ีสนามกีฬาและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

แนวคิดพืน้ฐานในการจัดตัง้โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย เริ่มมาจากประเทศจีน เม่ือปี              
พ.ศ. 2530 โดยประเทศจีนไดต้ัง้คณะกรรมการพลศกึษาและการกีฬาแห่งชาติขึน้เป็นหน่วยงานระดบั
สงูสดุ มีหนา้ท่ีปฏิบตัิงานดา้นพลศึกษาและการกีฬาของชาติซึ่งตัง้อยู่ท่ีกรุงปักก่ิง มีระดบัเทียบเท่า
กระทรวงศกึษาธิการปฏิบตัิงานภายใตก้ารแนะน าของคณะกรรมการ หน่วยงานนีจ้ะรบัผิดชอบดา้น
การวางนโยบายและแผนงาน ตลอดจนงบประมาณของการพลศกึษาและการกีฬาทั่วประเทศ รวมถึง
ใหก้ารสนบัสนนุองคก์รกีฬาระดบัชาติ (บ ารุง เสียงเพราะดีและคณะ, 2543) 

การพลศกึษาในโรงเรยีนกีฬาจะเนน้ถึงความส าคญัของกีฬาและกิจกรรมทางกาย  โดยเริม่
ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา เด็กจะเขา้เรียนเม่ืออายุ 7 ปี ใชเ้วลาเรียน 5 ปี นักเรียนตอ้งเรียน 6 วัน          
ต่อสปัดาหแ์บ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี โปรแกรมพลศึกษาจะรวมถึงการออกก าลงักายตอนเชา้
และการออกก า ล ัง ก า ย แ ต ่ละวันให้เหมาะสมกับระดับอายุ และต้องเรียนวิชาพ ล ศ ึก ษ า                
คาบละ 45 นาที จ านวน 2 คาบตอ่สปัดาห ์โดยเป็นวิชาบงัคบัมีกิจกรรมพลศกึษาวนัละ 1 ชั่วโมง หลงั
เลิกเรียน ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ใชเ้วลา 3 ปี มธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลา 3 ปี และตอ้ง
เรียน 6 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกบัระดบัประถมศกึษานกัเรียนทุกคนตอ้งออกก าลงักายตอนเชา้
และตอนกลางวนัตอ้งเรียนพลศกึษาคาบละ 50 นาที จ านวน 2 คาบต่อสปัดาห ์นอกจากนี ้จีนยงัมี
โรงเรียนพลศึกษานอกเวลาเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬากระจายอยู่ตามมณฑลต่างๆ โดยรบันกัเรียน             
เขา้เรียนตั้งแต่ขั้นพืน้ฐานอายุ 5-6 ปี และขั้นสูงไม่เกิน 16-17 ปี ห ล ัก ส ูต รป ร ะถมศึกษา ถึง
มธัยมศกึษาตอนตน้ 9 ปี นกัเรยีนทกุคนตอ้งอยูป่ระจ า กินนอน โดยรฐับาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
และอนญุาตใหก้ลบัไปเยี่ยมบา้นไดส้ปัดาหล์ะ 1 วนั คือวนัเสาร ์ การเรยีนจะเรยีนครึง่วนั เชา้เป็นวิชา
สามญั โดยเดินไปเรยีนสมทบกบัโรงเรยีนสามญัท่ีอยู่ใกลเ้คียงและครึง่วนับา่ยจะกลบัมาฝึกซอ้มกีฬา
จนถึงเย็น ภายในบรเิวณโรงเรียนมีโรงฝึกกีฬา และอปุกรณท่ี์ทนัสมยั สามารถฝึกกีฬาไดต้ลอดทัง้ปี 
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนนีจ้ะถูกส่งไปศึกษาต่อในระดบัสงูต่อไป ดงันัน้รูปแบบการจัด      
การเรยีนการสอนของโรงเรยีนกีฬาในประเทศจีน จงึเป็นแม่แบบให้แก่ โรงเรยีนกีฬาของไทยในเวลา
ตอ่มา 

ส าหรบัโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการพลศึกษา สังกัด
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยสถาบนัการพลศกึษามีบรบิทดงันี ้ปรชัญา คือ พลศกึษาและกีฬา 
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พฒันาตน พฒันาชาติ วิสยัทศัน ์คือ เป็นสถาบนัชัน้น าในระดบัภมูิภาคอาเซียนท่ีจดัการศกึษาดา้น
พลศกึษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพท่ีมีคณุภาพ ส าหรบัพนัธกิจของสถาบนั
การพลศึกษา มี 7 พันธกิจ คือ 1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา วิทยาศาสตรส์ขุภาพและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ศกึษา คน้ควา้ วิจยั เพื่อสรา้ง
และพฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมดา้นพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรบับุคคลท่ีมีความ
บกพรอ่งทางรา่งกาย 4) ใหบ้รกิารทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่ชมุชนและสงัคม 5) อนรุกัษแ์ละ
ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 6) ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ส าหรบับคุคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ และ 7) สรา้งความรว่มมือและจดั
การศกึษาในประชาคมอาเซียน (สถาบนัการพลศกึษา, 2556) 

ซึ่งจากโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของสถาบนัการพลศึกษา จะมีส านกังานอธิการบดี 
ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานประสาน สง่เสรมิและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของวิทยาเขต และโรงเรยีนกีฬา 
ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ท่ี  333 ม.1 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ประกอบดว้ยหน่วยงานระดับกอง ไดแ้ก่ กองกลาง กองกิจการ นักศึกษาและกิจการพิเศษกอง
นโยบายและแผน กองวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา กองส่งเสรมิวิชาการ และกองสง่เสรมิและ
พฒันาโรงเรยีนกีฬา (สถาบนัการพลศกึษา, 2556) ดงัประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งการแบง่สว่นราชการของสถาบนัการพลศกึษา 

ท่ีมา : นโยบายและแนวทางการบรหิารราชการสถาบนัการพลศกึษา พ.ศ.2556-2560 
 
ซึ่งจากโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของสถาบนัการพลศึกษาจะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัมี

โรงเรยีนกีฬาทัง้หมด 13 โรงเรยีน ใน 13 จงัหวดั (สถาบนัการพลศกึษา, 2556) 
1.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 8.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอา่งทอง 
2.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น   9.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 
3.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช 10.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 
4.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 11.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
5.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรีสะเกษ 12.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
6.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์ 13.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
7.โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง  
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จุดมุ่งหมายของการจดัการศกึษาโรงเรียนกฬีา 
ในการจ ัดการศ ึกษาของโรง เร ียนกีฬาสงัก ัดสถาบ ันการพลศ ึกษากระทรวง             

การท่องเท่ียวและกีฬามีจดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รยีนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ ดา้นการกีฬาใหถ้ึงศกัยภาพสงูสดุโดยจดัการศึกษาตามหลกัสตูรการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยมีจดุมุ่งหมายของการจดั
การศกึษาเพื่อใหน้กัเรยีนเกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. พฒันาใหน้กัเรียนเห็นคณุค่าของตนเองมีวินยัในตนเองปฏิบตัิตามหลกัธรรมของ 
พระพทุธศาสนาหรอืศาสนาท่ีตนเองนบัถือมีคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์

2. น กั เรียนม ีความคดิสร้างสรรค์ ใ ฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เ รียน  รักการอ า่น  รักการเข ียน                         
รกัความ กา้วหนา้ 

3. มีความรูอ้ันเป็นสากลรู ้เท่าทนัการเปลี ่ยนแปลงและความเจรญิก้าวหนา้             
ทาง วิทยาการมีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีปรบัวิธีการคดิ 
วิธีการท างานไดเ้หมาะสมกบสถานการณ ์

4. มีทกัษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตรว์ิทยาศาสตรท์กัษะการคิด 
การสรา้งปัญญาและทกัษะในการด ารงชีวิต 

5. มีความรู ้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นการกีฬา เพื่อการพฒันา         
สู ่ความเป็นเลศิ 

6. รักการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และใช้กีฬาในการเสริมสร้างตนเอง                   
ใหมี้สมรรถภาพและบคุลิกภาพท่ีดี 

7. มีน ้า ใจนกั กีฬา มีจรรยาบรรณนกักีฬา เ ป็นแบบอย่า งของสังคม และ                          
มีความ ภาคภมูิใจในความเป็นนกักีฬาของทอ้งถ่ินและประเทศชาต ิ

8. มีความเขา้ใจในประวตัศาสตรข์องชาตไิทย มีความภมูิใจในความเป็นคนไทย เป็น
พลเมืองดี ยดึมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ 

9. มี จิตส านึก ในการอน รุักษ์ภาษาไทยศิลปะ  วัฒนธรรม  ประ เพณี กีฬา                            
ภมูิปัญญาไทย ทรพัยากรธรรมชาติและพฒันาสิ่งแวดลอม 

10. มีความรักประเทศชาตแิละท้องถ่ิน มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ ่ง ท่ีดีงาม           
ใหก้บัสงัคม 

จากบริบทของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบนัการพลศึกษา พบว่า โรงเรียนกีฬาในประเทศไทยด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชา
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สามญั วิชาพลศกึษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีนการสอน และการ
ฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใชห้ลกัการทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) หลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีน
กีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ 
ตลอดจนการเจรญิเติบโตอย่างสม ่าเสมอ     2) หลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬาทางโรงเรยีนกีฬาจะน า
หลกัการทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพการทดสอบสมรรถภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ การบ าบัด การป้องกันการบาดเจ็บและการพัฒนาความสามารถทางกีฬาโดยมี
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยู่ท่ีศนูยว์ิทยาศาสตร์
การกีฬา 3) หลักการพลศึกษาและการกีฬาโรงเรยีนกีฬา ไดน้  าหลกัการดา้นพลศกึษาและการกีฬา
มาใชใ้นการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารยผ์ูส้อนกีฬาท่ีมีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงาน
ในการฝึกกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศรับผิดชอบในการฝึกซอ้ม และ 4) 
หลักการศึกษาโรงเรียนกีฬาได้จัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ
เหมือนโรงเรยีนทั่วไปทกุประการ โดยมีอาจารยท่ี์มีความรูค้วามสามารถและเช่ียวชาญในแตล่ะสาขา
รบัผิดชอบในการสอนโดยสอนในชัน้เรียนและสอนพิเศษท่ีหอพกัใชอ้ปุกรณก์ารสอนและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการสอนอยู่เสมอ มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคมและ
สติปัญญาไปพรอ้มๆ กนั ตามปรชัญาและวตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาของชาติ 

การศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนกีฬาจดัการเรยีนการสอนส าหรบั ผูท่ี้มีความสามารถ
พิเศษทางดา้นกีฬาใหมี้ความรูท้างวิชาการ ควบคูไ่ปกบัการพฒันากีฬาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ ซึง่ช่วง
ชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและช่วงชั้นท่ี 3-4                 
(ม.1-ม.6) จ านวน 13 แห่งโดยใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส าหรบั
โรงเรยีนกีฬาฉบบัปรบัปรุง พทุธศกัราช 2556  

โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย จึงจ าเป็นตอ้งจัดการศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานเพื่อ
มุ่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีมีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬา ใหมี้โอกาสไดร้บั                
การส่งเสริมและพฒันาอจัฉริยภาพแห่งตนใหถ้ึงขีดสูงสดุไปพรอ้มกับการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา โดยน าแนวทางการบรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา
และสถานศึกษาท่ีคู ่ม ือ ก า ร บ ร ิห า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า ขั้นพื ้นฐานที ่ เ ป็ น น ิต ิบ ุค ค ล ของ
กระทรวงศกึษาธิการ (2546) ไดก้ าหนดไวโ้ดยระบใุหมี้การกระจายอ านาจจากสว่นกลางไปสูโ่รงเรยีน
ใหมี้อ านาจความรบัผิดชอบ และการตดัสินใจสั่งการเรื่องส าคญัของโรงเรียนใน 4 ดา้น คือ ดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารทั่วไป 
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โดยสรุปนั้น โรงเรียนกีฬาในประเทศไทยมีบริบทส าคัญ 4 ลักษณะคือ 1) จัดการเรียน          
การสอนตามห ล ัก ส ูต ร ร ะ ด ับ ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า และมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เช่นเดียวกบัโรงเรยีนทั่วไป 2) เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน - นอน) 3) นกัเรยีนทกุคนไดร้บัเงินอดุหนนุจาก
รฐับาล ดา้นคา่ใชจ้่ายทางการศกึษา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การดแูลรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพ อปุกรณ์
การเรยีนตามความจ าเป็นและ 4) เป็นโรงเรยีนสหศกึษา รบันกัเรยีนทัง้หญิงและชาย 

การบริหารโรงเรียนกีฬา 
สถาบนัการพลศกึษา (2541) ไดก้ลา่วถึง การบรหิารงานภายในโรงเรยีนกีฬา ดงันี ้

1. จัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา               
ของ กระทรวงศกึษาธิการ เช่นเดียวกบัโรงเรยีนทั่วไป 

2. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน - นอน) 
3. นกัเรียนทุกคนไดร้บัเงินอดุหนุนจากรฐับาล ดา้นค่าใชจ้่ายทางการศกึษาอาหาร 

เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพอปุกรณก์ารเรยีนตามความจ าเป็น 

4. เป็นโรงเรียนสหศึกษา รบันกัเรียนทั้งหญิงและชาย การจดัองคก์รการบริหารงาน
ภายในโรงเรยีนกีฬาจ าเป็นต้องมีการวางแผนการด าเน ินงานมีการจัดระบบท่ีดี  เพื่อให้                  
การด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงเรียนจะมีต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ี
สายบรหิาร ไดแ้ก่ผูบ้รหิาร และรองผูบ้รหิารจ านวน 5 ฝ่าย ดงันี ้

4.1 ฝ่ายบรหิารงานในฝายมี 8 งานประกอบดว้ย งานสารบรรณ งานการเงิน     
และ บัญชี งานบคุคล งานพสัดุ และยานพาหนะงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม               
งานโภชนาการ งานพยาบาลและสวสัดิการ และงานประชาสมพนัธ ์

4.2 ฝ่ายวิชาการ งานในฝ่ายมี 7 งานประกอบดว้ย งานหลกัสตูรและการสอน
งานทะเบียนและวดัผล งานหอ้งสมุด งานนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานผลิตต ารา
และ เอกสาร งานวิจยัทางการศกึษา งานประกนัคณุภาพทางการศกึษาจากแนวคิดในการจดัตัง้
โรงเรยีนกีฬาดงักล่าว หากสรุปโดยภาพรวมแลว้นกัเรียนท่ี อยู่ในโรงเรียนกีฬาทกุคนคือเปา้หมาย
ของการเป็นนักกีฬาระดบัชาติ ตามท่ีโรงเรียนและประเทศชาติไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว้ ดังนั้น            
การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ นักเรียนจึงไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียนใดๆ ทั้งสิน้ และนอกจากนี ้          
ยงัเป็นหนา้ท่ีของโรงเรยีนท่ีจะตอ้งบรหิารและจดัการศกึษาใหม ่คณุภาพไดม้าตรฐานเพื่อมุง่เนน้ให้
เด็กและเยาวชนท่ีมีความถนดัและความสามารถพิเศษทางการกีฬา ใหม่โอกาสไดร้บัการส่งเสรมิ     
และพฒันาอจัฉรยิภาพแห่งตนใหถ้ึงขีดสงูสดุไปพรอ้มกบัการพฒันาทางดา้นรา่งกายอารมณส์งัคม 
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และสติปัญญาซึ่งจะเป็นการสรา้งความพึงพอใจให้กบั นักเรียนและเกิดแรงจูงใจในการพฒันา
ตนเองใหบ้รรลเุปา้หมายคือการเป็นนกักีฬาระดบัชาตติอ่ไป 

4.3 ฝ่ายแผนงานและบรกิารชุมชน งานในฝ่ายมี  4 งาน ประกอบด้วย                
งานวางแผน และพฒันา งานสารสนเทศและวิเทศสมัพนัธ ์งานบรกิารชมุชน งานส่งเสรมิเผยแพร่
ศิลปะ และวฒันธรรม 

4.4 ฝ่ายพัฒนาการกีฬา งานในฝ่ายมี 5 งานประกอบดว้ย งานพัฒนากีฬา          
สู่ความเป็นเลิศ งานศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา งานสถิติขอ้มลูและทะเบียนกีฬา งานพฒันากีฬา
มวลชน งานกายภาพบ าบดั 

4.5 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานในฝ่าย มี 6 งาน ประกอบด้วย งานพัฒนา
บคุลิกภาพ และวินยันกัเรยีน งานแนะแนวและงานบรกิารการศกึษา งานกิจกรรมและนนัทนาการ 
งานหอพกั นกัเรยีน งานวสัดเุครือ่งแตง่กายและซกัรดี งานสภานกัเรยีนและชมรมผูป้กครอง 

ธวัชชัย เปรมปรีดิ์  (2542) ได้ให้แนวคิดเ ก่ียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียน                                        
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบริหารโรงเรียน เพราะรูปแบบการบริหารโรงเรียนจะเป็นแนวทาง
ส าหรบัด าเนินชีวิตการท างานในโรงเรียน รูปแบบของการบริหารโรงเรียน ถ้าจะพิจารณากันถึง
ลกัษณะของการใชอ้  านาจหนา้ท่ีแลว้ นกับรหิารโดยทั่วไปลงความเห็นว่ารูปแบบของการบรหิารมีอยู่ 
3 รูปแบบ รูปแบบการบริหารแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic type) รูปแบบการบริหารแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic  type) และรูปแบบการบริหารแบบเสรีนิยม (Laissezfaire type)           
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. รูปแบบการบริหารแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic type) เป็นรูปแบบของการ
บริหารโรงเรียนท่ียึดตัวผู้บริหารสูงสุดเป็นหลักและเน้นการบังคับบัญชาและการออกค าสั่ง           
เป็นส าคญั ผูบ้รหิารแบบนีม้กัตดัสินใจดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และจะไม่ค่อยมอบอ านาจหนา้ท่ี
ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชามากนัก สภาพของผู้บริหารอยู่ในลักษณะท่ีเป็ นเจ้านายอย่างเด่นชัด          
การบงัคบับญัชาก็เป็นไปแบบการใชอ้  านาจ 

ลกัษณะของการบรหิารแบบอตัตาธิปไตยมีดงัต่อไปนีย้ึดผูบ้ริหารเป็นหลกั ผูบ้รหิาร
จะตดัสินใจว่าแผนงาน และแกปั้ญหาต่างๆ โดยไม่มีการปรกึษาหารือคณะครูด าเนินงานบริหาร
โรงเรียนเป็นไปตามแผนท่ีผูบ้ริหารจดัท าขึน้ คณะครูไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใดๆ       
ไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค ์หรือโครงการท่ีแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได ้ตาม
อารมณข์องผูบ้รหิาร 
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ส่วนดีของการบริหารงานแบบอัตตาธิปไตยได้แก่  ผู้บริหารเป็นผู้ท่ี มีความรู ้ 
ความสามารถ ซื่อสตัยส์จุริต ท างานเพื่อหมู่คณะ และความกา้วหนา้ของโรงเรียน ครูขาดความรู ้
ความสามารถ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร ้น และประสบการณ์                    
ในการท า งาน  ค รู มีความคิด เห็ นขัดแย้งกันอยู่ เ สมอ  และไม่ สามารถหาข้อยุติ ได้                                       
ครูขาดความรบัผิดชอบและความรว่มมือในการท างาน 

ส่วนขอ้เสียของการบริหารแบบอตัตาธิปไตย คือ ขดัขวางความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค ์
และสกัดกั้นความกระตือรือร ้นในการท างานของครู ขัดต่อการพัฒนาทางด้านความคิด               
ของตน เพราะครูไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นได ้ขาดผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากครูในดา้นการ
แสดงความคิดเห็น ขาดการยอมรบั ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือการอยู่ร่วมกัน เกิด
การผิดพลาดไดม้าก เพราะงานทัง้หมดเกิดจากความคดิของคนๆ เดียว 

สรุปไดว้่า การบริหารแบบอัตตาธิปไตยนั้น มีส่วนเสียมากกว่าส่วนดี ในปัจจุบัน       
ไม่ค่อยมีผูน้ิยมใชม้ากนกั เพราะผูบ้ริหารมีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการท างาน
มากขึน้ และก็จะเห็นผลเสียท่ีจะเกิดขึน้การบรหิารแบบนีย้งัมิใช่อยู่ในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารยงัยึดอยู่
กบัการใชค้วามคดิและการตดัสินใจของตนเอง 

2. รูปแบบการบริหารแบบประชา ธิปไตย  (Democratic type)  การบริหาร                 
แบบประชาธิปไตยนัน้ เป็นรูปแบบของการบริหารท่ีจดัว่าดีท่ีสดุและอ านวยผลในการบริหารมาก
ท่ีสดุ ผูบ้รหิารจะถืออ านาจของหมู่คณะเหนือตนเอง การด าเนินการใดๆ ท่ีมกัจะท าไปในนามของ
หมู่คณะ เพราะตอ้งการจะใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกันในการท างานการบริหารงานแบบนี้
ผูบ้รหิารเป็นเพียงผูป้ระสานงานเท่านัน้ ไมใ่ช่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจเหนือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

ลกัษณะของรูปแบบการบรหิารงานแบบประชาธิปไตย มีดงันี ้ทกุคนมีวินยัในตนเอง 
และ รู ้สึกว่าตนปกครองตนเอง  โดยไม่ มี ใครมาเ ป็นผู้ควบคุมทั้ง นี ้เพราะครูแต่ละคน                              
มีความรบัผิดชอบและควบคมุตนเองใหป้ฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมายมาอยา่งเต็มความสามารถ 

สรุปไดว้่าการบริหารงานแบบประชาธิปไตย มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย การบริหาร
แบบนีจ้งึเป็นท่ีนิยมของผูน้  าและผูบ้รหิารโดยทั่วไป 

3.  รูปแบบการบริหารแบบเสรีนิยม (Laissezfaire type) ลักษณะการบริหารงาน
แบบเสรีนิยม เป็นการบริหารท่ีปล่อยให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีอิสรเสรีอย่างเต็มท่ี หรือ                   
ปล่อยใหมี้อ านาจในการกระท าใดๆ ตามใจชอบและเม่ือเกิดปัญหาใดๆ ก็จะใหผู้ท่ี้อยู่ใตบ้งัคบั
บญัชานัน้เป็นผูต้ดัสินกนัเอง จะเห็นไดว้่าการบรหิารแบบนีไ้ม่มีกฎระเบียบใหป้ฏิบตัิลักษณะของ
รูปแบบการบริหารแบบเสรีนิยม มีดงันี ้ไม่มีระเบียบ หรือกฎเกณฑส์ าหรบัยึดถือเป็นแนวทางใน
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การปฏิบตัิ เพราะการท างานไม่มีกฎเกณฑใ์ด ๆ ครูแตล่ะคนปฏิบตัิไปตามท่ีตนเห็นว่าสมควรท่ีสดุ                
โดยไม่ไดค้  านึงถึงใครทั้งสิน้ ไม่มีการวางแผนประสานงาน เพราะทุกคนท าในสิ่งท่ีตนตอ้งการ         
จงึไมจ่  าเป็นตอ้งมีการวางแผน และการประสานงาน 

สรุปได้ว่าการบริหารแบบเสรีนิยม เป็นการบริหารท่ีมีอิสระสูง เหมาะส าหรับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และมีความรบัผิดชอบสงู จะท าใหท้ างานคล่องตวั  
แต่หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดจิตส านึกความรบัผิดชอบ จะท าใหอ้งคก์รเกิดความเสียหายไดง้่าย 
เพราะไมมี่ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิ 

แนวคดิด้านกีฬาในการพฒันาโรงเรียนกีฬา 
1. โรงเรยีนกีฬา 
มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษาใหมี้มาตรฐานและความ     

เป็นเลิศดา้นการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการสรา้งหลกัสูตรสาหรบันักกีฬาใชก้ารบริหารจัดการ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจรพรอ้มทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ฝึ้กสอนกีฬา
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพองคค์วามรูใ้หม่ในเชิงกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬารว่มกบัสมาคมกีฬา
ต่างๆก าหนดเปา้หมายชนิดกีฬาระดบันกักีฬาและระดบัการแข่งขนัอย่างเป็นรูปธรรมในการพฒันา
กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง                   
แห่งความเป็นเลศิดา้นกีฬาในระดบัอาเซียน 

2. วิทยาเขต 
2.1พฒันาศนูยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลศิใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย 

1) จัดโครงสรา้งการบริหารงานศูนยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีความชัดเจน     
และเป็นรูปธรรมพรอ้มรบัการสนับสนุนจากองคก์รและบุคคลภายนอกในการบริหารศูนยกี์ฬา    
เพื่อความเป็นเลศิ 

2) จัดตั้งส  านักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศภายในวิทยาเขต  17 แห่ง            
พรอ้มจดัสรรบคุลากรในการบรหิารตามโครงสรา้งและมีความพรอ้มในดา้นวสัดคุรุภณัฑส์  านกังาน 
พรอ้มหอ้งประชมุสาหรบันกักีฬาท่ีเขา้รว่มโครงการคา่ใชจ้่ายพฒันากีฬาสถาบนัการพลศกึษา 

3) สนบัสนนุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอรเ์น็ตภายในส านกังาน
ศนูยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลศิ 

4) สรรหาผูฝึ้กสอนกีฬาผูเ้ช่ียวชาญกีฬาผูเ้ช่ียวชาญกีฬาช านาญปฏิบตัิหนา้ท่ี
ภายในศนูยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลศิ 
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2.2 พัฒนานักกีฬาโดยใช้หลักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อมุ่งเน้น           
สูค่วามเป็นเลศิทางดา้นกีฬา โดย 

1) พัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬาใหมี้อุปกรณท่ี์พรอ้มและเพียงพอส าหรบั   
การฝึกซอ้มกีฬาและพฒันานกักีฬา 

2) จัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถทางด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา        
เพื่อพฒันานกักีฬาสถาบนัการพลศกึษา 

3) สนับสนุนให้บุคลากรทาการวิจัยทางด้านการพัฒนากีฬา  โดยใช้หลัก
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อพฒันากีฬาสถาบนัการพลศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ 

2.3 พฒันาสนามกีฬาและอปุกรณกี์ฬาใหมี้ความพรอ้มและมีประสิทธิภาพ โดย 
1) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาภายในวิทยาเขตให้มีสภาพพรอ้มใช้งาน           

ในการฝึกซอ้ม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาภายในวิทยาเขตให้ได้มา ตรฐานและ               

พรอ้มส าหรบัการรองรบัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 
3) สรรหาอุปกรณกี์ฬาท่ีไดม้าตรฐานสาหรบัการเรียนการสอนการฝึกซอ้มและ

การแข่งขนักีฬา 
4) สนับสนุนการใช้บริการอาคารกีฬาและสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬา             

แก่สมาคมกีฬาองค์กรด้านกีฬาชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆในการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาและ                 
ใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ 

2.4 พฒันาระบบสวสัดิการส าหรบันกักีฬาเพื่อมุง่เนน้สูค่วามเป็นเลศิ โดย 
1) จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกสาหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา 
2) จดัสวสัดิการทางดา้นอาหารสาหรบันกักีฬาโดยมีนกัโภชนาการควบคมุดแูล

การผลติอาหารส าหรบันกักีฬา 
3) จดัรา้นคา้สวสัดิการสาหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต 
4) จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา 
5) จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษาแนะน าส าหรบันกักีฬา 
6) จัดให้มีสถานพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ ท่ี ได้รับการบาดเจ็บ                  

ทางดา้นการกีฬา 
7) จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้ท่ี ได้รับการบาดเจ็บ          

ทางดา้นกีฬา 
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8) สถาบันการพลศึกษามีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ            
ไดม้าตรฐานโดยจัดใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่รถปรบัอากาศขนาดเล็กเพื่อใชเ้ป็นพาหนะ         
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่งๆ 

2.5 พฒันาระบบการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพโดย 
1) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาสาหรบับุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬานนัทนาการวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพ 
2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

รา่งกาย 
3) สง่เสรมิการท าวิจยัทางดา้นกีฬา 
4) สง่เสรมิการใหบ้รกิารวิชาการแก่ชมุชน 
5) สง่เสรมิการทะนบุ  ารุงศลิปวฒันธรรมการละเลน่พืน้บา้นและกีฬาไทย 

2.6 สนบัสนนุและสง่เสรมิการเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
1) สถาบนัการพลศกึษาโดยศนูยกี์ฬาเพื่อความเป็นเลิศท าหนา้ท่ีเก็บตวัฝึกซอ้ม

นักกีฬาพรอ้มดูแลเรื่องสวัสดิการพรอ้มสนับสนุนนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วม          
การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาตเิป็นตน้ 

2) สถาบันการพลศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาให้กับสมาคมกีฬา          
แห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น กีฬา
มหาวิทยาลยั อาเซียนกีฬา ซีเกมส ์กีฬาเอเช่ียนเกมส ์กีฬาโอลิมปิกเกมส ์เป็นตน้ 

3) สนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาเพื่อเป็นตวัแทนสถาบนัการพลศึกษาเขา้ร่วม           
การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

2.7 จดัการแขง่ขนักีฬาเพื่อเพิ่มประสบการณใ์หก้บันกักีฬา โดย 
1) จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี      

โดยก าหนดใหแ้ต่ละวิทยาเขตเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนัเพื่อคดัเลือกนกักีฬาเป็นตวัแทน
ของสถาบนัการพลศกึษาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

2) จดัการแขง่ขนักีฬาสถาบนัการพลศกึษาแห่งประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล
และเป็นท่ียอมรบัของสมาคมกีฬาและองคก์รกีฬาตา่งๆทัง้ในและตา่งประเทศ 

3) สถาบันการพลศึกษามีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์สนามแข่งขันกีฬา
บุคลากรในการจัดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยและการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ
และนานาชาต ิ
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4) สถาบนัการพลศกึษาจดัการแข่งขนักีฬาท่ีเช่ือมโยงประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน 

2.8 พฒันาบคุลากรทางดา้นกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพโดย 
1) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมท่ีทางสมาคมกีฬาหรือองคก์ร   

ดา้นกีฬาแห่งประเทศไทยและองคก์รกีฬาระหวา่งประเทศสมาพนัธกี์ฬาใหก้ารรบัรอง 
2) สนบัสนนุใหบ้คุลากรทางดา้นกีฬาของสถาบนัการพลศกึษาจดัท าผลการวิจยั

เพื่อพฒันากีฬาของสถาบนัการพลศกึษา 
3) สนบัสนนุใหบ้คุลากรทางดา้นกีฬาของสถาบนัการพลศกึษาจดัท าผลการวิจยั 

เพื่ อพัฒนากีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาหรือองค์กร กีฬาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ                 
(สถาบนัการพลศกึษา, 2556) 

ดงันัน้ รูปแบบการพฒันาโรงเรียนกีฬา ควรเป็นแบบจ าลองอย่างง่ายท่ีประกอบขึน้ดว้ย
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสรา้ง (ของตัวแปร) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงแบบธรรมดา                      
เพื่อแสดงหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ ้น หรือท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ ้น และอาจใช้                                
เป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไป เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีการวางแผน มี
กระบวนการ มีจุดมุ่งหมาย และมีทิศทางในการท างานท่ีแน่นอน เนน้การพัฒนารูปแบบท่ีท าให้
เกิดผลผลิต คือ ประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนกีฬา โดยใชอ้งคป์ระกอบของรูปแบบ ท่ีประกอบดว้ย 
สภาพแวดลอ้มและโครงสรา้ง ซึ่งไดแ้ก่ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา ทรพัยากรบุคคล และ
โครงสรา้งเชิงรูปแบบจากสมการโครงสรา้ง ชีใ้หเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตผุล โดยอาจใชรู้ปแบบการบรหิาร
แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic type) แบบประชาธิปไตย (Democratic type) หรือแบบเสรีนิยม 
(Laissezfaire type) ตามสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งของแตล่ะโรงเรยีน 

การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร และการสอบถามจากผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาของประเทศไทย ท่ีสังกัดสถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 13 โรงเรยีน เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาวิจยั
ในครัง้นี ้ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรี เป็นโรงเรียนกีฬาสมบูรณแ์บบแห่งแรก ท่ีตัง้ขึน้    

ในประเทศไทย เพื่ อต้องการยกระดับ และพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเ ทียม                       
กับนานาอารยประเทศ ประกอบกับเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการกีฬาอย่าง
กวา้งขวาง และทั่วถึง เพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต และพฒันามาตรฐานทางการศึกษา เพื่อใหมี้          
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ขีดความสามารถในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬากับนานาชาติไดด้ียิ่งขึน้ และมติคณะรฐัมนตรี ให้
ประเทศไทยรบัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาซีเกมสค์รัง้ท่ี 13 ในปี พ.ศ.2541 และกีฬาโอลิมปิค
ในปี 2547 ในการประชมุคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2532 

ในการด าเนินงาน กรมพลศึกษาไดแ้ต่งตัง้คณะท างาน เพื่อศึกษาสภาพปัญหา   
ในการพฒันาพลศกึษาและกีฬาของชาติ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั และศึกษาแนวทางด าเนินงาน
ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานทางการกีฬาของต่างประเทศ แลว้จดัท าเป็นโครงการท่ีเป็นรูปธรรม 
และมีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยผสมผสานการด าเนินงานทุกระบบเขา้ดว้ยกัน ทั้งทาง              
ดา้นการศกึษาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

การด าเนินงานการจัดตั้ง กรมพลศึกษาโดยอธิบดีกรมพลศึกษา นายปรีดา       
รอดโพธ์ิทอง และรองอธิบดีกรมพลศกึษา นายสวุิทย ์วิสทุธิสนิ ไดเ้สนอโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬา 
ต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสพุรรณบุรีในขณะนัน้ พิจารณา         
ใหก้ารสนบัสนนุ และไดเ้สนอใหก้่อตัง้ในวิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีทางทิศตะวนัตกของ
พืน้ท่ี และไดมี้การหารือกันหลายครัง้ จนประสบความส าเร็จ โดยตกลงท่ีจะจัดตัง้โรงเรียนกีฬา       
ในวิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดัสพุรรณบุรี และไดมี้การวางแผนการจดัตัง้โรงเรียน โดยใชง้บประมาณ
การก่อสรา้ง ตลอดจนบคุลากรจากกรมพลศกึษา 

โดยแตง่ตัง้ให ้นายสมบตัิ ครุุพนัธ ์หวัหนา้ฝ่ายวิทยาลยัพลศกึษา ปฏิบตัิหนา้ท่ีใน
ฐานะผูอ้  านวยการโครงการ จดัตัง้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี ปี พ.ศ. 2534 และไดร้บัแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่คนแรกในปี พ.ศ.2536 จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศ
จดัตัง้โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรี เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2533 โดยไดร้บังบประมาณต่อเน่ือง
ตลอดมา ทั้งปีงบประมาณ 2534 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุน ด าเนิ นงานจาก          
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา (นายกรฐัมนตรคีนท่ี 21) เป็นอยา่งดียิ่งตลอดมา ไดเ้ขา้ตรวจเยี่ยม ดแูล
กิจการการด าเนินงาน และความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรเป็นประจ า 
นอกเหนือจากการใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนดา้นงบประมาณการก่อสรา้งอาคารสถานท่ี 
และตอ่มาฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไดพ้ิจารณาเห็นว่า โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีมีจ านวน
นักเรียนมากขึน้ จึงท าให้สนามฝึกซ้อมไม่เพียงพอ จึงได้ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสรา้งอาคารฝึกกีฬาในรม่เพิ่มขึน้ โดยเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี พ.ศ.2539 
และไดส้รา้งเสร็จในปีงบประมาณ 2542 อาคารฝึกกีฬาหลงันี ้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรี ได้
ขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้
พระราชทานนามอาคารให ้ช่ือวา่ “อาคารพลศกึษาเจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร” 
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ในปี พ.ศ.2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นกีฬาจกัรยานเพิ่มขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งสรา้งสนามแข่งขนัและฝึกซอ้มจกัรยาน (เวลโลโดม) 
เพื่อใชใ้นการฝึกซอ้มของโรงเรยีน และเพื่อใชใ้นการแข่งขนัระดบัชาติ และนานาชาติตอ่ไป ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา จึงไดข้อท่ีตัง้แห่งใหม่จากกรมการศาสนา ในการใชท่ี้ดินว่างเปลา่ของวดัรา้ง 2 
วัด คือ วัดท่าควาย และวัดมรกฎ มีพืน้ท่ีประมาณ 53 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสรา้งสนามกีฬา 3 
ประเภท และต่อมาในปี พ.ศ.2543 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ไดด้  าเนินการจดัหาท่ีดินเพิ่มเติม
ใหก้บัโรงเรยีนกีฬา เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งสนามยิงปืน โดยประสานงานกบักรมส่งเสรมิการเกษตร 
ซึง่มีท่ีว่างดา้นหลงัสนามกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี เนือ้ท่ีประมาณ 7 ไรเ่ศษ และของบประมาณจาก
กรมพลศกึษา ในการสนบัสนนุการด าเนินการก่อสรา้งสนามยิงปืน เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการฝึกซอ้ม 
และจดัการแขง่ขนักีฬาประเภทนีใ้นระดบัชาต ิและระดบันานาชาตติอ่ไป 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรีมีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และยทุธศาสตรข์องการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
เ ป็ น ผู้ น  า ใ น ด้ า น กี ฬ า สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  มุ่ ง พัฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี

คณุธรรม  จรยิธรรม  และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
พนัธกิจ 
1. จดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา พฒันากีฬา   

สูค่วามเป็นเลศิ 
2. จั ด ก า รศึ กษาขั้ น พื ้น ฐ านตามหลัก สูต ร โ ร ง เ รี ย น กีฬ าจั ง ห วัด

สพุรรณบรุ ีสงักดัสถาบนัการพลศกึษากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และท านุบ  ารุง

ศิลปวฒันธรรม 
5. สง่เสรมิสขุภาพอนามยั สขุาภิบาลและสิ่งแวดลอ้มในโรงเรยีน 
6. วิจยัและพฒันาดา้นการศกึษากีฬาการ 
เอกลกัษณ ์ :  มีวินยั ใฝ่เรยีนรู ้คูค่ณุธรรม  น าการกีฬา 
อตัลกัษณ ์  :  กีฬาดี มีคณุธรรม 
คติพจน ์     :  กยิราเจ  กยิราเถน   “ท าอะไร  ท าจรงิ” 
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ปรชัญา      :  กีฬาเป็นเลศิ  ก่อเกิดการศกึษา  พฒันาคณุธรรม 
ในกา รบริห า รจัดกา ร โ ร ง เ รี ยน กีฬาจั งหวัดสุพ ร รณบุ รี จ ะ มีลักษณะ                          

เป็นแบบเต็มรูปแบบ มีการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จดัการเรยีนการสอน
ทัง้วิชาสามญั และวิชาพลศึกษาและกีฬารวมทัง้การฝึกซอ้มและการจัดกิจกรรมเพื่อเส ริมสรา้ง   
สมรรถภาพทางการกีฬาท าใหมี้ความคลอ่งตวัในการจดัโปรแกรมการเรยีนวิชาตา่งๆ ใหส้อดคลอ้ง
และเอื ้อต่อกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนหรือ                       
ในบางช่วงเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเก็บตัวหรือฝึกซอ้มเป็นพิเศษหรือตอ้งสอนชดเชยสามารถ
ด าเนินการไดส้ะดวกส่วนโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดมีการจัด  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จดัการเรยีนการสอนเฉพาะวิชาพลศกึษาและการกีฬาส่วนวิชาสามญัเรียนร่วมกับสถานศึกษา
สงักัดกรมสามัญ (เดิม) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ดา้นบุคลากร อาคารสถานท่ี วัสดุ
อปุกรณ ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวิชาสามญั ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการจดัการศึกษาในโรงเรียน และ
เป็นการใชท้รพัยากรในทอ้งถ่ินร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  ปัจจุบัน
นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ .ศ . 2548 ซึ่ งประกาศใน                      
ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 และมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2548 มีผลท าใหโ้รงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา โดยมีการจดัการเรยีนการสอนแบบเต็มรูปแบบทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีมีดงันี ้
1. จดัการศกึษาตามหลกัสตูรระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรบันักเรียนท่ีมีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหมี้
โอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาให้ถึงขีดสูงสุดไปพร้อมกับ            
การพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา 

2. เตรียมและผลิตนักกีฬาให้มีความสามารถและมีสุขภาพเข้าร่วม             
การแข่งขนักีฬาระดบัชาตแิละระดบันานาชาตใิหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ 

3.  ศึกษา ทดลอง คน้ควา้ วิเคราะห ์และวิจ ัย เพื ่อพ ัฒนา การกีฬาและ
นกักีฬาของประเทศ กีฬาเพื่อการแข่งขนั และกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ  

หลกัการจดัการศกึษาและลกัษณะของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                 

การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
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น าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีนการสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใช้
หลกัการทัง้หมด 4 ดา้น 

1. หลักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ โรงเรียนกีฬามีแพทย์ และพยาบาลท่ีมี        
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา ส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. หลักการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลักการทาง
วิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสรมิสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟสูขุภาพ 
การบ าบดั การป้องกันการบาดเจ็บและการพัฒนาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

3. หลักการพลศึกษาและการกีฬาโรงเรยีนกีฬา น าหลกัการดา้นพลศกึษา
และการกีฬามาใชใ้นการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารยผ์ูส้อนกีฬาท่ีมีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ 
และมีผลงานในการฝึกกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศรบัผิดชอบในการ
ฝึกซอ้ม 

4. หลักการศึกษาโรงเรียนกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร
ของกระทรวงศกึษาธิการเหมือนโรงเรียนทั่วไปทกุประการ โดยมีอาจารยท่ี์มีความรูค้วามสามารถ
และเช่ียวชาญในแต่ละสาขารบัผิดชอบในการสอนโดยสอนในชัน้เรียนและสอนพิเศษท่ีหอพกัใช้
อุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสอนอยู่เสมอ มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนมีพัฒนาการทั้ง
ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาไปพรอ้มๆ กนั ตามปรชัญาและวตัถปุระสงคใ์นการ
จดัการศกึษาของชาติ  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีมีการแบง่การบรหิาร
ออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี ้

1. ฝ่ายบรหิาร 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายพฒันากีฬา 
4. ฝ่ายกิจการนกัเรยีน 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรีไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 17 ชนิดกีฬาดงันี ้
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1. กรฑีา  
2. เซปักตะกรอ้  
3. จกัรยาน  
4. เทนนิส  
5. เบสบอล  
6. ฟตุบอล     
7. มวยปล า้  
8. มวยสากลสมคัรเลน่  
9. ยกน า้หนกั  
10. ยิมนาสตกิ 
11.ยิงปืน 
12.ยโูด 
13.เทควนัโด 
14.คาราเต-้โด 
15.วา่ยน า้ 
16.วอลเลยบ์อล 
17.วซู ู

โดยคณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรี
ไวด้งันี ้

1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและ   การกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย หญิง และสามารถอยู่ประจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
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1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น 105 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร   จ านวน 7 คน 
2. ขา้ราชการครู  จ านวน 30 คน 
3. พนกังานราชการ  จ านวน 1 คน 
4. ครูสามญัอตัราจา้ง จ านวน 14 คน 
5. ผูฝึ้กสอนกีฬา  จ านวน 23 คน 
6. ลกูจา้งประจ า  จ านวน 13 คน 
7. ลกูจา้งชั่วคราว  จ านวน 17 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                 
การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
น าเทคนิคหลักวิชาการมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ        
โดยใชห้ลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

 1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาล
ท่ีมีความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจรักษา ส่ง เสริม และพัฒนาสุขภาพ ตลอดจน                       
การเจรญิเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ 

2.  มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพัฒนาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
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โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรีมีมีศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 3 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา      
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้อยู่เลขท่ี 1/47 หมู่  4 ถ.มาลัยแมน ต าบล       

รัว้ใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้
1. อาคารเรยีน 3 ชัน้  
2. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา  
3. โรงอาหาร  
4. หอพกันกัเรยีน 3 ชัน้ และ 5 ชัน้  
5. สระวา่ยน า้พรอ้มสระกระโดด  
6. อาคารฝึกกีฬารวม (ยิมสแ์ฝด)  
7. โรงยิมเนเซี่ยมมวย  
8. เรอืนพยาบาล  
9. ระบบประปาบาดาลหอถงัสงู  
10. สนามเทนนิส  
11. สนามเบสบอล  
12. สนามแขง่ขนัและฝึกซอ้มจกัรยาน  

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
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2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ
ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   

3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเลก็ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการ
เดินทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรี มีการติดตามประเมินผลการบริหารจดัการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน                  

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา          

เป็นรูปแบบหนึ่งของการจดัการศึกษาใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อใหร้องรบักับความแตกต่าง
ด้านศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจึงเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียน                  
มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาไดฝึ้กหัด หรือพัฒนาทักษะดา้นการกีฬาใหมี้ความช านาญ
ควบคู่กับ การจัดการศึกษาวิชาสามญัตาม หลกัสูตรชัน้มัธยมศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ      
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โดยจดัตัง้เป็นโรงเรยีนประจ า กระทรวงศกึษาธิการ ประกาศตัง้โรงเรยีนกีฬา รูปแบบประหยดั เม่ือ
วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2536 โดย นายสมัพนัธ ์ทองสมคัร รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการใน
ขณะนัน้ ใหจ้ดัการเรยีนการสอนตัง้แตปี่การศกึษา 2538เป็นตน้มา เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการ
จดัตัง้โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย กรมพลศึกษาไดมี้ค าสั่งท่ี 
1449/2536 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2536 โดยนายสวุิทย ์วิสทุธิสิน อธิบดีกรมพลศกึษาใหน้ายวีร
ศกัดิ ์นุ่นประดษิฐ์ เป็นผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดั
นครศรธีรรมราชไดมี้ค าสั่งท่ี 3640/2536 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 โดยนายสชุาญ พงษเ์หนือ 
ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช แตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการ โครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2537 ณ      
ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการด าเนินงานในการ
จดัเตรียมสถานท่ีตัง้โรงเรียน โดยไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้นามกีฬาอ าเภอทุ่งสง ซึ่งกรมพลศึกษาได้      
จดังบ ก่อสรา้งใหจ้งัหวดันครศรธีรรมราช ด าเนินการไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ในวงเงิน 2,142,000 บาท ใน
การจดัการเรยีนการสอนวิชาสามญั ไดป้ระสานกบัส านกังานสามญัศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
และโรงเรียนร่วมโครงการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสงระยะเริ่มแรก          
เม่ือเดือนมกราคม 2538 ไดร้บัความร่วมมือจากส านกังานศึกษาธิการอ าเภอทุ่งสงให ้ใชส้ถานท่ี
เป็นส านักงานชั่ วคราว และได้ประสานกับเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง  เรื่อง                 
การจัดสถานท่ีพกันักเรียนท่ีเปิดรบัในปี 2538 จ านวน 60 คน ซึ่งกรมพลศึกษาไม่สามารถสรา้ง        
ท่ีพกัไดท้นั ซึง่ไดร้บัการอนเุคราะหจ์ากเทศบาลต าบลปากแพรก โดยพนัโทนายแพทยป์รวิรรต อดุม
ศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปากแพรก จึงได้ย้ายส านักงานชั่ วคราวจากส านักงาน
ศกึษาธิการอ าเภอทุ่งสง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2538 มาอยูบ่รเิวณเดียวกบัหอพกันกักีฬาท่ีโรงเรยีน
เทศบาลบา้นนาเหนือ โดยมี นายสรุินทร ์พฤษชยันิมิต เป็นอาจารยใ์หญ่ และนายเจริญ ทองนา
เหนือ เป็นผู้ประสานงานร่วม ท าให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2538                  
เป็นปีแรก โดยเปิดสอน 5 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ แบดมินตนั กรฑีา ฟตุบอล ยกน า้หนกั และ วา่ยน า้ 

ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เปิดสอนทั้งสิน้ 7 ชนิดกีฬา        
ไดแ้ก่ กรีฑา ฟุตบอล ว่ายน า้ วอลเลยบ์อล ยกน า้หนัก มวยสากล มวยไทย และ เซปักตะกรอ้              
ปี 2549 โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช สงักดัสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา และเปิดการเรยีนการสอนเพียง 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล วอลเลยบ์อล ยกน า้หนกั 
มวยสากล – มวยไทย และเซปักตะกรอ้ ปัจจบุนัโรงเรยีนจงัหวดันครศรธีรรมราชไดเ้ปิดท าการสอน 
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3 ชนิดกีฬาหลกั คือ กรีฑา ยกน า้หนัก มวยไทย – มวยสากลสมคัรเล่น มีกีฬาเสริม 2 ชนิด คือ 
คาราเตโ้ด และ ฟุตบอลหญิง กบัอีก 1 ชนิดกีฬาอนรุกัษ ์คือ กีฬาเซปักตะกรอ้ และมี 1 กีฬาสาธิต 
คือ มวยปล า้ 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 

โดยไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
ภายในปี 2556 โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความเป็นเลิศทางการกีฬา โดยมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนมี
ความสามารถพิเศษทางการกีฬา ใหมี้ความรูคู้่คณุธรรม ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่
กบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร บนพืน้ฐานของการบรหิารจดัการอยา่งมีคณุภาพ  

พนัธกิจ 
1. มุง่เนน้การพฒันาผูเ้รยีนใหมี้ความเป็นเลศิทางดา้นกีฬา 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียน                

มีความเป็นเลศิทางดา้นกีฬา 
3. จดักิจกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

คิดอยา่งเป็นระบบ ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตผุลและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
4. ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและจิตสาธารณะอยา่งยั่งยืน 
5. ปลกูฝังใหผู้เ้รยีนมีการด ารงตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุฝ่าย 
7. มุ่งเน้นการบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา        

ของสถานศกึษา 
8. สง่เสรมิการสรา้งอตัลกัษณข์องสถานศกึษาใหโ้ดดเดน่ 

ปรชัญา :  “กีฬาเดน่ เนน้วินยั ใฝ่ศกึษา รูค้า่คณุธรรม” 
อตัลกัษณ ์: เป็นเลศิชนิดกีฬากรฑีา ยกน า้หนกั 
เอกลกัษณ ์: ช่ือเสียงความเป็นเลศิชนิดกีฬากรฑีา 
โครงสรา้งการบรหิารจดัการโรงเรยีนกีฬานครศรธีรรมราช  
การแบง่การบรหิารออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี ้

1. ฝ่ายบรหิาร 
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2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายพฒันากีฬา 
4. ฝ่ายกิจการนกัเรยีน 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราชไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน ปัจจบุนัมีนกัเรยีนจ านวน 340 คน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 7 
ชนิดกีฬา 

1. กรฑีา  
2. ยกน า้หนกั  
3. มวยสากลสมคัรเลน่ 
4. คาราเตโ้ด  
5. ฟตุบอลหญิง  
6. เซปักตะกรอ้  
7. มวยปล า้ 

คุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรค            

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผู้สมัครเรียนในระดับใด จะต้องมีพื ้นฐานความรู ้ และคุณสมบัติ              

ตามกฎและระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  
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3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 28 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร     จ านวน  3 คน 
2. ขา้ราชการครู   จ านวน 13 คน 
3. พนกังานราชการ/ลกูจา้งประจ า จ านวน  5 คน 
4. ผูฝึ้กสอนกีฬา   จ านวน  7 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง         
การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
น าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใช้
หลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนไดมี้การด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทาง     
การกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราชมีศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครือ่งมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา      
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ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้ านสภาพแวด ล้อม  และสวั สดิก ารของโรง เ รี ยนกีฬาจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราชตัง้อยู่เลขท่ี ท่ีตัง้ปัจจุบนั  144 หมท่ีู 8 บา้น
ควนไม้แดง ถนนสายเอเชีย ทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดพื ้นท่ีมีเนื ้อท่ีเดิม 80 ไร่ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ                
ผูมี้อปุการคณุจดัซือ้ท่ีดินเพิ่มเติมอีกจ านวน 46 ไร ่รวมพืน้ท่ีตัง้โรงเรยีนทัง้หมด ณ ปัจจบุนั จ านวน 
126 ไร ่โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. สนามฟตุบอล  
2. โรงพลศกึษา 
3. สระวา่ยน า้ 
4. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรแ์ละส านกังาน  
5. โรงเก็บพสัด ุ
6. หอพกันกัเรยีน 
7. โรงอาหาร 
8. โรงซกัรดี 
9. สนามฟตุซอล 
10. ลานกีฬาอเนกประสงค ์
11. รา้นคา้สวสัดิการ  
12. เรอืนประชาสมัพนัธ ์
13. อาคารอเนกประสงค ์
14. เรอืนพยาบาล 
15. อาคารอฐัจนัทร ์
16. ลานกรฑีา 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
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2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ
ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   

3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเลก็ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการ
เดินทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช มีการติดตามประเมินผลการบรหิารจดัการ
ของโรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน             

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา             

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานี ด าเนินการก่อตัง้ตามมติคณะรฐัมนตรีจดัตัง้

โรงเรยีนรูปแบบประหยดั  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคม งบประมาณของชาติท่ีมีอย่างจ ากดั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้กิดความเสมอภาคและสนองความตอ้งการของ
เยาวชน ท่ีมีความสามารถดา้นกีฬาใหมี้โอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นกีฬา  ตามนโยบายดงักลา่ว 
จึงด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ วันท่ี 5 ตุลาคม 2536 โดยไดร้ับ          
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การสนับสนุนจาก นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื ้นท่ีของสนามกีฬากลาง                     
(ดอนมดแดง) ถนนชยางกูร อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 50 ไร่  3 งาน 18 ตารางวา ซึ่ง
ขณะนัน้อยู่ในความดแูลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และไดย้ินยอมมอบพืน้ท่ีดงักล่าวใหก้บั
กรมพลศึกษา โดยแลกเปลี่ยนกบัพืน้ท่ีบริเวณคลอง 6 รงัสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 29 ไร ่โดย
ส านกังานราชพสัดจุงัหวดัมอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานีเป็นผูด้แูลพืน้ท่ีและสิ่ง
ปลูกสรา้ง ตั้งแต่วันท่ี 3 มกราคม 2539 เป็นตน้มา โดยมีนายสุวรรณ ทองหนุน ผูอ้  านวยการ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคนแรก  ต่อมาเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2541              
กรมพลศกึษา ไดส้บัเปลี่ยนต าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรียนกีฬา โดยมอบหมายให ้นายครองจกัร งามมี
ศร ีมารกัษาการต าแหน่งผูอ้  านวยการ 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานีเป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั  จดัการสอน
เฉพาะวิชาพลศึกษาและกีฬา ส่วนวิชาสามญัเรียนรว่มกบัสถานศึกษาสงักัดกรมสามญัศึกษา ท่ี
ร่วมโครงการตามนโยบายประหยัดงบประมาณ อาทิ ดา้นบุคคลากร อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์
การศกึษา เพื่อประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนและใชท้รพัยากรทอ้งถ่ินรว่มกนั  โรงเรียน
ดงักล่าวคือโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชโรงเรียนนารีนุกูลและโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  ต่อมา           
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานีเปิดท าการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ เพื่อเอือ้ประโยชนต์่อการพฒันากีฬา ภายหลงัไดมี้การจดัตัง้กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา และมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง  สถาบันการพลศึกษา ขึน้ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2548 ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติก าหนดใหจ้ัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สถาบนั วิทยาลยั หรอืหน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออย่างอ่ืน และใหส้ถานศกึษาของรฐัท่ีจดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาเป็นนิติบคุคล โดยมีนายสมพงษ์ ชาตะวิถี ด  ารงต าแหน่ง อธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา
ต่อมา สถาบันการพลศึกษาได้มีค าสั่ งแต่งตั้ง  นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ มาด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจบุนั 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานีมีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
มุง่มั่นสรา้งสรรคก์ารกีฬา  วิชาการ  สูม่าตรฐานสากล 

  



  60 

พนัธกิจ 
1.  จัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานส าหรับผู้ ท่ี มี ความสามารถพิ เศษ               

ทางดา้นการกีฬา 
2.  ส่ ง เสริม  สนับสนุนและพัฒนานัก กีฬาให้เต็ มตามศักยภาพ                         

เพื่อความเป็นเลศิทางการกีฬาและอาชีพ 
3. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะหแ์ละวิจยั เพื่อพฒันามาตรฐานการกีฬาของ

โรงเรยีนกีฬาสูส่ากล 
เปา้หมายเชิงปรมิาณ 

1. จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหก้บันกัเรยีน 380 คน 
2. จดัการเรยีนการสอนกีฬา 6 ชนิดกีฬา 
3. โรงเรียนมีผลงานวิจัยทีผ่านการรบัรองโดยส านกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ (วช.) ปีละ 1 เรือ่ง 
4. ให้บริการการกีฬา วิชาการ การท านุบ  ารุงศิลปวัฒนธรรม และ           

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นกัเรียน บคุลากรของโรงเรียนและบคุลากรของสงัคม จ านวน 56,000 
คน/ปี 

เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
1.  นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้             

ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 
2. นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ

และระดบันานาชาตผิา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสถาบนัการพลศกึษา 
3. นกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารทดสอบสมรรถภาพทางกลไกในระดบัดี 
4.  มุ่งพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีรูปแบบการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
ปรชัญา มุ่งพฒันานกัเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬา มีโอกาส

พฒันากีฬาตามอจัริยภาพแห่งตน ควบคู่ไปกับการศึกษาและพฒันาความเป็นเลิศทางการกีฬา 
สามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบัมาตรฐานสากล 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
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1.2 ธ ารงไวซ้ึง่ความเป็นไทย 
1.3 ศรทัธา ยดึมั่นและปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

2. ซื่อสตัย ์ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิตอ่ตนเองทัง้กาย วาจา ใจ 
3. มีวินยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของครอบครวั 

โรงเรยีน และสงัคม 
4. ใฝ่เรยีนรู ้

4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน  และเข้าร่วมกิจกรรม                   
การเรยีนรู ้

4.2 แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกสื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองคค์วามรู  ้และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
5.1 ด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตผุล รอบคอบ มีคณุธรรม 
5.2 มี ภู มิ คุ้ ม กั น ใ น ตั ว ท่ี ดี  ป รับ ตั ว เ พื่ อ อ ยู่ ใ น สั ง คม ไ ด้                       

อยา่งมีความสขุ 
6. มุง่มั่นในการท างาน 

6.1 ตัง้ใจและรบัผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 
6.2 ท างานด้วยความพากเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้              

งานส าเรจ็ตามเปา้หมาย 
7.  รกัความเป็นไทย 

7.1 ภาคภูมิในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตญัญกูตเวที 

7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

7.3 อนรุกัษแ์ละสืบทอดภมูิปัญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

8.1 ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
8.2 เขา้รว่มกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่โรงเรยีน ชมุชน และสงัคม 
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9. มีน า้ใจนกักีฬาแสดงความมีน า้ใจนกักีฬา 
ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานีไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน ปัจจบุนัมีนกัเรยีนจ านวน 380 คน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 7 ชนิด
กีฬาดงันี ้

1. กรฑีา  
2. เซปักตะกรอ้  
3. ฟตุบอล  
4. มวยสากลสมคัรเลน่  
5. มวยปล า้  
6. คาราเตโ้ด  
7.แฮนดบ์อล 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี  
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปส รรค            

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
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ด้านบุคลากรทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิน้ 73 คน 

ประกอบไปดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร    จ านวน   6 คน 
2. ขา้ราชการครู   จ านวน   9 คน 
3. พนกังานราชการ   จ านวน   2 คน 
4. ครูผูส้อนสามญัอตัราจา้ง  จ านวน   8 คน 
5. ครูผูส้อนสายกีฬา   จ านวน 15 คน 
6. บคุลากรสนบัสนนุ  จ านวน   9 คน 
7. ครูวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลศิ จ านวน   3 คน 
8. ลกูจา้ง    จ านวน 21 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ไดน้  า
เทคนิคหลกัวิชาการมาบูรณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  โดยใช้
หลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทยแ์ละพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น คอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานีมีศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
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จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา       
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตัง้อยู่ท่ีถนนชยางกูร ต าบลในเมือง อ าเภอ

เมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้
1. โรงยิมสม์วย 
2. โรงยิมสต์ะกรอ้ 
3. โรงยิมสแ์ฮนดบ์อล 
4. โรงยิมสม์วยวปล า้ 
5. โรงยิมสค์าราเตโ้ด 
6. สระฝึกซอ้มเรอืพาย 
7. สนามกรฑีา 
8. จกัรยาน (ฝึกซอ้มภายนอก) 
9. อาคารเรยีน 
10. หอพกั 
11. อาคารวิทยาศาสตร ์

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
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7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ
ทางดา้นกีฬา   

8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ     
ไดม้าตรฐาน โดยจัดใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ      
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี มีการติดตามประเมินผลการบรหิารจดัการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน         

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
กรมพลศกึษาไดด้  าเนินการจดัตัง้โรงเรียนกีฬาแห่งแรกขึน้ท่ีโรงเรียนกีฬาจงัหวดั

สพุรรณบุรีโดยเปิดด าเนินการเรียนการสอน ตัง้แต่ปีการศึกษา 2534 จากการด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรี ไดร้บัความสนใจจากผูป้กครองและนักเรียน
สมัครเขา้เรียนเป็นจ านวนมากมีผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิด            
ความเสมอภาคในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสนองความตอ้งการเขา้เรียนกีฬาของ
ผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและพฒันากีฬาอย่างต่อเน่ือง กรมพลศึกษาจึงได้
เสนอโครงการจัดตั้ง โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ อให้สอดคล้อง                          
กับสภาพสงัคมและงบประมาณของชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบและ
อนุมัติใหด้  าเนินการจัดตัง้โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึน้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช                       
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2537 โดยใหเ้ปิดสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2538 เป็นตน้ไป และบคุคลท่ีเป็นผู้
ริเริ่มจัดตัง้โรงเรียน คือ ฯพณฯ อดิศร เพียงเกษ อดีตรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             
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นายสุวิทย์ วิสุทธิสิน นายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.จรวยพร ธรนินทร ์และ                   
รศ.ดร.ทองคูณ หงสพ์ันธุ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา โดยมีนายวิชัย หลา้หา เป็นผู้อ  านวยการ
โครงการจัดตัง้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นคนแรก ใชส้ถานท่ีศูนยฝึ์กกีฬากรมพลศึกษา 
ต าบลโคกสี อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เป็นท่ีท าการ 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพในการจัด

การศึกษาขัน้พืน้ฐานใหก้ับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นการกีฬาใหเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วม               
การแข่งขนักีฬาระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิและใหเ้ป็นผูมี้วินยัมีคณุธรรม จรยิธรรม อยา่งยั่งยืน 

พนัธกิจ 
1. จัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬา 
2. จดัการการศกึษาท่ีสง่เสรมิและพฒันาใหน้กัเรยีนมีวินยั คณุธรรม และ

จรยิธรรมอย่างยั่งยืน 
3. สนบัสนุนและพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาให้

มีความสามารถเตม็ศกัยภาพเพื่อพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางดา้นกีฬา 
ปรชัญา :  กีฬาเดน่เนน้วินยั ใฝ่ความรูคู้ค่ณุธรรม 
อตัลกัษณ ์: นกัเรยีนมีสภุาพดี และรา่งกายแข็งแรง 
เอกลกัษณ ์: เป็นเลศิทางกีฬาฟตุบอล และแฮนดบ์อล 
เปา้หมายเชิงปรมิาณ 

1. จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอ้นตน้ ม.1–ม.3 และ
ระดบัมธัยมศกึษาตอ้นปลาย ม.4– ม.6 ใหก้บันกัเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา จ านวน 
380 คน 

2. จดัการเรยีนการสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ จ านวน 7 ชนิดกีฬา 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานท่ี จ านวน 

100,000 คน 
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เปา้หมายเชิงคณุภาพ 
1. นกัเรียนส าเร็จการศกึษาและผ่านเกณฑก์ารประเมินผลตามหลกัสตูร

การศกึษา 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคณุภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอก

ตามเกณฑข์อง สมศ. 
3. นกัเรียนเขา้ศกึษาต่ออดุมศกึษาหลงัจากส าเร็จการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 95 
4. บคุลากรไดร้บัการอบรมพฒันาวิชาชีพอยา่งนอ้ย 10 ชั่วโมงตอ่ปี 
5. ครูน าเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษามาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนทกุรายวิชา 
6. ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนหรือรายงานการใชน้วัตกรรมอย่าง

นอ้ยภาคเรยีนละ 1 เรือ่ง 
7. นกัเรยีนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนด

รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนทัง้หมด 
8. นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะกีฬาเป็นไปตามเกณฑ์              

ระดบัอาย ุ 
9. นกัเรยีนมีสมรรถภาพทางกายในระดบัดี เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน

ระดบัชาต ิ
10. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ                      

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของนกัเรยีนทัง้หมด 
ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นไดเ้ปิดรบัสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในโรงเรียน โดยโรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแก่น เป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบ
ประหยดั จดัการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่กบัการจดัการฝึกซอ้มกีฬา ปัจจุบนัโรงเรียนกีฬา
จงัหวดัขอนแก่นไดจ้ดัการศึกษาวิชาสามญัเองโดยใชห้ลกัสตูรการศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ม.1-ม.3 และมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ม.4-ม.6 ปัจจุบนัโรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแก่น มีนักเรียนทัง้สิน้ 345 คน เปิดสอนกีฬา 7 
ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ 
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1. กรฑีา  
2. ฟตุบอล  
3. มวยสากลสมคัรเลน่  
4. มวยไทยสมคัรเลน่  
5. แฮนดบ์อล  
6. เซปักตะกรอ้  
7. เทนนิส  

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น                                    
ของกระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายทางการ

ศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น  76 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร    จ านวน 5 คน 
2. ขา้ราชการ  จ านวน 11 คน 
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3. ลกูจา้งประจ า  จ านวน 7 คน 
4. อาจารยผ์ูส้อนสามญั จ านวน 11 คน 
5. ผูฝึ้กสอนกีฬา  จ านวน 17 คน 
6. ลกูจา้งชั่วคราว  จ านวน 28 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศึกษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิค
หลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีมีศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา   
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทกุปี เพื่อเป็นการติดตามพฒันาการ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 
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ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแก่นตัง้อยู่เลขท่ี 38/2 หมู่ 4 ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่นโดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
2. อาคารเรยีนวิชาการ  
3. โรงยิมฝึกกีฬา (สมรกัษ ์– วิชยั)  
4. โรงอาหาร 
5. อาคารประชาสมัพนัธ ์
6. หอพกั 1 
7. หอพกั 2 
8. หอพกั 3 
9. หอพกั 4 
10. หอพกั 5 
11. สนามเทนนิส 2 
12. อาคารหอ้งประชมุบคุลากร (หงสพ์นัธุ)์ 
13. สนามตะกรอ้ 
14. สนามฟตุบอล 1 
15. สนามฟตุบอล 2 
16. อฒัจนัทร ์ 
17. สระวา่ยน า้ 
18. โรงยิมฝึกกีฬายกน า้หนกั 
19. สนามฟตุซอล 1 
20. สนามฟตุซอล 2 
21. ลูก่รฑีา 
22. สนามเทนนิส 1 
23. อาคารเวรกลางคืน 
24. โรงยิมฝึกกีฬา/พลศกึษา (ชาตะวิถี) 
25. อาคารหอ้งสมดุหงสพ์นัธุ ์
26. อาคารพสัด ุ
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27. โรงซกัรดี 
28. อาคารท่ีพกัระดบั 3-4 
29. เรอืนพยาบาล 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา 
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา 
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต 
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา 
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา 
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ี ได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา 
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา 
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจัดให้มีรถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ           
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยสถาบนัการพล

ศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
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5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์ตัง้ขึน้ตามนโยบายของรฐับาลท่ีตอ้งการยกระดบั

และพฒันามาตรฐานทางการกีฬาใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ ดว้ยการส่งเสรมิการกีฬาอย่าง
กว้างขวางและทั่ วถึงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้                     
มีขีดความสามารถใน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึน้  ประกอบกับ
คณะรฐัมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2532 ใหป้ระเทศไทยรบัเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขนั
กีฬาเอเชียนเกมส ์ครัง้ท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2541 และการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก 

ในปี พ.ศ.2547 โดยกรมพลศึกษาในขณะนั้นไดร้บัมอบหมายใหศ้ึกษาสภาพ
ปัญหาในการพัฒนาการพลศึกษาและการกีฬาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน สง่เสริม และพฒันามาตรฐานการกีฬาและจดัท าโครงการรายละเอียด
เสนอตอ่กระทรวงศกึษาธิการและคณะรฐัมนตรตีามล าดบั กระทรวงศกึษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตัง้
โรงเรยีนกีฬาแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2533 คือ โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่เป็นโรงเรยีนกีฬาเต็ม
รูปแบบ และต่อมาคณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบในหลักการของโครงการจัดตัง้โรงเรียนกีฬา
รูปแบบประหยัดให้ครบทุกเขตการศึกษา เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2536 และต่อมาก็ได้มีมติ
คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2537 ใหจ้ดัตัง้โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดัขึน้ 3 แห่ง เพื่อ
เป็นการน ารอ่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี และโรงเรยีน
กีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยใหเ้ปิดสอนตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นตน้ไป 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค ์คือ  นาย
ภิญโญ นิโรจน์ ได้ประสานงานกับกรมพลศึกษาเพื่อด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค ์(เขตการศกึษา 8) ซึง่ทางกรมพลศกึษาไดส้ง่เจา้หนา้ท่ีเดินทางมาส ารวจพืน้ท่ีในจงัหวดั
นครสวรรค์และเห็นชอบท่ีจะด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึน้ ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และ               
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2540 กระทรวงศกึษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค์
ขึน้ โดยใหเ้ปิดท าการเรยีนการสอน ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2540 กรมพลศกึษา โดย รศ.ดร.ทองคณู หงสพ์นัธุ ์อธิบดี
กรมพลศึกษา ไดเ้ดินทางมาจัดการประชุมประชาพิจารณ์โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึน้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ท่ีสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์โดยการสนบัสนนุของนายภิญโญ นิโรจน ์สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครสวรรค ์
นายสมเจตน ์วิรยิะด ารงค ์ผูว้่าราชการจงัหวดันครสวรรค ์อนญุาตใหใ้ชบ้รเิวณสนามกีฬาจงัหวดั
นครสวรรค ์และอาคารยิมเนเซียม 4,000 ท่ีนั่ง เป็นอาคารส านกังานชั่วคราว และนายถาวร นิโรจน ์
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นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค ์ไดป้รบัปรุงชัน้ลา่งของโรงยิมเนเซียม 4,000 ท่ีนั่ง เป็นท่ีพกัส าหรบั
นักเรียน สรา้งอาคารชั่วคราวส าหรบัอาบน า้ โรงซกัรีด  โรงครวัและขอรบัการสนับสนุนสถานท่ี       
ฝึกกีฬา รวมทัง้อาคารกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เขต 6 นครสวรรค ์เป็นสถานท่ีฝึกสอน
กีฬาใหก้บันกัเรียนโรงเรียนกีฬาส าหรบัการศึกษาไดร้บัการสนบัสนุนจากส านกังานสามญัศึกษา
จงัหวดัจัดโรงเรียนร่วมโครงการระหว่างกรมสามญัศึกษากับกรมพลศึกษา รวม 4 โรงเรียน โดย
นักเรียนเดินทางไปเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมั ชฌิม     
โรงเรยีนจิรประวตัิวิทยาคม และโรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์

ต่อมากรมพลศึกษาไดมี้ค าสั่งท่ี 2307/2540 ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2540 แต่งตัง้
ให ้นายกอบกู ้ตะนาวศรี ผูช้่วยผูอ้  านวยการวิทยาลยัพลศึกษาจังหวัดล าปาง มาปฏิบตัิหนา้ท่ี
ผูอ้  านวยการโครงการ จดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์และแตง่ตัง้ให้ 1. นายปราโมทย ์พงษ์
ไชย อาจารย ์2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2. นายไพฑูรย ์ประเสริฐทรพัย ์
อาจารย ์2 ระดบั 7 วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัสโุขทยั 3. นายนรนิทร ์สทุธิศกัดิ ์อาจารย ์2 ระดบั 6 
วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัอ่างทอง 4. นายสชุาต ิสดุประเสรฐิ ศกึษานิเทศก ์7 กรมพลศกึษา ประจ า
จงัหวดัพิษณโุลก  

มาปฏิบตัิหนา้ท่ีผูช้่วยผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค์
กรมพลศึกษามอบหมายใหโ้รงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์รบัสมคัรนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวนัท่ี 12 - 30 มกราคม 2541 และเปิดท าการเรียน   
การสอนตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2541 โดยมีชนิดกีฬา ท่ีเปิดการสอนจ านวน 7 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ 
กรีฑา เซปักตะกรอ้ ฟุตบอล เทนนิส ยกน า้หนกั ยูโด และว่ายน า้ ซึ่งหลงัจากปีการศึกษา 2541 
โรงเรยีนไดเ้ปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกจ านวน 3 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ กอลฟ์ จกัรยาน และมวยสากล
สมคัรเล่น จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2544 นายสทุธิ ผลสวสัดิ ์อธิบดีกรมพลศึกษา ไดมี้นโยบายเรื่อง
การเปิดการเรยีนการสอนชนิดกีฬาตา่ง ๆ ของโรงเรยีนกีฬาทกุแห่ง ไม่ควรเปิดสอนเกิน 5 ชนิดกีฬา 
ซึ่งนโยบายนี้ได้ให้ไว้เ ม่ือครั้ง ท่ีมีการประชุมผู้บริหารของโรงเรียนกีฬาทุกแห่งในระหว่าง                
การด าเนินการจัดการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาฯ  แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 5 ณ สนามกีฬา 700 ปี 
จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนัน้ นายกอบกู ้ตะนาวศรี ผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
ไดน้  านโยบายดงักล่าวมาเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ของโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการของ
โรงเรยีนไดมี้มติเห็นพอ้งกนัวา่ ชนิดกีฬาท่ีควรจะเปิดสอน 5 ชนิดกีฬานัน้ ไดแ้ก่ กรฑีา เซปักตะกรอ้ 
ฟตุบอล มวยสากลสมคัรเลน่ และยกน า้หนกั โดยเริม่ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นตน้ไป  
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ต่อมารัฐบาลโดยการบริหารของ  ฯพณฯ พ. ต .ท.  ดร .ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรฐัมนตรี ไดมี้การปฏิรูปโครงสรา้งการบริหารงานซึ่งไดมี้การตราพระราชบญัญัติปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดบ้ัญญัติใหจ้ัดตัง้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขึน้ และ               
พระราชกฤษฎีกา โอน กิจการบริหา รและอ านาจหน้า ท่ี ของส่ วนราชการให้ เ ป็น ไป                                    
ตามพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติ ให้โอนบรรดากิจการ 
อ านาจหนา้ท่ี ทรพัยส์ิน งบประมาณ หนี ้สิทธิ ภาระผกูพนั ขา้ราชการ ลกูจา้ง  และอตัราก าลงัของ
กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบางส่วนมาเป็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท าให้
โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรค ์ตอ้งยา้ยสงักัดจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเดิม มา
สงักดั สถาบนัพฒันาบคุลากร ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ต่อมาได้มีค าสั่ งส  านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ท่ี 254/2546 เรื่องให้
ข้าราชการครูรักษาราชการแทน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 และ 47 แห่ง
พระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 จึงให้นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ต  าแหน่ง                  
ผูช้่วยผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบุรี รกัษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬา
จงัหวดันครสวรรค ์ตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2546 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอ่ืนสั่ง ณ วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยนายทินกร น าบุญจิตต ์ผูอ้  านวยการส านักงาน
พฒันาการกีฬาและนนัทนาการ และโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีไดมี้หนงัสือสง่ตวันายเพิ่มพร 
บพุพวงษ์ มาปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการในโรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ ซึ่ง
ไดร้บัการแต่งตัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 28 เมษายน 2546 ถึงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 และเม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2552 ไดมี้ค าสั่งจากสถาบนัการพลศกึษาแต่งตัง้ นายกอบกิจ ธรรมานชิุต มาปฏิบตัิ
หนา้ท่ีราชการโรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์ในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ จนถึงวนัท่ี  1 กุมภาพนัธ ์
2559 และไดมี้ค าสั่งจากสถาบนัการพลศกึษาแตง่ตัง้ นายปลวชัร รุจิรกาล มาปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์ในต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ จนถึงปัจจบุนั 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์มีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
เป็นโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศดา้นกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติโดยการ

จดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพ มุง่เนน้คณุธรรม จรยิธรรม ความมีวินยั และมีน า้ใจนกักีฬา 
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พนัธกิจ 
1. พัฒนานักกีฬาตามหลักการกีฬาและหลักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา           

สูค่วามเป็นเลศิ 
2. จดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งมีคณุภาพ 
3. พฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนและบุคคลการมีคณุธรรมและจริยธรรม  

มีวินยัและน า้ใจนกักีฬา 
4. พฒันาคณุภาพสนามกีฬา สภาพแวดลอ้ม ใหเ้อือ้ตอ่การฝึกกีฬา และ

การเรยีนรู ้อยา่งมีคณุภาพ 
5. พฒันาระบบการบรหิารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปรชัญา :  “ขยนั อดทน ฝึกฝน มีวินยั ทีมชาตไิทย ไมไ่กลเกินฝัน” 
อตัลกัษณ ์: นกัเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรคเ์ป็นผูมี้วินยั และน า้ใจ

เป็นนกักีฬา 
เอกลกัษณ ์: โรงเรยีนสง่เสรมิสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรคไ์ดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 6 ชนิดกีฬาดงันี ้
1.กรฑีา  
2.เซปักตะกรอ้  
3.ฟตุบอล  
4.มวยสากลสมคัรเลน่  
5.ยกน า้หนกั 
6.ฟันดาบ 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ี เป็นอุปสรรค                   

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
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6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ
และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  
3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เก่ียวกับค่าใช้จ่าย              

ทางการศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น 79 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร    จ านวน 4 คน 
2. ฝ่ายบรหิาร   จ านวน 33 คน 
3. ฝ่ายวิชากร   จ านวน 18 คน 
4. ฝ่ายกีฬาและกิจการนกัเรยีน จ านวน 24 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                 
การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
น าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีนการสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใช้
หลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรียนกีฬามีแพทย ์และพยาบาล  
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจรักษา ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนการ
เจรญิเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ 

2.  มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
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โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรคมี์ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 4 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา   
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา      
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
โรง เรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ เลข ท่ี  284 หมู่  5 ต าบลบึง เสนา              

อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. อาคารหอพกั 
2. สนามกรฑีา 
3. สนามฟตุบอล 
4. โรงยิมสอ์เนกประสงค ์
5. โรงยิมสม์วย 
6. โรงยิมสย์กน า้หนกั 
7. สนามเนตบอล 
8. สนามฟตุซอล 
9. อาคารเรยีน 
10. เรอืนพยาบาล 
11. หอสมดุ 
12. โรงอาหาร 
13. อาคารท่ีพกับคุลากร 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา 
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2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ
ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา 

3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต 
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา 
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา 
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ี ได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา 
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา 
8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ              

ไดม้าตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะใน
การเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค ์

โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์มีการติดตามประเมินผลการบริหารจดัการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน             

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                     

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกีฬา สงักัดส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา

เดิม) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตัง้ขึน้ ตามนโยบายของรฐับาลท่ีตอ้งการยกระดบั และ
พัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬา         
อย่างกว้างขวางและทั่ วถึง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานนักกีฬา               
ให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึน้ ประกอบกับ
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คณะรฐัมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2532 ใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
เอเช่ียนเกมส ์ครัง้ท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2541 และแขง่ขนักีฬาโอลิมปิคในปี  พ.ศ. 2547 

กรมพลศึกษา ไดม้อบหมายใหศ้ึกษาสภาพปัญหา ในการพฒันาการพลศึกษา
และการกีฬาทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสรมิและ
พัฒนามาตรฐานการกีฬาและจัดท าโครงการละเอียดเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะรฐัมนตรตีามล าดบั ตอ่มา กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาแห่งแรกขึน้ในปี 
พ.ศ. 2533 ซึง่เรยีกวา่ โรงเรยีนกีฬาเตม็รูปแบบ คือ โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีในปี พ.ศ.2536 
ไดป้ระกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึน้อีก 3 แห่ง และคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ         
ท่ีจดัตัง้โรงเรยีนกีฬารูปแบบประหยดัขึน้ใหค้รบทกุเขตการศกึษา 

เม่ือวันท่ี พฤศจิกายน 2540 รศ.ดร.ทองคูณ หงสพ์ันธุ์ อธิบดีกรมพลศึกษาใน
สมยันัน้ไดเ้ดินทางมาจดัประชุมสมัมนาโครงการจดัตัง้โรงเรียนกีฬาขึน้ในปีงบประมาณ 2541 ท่ี
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะ เกษโดยการสนับสนุนของ  นาย  บุญชง  วี สมหมาย 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัศรีสะเกษ (อดีตเลขาธิการนายกรฐัมนตรีในขณะนัน้) ไดเ้สนอ
จดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษโดยนายชมุพล ศลิปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
ลงนามในประกาศเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2540 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั ในการด าเนิน
โครงการระยะแรกนายสิทธิพร หวงัดี อ  านวยการวิทยาลยัพลศึกษาจังหวดัศรีสะเกษ (สถาบนั       
การพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ) อนุญาตใหใ้ชอ้าคารของวิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ     
เป็นอาคารส านกังานชั่วคราว ไดป้รบัปรุงอาคาร หอพกัของวิทยาลยัพลศกึษาเป็นหอพกันกัเรียน   
ท่ีเขา้เรียน ในปีการศึกษา 2541 ใชส้นามและอาคารฝึกกีฬาของวิทยาลยัและอาคารกีฬาของ      
การกีฬา แห่งประเทศไทย เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานท่ีฝึกนักเรียน โดยมีนายนิติพันธ์ 
สระภกัดิ ์เป็นผูอ้  านวยการโรงเรยีนเป็นคนแรก โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ จดัการเรยีนการสอน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้และมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาชีพพลศึกษาและการกีฬา ส่วนวิชา
สามัญเรียนร่วมกับโรงเรียนสามัญในโครงการร่วมจัดการศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จงัหวดัศรสีะเกษ  เพื่อเป็นการประหยดั งบประมาณ ทัง้ดา้นบคุลากร อาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์ 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนวิชาสามญัเพื่อก่อใหเ้กิดผลดีในดา้นการเรียนการสอน แก่นกัเรียน
มากท่ีสุด  โครงการร่วมมือจัดการศึกษา ได้แก่  1 .  โรง เรียนราชป ระชานุ เคราะห์ 29                                 
2. โรงเรียนสตรีสิรเิกศ 3. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั 4. โรงเรียนสิริเกศนอ้มเกลา้ 5. โรงเรียนไกร
ภกัดีวิทยาคม 6. โรงเรยีนเทศบาล 2 (รชัมงัคลานสุรณ)์ นอกจากนีย้งัไดร้ว่มมือจากบคุคลตา่งๆ ใน
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จงัหวดัศรีสะเกษอีกเป็นจ านวนมาก ปีการศกึษา 2541 กรมพลศกึษา มอบหมายใหโ้รงเรียนกีฬา
จงัหวดัศรสีะเกษ เปิดรบัสมคัรนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย โดยเปิดการเรยีน
การสอนและฝึกกีฬา 6 ชนิด ไดแ้ก่ กรีฑา ยิมนาสติก ยูโด ยกน า้หนัก มวยสากล แฮนดบ์อล 
จ านวนประมาณ 70 คน 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัศรีสะเกษ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งสรา้งนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพฒันาการกีฬาของ

ชาตอิยา่งยั่งยืน 
พนัธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษทางการกีฬา                        
สูค่วามเป็นเลศิ 

2. ส่งเสริมการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชใ้นการพฒันานกักีฬา            
สูค่วามเป็นเลศิ 

3. ศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้การจดัการเรียนการสอน
วิชากีฬา วิชาสามญัและงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน สนับสนุนการใชแ้หล่งเรียนรูใ้น
ชมุชน และศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศกึษา 
6. สง่เสรมิและพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ระบบบรหิาร การประกนัคณุภาพ 

อยา่งมีประสิทธิภาพเสรมิสรา้งศกัยภาพการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
7. พัฒนาผูเ้รียนใหมี้คุณลักษณะอันพึงประสงค ์พรอ้มสู่วิถีประชาคม

อาเซียน 
ปรชัญา :  โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษเป็นจดุเริม่ตน้ของนกักีฬาระดบัโลก

และประชากรท่ีมีคณุคา่ 
วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 

1. จดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและการกีฬาใหก้ับเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความถนดัและความสามารถพิเศษทางการกีฬาไดพ้ฒันาความสามารถสงูสดุดา้นการกีฬา 
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2. เตรียมและผลิตนักกีฬาให้มีความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วม     
การแข่งขนักีฬาระดบัชาตแิละนานาชาตทิดัเทียมนานาอารยประเทศ 

3. ศกึษาวิเคราะห ์วิจยั เพื่อพฒันาการกีฬาและนกักีฬาของประเทศ 
4. เป็นศนูยส์ง่เสรมิกิจกรรมทางกีฬา สขุภาพและคณุธรรมของเยาวชน 
5. เป็นศนูยบ์รกิารชมุชนตามภารกิจของสถาบนัการพลศกึษา 
6. เป็นศนูยท์ านุบ  ารุง อนุรกัษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมดา้นการกีฬา 

และการละเลน่พืน้เมือง 
เอกลกัษณ ์: โรงเรยีนสง่เสรมิความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษไดเ้ปิดรบัสมคัรนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 6 ชนิดกีฬาดงันี ้
1.ฟตุบอล 
2. ยโูด 
3. มวยสากลสมคัรเลน่ 
4. แฮนดบ์อล 
5. มวยปล า้ 
6. เซปักตะกรอ้ 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรค            

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
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2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น 68 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร   จ านวน  4 คน 
2. ฝ่ายบรหิาร  จ านวน 37 คน 
3. ฝ่ายวิชากร  จ านวน 11 คน 
4. ฝ่ายพฒันากีฬา  จ านวน 7 คน 
5. ฝ่ายกิจการนกัเรยีน จ านวน 9 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด            
ศรีสะเกษ 

โรง เรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                         
การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
น าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีนการสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใช้
หลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมีมีศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 
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2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 4 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทกุปี เพื่อเป็นการติดตามพฒันาการ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรสีะเกษ โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. สนามฝึกซอ้ม 
2. แฮนดบ์อล   
3. โรงยิมสก์นัทรารมณ ์
4. โดมหนา้อาคารเรยี 
5. โรงยิมสม์วยปล า้ 
6. โรงยิมสม์วยสากล 
7. สนามฟตุบอล  
8. สนามหญา้เทียม 
9. สนามตะกรอ้ 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
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7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ
ทางดา้นกีฬา   

8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้
มาตรฐาน โดยจัดให้มีรถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ                 
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ              
ของโรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยสถาบนัการพล

ศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์: มุ่งพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดบัชาติและนานาชาติ ควบคู่

คณุธรรม จรยิธรรม 
พนัธกิจ 

1. จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. ทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. ผลิตและพฒันานกักีฬาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
4. บรหิารและจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร ์
1. การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การฟ้ืนฟ ูอนรุกัษแ์ละเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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3. การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ 
4. การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
5. การพฒันาผูเ้รยีนใหมี้ศกัยภาพดา้นกีฬาสูค่วามเป็นเลศิ 

ปรชัญา : พลศกึษาและกีฬา พฒันาคน พฒันาชาติ 
อตัลกัษณ ์: บคุลิกภาพดี  มีสมัมาคารวะ 
เอกลกัษณ ์: กีฬาเดน่ เนน้คณุธรรม 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไดเ้ปิดรบัสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 7 ชนิดกีฬาดงันี ้
1.กรฑีา  
2.ฟตุบอล  
3.วอลเลยบ์อล  
4.มวยสากลสมคัรเลน่  
5.ฟตุซอล  
6.เทควนัโด  
7.เรอืพาย 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและ  การกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
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2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น  36 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร   จ านวน 4 คน 
2. ครูวิชากร   จ านวน 13 คน 
3. ครูกีฬา (ผูฝึ้กสอน) จ านวน 17 คน 
4. นกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน  2 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศึกษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิค
หลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

 1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาล
ท่ีมีความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจรักษา ส่ง เสริมและพัฒนาสุขภาพ ตลอดจน                       
การเจรญิเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่อง มือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนไดมี้การด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองมีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 
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2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา   
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา      
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอ่างทองตัง้อยู่เลขท่ี 39/53 หมู่ 8 ต าบลไชยภมูิ อ  าเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. สนามกรฑีา 
2. โรงยิมสม์วย 
3. สนามฟตุซอล 
4. โรงยิมสย์กน า้หนกั 
5. โรงยิมสเ์ทควนัโด 
6. หอพกั 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
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8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ    
ไดม้าตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะใน
การเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน             

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง    

การท่องเท่ียวและกีฬา ตั้งขึน้ตามนโยบายของรฐับาลตอ้งการยกระดับและพัฒนามาตรฐาน
ทางการกีฬาใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ ดว้ยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกวา้งขวางและทั่วถึง 
ตลอดจนเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและพฒันามาตรฐานการกีฬาใหมี้ขีดความสามารถในการเขา้รว่ม
การแข่งขนักีฬากบันานาชาติไดด้ียิ่งขึน้ ตามประกาศจดัตัง้ โรงเรยีนกีฬาของกระทรวงศกึษาธิการ 
ลงวนัท่ี 19 สงิหาคม 2542 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง จัดตั้งขึน้เป็นล าดับท่ี 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัด
สถาบนัการพลศึกษา ทัง้หมด 11 โรงเรียนในปัจจุบนั เริ่มรบันกัเรียนในปีการศึกษา 2543 ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวนทัง้สิน้ 65 คน ใน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปัก
ตะกรอ้ เทเบิลเทนนิส ยิงธน ูและว่ายน า้ โดยมีค าสั่งแต่งตัง้ให ้นายกอบกิจ ธรรมานชิุต ต าแหน่ง
ผูช้่วยผูอ้  านวยการวิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ มาปฏิบตัิหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5)            
พ.ศ. 2545 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ก าหนดใหมี้
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การจัดตั้งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขึน้ในหมวด 5 มาตรา 14 โดยก าหนดให้กระทรวง         
การท่องเท่ียวและกีฬามีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม          
การท่องเท่ียว การศึกษาดา้นกีฬา นนัทนาการ และราชการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหเ้ป็น
อ านาจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาตามมาตรา 5 ใหมี้การจดัตัง้ ส  านกังานพฒันาการกีฬา
และนันทนาการ โดยโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของ กรมพลศึกษาเดิม มาจัดตัง้เป็น
ส านักงานพฒันาการกีฬาและนันทนาการและก าหนดใหมี้ภารกิจเก่ียวกับการพัฒนากีฬาและ
นนัทนาการ 

เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพพลานามยัของประชาชน ส่งผลใหโ้รงเรียนกีฬาจากเดิม
สงักดักรมพลศกึษา กระทรวง ศกึษาธิการ เปลี่ยนสงักดัเป็น สงักดัส านกังานพฒันาการกีฬาและ
นนัทนาการ กระทรวง การท่องเท่ียวและกีฬา 

ในปีพ.ศ. 2548  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศจดัตัง้สถาบนัการ
พลศึกษาประกาศในราช กิจจานุ เบกษา  วัน ท่ี  4  กุมภาพันธ์   2548   ใช้บังคับตั้ง แต่                           
วนัท่ี 5  กุมภาพนัธ์  2548 ส่งผลใหโ้รงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสงักัดสถาบนัการพลศึกษา 
ตามมาตรา 3 ของพระราชบญัญตัิสถาบนั การพลศกึษา พ.ศ. 2548   

ปีพ.ศ. 2552 ตามค าสั่ งสภาสถาบันการพลศึกษาท่ี 22/2552 ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2552   ไดมี้ค าสั่งแตง่ตัง้ให ้นายเพิ่มพร บพุพวงษ ์ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรยีน
กีฬาจังหวัดล าปาง ตัง้แต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 – วันท่ี 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุ
ราชการ) 

ปี พ.ศ. 2558 สถาบนัการพลศึกษา มีค าสั่งท่ี 649/2558 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2558 แต่งตัง้ให ้ นายทรงเดช ยะจินะวงค ์ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รกัษาการ
ในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – วันท่ี 17 
มกราคม 2559  

ปี 2559 สถาบนัการพลศกึษา มีค าสั่งท่ี 1014/2558 แตง่ตัง้ นายกอบกิจ  ธรรมา
นุชิต ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัล าปาง ตัง้แต่วนัท่ี 18 มกราคม 2559 – 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (เกษียณอายรุาชการ) 

หลงัจากนัน้ สถาบนัการพลศึกษา จึงไดมี้ค าสั่งท่ี 1344/2561 แต่งตัง้ พ.อ าเภอ
อธิสนัต ์ทบัทิม  ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัล าปาง ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
2561 มาถึงปัจจบุนั 
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ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง มุ่งพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ           

ดา้นกีฬา สูค่วามเป็นเลศิอย่างเต็มศกัยภาพ มีความรูต้ามมาตรฐานการศกึษา  รกัษค์วามเป็นไทย 
กา้วไปสูป่ระชาคมอาเซียน 

พนัธกิจ 
1. จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูท่ี้มีความสามารถพิเศษดา้นการกีฬา 
2. ส่ ง เสริม  สนับสนุน  และพัฒนานัก กีฬาให้มี ความสามารถ                           

เต็มตามศกัยภาพเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
3. รกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณีไทยและทอ้งถ่ิน 
4. สง่เสรมิกิจกรรมการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซียน 

ปรชัญา :  “พฒันากีฬา พฒันาคน เพื่อชมุชนและประเทศชาติ” 
อตัลกัษณ ์: เก่งกีฬา สามคัคี มีวินยั 
เอกลกัษณ ์: กีฬาเป็นเลศิเป็นโอกาสทางการศกึษา 
โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารคือ            

ฝ่ายพัฒนากีฬา เป็นฝ่ายท่ีดูแลรับผิดชอบในการพัฒนากีฬาของโรงเรียน ประกอบไปด้วย
หน่วยงานยอ่ย ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่  

งานหลกัสตูรและการสอนกีฬาสูค่วามเป็นเลศิ มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. ก าหนดคุณสมบตัิและจัดการครู (ผูฝึ้กสอนกีฬา) เพื่อความเป็นเลิศ

โดยค านงึถึงคณุภาพดา้นความเป็นเลศิทางกีฬาเป็นหลกั 
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ จัดท าแผนแผนการจัดการเรียนรู ้ 

แผนการฝึกซอ้ม 
4. ก ากบัดแูลการจดัท าแผนการฝึกซอ้มกีฬาและแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้

เป็นไปตามหลกัสตูร 
5. ประเมินและพฒันาหลกัสตูรวิชาเพิ่มเตมิกีฬาสูค่วามเป็นเลศิทกุระดบั 
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6. วางแผนการฝึกอบรมเพื่อฝึกประสบการณกี์ฬา และการพฒันาเทคนิค
เพื่อการแข่งขนั ในระดบัตา่งๆ 

7. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสตูรวิชาเพิ่มเติมกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลศิ 

8. ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัหลกัสตูรวิชาเพิ่มเติมกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ และ
แผนการฝึกชนิดกีฬาตา่งๆ 

9. สง่เสรมิ สนบัสนนุ ศกึษา วิเคราะห ์วิจยัและพฒันาหลกัสตูรวิชากีฬา 
10. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางไดเ้ปิดรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในโรงเรียน ปัจจุบนัโรงเรียนกีฬาจงัหวดัล าปาง มีนกัเรียนทัง้สิน้ 318 คน 
เปิดสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 - 6 มีชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน 8 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่  

