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การวิจยัและพฒันาครัง้นี  ้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา

ซอฟท์บอล โดยใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน แบบตวัหลกัและตวัรองตามล าดบั เก็บข้อมูลจาก
กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จ  4 แห่ง ในลักษณะของพหุกรณีศึกษา 
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้บริหาร 8 คน ผู้ ฝึกสอน 8 คน นกักีฬา 8 คนและผู้ เช่ียวชาญ 7 
คน รวมทัง้หมด 31 คน เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  พัฒนารูปแบบด้วย
เทคนิคการสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ จากผู้ทรงคณุวุฒิ 8 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 201 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสงัเกตการณ์ฝึก 
และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา, การสรุปอุปนยั และเปรียบเทียบความคงท่ีของ
ข้อมูล และสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 
ประกอบด้วย รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการบุคลากรกีฬา 24 ตวัชีว้ดั รูปแบบย่อยด้านการ
บริหารจดัการงบประมาณ 28 ตวัชีว้ดั รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการเวลาจ านวน 12 ตวัชีว้ดั 
รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา จ านวน 12 ตวัชีว้ดั ผลการ
ประมินความเหมาะสมของรูปแบบอยูใ่นระดบัมากในทกุรูปแบบย่อย และตวัชีว้ดั 
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This research and development study aims to develop a model for managing 

softball sports by using mixed methods research, in which one research approach is 
dominant and the other is not. The collected data were from a case study of four 
successful softball sports clubs in the form of a multi-case study. The semi-structured 
interviews were performed with eight executives, eight trainers, eight athletes and seven 
experts with a total of thirty one people to create a model to manage softball sports. The 
developing patterns were examined in a seminar with a panel of experts, consisting of 
eight people. The suitability of the softball sport management model was checked by two 
hundred and one stakeholders, who were derived by multi-step sampling. The tools used 
in this study included semi-structured interviews, training observation forms and 
assessment forms, all of which have passed quality inspections. The data analysis used 
content analysis techniques, inductive reasoning and comparisons of data stability and 
descriptive statistics. The results showed that the model for managing softball sports 
included the sub-formats of twenty four sports personnel management indicators, a 
budget management sub-format for twenty eight indicators, a time management sub-
format for twelve indicators with the factor of material handling, sports equipment and 
sports fields sub-format for twelve indicators. The effectiveness of the model was at a high 
level in terms of all sub-formats and indicators. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากการท่ีประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้  
ณ วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 นัน้ ส่งผลการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับ
ต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารจดัการ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ฉบบัปัจจุบนั นัน่ก็หมายรวมถึงระเบียบข้อบงัคบั ซึ่งก็ต้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง และเป็นไป
ตามพระราชบญัญัติฉบบัใหม่นีด้้วยเช่นกนั จากการเปล่ียนแปลงพระราชบญัญัติฉบบันีจ้ะส่งผล
ในเชิงบวกต่อการบริหารจัดการการกีฬาของชาติ เ น่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงแนวทาง  
การด าเนินงานให้มีความคล่องตัวมากขึน้ เพ่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการตาม
นโยบายในมาตรา 8 ซึ่งได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้(พระราชบญัญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558, 2558, น. 2-3) 

1. สง่เสริมการกีฬา 
2. ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการประสานงานเก่ียวกบัการกีฬา 
3. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั และจดัท าโครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกับการส่งเสริม

การกีฬารวมทัง้ประเมินผล 
4. จดั ชว่ยเหลือ แนะน า และร่วมมือในการจดัและด าเนินกิจกรรมกีฬา 
5. ส ารวจ จดัสร้าง และบรูณะสถานท่ีส าหรับการกีฬา 
6. ตดิตอ่ร่วมมือกบัองค์การหรือสมาคมกีฬาทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 
7. สอดสอ่งและก ากบัดแูลการด าเนินกิจกรรมกีฬา 
8. ริเร่ิม พฒันา สง่เสริม และสนบัสนนุการกีฬาคนพิการ 
9. ประกอบกิจการอ่ืน ๆ อนัเก่ียวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของการกีฬา 

กีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีมีการบริหารจัดโดยสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งสมาคมมีการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดแูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ดงันัน้สมาคมจะต้องมีการบริหารจัดการ และด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งในการท่ีสมาคมด าเนินการตามพระราชบัญญัตินัน้  
เพ่ือให้คงสถานภาพของการใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ได้อย่างถูกต้อง  ดงันัน้สมาคมต้องมี
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รูปแบบแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในระดบัชาต ิและได้รับอนญุาต
ให้เป็นสมาคมกีฬาท่ีใช้ค าว่า “แหง่ประเทศไทย” และจากการท่ีสมาคมใช้ค าว่า “แหง่ประเทศไทย” 
ท าให้สมาคมสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬา โดยสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬา 
หรือจดัหรือร่วมในการจดัให้มีการแข่งขนักีฬา โดยแสดงว่าเป็นการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั 
หรือจัด หรือร่วมในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในนามของชาติ หรือประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 67 แห่งพระราชบญัญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบบันี ้(พระราชบญัญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2558, 2558, น. 17) 

กีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาท่ีมีการเผยแพร่ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 48 ปี โดยสมาคม
กีฬาซอฟ ท์บอลแห่ ง ป ร ะ เทศ ไทย เ ป็นอง ค์ก ร ท่ี ด า เ นิ นการสนับสนุน กิ จก ร รมทาง 
ด้านกีฬาซอฟท์บอลมาโดยตลอด ซึ่งในการจัดตัง้สมาคมนัน้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริม 
การเล่นกีฬาซอฟท์บอลอย่างถูกต้อง มีการจดัแข่งขนั และให้ความร่วมมือกับสหพนัธ์ซอฟท์บอล
นานาชาตใินด้านการเข้าร่วมการแขง่ขนั และจดัการแขง่ขนั จากวตัถปุระสงค์ดงัท่ีกลา่วมาสมาคม
ไ ด้ มีการด า เนินการตามวัตถุประสง ค์  เ พ่ื อการส่ ง เส ริมการ เล่น  และ มีการแข่ ง ขัน  
กีฬาซอฟท์บอลในระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดังนัน้สมาคมจึงได้มี 
การรับจดทะเบียนสโมสรเป็นสมาชิก ตลอดจนสร้างและส่งเสริมนักกีฬาในระดับเยาวชน 
เพ่ือการพฒันากีฬาซอฟท์บอลของประเทศไทย ซึ่งในปัจจบุนัมีสโมสรสมาชิกจากหลายหน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาซอฟท์บอลกับสมาคมอย่างต่อเน่ือง เช่น การแข่งขันซอฟท์บอลเยาวชน  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขนัซอฟท์บอลไทยแลนด์ลีก การแข่งขนัซอฟท์บอลชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย การคดัเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ การจดัฝึกอบรมผู้ ฝึกสอน และผู้ตดัสินระดบัชาติ และนานาชาติ เพ่ือการคดัเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิเป็นต้น 

จากการบริหารจดัการ และการด าเนินงานของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย 
ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าสมาคมวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้กีฬาซอฟท์บอลเป็นท่ี
ประจักษ์ต่อประชาชน ซึ่งการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลนัน้ เป็นกระบวนการทางสังคมท่ี
ประกอบด้วยการกระท าต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคม การท่ีเป็น
กระบวนการทางสงัคมก็เพราะการกระท าเหล่านีส้่วนใหญ่แล้วเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์เป็นกระบวนการของการวางแผนการบริหารจัดสมาคม การน า และการควบคุมการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ของสมาคม (Schermerhorn, 2000, p, 3) เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจดัการจงึมีความจ าเป็นท่ีต้องบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ ากดั เพ่ือไปสูค่วามส าเร็จตาม
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วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดยมีการบริหารจดัการท่ีชีน้ าการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
และมีประสิทธิภาพ มุง่ไปสูจ่ดุมุง่หมายร่วมกนัของกีฬาซอฟท์บอล ทรัพยากรดงักลา่วประกอบด้วย 
มนษุย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน วสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรข้อมูลขององค์การ  
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ., 2545, น. 18) 

การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลให้มีประสิทธิภาพนัน้ หมายถึง การบริหารจดัการกีฬา
อย่างมีจดุมุ่งหมาย เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในด้านความเจริญเติบโต และมีความยัง่ยืน โดยมี
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีชดัเจน โดยมีการให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
อย่างตัง้ใจ มีรูปแบบการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้เง่ือนไขการด าเนินงานอย่างมืออาชีพ
คือ มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ มีความรู้ความสามารถ มีความตระหนกั
ถึงการมีส่วนร่วม และมีหลักการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ (Deming Cycle : PDSA) มีการ
วางแผน มีการด าเนินการ มีการศกึษาตรวจสอบ และมีการปรับปรุง (W Edwards Deming, 2008, 
Online) เช่นเดียว กับแนวความคิดของ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2545, น. 12) ท่ีกล่าวว่า “ในการ
บริหารหากน าวงจรเดมมิ่งมาใช้จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี เพราะจะมีการปฏิบตัิเป็นไป
ตามขัน้ตอนเพ่ือท าให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเช่ือถือและไว้ใจได้” ซึ่งจากท่ี
กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยั  จงึมีแนวคดิท่ีจะพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลให้เป็นไป
ในแนวทาง ตามหลกัการบริหารจดัการวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDSA) ในการวางแผน การ
ด าเนินการ การศกึษาตรวจสอบ และการปรับปรุง ภายใต้การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งถกูต้อง
เหมาะสม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในเบือ้งต้นให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด  เ พ่ือการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลให้ มีประสิทธิภาพอย่างยั่ง ยืน  
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความประสงค์ต้องการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง “รูปแบบการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล” ตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีกลา่วมาข้างต้น 
 
ค าถามการวิจัย 

ผู้วิจยัก าหนดค าถามการวิจยั 3 ข้อ ดงันี ้
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในกลุ่มเยาวชนของ  

ประเทศไทยเป็นอย่างไร และมีปัญหาในเชิงบริหารจดัการหรือไม ่อย่างไร ตลอดจนจะมีแนวทางท่ี
เหมาะสมในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลได้อยา่งไร 

2. รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีเหมาะสม ท่ีจะสามารถท าให้เกิด 
การพฒันาในกีฬาซอฟท์บอลได้นัน้ ควรมีองค์ประกอบ ตลอดจนกระบวนการในการบริหารจดัการ
อยา่งไร 
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3. รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีพัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมต่อ 
การน าไปใช้ในสถานการณ์จริงมากน้อยเพียงใด เม่ือพิจารณาจากทศันะของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจยัไว้ใน 2 ระดบั คือ 
1. ความมุง่หมายทัว่ไป คือ เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
2. ความมุง่หมายเฉพาะ ก าหนดดงันี ้

2.1 เ พ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

2.2 เพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

2.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล
จากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบักีฬาซอฟท์บอล 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีความเหมาะสมต่อการพัฒนา 
กีฬาซอฟท์บอลในกลุม่เยาวชนของประเทศไทย 

2. เกิดระบบของการจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ  
ความเปล่ียนแปลง หรือพฒันาการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

3. ชว่ยพฒันากีฬาซอฟท์บอลให้สามารถบรรลเุปา้หมายสูค่วามเป็นเลิศได้ 
4. เป็นแนวทางในการประยุกต์เพ่ือบริหารจัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกนั เพ่ือให้สามารถบรรลเุปา้หมายของแตล่ะชนิดกีฬาได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
วิ ธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี  (Mix Method Approach)  แบบตัวหลักและตัวรองตามล าดับ 
(Sequential Dominant and Less Dominant Design) ซึ่งมีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative 
research) เป็นตัวหลัก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นตัวรอง  และ
ก าหนดขอบเขตการวิจยัออกเป็น 3 ระยะตามความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั ดงันี ้
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ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล 

ในระยะนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งเป็นการตอบค าถามการวิจยั และความมุ่งหมายของการวิจยัในข้อท่ี 1 
โดยก าหนดขอบเขตการวิจยัในระยะนี ้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู ประกอบด้วย 
1.1 เอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จดัการกีฬาซอฟท์บอลและกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกนั  
1.2 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 4 กรณี โดยผู้ วิจยัก าหนดใน