1. กรฑีา 
2. จกัรยาน 
3. เซปักตะกรอ้  
4. ฟตุซอล    
5. ฟตุบอล   
6. ยิงธน ู 
7. วา่ยน า้  
8. มวยไทย 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและ  การกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
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รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 
1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  
3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายทางการ

ศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ทัง้นีโ้รงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปางไดมี้การแบง่โครงสรา้งการบรหิารคือ ฝ่ายพฒันา

กีฬา เป็นฝ่ายท่ีดแูลรบัผิดชอบในการพฒันากีฬานกัเรียนของโรงเรียน ประกอบไปดว้ยหน่วยงาน
ยอ่ยในการพฒันานกักีฬา ไดแ้ก่  

งานสง่เสรมิกีฬาเพื่อการแข่งขนั มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. จัดท าระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ และสถิติการแข่งขันกีฬาและ          

การขอขึน้ทะเบียนเป็นนกักีฬากบัหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
3. ประสานงานและด าเนินการเก่ียวกบัการยา้ยทะเบียนบา้น 
4. เสนอรายช่ือนกักีฬาท่ีมีผลงานดีเดน่เพื่อรบัทนุ และหรอืรางวลั 
5. รายงานผลการประกนัคณุภาพการศึกษาดา้นผลสมัฤทธ์ิการเขา้รว่ม

การแข่งขนักีฬา 
6. ประสานงาน ก ากับ ดูแล และจัดท าแผนงานโครงการส่งนักเรียน                

เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาสูค่วามเป็นเลศิทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาติ 
7. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และการแข่งขันกีฬาเพื่ออ านวย                  

ความสะดวกในการวดัและประเมินผล 
8. ส่งเสริมและพฒันาการฝึกประสบการณใ์นการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ

และนานาชาต ิ
9. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 

งานสง่เสรมิบคุลิกภาพและวินยันกัเรยีน มีหนา้ท่ี 
1.  จดัท าแผนงานโครงการ 
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2. ก ากับ ติดตามใหน้ักเรียนปฏิบตัิตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และ
รายงานใหผู้ป้กครองรบัทราบ 

3. สง่เสรมิการมีบคุลิกภาพท่ีดีและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ก่นกัเรยีน 
4. รณรงค ์ส่งเสริม วุฒิภาวะทางดา้นอารมณ์และสังคม เพื่อป้องกัน

ปัญหาตา่ง ๆ 
5. จดัโครงการปลกูฝังวินยั คณุธรรมและจรยิธรรมใหแ้ก่นกัเรยีน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการ

ดา้นวินยัของนกัเรยีน 
7.  รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันา 

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
ปัจจบุนัโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง มีบคุลากรจ านวนทัง้สิน้ 78 คน ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้รหิาร   จ านวน   4 คน 
2. ขา้ราชการ  จ านวน 10 คน 
3. พนกังานราชการ  จ านวน   2 คน 
4. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนนุ จ านวน  27 คน 
5. ผูเ้ช่ียวชาญกีฬา  จ านวน   4 คน 
6. ผูฝึ้กสอนกีฬา  จ านวน  17 คน 
7. อาจารยผ์ูส้อน  จ านวน  14 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางไดมี้การด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 4 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา      
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. การใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ผูฝึ้กสอนจะเป็นผูว้างแผนและจดัท าโปรแกรมการฝึกดา้นวิทยาศาสตรกี์ฬาเป็นหลกั 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปางมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานด้าน     
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาใหภ้ายใตฝ่้ายพฒันากีฬา ซึง่มีงานท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

งานวิทยาศาสตรก์ารกีฬา มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. จัดท าคู่ มือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและกลไก           

พรอ้มเกณฑม์าตรฐานทั่วไปและเกณฑเ์ฉพาะชนิดกีฬา 
3. ด า เนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนัก เรียน                 

ทกุระดบัชัน้ 
4. ด าเนินงานเก่ียวกับการใหบ้ริการดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

แก่นกัเรยีน และชมุชน 
5. จดัโปรแกรมการสรา้งเสรมิสมรรถภาพนกักีฬาแต่ละชนิดกีฬา

สูค่วามเป็นเลศิ 
6. ให้ความรูเ้บือ้งตน้ในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองจาก        

การบาดเจ็บในการเลน่กีฬา 
7. จดัท าทะเบียนคมุ ดแูล รกัษา เครื่องมือเสรมิสรา้งและทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
8. ส ารวจ วิเคราะห ์และวางแผนขอ้มลูดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

เพื่อการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ 
9. ติดตามประเมินผล ปรบัปรุง และสรุปรายงานการใชบ้ริการ

และเงินรายไดใ้นการใหบ้รกิารงานวิทยาศาสตรก์ารกีฬา   
10. ส ารวจความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร 
11. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 

งานวิจยัและพฒันาการกีฬา มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬา          

ของโรงเรยีน 
3. จดัท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการในการพฒันากีฬาของโรงเรยีนกีฬา 
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4. สง่เสรมิและสนบัสนนุการขอรบัทนุวิจยัทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรยีนกีฬา 

5. รวบรวมผลงานวิจยัและบทคดัย่องานวิจยัเพื่อการอา้งอิงและ
เผยแพร ่

6. รายงานผลการประกนัคณุภาพดา้นงานวิจยัการกีฬา 
7. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปางตัง้อยูเ่ลขท่ี 398/35 หมู ่15 ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมือง

ล าปาง  จงัหวดัล าปาง โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1.อาคารเรยีน 
2.อาคารประกอบ 
3.อาคารสระวา่ยน า้ 
4.อาคารหอพกันกัเรยีน 
5.อาคารหอพกับคุลากร 
6.อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
7.สนามฟตุบอล 
8.สนามบาสเกตบอล 
9.สนามฟตุซอล 
10.สนามเซปักตะกรอ้ 
11.สนามเทเบลิเทนนิส 
12.สนามมวย 
13.สนามกรฑีา 
14.สนามยิงธน ู
15.อาคารโรงยิมสเ์อนกประสงค ์
16.อาคารโรงอาหาร 
17.อาคารหอสมดุ 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
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2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ
ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   

3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ           

ไดม้าตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะใน
การเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

โดยมีหน่วยงานยอ่ยคอยดแูลดา้นสถานท่ี และสวสัดิการของนกัเรยีนดงันี ้
งานอาคารสถานท่ี มีหนา้ท่ี 

1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. จัดสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาใหถู้กหลกัสุขาภิบาล 

ไดแ้ก่ การท าความสะอาด ดแูลรกัษา ตกแตง่ ปลกูตน้ไม ้
3. จดัเตรยีมสถานท่ีเพื่อจดักิจกรรมของโรงเรยีนกีฬา 
4. จดับคุลากรก ากบั ดแูลรกัษาความปลอดภยัและควบคมุการจราจร 
5. ใหบ้รกิารการใชอ้าคารและสถานท่ีของโรงเรยีนกีฬา 
6. ประสานการด าเนินงานแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง 
7. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน สิ่ งปลูกสร้าง          

สนามกีฬา โรงพลศกึษา หอ้งน า้ หอ้งสขุา ไฟฟา้ ถนน ประปาและโทรศพัท ์
8. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันา 

งานหอพกันกัเรยีน มีหนา้ท่ี 
1.  จดัท าแผนงานโครงการ 
2.  จัดระบบ ระเบียบขอ้บังคับ และแนวปฏิบัติความเป็นอยู่ในหอพัก

นกัเรยีน 
3.  ประสานจดัภมูิสถาปัตย ์และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจบรเิวณหอพกั 
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4.  บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในหอพัก
ใหก้บันกัเรยีน 

5.  ประสานงานการจดับรกิารน า้ดื่ม น า้ใช ้ใหก้บันกัเรยีน 
6.  จดัครูดแูลประจ าหอพกั 
7.  วางแผนระบบรกัษาความปลอดภยั และการปอ้งกนัเหตฉุกุเฉิน 
8.  ตรวจ ติดตาม รายงานการซอ่มบ ารุงหอพกั 
9. ประสานงาน จดัสวสัดิการใหก้บัครูผูด้แูลหอพกั 
10. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันา 

งานวสัดเุครือ่งแตง่กาย มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. วางแผน จดัระบบการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกายของนกัเรียนใหถู้กตอ้ง

ตามระเบียบ 
3. วางแผนการใหบ้รกิารท าความสะอาดเครือ่งนอนของนกัเรยีน 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลการให้บริการซัก อบ รีด เครื่องแต่งกายของ

โรงเรยีน 
5. ควบคมุการใหบ้รกิารและซอ่มบ ารุงเครือ่งซกัผา้ดว้ยตนเอง 
6. บ ารุงรกัษาซอ่มแซมวสัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นการท าความสะอาดและซกัอบรดี

เครือ่งแตง่กาย 
7. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันา 

งานพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพ มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. ใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรยีนกีฬา 
3. จดัท าสถิติการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและรายงานผล 
4. สง่เสรมิ เผยแพร ่ใหค้วามรู ้รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาดา้นสขุภาพอนามยั 
5. ดแูล บ ารุงรกัษาและจดัหาวสัด ุครุภณัฑ ์และเวชภณัฑห์อ้งพยาบาล 
6. ประสานความรว่มมือช่วยเหลือดา้นอนามยั กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. ดแูลดา้นอนามยั และสิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรยีนกีฬา 
8. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 



  98 

งานโภชนาการ มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. ก าหนดรายการอาหารประจ าวนัใหมี้ปริมาณและคณุภาพท่ีเหมาะสม

กบันกักีฬาแตล่ะ ชนิดกีฬา 
3. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจคณุภาพอาหารประจ าวนั 
4. ควบคมุ คณุภาพและขัน้ตอนการประกอบอาหารประจ าวนั 
5. ก ากบั ตดิตาม การเก็บลา้งภาชนะใสอ่าหารของนกัเรยีน 
6. ประสานงานให้มีการตรวจสอบสุขภาพเจ้าหน้าท่ีประกอบอาหาร

ตามท่ีก าหนด 
7. ประสานงานกับผู้ร ับผิดชอบ ในการจัดเตรียมอาหารส าหรับการ

แข่งขนั 
8. ก ากบั ดแูล ประสานงานกบัครูเวรประจ าวนั ในการรบัประทานอาหาร

ประจ าวนั 
9. ส ารวจ และจดัท ารายงานภาวะโภชนาการนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬา 
10. รายงานผลและเสนอแนวทางปรบัปรุงพฒันางาน 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ล าปาง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน                     

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                  

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
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9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
กรมพลศึกษาไดด้  าเนินการจดัตัง้โรงเรียนกีฬาแห่งแรก คือโรงเรียนกีฬาจงัหวดั

สพุรรณบุรี โดยเปิดด าเนินการเรียนการสอน ตัง้แต่ปีการศึกษา 2534 จากการด าเนินการเรียน   
การสอนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุ ีไดร้บัความสนใจจากผูป้กครองและนกัเรยีน สมคัรเขา้
เรียนเป็นจ านวนมาก มีผลการด าเนินงานส าเร็จตามวตัถุประสงคท์างราชการอย่างดียิ่ง เพื่อให้ 
เกิดความเสมอภาคในการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสนองความตอ้งการเขา้เรียนใน
โรงเรียนกีฬาของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และได้รับการพัฒนากีฬา          
อย่างต่อเน่ือง กรมพลศึกษาจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและงบประมาณของชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบและอนุมตัิใหด้  าเนินการจัดตัง้โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั เม่ือ
วนัท่ี 8 ตลุาคม 2536 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศจดัตัง้โรงเรียนกีฬาแบบประหยดัขึน้ 3 แห่ง 
ไดแ้ก่โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวดั
นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2537 โดยใหเ้ปิดสอนตัง้แต่ปีการศึกษา 2538 เป็นตน้มา 
เพื่อใหน้ักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ใหมี้โอกาสไดร้บัการส่งเสริม และพัฒนา
ความสามารถทางการกีฬาไปพรอ้มกับการศึกษาตามหลกัสตูร ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้ตั้งโรงเรียนกีฬา
เพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 อีก 4 แห่ง ประกอบดว้ย 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และ                   
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดัยะลา จึงถือเอาวนัท่ี 19 สิงหาคม เป็นวนัสถาปนาโรงเรียน
กีฬาจังหวัดยะลา และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการ และบรรลุวัตถุประสงค์             
ของโครงการจัดตัง้โรงเรียนกีฬา กรมพลศึกษาจึงมีค าสั่ง ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2542 แต่งตัง้ให ้
นายสมพร แดงนุย้ ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ีพลศึกษา 6 ว. ส่วนพฒันาการกีฬา ส านกัการกีฬาปฏิบตัิ
หนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัยะลา เป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั จัดการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สอนวิชาสามัญและวิชากีฬา โดยอาศัย               
ความร่วมมือจากสถาบันพลศึกษาจังหวัดยะลา ให้ความอนุเคราะห ์และสนับสนุน ทางดา้น
สถานท่ีฝึกและบุคลากรซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการศึกษา ในโรงเรียนและทรพัยากรทอ้งถ่ิน
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ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบนัไดมี้การเรียนการสอน โดย
ขา้ราชการ ครูผูส้อนรายวิชาสามญั และผูฝึ้กสอนกีฬามาสอนประจ าท่ีโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงัมีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยไดก้ าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
เป็นผู้น  าในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เพื่อให้มีความเป็นเลิศ                

ในระดบัชาติ และนานาชาติจัดการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสถานท่ีและ
อปุกรณอ์ านวยความสะดวกทนัสมยั 

ปรชัญา :  "พฒันาคน พฒันากีฬา พฒันาชาต"ิ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา มุ่งพัฒนาการกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ 

กีฬาถือวา่เป็นเครือ่งมือหนึ่งของการศกึษา เพื่อพฒันานกัเรยีน 3 ประการ ประกอบดว้ย 
1. การพฒันาทางดา้นรา่งกาย นกัเรยีนมีรา่งกายท่ีสมบรูณ ์แข็งแรง 
2. การพฒันาทางดา้นสติปัญญา นักเรียนตอ้งเป็นคนเก่งทางการกีฬา

และวิชาการ 
3. การพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตอ้งเป็นคนดีของ

สงัคม 
อตัลกัษณ ์: กีฬาปันจกัสีลตัเป็นศิลปะการต่อสู่อนังดงามประจ าถ่ิน น าไปสู่

นานาชาต ิ
เอกลกัษณ ์: ทกัษะดีมีวินยั 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาได้เปิดรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรียน ปัจจุบนัมีนกัเรียนทัง้สิน้ 228 คน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 9 ชนิด
กีฬา ดงันี ้

1.กรฑีา  
2.ฟตุบอล  
3.ฟตุซอล  
4.มวยไทย  
5.มวยสากลสมคัรเลน่  
6.ปันจกัสีลตั 
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7.ยิงธน ู
8.เรอืพาย 
9.ยโูด 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรค             

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
ปัจจบุนัโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา มีบคุลากรจ านวนทัง้สิน้ 67 คน ประกอบดว้ย 

1. ขา้ราชการ     จ านวน 14 คน 
2. ลกูจา้งประจ า     จ านวน 1 คน  
3. พนกังานราชการ     จ านวน 1 คน 
4. เจา้หนา้ท่ีศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา  จ านวน 2 คน 
5. ครูผูส้อนวิชาสามญั    จ านวน 7 คน 
6. ครูผูส้อนวิชากีฬา     จ านวน 13 คน 
7. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนนุ    จ านวน 29 คน 
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ยะลา 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัยะลา สงักัดสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศึกษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิค
หลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนไดมี้การด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการ
กีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทกุปี เพื่อเป็นการติดตามพฒันาการ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาตั้งอยู่เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง 

จงัหวดัยะลา โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. โรงยิมเอนกประสงค ์ 
2. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
3. สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิ่งยางสงัเคราะห ์
4. อาคารเรยีน ค.ส.ล.4 ชัน้ 
5. อาคารพยาบาล 
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6. หอพกันกัเรยีน 
7. โรงยิมกีฬามวย 
8. สนามฝึกซอ้มกีฬาฟตุบอล 
9. อาคารหอสมดุ  

การจัดสวัสดกิารส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา 
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา 
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต 
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา 
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา 
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ี ได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา 
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา 
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจัดให้มีรถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ          
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ

โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน              

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
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10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เม่ือวันท่ี 9กรกฎาคม2542 ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรฐัมนตรี หัวหนา้

พรรคชาติไทย พรอ้มดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดชลบุรีท  าการส ารวจพืน้ท่ีวิทยาลัย            
พลศกึษา เพื่อด าเนินการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี ในปีการศกึษา 2542 อาศยัอ านาจตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2531 และมติคณะรฐัมนตรี               
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2536 ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการรฐัมนตร ีท่ี นร 0202/15568                    ลง
วนัท่ี 8 ตลุาคม 2536 ประกาศตัง้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัชลบุรีเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 ลงนาม
โดยนายสมศกัดิ์ ปริศนานันทกุล รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2543 เป็นตน้ไปโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เริ่มด าเนินโครงการระยะแรก                     
นายวิบูลย ์มณีฉาย ผูอ้  านวยการศนูยพ์ลศึกษาและกีฬาจังหวดัชลบุรี  อนุญาตใหใ้ชอ้าคารของ
ศนูยพ์ลศกึษาและกีฬาจงัหวดัชลบรุเีป็นอาคารส านกังานชั่วคราวและไดป้รบัปรุงชัน้  3 ของอาคาร
เพื่อจดัเป็นหอพกัใหแ้ก่นกัเรียนและชัน้ 1 เป็นส านกังานชั่วคราวพรอ้มบรเิวณโดยรอบของอาคาร
ศนูยพ์ลศกึษาและกีฬาจงัหวดัชลบรุีโดยไดร้บัความรว่มมือและสนบัสนุนในการประสานงานดา้น
บคุลากร อาคาร และสถานท่ี จากนายวิชยั ศรีตะปัญญะ ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดั
ชลบุรี โดยนักเรียนเดินทางไปเรียนวิชาสามัญตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนร่วมโครงการท่ีโรงเรียนชลบุรี   “สุขบท” โดยมีนายภุชงค์                         
บุณยรตันสุนทร เป็นผูอ้  านวยการ ต่อมาเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 กรมพลศึกษาไดมี้ค าสั่ง          
ท่ี 1453/2542 แต่งตัง้ให ้นายธนิต พนัธุมะโอภาส อาจารย ์2 ระดบั 7 วิทยาลยัพลศึกษาจงัหวดั
ชลบรุ ีมาปฏิบตัิหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุแีละใหป้ระสานงานขอ
ความรว่มมือกบั วิทยาลยัพลศกึษากรุงเทพ วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัอดุรธานี วิทยาลยัพลศกึษา
จงัหวดัชลบรุี และโรงเรียนกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นบคุลากรในระยะแรก โดยไดร้บัความ
ร่วมมือและสนับสนุนดา้นบุคลากรอาคารและสถานท่ีจากนายวิชัย  ศรีตะปัญญะ ผูอ้  านวยการ
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ สนธยา                     
คณุปลืม้ รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงคมนาคมในขณะนัน้ นายวิทยา คณุปลืม้ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจงัหวดัชลบรุี นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรุี นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ  นายก
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุแีละนายสมชาย คณุปลืม้ นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลแสนสขุ 
ต่อมากรมพลศึกษา ไดแ้ต่งตัง้ใหข้า้ราชการครูปฏิบตัิหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรียน
กีฬาจงัหวดัชลบุรี คือ นายธนิต  พนัธุมะโอภาส ต าแหน่ง อาจารย ์2 ระดบั 7 วิทยาลยัพลศึกษา
จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจัดตัง้โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นคนแรก  
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จากนัน้กรมพลศกึษา มอบหมายใหโ้รงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี ด าเนินการรบัสมคัรนกัเรยีนเพื่อเขา้
เรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรี ตัง้แต่ปีการศึกษา 2543 ถึงปัจจุบนั ในระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ และตอนปลาย โดยเปิดการเรยีนการสอนและฝึกกีฬา 6 ชนิด ไดแ้ก่ กรีฑา, เซปักตะกรอ้, 
ฟตุบอล,  มวยไทย, มวยสากล และยกน า้หนกั ปัจจบุนับรหิารงานโดยนายปรชีา ศรเีขียวพงษ ์ เริม่
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2547 เป็นตน้มาจดัการเรียนการสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 6 ชนิดกีฬา คือ 
กรฑีา,เซปักตะกรอ้, ฟตุบอล,  ยกน า้หนกั ยโูด และบาสเก็ตบอล 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุมีีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยไดก้ าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเป็นสถานศึกษาท่ีใชห้ลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

พัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา ส่งเสริมความสามารถดา้นวิชาการ และความ มีน า้ใจ
นกักีฬา ริเริ่มสรา้งสรรคน์วตักรรม งานวิจยั และสืบสานความเป็นไทย ภายใตก้ารบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคมเพื่อเขา้สู่ประชาคม อาเซียนและสากลเอกลกัษณ ์ :  มีวินัย   
ใฝ่เรยีนรู ้คูค่ณุธรรม  น าการกีฬา 

พนัธกิจ 
1. พัฒนาหลกัสูตรและบริหารจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 

และกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ  
2. น าหลักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาประยุกตใ์ชแ้ละพัฒนาทักษะกีฬา     

สูค่วามเป็นเลศิดา้นกีฬา เพื่อเขา้สูก่ารแข่งขนัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
3. สรา้งสรรคน์วตักรรม งานวิจยัการพฒันากีฬาและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรยีน  
4. บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและ

สงัคม  
5. จดักิจกรรมเสรมิภาษากีฬาสูอ่าเซียนและสากล  
6. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีให้น่าอยู่  ถูกสุขลักษณะและ                 

เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน               

แบบมืออาชีพ  
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8. สรา้งเสรมิคณุธรรม ความสามคัคี และความมีน า้ใจนกักีฬา  
9. อนรุกัษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ิน 

เปา้หมาย 
ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาขั้นพืน้ฐานและพัฒนาความสามารถดา้นกีฬา        

สูค่วามเป็นเลศิตามศกัยภาพ 
ปรชัญา      :  สรา้งสรรคกี์ฬา  พฒันาสงัคม 
อตัลกัษณ ์  :  เก่งกีฬา   รกัษาวินยั  ใฝ่เรยีนรู ้ คูค่ณุธรรม 
เอกลกัษณ ์ :  พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นนกักีฬาระดบัชาติ นานาชาติ และมีน า้ใจ

นกักีฬา 
ยทุธศาสตร ์:   

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาหลกัสูตรและจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การประยุกตใ์ชห้ลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาพฒันากีฬา               
สูค่วามเป็นเลศิ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  การส่งเสริมความสามารถดา้นการสรา้งนวตักรรมและ
การวิจยัพฒันากีฬาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การส่งเสริมการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน
และสงัคมอยา่งมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การส่ ง เสริมศักยภาพผู้ เ รียนให้มีความพร้อม                        
เขา้สูป่ระชาคมอาเซียนและสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี เ อื ้อต่อการเรียน รู ้                     
อยา่งหลากหลาย 

ยทุธศาสตรท่ี์ 7 การพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยทุธศาสตรท่ี์ 9 การอนรุกัษ ์สืบสานวฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ิน 
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ภารกิจและโครงสรา้งการบรหิาร : 
1) จดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และการกีฬาใหก้บัเด็ก

และเยาวชนท่ีมีความถนดัและ ความสามารถพิเศษทางการกีฬา ไดพ้ฒันาความสามารถสงูสดุ
ดา้นการกีฬา 

2) เตรียมและผลิตนักกีฬา ใหมี้ความสามารถและมีคุณธรรมเขา้ร่วม    
การแข่งขนักีฬาระดบัชาต ิและ นานาชาตทิดัเทียมนานาอารยประเทศ 

3) ศกึษาวิเคราะหว์ิจยัเพื่อพฒันาการกีฬาและนกักีฬาของประเทศ 
4) เป็นศนูยส์ง่เสรมิกิจกรรมกีฬา สขุภาพและคณุธรรมของเยาวชน 
5) เป็นศนูยบ์รกิารแก่ชมุชนตามภารกิจของกรมพลศกึษา 
6) เป็นศนูยท์ านุบ  ารุง อนุรกัษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมดา้นการกีฬา 

และการละเลน่พืน้เมืองของทอ้งถ่ิน 
ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี ไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 7 ชนิดกีฬาดงันี ้
1.กรฑีา  
2.เซปักตะกรอ้  
3.ฟตุบอล  
4.ยโูด  
5.ยกน า้หนกั  
6.ฮอกกี ้
7.มวยสากลสมคัรเลน่ 

โดยคณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุไีวด้งันี ้
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัว ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
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6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ
และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 
1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  
3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เก่ียวกับค่าใช้จ่าย           

ทางการศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
แนวทางการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 

1. นกัเรยีนมีศกัยภาพและผลสมัฤทธ์ิในการแขง่ขนักีฬาสงู โดยไดเ้ขา้รว่มการ
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติสามารถสรา้งช่ือเสียงให้กับสถาบันการพลศึกษาและ
ประเทศชาติไดเ้ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากนกัเรยีนมีความสนใจดา้นกีฬาและมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็น
นกักีฬา    

2. นกัเรยีนมีระเบียบวินยัและคณุธรรมจรยิธรรม รวมทัง้มีความสามคัคีในหมู่
คณะ    

3. นกัเรยีนมีทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นและมีมนษุยสมัพนัธด์ี    
4. นักเรียนกลา้แสดงออกโดยใหค้วามร่วมมือกับ กิจกรรมท่ีทางโรงเรียน      

จดัดว้ยความสนกุสนานและมีสว่นรว่มในกิจกรรมประเพณีของชมุชนทอ้งถ่ิน    
5. นกัเรยีนมีสขุภาพดีและมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑม์าตรฐาน  
6. นกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัจากชมุชนและสงัคม 

โดยมีการจดัท าโครงการเพื่อพฒันานกัเรยีน ดงันี ้
1. การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู/้การฝึกซอ้มกีฬา ใหมี้ความเหมาะสมกบั  
2. การจดัการเรยีนรูกี้ฬาเพื่อความเป็นเลศิ  
3. การเขา้รว่มแข่งขนักีฬาระดบัชาติ  
4. การเขา้รว่มแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ 
5. การเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคท่ี์ส่งเสริม

คณุภาพผูเ้รยีน  
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6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. กิจกรรมเสรมิสรา้งความมีนา้ใจนกักีฬา  

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ปัจจุบนัโรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรีมีบุคลากรจ านวนทัง้สิน้ 73 คน ประกอบไป

ดว้ย 
1. ผูบ้รหิาร    จ านวน 6 คน 
2. ขา้ราชการครู   จ านวน 9 คน 
3. พนกังานราชการ   จ านวน 2 คน 
4. ครูผูส้อนสามญัอตัราจา้ง  จ านวน 8 คน 
5. ครูผูส้อนสายกีฬา   จ านวน 15 คน 
6. บคุลากรสนบัสนนุ  จ านวน 9 คน 
7. ครูวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลศิ จ านวน 3 คน 
8. ลกูจา้ง    จ านวน 21 คน 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุ ี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดมี้การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โดยมีแนว

ทางการพฒันาบคุลากรดงันี ้
1. พฒันาครูใหมี้ความรูด้า้นการพฒันาหลกัสตูร 
2. พัฒนาผู้ ฝึ ก สอน กีฬา ให้ มี ค ว าม รู ้แ ละทักษะ ในกา รป ระยุ กต์                             

ใชห้ลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
3. พฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสรา้งงานนวตักรรมและการวิจยั 
4. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

โดยมีการจดัท าโครงการเพื่อพฒันาบคุลากร ดงันี ้
1. โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร  
2. โครงการประชมุเชิงปฏิบตัิการการจดัทาแผนปฏิบตัิการประจาป  
3. โครงการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากร  
4. โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรี สงักัดสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศึกษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิค
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หลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนไดมี้การด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการ
กีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึง่หนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรยีนกีฬาจะ
มีหน้าท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา            
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬาสาหรบัผูฝึ้กสอน
กีฬา  

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี ตัง้อยูเ่ลขท่ี 222 หมู ่1 ต  าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัชลบรุ ีโดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้
1. อาคารพกัอาศยั  
2. อาคารหอสมดุ  
3. อาคารพลศกึษา   
4. อาคารซกัรดี  
5. อาคารฝึกซอ้มกีฬายกน า้หนกั  
6. อาคารโรงอาหาร  
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7. สนามฟตุบอล  
8. สนามฟตุซอล  
9. สนามเซปักตะกรอ้  
10. สนามยโูด  

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจัดให้มีรถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ                  
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการตดิตามประเมินผลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ

โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน             

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                        

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
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11. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ไดด้  าเนินงานจัดตัง้โรงเรียนกีฬาขึน้ เพื่อ

จดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรฐัมนตรีไดมี้มติ 
เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2533 เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็ม รูปแบบ                 
โดยจดัตัง้ ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรุเีป็นแห่งแรก  ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนวิชาสามญัและฝึกสอน
กีฬา ในลักษณะโรงเรียนประจ า และต่อมา คณะรฐัมนตรีไดมี้มติ  เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2536 
เห็นชอบในหลกัการใหมี้โครงการจดัตัง้โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั ใหด้  าเนินการใหค้รบทกุเขต
การศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลานามยัและฝึกกีฬา กรมสามญัศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนวิชาสามญั
ใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาในลกัษณะของโรงเรยีนประจ า รวม 10 แห่ง ในเขตการศกึษาตา่ง ๆ 

ต่อมากรมพลศึกษา ไดด้  าเนินการจดัตัง้โรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดั เพิ่มอีก 2 แห่ง 
เพื่อใหค้รบทุกเขตการศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัลงวนัที่ 24 สิงหาคม       
พ.ศ. 2543 จัดตัง้โรงเรียนกีฬาในเขตการศึกษา 1 ท่ีจังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา 4 ท่ี
จงัหวดัตรงั แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและมาตรการลดขนาดสว่นราชการและไม่เพิ่มอตัรา
ก าลงัคน  กรมพลศกึษาจึงยงัไม่สามารถด าเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่นกัเรียนของโรงเรียน
กีฬาท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมท่ัง้ 2 แห่งได ้

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเท่ี ยวและกีฬา      
เห็นความจ าเป็นในการด าเนินงานเปิดการเรยีนการสอนโรงเรยีนกีฬาขึน้ ในปีการศกึษา 2548 ใน
เขตพืน้ท่ีภาคใต ้เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรงั  ตามนโยบายรฐับาลเก่ียวกับความเสมอภาคทาง
การศกึษาใหก้ระจายทกุทอ้งถ่ินและยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัในเขตพืน้ท่ีภาคใตโ้ดยในระยะ
เริม่แรกในปีงบประมาณ 2548 จะใชพ้ืน้ท่ี ทรพัยากร อปุกรณต์า่ง ๆ ของวิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดั
ตรัง และงบประมาณในส่วนท่ีมีอยู่ของส านักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการ
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนแก่นกัเรยีน 

จากการประชุมครม.สญัจร ท่ีจังหวดัตรงั  เม่ือวนัท่ี  14 ธันวาคม 2547 ไดมี้มติ
เห็นชอบใหด้  าเนินการเปิดรบันักเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรงั  ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3      
(ม.1 – ม.3) ถึงระดบัช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4 – ม.6) โดยเปิดรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2548 เป็นปีแรก ใน 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น               
ปีการศกึษา 2549 ไดเ้พิ่มกีฬายโูด และยิงปืน และในปีการศกึษา 2558 ไดเ้ปิด 3 ชนิดกีฬา คือ ฟตุซอล 
ยิงธน ูและมวยไทยสมคัรเลน่ รวมเป็น 8 ชนิดกีฬา โดยส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการได้
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แตง่ตัง้ให ้ นายเอกสทิธ์ิ  อว้นไตร ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ระดบั 8 วิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัตรงั ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการจดัตัง้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงั  เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2548 และสภา
สถาบนัการพลศกึษา แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั ตัง้แต ่วนัท่ี 21 
กนัยายน 2548 ปัจจบุนั นายพิสฐิ ชาญรงัษี ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงั มีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยไดก้ าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงั จดัการศกึษาท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความ

เป็นเลิศดา้นกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติ มีความรูค้วามสามารถตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน มีวินยัและมีน า้ใจนกักีฬา 

พนัธกิจ 
1. พฒันาผูเ้รยีนใหมี้ความเป็นเลศิดา้นกีฬา 
2. น าวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลศิ 
3. จัดการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามสามารถตามหลกัสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4. สง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหก้า้วทนัเทคโนโลยี 
5. พฒันาผูเ้รยีนดา้นคณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยมท่ีพงึประสงค ์
6. อนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรม 

อตัลกัษณ ์: โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั จดัการศกึษาโดยมีจดุเนน้พฒันาผูเ้รยีน
ใหมี้ความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑา ฟุตบอล มวย ยิงปืนและยูโด สามารถเขา้ร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถและ          
ไดเ้ขา้รว่มการแข่งขนัทัง้ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานรางวลัติดอนัดบั 1-5 และผูฝึ้กสอน
จะอบรมสั่งสอนใหน้กักีฬามีระเบียบวินยั รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั จนไดร้บัรางวลั นกักีฬายอดเยี่ยมและ
ทีมมารยาทยอดเย่ียมอยูเ่สมอ จงึก าหนดอตัลกัษณไ์วว้า่ “เก่งกีฬา รกัษาวินยั มีน  า้ใจนกักีฬา” 

เอกลกัษณ ์: เน่ืองจากนกัเรียนโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงั ไดร้บัการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ืองประกอบกับมีความพร้อมด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ฝึกซ้อม                  
อีกทั้งมีผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นของแต่ละชนิดกีฬาซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จ                    
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ในการแข่งขนัทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตจินเป็นท่ีกลา่วขานกนัอยูเ่สมอวา่โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั
“เป็นแหลง่ผลติและพฒันานกักีฬา” 

ปรัชญา : สร้างช่ือด้านกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  เช่ียวชาญเทคโนโลยี                
เป็นคนดีของสงัคม 

เปา้หมาย : 
1. ผูเ้รยีนเป็นตวัแทนเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
2. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื ้อต่อ              

การจดัการศกึษาและฝึกซอ้มกีฬา 
3. มีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพดา้นกีฬา 
4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละให้บริการวิชาการทางดา้นกีฬา และ

สขุภาพแก่ชมุชน 
5. ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรการศึกษา            

ขัน้พืน้ฐาน 
6. ผูเ้รยีนสามารถน าความรูด้า้นเทคโนโลยีไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ 

สรา้งชิน้งาน ในกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่ง ๆ และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
7. ผูเ้รียนมีระเบียบ วินัย มีความกตญัญูมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์

ตามหลกัสตูรและมีน า้ใจนกักีฬา 
8. ผูเ้รียนมีจิตส านึกรกัความเป็นไทย อนรุกัษ์ ทะนบุ  ารุงศิลปวฒันธรรม

ไทยและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. โรงเรยีนมีแผนปฏิบตัิราชการชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
1. วิเคราะหข์อ้มูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค น ามาก าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายการจดัการศกึษา 
2. จดัท าแผนพฒันาและด าเนินการตามแผน 
3. สรา้งเครอืข่ายการมีสว่นรว่มของชมุชนและสงัคม 

ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงัไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้น

กีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน ซึง่ปัจจบุนัมีนกัเรยีนจ านวนทัง้สิน้ 374 คน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 8 ชนิด
กีฬาดงันี ้
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1.กรฑีา  
2.ฟตุบอล  
3.มวยไทย 
4.มวยสากลสมคัรเลน่  
5.ยิงปืน 
6.ยโูด 
7.ยิงธน ู
8.ฟตุซอล 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรค             

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
แนวทางการพฒันานกัเรยีน 

1. สง่เสรมิและพฒันานกักีฬาเพื่อความเป็นเลศิ 
2. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการกีฬา 
3. สง่เสรมิการน าองคค์วามรูด้า้นศาสตรก์ารกีฬาไปใชใ้นการพฒันากีฬา 
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4. พฒันาระบบการบรหิารจดัการกีฬา 
5. สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมือดา้นการกีฬา 

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ปัจจบุนัโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั มีบคุลากรจ านวนทัง้สิน้ 67 คน ประกอบดว้ย 

1. ขา้ราชการ    จ านวน 16 คน 
2. พนกังานราชการ    จ านวน 1 คน 
3. อาจารยพ์ิเศษ (ครูผูส้อนวิชาสามญั) จ านวน 8 คน 
4. อาจารยพ์ิเศษ (ผูฝึ้กสอนกีฬา)  จ านวน 10 คน 
5. ผูฝึ้กสอนกีฬาภายในประเทศ  จ านวน 3 คน 
6. ลกูจา้ง     จ านวน 31 คน 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
1.  ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู ้ความสามารถ             

ตามวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการวิจัยและนวัตกรรม             
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 

3. สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการกีฬา 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงั สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิคหลกั
วิชาการมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรียนกีฬามีแพทย ์และพยาบาล  
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจรักษา ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนการ
เจรญิเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ทางการกีฬา ดงันี ้
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1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้ับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษา       
ในโรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทุกปี เพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ตัง้อยู่เลขท่ี 44  หมู่ 1 เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั โดยมีสิ่งปลกู
สรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. สนามฝึกซอ้ม 
2. อาคารเรยีน 
3. อาคารหอสมดุ 
4. อาคารยานพาหนะ 
5. โรงอาหาร 
6. อาคารวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
7. สนามฟตุบอล/ลูย่าง 
8. หอพกันกัเรยีน 
9. โรงซกัรดี 
10. สนามฟตุบอล 
11. โรงยิมมวย 
12. โรงยิมอเนกประสงค/์โรงยิมยโูด 
13. อาคารสนามยิงปืน 
14. บา้นพกัครู 
15.อาคารพยาบาล 
16. สนามยิงธน ู

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
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2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ
ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   

3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศกึษา มีระบบการขนส่งนกักีฬาท่ีมีความปลอดภยัและได้

มาตรฐาน โดยจดัใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเลก็ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการ
เดินทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั มีการติดตามประเมินผลการบรหิารจดัการของโรงเรยีน

ในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
1. การติดตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน                

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                 

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
12. โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการจัดตั้งโดยกระทรวง           

การท่องเท่ียวและกีฬาได้รับหนังสือลงวันท่ี  9 เมษายน 2555 แสดงความพรอ้มจากจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจงัหวดัศนูยก์ลาง การคา้ การลงทุน และการศึกษา การท่องเท่ียวและการกีฬา         
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ขอเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ตาม
แผนพฒันากีฬาชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2555-2559 ภายใตน้โยบาย “กีฬาสรา้งคน คนสรา้งชาติ” ตาม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกีฬาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญ  ดังนี ้ ข้อท่ี 1         
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การพัฒนาการกีฬาขั้นพืน้ฐาน  ข้อท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ข้อท่ี 5 การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการกีฬา ซึง่ถือไดว้า่เป็นยทุธศาสตรส์  าคญัท่ีจะสง่เสรมิใหป้ระเทศไทย
ประสบความส าเร็จในการพฒันากีฬา เพื่อกา้วไปสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬาและดา้นอาชีพต่อไป 
ประกอบกับปัจจุบันประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่  ทั่วทุกอ าเภอมีความตื่นตัวด้านกีฬาและ             
มีความต้องการเรื่องการจัดตั้งโครงการจัดตั้งโรงเรียน กีฬาขึน้ในจังหวัดเชียงใหม่  เพราะ                  
จะเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดมี้
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนดา้นการกีฬา โดยใช้พืน้ท่ีสานักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอสนัป่าตอง มีพืน้ท่ีทัง้หมด 119 ไร ่1 งาน 
70 ตารางวา ทิศตะวนัออกตดิโรงพยาบาลประจาอ าเภอสนัป่าตอง และทิศตะวนัตกตดิกบัโรงเรยีน
สนัป่าตองวิทยาคม ซึง่เป็นโรงเรยีนมธัยมประจาอ าเภอขนาดใหญ่ และท่ี กก0100/631 ลงวนัท่ี 10 
เมษายน 2555 เรียนอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา โดยนายชุมพล ศิลปะอาชา รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  มีบัญชามอบสถาบันการพลศึกษา  (นายสมพงษ์ ชาตะวิถี 
อธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา รบัผิดชอบศกึษาขอ้มลูและประสานสานกังานปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาดาเนินการขอใชพ้ืน้ท่ีธนารกัษ์พืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่พรอ้มใหส้ถาบนัการพล
ศึกษา (นายปริวัฒน์ วรรณกลาง รองอธิการบดี ฝ่ายแผน และพัฒนา) จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในเบื ้องต้นอย่างเป็นรูปธรรม  ใน
ปีงบประมาณ 2557 – จนถึงปัจจบุนั (2562) เพื่อปรบัปรุงอาคารเดิมและก่อสรา้งอาคารใหม่และ
ได้แต่งตั้งนายยุทธพร  วงศ์วิ ชิต  รองผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  มาเป็น                          
ผูป้ระสานงานโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหมเ่พื่อปฏิบตัิงานตามนโยบายของสถาบนั
การพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยได้

ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานศกึษาท่ีใชห้ลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

มุ่งพฒันานกัเรียน ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬา เป็นผูน้าในดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
มุง่สูก่ารแข่งขนัในระดบัมาตรฐานสากล พฒันาผูเ้รยีนใหมี้คณุธรรม จรยิธรรม และมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่  
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พนัธกิจ  
1. จดัการศึกษาสาหรบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา  พฒันา

กีฬาสูค่วามเป็นเลศิ  
2. นาหลักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาประยุกตใ์ชแ้ละพัฒนาทักษากีฬา      

สูค่วามเป็นเลศิทางดา้นกีฬา มุง่สูก่ารแข่งขนัในระดบัมาตรฐานสากล  
3. จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ 

สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
4. สรา้งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ความสามัคคี และความ        

มีน า้ใจนกักีฬา  
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              

แบบมืออาชีพ  
6. พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  สนับสนุนการใช้แหล่งความรู ้       

ในชมุชนและศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  
7. จัดการสภาพแวดล้อม  อาคาร  สนามฝึกซ้อม  สถานท่ีให้น่าอยู่             

ถกูสขุลกัษณะ  
ปรชัญา :   
มุ่งพฒันานกัเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬา มุ่งสู่การเขา้รว่ม

การแข่ งขันในระดับมาตรฐานสากล  โดยประยุกต์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา                       
ควบคูไ่ปกบัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่  

ยทุธศาสตร ์: 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้นและกีฬา

ไทย 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพดา้นกีฬาสงูสดุของแต่

ละบคุคล 
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ 
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ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไดเ้ปิดรบัสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยเปิดสอนจ านวน 6 ชนิดกีฬาดงันี ้
1. กรฑีา 
2. แฮนดบ์อล  
3. เรอืพาย  
4. เบสบอล  
5. เซปักตะกรอ้ 
6. จกัรยาน 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาและ   การกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 

1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการในชัน้ท่ี   1-4 

2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  

3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดเ ชียงใหม่  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น  37 คน 

ประกอบดว้ย 
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1. ผูบ้รหิาร   จ านวน   1 คน 
2. ครู   จ านวน 21 คน 
3. บคุลากรสายสนบัสนนุ จ านวน 14 คน 

แนวทางการพฒันาบคุลากรของโรงเรียนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ มีการด าเนินการ
จดัท าโครงการตา่งๆ เพื่อพฒันาบคุลากรดงันี ้

1. โครงการศกึษาดงูานเพื่อพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา  
1.1 เพื่อน าความรูท่ี้ไดม้าเพื่อท าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                              

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
1.2 เพื่อเพิ่มพนูประสบการณใ์หม่ๆ ใหแ้ก่บคุลากรในโรงเรยีน  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการจดัทาแผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
เพื่อใหค้รูจดัทาแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้แบบบรูณาการได ้ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม ่สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศึกษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิค
หลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใชห้ลกัการ
ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ทางการกีฬา ดงันี ้

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา   
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จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทกุปี เพื่อเป็นการติดตามพฒันาการ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

ซึง่มีการจดัท าโครงการตา่งๆ ดงันี ้
1. โครงการทดสอบสมรรถภาพรา่งกายนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่  

1.1 เพื่อใหน้กัเรยีนและบคุลากรไดมี้สขุภาพทางรา่งกายท่ีสมบรูณ ์ 
1.2 เพื่อทราบถึงสมรรถภาพรา่งกายของนกัเรยีนและบคุลากร  
1.3 เพื่อใหเ้กิดพฒันาของนกักีฬาระดบัชาตแิละนานาชาติ  

2. โครงการคลินิกกีฬา  
2.1 เพื่อทราบถึงปัญหาท่ีท าใหมี้ผลตอ่การพฒันาของนกักีฬา  
2.2 เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นรา่งกายของนกักีฬา  
2.3 เพื่อใหเ้กิดการพฒันาของนกักีฬาใหไ้ปสูร่ะดบัชาตแิละนานาชาติ  

3. โครงการซือ้ยาสามญัเพ่ือรกัษาโรคตา่ง ๆ  
3.1. เพื่อรกัษาอาการเจ็บป่วยจากการฝึกซอ้มกีฬาหรืออุบตัิเหตุต่าง  ๆ         

ท่ีเกิดขึน้กบันกัเรยีนและบคุลากร  
3.2. เพื่อฝึกฝนใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละสนใจงานบริหารงานดา้น

พยาบาล  
4. โครงการแกนน า อย.นอ้ย โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่  

4.1. เพื่อให้กลุ่มนักเรียน  ได้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์
สขุภาพ และสามารถเลือกซือ้เลือกบรโิภคไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปลอดภยั รวมทัง้สามารถเผยแพรค่วามรู ้
ท่ีไดร้บัไปยงัเพื่อนนกัเรยีนและครอบครวั  

4.2. เพื่อใหน้กัเรียนน ากิจกรรม อย.นอ้ย ไปพฒันาหรือแกไ้ขพฤติกรรม
สขุภาพโรงเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนมีความรู ้และพฤตกิรรมการบรโิภคท่ีถกูตอ้งเหมาะสม  

4.3. เพื่อใหมี้การเช่ือมโยงเครอืข่าย แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารด าเนินกิจกรรม 
อย. นอ้ย ในโรงเรยีนและชมุชนใหมี้ความเขม้แข็ง  

4.4. เพื่อรณรงคป์รบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ลดหวาน มัน 
เค็ม  
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ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ตัง้อยู่เลขท่ี 270 หมู่ 15 ต าบลยี่หว่า อ าเภอสนัป่า

ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 119 ไร ่1 งาน 70 ตารางวา โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และ
สิ่งอ  านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

1. อาคารสานกังาน 3 ชัน้ ขนาด 15 x 34.50 เมตร 
2. สระวา่ยน า้ 
3. หอพกันกักีฬา 2 ชัน้ ขนาด 13 x 48.450 เมตร 
4. สนามฟตุบอล 
5. ลานเอนกประสงค ์ขนาด 60 x 60 เมตร 
6. อาคารพสัด ุขนาด 15 x 32.50 เมตร 
7. โรงยิมเนเซียม ขนาด 11.50 x 49.60 เมตร 
8. สนามเทนนิส 
9. สนามบาสเกตบอล 
10. อาคารบา้นพกัขา้ราชการและนกัการภารโรง 
11. อาคารเรยีน คสล. 4 ชัน้ 
12. อาคารหอพกันกัเรยีน คลส.5 ชัน้ หลงัท่ี 1 
13. อาคารโรงอาหาร 
14. โรงซกัรดี 
15. อาคารหอพกั หลงัท่ี 2 
16. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
17. สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิ่งยางสงัเคราะหแ์ละไฟสอ่งสนาม  
18. อาคารหอพกั หลงัท่ี 3 
19. สนามกีฬาอเนกประสงคพ์รอ้มหลงัคาคลมุ 
20. ปรบัปรุงโรงยิมเนเซียม เป็น โรงฝึกเทควนัโด 

การจัดสวัสดกิารส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
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5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นกีฬา   
8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ             

ไดม้าตรฐาน โดยจัดใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ              
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่งๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 

โรงเรียนกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน             

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา               

ในระดบัตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
5. มีการวัดผลการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย

การศกึษาและความตอ้งการของผูเ้รยีน ครบทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 
6. มีการวัดผลการประเมินผลตามสภาพจริงกับเป้าหมายการศึกษาและ

ความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถ่ิน 
7. มีการจดัสรา้งเครือ่งมือแบบสอบถามความตอ้งการของผูเ้รยีน ชมุชน และ

ผูป้กครองเป็นแบบมาตรฐาน  
8. สถานศึกษาได้ปรับป รุ งหลักสูตรทุกกลุ่ มสาระการ เรียน รู ้ตาม                   

ความเปลี่ยนแปลงทางดา้นวิชาการตา่งๆ ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
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13. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
ประวัตโิรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เริ่มขึน้จากการท่ีกรรมาธิการ           

การกีฬา สภาผูแ้ทนราษฎร พรอ้มดว้ยปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  (ดร.เสกสรร นาควงศ ์
รองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นผูแ้ทน) ผูว้่าราชการจงัหวดันครนายก (นายธีระกุล 
เอ่ียมอ าภา รองผูว้่าราชการจังหวัดนครนายก)  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (นายสมพงษ์    
ชาตะวิถี) นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก   
(นายมงคล ตีระวรานนท์) และนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ (นายวี รศักดิ์          
วิศาลาภรณ์)  ได้ประสานงานกับกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จัดการประชุม               
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวาระการประชุมเรื่องความคืบหนา้ในการจดัตัง้โรงเรียนกีฬา
แห่งท่ี 12 จากการท่ีพิจารณาเห็นว่าการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาของสถาบันการพลศกึษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬานั้น ยังไม่ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี 
ในขณะท่ียงัคงขาดโรงเรยีนกีฬาท่ีจงัหวดัปทมุธานี ซึง่ท าใหเ้ด็กไทยในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบโรงเรยีน
กีฬาดังกล่าวขาดโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ               
แต่เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีในปัจจุบนัมีพืน้ท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะจดัตัง้โรงเรียนกีฬา กรรมาธิการ
การกีฬาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งท่ี 12 เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์จงึมอบหมายใหส้ถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารบัไปด าเนินการ
จัดหาพืน้ท่ีในจังหวัดใกลเ้คียงกับจังหวัดปทุมธานี โดยรองผูว้่าราชการจังหวัดนครนายกและ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายมลู (นายมงคล ตีระวรานนท)์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ได้
รายงานตอ่กรรมาธิการการกีฬา สภาผูแ้ทนราษฎรว่ามีพืน้ท่ีในต าบลทรายมลูซึง่เป็นพืน้ท่ีราชพสัดุ
ประมาณ 1,040 ไร ่สามารถจะแบง่ใหเ้ป็นท่ีก่อตัง้โรงเรยีนกีฬาในจงัหวดันครนายกได ้

นายสมบรูณ ์อทุยัเวียนกลุ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในฐานะคณะกรรมาธิการ
การกีฬา สภาผูแ้ทนราษฎรและคณะ ไดล้งพืน้ท่ีส  ารวจรวมกบัสถาบนัการพลศึกษาและผูบ้ริหาร
ระดับสูง ของจังหวัดนครนายกโดยพืน้ท่ีดังกล่าวตั้งอยู่จากทางแยกถนนสายบางน า้เปรีย้ว -
องครักษ์ ประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร มีไฟฟ้าแรงสูง อยู่ห่าง                         
จากการประปาสว่นภมูิภาค ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ ต าบลทรายมลู 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัการอาชีพองครกัษ์
ตัง้อยู่ใกลก้บัพืน้ท่ีจึงสรุปและเห็นชอบว่า เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมสามารถจดัตัง้โรงเรยีนกีฬา
จงัหวดันครนายกได ้และด าเนินการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครนายกสามารถบริการนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศไดใ้นจังหวดัปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา และ
นครราชสีมา เป็นตน้ 

ประธานกรรมาธิการการกีฬาสภาผูแ้ทนราษฎรและท่ีประชุมจึงลงความเห็นว่า
ควรจัดตัง้โรงเรียนกีฬาแห่งท่ี 12 ท่ีอ  าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก โดยมอบหมายใหส้ถาบนั   
การพลศึกษา ด าเนินการขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา และกระทรวง              
การท่องเท่ียวและกีฬา ประสานงานกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั
นครนายกตอ่ไป 

โดยจังหวัดนครนายกนั้นเป็นจังหวัดท่องเท่ียว ปี 2557 จะสรา้งสนามแข่งเรือ
แคนู จงัหวดัจะดแูลนกัเรียนตอ้งห่างไกลยาเสพติด จึงขอใหมี้การเปิดการเรียนการสอนกีฬาพาย
เรือแคนูดว้ย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในบริเวณพืน้ท่ีก่อตั้งนั้นทางจังหวัดนครนายกแจ้งว่า              
อาจมีปัญหาเรื่องน า้ท่วมขงัอยู่บา้ง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ไดมี้การประชุมหารือ
เรื่องการขอใชพ้ืน้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ณ 
ศาลากลางจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดันครนายกไดร้บัทราบขอ้สรุปตามท่ี กรรมาธิการการกีฬา
สภาผูแ้ทนราษฎรในการประชมุวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ไดเ้ชิญกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งชีแ้จงเรื่องโครงการจดัตัง้โรงเรียนกีฬาแห่งท่ี 12 ของสถาบนัการพลศึกษา โดยท่ี
ประชมุมีมติใหส้ถาบนัการพลศกึษารว่มกบัจงัหวดันครนายกหารือรว่มกนัเก่ียวกบัการขอใชพ้ืน้ท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก              
เพื่อด าเนินการตามระเบียบของการขอใชพ้ืน้ท่ี และด าเนินการตามระเบียบการขอจดัตัง้โรงเรียน
กีฬา และการขอตัง้งบประมาณต่อไปจึงจัดใหมี้การประชุมหารือระหว่างจังหวัดนครนายกกับ
สถาบนัการพลศกึษากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครนายก และนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลทรายมลู ไดชี้แ้จงเองท่ีราชพสัดท่ีุอยู่ในความครอบครองขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ทรายมลู กระทรวงมหาดไทย อยู่ในพืน้ท่ีบา้นทุ่งคลองสอง หมูท่ี่  3 ต  าบลทรายมลู อ าเภอองครกัษ ์
จงัหวดันครนายก เนือ้ท่ีประมาณ 384 ไร ่2 งาน 11 ตารางวา ท่ีเป็นพืน้ท่ีวา่งสามารถจะใหส้ถาบนั
การพลศกึษา จดัตัง้โรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได ้
และก่อนเดินทางมาพบผูว้่าราชการจงัหวดั ปลดัอบต ต าบล ทรายมลูและนายกอบต ต าบลทราย
มลู ไดน้  าอธิการบดีสถาบนัการพลศกึษาและคณะ ตรวจสถานท่ีดงักลา่วดว้ยแลว้ ประกอบกบัทาง
จงัหวดันครนายก มีแผนท่ีจะพฒันาดา้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวของ
จงัหวดันครนายก โดยจะใหเ้ป็นแหล่งส่งเสริมการกีฬาของจงัหวดันครนายกรวมอยู่ในบริเวณ ท่ี
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ก่อตัง้โรงเรียนกีฬาดว้ยสถาบนัการพลศึกษาจึงเห็นว่า พืน้ท่ีท่ีคณะปลดัจงัหวดั และนายกอบต 
ต าบลทรายมลู น าไปตรวจ นัน้หากจะใหเ้หมาะกบัการตัง้โรงเรยีนกีฬา และจะพฒันาดา้นการกีฬา
ตามโครงการของจงัหวดัและจดัตัง้โรงเรยีนกีฬาควรจะใชพ้ืน้ท่ีทัง้ 2 แปลง รวมกนั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั (นายสรุชยั ศรสีารคาม) ยินดีใหส้ถาบนัการพลศกึษาใชพ้ืน้ท่ี
ตามท่ีขอใชโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง แปลงท่ี 1 มีเนือ้ท่ีประมาณ 80 ไร่ และแปลงท่ี 2 มีเนือ้ท่ี
ประมาณ 304 ไร ่เป็นพืน้ท่ีหนา้กวา้งขนานกบั ถนนหมายเลข 3051 ของกรมทางหลวงชนบท แต่
ตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้อ าเภอองครักษ์รับไปด าเนินการ              
รว่มกบัอบต าบลทรายมลูตอ่ไป 

อธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา ชีแ้จงว่า จากประสบการณใ์นการจดัตัง้โรงเรยีน
กีฬาของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษเห็นว่า โรงเรียนกีฬาท่ีมีพืน้ท่ี
ประมาณ 80 – 100 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนประจ า นอกจากจะต้องปลูก             
สรา้งอาคารเรยีนแลว้ ยงัตอ้งสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เช่น หอพกั โรงอาหาร สนามกีฬา 
สนามฟตุบอล สนามรกับีฟุ้ตบอล สนามกรฑีา และโรงฝึกกีฬาต่าง ๆ ขนาดใหญ่ ซึ่งจ าเป็นตอ้งใช้
พืน้ท่ีในการก่อสรา้งมากกว่าการตัง้โรงเรียนปกติ สิ่งอ านวยความสะดวกดังกล่าวไม่เพียงพอ               
ผูว้่าราชการจงัหวดั เห็นว่าจากเหตผุลและความจ าเป็นตามท่ี สถาบนัการพลศกึษาเสนอนัน้  ทาง
จงัหวดันครนายกไม่ขดัขอ้งในการใหใ้ชพ้ืน้ท่ีทัง้ 2 แปลง แต่ในส่วนแปลงท่ี 2 รวมเนือ้ท่ีประมาณ 
384 ไร่ หากทางสถาบนัการพลศึกษาคิดว่าจะสามารถใชพ้ืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัด             
ไม่ขดัขอ้งในการจะอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ท่ีตามท่ีสถาบนัการพลศกึษาขอใช้ โดยจงัหวดัขอใหส้ถาบนั
การพลศกึษาจดัสรา้งเป็นศนูยพ์ฒันา ดา้นการกีฬาของจงัหวดัในกีฬาท่ีเป็นเปา้หมายของจงัหวดั
นครนายก จ านวน 4 ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ ศนูยก์ารฝึกกีฬากอลฟ์ ศูนยฝึ์กกีฬาเรือพาย กีฬาฟุตบอล 
และกีฬารกับีฟ้ตุบอล โดยจงัหวดัจะระงบัโครงการศนูยข์อ้มลูสารสนเทศของจงัหวดัท่ีจะลงในพืน้ท่ี 
304 ไร ่ไวก้่อน และมอบหมายใหท้่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครนายก ประสานงานกบัทางอ าเภอ
องคร์กัษ ์ 

เพื่อให ้อบตต าบล ทรายมลูจดัท าประชาพิจารณเ์รื่องการมอบพืน้ท่ีทัง้ 2 แปลง 
ดังกล่าวให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เม่ือจัดท าประชาพิจารณ์เรียบรอ้ยแลว้ให้เสนอ             
เรื่องผ่านทางอ าเภอองครกัษ์ เพื่อเสนอใหผู้ว้่าราชการจงัหวดันครนายก ด าเนินการต่อกระทรวง
มหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งรวมระยะเวลาในการด าเนินการทุกขัน้ตอนใชเ้วลาประมาณ 6 
เดือน ส่วนการขอใช้พืน้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีระบุว่า การอนุญาต         ให้ตั้ง
สถานศกึษาจะอนญุาต ใหใ้ชพ้ืน้ท่ีไดไ้ม่เกิน 150 ไร ่นัน้ จะมอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งด าเนินการขอ
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ใชเ้ป็น 2 แปลง คือ 1) ใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีตัง้โรงเรียนกีฬา 2) ใหใ้ชเ้ป็นศูนยพ์ัฒนาการกีฬาของ
จังหวัดนครนายกโดยใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของสถาบนัการพลศึกษา กระทรวง          การ
ท่องเท่ียวและกีฬาอธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา ยินดีจะเรง่ด าเนินการเพื่อขอความเห็นชอบใน
การตั้งโรงเรียนกีฬา ท่ีจังหวัดนครนายก โดยจะเสนอประกาศเป็นกฎกระทรวง และจะได้              
เชิญส านกังบประมาณมาตรวจเยี่ยมพืน้ท่ีท่ีจงัหวดัไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อด าเนินการตัง้โรงเรียน
กีฬาเพื่อใหค้วามเห็นชอบเรือ่งการตัง้งบประมาณด าเนินการตอ่ไป  

สรุป ในการหารอืในวนันี ้มี 3 ประเด็น ดงันี ้
1) จงัหวดันครนายกยินดีใหส้ถาบนัการพลศึกษาใชพ้ืน้ท่ี 2 แปลง ในต าบล

ทรายมลู อ าเภอองคร์กัษ ์จงัหวดันครนายก จ านวนพืน้ท่ีประมาณ 384 ไร ่
2) การพฒันากีฬาทางน า้เพื่อการแข่งขัน และการท่องเท่ียว มอบใหก้ารกีฬา

แห่งประเทศไทยด าเนินการ 
3) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีเขาหล่น จังหวดันครนายกจะ

ประสานงานกับปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาหารือเพื่อการด าเนินการต่อไป ต่อมา 
สถาบนัการพลศกึษา ไดแ้ตง่ตัง้ใหน้ายอภินนัท ์สีดาพงษ ์ขา้ราชการครู อนัดบั ค.ศ.3 โรงเรยีนกีฬา
จังหวัดอ่างทอง ให้ไปเป็นผูป้ระสานงานและด าเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา จังหวัด
นครนายก โดยใหไ้ปช่วยราชการท่ีสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตกรุงเทพ ตัง้แต่วนัท่ี 29 มีนาคม 
2556 เป็นตน้ไป นายอภินนัท ์สีดาพงษ ์ผูป้ระสานงานและด าเนินการโครงการจดัตัง้โรงเรยีนกีฬา
จงัหวดันครนายกไดด้  าเนินการโครงการก่อสรา้งอาคารต่างๆ อาทิเช่น อาคารหอพกั อาคารศนูย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา อาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา และอาคารต่างๆ  ปี พ.ศ. 2559 
เริ่มเปิดด าเนินการโครงการเพื่อเตรียมความพรอ้มในดา้นบุคลากรทางดา้นวิชาสามญั ดา้นวิชา
กีฬา และบคุลากรสนบัสนนุดา้นการศกึษา จ านวน 17 คน โดยมีอาจารยพ์ิเศษวิชาพืน้ฐาน จ านวน 
4 คน อาจารยพ์ิเศษวิชากีฬาจ านวน 3 คน และบุคลากรสนบัสนุนดา้นการศึกษา จ านวน 10 คน 
และเริ่มเปิดการเรยีนการสอนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีนกัเรียนจ านวนทัง้หมด 26 คน 
ปัจจบุนัโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก ไดด้  าเนินงานภายใตก้ารบรหิารงานของ ดร.ธนกร มีหินกอง 
ผูป้ระสานงานโครงการ และนายวรเชษฐ์ หมดัอะดัม้ รองผูป้ระสานงานโครงการ โดยไดมี้การวาง
นโยบาย การบริหารการจดัการต่างๆ ทัง้ในดา้นกระบวนการเรียนการสอน การฝึกซอ้มกีฬา การ
อบรมสั่งสอนใหน้กัเรียนไดร้บัความรู ้ทกัษะ กระบวนการจนไดร้บัความประสบการณต์่างๆ ทัง้
ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ประสบการณใ์หก้บันกักีฬาไดมี้ทกัษะและพฒันาการในดา้นกีฬาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรงัมีการก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการ โดยไดก้ าหนด

วิสยัทศันข์องการบรหิารโรงเรยีนไวด้งันี ้
วิสยัทศัน ์
มุ่งพัฒนานักกีฬาสู่ระดับนานาชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา                  

ควบคูไ่ปกบัการมีวินยัและน า้ใจนกักีฬาพฒันาสติปัญญาดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ด้านนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครนายก ไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นกีฬาเขา้ศกึษาในโรงเรยีน โดยไดเ้ปิดรบัจ านวน 6 ชนิดกีฬาดงันี ้
1.กรฑีา  
2.จกัรยาน  
3.เรอืพาย  
4.ฮอกกี ้ 
5.เทควนัโด  
6.ยิงธน ู 

คณุสมบตัิการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีเขา้เรยีนในโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
1. มีความถนดัและมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรค             

ตอ่การศกึษาและการกีฬา 
3. มีสญัชาติไทย 
4. เพศ ชาย – หญิง และสามารถอยูป่ระจ าได ้
5. มีความประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยถกูใหอ้อก หรอืไลอ่อกจากโรงเรยีนเดมิ 
6. ผูส้มคัรเรียนในระดบัใด จะตอ้งมีพืน้ฐานความรู ้และคณุสมบตัิ ตามกฎ

และระเบียบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
  



  131 

รูปแบบการการจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนของโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
1. ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการในช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-6)  
2. จัดการเรียนการสอนในวิชากีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนกีฬา  
3. เป็นโรงเรยีนประจ า (กิน-นอน)  
4. นักเรียนทุกคนจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาล เก่ียวกับค่าใชจ้่ายทาง

การศกึษา อาหาร เครือ่งนุ่งห่ม การดแูลรกัษาสขุภาพเบือ้งตน้ 
ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ ้น 25 คน 

ประกอบดว้ย 
1. ขา้ราชการ    จ านวน 5 คน 
2. อาจารยพ์ิเศษวิชาพืน้ฐาน   จ านวน 4 คน 
3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการกีฬา   จ านวน 3 คน 
4. บคุลากรสนบัสนนุดา้นการกกีฬา  จ านวน 13 คน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวง                          
การท่องเท่ียวและกีฬา ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาพลศกึษาและกีฬา ได้
น าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรยีนการสอน และการฝึกกีฬาสูค่วามเป็นเลศิโดยใช้
หลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนดงันี ้

1. มีการน าหลกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรยีนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา สง่เสรมิและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจรญิเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. มีการน าหลกัการวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟู
สขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

โดยโรงเรียนได้มีการด าเนินการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ทางการกีฬา ดงันี ้
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1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกมีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เครื่องมือ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพรอ้มใชง้าน 

2. จัดจ้างนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาประจ าศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 2 คน ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของนกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
จะมีหนา้ท่ีในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนกีฬา และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีทกุปี เพื่อเป็นการติดตามพฒันาการ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านสภาพแวดล้อม และสวัสดกิารของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกตั้งอยู่เลขท่ี ต าบลทรายมูล อ าเภอองค์รักษ์ 

จงัหวดันครนายก จ านวนพืน้ท่ีประมาณ 384 ไร ่โดยมีสิ่งปลกูสรา้ง และสิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ ดงันี ้

1. อาคารหอพกั  
2. อาคารศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา  
3. อาคารเรยีน 
4. สระฝึกซอ้มเรอืพาย 
5. สนามฮอกกีใ้นรม่ 
6. สนามฮอกกีก้ลางแจง้ 
7. สนามยิงธน ู
8. โรงยิมสเ์ทควนัโด 
9. สนามจกัรยาน 

การจดัสวสัดิการส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
1. จดัระบบหอพกัท่ีอ านวยสะดวกส าหรบัการเก็บตวัฝึกซอ้มกีฬา     
2. จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการ

ควบคมุดแูลการผลิตอาหารส าหรบันกักีฬา   
3. จดัรา้นคา้สวสัดิการส าหรบันกักีฬาภายในวิทยาเขต   
4. จดัหอ้งพกัผอ่นและหอ้งนนัทนาการส าหรบันกักีฬา   
5. จดัใหมี้นกัจิตวิทยาการกีฬาในการใหค้  าปรกึษา แนะน าส าหรบันกักีฬา   
6. จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ

ทางดา้นการกีฬา   
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7. จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ท่ีได้รับการบาดเจ็บ
ทางดา้นกีฬา   

8. สถาบนัการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาท่ีมีความปลอดภัยและ          
ไดม้าตรฐาน โดยจัดใหมี้รถปรบัอากาศขนาดใหญ่ รถปรบัอากาศขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ           
ในการเดนิทางเพื่อเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาในรายการตา่ง ๆ 

ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครนายก 

โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครนายก มีการติดตามประเมินผลการบริหารจดัการของ
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. การตดิตามประเมินผลระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถาบัน           

การพลศกึษา 
3. การติดตามประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีเขา้รว่มการแข่งขนักีฬาในระดบั

ตา่งๆ 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการท าเป็นรายงาน

ประจ าปีทกุปี 
จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดท้  าการสังเคราะห์เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบ

แนวคดิในการวิจยัโดยสรุปเป็นตาราง 1 ไดด้งันี ้
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5. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวบรวมความคิดเห็นหรอืการตดัสนิใจในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเก่ียวกบัเหตกุารณห์รอืแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศยัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนั
ของผูเ้ช่ียวชาญในการน ามาซึง่ขอ้สรุปท่ีน่าเช่ือถือ การวิจยัแบบเทคนิคเดลฟายมีลกัษณะส าคญัดงันี ้
(บญุธรรม กิจปรดีาบรสิทุธ์ิ, 2540) 

1. เป็นการศกึษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจรงิท่ีอาศยัวิธีระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ
ในปัญหาการวิจยันัน้ๆ 

2. การรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จะใหแ้สดงความคิดเห็นซ า้หลายๆ ครัง้ 
ดว้ยการเวน้ระยะเวลาแต่ละครัง้อย่างเหมาะสม โดยยึดถือเอาค าตอบหรือความคิดเห็นครัง้สดุทา้ย
เป็นหลกั 

3. การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ใชว้ิธีเขียนตอบในแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัย
สง่ไปให ้

4. การวิเคราะห์ข้อมูลมักใช้สถิติวิ เคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เ ช่ียวชาญ 
โดยทั่วไปมกัใชค้่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) เพื่อ
สรุปผลและแปลผลการวิจยั 

กระบวนการเดลฟาย 
1. การไมเ่ปิดเผยช่ือของผูใ้หข้อ้มลู 
2. การเก็บขอ้มลูซ า้ 
3. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีไดร้บัการควบคมุจากผูด้  าเนินการ 
4. การสรุปค าตอบของกลุม่ดว้ยวิธีการทางสถิติ  

ผู้เชี่ยวชาญ 
เน่ืองจากเทคนิคเดลฟายเป็นการรวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ

ในเรื่องท่ีจะศึกษา  คือ  ผลการวิจยัจะมีความถกูตอ้ง  น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กับความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่องท่ีจะศึกษาเป็นอย่างดี ส  าหรับจ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการวิจัยดว้ยเทคนิคเดลฟาย ควรมีตัง้แต่ 17 คนขึน้ไป เน่ืองจาก
อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนมีนอ้ยมาก (เกษม บุญอ่อน.2522; อา้งอิงจาก McMillan.  
1971) ดงัตาราง 8 
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ตาราง 2  แสดงการลดลงของความคลาดเคลื่อนและจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ (เกษม บญุอ่อน. 2522: 
อา้งอิงจาก McMillan.  1971) 

จ านวนผู้เชีย่วชาญ การลดลงของความคลาดเคลือ่น ความคลาดเคลือ่น 
ทีล่ดลง 

1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จะใช้แบบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีมี

โครงสรา้งท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบหรือมากกว่า ทั้งนีเ้พื่อเ ปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญได้
กลั่นกรองความคิดเห็นของตนอย่างละเอียดรอบคอบและมั่นใจในการตดัสินใจ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู แตล่ะรอบมีลกัษณะดงันี ้

รอบท่ี 1 ผูว้ิจยัน ากรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้มาสรา้งเป็นแบบสอบถาม
ซึ่ง  เป็นค าถามแบบปลายเปิดหรือแบบสมัภาษณ ์มีโครงสรา้งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นกวา้งๆ 
จาก ผู้เช่ียวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งท่ี 1 นี ้อาจจะใช้การสัมภาษณ์ พูดคุย สนทนา             
กบัผูเ้ช่ียวชาญ 

รอบท่ี 2 ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 1 ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาท าการวิเคราะห์           
โดยการตดัขอ้ความท่ีซ า้ซอ้นกัน ขอ้ความท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการวิจยัออกไป น าขอ้ความท่ีมีสาระ 
ความคิดเห็นลักษณะเดียวกันมารวมเขา้ดว้ยกัน ซึ่งอาจมีการปรบัเปลี่ยนขอ้ความเพื่อความ
เหมาะสมแต่ยงัคงความหมายเดิมท่ีเนน้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ น าขอ้ความท่ีรวบรวมได้
ทั้งหมดมาท าเป็นแบบ  สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้น            
ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 2 ไปให้ ผู้เ ช่ียวชาญจัดล าดับความส าคัญหรือความเป็นไปได้ของ
เหตกุารณข์องขอ้ค าถามแตล่ะขอ้ 
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รอบท่ี 3 และรอบตอ่ๆ ไป ส าหรบัรอบท่ี 3 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูท่ีไดใ้นรอบท่ี 2 มาท า
การวิเคราะหห์าค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของ
แต่ละขอ้  ค าถามท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน จากนัน้ส่งแบบสอบถาม
รอบท่ี 3 ไป  ใหผู้เ้ช่ียวชาญทราบเก่ียวกับค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลข์องแต่ละขอ้
ค าถามท่ีวิเคราะหไ์ดจ้ากค าตอบของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีวิเคราะหไ์ดจ้ากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ
คนนั้น รวมทั้งค าตอบเดิมของผู้เ ช่ียวชาญคนนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เ ช่ียวชาญได้ทราบ             
ความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างค าตอบของตนเองและของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ ส าหรบัน ามา
เป็นขอ้มูลประกอบการ พิจารณา ท าการตดัสินใจยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของตน หาก
ผูเ้ช่ียวชาญยงัยืนยนัค าตอบ เดิมแต่เป็นค าตอบท่ีมีค่าอยู่นอกพิสยัระหว่างควอไทล ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนนัน้ตอ้งใหเ้หตผุลประกอบดว้ย 

ส่วนรอบต่อๆ ไป ก็กระท าเช่นเดียวกับรอบท่ี 3 แต่จากผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่า 
ค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 มีความแตกต่างกันนอ้ยมาก จึงมกัตดัการ
ด าเนินการในรอบท่ี 4 ออกไป 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละรอบ ผูว้ิจัยจะตอ้งให้เวลาแก่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญอย่าง
เหมาะสม ไม่ควรเร่งรัดเกินไป และไม่ควรทิง้ช่วงเวลายาวนานไปในการตอบแบบสอบถาม             
แตล่ะรอบ 

6. เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
การสนทนากลุ่ม  เป็นวิธีการศึกษาชุมชนอีกวิธีหนึ่งท่ีประหยัดเงินและเวลา  แต่ต้อง              

มีการวางแผนเตรยีมการอยา่งเหมาะสม และเรือ่งท่ีสนทนากลุม่นัน้เป็นเรือ่งท่ีกลุม่ใหค้วามสนใจดว้ย
การสนทนากลุม่จึงเป็นการนั่งสนทนากนัระหวา่งผูใ้หส้มัภาษณเ์ป็นกลุม่ตามปกติประมาณ    6 – 12 
คน  แตใ่นบางกรณีอาจมีขอ้ยกเวน้ใหมี้ไดป้ระมาณ 4 – 5 คน  ในระหวา่งการสนทนาจะมีผูด้  าเนินการ
สนทนาเป็นผูค้อยจดุประเด็นการสนทนาเพื่อเป็นการชกัจงูใจใหบ้คุคลกลุม่นีไ้ดแ้สดงความคดิเห็นตอ่
ประเด็น  หรือแนวทางในการสนทนาใหไ้ดก้วา้งขวางลึกซึง้และละเอียดท่ีสดุเท่าท่ีจะท าไดแ้ละตอ้ง
สรา้งบรรยากาศท่ีเป็นกันเองดว้ย  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในลกัษณะท่ีมีเนื ้อหาสาระหรือเป็นขอ้มูลเชิง
คณุภาพ 

องคป์ระกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
1. บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1) ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งเป็นผูท่ี้พดูและฟัง
ภาษาทอ้งถ่ินได  ้เป็นผูมี้บุคลิกดี สุภาพ อ่อนนอ้ม และมีมนุษยส์ัมพันธ์ดี ผูด้  าเนินการสนทนา
จะตอ้งเป็นผูรู้ค้วามตอ้งการและวตัถปุระสงคข์องการศกึษาชมุชนในแตล่ะครัง้เป็นอยา่งดีดว้ย 
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2) ผู้จดบันทึกการสนทนา  (Note-taker) ผู้จดบันทึกการสนทนาจะต้องรู ้วิ ธีว่า           
ท าอย่างไรจึงจะจดบันทึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะจะตอ้งจดบันทึกบรรยากาศท่ีเกิดขึน้       
ในระหวา่งการสนทนาดว้ย 

3) ผู้ช่วย (Assistant) ผู้ช่วยจะเป็นผู้ท  าหน้าท่ีช่วยเหลือทั่ วไปในขั้นเตรียมการ        
การจดัสนทนากลุม่ เช่น เตรยีมสถานท่ี จดัสถานท่ี บนัทกึเสียง เป็นตน้ 

2. แนวทางในการสนทนากลุ่ม ควรตอ้งจดัแนวทางในการสนทนากลุ่มและการจัดล าดบั
หัวข้อในการสนทนา ในทางปฏิบัติอาจยืดหยุ่นได้จากบรรยากาศในการสนทนาท่ีเกิดขึน้  ซึ่ง
ผูด้  าเนินการสนทนา อาจจะไดป้ระเด็นซึ่งไม่ไดค้าดคิดเอาไวก้่อนจากผูเ้ขา้รว่มสนทนา ผูด้  าเนินการ
สนทนา สามารถซกัตอ่ได ้ 

3. อปุกรณส์นาม อปุกรณส์นามท่ีควรเตรียม ไดแ้ก่ เครื่องบนัทึกเสียง เทปเปล่า แบตเตอรี่
แหง้ สมดุบนัทกึ และดินสอ เป็นตน้  

4.  แบบฟอรม์ส าหรบัคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ควรจัดเตรียมแบบฟอรม์ส าหรับ
คดัเลือกผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ไวด้ว้ย 

5. ส่งเสริมสรา้งบรรยากาศ ควรจัดเตรียมสิ่งของส าหรบัส่งเสริมสรา้งบรรยากาศ เช่น 
เครื่องดื่ม ของขบเคีย้ว บุหรี่ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผูมี้      
สว่นรว่มในการสนทนาไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

6. ของสมนาคุณแก่ผู้ท่ีร่วมสนทนา เพื่อเป็นการตอบแทนผูเ้ข้าร่วมสนทนาแม้จะเป็น            
สิ่งท่ีเล็กนอ้ย แต่ในทางจิตวิทยาแลว้ เป็นสิ่งส  าคญัมากส าหรบัการแสดงออกซึ่งความมีน า้ใจของ        
ผูท่ี้ท  าการสนทนา  

7. สถานท่ีและระยะเวลา อาจจะเป็นบา้น ศาลาวัด ใตร้่มไม้ ท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
ห่างไกลจากความพลกุพลา่น เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสนทนาไดมี้สมาธิในเรือ่งตา่งๆ ท่ีก าลงัสนทนากนั สว่น
ระยะเวลาในการสนทนาโดยทั่วไปไมค่วรเกิน 2 ชั่วโมงตอ่ 1 กลุม่ 

ข้อดขีองการจัดสนทนากลุ่ม 
1. เน่ืองจากผูท่ี้ศึกษาชมุชนเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม ดงันัน้การท่ีผูร้ว่มสนทนาเขา้ใจ

ผิดต่อประเด็น ท่ีสนทนา  ผู้ด  า เนินการสนทนาก็สามารถแก้ไขได้ทันที  เพราะเป็นผู้ ท่ี รู ้                                  
ถึงความตอ้งการและวตัถปุระสงคข์องการศกึษาในเรือ่งนัน้ๆเป็นอยา่งดี  

2. ในการจัดสนทนากลุ่ม  ผู้เข้าร่วมสนทนาจะมีลักษณะความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน                
จงึไมค่อ่ยรูส้กึขดัเขินหรอืมีความย าเกรง 
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3. ลักษณะการสนทนากลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน  ท าให้ผู้ท  า
การศกึษาสามารถวิเคราะหป์ระเมินปัญหาตา่งๆ ไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ ถา้หากในประเด็นตา่งๆ ยงัไม่
ชดัเจนเพียงพอ ก็สามารถซกัถามตอ่เพื่อหาค าอธิบายได ้ 

4. บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม จะลดความกลวัว่าความคิดเห็นของแต่ละคน จะเป็น
เปา้หมายในการถกูบนัทกึเอาไว ้ทัง้นีเ้พราะเป็นการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะกลุม่มากกวา่  

ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม  
1. การจดัสนทนากลุ่มทกุครัง้ตอ้งระวงัมิใหเ้กิดการผกูขาดการสนทนาขึน้โดยบคุคลใด ใน

กลุ่มและไปครอบง าผูร้่วมสนทนาคนอ่ืนๆ โดยผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งมีเทคนิคในการท่ีจะให้
ความส าคญักบัผูร้ว่มสนทนาใหเ้ท่าๆ กนัทกุคน 

2. พฤติกรรมหรือความคิดเห็นบางอย่ าง  ซึ่ ง เ ป็นส่วน ท่ี ไม่ยอมรับของชุมชน                         
อาจจะไม่ไดร้บัการเปิดเผยในการจดัสนทนากลุม่ ถา้หากไม่สมัภาษณต์วัตอ่ตวั จะไดร้บัการเปิดเผย
มากกว่าผูท่ี้จะท าการสนทนากลุม่จะตอ้งค านงึถึงบคุลากรและก าลงังบประมาณท่ีมีอยู่ประกอบดว้ย 
เช่น สามารถพดูภาษาทอ้งถ่ินได ้เป็นตน้ 

 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิัยในประเทศ 
เอือ้มพร นาควงศแ์ละคณะ (2544) ไดศ้กึษาเรื่องไดศ้ึกษารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี

ของวิทยาเขตในสถาบนัการพลศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
เสนอรูปแบบการบริหารจดัการทดของวิทยาเขตในสถาบนัการพลศึกษาในดา้นโครงสรา้งองคก์ร
และการบริหารทรพัยากรมนุษยก์ารบริหารการเงินและทรพัยส์ินการบริหารความรูก้ารบริหาร
กิจกรรมนกัศกึษาดา้นการบริหารกิจกรรมเสรมิรายไดแ้ละเป้าหมายในการบริหารวิทยาเขต
คณะกรรมการวิทยาเขตและคณุลกัษณะส าคญัของการบร ิหารจ ัดการทดของวิทยาเขตรอง
อธิการบดีและผูบ้ริหารวิทยาเขตภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลไดแ้ก่หลกันิติธรรมและคณุธรรมหลัก
ความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการหลกั
ความซื่อตรงยตุิธรรมและหลกัความมีประสิทธิผล กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัมีจ านวน358คนไดแ้ก่
ผูบ้รหิารอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ20.9,60.1และ19.0ตามล าดับ

วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่รอ้ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าไคสแควร ์(x2) และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวจิยัพบวา่  
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1. เป้าหมายในการบริหารวิทยาเขตได้แก่การพัฒนาบัณฑิต ท่ี มีคุณภาพ               
ความเป็นเลศิทางวิชาการและการตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

2. คณะกรรมการวิทยาเขตประกอบด้วยผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                        
ผู้แทนคณาจารย์ผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักศึกษาซึ่งควรเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ในด้านวิชาการ                         
มีความเช่ียวชาญในศาสตรส์าขาต่างๆและมีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยทุธโ์ดยมีหนา้ท่ี
ในการก าหนดนโยบายมีสว่นรว่มในการบรหิารงานของวิทยาเขตเพื่อประสิทธิผลการท างานใหไ้ด้
ตามเป้าหมายสามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
ยดึมั่นในความถกูตอ้งดงามและยตุิธรรม 

3. การบริหารจดัการวิทยาเขตรองอธิการบดีและผูบ้ริหารวิทยาเขตตอ้งมีวิสยัทศัน์
กว้างไกลมีความสามารถในการบริหารจัดการมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันและอดทนและ                     
มีการยึดมั่นในความถูกตอ้งดงามรองอธิการบดีควรมาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอน   ควรมี               
การกระจายอ านาจจากสถาบนัไปยงัวิทยาเขตใหม้ากท่ีสุดและปฏิบตัิตามนโยบายการก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆใหท้นัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรบัในสงัคมของสถาบนัมีคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานท่ีเป็นตวัแทนประชาคมในวิทยาเขตท่ีท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการท างานของ              
รองอธิการบดีและผูบ้รหิาร 

4. การบรหิารทรพัยากรมนษุยค์วรแบง่เป็นสายบรหิารสายวิชาการและสายสนบัสนนุ
งานวิชาการการจา้งงานควรมีคณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้รวมกันตดัสนใจในการรบับุคคล   
เข้าท างานสัญญาการจ้างงานควรจ้างเป็นรายปีการก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณา                    
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานการประเมินผลของบุคลากรควรประเมินจาก             
การด าเนินงานและผลงานเป็นหลกัมีการประเมินตามล าดบัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยก าหนดน า้หนกั
คะแนนในดา้นความรบัผิดชอบความรูค้วามสามารถและผลงานที่เป็นรูปธรรม 

5. การบริหารการเงินและทรพัยส์ินเป้าหมายการบริหารการเงินควรมีการจัดหา
รายไดเ้พื่อสรา้งเสถียรภาพทางการเงินและแหล่งรายไดม้าจากงบประมาณแผ่นดินค่าหน่วยกิต / 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมโดยค่าเล่า เรียนรฐัควรอุดหนุน
ครึง่หนึ่งและวิทยาเขตควรมีอ านาจในการบรหิารงบประมาณงบประมาณที่ไดร้บการจดัสรร
ควรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสามารถปรบัเปลี่ยนการใชเ้งินไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมและ
การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาตามผลผลิตคุณค่าและประโยชน์ของแต่ละโครงการ
รูปแบบวิธีการระเบียบขอบงคบในการใช ้และเบิกจ่ายควรเ ป็นหลายรูปแบบยืดหยุ ่น             
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละวิธีด  าเนินงานตามพนัธกิจมีการบรหิารการเงินทรพัยส์ินท่ีโปรงใส
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ตรวจสอบไดผู้บ้รหิารและผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารการเงินตอ้งแสดงบญัชีทรพัยส์ินของ
ตนเองก่อนหลังด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการวิทยาเขตและมีการก ากับตรวจสอบและ
เปิดเผยได ้

6. การบริหารความรูเ้ป้าหมายการบริหารวิชาการควรมีเสรีภาพและเป็นเลิศ
ทางดา้นวิชาการสามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมเป็นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศแก่สงัคม
ควรมีคณะกรรมการวิชาการที่เป็นตวัแทนของผูบ้ริหารผูท้รงคณุวุฒิภายนอกผูแ้ทนอาจารย์
ผูแ้ทนชุมชนและผูแ้ทนนักศกึษาท าหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานหลกัสตูรการสอนและการวิจยัของ
วิทยาเขตก าหนดนโยบายดา้นวิชาการและควบคุมดูแลประเมินผลการเรียนการสอนโดย
สถาบนักระจายอ านาจไปยงัวิทยาเขตและปฏิบตัติามนโยบาย 

7. การบริหารกิจกรรมนกัศึกษาเปา้หมายการบรหิารกิจกรรมนกัศกึษาคือส่งเสรมิ 
ใหน้กัศกึษามีสว่นรว่มในกิจกรรมของสถาบนัจดัระบบบรกิารอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดลอ้ม     
ท่ีเอือ้ประโยชนแ์ละส่งเสรมิคณุภาพของนกัศึกษารูจ้กัการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณุธรรมจริยธรรมองคก์รนกัศกึษาท่ีควรจดัใหมี้ขึน้คือองคก์ารนกัศกึษาสภานกัศกึษาและ
สโมสรนักศึกษาของคณะตา่งๆในว ิทยาเขตซึ ่งว ิธ ีการไดม้าขององคก์ารนกัศกึษาและ               
สภานกัศกึษาควรผ่านการเลือกตัง้ของนกัศึกษาทกุชัน้ปีและสภานกัศกึษาควรมีส ่วนรว่ม           
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมนิสติและการบรหิารงานตา่งๆของวทิยาเขต 

8. ด้านการบรหิารกิจกรรมเสร ิมรายได้ควรมีการจดัตัง้องคก์รเพื ่อท าหนา้ที ่            
ห า ร าย ไ ด้และควรก า หนดนโยบายปกป อ้งผลประโยชน ท์างการเ ง ินและทรัพย์ส ิน                                 
โดยมีคณะกรรมการนโยบายและทรพัยส์ินที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากสภาสถาบนัการพลศกึษา       
การบรหิารจดัการทางการเงินของผูบ้รหิารวิทยาเขตควรมีระบบการประเมินทางดา้นการใชเ้งินท่ีมี
ศักยภาพของการด าเนินงานและการจัดการมีการควบคุมและสรา้งวินยัในการใชเ้งินและ
งบประมาณและมีการก ากบัการใชจ้่ายให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งมีคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบการเงินและบญัชีภายในวิทยาเขต 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ไดศ้ึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล       
การว ิจ ัยครั ง้ นี ม้ ีว ัตถ ุประสงค เ์พื ่อ  1) ทราบองคป์ระกอบของการบร ิหารโรง เร ียนที่มี
ประสิทธิผล และ 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวิธีด  าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 4 
ขั ้นตอนคือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยบนพืน้ฐานของหลักการ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 2) การวิเคราะห ์ความเป็นไปไดแ้ละ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 3) การตรวจสอบและการสรา้งรูปแบบ   
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การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม 4) การปรบัปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลกลุ่มตัวอย่างประกอบดว้ยโรงเรยีนยอดนิยมจ านวน 198 โรงเรียนและ
โรงเร ียนที่ไดร้บัรางวลัพระราชทานจ านวน 154 โรงเรยีนผูใ้หข้อ้มลูคือผูอ้  านวยการโรงเร ียน             
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนยอดนิยม จ านวน 
762 คนในรอบท่ี 1 และยืนยันความคิดเห็นในรอบท่ี 2 จากโรงเรียนที่ไดร้บัรางวลัพระราชทาน
จ านวน 616 คน เพื่อใชศ้ึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
การพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเร ียนที่มีประสิทธิผลใชรู้ปแบบการอา้งอิงผูท้รงคณุวฒุิ 
(Connoisseurship) เพื่อสรา้งรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลูเป็นแบบวิเคราะหเ์อกสารแบบสมัภาษณที์่ไม ่มีโครงสรา้ง (unstructured 
interview) และแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารโรงเรยีนท่ีมีประสิทธิผล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูได้แก่ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบและการวิเคราะหเ์นือ้หาผลการวิจยัพบวา่ 

1. องคป์ระกอบของรูปแบบการบร ิหารโรงเร ียนที่ม ีประสิทธิผลประกอบดว้ย8
องคป์ระกอบคือ 1) การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้2) ผูบ้ริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกนั
คณุภาพ การตรวจสอบไดแ้ละความน่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้5) การมีวิสยัทศัน์
และวตัถปุระสงคร์ว่มกนั 6) เนน้การเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมีวตัถุประสงค ์8) มีความคาดหวงั         
ตอ่นกัเรยีนสงู 

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ       
ที่ส  าคญั 8 องคป์ระกอบซึ่งมีความเหมาะสมถูกตอ้งเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
สอดคลอ้งกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 

ฐปนพรรษ ฤทธ์ิเปล่ียน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องประสิทธิภาพในการบรหิารโรงเรยีนกีฬาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
บรหิารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศกึษา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน
การบรหิารโรงเรยีนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศกึษา จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี การปฏิบตัิงานระหว่าง
กลุ่ม ผูบ้รหิารกบักลุ่มครูผูส้อน และระหว่างครูผูส้อนวิชาสามญักบัครูผูฝึ้กสอนกีฬา และ 3) ศกึษา
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนกีฬาตามความคิดเห็นของ
บคุลากรท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่างเป็นบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรยีนกีฬาสงักดัสถาบนัการ
พลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 10 แห่ง เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม
แบบมาตรสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และปลายเปิด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
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คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท่ีผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพในการ
บรหิารโรงเรยีนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศกึษาในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นงบประมาณ มีประสิทธิภาพ อยู่ในล าดบัสงูสดุ ส่วนดา้นวิชาการ ดา้นการบริหาร
ทั่วไป  และดา้นการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพรองลงมา ตามล าดบั 2) กลุ่มผูบ้รหิารกบักลุ่ม
ครูผูส้อน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
แตกต่างกนั 3) ครูผูส้อนวิชาสามญักบัครูผูฝึ้กสอนกีฬา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
บรหิารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศกึษาไม่แตกต่างกนั 4) ผูบ้รหิารและกลุ่มครูผูส้อนส่วนใหญ่ 
ไดเ้สนอปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพฒันาการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนว
ปฏิรูปการศกึษา โดยโรงเรยีนควรประสานความรว่มมือและสรา้งเครอืข่ายการบรหิารจดัการดา้นการ
บริหารงบประมาณและดา้นการบริหารงานบุคคลมีสื่อ วัสดุอุปกรณ ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมทัง้แหล่งการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ มีการจดัอบรมสมัมนา ครูผูส้อนและบุคลากรอย่าง
ตอ่เน่ือง เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั การวิจยัใน
ชัน้เรยีนและงานท่ีปฏิบตัิพฒันาระบบการบรหิารจดัการท่ีดี โดยเนน้ใหมี้การวางแผนอยา่งมีสว่นรว่ม                 
การกระจายอ านาจ การมอบหมายงาน การระดมทรพัยากรทางการศกึษา การประชาสมัพนัธ ์และ
การจดัใหมี้การอบรมสมัมนาผูบ้รหิารเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์โดยน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้น
การบรหิารจดัการ 

จิราวฒัน ์ขจรศิลป์ (2553) ไดท้  าการศกึษาเรือ่งการน าเสนอรูปแบบโรงเรยีนกีฬาตน้แบบใน
ประเทศไทย การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบโรงเรียนกีฬาตน้แบบท่ีเหมาะสมใน
ประเทศไทยเพ่ือการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหไ้ดร้บัการพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศทัง้ดา้นการกีฬาและอาชีพการงานโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) และเทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 
คนและผูร้ว่มสนทนากลุ่มจ านวน 12 คนท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท์างดา้นกีฬา
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาพลศกึษานนัทนาการหรอืมีประสบการณใ์นฐานะผูบ้รหิารการกีฬาโรงเรยีนกีฬา
สมาคมกีฬาผูฝึ้กสอนกีฬาในโรงเรยีนกีฬา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 
แบบสอบถาม และคูมื่อสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน คา่ฐานนิยม 
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโรงเรียนกีฬาตน้แบบในประเทศไทยเป็น
รูปแบบเชิงขอ้ความท่ีมีคุณภาพดี สามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยไดมี้
องคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร ์ คณุภาพการศกึษา และคณุภาพการกีฬา 



  156 

สเุมธ เมยไธสง (2553) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหาร
ความเป็นเลิศทางการกีฬาของนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬา ผลการศกึษาพบว่าองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีมีตอ่
ความเป็นเลิศทางการกีฬาไดแ้ก่ 1) การบรหิารของผูบ้รหิาร 2) ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร  3) สมรรถนะ
ของผูฝึ้กสอนกีฬา 4) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา และ 5) สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
ตามล าดบั 

ยวุลกัษณ ์เสง้หวาน (2554) ไดท้  าการศกึษาเรื่องการพฒันารูปแบบและน าเสนอกลไกการ
บริหารจดัการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาตามยทุธศาสตรส์ถาบนัการพลศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการ
บริหารจัดการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนารูปแบบและน าเสนอกลไกการบริหาร
จดัการสถาบนัการพลศกึษาสูค่วามเป็นเลศิเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย 1) การสอบถาม
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีลกัษณะต่างกัน 50/50 มีความคลาดเคลื่อนจาการสุ่ม 
5% ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% กบัผูบ้รหิารและอาจารย ์ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวน 369 คนประกอบดว้ย
ผู้บริหารจ านวน 109 คนอาจารย์จ านวน 260 คน 2) การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร จ านวน 27 คน 
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน 3) การจดัประชุมท าวงลอ้อนาคต ผูบ้ริหารและอาจารย ์จ านวน 19คน
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจ านวน 12 คนอาจารยจ์ านวน 7 คน 4) การประเมินรา่งรูปแบบและกลไกฯ จาก
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 16 คน 5) การจดัประชมุโดยวิธีอิงผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เครือ่งมือท่ีใชใ้น
การวิจัยไดแ้ก่แบบวิเคราะห์เอกสารแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่การ
วิเคราะหเ์นือ้หาคา่ความถ่ีคา่รอ้ยละคา่เฉลี่ยคา่ดชันี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 
และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า 

1. ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา  8 ยุทธศาสตรส์อดคลอ้งกับผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษารอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) 

2. การบรหิารจดัการทกุดา้นของระดบัการปฏิบตัิปัจจบุนัและการปฏิบตัิท่ีพงึประสงค์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .01 และอันดับความส าคัญของ                       
ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัแรกคือการบริหารงานวิจยัอนัดบัท่ีสองคือการบริหาร
นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอนัดบัท่ีสามคือการบรหิารจดัการทรพัยากร 

3. รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย                    
การบริหาร 8 ดา้น 1) ระบบการบริหารและโครงสรา้งสถาบนัการพลศึกษา 2) การบริหารจดัการ
ทรัพยากร 3) การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4) การบริหารงานวิจัย                       
5) การบรหิารนวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) การบรหิารวิชาการและการท านุ
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บ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหารคณุภาพการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา และ 8) 
การพฒันาการกีฬา 

4. กลไกในการบริหารจดัการสถาบนัการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 8  
วงลอ้ 38 กลไก ไดแ้ก่ วงลอ้ท่ีหนึ่ง 7 กลไก วงลอ้ท่ีสอง 3 กลไก วงลอ้ท่ีสาม 7 กลไก วงลอ้ท่ีสี่ 4 
กลไก วงลอ้ท่ีหา้ 4 กลไก วงลอ้ท่ีหก 2 กลไก วงลอ้ท่ีเจ็ด 2 กลไก วงลอ้ท่ีแปด 9 กลไก 

ภาระวี ศุขโรจน์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี ้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
และแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน  2) เพื่อสรา้งรูปแบบการบริหาร               
การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนและ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการการบริหารเปลี่ยนแปลง
สถานศกึษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการบรหิารการเปลี่ยนแปลงสถานศกึษาเอกชนสูค่วาม
เป็นเลศิมี 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่องคป์ระกอบท่ี 1 วตัถปุระสงคก์ารบรหิารการเปลี่ยนแปลงสถานศกึษา
เอกชนสู่ความเป็นเลิศมีจ านวน 4 ประการองคป์ระกอบท่ี 2 คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศจ านวน  5 ดา้นและองคป์ระกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศจ านวน 10 ขัน้ตอนโดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดบัมากและผูป้ระเมินมีความเห็นสอดคลอ้งกัน ว่ารูปแบบการ
บรหิารการเปลี่ยนแปลงสถานศกึษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศในภาพรวมมีความเป็นไปไดแ้ละมีความ
เป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก 

สรุพล วงษ์สถิต (2557) ไดท้  าการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารสถาบนัการพลศึกษาของ
ประเทศไทยในทศวรรษหนา้ การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
สถาบันการพลศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหนา้ระเบียบวิธีวิจัยใชเ้ทคนิคการวิจัยอนาคต 
(EDFR) จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพลศึกษาในการศึกษารูปแบบและใชก้ารสนทนากลุ่มย่อยจาก
ผูบ้ริหารและอาจารยจ์ากสถาบนัการพลศึกษาในการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ ผลการวิจยัพบวา่ 

1) รูปแบบการบรหิารสถาบนัการพลศกึษาของประเทศไทยในทศวรรษหนา้มี 5 ดา้น
ไดแ้ก่ดา้นการก าหนดนโยบายปรชัญาวิสยัทศัน ์25 ขอ้ดา้นโครงสรา้งการบรหิาร 14 ขอ้ดา้นภารกิจ
ประกอบดว้ยการบริหารเชิงกลยทุธ์ 10 ขอ้การบริหารงานบุคคล 5 ขอ้การบริหารงบประมาณ14 
ขอ้การพึ่งพาตนเอง 4 ขอ้การสอน 3 ขอ้การวิจยั 5 ขอ้การบรกิารชมุชน 6 ขอ้การใชแ้ละการพฒันา
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เทคโนโลยี 8 ขอ้การทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6 ขอ้การสื่อสาร 2 ขอ้ดา้นการขบัเคลื่อนองคก์ร 8 
ขอ้และดา้นการประเมินและการประกนัคณุภาพ 11 ขอ้ 

2) ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถาบันการพลศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้ามีความเหมาะสมและเป็นไดใ้นการน าไปปฏิบัติทั้ง  5 ดา้นคือ ดา้นการก าหนด
นโยบายปรชัญาวิสยัทศัน ์ดา้นโครงสรา้งการบริหาร ดา้นภารกิจ ดา้นการขบัเคลื่อนองคก์ร และ
ดา้นการประเมินและการประกนัคณุภาพมีบรบิทเหมือนกบับรบิทท่ีสรา้งขึน้ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

อษั แสนภกัดี (2558) ไดท้  าการศึกษาเรื่องรูปแบบของปัจจัยดา้นการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสทิธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัการวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้ง
รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัดา้นการบรหิารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัวิธีการด าเนินการวิจยัมี 3 ระยะคือ 1) สรา้งและตรวจสอบโมเดล
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารผูป้ฏิบตัิงานและผูที้เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารกีฬาสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั
จ านวน 340 คน 2) การศึกษารายกรณีเพื่อยืนยันข้อมูลตามสภาพจริงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้
สมัภาษณจ์านวน 14 คน และ 3) การตรวจสอบรูปแบบท่ีคน้พบดว้ยการสนทนากลุ่มผูป้ฏิบตัิงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 7 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. หน้าท่ีทางดา้นการบริหารและทรัพยากรทางดา้นการบริหารสามารถร่วมกัน
ท านายประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัไดอ้ย่างมีนัยส าคญั            
ทางสถิติท่ีระดบั .01 รอ้ยละ 83.70 โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงคือหนา้ท่ีทางดา้นการบริหาร
และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางออ้มคือทรพัยากรทางดา้นการบรหิาร 

2. ผลการศึกษารายกรณีพบว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบผลส าเร็จ                   
ตอ้งมีปัจจัยสนับสนุนประกอบไปดว้ยความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรมีงบประมาณ
สนับสนุนชมรมกีฬาต่างๆและควรมีระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณมีระบบ                        
ในการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนนักกีฬามีสนามและอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอด้านหน้าท่ี                   
ทางดา้นการบริหารตอ้งมีปัจจยัสนบัสนุนประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายในการแข่งขนักีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกบัสมาคมสโมสรกีฬาหรอืหน่วยงาน
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามยงัพบว่าสถาบนัต่างๆยงัไม่บรรลุเป้าหมายในความสม ่าเสมอของการไดร้บั
เหรยีญรางวลัจากการแขง่ขนักีฬาแสดงวา่ยงัมีขอ้จากดัในการพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลศิ 

3. รู ปแบบ ท่ีค้นพบ มีความ เหมาะสมและ เ ป็น ไป ได้ใ นกา รด า เ นิ นกา ร                                         
ใหบ้รรลเุปา้หมายดา้นการพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลศิในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
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อานนท์ ส  ารวจการณ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิผลส าหรบัโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยผลการศกึษาพบว่าสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา ส่วนท่ี 2 ผลการส ารวจปัจจยั สว่นท่ี 3 ผลรูปแบบสมการ
โครงสรา้ง และสว่นท่ี 4 ผลการสนทนากลุม่ โดยผูว้ิจยัสรุปผลรว่มกบัสมมติฐานของการวิจยัทัง้ 7 ขอ้ 
ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอย่างจ านวน 629 คน มีลกัษณะ
ประชากรศาสตรจ์ าแนกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้ดา้นสถานะ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผูป้กครอง คดิเป็นรอ้ยละ 43.90 และ 42.40 ตามล าดบั ดา้นเพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นรอ้ยละ 61.00 ดา้นอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาย ุ13 - 18 ปี รองลงมาไดแ้ก่ 41 - 50 ปี คิดเป็น
รอ้ยละ 42.40 และ 25.10 ตามล าดบั และดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 38.00 
ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รองลงมารอ้ยละ 28.3 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การบริหารโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีแบ่งเป็น 8 ด้าน 40 รายการ ได้แก่ การจัดการองค์กร 
(Organizational Setting) การคัดเลือกผู้มีพรสวรรค์ (Talent Enrolling) การให้การสนับสนุน 
(Facilitating) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) การส่งเสริม
วิชาการ (Academics Encouraging) การส่งเสรมินกักีฬา (Athletics Encouraging) ความส าเรจ็
ทางวิชาการ (Academic Achievements) และความส าเร็จทางกีฬา (Athletics Achievements) 
โดยมีระดบัสภาพจรงิการบรหิารอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุดา้น โดยดา้นท่ีมีระดบัสภาพจรงิมากท่ีสดุ 
3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การคดัเลือกผูมี้พรสวรรค ์(Talent Enrolling) ความส าเรจ็ทางกีฬา (Athletics 
Achievements) และ การสง่เสรมินกักีฬา (Athletics Encouraging) ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 ผลการส ารวจปัจจยั ปัจจยัประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนกีฬาประกอบดว้ย 
8 ปัจจยั 40 ตวัแปร ไดแ้ก่ การจดัการองคก์ร (Organizational Setting) การคดัเลือกผูมี้พรสวรรค ์
(Talent Enrolling) การให้การสนับสนุน (Facilitating) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources Management) การสง่เสรมิวิชาการ (Academics Encouraging) การสง่เสรมินกักีฬา 
(Athletics Encouraging) ความส าเรจ็ทางวิชาการ (Academic Achievements) และความส าเรจ็
ทางกีฬา (Athletics Achievements)  โดยค่าสัมประสิท ธ์ิน ้าหนักปัจจัยของแต่ละปัจจัย 
(Standardized Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง .573 และ .735มคีวามเหมาะสมในระดบัสงู (CFI = 
.910)และทุกปัจจัยมีความเหมาะสมส าหรบัการสรา้งรูปแบบสมการโครงสรา้ง  จากผลสรุปนีจ้ึง
ยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ว่า โครงสรา้งของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่  การจัดการองค์กร (Organizational Setting) การคัดเลือก                          
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ผูมี้พรสวรรค ์(Talent Enrolling) การใหก้ารสนบัสนุน (Facilitating) การจดัการทรพัยากรบุคคล 
(Human Resources Management: HRM) การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) 
กา รส่ ง เ ส ริ มนัก กีฬา  (Athletics Encouraging) ความส า เ ร็ จ ท า ง วิ ช ากา ร  (Academic 
Achievements) และ ความส าเรจ็ทางกีฬา (Athletics Achievements)(H1) 

ส่วนท่ี 3 ผลรูปแบบสมการโครงสรา้ง สมการรูปแบบโครงสรา้งการบริหารโรงเรียน
กีฬาท่ีมีประสิทธิผล(Effective Management Modelfor Sports School) ประกอบดว้ย 8 ปัจจัย 
ได้แก่ ได้แก่ การจัดการองค์กร (Organizational Setting) การคัดเลือกผู้มีพรสวรรค์ (Talent 
Enrolling) การใหก้ารสนบัสนุน (Facilitating) การจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resources 
Management) การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) การส่งเสรมินกักีฬา (Athletics 
Encouraging) ความส าเร็จทางวิชาการ (Academic Achievements) และความส าเร็จทางกีฬา 
(Athletics Achievements)สรา้งเป็นอิทธิพลเสน้ทางตรง(Direct Effect: DE) ได ้12 เสน้ทางมีค่า
สัมประสิท ธ์ิน ้าหนักปัจจัยระหว่าง  .25 ถึง  .71อิทธิพลเส้นทางอ้อม  (Indirect Effect: IE)                              
16 เสน้ทาง อิทธิพลเสน้ทางออ้มอย่างเฉพาะเจาะจง (Specific Indirect Effect: SIE) 38 เสน้ทาง 
รวมเป็นอิทธิพลเสน้ทางรวม (Total Effect: TE) 66 เสน้ทางท่ีทกุเสน้ทางมีนยัส าคญัทางสถิติโดย
สดัส่วนความเช่ือถือได ้(R2) มีค่าระหว่างรอ้ยละ 41.4 ถึง 56.9และสมการรูปแบบโครงสรา้งการ
บรหิารโรงเรยีนกีฬาท่ีมีประสิทธิผลนีมี้ความเหมาะสมในระดบัปานกลาง (CFI = .849) 

จากผลสรุปนีจ้งึยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ถึงขอ้ท่ี 7 ไดด้งันี ้
ยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 2 คือ การจัดการองค์กร (Organizational Setting)                   

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมีนยัส าคญักับ การคดัเลือกผูมี้พรสวรรค์ (Talent Enrolling) (H2a) 
และ การให้การสนับสนุน (Facilitating)(H2b) เน่ืองจากการจัดการองค์กร (Organizational 
Setting) มีอิทธิพลเส้นทางตรงไปสู่การให้การสนับสนุน (Facilitating) และการคัดเลือกผู้มี
พรสวรรค ์(Talent Enrolling) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักปัจจัย .71 
และ .66 ตามล าดบั 

ยอมรบัสมมติฐานข้อท่ี 3 คือ การคัดเลือกผูมี้พรสวรรค์ (Talent Enrolling) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources 
Management: HRM) (H3) เน่ืองจากการคัดเลือกผู้มีพรสวรรค์ (Talent Enrolling) มิอิทธิพล
เสน้ทางตรงไปสู่การจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management: HRM) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตแิละมีคา่สมัประสทิธ์ิน า้หนกัปัจจยั .64 
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ยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 4 คือ การใหก้ารสนบัสนนุ (Facilitating) มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) (H4a) และ                    
การสง่เสรมินกักีฬา (Athletics Encouraging) (H4b) เน่ืองจากการใหก้ารสนบัสนนุ (Facilitating) 
มีอิทธิพลเส้นทางตรงไปสู่การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) และการส่งเสริม
นกักีฬา (Athletics Encouraging) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัปัจจัย
เท่ากบั .25 และ .32 ตามล าดบั 

ยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 5 คือ การจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resources 
Management: HRM) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกับ การส่งเสริมวิชาการ 
(Academics Encouraging) (H5a) และ การส่งเสริมนักกีฬา (Athletics Encouraging) (H5b) 
เน่ืองจากจากการจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management: HRM) มิอิทธิพล
เส้นทางตรงไปสู่การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) และการส่งเสริมนักกีฬา 
(Athletics Encouraging) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัปัจจยั .40 และ 
.57 ตามล าดบั 

ยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 6 คือ การส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ ความส าเร็จทางวิชาการ (Academic 
Achievements)(H6a) และ ความส าเร็จทางกีฬา (Athletics Achievements) (H6a) เน่ืองจาก
จากการส่งเสริมวิชาการ (Academics Encouraging) มีอิทธิพลเสน้ทางตรงไปสู่ความส าเร็จ               
ทางวิชาการ (Academic Achievements) และความส าเร็จทางกีฬา (Athletics Achievements) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีคา่สมัประสิทธ์ิน า้หนกัปัจจยั .39 และ .29 ตามล าดบั 

ยอมรับสมมติฐานข้อท่ี  7 คือ การส่งเสริมนักกีฬา (Athletics Encouraging)               
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ การส่งเสริมวิชาการ (Academics 
Encouraging) (H7a) ความส า เ ร็ จทางวิ ชาการ  (Academic Achievements) (H7b) และ 
ความส าเร็จทางกีฬา (Athletics Achievements) (H7c) เน่ืองจากการส่งเสริมนกักีฬา (Athletics 
Encouraging) มีอิ ท ธิพล เส้นทาง ไปสู่ ก า รส่ ง เสริมวิ ชาการ  (Academics Encouraging) 
ความส าเร็จทางวิชาการ (Academic Achievements) และความส าเร็จทางกีฬา (Athletics 
Achievements) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและมีค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนักปัจจยั .28 .41 และ .50 
ตามล าดบั 
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สว่นท่ี 4 ผลการสนทนากลุม่ 
การอธิบายรูปแบบการบรหิารท่ีมีประสิทธิผลส าหรบัโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยของ

ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทั้ง 13 คน ใน 6 ประเด็น มีความสอดคลอ้งกับขอ้คน้พบของอิทธิพล
เสน้ทางตรงทั้ง 12 เสน้ทาง โดยการจัดการองคก์ร (Organizational Setting) ท่ีมีผูบ้ริหารและ
ระบบบริหารองคก์รเป็นองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบนี ้อย่างไรก็ตาม ควรบูรณาการการเรียน             
การสอนเข้ากับกิจกรรมกีฬาเพื่ อส่ง เสริ มให้เ กิดความส าเร็จทางวิชาการ (Academic 
Achievements) และ ความส าเรจ็ทางกีฬา (Athletics Achievements) ควบคูก่นั 

งานวจิัยตา่งประเทศ 
Cash (1983) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง แบบสอบถามสมรรถนะของผูบ้ริหารการกีฬาในระดบั  

มหาวิทยาลัยของแคช : การพัฒนาและการตรวจสอบความเท่ียงตรง (The Cash Competency 
Inventory for Intercollegiate Directors : Development and Validation) แบบสอบถามประกอบ 
ดว้ย ธุรกิจและการเงิน ความสมัพนัธก์บัชมุชน บคุลิกภาพของผูน้  า การบรหิารเก่ียวกบัการกีฬา แก่  
นกัเรียน ผูว้ิจยัไดส้่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้รหิารการกีฬาดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 3 ของสมาคมผูบ้รหิาร  
การกีฬาระดบัมหาวิทยาลยัแห่งชาติ สหรฐัอเมรกิา ปี 1981-1982 ผลการวิจยัพบว่า สิ่งส าคญัท่ีสดุ 
ในการบริหารงานเก่ียวกับการกีฬา คือการจัดการดา้นธุรกิจและการเงินและการจัดการดา้นการ
บรหิารบคุคล 

Cheng (1993) ไดท้  าการศกึษาเรื่องประเมินความสามารถในการบริหารการกีฬา ส าหรบั
สาธารณรฐัประชาชนจีน (ไตห้วนั) จุดมุ่งหมายของการศึกษาครัง้นีเ้พื่อวดัประสิทธิภาพการบริหาร
องคก์รกีฬาท่ีประสบความส าเรจ็และน าทกัษะและความรูข้องการเป็นผูน้  า และการบรหิารการกีฬา
มาประยกุตใ์ชใ้นการรา่งหลกัสตูรการศกึษาในไตห้วนั กลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบ
ส ารวจการบริหารการกีฬา สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่แบบทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และแบบทดสอบไค-แสควร ์ผลของการวิจยัพบวา่ 

1. ประสิทธิภาพการท างานของผูจ้ดัการการกีฬาในไตห้วนัเรยีงตามล าดบัดงันี ้
1.1 ความรูใ้นเรือ่งกีฬา 
1.2 ความมีมนษุยส์มัพนัธ ์
1.3 การพดูในท่ีประชมุ 
1.4 การบรหิารงานบคุคล 
1.5 การเขียน 
1.6 การบรหิารการเงิน 
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1.7 สขุภาพพลานามยัของบคุลากร 
1.8 การจดัการเรือ่งของกีฬา 
1.9 และอ่ืนๆ 

2. ขอบเขตของการศกึษา 10 ประการแรกของผูจ้ดัการการกีฬาในไตห้วนั คือ 
2.1 การบรหิารกีฬา 
2.2การวางแผนและการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.3 การใชค้อมพิวเตอร ์
2.4 การบาดเจ็บทางกีฬา 
2.5 การบรหิารงานบคุคล 
2.6 การจดัการ 
2.7 การจดัสมัมนาการกีฬาส าหรบัเยาวชน 
2.8 การสื่อสารระหวา่งบคุคล 
2.9 การปฏิบตัิหนา้ท่ี 
2.10 การสอนกิจกรรมทางการกีฬา 

3. พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางด้านการบริหารการกีฬา ระหว่าง
ผูอ้  านวยการการกีฬาหน่วยงานการกีฬาหน่วยงานของรฐั และองคก์รกีฬาเพื่ออาชีพ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ขอบเขตของการศกึษา 
3.2 การจดัการฝึกงานแก่นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
3.3 จ านวนชั่วโมงการฝึกงานท่ีก่อใหเ้กิดผลส าเรจ็ 
3.4 หนา้ท่ีหลกัของผูจ้ดัการ 
3.5 ประกาศนียบตัรท่ีมอบแก่ผูจ้ดัการกีฬา 

Sneed (1996) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัความรูค้วามเชี่ยวชาญและสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสทิธิภาพจ าแนกสมรรถนะทางการบรหิารออกเป็น 5 สมรรถนะดงันี ้

1. ความสามารถในการบรหิารจดัการทรพัยากร (Handle Resource) ประกอบดว้ย
4 สมรรถนะยอ่ยคือ 1) การบรหิารจดัการเวลา 2) การบรหิารจดัการเงิน 3) การบรหิารจดัการวสัดุ
อปุกรณส์ิ่งอ  านวยความสะดวก 4) การบรหิารดัการทรพัยากรมนษุย ์

2. ความสามารถ ในกา รบร หิ า รจ ดักา รสา รสน เทศ  (Handle Information) 
ประกอบด้วย 4สมรรถนะย่อยคือ1) การใชแ้ละการประเมินสารสนเทศ 2) จดัระบบและ
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บ ารุงรกัษาสารสนเทศ 3) การแปลความและการสอสารสารสนเทศ 4) การใชค้อมพิวเตอรใ์นการ
ประเมินผลสารสนเทศ 

3. การมีปฎิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal) ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะย่อย
คือ 1) การมีสว่นร่วมของทีมงาน 2) การสอนงาน 3) การใหบ้รกิาร 4) การแสดงภาวะผูน้  า 5) การ
เจรจาตอรองเพื่อตดัสนิใจ และ 6) การปฏิบตังิานในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

4. การบริหารจัดการระบบ (Handle System) ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะย่อยคือ              
1) มีความเขา้ใจระบบ 2) การตรวจสอบและแกไ้ขการท างาน3) การปรบัระบบและการพัฒนา
ระบบ 

5. การบรหิารจดัการเทคโนโลยี (Handle Technology) ประกอบดว้ย3สมรรถนะ
ย่อยคือ 1) การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 2) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 3) การบ ารุงรกัษาและ
แกไ้ขเทคโนโลยี 

Chen Ning (2006) ไดท้  าการวิจัยลกัษณะและรูปแบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
และสถาบนักีฬาในประเทศจีน (Chengdu Sport University, Sichuan, China) พบว่า มหาวิทยาลยั
และสถาบนักีฬาเป็นประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเฉพาะทางตามระบบโครงสรา้งของ
สถาบนัอุดมศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการพฒันาองคก์ารกีฬา และครอบคลมุถึงการสรา้งสงัคมที่ดี 
ตอนช่วงเปลี่ยนศตวรรษระบบการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของจีนไดด้  าเนินการปรบัเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลยัและสถาบนักีฬาอยา่งชดัเจน เน่ืองจากความมีลกัษณะเฉพาะและยงัคงรกัษาสภาพการ
จดัตัง้อย่างมีอิสระ ไม่เพียงความจ าเป็นอย่างเรง่ด่วนของสงัคมและการพฒันาองคก์ารกีฬา แต่ยงั
เป็นระเบียบแบบแผนในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาซึ่งเป็นแบบเฉพาะ เพื่อท่ีจะปฏิรูป
มหาวิทยาลยักีฬาและท าใหส้มบรูณ ์

Nikolai และ Robinson (2009) ไดศ้กึษาเปรยีบเทียบระบบพฒันากีฬาเป็นเลิศ โดยหาแนว
ปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Benchmarking) เป็นวิธีการท่ีศึกษาแนวทางการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ เป็นแบบอย่าง 
คน้หาแนวทางท่ีตอ้งปรบัปรุงเม่ือท าการวิเคราะหแ์นวปฏิบตัิท่ีประสบความส าเร็จ น าไปใชเ้พื่อ
พฒันาความกา้วหนา้ต่อไป เพ่ือความส าเร็จใหส้งูขึน้ไป จึงเป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งเขา้ใจว่า “เรา” และ 
“คนอ่ืน” มีการด าเนินการอยา่งไร โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงันี ้

1. วิเคราะหโ์ครงสรา้งภายใน (Internal) เป็นการเปรียบเทียบการด าเนินงานท่ีมี
ความคลา้ยคลงึกนั ภายในองคก์รตวัเอง 

2. ภาวการณแ์ข่งขนั (Competitive) เป็นการเปรยีบเทียบกบัคนหรอืองคก์รท่ีดีท่ีสดุท่ี
เป็นคูแ่ข่งขนัโดยตรง 
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3. หนา้ท่ีการท างาน (Functional) เป็นการเปรียบเทียบวิธีการกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
กระบวนการในบทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมือนกนั 

4. กระบวนการท างานทั่วไป (Generic Process) เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการ
ท างานกบัคนอ่ืนๆท่ีมีนวตักรรมสรา้งสรรค ์เช่น กระบวนการท างาน ซึง่รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ีใชใ้น
ระบบกีฬาเป็นเลศิ ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่การท า Benchmarking มีอปุสรรคในการน าไปใช ้ถา้
ปฏิบตัิคิดว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบ ดงันีค้วรใชเ้ทคนิคการบรหิารจดัการ และน าความรูท่ี้ไดไ้ป
ประยุกตใ์ชเ้พื่อการพัฒนาและปฏิบตัิขัน้ตอนของการศึกษาเปรียบเทียบและแกไ้ข เพื่อใหเ้กิด
แนวทางในการบรหิารจดัการอนัเป็นรูปแบบท่ีตนเองสามารถปฏิบตัิไดม้ากท่ีสดุ 

 



  
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัประเภทวิจยัและพฒันา โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการพฒันารูปแบบ

การบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดการน าเสนอวิธีการด าเนินการ
วิจยั  ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. วิธีด  าเนินการวิจยั 
3. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 
ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยนัของรูปแบบ

การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
จากขัน้ตอนการวิจยัผูว้ิจยัไดก้ าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งไดด้งันี ้

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารหรอือดีตผูบ้รหิารท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนกีฬา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารอดีตผูบ้ริหารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผูบ้ริหารสถาบนั
การพลศกึษา ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา และผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
1. ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษากรอบแนวคิดและเครื่องมือในการวิจยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี

ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ซึ่ งผู้วิจัย เลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบลูกโซ่  
(Snowball Sampling) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก และน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทยซึง่จะน ามาใชใ้นขัน้ตอนท่ี 2 โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) เป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานดา้นกีฬา  
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2) เป็นบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หน่วยงาน                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

3) นกัวิชาการระดบัอดุมศกึษาท่ีเช่ียวชาญดา้นการบรหิารการกีฬา 
ประกอบดว้ย 

1.1 ผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือ                   
ผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 1 คน 

1.2 คณะกรมการหรอือดีตบรหิารสถาบนัการพลศกึษา จ านวน 1 คน 
1.3 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาท่ีก ากับดูแลส่วนงานโรงเรียนกีฬา 

จ านวน 1 คน 
1.4 นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 2 คน 

2. ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือก              
กลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)              
(ขัน้ตอนท่ี 2) ซึง่มีคณุสมบตัิดงันี ้

1) เป็นผู้แทนหรืออดีตผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีก ากับดูแล                 
ดา้นการบรหิารดา้นกีฬา 

2) เป็นผูบ้รหิารหรอือดีตผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา 
3) เป็นนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู ้และประสบการณ์                   

ในดา้นวิชาการและการบรหิาร 
ประกอบดว้ย 

2.1 ผูแ้ทนหรอือดีตผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 1 คน  
2.2 คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันการพลศึกษา 

จ านวน 1 คน   
2.3 ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา จ านวน 13 คน 

1. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
2. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
3. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 
4. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
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5. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
6. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 
7. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง 
8. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 
9. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 
10. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 
11. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
12. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม ่
13. โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 

2.4 นักวิชาการท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวิชาการและการบริหาร         
ในสถาบนัอดุมศกึษา 2 คน 

3. ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อยืนยัน                       
รูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 
ผู้ท ร งคุณวุฒิ  จ า น วน  10 คน  โ ดยผู้ วิ จั ย ไ ด้ท า ก า ร เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบลูก โ ซ่  
(Snowball Sampling) เพื่อยืนยันความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชน ์
ของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย โดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) และการวิเคราะหใ์ช ้Theoretical test จากการสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
และน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหห์าคา่(Item Objective Congruence Index : IOC) โดยมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้

1) เป็นคณะกรรมการหรอือดีตคณะกรรมการบรหิารดา้นกีฬาของสถาบนัการพล
ศกึษาท่ีก ากบัดแูลในสว่นงานโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

2) เป็นผูอ้  านวยการหรืออดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
บรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา  

3) เป็นนักวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้น
วิชาการและการบรหิาร 

3.1 ผูแ้ทนหรอือดีตผูแ้ทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 1 คน 
3.2 คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันการพลศึกษา  

จ านวน 1 คน 
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3.3 คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการบริหารดา้นกีฬาของสถาบนัการ
พลศกึษา จ านวน 1 คน 

3.4 ผูอ้  านวยการหรอือดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬา จ านวน 3 คน 
3.5 ครูผูส้อนท่ีรบัผิดชอบดา้นกีฬา จ านวน 2 คน 
3.6 นกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 2 คน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
1. ศกึษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิาร แนวทาง การ

บรหิารราชการของสถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. 2556 – 2560 สว่นงานการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีน
กีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ตลอดงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นขอ้มูลในการสรา้ง
โครงสรา้งค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูท้รงคณุวฒุิ  

2. ท าการศึกษาแนวทางการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา โดยน าโครงสรา้งค าถาม              
ท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึมาหาคณุภาพเครือ่งมือ กบัผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 5 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น
เชิงเนือ้หา (Content Validity) 

3. สมัภาษณเ์ชิงลึก (Indepth Interview) กบัผูท้รงคณุวฒุิ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร
ดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน  

4. เพื่อน าข้อมูลมาใช้สังเคราะห์เพื่ อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรา้ง
แบบสอบถามปลายเปิดท่ีจะใชเ้ป็นเครือ่งมือในการพฒันารูปแบบการบรหิารการกีฬาโรงเรยีนกีฬาซึง่
จะน ามาใชใ้นขัน้ตอนท่ี 2 

ขั้นตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
1. ท าการพัฒนารูปแบบการบริหารด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย                         

จากผูเ้ช่ียวชาญ ในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา จ านวน 17 คน เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการบรหิาร
ดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิและมีความสมบูรณ ์โดย
การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 3 รอบ ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1.1 เก็บขอ้มูลรอบท่ี 1 ดว้ยแบบสอบถามปลายเปิดท่ีไดจ้าการสังเคราะห์ขอ้มูล        
ในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬา                 
ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  
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1.2  เก็บข้อมูลรอบท่ี 2 โดยการน าความคิดเห็นท่ีสังเคราะห์ได้จากรอบท่ี 1                 
มาสรา้งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ
แต่ละคนใหน้ า้หนกัความส าคญัของแต่ละขอ้รวมทัง้เหตผุลท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยของแต่ละขอ้
ลงหรอืควรแกไ้ขส านวนผูเ้ช่ียวชาญสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมไดแ้ลว้สง่แบบสอบถามในรอบนี้
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คนเดิม เม่ือไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้จึงน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ค  าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี  2 โดยการน าค าตอบแต่ละข้อมาหาค่ามัธยฐาน (Median)                   
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ขอ้ท่ีผ่านเกณฑต์อ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) 
ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทส ์(Interquartile Range) ไม่เกิน 1.50 

1.3 เก็บขอ้มูลรอบท่ี 3 โดยการน าค าตอบท่ีวิเคราะหไ์ดจ้ากรอบท่ี 2มาสรา้งเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดบัเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละคน           
ให้น ้าหนักความส าคัญของแต่ละข้อ  รวมทั้งเหตุผลท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อ                 
ลงหรอืควรแกไ้ขส านวนผูเ้ช่ียวชาญสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมไดแ้ลว้สง่แบบสอบถามในรอบนี้
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คนเดิมเพื่อยืนยนัอีกครัง้ เม่ือไดข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างแลว้จึงน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะหค์  าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 3โดยการน าค าตอบแต่ละขอ้มาหาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ขอ้ท่ีผ่านเกณฑต์อ้งมีค่ามธัยฐาน 
(Median) ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทส ์(Interquartile Range) ไม่เกิน1.50 

2. ไดรู้ปแบบการบรหิารา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
ขั้นตอนที ่3 การประเมินรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

1. น ารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณา
แลว้มายืนยนัความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชนจ์ากผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 
10 คน โดยด าเนินการดงันี ้

1.1 ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารด้านกีฬา               
ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคสนทนากลุม่ (Focus Group)  

1.2. ยืนยนัความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชนข์องรูปแบบ
การบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย การวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Item –Objective Congruence Index: IOC) 

2. สรุปรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
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ขั้นตอนการวจิัย 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการวิจยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามกรอบแนวคิดในการ

วิจยั โดยในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 

ขัน้ตอน วิธีด  าเนินการวิจยั ผลลพัธท่ี์ได ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอน

องคป์ระกอบ            

การบรหิารดา้นกีฬา

ของโรงเรยีนกีฬา 

1.ศกึษาวิเคราะห ์และสงัเคราะหเ์ก่ียวกบัการบรหิาร

ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

2.สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิแบบเจาะลกึ             

เก่ียวกบัการบรหิารโรงเรยีนกีฬา จ านวน 5 คน 

3. สรุปและสงัเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์

แบบเจาะลกึและสรา้งเป็นแบบสอบถามเพ่ือใหใ้น

การวิจยัขัน้ตอนท่ี 2 

1.กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ในขัน้ตอนท่ี 2 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอน

การยืนยนัรูปแบบการ

บรหิารดา้นกีฬา

โรงเรยีนกีฬาใน

ประเทศไทย 

 

1.น าแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬา
โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยไปสอบถามกบัผูท้รงคณุวฒิุ 
จ านวน 10 คน 
2. ยืนยนัรูปแบบโดยการสนทนากลุม่ (Focus Group)  
4.สรุปความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
บรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาฯ 
 
 
 

การพฒันารูปแบบ        

การบรหิารดา้นกีฬา

โรงเรยีนกีฬา                  

ในประเทศไทย 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอน

รูปแบบการบรหิาร

ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬา

ในประเทศไทย 

1.วิเคราะหค์วามคิดเห็นของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเดลฟายเพ่ือพฒันารูปแบบ          
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
2. จดัท ารา่งรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาใน
ประเทศไทย 
3. สรา้งเครือ่งมือแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการบรหิาร
ดา้นกีฬา เพื่อใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนท่ี 3 

 

1.รูปแบบการบรหิาร        
ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬา          
ในประเทศไทย 
2.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ในขัน้ตอนท่ี 3 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา  
แบบสมัภาษณแ์บบเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ส  าหรบั 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยเป็นการสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา                     
และกรอบแนวคิดในการวิจัยถึงการบริหารด้านกีฬาของ โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย                         
จากนั้นน าขอ้มูลมาสงัเคราะหเ์ป็นประเด็นต่างๆ เพื่อก าหนดเป็นโครงสรา้งของแบบสอบถาม     
เดลฟาย (Delphi technique) ในรอบท่ี 1 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนท่ี 2 แนวทางการบรหิารจดัการของโรงเรยีนกีฬาในปัจจบุนั 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ในขั้นตอนที ่1  
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยวิธีการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

มีรายละเอียดการสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัซึง่มีรายละเอียดแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหาร

จดัการของโรงเรยีนกีฬา เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ ์โดยใชค้  าถามแบบปลายเปิด 
2. น าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีสรา้งขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื ้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไข                       
แบบสมัภาษณใ์หส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

3. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการอาจารยท่ี์ปรกึษา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
โดยผูเ้ช่ียวชาญไปปรบัปรุงแบบสมัภาษณใ์หส้มบรูณ ์ยิ่งขึน้ 

4. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณเ์พื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 
ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

1. แบบสอบถามรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย                    
เพื่อสอบถามกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คนในกระบวนการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi technique) จ านวน 3 รอบ ประกอบดว้ย 

รอบท่ี 1 แบบสอบถามแบบปลายเปิด เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารดา้นกีฬา
ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 แบบสอบถามกบัซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตรสว่นประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบัโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการ
บรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ซึง่ก าหนดคา่คะแนนของแตล่ะระดบั ดงันี ้
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เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีคา่เท่ากบั 5 คะแนน 
เห็นดว้ย  มีคา่เท่ากบั 4 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  มีคา่เท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีคา่เท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  มีคา่เท่ากบั 1 คะแนน 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ในขั้นตอนที ่2 
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ในขั้นตอนท่ี 2 โดยวิธีการสรา้งเครื่องมือ                     

ท่ีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดการสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
รอบท่ี 1  

1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะหแ์ละน ามาสรุป เพื่อใหเ้ป็น
กรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ ์เพื่อเก็บรวบรวมดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)      
รอบท่ี 1 โดยใชค้  าถามแบบปลายเปิด 

2. น าเสนอรา่งแบบสมัภาษณท่ี์สรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์
พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื ้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไข                
แบบสมัภาษณใ์หส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความเท่ียงตรง                     
เชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญไปปรบัปรุงแบบสมัภาษณใ์หส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

4. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณเ์พื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 
รอบท่ี 2 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ เป็นวิ ธีการ                       
สรา้งแบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

2. น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 1             
มาสงัเคราะห ์เพื่อน ามาสรุปและด าเนินการสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามกรอบเนือ้หาท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห ์  

3. น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความครอบคลมุ
ของข้อค าถามความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ                        
ของขอ้ค าถาม แลว้ด าเนินปรบัปรุงตามค าแนะน า 

4. น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ขและจดัพิมพ์
เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ์เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 
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รอบท่ี 3 
1. น าข้อมูลท่ีไดจ้ากการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 2            

มาสังเคราะห์ เพื่อน ามาสรุปและสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ                 
ตามกรอบเนือ้หาท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห ์  

2. น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความครอบคลมุ
ของข้อค าถามความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ                   
ของขอ้ค าถาม แลว้ด าเนินปรบัปรุงตามค าแนะน า 

3. น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ขและจดัพิมพ์
เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ์เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร
ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

1. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้
ประโยชนข์องรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย การวิเคราะหห์าคา่ดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item –Objective Congruence Index: IOC) ซึง่ก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้

การก าหนดคา่คะแนนความเหมาะสมของรูปแบบ 
เหมาะสมมาก     มีคา่เท่ากบั +1 
เหมาะสม   มีคา่เท่ากบั   0 
ไม่เหมาะสม   มีคา่เท่ากบั  -1  

การก าหนดค่าคะแนนความน่าจะเป็นในการน าไปใชป้ระโยชน์ 
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก     มีคา่เท่ากบั +1 
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้  มีคา่เท่ากบั   0 
ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ มีคา่เท่ากบั  -1  

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ในขั้นตอนที ่3 
ผู้วิจัยสรา้งขึน้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนท่ี 3 โดยวิธีการสร้างเครื่องมือ                  

ท่ีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดการสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
1. น าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 มาสังเคราะห์และวิ เคราะห์                      

เพื่อน ามาสรุปและสรา้งแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้            
ในการน าไปใช้ประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย                 
ตามกรอบเนือ้หาท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห ์
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2. น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม          
ของข้อค าถามความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ               
ของขอ้ค าถาม แลว้ด าเนินปรบัปรุงตามค าแนะน า 

3. น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ขและจดัพิมพเ์ป็น
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ์เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อการศึกษาองคป์ระกอบการ

บรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา ดงันี ้
1. การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ไดด้  าเนินการ ดงันี ้

1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย             
ศรนีครนิทรวิโรฒถึงผูเ้ช่ียวชาญ 

1.2 สง่หนงัสือขอความรว่มมือ แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งถึงผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการใหส้มัภาษณ ์

1.3 ประสานผูเ้ช่ียวชาญทางโทรศพัทเ์พื่อขอนดัหมายวนัและเวลาสมัภาษณ ์
1.4 ด  าเนินการสมัภาษณต์ามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 
1.5 ด าเนินการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการพัฒนารูปแบบ             
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยดงันี ้

2.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                    
ศรนีครนิทรวิโรฒถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 

2.2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 3 รอบ 
โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

2.3 ประสานผู้เ ช่ียวชาญทางโทรศัพท์  เพื่อขอนัดหมายวันและเวลา                  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.4 ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 
2.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน  
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ขั้นตอนท่ี  3 ผู้วิ จัยได้ด  า เนินการเ ก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่ อการประเมิน                      
ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยันของ รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬา             
ในประเทศไทย ดงันี ้

3.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                 
ศรนีครนิทรวิโรฒถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน 

3.2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้เ ช่ียวชาญ                     
จ านวน 10 คน ในการรว่มสนทนากลุม่ (Focus Group)  

3.3 ด  าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

3.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใหผู้เ้ช่ียวชาญท าแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยันของ รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬา            
ในประเทศไทย 

 
การจัดกระท าและวเิคราะหข้์อมูล 

ส าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณ ซึง่เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูตามเป็นล าดบัขัน้ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษากรอบแนวคิดและเครือ่งมือในการวิจยั 
1. สงัเคราะหเ์อกสาร แนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารดา้นกีฬา                 

ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยในปัจจบุนั 
2. สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารด้านกีฬา                

ของโรงเรียนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นโครงสร้างของ
แบบสอบถามความคดิเห็นท่ีมีตอ่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
1. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 1 ท าการสงัเคราะห์

ผลการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นโครงสร้าง                             
ของแบบสอบถามในการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย                 
ในรอบท่ี 2  

2. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มูลเทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 2 ท าการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจ านวน 17 คน โดยการใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อพัฒนารูปแบบ                
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การบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาประเทศไทย โดยวิเคราะหค์่ามธัยฐาน (Md) ค่าพิสยัระหว่าง           
ควอไทล ์(Q) 

3. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลวิ เคราะห์ เทคนิคเดลฟาย รอบท่ี 3              
ท าการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 คน โดยการใชเ้ทคนิคเดลฟายเพื่อพฒันา
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาประเทศไทย โดยวิเคราะหค์่ามธัยฐาน (Md) คา่พิสยั
ระหวา่งควอไทล ์(Q) 

ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยนัของรูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

1. สงัเคราะหผ์ลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 
คน  

2. วิเคราะหผ์ลโดยใชเ้ทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item –Objective Congruence Index: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 10 คน 

 
  



  
 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยนี ้ผูว้ิจัยได้

ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู และน ามาวิเคราะหผ์ลการวิจยั โดยไดส้รุปผลการด าเนินงานวิจยัตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อท่ีใชใ้นการแปลความหมายและการวิเคราะห์
ขอ้มลูเพื่อใชน้  าเสนอผลการวิจยั 

Mdn. หมายถึง  คา่มธัยฐาน 
I.R . หมายถึง คา่พิสยัควอไทล ์

 

ผลการวิเคราะห ์
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน 

ดงันี ้
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองคป์ระกอบการบริหารดา้นกีฬาของ

โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย โดยท าการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน สรุปไดด้งันี ้

ผลการสมัภาษณใ์นประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวทางการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ในปัจจบุนั จากการศกึษาพบวา่ โรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา มีจ านวน 13 โรงเรยีน โดยเป็นโรงเรยีนกีฬาท่ีมีการบรหิารจดัการแบบเต็มรูปแบบทัง้วิชา
พืน้ฐานและวิชาพลศึกษาและกีฬา ประกอบดว้ย โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์โรงเรียนกีฬาจงัหวดัยะลา โรงเรียนกีฬาจงัหวดั
ล าปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อบุลราชธานี โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก ส าหรบัในสว่นของ
การจดัการศึกษานัน้ไดมี้จดัการเรียนการสอนทัง้วิชาพืน้ฐาน วิชาพลศึกษา และกีฬา รวมทัง้การ
ฝึกซอ้ม และการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางการกีฬา ใหส้อดคลอ้งและเอือ้ต่อกนัทัง้
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ทัง้ในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน ในสว่นของการบรหิารโรงเรยีนกีฬา
สงักดัสถาบนัการพลศกึษา ไดก้ าหนดเปา้หมายของนกัเรยีนคือการพฒันาเป็นนกักีฬาสูร่ะดบัชาติ
ตามท่ีโรงเรียนไดต้ัง้วัตถุประสงคห์รือเป้าหมายไว้ คือการจัดการเรียนการสอนต่างๆ นักเรียน             
จงึไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ โดยโรงเรยีนจะตอ้งด าเนินการจดัการดา้นการศกึษาและพฒันา
ดา้นการกีฬาใหมี้คุณภาพและประสิทธิผลใหด้ียิ่งขึน้ซึ่งการบริหารจัดการดา้นการศึกษาให้มี
คณุภาพไดม้าตรฐานตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาก าหนดไวใ้หมุ้่งเนน้เด็กและเยาวชนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางการกีฬามีโอกาสไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาอจัฉรยิภาพแห่งตนให้ถึง
ขีดสูงสุดไปพรอ้มกับการพัฒนาทางดา้นร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาโรงเรียนกีฬามี
โครงสรา้งการบรหิารแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายบรหิารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันากีฬาและกิจการ
นกัเรยีน โดยมีลกัษณะของโรงเรยีนกีฬา คือ  จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป  เป็นโรงเรียนประจ า (กิน-
นอน) นกัเรยีนทกุคนไดร้บัเงินอดุหนนุจากรฐับาลดา้นค่าใชจ้่ายทางการศกึษาอาหารเครื่องนุ่งห่ม
การดแูลรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพอปุกรณก์ารเรยีนตามความจ าเป็น และเป็นโรงเรยีนสหศกึษารบั
นกัเรียนทัง้ชายและหญิง ทัง้นีใ้นส่วนของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของโรงเรียนกีฬาโดยการจดั
การศกึษาตามหลกัสตูรประถมศกึษาและมธัยมศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการส าหรบันกัเรยีน ท่ีมี
ความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีโอกาสได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางการกีฬาใหถ้ึงขีดสงูสดุไปพรอ้มกับการพฒันาทางดา้นร่างกายอารมณส์งัคม
สติปัญญาเตรียมและผลิตนักกีฬาให้มีความสามารถและมีสุขภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดบัชาติและระดบันานาชาติใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศศกึษาทดลองคน้ควา้วิเคราะหแ์ละ
วิจยัเพื่อพฒันากีฬาและนกักีฬาของประเทศ กีฬาเพื่อการแข่งขนัและกีฬาเพื่อความเป็นเลศิ  

ทัง้นีโ้รงเรยีนกีฬาในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบนัการพลศกึษา สงักดัใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาสงักัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
มีจดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดา้นการกีฬาให้
ถึงศกัยภาพสงูสดุโดยจดัการศึกษาตามหลกัสตูรการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง กบัหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 โดยมีจดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษาเพื่อให ้นกัเรียน
เกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. พฒันาใหน้กัเรียนเห็นคณุค่าของตนเองมีวินยัในตนเองปฏิบตัิตามหลกัธรรม
ของ พระพทุธศาสนาหรอืศาสนาท่ีตนเองนบัถือมีคณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์
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2. นกัเรียนมีความคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนรกัการอ่านรกัการเขียนรกัความ 
กา้วหนา้ 

3. มีความรูอ้ันเป็นสากลรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหนา้             
ทาง วิทยาการมีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีปรบัวิธีการคดิ 
วธีิการท างานไดเ้หมาะสมกบสถานการณ ์

4. มีทกัษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตรว์ิทยาศาสตรท์กัษะการ
คดิ การสรา้งปัญญาและทกัษะในการด ารงชีวิต 

5. มีความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นการกีฬา เพื่อการพฒันาสู่ 
ความเป็นเลศิ 

6. รกัการออกก าลงักาย การเล่นกีฬา และใชกี้ฬาในการเสริมสรา้งตนเองใหม้ี 
สมรรถภาพและบคุลกิภาพท่ีดี 

7. มีน ้าใจนกักีฬา มีจรรยาบรรณนกักีฬา เป็นแบบอย่างของสังคม และ                
มีความภาคภมูิใจในความเป็นนกักีฬาของทอ้งถ่ินและประเทศชาต ิ