ลกัษณะของพหกุรณีศกึษา (Multi case study) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) 
ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

- เป็นสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีการส่งนกักีฬาซอฟท์บอลระดับเยาวชน
เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาซอฟท์บอลอยา่งตอ่เน่ือง 

- มีผลงานการแข่งขันท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบปีท่ีผ่านมา หรือ
ย้อนหลงัไมเ่กิน 3 ปี 

- ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัสโมสรดงักลา่วยินดีและเตม็ใจในการเปิดเผยข้อมลู 
และเข้าร่วมการวิจยัตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

จากเกณฑ์คดัเข้าดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกได้ 4 กรณีศกึษาดงันี ้
1.2.1 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภททีมชาย  จ านวน 1 แห่ง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ บริหาร
โรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศึกษาจ านวน 1 คน ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2
คน และนักกีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของกรณีศกึษาท่ีได้รับ
การคดัเลือก  

1.2.2 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภททีมหญิง  จ านวน 1 แห่ง โดยเก็บข้อมูลจากผู้ บริหาร
โรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจ านวน 1 คน ผู้ ฝึกสอนจ านวน  
2 คน และนกักีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของกรณีศกึษาท่ีได้รับ
การคดัเลือก 
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1.2.3 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแข่งขนักีฬาสาธิตสามคัคีประเภททีมชาย จ านวน 1 แห่ง โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาจ านวน 1 คน ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2คน และ
นักกีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิ น้จ านวน 6 คน  ด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้าง  
(Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของกรณีศกึษาท่ีได้รับ
การคดัเลือก 

1.2.4 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแข่งขนักีฬาสาธิตสามคัคีประเภททีมหญิง จ านวน 1 แห่ง โดยเก็บข้อมลูจากผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาจ านวน 1 คน ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2 คน และ
นักกีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิ น้จ านวน 6 คน  ด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้าง  
(Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของกรณีศกึษาท่ีได้รับ
การคดัเลือก 

1.3 ผู้ เช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้ บริหาร
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 2 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 3 คน  
และครูผู้ สอนรายวิชากีฬาซอฟท์บอลจ านวน 2 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(Semi-structured Interviews) ซึ่ ง ไ ด้มาโดยการ เ ลือกแบบเจาะจง  (Purposive selection)  
ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

- เป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอล และมีบทบาทใน
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลมาไมน้่อยกวา่ 10 ปีตอ่เน่ือง 

- มีบทบาทตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดทัง้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ บริหาร
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล และครูผู้ สอนรายวิชา 
กีฬาซอฟท์บอล 

- สมัครใจในการให้ข้อมูล และสามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอด
ระยะเวลาของการวิจยั 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร ในระยะนีมี้ตวัแปรท่ีศกึษาดงันี ้
2.1 ตัวแปรต้น คือ ความคิดเห็นของผู้ บริหารโรงเรียน ผู้ บริหารกลุ่มสาระ 

สขุศกึษาและพลศกึษา ผู้ ฝึกสอน นกักีฬา และผู้ เช่ียวชาญกีฬาซอฟท์บอล 
2.2 ตวัแปรตาม ประกอบด้วย 

2.2.1 สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
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2.2.2 ปัญหาในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
2.2.4 แนวทางในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

3.ขอบเขตด้านเนือ้หา ในส่วนของขอบเขตด้านเนือ้หานัน้ ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาถึง 
แนวทางการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา และ
หลักการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงระบบ  
(System approach) การบริหารจัดการตามแนวคิดของเดมมิ่ง (PDSA cycle) โดยจ าแนกใน  
4 ประเดน็หลกัคือ 

3.1 การบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
3.2 การบริหารจดัการงบประมาณ 
3.3 การบริหารจดัการเวลา 
3.3 การบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 
ในระยะนี ้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา  

ซอฟท์บอล เพ่ือตอบค าถามการวิจยั และความมุง่หมายของการวิจยัในข้อท่ี 2 โดยก าหนดขอบเขต
การวิจยัในระยะนี ้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมลูจากผลการวิจยัในระยะท่ี 1  
1.2 ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬาจ านวน 8 คน โดย