8. มีความเขา้ใจในประวตัิศาสตรข์องชาติไทย มีความภมูิใจในความเป็นคนไทย 
เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์            
เป็นประมขุ 

9. มีจิตส านึกในการอนรุกัษภ์าษาไทยศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีกีฬาภมูิปัญญา 
ไทย ทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาสิ่งแวดลอม 

10. มีความรักประเทศชาตแิละท้องถ่ิน มุ่งท าประโยชน์และสรา้งสิ ่งท่ีดีงาม             
ใหก้บัสงัคม 

จากบรบิทของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งส่วนราชการ
ของสถาบนัการพลศึกษา พบว่า โรงเรียนกีฬาในประเทศไทยด าเนินการจดัการเรียนการสอนทัง้
วิชาสามญั วิชาพลศกึษาและกีฬา ไดน้  าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการสอน 
และการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักการทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) หลักวิทยาศาสตร์
การแพทย ์โรงเรียนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา 
ส่งเสริมและพฒันาสุขภาพ ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างสม ่าเสมอ 2) หลกัการวิทยาศาสตร ์         
การกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลักการทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใช้ในการเสริมสรา้ง
สมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟสูขุภาพ การบ าบดั การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการ
พัฒนาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีบุคลากรท่ีมีความรู ้
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ความสามารถประจ าอยูท่ี่ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 3) หลักการพลศึกษาและการกีฬาโรงเรยีน
กีฬา ไดน้  าหลกัการดา้นพลศกึษาและการกีฬามาใชใ้นการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารยผ์ูส้อนกีฬาท่ี
มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงานในการฝึกกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศรบัผิดชอบในการฝึกซอ้ม และ 4) หลักการศึกษา โรงเ รียนกีฬา ได ้จ ัดการ
เ รียนการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนทั่วไปทุกประการ โดยมี
อาจารยท่ี์มีความรูค้วามสามารถและเช่ียวชาญในแต่ละสาขารบัผิดชอบในการสอนโดยสอน            
ในชัน้เรียนและสอนพิเศษท่ีหอพกัใชอุ้ปกรณก์ารสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสอนอยู่เสมอ 
มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนมีพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาไปพรอ้มๆ กัน 
ตามปรชัญาและวตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาของชาติ 

ผลการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
technique) จ านวน 3 รอบ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียน
กีฬา จ านวน 17 คน สามารถสรุปไดด้งันี ้

2.1 ผลรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย การใช้เทคนิค           
เดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 1 จากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญในการบรหิารดา้นกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา จ านวน 17 คน ผูว้ิจยัไดท้  าการสงัเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬา
ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย โดยสามารถสรุปเป็นรายขอ้ไดด้งันี ้

2.1.1 ดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ จ านวน 15 รายการ 
1) โรงเรียนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบริหารอย่างเป็น

เอกภาพ แตอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อใหก้ารสนบัสนนุดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

2) โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากบัดูแลท่ีดี ในรูปแบบของคณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีน โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ ผูแ้ทนจากสมาคม
กีฬา ชมุชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถานศกึษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคเอกชน เป็นตน้ 

3) โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน รว่มกบั
ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬาของทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งมีทิศทางท่ีความชดัเจน 

4) โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการ ในส่วนของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
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5) โรงเรยีนกีฬามีการจดัเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยเนน้วิชาสามญัท่ีเป็นแกนบงัคบัเพื่อสามารถใชใ้นการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

6) การจัดหลกัสูตรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาในแต่งละแห่ง
ควรมีการเนน้เฉพาะกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาท่ีโรงเรียนก าหนดทิศทางในการพฒันา  เพื่อพฒันา
นกัเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7) โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรเนื ้อหารายวิชาท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัตอ่การน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะ และศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

8) การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการกีฬาของโรงเรียนกีฬา ควรมีการ
จดัการเรยีนการสอนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน เช่น 
ช่วงเวลาในการเรยีนเพื่อฝึกซอ้มกีฬา การจดัการเรยีนการสอนทกัษะกีฬา ฯลฯ 

9) โรงเรียนกีฬามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีฝึกและปฏิบัติจริง อันจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของ
นกัเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) โรงเรยีนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใชใ้นการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

11) โรงเรยีนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคดัเลือกนกัเรยีน
เขา้ศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดน้ักเรียนท่ีมีความสามารถและคุณภาพเขา้เรียน
อยา่งแทจ้รงิ 

12) โรงเรียนกีฬามีการจัดสวัสดิการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  

13) โรงเรียนมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมโดย
พิจารณาแผนการฝึกซอ้มและส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันเพื่อฝึกประสบการณ์ และพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 

14) โรงเรียนมีการจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนและนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการก าหนดพฒันาและวางแผน 

15) โรงเรียนกีฬามีหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย
ท าการศกึษาและวิจยั 

2.1.2 ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา จ านวน 5 รายการ 
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1) โรงเรียนกีฬามีการเสริมสรา้ง และพัฒนาทักษะ ศกัยภาพของนักเรียน 
(นกักีฬา) ใหพ้ฒันาเต็มความสามารถ 

2) โรงเรยีนกีฬามีการปลกูฝังใหน้กัเรยีน (นกักีฬา) มีความมุง่มั่น ตัง้ใจ และมี
ความรบัผิดชอบ ในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง 

3) โรงเรียนกีฬาส่งเสริมให้นักเรียน (นักกีฬา) ได้รับความรูเ้พิ่ มเติมเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน 

4) โรงเรียนกีฬามีการจดัประสบการณเ์พื่อพฒันาทกัษะ และศกัยภาพของ
นกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

5) สรา้งขวัญและก าลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

2.1.3 ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา จ านวน 11 รายการ 
1) ผูบ้ริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และมีวิสยัทศันก์วา้ง

ไกล สามารถบรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) ผูบ้รหิารของโรงเรยีนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  ามีการบรหิารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
3) โรงเรยีนกีฬามีบคุลากรสนบัสนนุดา้นตา่งๆท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ  
4) มีการสรรหาครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 
5) ครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนมีการจัดท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และส่ง

นกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 
6) โรงเรยีนกีฬามีครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 
7) ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในการ

ฝึกสอนนกัเรยีน 
8) ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุง่มั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการฝึกสอนและ

พฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 
9) ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความประพฤตเิป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่นกัเรยีน 

(นกักีฬา)  
10) ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเอง

อยูเ่สมอ 
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11) โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดูแล
นกัเรยีน (นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

12) โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมบุคลากรคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับ
นกัเรยีน  

2.1.4 ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา จ านวน 8 รายการ 
1) โรงเรยีนกีฬาจดัใหมี้การตรวจสขุภาพ และวดัขนาดรา่งกายนกัเรียนอย่าง

ตอ่เน่ือง 
2) โรงเรียนกีฬาจัดใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอย่าง

เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
3) โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใช้ปรบัปรุงและพัฒนา

ศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  
4) โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอ้งหรอืสถานท่ีส าหรบัด าเนินการดา้นวิทยาศาสตร์

อยา่งเหมาะสม 
5) โรงเรยีนกีฬามีการจดัหาเครือ่งมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

รองรบัการพฒันานกักีฬาท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
6) โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อให้

ค  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 
7) โรงเรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ โดยให้หลักการด้าน

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 
8) โรงเรยีนกีฬามีการจดัเก็บขอ้มลูของนักกีฬา ท่ีเก่ียวกบัการใชว้ิทยาศาสตร์

การกีฬาในการพฒันานกักีฬา 
2.1.5 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และความปลอดภัย  จ านวน 9 

รายการ 
1) โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกซอ้ม

กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน  
2) โรงเรยีนกีฬามีวสัด ุและอปุกรณใ์นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬา

ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 
3) โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน

และการฝึกซอ้ม  
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4) โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอพกัใหถ้กูสขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 
5) โรงเรียนกีฬามีการจดัเครื่องแบบนกัเรียน ชดุฝึกซอ้มและชดุแข่งขนัใหก้บั

นกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
6) โรงเรียนกีฬามีการจดัอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะสะอาด ตามหลกัโภชนาการ

ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
7) โรงเรียนกีฬามีการจัดหอ้งอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะสามารถ

รองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
8) โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
9) โรงเรียนกีฬามีการจัดเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนักเรียนอย่าง

เพียงพอ 
2.1.6 ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา จ านวน 7 รายการ 

1) มีการประเมินคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

2) โรงเรียนกีฬามีการประเมินหลกัสูตรการเรียนการสอนทางดา้นการกีฬา
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

3) มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

4) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

5) มีการตรวจสอบและติดตามพฒันาการของนกัเรียน (นกักีฬา) อย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

6) มีการน าขอ้มลูของนกัเรยีน (นกักีฬา) มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและน ามาใชใ้น
การปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

7) โรงเรยีนกีฬามีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2 สรุปผลรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  การใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน



  186 

การบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา จ านวน 17 คน ผูว้ิจัยไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับ
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 3 – 8 

ตาราง 3 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 

 

ข้อ ด้านระบบการบริหารจัดการ Mdn. I.R. 
1 โรงเรยีนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบรหิารอย่างเป็น

เอกภาพ แต่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากับดแูลท่ีดี ในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ ผูแ้ทนจากสมาคมกีฬา ชมุชน องคก์ร
ปกครองท้องถ่ิน สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง และ
ภาคเอกชน เป็นตน้ 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน 
รว่มกบัทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬาของทอ้งถ่ิน โดย
จะตอ้งมีทิศทางท่ีความชดัเจน 

5.00 1.00 

4 โรงเรยีนมีการวางแผนการบรหิารจดัการ ในสว่นของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

5 โรงเรียนกีฬามีการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยเน้นวิชาสามัญท่ีเป็นแกนบังคับเพื่อ
สามารถใชใ้นการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

5.00 1.00 

6 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในแตล่ะแห่ง
ควรมีการเน้นเฉพาะกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาท่ีโรงเรียนก าหนด
ทิศทางในการพฒันา เพื่อพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการ
กีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.00 1.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อ ด้านระบบการบริหารจัดการ Mdn. I.R. 
7 โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรเนือ้หารายวิชาท่ีจ าเป็นและมี

ความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะ และศกัยภาพ
ทางการกีฬาของผูเ้รยีน 

5.00 1.00 

8 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการกีฬาของโรงเรยีนกีฬา ควรมี
การจดัการเรยีนการสอนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การฝึกซอ้ม เพื่อพฒันา
ศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

5.00 1.00 

10 โรงเรียนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใช้
ในการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

5.00 1.00 

11 โรงเรียนกีฬามีหลักเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคัดเลือก
นกัเรยีนเขา้ศกึษาในโรงเรยีนมีประสทิธิภาพ เพื่อใหไ้ดน้กัเรยีนท่ี
มีความสามารถและคณุภาพเขา้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

5.00 1.00 

12 โรงเรียนกีฬามีการจดัสวสัดิการแก่นกัเรียนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  

3.00 1.60 

13 โรงเรียนมีการจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม
โดยพิจารณาแผนการฝึกซอ้มและส่งนกักีฬาเขา้รว่มการแข่งขนั
เพื่อฝึกประสบการณ ์และพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

5.00 1.00 

14 โรงเรียนมีการจัดท าฐานขอ้มูลของโรงเรียนและนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการก าหนด
พฒันาและวางแผน 

5.00 1.00 

15 โรงเรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย วิเคราะห ์หลกัสูตรการจัดการ
เรยีนการสอนของโรงเรยีน เพื่อน าไปพฒันา 

3.00 1.60 

 
จากตาราง 3 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นระบบการบรหิาร
จดัการ พบว่าผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นระบบ
การบรหิารจดัการ มีคา่มธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั ควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา จ านวน 
13 ขอ้ โดยขอ้ท่ีเห็นว่าไม่เป็นองคป์ระกอบของการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
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คือ โรงเรียนกีฬามีการจดัสวสัดิการแก่นกัเรียนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและโรงเรียนกีฬา
จะตอ้งมีการศกึษา วิจยั วิเคราะห ์หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ตาราง 4 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน (นกักีฬา) 

ข้อ ดา้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (นักกฬีา Mdn. I.R. 
1 โรงเรียนกีฬามีการเสริมสรา้ง และพฒันาทักษะ ศกัยภาพของ

นกัเรยีน (นกักีฬา) ใหพ้ฒันาเต็มความสามารถ 
5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีการปลูกฝังใหน้ักเรียน (นักกีฬา) มีความมุ่งมั่น 
ตัง้ใจ และมีความรบัผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพทางดา้น
กีฬาของตนเอง 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬาส่งเสรมิใหน้กัเรียน (นกักีฬา) ไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม
เพื่อน าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน  

5.00 1.00 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ศกัยภาพของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และส่งเขา้รว่มการแข่งขนั
ในรายการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

5 สรา้งขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บันกัเรยีน (นกักีฬา)  

5.00 1.00 

 
จากตาราง 4 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นการพัฒนา
ศกัยภาพผูเ้รียน (นกักีฬา) พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน (นกักีฬา) มีคา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยั 
ควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 5 ขอ้ 
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ตาราง 5 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ

การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา 

ข้อ ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา Mdn. I.R. 
1 ผู้บริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และมี

วิสยัทศันก์วา้งไกล สามารถบรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.00 1.00 

2 ผูบ้รหิารของโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  า มีการบรหิารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล  

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีบุคลากรสนับสนุนด้านต่างๆท่ีมีศักยภาพและ
เพียงพอ  

5.00 1.00 

4 มีการสรรหาครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมี
ความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬา
โดยเฉพาะ 

5.00 1.00 

5 ครูผูส้อน หรอืผูฝึ้กสอนมีการจดัท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และ
สง่นกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

5.00 1.00 

6 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 5.00 1.00 

7 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใส่ใน
การฝึกสอนนกัเรยีน 

5.00 1.00 

8 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการ
ฝึกสอนและพฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 

5.00 1.00 

9 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความประพฤตเิป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

5.00 1.00 

10 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ  

5.00 1.00 

11 มีการบุคลากรวิทยาศาสตรก์ารกีฬาท่ีดแูลนกัเรียน (นกักีฬา) ใน
โรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

5.00 1.00 

12 มีการบุคลากรอ านวยความสะดวกดูแลนักเรียน (นักกีฬา) ใน
โรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

5.00 1.00 
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จากตาราง 5 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นบุคลากรของ
โรงเรยีนกีฬา พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นวา่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้น
บคุลากรของโรงเรียนกีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา 
จ านวน 12 ขอ้ 

ตาราง 6 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการ
กีฬา 

ข้อ ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกีฬา Mdn. I.R. 
1 โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และวัดขนาดร่างกาย

นกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 
5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและ
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  

5.00 1.00 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องหรือสถานท่ีส าหรับด าเนินการดา้น
วิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม  

5.00 1.00 

5 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหาเครื่องมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตร์
การกีฬา รองรับการพัฒนานักกีฬา ท่ี มีมาตรฐาน มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.00 1.00 

6 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
เพื่อใหค้  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการศกึษา วิจยั และวิเคราะห ์โดยใหห้ลกัการดา้น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 

5.00 1.00 

8 โรงเรียนกีฬามีการจัดเก็บขอ้มูลของนักกีฬา ท่ีเก่ียวกับการใช้
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

5.00 1.00 
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จากตาราง 6 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยั ควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 8 ขอ้ 

ตาราง 7 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และ
ความปลอดภยั 

ข้อ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดกิาร และรักษาความ

ปลอดภยั 
Mdn. I.R. 

1 โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน และการ
ฝึกซอ้มกีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน  

5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีวัสดุ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซอ้มกีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอนและการฝึกซอ้ม  

5.00 1.00 

4 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอพกัใหถ้กูสขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 5.00 1.00 

5 โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบนักเรียน ชุดฝึกซ้อมและชุด
แข่งขนัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

6 โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะสะอาด ตามหลัก
โภชนาการใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ
สามารถรองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

8 โรงเรียนกีฬามีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรียนอย่าง
เพียงพอ 

5.00 1.00 

9 โรงเรยีนกีฬามีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนกัเรยีน
อยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 
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จากตาราง 7 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  รอบท่ี 2 ด้านการจัด
สภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้น
กีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ด้านการจัดสภาพแวดลอ้ม สวัสดิการ และความปลอดภัย  มี               
คา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยั ควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 9 ขอ้ 

ตาราง 8 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา 

ขอ้ ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬา Mdn. I.R. 

1 มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

2 โรงเรยีนกีฬามีการประเมินหลกัสตูรการเรยีนการสอนทางดา้นการ
กีฬาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

3 มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

4 มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 

5 มีการตรวจสอบและติดตามพัฒนาการของนักเรียน (นักกีฬา) 
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

6 มีการน าขอ้มูลของนักเรียน (นักกีฬา) มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลและ
น ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 
อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนและ
การฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

 
จากตาราง 8 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 2 ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการพฒันากีฬา พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
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ประเทศไทย ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 7 ขอ้ 
 

2.3 สรุปผลการพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) รอบท่ี 3 จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
การบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา จ านวน 17 คน ผูว้ิจัยไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับ
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 9–14 
 

ตาราง 9 แสดงคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทลจ์ากคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบ
การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 

 

ข้อ ด้านระบบการบริหารจัดการ Mdn. I.R. 
1 โรงเรยีนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบรหิารอย่างเป็น

เอกภาพ แต่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากับดแูลท่ีดี ในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ ผูแ้ทนจากสมาคมกีฬา ชมุชน องคก์ร
ปกครองท้องถ่ิน สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง และ
ภาคเอกชน เป็นตน้ 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน 
รว่มกบัทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬาของทอ้งถ่ิน โดย
จะตอ้งมีทิศทางท่ีความชดัเจน 

5.00 1.00 

4 โรงเรยีนมีการวางแผนการบรหิารจดัการ ในสว่นของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

 



  194 

ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ข้อ ด้านระบบการบริหารจัดการ Mdn. I.R. 
5 โรงเรียนกีฬามีการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยเน้นวิชาสามัญท่ีเป็นแกนบังคับเพื่อ
สามารถใชใ้นการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

5.00 1.00 

6 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในแตล่ะแห่ง
มีการเนน้เฉพาะกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาท่ีโรงเรียนก าหนดทิศทาง
ในการพฒันา เพื่อพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรเนือ้หารายวิชาท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นการพัฒนาทักษะ และศกัยภาพ
ทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

5.00 1.00 

8 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการกีฬาของโรงเรยีนกีฬา   มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเอือ้อ านวยต่อการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

5.00 1.00 

9 โรงเรียนกีฬามีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยเนน้การเรียนการสอนท่ีฝึกและปฏิบตัิจริง อนัจะช่วย
ในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 

10 โรงเรยีนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใชใ้น
การเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

5.00 1.00 

11 โรงเรียนกีฬามีหลักเกณฑ์ แนวทาง และรูปแบบการคัดเลือก
นกัเรยีนเขา้ศกึษาในโรงเรยีนมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดน้กัเรยีนท่ีมี
ความสามารถและคณุภาพเขา้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

5.00 1.00 

12 โรงเรียนมีการจดัท าแผนการฝึกซอ้ม และส่งนกักีฬาเขา้รว่มการ
แข่งขนัเพื่อฝึกประสบการณ ์และพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

5.00 1.00 

13 โรงเรยีนมีการจดัท าฐานขอ้มลูของโรงเรยีนและนกัเรยีนอย่างเป็น
ระบบและมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการก าหนดพฒันา
และวางแผน 

5.00 1.00 
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จากตาราง 9 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นระบบการบรหิาร
จดัการ พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นวา่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นระบบ
การบรหิารจดัการ มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยั ควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 
13 ขอ้ 

ตาราง 10 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทลจ์ากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รียน 
(นกักีฬา) 

ข้อ ดา้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (นักกฬีา) Mdn. I.R. 
1 โรงเรียนกีฬามีการเสริมสรา้ง และพัฒนาทักษะ ศักยภาพของ

นกัเรยีน (นกักีฬา) ใหพ้ฒันาเต็มความสามารถ 
5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีการปลูกฝังให้นักเรียน (นักกีฬา) มีความมุ่งมั่น 
ตัง้ใจ และมีความรบัผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นกีฬา
ของตนเอง 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬาส่งเสริมใหน้ักเรียน (นกักีฬา) ไดร้บัความรูเ้พิ่มเติม
เพื่อน าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน  

5.00 1.00 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ศกัยภาพของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแข่งขนัใน
รายการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

5 สรา้งขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บันกัเรยีน (นกักีฬา)  

5.00 1.00 

 
จากตาราง 10 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นการพัฒนา
ศกัยภาพผูเ้รียน (นกักีฬา) พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รียน (นักกีฬา) มีค่ามัธยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 5 ขอ้ 
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ตาราง 11 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทลจ์ากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา 

ข้อ ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา Mdn. I.R. 
1 ผูบ้รหิารโรงเรยีนกีฬา เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และมี

วิสยัทศันก์วา้งไกล สามารถบรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 

2 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  า มีการบรหิารงานอยา่งมี
ธรรมาภิบาล  

5.00 1.00 

3 โรงเรยีนมีบคุลากรสนบัสนนุดา้นตา่งๆท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ  5.00 1.00 
4 มีการสรรหาครูผูส้อน หรอืผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมี

ความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬา
โดยเฉพาะ 

5.00 1.00 

5 ครูผูส้อน หรอืผูฝึ้กสอนมีการจดัท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และ
สง่นกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

5.00 1.00 

6 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 5.00 1.00 
7 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความรบัผดิชอบ และเอาใจใสใ่น

การฝึกสอนนกัเรยีน 
5.00 1.00 

8 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุง่มั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการ
ฝึกสอนและพฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 

5.00 1.00 

9 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความประพฤตเิป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

5.00 1.00 

10 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเตมิ เพื่อพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ  

5.00 1.00 

11 มีการบคุลากรวิทยาศาสตรก์ารกีฬาท่ีดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) ใน
โรงเรยีนอย่างเพียงพอ  

5.00 1.00 

12 มีการบคุลากรอ านวยความสะดวกดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) ใน
โรงเรยีนอย่างเพียงพอ  

5.00 1.00 
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จากตาราง 11 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นบุคลากรของ
โรงเรยีนกีฬา พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นวา่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้น
บคุลากรของโรงเรียนกีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่าพิสยัควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา 
จ านวน 12 ขอ้ 

ตาราง 12 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทลจ์ากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 

ข้อ ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกีฬา Mdn. I.R. 
1 โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และวัดขนาดร่างกาย

นกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 
5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและ
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  

5.00 1.00 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องหรือสถานท่ีส าหรับด าเนินการดา้น
วิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม  

5.00 1.00 

5 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหาเครื่องมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตร์
การกีฬา รองรับการพัฒนานักกีฬา ท่ี มีมาตรฐาน มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.00 1.00 

6 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
เพื่อใหค้  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการศกึษา วิจยั และวิเคราะห ์โดยใหห้ลกัการดา้น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 

5.00 1.00 

8 โรงเรียนกีฬามีการจัดเก็บขอ้มูลของนักกีฬา ท่ีเก่ียวกับการใช้
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

5.00 1.00 
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จากตาราง 12 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญตอ่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 8 ขอ้ 

ตาราง 13 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทลจ์ากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
รูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
สวสัดิการ และความปลอดภยั 

ข้อ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดกิาร และความปลอดภัย Mdn. I.R. 
1 โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน และการ

ฝึกซอ้มกีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน  
5.00 1.00 

2 โรงเรียนกีฬามีวัสดุ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซอ้มกีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

5.00 1.00 

3 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอนและการฝึกซอ้ม  

5.00 1.00 

4 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอพกัใหถ้กูสขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 5.00 1.00 

5 โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบนักเรียน ชุดฝึกซ้อมและชุด
แข่งขนัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

6 โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะสะอาด ตามหลัก
โภชนาการใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

7 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ
สามารถรองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 

8 โรงเรียนกีฬามีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรียนอย่าง
เพียงพอ 

5.00 1.00 

9 โรงเรยีนกีฬามีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนกัเรยีน
อยา่งเพียงพอ 

5.00 1.00 
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จากตาราง 13 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  รอบท่ี 3 ด้านการจัด
สภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้น
กีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั มีคา่มธัย
ฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 8 ขอ้ 

ตาราง 14 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทลจ์ากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อ
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นการติดตามประเมินผลการ
พฒันากีฬา 

 

ข้อ ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬา Mdn. I.R. 
1 มีการประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาอย่าง

เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
5.00 1.00 

2 โรงเรยีนกีฬามีการประเมนิหลกัสตูรการเรยีนการสอนทางดา้นการ
กีฬาอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

3 มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

4 มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 1.00 

5 มีการตดิตามประเมินผลพฒันาการของนกัเรยีน (นกักีฬา) อยา่ง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 

6 มีการน าขอ้มลูของนกัเรยีน (นกักีฬา) มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและ
น ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

5.00 1.00 

7 โรงเรยีนกีฬามีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 
อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนและ
การฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 

5.00 1.00 
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จากตาราง 14 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย รอบท่ี 3 ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการพฒันากีฬา พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญคิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมีค่า
พิสยัควอไทลต์ัง้แต ่1.50 ลงมา จ านวน 7 ขอ้ 
 

ผลการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้เพื่อยืนยนั
ของรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

สรุปผลการยืนยนัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ด าเนินการ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item –Objective Congruence Index: IOC) จากการใช้
เทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผูท้รงคณุวุฒิ จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย เพื่อยืนยนัลง
ฉันทามติของความเหมาะสมและความเป็นไปของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ซึ่งจากการท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดร้บัฟังการบรรยายสรุปรูปแบบการบริหารดา้น
กีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และฟังการน าเสนอวตัถปุระสงค ์กรอบแนวคิดในการวิจยั และ
วิธีการศกึษาจากผูว้ิจยั จากนัน้ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ไดอ้ภิปรายซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูร้ว่มสนทนากลุ่มไดพ้ิจารณาขอ้มลูซึ่งมีความเช่ือมโยงกบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยเทคนิคเดลฟาย และมีความเห็นอย่างเป็นฉนัทามติ (Consensus) และยอมรบั
ในองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยในแต่ละประเด็น ดงั
ตาราง 15-20  

ซึ่งจากผลการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้งรูปแบบการบริหารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย โดยใชส้ญัลกัษณใ์นการน าเสนอดงันี ้
 

 

จดุเริม่ตน้ / สิน้สดุของโปรแกรม  

 

ลกูศรแสดงทิศทางการท างานของโปรแกรมและการไหลของขอ้มลู  

 

แสดงกิจกรรม หรอื ขัน้ตอน  
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[ 
แสดงจดุเช่ือมตอ่ของผงังานภายใน หรอืเป็นท่ีบรรจบของเสน้หลายเสน้
ท่ีมาจากหลายทิศทางเพ่ือจะไปสู ่การท างานอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ี
เหมือนกนั  

 

ตาราง 15 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 

ที ่ ด้านระบบการบริหารจัดการ 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า มี แ น ว ท า ง  รู ป แ บบ  แ ล ะ
กระบวนการบริหารอย่างเป็นเอกภาพ แต่อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐั เพื่อให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการ 
โรงเรยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากบัดแูลท่ีดี 
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โดยคณะกรรมการจะต้อ งประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสมาคมกีฬา ชุมชน 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถานศกึษา หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และภาคเอกชน เป็นตน้ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 โรงเรยีนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ
การวางแผน ร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใน
การพฒันากีฬาของทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งมีทิศทาง
ท่ีความชดัเจน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ที ่ ด้านระบบการบริหารจัดการ 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

4 โรงเรยีนมีการวางแผนการบรหิารจดัการ ในสว่น
ของแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 โรง เรียน กีฬามีการจัด เรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดย
เนน้วิชาสามญัท่ีเป็นแกนบงัคบัเพื่อสามารถใชใ้น
การศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

6 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรยีน
กีฬาในแต่ละแห่งมีการเนน้เฉพาะกีฬาในแต่ละ
ชนิดกีฬาท่ีโรงเรยีนก าหนดทิศทางในการพฒันา 
เพื่อพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

7 โรงเรียนกีฬามีการจดัหลกัสตูรเนือ้หารายวิชาท่ี
จ าเป็นและมีความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นการ
พัฒนาทักษะ และศักยภาพทางการกีฬาของ
ผูเ้รยีน  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

8 การจัดหลักสูตรเฉพาะทางด้านการกีฬาของ
โรงเรียนกีฬามีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เอือ้อ านวยต่อการฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ที ่ ด้านระบบการบริหารจัดการ 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

9 โรงเรยีนกีฬามีการจดักระบวนการเรยีนการสอน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเรียนการ
สอนท่ีฝึกและปฏิบัติจริง  อันจะช่วยในการ
พัฒนาศัก ยภาพของนัก เ รี ย น ได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

10 โรงเรยีนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย มาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเ้รยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

11 โรงเรยีนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบ
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ นั ก เ รี ย น ท่ี มี
ความสามารถและคณุภาพเขา้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

12 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการ
สอนใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาแผนการฝึกซอ้ม
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่ อ ฝึก
ประสบการณ ์และพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

13 โรงเรียนมีการจดัท าฐานขอ้มลูของโรงเรียนและ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและมีความทันสมัย
ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการก าหนดพัฒนาและ
วางแผน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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จากตาราง 15 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร
ดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นระบบการบริหารจดัการ พบว่า ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 10 
คน มีฉนัทามติเห็นว่ารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นระบบการบรหิาร
จดัการมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดท้กุขอ้ โดยน าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้ง ไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 

มีการบรหิารและการก ากบัดแูลท่ีดี ในรูปแบบของ 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

มีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน  
รว่มกบัทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีการวางแผนงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ       

อย่างเป็นระบบ 

มีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบรหิารอย่างเป็น
เอกภาพแตอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวง 

มีการจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬา ดว้ยการเนน้เฉพาะ

กีฬาในแตล่ะชนิดกีฬา 

มีการจดัหลกัสตูรเนือ้หารายวิชาท่ีจ าเป็นและมีความส าคญั

ต่อการน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

มีการจดัการเรยีนการสอนที่เอือ้อ  านวยต่อการฝึกซอ้ม เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

มีการจดักระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดย
เนน้การเรยีนการสอนท่ีฝึกและปฏิบตัิจรงิ 

มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั                      

มาใชใ้นการเรยีนการสอน 

มีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคดัเลือกนกัเรยีนเขา้

ศกึษา 

มีการจดัท าแผนการจดัการเรยีนการสอนโดยใหเ้หมาะสม

โดยพิจารณาแผนการฝึกซอ้ม และสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ

แแข่งขนัเพ่ือหาประสบการณ ์

มีการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนวิชาสามญั              

และเฉพาะทางการกีฬาแบบเบ็ดเสรจ็ 

ก าหนดทิศทาง 

การวางแผน  

หลกัสตูร  

การเรียน     

การสอน  

ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 
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ตาราง 16 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน (นกักีฬา) 

ที ่ ดา้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (นักกฬีา) 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 โรงเรียนกีฬามีการเสริมสรา้ง และพฒันาทกัษะ 
ศกัยภาพของนักเรียน (นักกีฬา) ใหพ้ัฒนาเต็ม
ความสามารถ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 โรงเรียนกีฬามีการปลูกฝังใหน้กัเรียน (นักกีฬา) 
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบใน
การพฒันาศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 โรงเรียนกีฬาส่งเสริมใหน้กัเรียน (นกักีฬา) ไดร้บั
ความรูเ้พิ่มเติมเพื่อน าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการ
กีฬาของตน  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนา
ทกัษะ และศกัยภาพของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม 
และส่งเขา้รว่มการแข่งขนัในรายการต่างๆ อย่าง
ตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 สรา้งขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจงูใจและเป็น
แรงบันดาลใจให้กับนักเรียน (นักกีฬา) เช่น 
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ตั้งรางวัล ให้กับ
นกักีฬาท่ีประสบความส าเรจ็ในการแข่งขนัระดบั
ตา่งๆ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

 
จากตาราง 16 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร

ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน (นกักีฬา) พบว่า ผูท้รงคณุวฒุิ 
จ านวน 10 คน มีฉันทามติเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการ
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พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (นักกีฬา) มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดทุ้กขอ้ โดยน าเสนอเป็น
แผนผงัโครงสรา้ง ไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รยีน (นกักีฬา) 

  

การปลกูฝังใหน้กัเรยีน (นกักีฬา) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ       
และมีความรบัผิดชอบ 

สง่เสรมิใหน้กัเรยีน (นกักีฬา) ไดร้บัความรูเ้พ่ิมเติมเพ่ือ
น าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน 

มีการจดัประสบการณเ์พ่ือพฒันาทกัษะ และศกัยภาพของ

นกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแข่งขนั 

มีการเสรมิสรา้ง และพฒันาทกัษะ ศกัยภาพของนกัเรยีน 
(นกักีฬา) ใหพ้ฒันาเต็มความสามารถความสามารถ 

มีการสรา้งขวญัและก าลงัใจ เพ่ือเป็นแรงจงูใจและเป็นแรง

บนัดาลใจใหก้บันกัเรยีน (นกักีฬา) 

ความรู ้
ทกัษะ 

 

จิตใจ 

 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพ      
ผูเ้รยีน (นกักีฬา) 
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ตาราง 17 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา 

ที ่ ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า  เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถ และมีวิสยัทศันก์วา้งไกล สามารถ
บรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 ผูบ้ริหารของโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  า มีการ
บรหิารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 โรงเรียนกีฬามีบุคลากรสนับสนุนดา้นต่างๆท่ีมี
ศกัยภาพและเพียงพอ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

4 มีการสรรหาครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอนเฉพาะ
ทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้ความสามารถ และ
มีความช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 ครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอนมีการจัดท าแผนการ
ฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และส่งนกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

6 ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เพียงพอต่อการดูแล
นกัเรยีน (นกักีฬา) 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

7 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ 
และเอาใจใสใ่นการฝึกสอนนกัเรยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

8 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และ
เสียสละ ในการฝึกสอนและพัฒนานักเรียน 
(นกักีฬา) 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

9 ครูผูส้อน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติ
เป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่นกัเรยีน (นกักีฬา)  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ที ่ ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

10 ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีหมั่ นหาความรู ้
เพิ่มเตมิ เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

11 มีการบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีดูแล
นกัเรยีน (นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

12 มีการบุคลากรอ านวยความสะดวกดแูลนกัเรียน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

 
จากตาราง 17 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร

ดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นบคุลากรของโรงเรียนกีฬาพบว่า ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 10 
คน มีฉันทามติเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นบุคลากรของ
โรงเรยีนกีฬามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดท้กุขอ้ โดยน าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้ง ไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นบคุลากร 

ของโรงเรยีนกีฬา 

ผูบ้รหิารเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีวิสยัทศันก์วา้งไกล 

ผูบ้รหิารเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  ามีการบรหิารงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนมีการจดัท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) 

และสง่นกักีฬาแข่งขนั 

มีครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใส่

ในการฝึกสอนนกัเรยีน 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ            
ในการฝึกสอนและพฒันานกัเรยีน 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง   
ท่ีดีตอ่นกัเรยีน (นกักีฬา) 

 
ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พ่ิมเติม เพื่อ

พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

มีบคุลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเพียงพอ เช่น นกั

ภาพบ าบดั นกัโภชนาการ นกัจิตวิทยา 

มีครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และมีความช านาญ 

มีบคุลากรอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ดแูลหอพกั

นกัเรยีน บคุลากรดแูลรกัษาความปลอดภยั 

ผูบ้รหิาร  

 

ผูฝึ้กสอน  

 

บคุลากร 
ฝ่ายสนบัสนนุ 

 

ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา 
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ตาราง 18 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา 

ที ่
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการ

กีฬา 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และวัด
ขนาดรา่งกายนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนกัเรยีนอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 โรงเรยีนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใช้
ปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องหรือสถานท่ีส าหรับ
ด าเนินการดา้นวิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 โรงเรียนกีฬามีการจดัหาเครื่องมือ วสัด ุอปุกรณ์
ด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา รองรับการพัฒนา
นักกีฬา ท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

6 โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อใหค้  าแนะน าและดแูล
นกักีฬาอยา่งเพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

7 โรงเรยีนกีฬามีการศกึษา วิจยั และวิเคราะห ์โดย
ให้หลักการดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน า
ขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

8 โรงเรียนกีฬามีการจัดเก็บขอ้มูลของนักกีฬา ท่ี
เ ก่ียวกับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการ
พฒันานกักีฬา 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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จากตาราง 18 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร
ด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา  พบว่า 
ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 10 คน มีฉันทามติเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศ
ไทย ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดท้กุขอ้ โดย
น าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้ง ไดด้งันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 6 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีทางการกีฬา 

 
 
 
 
 

มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

มีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 

มีการจดัหอ้งหรอืสถานท่ีส าหรบัด าเนินการดา้น

วิทยาศาสตรอ์ย่างเหมาะสม 

มีการตรวจสขุภาพ และวดัขนาดรา่งกายนกัเรยีน        
อย่างตอ่เน่ือง 

มีการจดัเตรยีมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือให้
ค  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอย่างเพียงพอ 

 
มีการศกึษา วิจยั และวิเคราะห ์โดยใหห้ลกัการดา้น

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา

นกักฬีา 

มีการจดัหาเครือ่งมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตรก์าร

กีฬาท่ีมีมาตรฐาน ความเหมาะสมและเพียงพอ 

มีการจดัเก็บขอ้มลูของนกักีฬา ท่ีเก่ียวกบัการใช้

วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

การดแูล
สขุภาพ 

เสรมิสรา้ง
สมรรถภาพ 

วิจยัและ
พฒันา 

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 
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ตาราง 19 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั 

ที ่
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดกิาร  

และความปลอดภยั 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 โรงเรยีนกีฬามีการสถานท่ีในการจดัการเรยีนการ
สอน และการฝึกซ้อมกีฬาท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐาน  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 โรงเรียนกีฬามีวสัด ุและอปุกรณใ์นการเรียนการ
สอนและการฝึกซ้อมกีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อ
ปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม  

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

4 โรงเรียนกีฬามีการจัดหอพกัท่ีใหถู้กสุขลกัษณะ
ใหก้บันกัเรยีน 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 โรงเรียนกีฬามีการจดัเครื่องแบบนกัเรียน ชุดฝึก
ซอ้มและชดุแขง่ขนัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

6 โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ
สะอาด ตามหลกัโภชนาการใหก้บันกัเรียนอย่าง
เพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

7 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอ้งอาหารท่ีสะอาดและถกู
สุขลกัษณะสามารถรองรบัใหก้ับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

8 โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องสันทนาการรองรับ
ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

9 โรงเรียนกีฬามีการจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัดแูลนกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 
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จากตาราง 19 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร
ดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้ม สวัสดิการ และความปลอดภัย
พบว่า ผูท้รงคณุวุฒิ จ านวน 10 คน มีฉันทามติเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยัมีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปไดท้กุขอ้ โดยน าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้ง ไดด้งันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั 

 

มีวสัด ุและอปุกรณใ์นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

มีการจดัเตรยีมสิ่งอ  านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน
และการฝึกซอ้ม 

มีการจดัหอพกัใหถ้กูสขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 

มีการสถานท่ีในการจดัการเรยีนการสอน และการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน 

มีการจดัอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะสะอาด ตามหลกั

โภชนาการใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัหอ้งอาหารท่ีสะอาดและถกูสขุลกัษณะสามารถ

รองรบัใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัเครือ่งแบบนกัเรยีน ชดุฝึกซอ้มและชดุแข่งขนัใหก้บั

นกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

สภาพแวดลอ้ม 

สวสัดิการ 

ความปลอดภยั 
มีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนกัเรยีน     

อย่างเพียงพอ 

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สวสัดกิาร และความปลอดภยั 
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ตาราง 20 แสดงผลยืนยนัฉนัทามติความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารดา้น
กีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา 

ที ่ ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬา 

ฉันทามตขิองผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ค่า 
IOC 

แปลผล 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนกีฬาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

2 โรงเรยีนกีฬามีการประเมินหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนทางด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน       
(ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

4 มี ก า ร ก า ห นดหลัก เ กณฑ์ ใ น ก า ร วั ด แล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  (ผู้
ฝึกสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

5 มีการตรวจสอบและติดตามพัฒนาการของ
นกัเรยีน (นกักีฬา) อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

6 มีการน าขอ้มลูของนกัเรียน (นกักีฬา) มาใชเ้ป็น
ฐานข้อมูลและน ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาตอ่ไปได ้

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

7 โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและติดตามความ
พรอ้มของสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการฝึกซอ้ม
กีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 

1.0 เหมาะสม 1.0 เหมาะสม 

 
จากตาราง 20 แสดงการยืนยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิาร

ดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา พบวา่ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
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จ านวน 10 คน มีฉันทามติเห็นว่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการ
ติดตามประเมินผลการพฒันากีฬามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดทุ้กขอ้ โดยน าเสนอเป็น
แผนฝังโครงสรา้ง ไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการพฒันากีฬา 

 
จากผลการวิจัยผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน

ประเทศไทย มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น โดยน าเสนอเป็นแผนฝังโครงสรา้งในภาพรวมไดด้งันี ้
  

มกีารประเมินหลกัสตูรการเรยีนการสอนทางดา้นการกีฬา
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) 
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลครูผูส้อน/

ผูฝึ้กสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬา
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการน าขอ้มลูนกัเรยีน (นกักีฬา) มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและ

น ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไป 

มกีารตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 

อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีใช ้                                  

ในการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม 

มีการตรวจสอบและติดตามพฒันาการของนกัเรยีน 

(นกักีฬา) อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
การติดตาม 

ประเมินผล 

ดา้นการติดตามประเมินผล
การพฒันากีฬา 
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

ดา้นบรหิารจดัการ 

ดา้นพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน 

ดา้นพฒันาบคุลากร 

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการกีฬา 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
สวสัดิการ และ 
ความปลอดภยั 

ดา้นการติดตามและ
ประเมินผล 

การก าหนดทิศทาง การ
วางแผน 

หลกัสตูร 

ทกัษะ 

การจดัการเรยีน      
 การสอน 

จิตใจ 

ผูบ้รหิาร 

ผูฝึ้กสอน 

บคุลากรสนบัสนนุ 

การดแูลสขุภาพ 

เสรมิสรา้งสมรรถภาพ 

การวิจยัและพฒันา 

สภาพแวดลอ้ม 

สวสัดิการ 

ความปลอดภยั 

ติดตาม 

ประเมินผล 

รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของ

โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่องการพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ในครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาตามขัน้ตอนในการวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน           

ประเทศไทย โดยท าการศกึษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) กับผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร          
ดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีไดจ้ากการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
จ านวน 3 รอบ กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา จ านวน 
17 คน  

ขัน้ตอนท่ี 3 การยืนยนัการพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ
ไทย ด าเนินการวิเคราะหห์าคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item –Objective Congruence Index: IOC) 
จากการใชเ้ทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน เพื่อยืนยนัรูปแบบ
การบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบตัิและมีความสมบรูณ ์

 
สรุปผลการวจิัย 

จากผลการศกึษาผูว้ิจยัไดส้ามารถสรุปผลการวิจยัตามขัน้ตอนการวิจยัไดด้งันี ้
1. ผลการศกึษาขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีน

กีฬาในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั
การบริหาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง            
ในการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา คณะกรรมการบริหารสถาบันการพลศึกษา รองอธิการบดีสถาบัน             
การพลศกึษาท่ีก ากบัดแูลสว่นงานโรงเรยีนกีฬา และนกัวิชาการจากสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ผูว้ิจยัได้
ท าการสมัภาษณใ์นประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวทางการการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในปัจจบุนั 
โดยไดอ้งคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ซึง่สามารถสรุปได ้6 ดา้น 
ดงันี ้
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1. ดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
- ก าหนดทิศทางและการวางแผน 
- หลกัสตูร 
- การจดัการเรยีนการสอน 

2. ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
- ทกัษะ 
- จิตใจ 

3. ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 
- ผูบ้รหิาร 
- ผูฝึ้กสอน 
- บคุลากรสนบัสนนุ 

4. ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา มี 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 

- การดแูลสขุภาพและเสรมิสรา้งสมรรถภาพ 
- การพฒันาอปุกรณเ์ครือ่งมือ 
- การวิจยัและพฒันา 

5. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั มี 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 

- สภาพแวดลอ้ม 
- สวสัดิการ 
- ความปลอดภยั 

6. 6. ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
- ควบคมุและตรวจสอบ 
- ประเมินผล 

2. ผลการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการศึกษาการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งันี ้

2.1) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สิ่งท่ีต้องบริหารจัดการ มี 13 
รายการ 
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2.1.1) ก าหนดทิศทางและการวางแผน 6 รายการ 
1. โรงเรียนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบริหารอย่างเป็น

เอกภาพ แตอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อใหก้ารสนบัสนนุดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

2. โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากับดูแลท่ีดี ในรูปแบบของ   
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวุฒิ ผูแ้ทนจาก
สมาคมกีฬา ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคเอกชน 
เป็นตน้ 

3. โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผนรว่มกับ
ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬา โดยจะตอ้งมีทิศทางท่ีความชดัเจน 

4. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการ ในส่วนของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

5. โรงเรยีนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคดัเลือก นกัเรียน
เขา้ศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดน้ักเรียนท่ีมีความสามารถและคุณภาพเขา้เรียน
อยา่งแทจ้รงิ 

6. โรงเรียนมีการจัดท าฐานขอ้มูลของโรงเรียนและนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการก าหนดพฒันาและวางแผน  

2.1.2) หลกัสตูร 4 รายการ 
1. การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในแต่ละแห่งควร

มีการเนน้เฉพาะกีฬาในแตล่ะชนิดกีฬาท่ีโรงเรยีนก าหนดทิศทางในการพฒันา เพื่อพฒันานกัเรยีน
สูค่วามเป็นเลศิทางการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรเนื ้อหารายวิชาท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัตอ่การน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะ และศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

3. การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการกีฬาของโรงเรยีนกีฬามีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเอือ้อ านวยต่อการฝึกซอ้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาของผู้เรียน เช่น 
ช่วงเวลาในการเรยีนเพื่อฝึกซอ้มกีฬา การจดัการเรยีนการสอนทกัษะกีฬา ฯลฯ    

4. โรงเรียนกีฬามีการจดัเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยเนน้วิชาสามญัท่ีเป็นแกนบงัคบัเพื่อสามารถใชใ้นการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

2.1.3) การจดัการเรยีนการสอน 3 รายการ 
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1.โรงเรียนมีการจัดท าแผนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมโดยพิจารณา
แผนฝึกซอ้มและส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันเพื่อฝึกประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของ
นกัเรยีน 

2.โรงเรยีนกีฬามีการจดักระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
โดยเนน้การเรียนการสอนท่ีฝึกและปฏิบตัิจริง อนัจะช่วยในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใชใ้นการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

2.2) ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา สิ่งท่ีตอ้งบรหิารจดัการ มี 5 รายการ 

2.2.1) ทกัษะ 3 รายการ 
1. โรงเรียนกีฬามีการจดัหลกัสตูรเพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัเรียน (นกักีฬา) ได้

พฒันาทกัษะ และศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 
2 .โรงเรียนกีฬาส่งเสริมให้นักเรียน (นักกีฬา) ได้รับความรูเ้พิ่มเติม              

เพื่อน าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน 
3. โรงเรียนกีฬามีการจัดประสบการณเ์พื่อพฒันาทักษะ และศกัยภาพ

ของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 
2.2.2)  จิตใจ 2 รายการ 

1. โรงเรียนกีฬามีการปลกูฝังใหน้กัเรียน (นกักีฬา) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ 
และมีความรบัผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง 

2. สรา้งขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บั
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

2.3) ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา สิ่งท่ีตอ้งบรหิารจดัการ มี 12 รายการ 
2.3.1) ผูบ้รหิาร 2 รายการ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และมีวิสยัทัศน์
กวา้งไกล สามารถบรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ท่ี มีภาวะผู้น  ามีการบริหารงานอย่างมี                  
ธรรมาภิบาล 
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2.3.2) ผูฝึ้กสอน 7 รายการ 
1. มีการสรรหาครูผูส้อน หรอืผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 
2. ครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนมีการจัดท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และ           

สง่นกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 
3. โรงเรียนกีฬามีครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน 

(นกักีฬา) 
4. ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ี มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่                    

ในการฝึกสอนนกัเรยีน 
5. ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการฝึกสอน

และพฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 
6. ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี               

ตอ่นกัเรยีน (นกักีฬา)  
7. ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเอง

อยูเ่สมอ 
2.3.3) บคุลากรสนบัสนนุ 3 รายการ 

1. โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดแูล
นกัเรยีน (นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

2. โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรยีมบคุลากรอ านวยความสะดวกดแูลนกัเรยีน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

3. โรงเรยีนกีฬามีบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอท่ีสนบัสนนุดา้นตา่งๆ  
2.4) ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา สิ่งท่ีตอ้งบริหาร

จดัการ มี 8 รายการ 
2.4.1) การดแูลสขุภาพ 3 รายการ 

1) โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การตรวจสขุภาพ และวดัขนาดร่างกายนกัเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง 

2) โรงเรยีนกีฬาจดัใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนอยา่ง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
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3) โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  

2.4.2) เสรมิสรา้งสมรรถภาพ 3 รายการ 
1)  โ ร ง เ รี ยน กีฬา มีการจัดห้องหรือสถาน ท่ีส าหรับด า เนิ นการ                        

ดา้นวิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม 
2) โรงเรียนกีฬามีการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ดา้นวิทยาศาสตร์            

การกีฬา รองรบัการพฒันานกักีฬาท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
3) โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

เพื่อใหค้  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 
2.4.3) การวิจยัและพฒันา 2 รายการ 

1) โรงเรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย และวิ เคราะห์ โดยให้หลักการ            
ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 

2) โรงเรียนกีฬามีการจัดเก็บข้อมูลของนักกีฬา ท่ีเ ก่ียวกับการใช้
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

2.5) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั สิ่งท่ีตอ้งบริหาร
จดัการ มี 8 รายการ 

2.5.1) สภาพแวดลอ้ม 2 รายการ 
1) โรงเรยีนกีฬามีการสถานท่ีในการจดัการเรยีนการสอน และการฝึกซอ้ม

กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน  
2) โรงเรียนกีฬามีการจัดหอพักท่ีเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ใหก้บันกัเรยีน 
2.5.2) สวสัดิการ 4 รายการ 

1) โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน              
การสอนและการฝึกซอ้ม  

2) โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบนักเรียน ชุดฝึกซอ้มและชุดแข่งขัน
ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

3) โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูกสุขลักษณะสะอาด ตามหลัก
โภชนาการใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
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4) โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องสันทนาการรองรับให้กับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

2.5.3) ความปลอดภยั 2 รายการ 
1) โรงเรียนกีฬามีวสัด ุและอปุกรณใ์นการเรียนการสอนและการฝึกซอ้ม

กีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

2) โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องสันทนาการรองรับให้กับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ 

3) โรงเรียนกีฬามีการจัดเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัยดูแลนักเรียน
อยา่งเพียงพอ 

2.6) รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการพฒันากีฬา สิ่งท่ีตอ้งบรหิารจดัการ มี 7 รายการ 

2.6.1) ควบคมุและตรวจสอบ 
1) มีการตรวจสอบและติดตามพฒันาการของนกัเรียน (นกักีฬา) อย่าง

เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
2) มีการน าข้อมูลของนักเรียน (นักกีฬา) มาใช้เป็นฐานข้อมูลและ

น ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้
3) โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 

อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 
2.6.2) ประเมินผล 

1) มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

2)  โรง เรียนกีฬามีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนทาง                    
ดา้นการกีฬาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

3) มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

4) มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

3. ผลการยืนยนัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ด าเนินการ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item –Objective Congruence Index: IOC) จากการใช้
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เทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย เพื่อยืนยนัลง
ฉันทามติของความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬา                
ในประเทศไทย ซึ่งจากการท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดร้บัฟังการบรรยายสรุปรูปแบบการบริหาร       
ดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และฟังการน าเสนอวตัถปุระสงค ์กรอบแนวคิดในการวิจยั 
และวิธีการศึกษาจากผูว้ิจัย จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดอ้ภิปรายซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูร้ว่มสนทนากลุม่ไดพ้ิจารณาขอ้มลูซึง่มีความเช่ือมโยงกบั
การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยเทคนิคเดลฟาย และมีความเห็นอย่างเป็นฉนัทามติ (Consensus) และ
ยอมรบัในองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิมีฉันทามติยอมรบัในองคป์ระกอบของรูปแบบการ
บริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ในดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ ดา้นการ
พฒันาศกัยภาพนกักีฬา ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการกีฬา ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ และดา้นการติดตามประเมินผล
การพัฒนากีฬา มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติ ดังแผนฝังโครงสรา้ง
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 การพฒันารปูแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

 
 
 

การพฒันารปูแบบการบรหิารดา้น
กฬีาของโรงเรยีนกฬีาในประเทศ
ไทย 
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อภปิรายผล 
จากผลการวิจยัครัง้นี ้เรื่องรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ผูว้ิจยั

สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัไดด้งันี ้
1. แนวทางการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในปัจจุบนั พบว่า โรงเรียนกีฬาใน

ประเทศไทยด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทัง้วิชาสามญั วิชาพลศกึษาและกีฬา โดยมีโครงสรา้ง
การบรหิารของโรงเรียนกีฬาไดแ้บ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันากีฬา 
และฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งมีลกัษณะของโรงเรียนกีฬา คือ จัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกับโรงเรีย นทั่ วไป                  
เป็นโรงเรียนประจ า (กิน-นอน) นักเรียนทุกคนไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาลดา้นค่าใชจ้่ายทาง
การศกึษาอาหารเครื่องนุ่งห่มการดแูลรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพอปุกรณก์ารเรยีนตามความจ าเป็น 
และเป็นโรงเรียนสหศกึษารบันกัเรียนทัง้ชายและหญิง ทัง้นีใ้นสว่นของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของโรงเรียนกีฬาโดยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการส าหรบันักเรียน ท่ีมีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหมี้
โอกาสไดร้บั การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาใหถ้ึงขีดสูงสุดไปพรอ้มกับการ
พฒันาทางดา้นรา่งกายอารมณส์งัคมสติปัญญาเตรียมและผลิตนกักีฬาใหมี้ความสามารถและมี
สุขภาพเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดบันานาชาติใหท้ัดเทียมนานาอารยประเทศ
ศึกษาทดลองคน้ควา้วิเคราะหแ์ละวิจัยเพื่อพัฒนากีฬาและนักกีฬาของประเทศ กีฬาเพื่อการ
แข่งขนัและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยไดน้  าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียนการ
สอนและการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักการทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิทยาศาสตร์
การแพทย ์โรงเรียนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยตรวจรกัษา 
ส่งเสริมและพฒันาสขุภาพ ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างสม ่าเสมอ ดา้นการวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา ทางโรงเรยีนกีฬาจะน าหลกัการทางวิทยาศาสตร ์การกีฬามาใชใ้นการเสรมิสรา้งสมรรถภาพ 
การทดสอบสมรรถภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ การบ าบัด การป้องกันการบาดเจ็บและการพัฒนา
ความสามารถทางกีฬาโดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ
ประจ าอยู่ท่ีศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา ด ้านกา รพลศึกษา และการกีฬาโรงเรียนกีฬา ไดน้  า
หลักการด้านพลศึกษาและการกีฬามาใช้ในการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารย์ผู้สอนกีฬาท่ีมี
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงานในการฝึกกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศรบัผิดชอบในการฝึกซอ้ม ด ้านกา รศึกษา โรงเ ร ียนกีฬ า ได ้จ ัดกา ร เ ร ีย น               
การสอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการเหมือนโรงเรยีนทั่วไปทกุประการ โดยมีอาจารยท่ี์มี
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ความรูค้วามสามารถและเช่ียวชาญในแต่ละสาขารบัผิดชอบในการสอนโดยสอนในชัน้เรียนและ
สอนพิเศษท่ีหอพกัใชอ้ปุกรณก์ารสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสอนอยู่เสมอ มุ่งเนน้ใหน้กัเรยีน
มีพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาไปพรอ้มๆ กัน ตามปรชัญาและ
วัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งจากการบริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกับการบริหาร
โรงเรียนกีฬาของประเทศจีน และประเทศสิงคโปรใ์นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ มีเรยีนวิชาสามญั และการฝึกซอ้มกีฬาควบคูก่นัไป แตป่ระเทศ
จีนจะมีการส่งนกัเรียนไปเรียนรว่มกบัโรงเรียนปกติเพื่อเรียนวิชาสามญั และจะมีการฝึกซอ้มกีฬา
ในช่วงเย็นซึ่งรฐับาลจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารโรงเรียน แต่ในส่วนประเทศ
สงิคโปรจ์ะเป็นโรงเรยีนอิสระท่ีรฐับาลไมไ่ดใ้หก้ารสนบัสนนุงบประมาณใดๆ มีการจดัการเรยีนการ
สอนคลายกบัประเทศไทยคือจดัการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญั และฝึกสอนกีฬาในโรงเรียนกีฬา 
และสิ่งท่ีโรงเรยีนกีฬาของทกุประเทศมีลกัษณะคลา้ยกนัคือการคดัเลือกนกัเรยีนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นกีฬาเพื่อมาเรยีนและฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ืองและกินนอนท่ีโรงเรยีนทัง้สิน้  

2. รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย จากผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยมีองคป์ระกอบในการบรหิาร 6 ดา้น ดงันี ้

2.1 ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ จากการวิจยัพบว่า โรงเรียนกีฬามี
การวางแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบและมีความชัดเจน มีการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย วางแผนการบรหิารจดัการรว่มกบัทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬาของ
ทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากการบรหิารจดัการท่ีดีเป็นกญุแจส าคญัในการน าไปสูค่วามส าเรจ็ของ
โรงเรยีน โดยในการบรหิารจดัการโรงเรยีนกีฬา สงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ปัจจุบันมีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ ส าหรบันกัเรยีนท่ีมีความถนดัและความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหมี้โอกาส
ไดร้บัความส่งเสริม และพฒันาความสามารถทางการกีฬาใหถ้ึงขีดสูงสดุไปพรอ้มกับการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา เตรียมและผลิตนกักีฬาใหมี้ความสามารถและ              
มีสุขภาพเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัชาติและระดบันานาชาติใหท้ัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ศึกษา ทดลอง คน้ควา้ วิเคราะห ์และวิจยัเพื่อพฒันากีฬาและนกักีฬาของประเทศ กีฬาเพื่อการ
แข่งขนั และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งไดมี้การน าเทคนิคหลกัวิชาการมาบรูณาการใชใ้นการเรียน
การสอนและการฝึกกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักการ ทั้งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย หลัก
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โรงเรียนกีฬามีแพทย ์และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น คอย
ตรวจรกัษา ส่งเสริมพฒันาสขุภาพ ตลอดการเจริญเติบโตอย่างสม ่าเสมอ หลกัการวิทยาศาสตร์
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การกีฬา ทางโรงเรียนกีฬาจะน าหลักการทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใช้ในการสรา้งเสริม
สมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกีฬา การฟ้ืนฟสูขุภาพ การบ าบดัการปอ้งกนัการบาดเจ็บ
และการพฒันาความสามารถทางกีฬาโดยมีเครือ่งมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีบคุลากรท่ีมีความรู ้
ความสามารถประจ าอยู่ท่ีศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา หลกัการพลศกึษาและการกีฬาโรงเรยีนกีฬา 
ไดน้  าหลกัการดา้นพลศึกษาและการกีฬามาใชใ้นการฝึกสอนกีฬา โดยมีอาจารยผ์ูส้อนกีฬาท่ีมี
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงานในการฝึกกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา ทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศรบัผิดชอบในการฝึกซอ้ม และหลกัการศกึษาโรงเรยีนกีฬา ไดจ้ดัการเรยีนการสอน
ตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนทั่วไปทุกประการ โดยมีอาจารยท่ี์มีความรู ้
ความสามารถ และเช่ียวชาญในแต่ละสาขารบัผิดชอบในการสอนโดยสอนในชัน้เรียนและสอน
พิเศษท่ีหอพกัใชอ้ปุกรณก์ารสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการสอนอยูเ่สมอ มุง่เนน้ใหน้กัเรยีนมีการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน ตามปรัชญาและ
วตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาของชาติ สอดคลอ้งกบัทวีศิลป์ สาระไอ (2554) กล่าวว่า ในการ
บริหารโรงเรียนกีฬาใหมี้คุณภาพทางการศึกษา ตอ้งอาศยัความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการ
บริหารจดัการโรงเรียนโดยความรว่มมือจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามีส่วนรว่มในการบริหาร ซึ่ง
จากการด าเนินการต่าง ๆ จะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ จะตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และ
เป็นรูปประธรรมสามารถตอบสนองตอ่นโยบายของหน่วยงาน และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน ซึ่งการบริหารโรงเรียนเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคไ์ดน้ัน้เป็นสิ่งส  าคญัต่อคณุภาพ
ผูเ้รียนและส่งผลต่อกระบวนการบริหารจดัการงานดา้นต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 
(2540) ท่ีพบว่าการท่ีจะบรหิารโรงเรยีนใหมี้คณุภาพไดน้ัน้ ตอ้งประกอบดว้ยคณุภาพของผูบ้รหิาร
โรงเรียน คณุภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียน คณุภาพของหลกัสตูร สอดคลอ้งกับหลกัการ
ส าคญัในการจดัการเรียนรูท่ี้ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวคือ 
มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมีความสามารถและพฒันาตนเองไดแ้ละ
ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสดุกระบวนการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และมาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
รบัผิดชอบของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ มาตรา 30 ใหส้ถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูท่ี้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในแตล่ะระดบัการศกึษา 
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2.2 ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (นักกีฬา) จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
กีฬามีการเสริมสรา้งใหน้กัเรียน (นกักีฬา) ไดพ้ฒันาทกัษะ และศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ มีการปลกูฝังใหน้กัเรียน (นกักีฬา) มีความมุ่งมั่ น ตัง้ใจ และมีความรบัผิดชอบใน
การพัฒนาศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง มีการส่งเสริมใหน้ักเรียน (นักกีฬา) ไดร้บัความรู ้
เพิ่มเติมเพื่อน าไปใชพ้ฒันาทักษะทางการกีฬาของตน มีการจัดประสบการณเ์พื่อพฒันาทักษะ 
และศกัยภาพของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแข่งขนัในรายการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง 
มีการสรา้งขวญัและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน (นกักีฬา) ท่ี
เป็นเช่นนีเ้น่ืองจากโรงเรียนกีฬา ในสงักัดสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน โดยมุ่งเนน้เรื่องการส่งเสริม และพัฒนาร่างกาย และการกีฬาของนักเรียนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรยีนกีฬามีลกัษณะการด าเนินงานแตกต่างจากสถาบนัการศกึษาทั่วไป คือมี
การเรียนการสอนกีฬาตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศึกษาไปพรอ้มๆ กับการจดัหลกัสูตรการ
เรยีนการสอนตามหลกัสตูรวิชาสามญั ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยมีการจดัการเรยีนการสอนใน
รูปแบบของกิจกรรมการกีฬาและการพลศกึษา 7 คาบตอ่สปัดาห ์อีกทัง้หลงัจากเสรจ็สิน้การเรยีน
การสอนตามปกติในแต่ละวนัแลว้ นกัเรยีนทกุคนอย่างตอ้งท าการฝึกซอ้มกีฬาตามประเภทกีฬาท่ี
ตนถนัด โดยโรงเรียนกีฬานี้มีรูปแบบเป็นโรงเรียนประจ ากิน-นอน แบบสหศึกษา เพื่อเป็น                       
การเอือ้ประโยชน์ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทตามความ
เหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นการควบคมุ และก ากบัดแูล พฤติกรรมต่างๆของนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดอีก
ดว้ย ในสว่นของการสนบัสนนุดา้นการศกึษาและการกีฬา ส าหรบัเด็ก และเยาวชน ท่ีมีความถนดั
หรอืมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬา รฐับาลจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ทัง้ทางดา้น
การเรยีนการสอนวิชาสามญัการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาตลอดจนสนบัสนนุดา้นอปุกรณ์
การศึกษา ท่ีพัก และอาหารให้ทั้งหมด นอกจากนีย้ังมีการส่งเสริมและสนับสนุนดา้นอาคาร 
สถานท่ีฝึกซอ้ม ทางดา้นกีฬาอีกทัง้อปุกรณก์ารกีฬาตา่งๆ โดยวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อท าการสง่เสรมิ
พฒันาศกัยภาพ เตรียมความพรอ้มและฝึกฝนใหเ้ยาวชนเหล่านีก้ลายเป็นผูเ้ป็นเลิศทางดา้นการ
กีฬา มีคณุภาพและศกัยภาพสงูสดุในการเขา้แข่งขนักีฬาทัง้ในระดบัภมูิภาค ระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ ใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศสามารถสรา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทย สอดคลอ้งกบั
สพุิช จนัทะสิทธ์ิ (2555) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการบรหิารโรงเรยีนกีฬาสงักดัสถาบนัการพลศกึษานัน้ 
ไดก้ าหนดเป้าหมายของนักเรียน คือ การพัฒนาเป็นนักกีฬาสู่ระดับชาติตามท่ีโรงเรียนไดต้ั้ง
วัตถุประสงคห์รือเป้าหมายเอาไว ้คือ การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ นักเรียนจึงไม่ตอ้งเสีย              
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ค่าเล่าเรียนใดๆ ทั้งสิน้ โดยโรงเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินงานการจัดการดา้นการศึกษา และพัฒนา          
ดา้นการกีฬาใหมี้คุณภาพและประสิทธิผลใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งการบริหารจัดการดา้นการศึกษาใหมี้
คณุภาพไดม้าตรฐานตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ก าหนดไวใ้หมุ้่งเนน้เด็กและเยาวชนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา มีโอกาสไดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันาอจัฉรยิภาพแห่งตนใหถ้ึง
ขีดสงูสดุไปพรอ้มกบัการพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา 

2.3 ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา จากการวิจยัพบว่า บคุลากรของโรงเรยีนกีฬา
ทุกต าแหน่งมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจดัการโรงเรียน โดยเริ่มจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ และมีวิสยัทัศนก์วา้งไกล สามารถบริหาร
โรงเรยีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  ามีการบรหิารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เน่ืองจากใน
การบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีถือว่ามีความพิเศษกว่าโรงเรียนทั่วไป ดังนั้น
ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู ้ มีความเขา้ใจถึงหลักการบริหารทั้งทางดา้นการศึกษารวมไปถึงการ
บรหิารทางดา้นการกีฬาอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัสพุิช จนัทะสิทธ์ิ (2555) กล่าวว่า ผูบ้รหิารโรงเรียน
กีฬาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้  าและมีความรูใ้นการบริหารจัดการศึกษา 
ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคก์รอย่างต่อเน่ือง การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
ผลงานดา้นกีฬาเป็นฐาน นอกจากนีใ้นส่วนของบคุลากรของโรงเรียนกีฬาท่ีมีความส าคญัอีกส่วน
คือครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอน จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพมีความรูค้วามสามารถ และมีความช านาญเฉพาะ
ดา้นและมีจ านวนเพียงพอต่อการดูแลนักเรียน รวมไปถึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ และ              
เอาใจใส่ในการฝึกสอนนักเรียน มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการฝึกสอนและพัฒนา
นกัเรยีน (นกักีฬา) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่นกัเรยีน (นกักีฬา) พฤติกรรมดีอยู่
ในศีลธรรมเป็นตน้ และเป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติมเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ ศกัยภาพและ
เพียงพอ เช่น ครูผูส้อน ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีฯลฯ มีการสรรหาครูผูส้อน หรือผู้ฝึกสอนเฉพาะ
ทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ มี
การจัดท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน มีครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน (นักกีฬา) ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน)              
เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใสใ่นการฝึกสอนนกัเรยีน มีความมุง่มั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ใน
การฝึกสอนและพฒันานกัเรียน (นกักีฬา) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนกัเรียน 
(นกักีฬา) เช่น ไม่สบูบุรี่ ดื่มของมึนเมา พฤติกรรมดีอยู่ในศีลธรรมเป็นตน้ เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรู ้
เพิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผูฝึ้กสอนนบัได้ว่าเป็นผูท่ี้ใหก้ารส่งเสริม
สนบัสนุนใหน้กักีฬาใชค้วามรูค้วามสามารถ และทกัษะท่ีมีในการเล่นกีฬาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ
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และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตอ้งอาศัยทั้งศาสตรแ์ละศิลป์ในการท่ีจะฝึกสอนให้นักกีฬาประสบ
ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้ โดยผู้ฝึกสอนนั้นมีบทบาทหน้าท่ีท่ี หลากหลาย ตั้งแต่              
การเป็นผูฝึ้กสอน ผูป้ระเมิน ผูใ้หค้  าปรกึษา ผูใ้หค้วามสะดวก ผูส้นบัสนนุ ผูส้รา้งแรงจงูใจ ผูจ้ดัการ 
ผูว้างแผน ฯลฯ สอดคลอ้งกับสอดคลอ้งกับสพุิช จนัทะสิทธ์ิ (2555) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการ
บรหิารจดัการโรงเรียนกีฬาท่ีมีประสิทธิผล สงักัดสถาบนัการพลศึกษา จากการศกึษาพบว่า ดา้น
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการสอนทกัษะกีฬา มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ตอบสนองความถนดัผูเ้รียน มีการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู ้สื่ออุปกรณ์
การเรยีนท่ีเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้มีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬาพฒันาผูเ้รยีนตามชนิดกีฬา มีระบบการ
พฒันาการกีฬาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล นอกจากในดา้นของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) กีฬาแลว้ บคุลากร
ท่ีมีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนไดค้ือบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยจากการศึกษา
พบว่า โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดแูลนกัเรียน (นกักีฬา) ใน
โรงเรยีนอยา่งเพียงพอ เช่น นกักายภาพบ าบดั นกัโภชนาการ นกัจิตวิทยาการกีฬา เป็นตน้ และอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนกีฬาได ้โรงเรียนกีฬาจะตอ้งมีการ
จดัเตรียมบคุลากรคอยอ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีน เช่น ครูท่ีปรกึษาท่ีคอยใหค้  าแนะน าแก่
นกัเรยีน บคุลากรดแูลหอพกันกัเรยีน บคุลากรดแูลรกัษาความปลอดภยัภายในโรงเรยีน เป็นตน้ ท่ี
เป็นเช่นนีเ้น่ืองจากนักกีฬาของโรงเรียนกีฬานับไดว้่าเป็นบุคคลพิเศษท่ีจะตอ้งไดร้บัการพฒันา
อยา่งเต็มศกัยภาพ ซึง่เดก็นกัเรยีนนบัวา่เป็นผูท่ี้ภาระหนา้ท่ีท่ีหนกักวา่นกัเรยีนทั่วไป ทัง้ในเรือ่งของ
การเรียนหนงัสือ การฝึกซอ้มกีฬา และการแข่งขนักีฬา ดงันัน้โรงเรียนกีฬาจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจัดเตรียมบุคลากรท่ีจะตอ้งคอยใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ใหก้บันกัเรยีนเพื่อเป็นการเสรมิแรงและใหก้ าลงัใจกบันกัเรยีน  

2.4 ดา้นการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา จากผลการวิจัย
พบว่า โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และวัดขนาดร่างกายนักเรียนอย่างต่อเน่ือง               
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการน าวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเสริมสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตรก์ารกีฬา ฯลฯ มีการจดัหอ้งหรือสถานท่ีส าหรบั
ด าเนินการดา้นวิทยาศาสตรอ์ย่างเหมาะสม มีการจดัหาเครื่องมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตร์
การกีฬา รองรบัการพฒันานกักีฬาท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการจดัเตรียม
เจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อใหค้  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอย่างเพียงพอ มีการศกึษา 
วิจัย และวิเคราะห ์โดยใหห้ลกัการดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันา
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นกักีฬา และมีการจดัเก็บขอ้มลูของนกักีฬา ท่ีเก่ียวกบัการใชว้ิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันา
นกักีฬา ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ถือเป็นวิทยาศาสตรท่ี์น ามาประยุกต ์โดยใช้
หลกัวิชาตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น กายวิภาคศาสตร ์สรรีวิทยา โภชนาการ จิตวิทยา และเทคโนโลยีตา่งๆ 
มาใชใ้นการฝึกซอ้มกีฬา เพื่อการแข่งขนั และสว่นส าคญัส าหรบัการดแูลสขุภาพทางดา้นรา่งกาย
อย่างเป็นขัน้เป็นตอน และมีความปลอดภยัต่อร่างกายของผูเ้ล่น ดงันัน้การท่ีจะพฒันานกักีฬา             
ใหป้ระสบความส าเรจ็ไดน้ัน้จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชค้วบคู่
กับการสอนดา้นทักษะกีฬา และเทคนิคต่างๆ ไปพรอ้มๆ กัน สอดคลอ้งกับสุพิช จนัทะสิทธ์ิ (2555) 
กลา่วว่า การแข่งขนักีฬาทกุชนิด นอกการมีทกัษะทางกีฬาท่ีดีแลว้จะตอ้งมีการเสรมิสรา้งสมรรถภาพ
ทางกายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด โดยการใชห้ลักฝึกซอ้มทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาช่วยจึ งจะประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งประกอบดว้ย ความอดทนของกลา้มเนือ้ ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ ความเร็ว 
พลัง ความแคล่วคล่องว่องไว ระบบประสาทท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองดี และยังสอดคล้องกับ
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (2543) ไดใ้หค้วามหมายของวิทยาศาสตรก์ารกีฬาไวว้า่ เป็นศาสตรท่ี์ว่า
ดว้ยความรูท่ี้ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ถึงผลของการมีส่วนรว่มในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลงั
กายในกิจกรรมต่าง ๆ โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรร์่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อ
พฒันาศกัยภาพรา่งกายของนกักีฬา ใหส้ามารถเล่นกีฬาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัหลกั
วิชาทางดา้นสรรีวิทยา จิตวิทยา สงัคมวิทยา หรอือ่ืน ๆ ดงันัน้วิทยาศาสตรก์ารกีฬาจึงเป็นการรวม
วิชาตา่ง ๆมากมายหรอืท่ีเรยีกว่า สหวิทยาการ ท่ีมีเนือ้หารสาระครอบคลมุในสาขาวิชาตา่ง ๆ เช่น 
สรรีวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สงัคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตรก์ารกีฬา โภชนาการการกีฬา 
เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาวิธีทางกีฬา วิทยาการการจดัการการกีฬาอื่น ๆ  

2.5 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั จากผลการวิจยั
พบวา่ โรงเรยีนกีฬามีการสถานท่ีในการจดัการเรยีนการสอน และการฝึกซอ้มกีฬาท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐาน เช่น หอ้งเรียน สนามกีฬา และสถานท่ีฝึกซอ้มในแต่ละชนิด ฯลฯ มีวัสดุ และอุปกรณ์           
ในการเรียนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอ มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม เช่น สื่อการเรยีนการสอน รถรบัสง่ในการฝึกซอ้ม
และแข่งขนั ฯลฯ มีการจัดหอพักท่ีเพียงพอ สะอาด และถูกสุขลกัษณะใหก้ับนักเรียน มีการจัด
เครื่องแบบนักเรียน ชุดฝึกซอ้มและชุดแข่งขนัใหก้ับนักเรียนอย่างเพียงพอ มีการจัดอาหารท่ีถูก
สขุลกัษณะสะอาด ตามหลกัโภชนาการใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ มีการจดัหอ้งอาหารท่ีสะอาด
และถกูสขุลกัษณะสามารถรองรบัใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส  าหรบัโรงเรยีนกีฬา ไดก้ าหนดการจดัการเรยีน
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การสอนใหก้บันกัเรียนโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหเ้ป็น
มนษุยท่ี์มีสมบรูณ ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความรูค้วามสามารถในทางการกีฬาควบคูไ่ปกบัวิทยาการ
ด้านต่างๆ มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตาม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดสมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงันัน้
จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ใหก้บั
นกัเรยีนเพื่อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสรมิศกัยภาพของผูเ้รยีนใหพ้ฒันาและเป็นไปตามเปา้หมาย
ของโรงเรยีนกีฬาเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหมี้ความเป็น
เลิศทางการกีฬา และสามารถการสรา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศชาติได้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดบัอาชีพ โดยมุ่งเนน้ดา้นการสรา้งและพฒันานกักีฬาของ
ชาติใหป้ระสบความส าเรจ็ในการแข่งขนัในระดบัต่างๆ เพื่อสรา้งช่ือเสียง เกียรติยศ และเกียรติภมูิ
ของประเทศชาติใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ สามารถสรา้งความภาคภมูิใจและเป็นเครื่องมือในการ
รวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสรา้งความรกั ความสามคัคีของคนในชาติ อีกทัง้ยงัส่งเสรมิการพฒันาต่อ
ยอดนักกีฬาท่ีมีความเป็นเลิศไปสู่การกีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเต็มตวั สามารถสรา้งรายไดจ้าก
ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ ์โดยจดัใหมี้โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีพรอ้มรองรบัการ
พัฒนา ประกอบดับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือและส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือ
ระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนในการรว่มพฒันาตลอดเสน้ทางอาชีพนกักีฬา โดยมีแนวทางส าคญั
ประกอบดว้ย การเฟ้นหาและพฒันานกักีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การ
พฒันาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากลเพื่อการพฒันากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศและการอาชีพอยา่งยั่งยืน การสรา้งและพฒันาศนูยบ์รกิารการกีฬาและศนูยฝึ์กกีฬาแห่งชาติท่ี
เป็นมาตรฐาน การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและ
บุคลากรทางการกีฬา ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมและ
สวสัดิการ นบัว่าเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัต่อการท่ีจะพฒันากีฬาของประเทศ จึง
ไดก้ าหนดเป็นยุทธศาสตรห์นึ่งของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และนอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับ
สวุรรณ กูส้จุริต (2543) ไดก้ าหนดเป้าหมายของโรงเรียนกีฬาโดยมุ่งมั่นพฒันานกัเรียนโรงเรียน
กีฬาของสถาบนัการพลศึกษาใหมี้มาตรฐานและความเป็นเลิศดา้นการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่ง
ก าหนดการด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีระบบ
การศึกษาและสังคมให้เกิดความเช่ือมั่นและเช่ือถือทั้งในดา้นคุณภาพการเรียนการสอนและ
พืน้ฐานการกีฬาจัดใหมี้อาคารสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่ งแวดลอ้มท่ีช่วยกล่อมเกลาใหน้ักเรียนมี
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คณุภาพชีวิติท่ีดีทัง้รา่งกาย และดา้นจิตใจควบคู่ไปกบัความเป็นเลิศทางการกีฬา ใหโ้รงเรยีนกีฬา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาพื ้นฐาน ตาม
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542  

2.6 ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา จากผลการวิจยัพบวา่ โรงเรยีนมี
การประเมินคณุภาพการจัดการศึกษากีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการประเมินหลกัสูตร        
การเรียนการสอนทางดา้นการกีฬาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการก าหนดหลักเกณฑใ์นการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน (นักกีฬา) อย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูการพฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพื่อใช้
เป็นฐานขอ้มลูและน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาต่อไปได้ และมีการตรวจสอบและประเมิน
ความพรอ้มของสถานท่ี อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการ
ฝึกซอ้มกีฬาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬามีการจดัการ
เรียนการสอนโดยยึดหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ส  าหรบัโรงเรียน
กีฬา มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการกีฬาภายในสงักัดสถาบนัการศึกษา และส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) ซึ่งมีมาตรฐาน และตัวบ่งชีข้องการประเมินการศึกษาเป็น
ตวัก าหนดประสิทธิภาพท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีจดัเจน ทัง้ในเรือ่งของผูเ้รยีน ครูผูส้อน การจดัการ
เรียนการสอน สถานศกึษา การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ดา้นอตัลกัษณข์องสถานศกึษา เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบัชาญณรงค ์พรรุง่โรจน ์(2558) กล่าวว่าในปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัใน
การสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาและทางดา้นกีฬาเพิ่มมากขึน้ โดยในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมกีฬาของไทยมีแนวโน้มอัตราการเติบโตท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่า                  
มากกว่า 14,000 ลา้นบาท ดังนั้นโรงเรียนกีฬาจึงมีบทบาทส าคัญในดา้นส่งเสริมและพัฒนา
ทางดา้นกีฬาขั้นพืน้ฐานของชาติ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการกีฬาท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่เยาวชน 
เพื่อใหส้ามารถยกระดับความสามารถของตนไดข้ึน้ไปจนถึงระดับเป็นตัวแทนประเทศในการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติสามารถสรา้งช่ือเสียงใหป้ระเทศชาติ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานการกีฬาของประเทศใหส้งูยิ่งขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัมีจ านวนนกัเรียนท่ีศึกษาต่อในโรงเรียน
กีฬากว่า 7,000 คน โดยนอกจากโรงเรียนกีฬาจะผลิตนักกีฬาเพื่อรบัใชช้าติแลว้ ศกัยภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนกีฬายังสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬา เช่น 
สรรีวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สงัคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตรก์ารกีฬา โภชนาการการกีฬา 
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เทคโนโลยีการกีฬา วิทยวิธีทางกีฬาวิทยาการการจดัการการกีฬาฯลฯ เพื่อสนบัสนนุ ส่งเสรมิและ
ยกระดบันกักีฬาไทย ใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบัจากนานาชาติเพิ่มมากขึน้ โดยจากการศกึษา
ของชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์พบว่าจากภาพรวมการประเมินคุณภาพของโรงเรียนกีฬาท่ีผ่านมา 
พบว่าโรงเรียนกีฬาทัง้ 20 แห่งทั่วประเทศลว้นไดร้บัการประเมินภายนอกจากส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. อยู่ในระดบัคณุภาพดี ซึ่ง
จากผลประเมินพบว่า โรงเรยีนกีฬาทัง้ 20 แห่งมีจดุเดน่รว่มกนัคือ ดา้นคณุภาพของหลกัสตูร ดว้ย
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดา้นวิชาการเฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์เพื่อให้
หลักสูตรการเรียนการสอนสอดรับกับความตอ้งการของวงการกีฬาและภาคอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกีฬา พรอ้มกบัพฒันาคณุภาพครูผูส้อนดว้ยการคดัเลือกครูท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นวิชาการและการกีฬาแต่ละประเภทโดยเฉพาะ และใหส้ถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
นักเรียนใหส้ามารถคิดอย่างมีอิสระผ่านผลงานและการแสดงออกสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 
รวมทั้งการจัดท าโครงการต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าโรงเรียนกีฬาควร
ส่งเสริมเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตรเ์พื่อสรา้งให้โรงเรียนกีฬามีความเข้มแข็งรอบด้าน เพราะ
วิทยาศาสตรถื์อเป็นพืน้ฐานของการกีฬาทกุประเภท ดว้ยการน าระบบการบรหิารจดัการทางดา้น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬามาด าเนินการใหค้รบถว้น และสถานศกึษาควรทบทวนแผนการจดัการเรยีนรู ้
กิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการและการประเมินผลการเรยีนของผูเ้รยีนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ วา่สอดคลอ้งกนั
กบัผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) หรอืไม่ พรอ้มกบัน าขอ้คน้พบนัน้มาปรบัปรุงพฒันากิจกรรม 
หรอืหานวตักรรมมาช่วยในการสอนเสรมิใหก้บัผูเ้รยีน และน าผลการสอบระดบัโรงเรยีน ระดบัเขต
พืน้ท่ีการศึกษา ระดบัประเทศมาเป็นตวัตัง้เพื่อการพฒันาทัง้ระบบ ทุกกลุ่มสาระ สู่การยกระดบั
และพฒันาศกัยภาพของสถานศกึษาเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัสถานศกึษาและตวัของผูเ้รยีน 

จากผลการวิจัยดังกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าโรงเรียนกีฬานับไดว้่าเป็นองคก์รท่ีมี
ความส าคญัในการผลตินกักีฬาท่ีจะสรา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศ ดงันัน้การบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีน
กีฬาในประเทศไทย จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการบรหิารจดัการตามบรบิทของประเทศไทย แตย่งัคงไวซ้ึง่
หลกัการและแนวทางการบรหิารกีฬา เพื่อใหก้ารพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาเป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
โดยรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ทัง้ 6 ดา้น อนัไดแ้ก่  

1. ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีองคป์ระกอบ 13 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  
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1.1 โรงเรียนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบริหารอย่างเป็น
เอกภาพ แตอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อใหก้ารสนบัสนนุดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

1.2 โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการก ากับดูแลท่ีดี ในรูปแบบของคณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีน โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ ผูแ้ทนจากสมาคม
กีฬา ชมุชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถานศกึษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคเอกชน เป็นตน้ 

1.3 โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน รว่มกบัทกุ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬาของทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งมีทิศทางท่ีความชดัเจน 

1.4 โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการ ในส่วนของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

1.5 โรงเรยีนกีฬามีการจดัเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยเนน้วิชาสามญัท่ีเป็นแกนบงัคบัเพื่อสามารถใชใ้นการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

1.6 การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในแตง่ละแห่งควรมี
การเนน้เฉพาะกีฬาในแตล่ะชนิดกีฬาท่ีโรงเรยีนก าหนดทิศทางในการพฒันา เพื่อพฒันานกัเรยีนสู่
ความเป็นเลศิทางการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.7 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหลกัสตูรเนือ้หารายวิชาท่ีจ าเป็นและมีความส าคญั
ตอ่การน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะ และศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

1.8 การจัดหลักสูตรเฉพาะทางดา้นการกีฬาของโรงเรียนกีฬา ควรมีการ
จดัการเรยีนการสอนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

1.9 โรงเรียนกีฬามีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยเนน้การเรียนการสอนท่ีฝึกและปฏิบตัิจริง อนัจะช่วยในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.10 โรงเรียนกีฬามีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใชใ้นการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

1.11 โรงเรียนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคดัเลือกนักเรียน
เขา้ศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดน้ักเรียนท่ีมีความสามารถและคุณภาพเขา้เรียน
อยา่งแทจ้รงิ 



  238 

1.12 โรงเรียนมีการจดัท าแผนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม โดยพิจารณา
แผนการฝึกซอ้ม และส่งนกักีฬาเขา้รว่มการแข่งขนัเพื่อฝึกประสบการณ ์และพฒันาศกัยภาพของ
นกัเรยีนขอ้มลู 

1.13 โรงเรยีนมีการจดัท าฐานขอ้มลูของโรงเรยีนและนกัเรยีนอยา่งเป็นระบบ
และมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการก าหนดและพฒันา 

2. ดา้นการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน (นักกีฬา) มีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 

2.1 โรงเรียนกีฬามีการจัดหลกัสูตรเพื่อเสริมสรา้งใหน้ักเรียน (นักกีฬา) ได้
พฒันาทกัษะ และศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 

2.2 โรงเรยีนกีฬามีการปลกูฝังใหน้กัเรยีน (นกักีฬา) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และ
มีความรบัผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง 

2.3 โรงเรียนกีฬาส่งเสริมให้นักเรียน (นักกีฬา) ไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน 

2.4 โรงเรียนกีฬามีการจดัประสบการณเ์พื่อพฒันาทกัษะ และศกัยภาพของ
นกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

2.5 สรา้งขวัญและก าลงัใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้ับ
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

3. ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการกีฬา มีองคป์ระกอบย่อย 12 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 

3.1 ผู้บริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และมีวิสัยทัศน์
กวา้งไกล สามารถบรหิารโรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  ามีการบรหิารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
3.3 โรงเรยีนกีฬามีบคุลากรสนบัสนนุดา้นตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ  
3.4 มีการสรรหาครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 
3.5 ครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนมีการจัดท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) และส่ง

นกักีฬาเขา้รว่มแข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 
3.6 โรงเรียนกีฬามีครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน 

(นกักีฬา) 
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3.7 ครูผูส้อน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในการ
ฝึกสอนนกัเรยีน 

3.8 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการฝึกสอน
และพฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 

3.9 ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
นกัเรยีน (นกักีฬา) เช่น ไม่สบูบรุี ่ดื่มของมนึเมา พฤติกรรมดีอยูใ่นศีลธรรมเป็นตน้ 

3.10 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ 

3.11 โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดูแล
นกัเรยีน (นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

3.12 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมบคุลากรอ านวยความสะดวกดแูลนกัเรียน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

4. ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา มีองคป์ระกอบยอ่ย 8 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

4.1 โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการตรวจสุขภาพ และวัดขนาดร่างกายนักเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง 

4.2 โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

4.3 โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและพัฒนา
ศกัยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย จิตวิทยาการกีฬา          
เวชศาสตรก์ารกีฬา ฯลฯ 

4.4 โรง เรียนกีฬามีการจัดห้องหรือสถานท่ีส าหรับด า เนินการด้าน
วิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม 

4.5 โรงเรียนกีฬามีการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์            
การกีฬา รองรบัการพฒันานกักีฬาท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.6 โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อให้
ค  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 

4.7 โรง เรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย  และวิ เคราะห์ โดยให้หลักการ                       
ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันานกักีฬา 
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4.8 โรง เรียนกีฬามีการจัดเ ก็บข้อมูลของนัก กีฬา ท่ี เ ก่ียวกับการใช้
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

5. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั มีองคป์ระกอบยอ่ย 
9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

5.1 โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอน และการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน เช่น หอ้งเรยีน สนามกีฬา และสถานท่ีฝึกซอ้มในแตล่ะชนิด ฯลฯ 

5.2 โรงเรียนกีฬามีวัสดุ และอุปกรณใ์นการเรียนการสอนและการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

5.3 โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรยีมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน
และการฝึกซอ้ม เช่น สื่อการเรยีนการสอน รถรบัสง่ในการฝึกซอ้มและแข่งขนั ฯลฯ 

5.4 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอพกัใหถ้กูสขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 
5.5 โรงเรยีนกีฬามีการจดัเครือ่งแบบนกัเรยีน ชดุฝึกซอ้มและชดุแขง่ขนัใหก้บั

นกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
5.6 โรงเรยีนกีฬามีการจดัอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะสะอาด ตามหลกัโภชนาการ

ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.7 โรงเรียนกีฬามีการจัดหอ้งอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะสามารถ
รองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

5.8 โรงเรยีนกีฬามีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
5.9 โรงเรียนกีฬามีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนกัเรียนอย่าง

เพียงพอ 
6. ดา้นการตดิตามประเมินผลการพฒันากีฬา มีองคป์ระกอบยอ่ย 7 รายการ 

6.1 มีการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬาอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

6.2 โรงเรียนกีฬาจะตอ้งมีการประเมินหลกัสูตรการเรียนการสอนทางดา้น
การกีฬาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

6.3 มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

6.4 มีการก าหนดหลักเกณฑใ์นการวัดและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 



  241 

6.5 มีการตรวจสอบและติดตามพฒันาการของนกัเรยีน (นกักีฬา) อย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

6.6 มีการน าขอ้มลูของนกัเรียน (นกักีฬา) อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

6.7 โรงเรียนกีฬาจะตอ้งมีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 
อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 

ซึ่งองคป์ระกอบทั้งหมดลว้นเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคัญอันจะช่วยให้การ
พฒันาดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬามีประสิทธิภาพตอ่ไปได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจยัผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มลูท่ีไดม้าเสนอแนะเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา ดงันี ้

1. ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ จากผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการ
นับไดว้่าเป็นกลไกส าคญั ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหก้ารบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
สามารถขบัเคลื่อนไปไดอ้ย่างเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชดัเจน เพื่อใหโ้รงเรียนกีฬาเกิดการพฒันา
ไดอ้ย่างแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบของการบริหารจัดการ อาทิ การก าหนด
แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ การวางแผนการบริหาร และการก ากบัดแูลท่ีดี รวมถึงการรว่มกบั
ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา เป็นตน้ 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน (นักกีฬา)  จากการวิจัยพบว่า ผู้เรียน                 
เป็นเสมือนศนูยก์ลางของการบรหิารงานของโรงเรยีนกีฬา ดงันัน้โรงเรียนจึงจะตอ้งมุ่งหาแนวทาง 
วิธีการ และกระบวนการ ต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน อาทิ การจดัหลกัสตูรใหเ้หมาะสม
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาดา้นกีฬาอย่างแท้จริง รวมไปถึงการปลูกฝังให้นักเรียน 
(นักกีฬา) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ มีความรบัผิดชอบ และไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมเพื่อน าไปใชพ้ัฒนา
ทกัษะทางการกีฬาของตน นอกจากนัน้โรงเรียนยงัจะตอ้งมีการจดัประสบการณเ์พื่อพฒันาทกัษะ 
และศกัยภาพของนกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแข่งขนัในรายการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง 
รวมไปถึงการสรา้งขวัญและก าลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 
(นกักีฬา)  

3. ดา้นบคุลากรของโรงเรยีนกีฬา จากผลการวิจยัพบวา่บคุลากรของโรงเรยีนบทบาท
ท่ีส าคญัอย่างยิ่งตอ่การขบัเคลื่อนการพฒันาโรงเรยีน  



  242 

3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ก าหนดแนวทางและกระบวนการในการ
ขบัเคลื่อนให ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถด าเนินงานในการสอนและส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนไดเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

3.2 ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และมีความ
ช านาญในการฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ ความมุ่งมั่น ตัง้ใจ เสียสละ และ
เอาใจใส่ในการฝึกสอนกีฬา หมั่นหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อพฒันาตนเองอยู่ เสมอ และท่ีส าคญัคือ
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนกัเรียน (นกักีฬา) บคุลากรวิทยาศาสตรก์าร
กีฬาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และสามารถใชค้วามรูท่ี้มีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
ดูแล รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่ผูฝึ้กสอนและนักเรียน (นักกีฬา) เช่น นักกายภาพ นักโภชนาการ 
นกัจิตวิทยา ฯลฯ 

3.3 บุคลากรอ านวยความสะดวกดูแลนักเรียน (นักกีฬา) นับว่าเป็นบุคลากร                 
ท่ีมีความส าคญัมากเช่นเดียวกนั เน่ืองจากจะเป็นผูท่ี้คอยใหค้  าปรกึษาทัง้ในเรือ่งของการเรยีนและ
การด ารงชีวิต รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการใชชี้วิตอยูใ่นโรงเรยีนกีฬา  

4. ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา จากผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจุบนัการพัฒนาทางดา้นการกีฬามีการน าหลกัการทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชเ้พื่อ
พฒันาศกัยภาพของนกักีฬา ซึ่งวิทยาศาสตรก์ารกีฬา นบัไดว้่าเป็นวิทยาศาสตรท่ี์น ามาประยกุต ์
โดยใชห้ลกัวิชาตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น กายวิภาคศาสตร ์สรรีวิทยา โภชนาการ จิตวิทยา และเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใชใ้นการฝึกซอ้มกีฬา เพื่อการแข่งขนั และส่วนส าคญัส าหรบัการดแูลสขุภาพทางดา้น
ร่างกายอย่างเป็นขัน้เป็นตอนและมีความปลอดภยัต่อร่างกายของผูเ้ล่น ดงันัน้การท่ีจะพฒันา
นกักีฬาใหป้ระสบความส าเรจ็ไดน้ัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามา
ใชค้วบคู่กับการสอนดา้นทกัษะกีฬา และเทคนิคต่างๆ ไปพรอ้มๆ กัน ดงันัน้โรงเรียนกีฬาจึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชพ้ฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬา 

5. ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยั จากผลการวิจยัพบว่า 
โรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเป็นมนุษย์ท่ีมีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู ้
ความสามารถในทางการกีฬาควบคู่ไปกับวิทยาการด้านต่าง ๆ มีความสุข มีความเป็นไทย            
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดั
สภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสวัสดิการท่ีดี ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการ
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สนับสนุนและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดร้บัการพัฒนาศกัยภาพใหมี้ความเป็นเลิศทางการกีฬา และ
สามารถการสรา้งช่ือเสียงใหก้บัประเทศชาตติอ่ไปได ้

6. ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา จากผลการวิจัยพบว่า การติดตาม
ประเมินผลการพฒันากีฬาของโรงเรียนนบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีจะชีว้ดัไดว้่าโรงเรียน
ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารหรอืไม่อย่างไร ดงันัน้ในการด าเนินการติดตามประเมิน           การ
ด าเนินงานของโรงเรยีนนัน้จะตอ้งมีองคป์ระกอบ อาทิ การประเมินคณุภาพการจดัการศกึษา การ
ประเมินหลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินการปฏิบตัิงานของบุคลากร การประเมินดา้น
กายภาพเช่น สถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงการประเมิน
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งนีเ้น่ืองจากโรงเรียนกีฬานับไดว้่าเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทส าคัญในดา้น
สง่เสรมิและพฒันาทางดา้นกีฬาขัน้พืน้ฐานของชาติ โดยมุ่งเนน้การวางรากฐานการกีฬาท่ีถกูตอ้ง
ให้แก่เยาวชน เพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถของตนไดข้ึน้ไปจนถึงระดับเป็นตัวแทน
ประเทศในการแขง่ขนักีฬาระดบัชาติและนานาชาติสามารถสรา้งช่ือเสียงใหป้ระเทศชาต ิตลอดจน
ยกระดบัมาตรฐานการกีฬาของประเทศใหส้งูยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอ่ไป 
1. ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการบรหิารงานโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยเพื่อเปรยีบเทียบ

กบัประเทศตา่ง ๆ 
2. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา

เพื่อพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิทางการกีฬาในระดบัชาติและนานาชาติ 
3. ควรท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาผูฝึ้กสอนกีฬาของโรงเรยีนกีฬาเพื่อเป็น

การายกระดบัผูฝึ้กสอนกีฬาของประเทศไทยใหเ้พิ่มมากยิ่งขึน้ 
4. ควรท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการมีสว่นรว่มขององคก์รตา่งๆ ในการพฒันาโรงเรยีนกีฬา

ของประเทศไทย 
5. ควรมีการศกึษาถึงสภาพ ปัญหา และอปุสรรคข์องการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 

เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารงานของโรงเรยีนกีฬาตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-
Structured Interview)  
2. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนท่ี 2 เพื่อใชใ้นเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

2.1 รอบท่ี 1 แบบสอบถามแบบปลายเปิด เก่ียวกบัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีน
กีฬาในประเทศไทย 

2.2 รอบท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย 

2.3 รอบท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนท่ี 3 แบบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่1 
แบบสัมภาษณ ์

แนวทางการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของ
โรงเรยีนกีฬา ซึง่เป็นการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 ของการวิจยัเรือ่ง การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬา
โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ซึ่งการตอบค าถามจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชนต์อ่การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไปได ้

ผูว้ิจยั ขอขอบคณุท่านเป็นอย่างสงูท่ีไดใ้หค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามในครัง้
นีเ้ป็นอยา่งดี จงึขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ณฐักานต ์ขนัทอง 
 

ตอนที ่1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณากาเครือ่งหมาย  หนา้ขอ้ท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัสถานภาพของท่านมากท่ีสดุ 

1. เพศ 

  ชาย     หญิง 
2. อาย ุ

  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
  อาย ุ21 – 30 ปี 
  อาย ุ31 – 40 ปี 
  อาย ุ41 – 50 ปี 
  อาย ุ51 ปีขึน้ไป 

3. หนว่ยงานในสงักดั................................................................................................ 

4. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผูบ้รหิาร 
  ผูป้ฏิบตัิงาน 
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ตอนที ่2 การศึกษาการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
1. ปัจจบุนัโรงเรยีนกีฬามีแนวทางการบรหิารดา้นกีฬาอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ท่ีผา่นมาโรงเรยีนกีฬามีปัญหาในการบรหิารดา้นกีฬาหรอืไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านคดิวา่รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาควรเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  
 



  248 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่2 

แบบสอบถามปลายเปิด  
เดลฟายรอบที ่1 

การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 
 

ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของ

โรงเรยีนกีฬา ซึง่เป็นการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 ของการวิจยัเรือ่ง การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬา
โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ซึ่งการตอบค าถามจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชนต์อ่การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไปได ้

ผูว้ิจัย ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม         
ในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี จงึขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ณฐักานต ์ขนัทอง 
ตอนที ่1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณากาเครือ่งหมาย  หนา้ขอ้ท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัสถานภาพของท่านมากท่ีสดุ 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผูบ้รหิาร 
  ผูป้ฏิบตัิงาน 

 

2. เพศ 
  ชาย     หญิง 
 

3. อาย ุ
  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
  อาย ุ21 – 30 ปี 
  อาย ุ31 – 40 ปี 
  อาย ุ41 – 50 ปี 
  อาย ุ51 ปีขึน้ไป 
 

4.หนว่ยงานในสงักดั................................................................................................ 
 



  249 

ตอนที ่2 การศึกษาสภาพการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 1. ท่านคิดว่าการท่ีจะพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา ควรมี
องคป์ระกอบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ท่านคิดว่าการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนโรงเรยีนกีฬาควรจะตอ้งมีองคป์ระกอบ
ใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านคดิวา่การท่ีจะพฒันาบคุลากรของโรงเรยีนกีฬาควรจะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านคดิวา่การท่ีจะพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬาของโรงเรยีนกีฬาควร
จะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ท่านคิดว่าการท่ีจะพฒันาสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ และความปลอดภยัของโรงเรียน

กีฬาควรจะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ท่านคิดว่าการท่ีจะพฒันาดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬาของโรงเรยีนกีฬา
ควรจะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

7.ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่2 

แบบสอบถามความคดิเหน็ 
เดลฟาย รอบที ่2 

เร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย  
 

ค าชีแ้จง 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน

ประเทศไทย ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งเป็นไปไดว้่าอาจมีบาง
ขอ้อาจมีความส าคญัมากนอ้ยแตกตา่งกนั ผูว้ิจยัใครข่อความกรุณาจากท่านใหล้งความเห็นว่าขอ้
ใดมีความจ าเป็นหรือมีความส าคญัต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทยมากนอ้ยเพียงใด โดยการแสดงความคิดเห็นมีระดบัความเป็นไปได ้5 ระดบั ดงันี ้
  5 หมายถึง ขอ้ความนัน้เป็นไปไดม้ากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง ขอ้ความนัน้เป็นไปไดม้าก 
  3 หมายถึง ขอ้ความนัน้เป็นไปไดป้านกลาง 
  2 หมายถึง ขอ้ความนัน้เป็นไปไดน้อ้ย 
  1    หมายถึง ขอ้ความนัน้เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสดุ 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัและมี
ความสมัพนัธต์อ่การบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมีนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนและเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางดา้นการกีฬา เพื่อพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นการกีฬาใหไ้ดร้บัการ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 

โรงเรียนกีฬา หมายถึง โรงเรียนกีฬาท่ีสงักดัสถาบนัการพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา จ านวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี โรงเรยีน
กีฬาจงัหวดัตรงั โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์โรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช โรงเรยีนกีฬา
จังหวดัยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวดัล าปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัด ศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สพุรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง  โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจงัหวดั
เชียงใหม ่และโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
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 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในรอบนี ้และรอบต่อไป ผูว้ิจยัจะน าไปสรา้งรูปแบบ
การบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ดงันัน้ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบให้
ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุและขอขอบพระคณุอย่างสงูมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

ณฐักานต ์ขนัทอง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่2 
แบบสอบถามความคดิเหน็ 

เดลฟาย รอบที ่2 
รูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน    ท่ีอยูห่นา้ขอ้ความและเติมค าท่ีตรงกบัสภาพความ
เป็นจรงิเก่ียวกบัท่าน  

1.  เพศ       ชาย 

      หญิง 

2.  อาย.ุ.......................... ปี  

3.  วฒุทิางการศกึษา    ปรญิญาตร ี

       ปรญิญาโท 

       ปรญิญาเอก 

4. ต าแหนง่หนา้ท่ี    ผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 

       ผูบ้รหิารโรงเรยีนกีฬา 

      ครูผูส้อนโรงเรยีนกีฬา 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................. 

5. ระยะเวลาท่ีอยูใ่นต าแหนง่ ..................... ปี  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ในฐานะทีท่่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาท่านมีความคิดว่า
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยควรมีรูปแบบอย่างไร  
 
ค าชีแ้จง ส าหรบัการตอบแบบแบบสอบถามตอนท่ี 2  

ขอใหท้่านประเมินขอ้ท่ีท่านคิดว่าเป็นรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ
ไทย โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องตวัเลือกท่ีตรงกับระดบัการประเมินของท่าน  
 
 

 
 

 

รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านระบบการบริหารจัดการ       
1. โรงเรียนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และ
กระบวนการบริหารอย่างเป็นเอกภาพ 
แต่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ก า ร ก า กั บดู แ ล ขอ ง
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครฐั เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ดา้นงบประมาณในการบริหารจัดการ
โรงเรยีน 

      

2. โรงเรียนกีฬามีการบริหารและการ
ก า กั บ ดู ท่ี ดี  ใ น รู ป แ บบ ข อ ง คณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น  โ ด ย
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสมาคมกีฬา 
ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น 
สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ภาคเอกชน เป็นตน้ 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3. โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง 
นโยบาย และการวางแผน ร่วมกับทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพัฒนากีฬา
ของทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งมีทิศทางท่ีความ
ชดัเจน 

      

4. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหาร
จดัการ ในสว่นของแผนงานและแผนการ
ใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง 

      

5. โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชาสามัญ และเฉพาะ
ทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาแบบ
เบ็ดเสร็จในโรงเรียน โดยเนน้วิชาสามญั
ท่ี เ ป็นแกนบังคับเพื่ อสามารถใช้ใน
การศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

      

6. การจัดหลักสูตรเฉพาะทางการกีฬา
ของโรงเรียนกีฬาในแต่ละแห่งควรมีการ
เน้นเฉพาะกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาท่ี
โรงเรียนก าหนดทิศทางในการพัฒนา 
เพื่ อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

      

7. โรงเรยีนกีฬามีการจดัหลกัสตูรเนือ้หา
รายวิชาท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะ และ
ศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8. การจัดหลักสูตรเฉพาะทางดา้นการ
กีฬาของโรงเรียนกีฬามีการจดัการเรียน
การสอนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การฝึกซอ้ม เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพทางการกีฬาของผูเ้รยีน  

      

9. โรงเรียนกีฬามีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีฝึกและ
ปฏิบัติจริง  อันจะช่วยในการพัฒนา
ศัก ยภ าพขอ งนั ก เ รี ย น ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

      

10. โรงเรียนกีฬามีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชใ้นการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

      

11. โรงเรียนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
และรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศกึษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้นัก เ รี ยน ท่ี มีความสามารถและ
คณุภาพเขา้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

      

12. โรงเรียนกีฬามีการจัดสวัสดิการแก่
นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมและแข่งขัน 
ฯลฯ 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

13. โรงเรียนมีการจัดท าแผนการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาแผน
ฝึกซ้อมและส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนัเพื่อฝึกประสบการณ ์และพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 

      

14. โรงเรียนมีการจัดท าฐานขอ้มูลของ
โรงเรยีนและนกัเรยีนอยา่งเป็นระบบและ
มีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใชใ้นการ
ก าหนดและพฒันา 

      

15. โรงเรียนกีฬาพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย
ท าการศกึษาและวิจยั 

      

ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน 
(นักกีฬา) 

      

1.โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างให้นักเรียน (นักกีฬา) ได้
พฒันาทกัษะ และศกัยภาพของตนเองได้
อยา่งเต็มความสามารถ 

      

2.โรงเรียนกีฬามีการปลูกฝังใหน้ักเรียน 
(นักกีฬา) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมี
ความรบัผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นกีฬาของตนเอง 

      

3. โรง เรียนกีฬาส่ง เสริมให้นัก เรียน 
(นักกีฬา) ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเพื่ อ
น าไปใชพ้ัฒนาทักษะทางการกีฬาของ
ตน  
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4.โรงเรียนกีฬามีการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของ
นักกีฬา ในการฝึกซอ้ม และส่งเขา้ร่วม
การแข่ งขันในรายการต่างๆ  อย่าง
ตอ่เน่ือง 

      

5.สร้างขวัญและก าลัง ใจ  เพื่ อ เ ป็น
แรงจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
นกัเรยีน (นกักีฬา)  

      

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา       
1.ผูบ้ริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผูมี้ความรู ้
ความสามารถ และมีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
สามารถบริหาร โรง เรียนได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 

      

2.ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ท่ีมีภาวะ
ผู้น  า มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิ
บาล  

      

3.โรงเรียนกีฬามีบุคลากรสนบัสนุนดา้น
ตา่งๆ ที่มีศกัยภาพและเพียงพอ  

      

4.มีการสรรหาครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอน
เฉพาะทางด้านการกีฬา ท่ี มีความรู ้ 
ความสามารถ และมีความช านาญใน
การฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 

      

5.ครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอนมีการจัดท า
แผนการฝึกสอน ( ฝึกซ้อม)  และส่ง
นัก กีฬาเข้าร่วมแข่ งขัน  เพื่ อพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 

      

รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6.โรงเรียนกีฬามีครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) 
เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 

      

7.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความ
รบัผิดชอบ และเอาใจใส่ในการฝึกสอน
นกัเรยีน 

      

8.ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ และเสียสละ ในการฝึกสอนและ
พฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 

      

9.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน 
(นกักีฬา)  

      

10.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหา
ความรู ้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  

      

11. โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรยีมบคุลากร
ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดูแลนักเรียน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

      

12.โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรียมบคุลากร
อ านวยความสะดวกดูแลนัก เ รี ยน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

      

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 

      

1.โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การตรวจสขุภาพ 
และวัดขนาดร่างกายนักเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมและ
สวัสดกิาร 

      

1.โรงเรียนกีฬามีสถานท่ีในการจัดการ
เรียนการสอน และการฝึกซ้อมกีฬาท่ี
เหมาะสมและมีมาตรฐาน  

      

2.โรงเรยีนกีฬามีวสัด ุและอปุกรณใ์นการ
เรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาท่ีมี
มาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บใน
การฝึกซอ้ม 

      

3.โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การฝึกซอ้ม 

      

5.โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบ
นกัเรียน ชุดฝึกซอ้มและชุดแข่งขนัใหก้ับ
นกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

6.โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูก
สขุลกัษณะสะอาด ตามหลกัโภชนาการ
ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

7.โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องอาหารท่ี
สะอาดและถูกสุขลักษณะสามารถ
รองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

ด้านการติดตามประเมินผลการ
พัฒนากีฬา 

      

1 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2.โรงเรียนกีฬามีการประเมินหลักสูตร
การเรียนการสอนทางดา้นการกีฬาอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

      

3.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง 

      

4.มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน 
(ผู้ฝึกสอน) อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
ชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

      

5.มีการตรวจสอบและตดิตามพฒันาการ
ของนักเรียน (นักกีฬา) อย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

      

6.มีการน าขอ้มูลของนักเรียน (นักกีฬา) 
มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

      

7.โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและ
ติดตามความพรอ้มของสถานท่ี อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาอย่าง
ตอ่เน่ือง 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
1.ดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
2.ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
 
3.ดา้นการพฒันาบคุลากรทางการกีฬา 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
 

4.ดา้นการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
5.ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
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6.ดา้นการติดตามประเมินผลการพฒันากีฬา 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...... 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่2 
แบบสอบถามความคดิเหน็ 

เดลฟาย รอบที ่3 
รูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน    ท่ีอยูห่นา้ขอ้ความและเติมค าท่ีตรงกบัสภาพความ
เป็นจรงิเก่ียวกบัท่าน  

1. เพศ       ชาย 

      หญิง 

2. อาย.ุ.......................... ปี  

3. วฒุิทางการศกึษา   ปรญิญาตร ี

       ปรญิญาโท 

       ปรญิญาเอก 

4. ต าแหน่งหนา้ท่ี    ผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 

       ผูบ้รหิารโรงเรยีนกีฬา 

      ครูผูส้อนโรงเรยีนกีฬา 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................. 

5. ระยะเวลาท่ีอยูใ่นต าแหน่ง ..................... ปี  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ในฐานะทีท่่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาท่านมีความคิดว่า
รูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยควรมีรูปแบบอย่างไร  
 
ค าชีแ้จง ส าหรบัการตอบแบบแบบสอบถามตอนท่ี 2  

ขอใหท้่านประเมินขอ้ท่ีท่านคดิวา่เป็นรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ
ไทย โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องตวัเลือกท่ีตรงกับระดบัการประเมินของท่าน  

 

 

รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา       
1.ผูบ้ริหารโรงเรียนกีฬา เป็นผูมี้ความรู ้
ความสามารถ และมีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
สามารถบริหาร โรง เรียนได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 

      

2.ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ท่ีมีภาวะ
ผู้น  า มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิ
บาล  

      

3.โรงเรียนกีฬามีบุคลากรสนบัสนุนดา้น
ตา่งๆท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ  

      

4.มีการสรรหาครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอน
เฉพาะทางด้านการกีฬา ท่ี มีความรู ้ 
ความสามารถ และมีความช านาญใน
การฝึกสอนกีฬาโดยเฉพาะ 

      

5.ครูผู้สอน หรือผู้ฝึกสอนมีการจัดท า
แผนการฝึกสอน ( ฝึกซ้อม)  และส่ง
นัก กีฬาเข้าร่วมแข่ งขัน  เพื่ อพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6.โรงเรียนกีฬามีครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) 
เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 

      

7.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความ
รบัผิดชอบ และเอาใจใส่ในการฝึกสอน
นกัเรยีน 

      

8.ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ และเสียสละ ในการฝึกสอนและ
พฒันานกัเรยีน (นกักีฬา) 

      

9.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้มีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน 
(นกักีฬา)  

      

10.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) เป็นผูท่ี้หมั่นหา
ความรู ้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  

      

11. โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรยีมบคุลากร
ดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาดูแลนักเรียน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

      

12.โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรียมบคุลากร
อ านวยความสะดวกดูแลนัก เ รี ยน 
(นกักีฬา) ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

      

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 

      

1.โรงเรียนกีฬาจดัใหมี้การตรวจสขุภาพ 
และวัดขนาดร่างกายนักเรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2.โรง เรียนกีฬาจัดให้มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

      

3.โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตรก์าร
กีฬามาใชป้รบัปรุงและพฒันาศกัยภาพ
ของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  

      

4.โรงเรียนกีฬามีการจดัหอ้งหรือสถานท่ี
ส าหรับด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์
อยา่งเหมาะสม  

      

5.โรงเรยีนกีฬามีการจดัหาเครือ่งมือ วสัด ุ
อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การ กีฬา 
รองรบัการพฒันานกักีฬา ท่ีมีมาตรฐาน 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

6.โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ี
ด้านวิ ทยาศาสตร์ก า ร กีฬา เพื่ อ ให้
ค  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอยา่งเพียงพอ 

      

7.โรงเรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย และ
วิ เ ค ร า ะ ห์  โ ด ย ใ ห้ ห ลั ก ก า ร ด้ า น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใช้
ในการพฒันานกักีฬา 

      

8.โรงเรียนกีฬามีการจัดเก็บข้อมูลของ
นักกีฬา ท่ีเก่ียวกับการใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

      



  268 

 

รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม สวัสดกิาร 
และความปลอดภัย 

      

1.โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการ
จัดการเรียนการสอน และการฝึกซ้อม
กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน เช่น 
หอ้งเรยีน สนามกีฬา และสถานท่ีฝึกซอ้ม
ในแตล่ะชนิด ฯลฯ 

      

2.โรงเรยีนกีฬามีวสัด ุและอปุกรณใ์นการ
เรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาท่ีมี
มาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บใน
การฝึกซอ้ม 

      

3.โรงเรียนกีฬามีการจดัเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนและ
การฝึกซอ้ม  

      

4.โรงเรียนกีฬามีการจัดหอพักให้ถูก
สขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 

      

5.โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบ
นกัเรียน ชุดฝึกซอ้มและชุดแข่งขนัใหก้ับ
นกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

6.โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูก
สขุลกัษณะสะอาด ตามหลกัโภชนาการ
ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

7.โรงเรียนกีฬามีการจัดห้องอาหารท่ี
สะอาดและถูกสุขลักษณะสามารถ
รองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      



  269 

 

 

 

รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8.โรงเรียนมีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ
ปลอดภยัดแูลนกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

      

ด้านการติดตามประเมินผลการ
พัฒนากีฬา 

      

1 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

      

2.โรงเรียนกีฬาจะต้องมีการประเมิน
หลกัสูตรการเรียนการสอนทางดา้นการ
กีฬาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

      

3.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง 

      

4.มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน 
(ผู้ฝึกสอน) อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
ชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

      

5.มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการ
ของนักเรียน (นักกีฬา) อย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

      

6.มีการน าขอ้มูลของนักเรียน (นักกีฬา) 
มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูและน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้
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รูปแบบการบริหารด้านกฬีา 
โรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

ระดับความคดิเหน็ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

7.โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและ
ติดตามความพรอ้มของสถานท่ี อปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

      

8.โรงเรียนมีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ
ปลอดภยัดแูลนกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
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แบบแสดงความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒทิีมี่ตอ่ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

(การอภปิรายกลุ่ม : Focus Group Discuss) 
ค าชีแ้จง 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ
ไทย ซึง่ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครบถว้นและสมบรูณม์าก
ท่ีสดุ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 
1. ศกึษาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิาร แนว

ทางการบรหิารราชการของสถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. 2556 – 2560 สว่นงานการบรหิารดา้นกีฬา
ของโรงเรียนกีฬาในสงักดัสถาบนัการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ตลอดงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้เก่ียวกบัการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพื่อเป็นขอ้มลู
ในการสรา้งโครงสรา้งค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูท้รงคณุวฒุิ  

2. น าโครงสรา้งค าถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกมาหาคุณภาพเครื่องมือ กับ
ผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 5 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

3. สมัภาษณเ์ชิงลึก (Indepth Interview) กับผูท้รงคณุวุฒิ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาประเทศไทย จ านวน 5 คน  

4. เพื่อน าขอ้มูลมาใชส้งัเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
สรา้งแบบสอบถามปลายเปิดท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการบริหารการกีฬา
โรงเรยีนกีฬาซึง่จะน ามาใชใ้นขัน้ตอนท่ี 2 

ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
1. ท าการพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ในการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา จ านวน 17 คน เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการบริหาร
ดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิและมีความสมบรูณ ์โดย
การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จ านวน 3 รอบ ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1.1 เก็บขอ้มูลรอบท่ี 1 ดว้ยแบบสอบถามปลายเปิดท่ีไดจ้าการสงัเคราะห์
ขอ้มลูในขัน้ตอนท่ี 1 เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬา
ของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

1.2  เก็บขอ้มลูรอบท่ี 2 โดยการน าความคิดเห็นท่ีสงัเคราะหไ์ดจ้ากรอบท่ี 1 
มาสรา้งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)5 ระดบัเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ
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แต่ละคนใหน้ า้หนกัความส าคญัของแต่ละขอ้รวมทัง้เหตผุลท่ีเห็นดว้ยหรอืไม่เห็นดว้ยของแต่ละขอ้
ลงหรอืควรแกไ้ขส านวนผูเ้ช่ียวชาญสามารถใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมไดแ้ลว้สง่แบบสอบถามในรอบนี้
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คนเดิม เม่ือไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้จึงน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ค  าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการน าค าตอบแตล่ะขอ้มาหาคา่มธัยฐาน (Median) และคา่
พิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ขอ้ท่ีผ่านเกณฑต์อ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) ตัง้แต่ 
3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทส ์(InterquartileRange) ไม่เกิน1.50 

1.3 เก็บขอ้มลูรอบท่ี 3 โดยการน าค าตอบท่ีวิเคราะหไ์ดจ้ากรอบท่ี 2 มาสรา้ง
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)5 ระดบัเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญแตล่ะคน
ใหน้ า้หนกัความส าคญัของแตล่ะขอ้รวมทัง้เหตผุลท่ีเห็นดว้ยหรอืไม่เห็นดว้ยของแตล่ะขอ้ลงหรอืควร
แก้ไขส านวนผู้เช่ียวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไดแ้ลว้ส่งแบบสอบถามในรอบนีใ้ห้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คนเดิมเพื่อยืนยันอีกครัง้ เม่ือได้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้จึงน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะหค์  าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี  3โดยการน าค าตอบแต่ละขอ้มาหาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ขอ้ท่ีผ่านเกณฑต์อ้งมีค่ามธัยฐาน 
(Median) ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทส ์(InterquartileRange) ไม่เกิน1.50 

2. ไดรู้ปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
ขัน้ตอนท่ี 3 การยืนยนัรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 

1. น ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ไดพ้ิจารณาแลว้มายืนยันความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ประโยชน์ จาก
ผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 10 คน โดยด าเนินการดงันี ้

1.1 ยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ในประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคสนทนากลุม่ (Focus Group)  

1.2. ยืนยนัความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชน ์ของ
รูปแบบการบริหารด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Item –Objective Congruence Index: IOC) 

2. สรุปรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยัขั้นตอนที ่3 
แบบแสดงความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒทิีมี่ตอ่ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 
(การอภปิรายกลุ่ม : Focus Group Discuss) 

 
ค าชีแ้จง 

แบบประเมินฉบบันี ้เป็นการประเมินรูปแบบตามเอกสารท่ีแนบ โดยเสนอในส่วนท่ีเป็น
เนือ้หาสาระจากรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย   

ในฐานะท่ีท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ขอใหท้่านพิจารณาว่าดัชนีหรือตวับ่งชีท่ี้ก าหนดไวใ้น
องคป์ระกอบของรูปแบบในดา้น หลกัการ จุดมุ่งหมาย กลไกการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ การ
ประเมินผล และเง่ือนไขความส าเรจ็ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความมีประโยชน ์ในการ
พฒันารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ 

ความเหมาะสม หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย 

ความเป็นไปได ้หมายถึง ความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬา
โรงเรยีนกีฬาในประเทศไทยไปปฏิบตัิจรงิ 

ประโยชน ์  หมายถึง  ประโยชนต์่อการน ารูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬา
ในประเทศไทย  

โดยท าเครือ่งหมาย ✓ในช่องระดบัการประเมินของท่านตามเกณฑต์อ่ไปนี ้
“1” หมายถึง   เนือ้หาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้หรอืมี

ความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยไปปฏิบตัิ ใน
ระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

“0” หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าเนือ้หาสาระของรูปแบบมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้หรือมีความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย
ไปปฏิบตัิ ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

“-1” หมายถึง   เนือ้หาสาระของรูปแบบไม่ความเหมาะสม ความเป็นไปไม่ได ้
หรือมีความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการบริหารดา้นกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยไปปฏิบตัิ 
ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

ขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูยิ่งท่ีใหค้วามอนเุคราะห ์
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ค าชีแ้จง ส าหรบัการตอบแบบแบบสอบถามตอนท่ี 2  
ขอใหท้่านประเมินขอ้ท่ีท่านคิดว่าเป็นรูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศ

ไทย โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องตวัเลือกท่ีตรงกับระดบัการประเมินของท่าน  
 

รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่

แน่ใจ0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ด้านระบบการบริหารจัดการ 

1. โรงเรยีนกีฬามีแนวทาง รูปแบบ และ
กระบวนการบริหารอย่างเป็นเอกภาพ 
แต่อยู่ ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่ง
เ ป็นหน่วยงานภาครัฐ  เพื่ อให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณในการ
บรหิารจดัการโรงเรยีน 

    

2. โรงเรียนกีฬาจะต้องมีการบริหาร
และการก ากับดูท่ีดี  ในรูปแบบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดย
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย 
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนจากสมาคมกีฬา 
ชุ ม ช น  อ ง ค์ก ร ปกค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น 
สถานศกึษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ภาคเอกชน เป็นตน้ 

    

3. โรงเรียนกีฬามีการก าหนดทิศทาง 
นโยบาย และการวางแผน ร่วมกับทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากีฬา
ของท้องถ่ิน โดยจะต้องมีทิศทางท่ี
ความชดัเจน 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่

แน่ใจ0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

4. โรงเรียนมีการวางแผนการบริหาร
จัดการ  ในส่วนของแผนงานและ
แผนการใชจ้่ายงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

    

5. โรงเรียนกีฬามีการจดัหลกัสตูรการ
เรียนการสอนวิชาสามัญ และเฉพาะ
ทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาแบบ
เบ็ดเสร็จในโรงเรียน  โดยเน้นวิชา
สามญัท่ีเป็นแกนบงัคบัเพื่อสามารถใช้
ในการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได ้

    

6. การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬา
ของโรงเรียนกีฬาในแต่ละแห่งมีการ
เน้นเฉพาะกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาท่ี
โรงเรียนก าหนดทิศทางในการพฒันา 
เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

    

7. โรงเรียนกีฬามีการจัดหลักสูตร
เ นื ้ อ ห า ร า ย วิ ช า ท่ี จ า เ ป็ น แ ล ะ มี
ความส าคัญต่อการน าไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะ และศักยภาพทางการ
กีฬาของผูเ้รยีน  

    

8. การจดัหลกัสตูรเฉพาะทางดา้นการ
กีฬาของโรงเรียนกีฬามีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเอื ้ออ านวยต่อการ
ฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการ
กีฬาของผูเ้รยีน 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่

แน่ใจ0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

9. โรงเรียนกีฬามีการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีฝึกและ
ปฏิบัติจริง อันจะช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของนัก เ รียนได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

    

10. โรงเรยีนกีฬามีการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีฝึกและ
ปฏิบัติจริง อันจะช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของนัก เ รี ยน ได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

    

11.โรงเรียนกีฬามีการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มาใชใ้นการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

    

12.โรงเรยีนกีฬามีหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
และรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเขา้
ศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
และคณุภาพเขา้เรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

    

13.โรงเรียนมีการจัดท าแผนการเรียน
การสอนให้เหมาะสม โดยพิจารณา
แผนฝึกซอ้ม และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนัเพื่อฝึกประสบการณ ์และ
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่

แน่ใจ0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

14.โรงเรยีนมีการจดัท าฐานขอ้มลูของ
โรงเรียนและนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีความทนัสมยัตลอดเวลา เพื่อใช้
ในการก าหนดพัฒนาและวางแผน
พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน  

    

15.โรงเรียนกีฬาพัฒนาหลักสูตรการ
จดัการเรยีนการสอนของโรงเรียน โดย
ท าการศกึษาและวิจยั 
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ภาพประกอบ 11 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นระบบการบรหิารจดัการ 

 
 

มีการบรหิารและการก ากบัดแูลท่ีดี ในรูปแบบของ 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

มีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และการวางแผน  
รว่มกบัทกุภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

มีการวางแผนงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ                

อย่างเป็นระบบ 

มีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการบรหิารอย่างเป็น
เอกภาพแตอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวง 

มกีารจดัหลกัสตูรเฉพาะทางการกีฬา ดว้ยการเนน้เฉพาะกีฬาใน

แตล่ะชนิดกีฬา 

มีการจดัหลกัสตูรเนือ้หารายวิชาท่ีจ าเป็นและมีความส าคญั

ต่อการน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 

มีการจดัการเรยีนการสอนที่เอือ้อ  านวยต่อการฝึกซอ้ม เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

มีการจดักระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดย
เนน้การเรยีนการสอนท่ีฝึกและปฏิบตัิจรงิ 

มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใชใ้นการเรยีน    

การสอน 

มีหลกัเกณฑ ์แนวทาง และรูปแบบการคดัเลือกนกัเรยีนเขา้ศกึษา 

มีการจดัท าแผนการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมโดยพิจารณาแผน

ฝึกซอ้ม และสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแข่งขนัเพ่ือหาประสบการณ ์

มีการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนวิชาสามญั และเฉพาะ

ทางการกีฬาแบบเบ็ดเสรจ็ 

ก าหนดทิศทาง 

การวางแผน  

หลกัสตูร  

การเรียน     

การสอน  

ดา้นระบบการ
บรหิารจดัการ 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่แน่ใจ

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ดา้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (นักกฬีา) 
1.โรงเรียนกีฬามีการจัดหลกัสูตรเพื่อ
เสริมสร้างให้นักเรียน (นักกีฬา) ได้
พฒันาทกัษะ และศกัยภาพของตนเอง
ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 

    

2 . โ ร ง เ รี ยน กีฬา มีการปลูก ฝั ง ให้
นกัเรยีน (นกักีฬา) มีความมุง่มั่น ตัง้ใจ 
และมีความรบัผิดชอบในการพัฒนา
ศกัยภาพทางดา้นกีฬาของตนเอง 

    

3.โรงเรียนกีฬาส่งเสริมให้นักเรียน 
(นักกีฬา)ได้รับความรู ้เพิ่มเติมเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาทกัษะทางการกีฬา  

    

4.โรงเรียนกีฬามีการจดัประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักกีฬาในการฝึกซอ้มและส่งเขา้ร่วม
การแข่งขันในรายการต่างๆอย่าง
ตอ่เน่ือง 

    

5.สร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อเป็น
แรงจูงใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้ับ
นกัเรยีน (นกักีฬา)  
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ภาพประกอบ 12 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน (นกักีฬา) 

  

การปลกูฝังใหน้กัเรยีน (นกักีฬา) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และมี
ความรบัผิดชอบ 

สง่เสริมใหน้กัเรียน (นกักีฬา) ไดร้บัความรูเ้พ่ิมเติมเพ่ือน าไปใช้
พฒันาทกัษะทางการกีฬาของตน 

มีการจดัประสบการณเ์พ่ือพฒันาทกัษะ และศกัยภาพของ

นกักีฬา ในการฝึกซอ้ม และสง่เขา้รว่มการแข่งขนั 

มีการเสรมิสรา้ง และพฒันาทกัษะ ศกัยภาพของนกัเรยีน 
(นกักีฬา) ใหพ้ฒันาเต็มความสามารถความสามารถ 

มีการสรา้งขวญัและก าลงัใจ เพ่ือเป็นแรงจงูใจและเป็นแรง

บนัดาลใจใหก้บันกัเรยีน (นกักีฬา) 

ความรู ้
ทกัษะ  

 

จิตใจ 

 

ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รยีน 

(นกักฬีา) 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
1 

ไม่
แน่ใจ

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

ด้านบุคลากรของโรงเรียนกีฬา 

1.ผู้บริหารโรงเรียนกีฬา เ ป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

    

2.ผูบ้ริหารของโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  า มี
การบรหิารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล  

    

3.โรงเรียนกีฬามีบคุลากรสนบัสนนุดา้นตา่งๆ
ท่ีมีศกัยภาพและเพียงพอ  

    

4.มีการสรรหาครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนเฉพาะ
ทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้ความสามารถ 
และมีความช านาญในการฝึกสอนกีฬา
โดยเฉพาะ 

    

5.ครูผูส้อน หรือผูฝึ้กสอนมีการจดัท าแผนการ
ฝึกสอน (ฝึกซ้อม) และส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขนั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน 

    

6. โ รง เ รียน กีฬามีค รูผู้สอน  (ผู้ ฝึ กสอน) 
เพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 

    

7.ค รูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เ ป็นผู้ ท่ี มีความ
รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในการฝึกสอน
นกัเรยีน 

    

8.ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ 
และเสียสละ ในการฝึกสอนและพัฒนา
นกัเรยีน (นกักีฬา) 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
1 

ไม่
แน่ใจ

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 

9.ค รูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เ ป็นผู้ ท่ี มีความ
ประพฤติ เ ป็นแบบอย่าง ท่ีดีต่อนัก เ รียน 
(นกักีฬา)  

    

10.ครูผู้สอน (ผู้ฝึกสอน) เป็นผู้ท่ีหมั่ นหา
ความรูเ้พิ่มเตมิ เพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

    

11. โรงเรยีนกีฬามีการจดัเตรยีมบคุลากรดา้น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาดแูลนกัเรียน (นกักีฬา) 
ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  

    

12.โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมบุคลากร
อ านวยความสะดวกดูแลนักเรียน (นักกีฬา) 
ในโรงเรยีนอยา่งเพียงพอ  
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ภาพประกอบ 13 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย ดา้นบคุลากรของ

โรงเรยีนกีฬา 
 

ผูบ้รหิารเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และมีวิสยัทศัน์
กวา้งไกล 

ผูบ้รหิารเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  ามีการบรหิารงานอย่าง                
มีธรรมาภิบาล 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนมีการจดัท าแผนการฝึกสอน (ฝึกซอ้ม) 

และสง่นกักีฬาแข่งขนั 

มีครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเพียงพอตอ่การดแูลนกัเรยีน (นกักีฬา) 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใส่

ในการฝึกสอนนกัเรยีน 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และเสียสละ ในการ
ฝึกสอนและพฒันานกัเรยีน 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างท่ี
ดีตอ่นกัเรยีน (นกักีฬา) 

 

ครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้หมั่นหาความรูเ้พ่ิมเติม เพื่อ

พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

มีบคุลากรดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาอย่างเพียงพอ  

มีครูผูส้อน/ผูฝึ้กสอนเฉพาะทางดา้นการกีฬาท่ีมีความรู ้ความสามารถ 

และมีความช านาญ 

มีบคุลากรอ านวยความสะดวกเพียงพอ  

ผูบ้รหิาร  

 

ผูฝึ้กสอน  

 

บคุลากร 
ฝ่ายสนบัสนนุ 

 

ดา้นบคุลากรของ           
โรงเรยีนกีฬา 

 



  284 

รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่แน่ใจ

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการกีฬา 

1. โรง เรียน กีฬาจัดให้มีการตรวจ
สขุภาพ และวดัขนาดรา่งกายนกัเรียน
อยา่งตอ่เน่ือง 

    

2.โรงเรียนกีฬาจัดให้มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

    

3.โรงเรียนกีฬามีการน าวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง  

    

4.โรง เรียนกีฬามีการจัดห้องหรือ
สถ าน ท่ี ส า ห รับ ด า เ นิ น ก า รด้า น
วิทยาศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม  

    

5.โรงเรียนกีฬามีการจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา รองรับการพัฒนานักกีฬา ท่ีมี
มาตรฐาน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

    

6 . โ ร ง เ รี ยน กีฬา มี กา รจัด เ ต รี ยม
เจ้าหน้าท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
เพื่อให้ค  าแนะน าและดูแลนักกีฬา
อยา่งเพียงพอ 

    

7.โรงเรียนกีฬามีการศึกษา วิจัย และ
วิ เ ค ร า ะ ห์  โ ด ย ใ ห้ห ลัก ก า รด้า น
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมา
ใชใ้นการพฒันานกักีฬา 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่แน่ใจ

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

8.โรงเรียนกีฬามีการจดัเก็บขอ้มลูของ
นกักีฬา ท่ีเก่ียวกบัการใชว้ิทยาศาสตร์
การกีฬาในการพฒันานกักีฬา 
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ภาพประกอบ 14 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางการกีฬา 

  

มีการจดัเก็บขอ้มลูของนกักีฬา ท่ีเก่ียวกบัการใช้

วิทยาศาสตรก์ารกีฬาในการพฒันานกักีฬา 

การ
เสรมิสรา้ง 

วิจยัและ
พฒันา 

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 

 

มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

มีการน าวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาใชป้รบัปรุงและพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรยีน 

มีการจดัหอ้งหรอืสถานท่ีส าหรบัด าเนินการดา้น

วิทยาศาสตรอ์ย่างเหมาะสม 

มกีารตรวจสขุภาพ และวดัขนาดรา่งกายนกัเรยีน 
อย่างตอ่เน่ือง 

มีการจดัเตรยีมเจา้หนา้ท่ีดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือให้
ค  าแนะน าและดแูลนกักีฬาอย่างเพียงพอ 

 

มีการศกึษา วิจยั และวิเคราะห ์โดยใหห้ลกัการดา้น

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา

นกักฬีา 

มีการจดัหาเครือ่งมือ วสัด ุอปุกรณด์า้นวิทยาศาสตร ์      

การกีฬาท่ีมีมาตรฐาน ความเหมาะสมและเพียงพอ 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่แน่ใจ

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดกิาร 

1.โรงเรียนกีฬามีการสถานท่ีในการ
จดัการเรียนการสอน และการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน  

    

2.โรงเรียนกีฬามีวสัดุ และอุปกรณใ์น
การเรยีนการสอนและการฝึกซอ้มกีฬา
ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บ
ในการฝึกซอ้ม 

    

3.โรงเรียนกีฬามีการจัดเตรียมสิ่ ง
อ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนและการฝึกซอ้ม  

    

4.โรงเรียนกีฬามีการจัดหอพักให้ถูก
สขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 

    

5.โรงเรียนกีฬามีการจัดเครื่องแบบ
นักเรียน ชุดฝึกซ้อมและชุดแข่งขัน
ใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

    

6.โรงเรียนกีฬามีการจัดอาหารท่ีถูก
สุ ข ลั ก ษณ ะ ส ะ อ า ด  ต า ม ห ลั ก
โภชนากา ร ให้กั บนัก เ รี ย นอย่ า ง
เพียงพอ 

    

7.โรงเรียนกีฬามีการจัดหอ้งอาหารท่ี
สะอาดและถูกสุขลักษณะสามารถ
รองรบัใหก้บันกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 

    

8.โรงเรียนกีฬามีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ
ปลอดภยัดแูลนกัเรยีนอยา่งเพียงพอ 
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ภาพประกอบ 15 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ 

  

มีวสัด ุและอปุกรณใ์นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีมีมาตรฐาน เพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บในการฝึกซอ้ม 

มีการจดัเตรยีมสิ่งอ  านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน
และการฝึกซอ้ม 

มีการจดัหอพกัใหส้ขุลกัษณะใหก้บันกัเรยีน 

มีการสถานท่ีในการจดัการเรยีนการสอน และการฝึกซอ้ม
กีฬาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน 

มีการจดัอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะสะอาด ตามหลกั

โภชนาการใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัหอ้งอาหารท่ีสะอาดและถกูสขุลกัษณะสามารถ

รองรบัใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัเครือ่งแบบนกัเรยีน ชดุฝึกซอ้มและชดุแข่งขนัใหก้บั
นกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

มีการจดัหอ้งสนัทนาการรองรบัใหก้บันกัเรยีนอย่างเพียงพอ 

สภาพแวดลอ้
ม 

สวสัดิการ 

ความปลอดภยั 
มีการจดัเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัดแูลนกัเรยีน   อย่าง

เพียงพอ 

ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มและ
สวสัดิการ 
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รูปแบบการบริหารดา้นกฬีา 
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 

ความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม

1 
ไม่แน่ใจ

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

ด้านการตดิตามประเมินผลการพัฒนากีฬา 

1 . มีการประ เมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนกีฬาอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง 

    

2.โรงเรียนกีฬามีการประเมินหลกัสตูร
การเรียนการสอนทางด้านการกีฬา
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

    

3.มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

    

4.มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) อยา่งเป็นรูปธรรม 
มีความชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

    

5.มีการติดตามประเมินผลพฒันาการ
ของนกัเรยีน (นกักีฬา) อยา่งเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 

    

6 . มี ก า ร น า ข้ อ มู ล ข อ ง นั ก เ รี ย น 
(นักกีฬา) มาใช้เป็นฐานข้อมูลและ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ตอ่ไป 

    

7.โรงเรียนกีฬามีการตรวจสอบและ
ติดตามความพร้อมของสถาน ท่ี  
อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
ใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม
กีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาพประกอบ 16 รูปแบบการบรหิารดา้นกีฬาโรงเรยีนกีฬาในประเทศไทย  

ดา้นการติดตามและประเมนิผล 

  

มีการประเมินหลกัสตูรการเรยีนการสอนทางดา้นการกีฬา
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน (ผูฝึ้กสอน) 
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลครูผูส้อน/

ผูฝึ้กสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนกีฬา
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

มีการน าขอ้มลูของนกัเรยีน (นกักีฬา) มาใชเ้ป็นฐานขอ้มลู

และน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไปได ้

มีการตรวจสอบและติดตามความพรอ้มของสถานท่ี 

อปุกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีใช ้                                  

ในการเรยีนการสอนและการฝึกซอ้ม 

มีการติดตามประเมินผลพฒันาการของนกัเรยีน (นกักีฬา) 

อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
การติดตาม 

ประเมินผล 

 
ดา้นการติดตามและประเมินผล 
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ภาคผนวก ข  
รายนามผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การวิจัยในขัน้ตอนที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบการบริหารดา้นกฬีาของโรงเรียนกีฬา 

 
1. นายทินกร น าบญุจิตต ์ อดีตรองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
2. ผศ.แผน เจียระนยั   อดีตอธิการบดี สถาบนัการพลศกึษา 
3. รศ.ดร.นิตพินัธ ์สระภกัดิ ์ รองอธิการบดฝ่ีายโรงเรยีนกีฬา สถาบนัการพลศกึษา 
4. ผศ.รตัติกร รตักลู   รองอธิการบด ีมหาวิทยาลยัราชภฎับรุรีมัย ์

5. ผศ.ดร.กรฑีา พรหมเทพ  รองคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี 
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รายนามผู้เชีย่วชาญ 
การวิจัยในขัน้ตอนที ่2 รูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกฬีาในประเทศไทย 

 
1. ดร.พฒันาชาต ิกฤดิบวร   อดีตหวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
2. ดร.นพดล จิรบญุดิลก   อดีตคณบดีคณะศกึษาศาสตรส์ถาบนัการพลศกึษา 
3. ดร.นรนิทร ์สทุธิศกัดิ ์  รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา 
4. ผศ.สอ.สทุศัน ์สีแกว้เขียว  ผูช้่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรงั 
5. นายอภินนัท ์สีดาพงษ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
6. นายณรงคศ์กัดิ ์ครุุพนัธ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 
7. วา่ท่ีรอ้ยตรศีกัดิช์ยั ธิตะจาร ี  ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัชลบรุี 
8. นายพิสฐิ ชาญรงัสี   ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัตรงั 
9. นางละอองศร ีทิพยแ์กว้ ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
10. นายสมมาตร ประชมุ  ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 
12. ดร.ธนกร มีหินกอง   ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครนายก 
13. นายสมศกัดิ ์กลบัหอม  ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอ่างทอง 
14. พ.อ.อ อธิสนัต ์ทบัทิม  ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัล าปาง 
15. ดร.ปลวตัร รุจิรกาล   ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
16. นางทศันีย ์เสรมิศิร ิ  ครูผูส้อนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี 
17. นางศนุิสา ดาราเรอืง  ครูผูส้อนโรงเรยีนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การวิจัยในขัน้ตอนที ่3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ 

เพือ่ยนืยันการพัฒนารูปแบบการบริหารดา้นกฬีาโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย 
 

1. ดร.ปัญญา หาญล ายวง   อธิบดีกรมพลศกึษา 
2. ดร.กิตติพงษ ์โพธิม ู   อดีตอธิการบดีกรมพลศกึษา 
3. ผศ.มานะ ภูห่ล  า    รองอธิการบดสีถาบนัการพลศกึษา 
4. ดร.วารรีตัน ์รตันโกเศศ   ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัขอนแก่น 
5. นายยทุธพร วงศว์ิชิต    ผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
6. นายสมทิธิเดช โมง่ประณีต   อดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ 
7. ดร.สมภพ ห่วงทอง    เหรญัญิกสมาคมกีฬาจงัหวดัราชบรุี 
8. ดร.เสาวนีย ์บพุบญุ    ผูอ้  านวยการส านกังาน กกท. จงัหวดัมกุดาหาร 
9. ดร.สพุิช จนัทะสทิธ์ิ    ผูฝึ้กสอนกีฬาโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัอบุลราชธานี 
10. นายบสุหลี นิสะมะแอ   ผูฝึ้กสอนกีฬาโรงเรยีนกีฬาจงัหวดัยะลา 
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