จดัการประชุมกลุ่มวิพากษ์ถึงความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้วย
เทคนิคการสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร ในระยะนีมี้ตวัแปรท่ีศกึษาดงันี ้
2.1 ตวัแปรต้น ประกอบด้วย 

2.2.1 แนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งได้จากการสกัด
สารสนเทศของผลการวิจยัในระยะท่ี1 

2.2.2 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กร
ด้านกีฬา ท่ีมีตอ่ร่างรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

2.2 ตัว แปรตาม  คื อ  รู ปแบบกา รบ ริห า รจัดกา ร กีฬ าซอฟ ท์บอล  
ซึง่ประกอบด้วย 4 สว่นยอ่ย คือ 

2.2.1 การบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
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2.2.2 การบริหารจดัการงบประมาณ 
2.2.3 การบริหารจดัการเวลา 
2.2.4 การจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

ระยะที่  3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

ในระยะนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือตอบค าถามการวิจัย และความมุ่งหมายของ 
การวิจยัในข้อท่ี 3 โดยก าหนดขอบเขตการวิจยัในระยะนี ้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยมุ่งพิจารณาใน

ด้านความเป็นปรนัยของแบบประเมินเป็นหลักจ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเข้า (Inclusion criteria) คือ 

- ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาการวดัและ
ประเมินผลการศกึษา สาขาพลศกึษา หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ยินดีและมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
1.2 ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 201 คน 

จ าแนกเป็นผู้ บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 9 คน ผู้ บริหารสโมสร 
กีฬาซอฟท์บอลในสังกัดสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 29 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬา
ซอฟท์บอลจ านวน 18 คน และนกักีฬาซอฟท์บอลจ านวน 145 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) ประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างเทียบจาก
ตารางเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร ในระยะนีมี้ตวัแปรท่ีศกึษาดงันี ้
2.1 ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ 

กีฬาซอฟท์บอล 
 

นิยามศัพท์ 
1. รูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง องค์ประกอบ กรอบแนวทาง ตัวชีว้ัด หรือ

ทิศทางท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจดัการ ได้แก่ การบริหารจดัการบคุลากรกีฬา การบริหารจดัการ
งบประมาณ การบริหารจดัการเวลา และการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ทัง้นี ้
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เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ คือ มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารจัดการ  
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล หมายถึง องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง 
และตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชน ตามแนวทางการด าเนินงานของวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  
(PDSA cycle) คือ มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และ 
มีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ อันก่อให้เกิด  
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยจ าแนก
เป็นรูปแบบย่อย จ านวน 4 รูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา  
รูปแบบการบริหารจดัการงบประมาณ รูปแบบการบริหารจดัการเวลา และรูปแบบการจดัการวสัด ุ
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

3. รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา หมายถึง องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง และ
ตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้ เ ป็นไปอย่าง มี ระบบ คือ มีการวางแผน  
มีการด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน 
ภายใต้แนวทางการพัฒนานักกีฬา ผู้ ฝึกสอน และบุคลากรทีม ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
บคุลากรกีฬาซอฟท์บอล และเกิดประสิทธิผลตามเปา้หมาย 

4. รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง และ
ตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการด าเนินงานท่ี มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ
งบประมาณของกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีระบบ คือ มีการวางแผน มีการ
ด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพฒันาปรับปรุงการวางแผน ภายใต้
แนวทางการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และสวัสดิการ ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปา้หมาย 

5. รูปแบบการบริหารจัดการเวลา หมายถึง องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง และตวัชีว้ดั 
ท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจัดการเวลา 
ท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีระบบ คือ  
มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพฒันาปรับปรุง 
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การวางแผน ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตอ่การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนตามเปา้หมาย 

6. รูปแบบการจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา หมายถึง องค์ประกอบ 
เชิงโครงสร้างและตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการด าเนินงานท่ี มีมาตรฐาน 
ในการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาในระดบัเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีระบบ คือ 
มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพฒันาปรับปรุง 
การวางแผน ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการจัดซื อ้จัดจ้างเ ก่ียวกับวัสดุและอุปกรณ์ 
กีฬาซอฟท์บอล การบ ารุงรักษาวสัด ุและอุปกรณ์ของกีฬาซอฟท์บอล การบริหารจดัการสถานท่ี
ส าหรับการฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผลตอ่การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนตามเปา้หมาย 

7. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เช่ียวชาญกีฬาซอฟท์บอล หมายถึง การแสดงออกทางความคิด 
ความเข้าใจ ความรู้สึก รวมถึงความเช่ือมัน่ของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและ
พลศึกษา ผู้ ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ เช่ียวชาญกีฬาซอฟท์บอล ท่ีมีต่อการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอลในระดับเยาวชน ตามแนวทางการด าเนินงานของวงจรคุณภาพของเดมมิ่ ง  
(PDSA cycle) คือ มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และ 
มีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ อันก่อให้เ กิด 
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเปา้หมาย 

8. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล หมายถึง สภาวะท่ีเกิดขึน้
จริงในการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งเกิดจากการวางแผน การด าเนินการ การศึกษา
วิเคราะห์การด าเนินการ และการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน ในส่วนของการบริหารจัดการ
บุคลากรกีฬา การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการเวลา และการบริหารจดัการวสัด ุ
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

 
 
9. ปัญหาในการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  หมายถึง สภาวะท่ีเป็นอปุสรรค หรือ

สภาวะท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในระดับ
เยาวชนดงัท่ีก าหนดไว้ สง่ผลให้การด าเนินการไมบ่รลวุตัถปุระสงค์ตามแนวทางการด าเนินงานของ
วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDSA cycle) คือ มีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการศกึษาวิเคราะห์
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การด าเนินการ และมีการพฒันาปรับปรุงการวางแผน ในส่วนของการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการเวลา และการบริหารจดัการวสัด ุอุปกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬา 

10. แนวทางในการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  หมายถึง ทิศทาง หรือแนว 
การปฏิบตัิของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชน ตามแนวทางการด าเนินงานของ
วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDSA cycle) คือมีการวางแผน มีการด าเนินงาน มีการศกึษาวิเคราะห์
การด าเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไป  
อย่างมีระบบ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ตามเปา้หมาย โดยจ าแนกเป็นรูปแบบย่อย 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจดัการบุคลากรกีฬา 
รูปแบบการบริหารจดัการงบประมาณ รูปแบบการบริหารจดัการเวลา และรูปแบบการจดัการวสัด ุ
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

11. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มี ต่อร่างรูปแบบการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล  หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความเข้าใจ  ความรู้สึก รวมถึง 
ความเช่ือมัน่ของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีการร่างขึน้ ตาม
แนวทางการด าเนินงานของวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  (PDSA cycle) คือ มีการวางแผน  
มีการด าเนินงาน มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน 
เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีระบบ 

12. ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล หมายถึง 
มุมมองท่ีมีความเห็นว่าสมควร และสามารถน าไปใช้ได้จริงขององค์ประกอบเชิงโครงสร้างและ
ตัวชีว้ัดของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีสะท้อนถึงแนวทาง หรือกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชน ตามแนวทาง  
การด าเนินงานของวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDSA cycle) คือ มีการวางแผน มีการด าเนินการ  
มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเปา้หมาย  

13. ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง บุคคล หรือนกัวิชาการ หรือผู้บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจ  
มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนเป็นเวลา
อยา่งน้อย 10 ปี   
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14. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บคุคล หรือนกัวิชาการ หรือนกับริหารองค์กรกีฬาท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา หรือองค์กร 
กีฬาซอฟท์บอลเป็นเวลาอยา่งน้อย 15 ปี  

15. ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชน  ประกอบด้วย ผู้ บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง 
ประเทศไทย ผู้บริหารสโมสรกีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชน ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชน 
และนกักีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลนี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั การบริหารจดัการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอล และประยุกต์ทฤษฎีการบริหารทรัพยากร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, ออนไลน์)
โดยการเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีตา่งๆ เพ่ือสงัเคราะห์ทรัพยากรท่ีจ าเป็นของการบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล ร่วมกับการศึกษาจากพหุกรณีศึกษา (Multi-case study) การสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ร่วมกับการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา ด้วยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้ เช่ียาชาญ 
(Connoisseurship) เพ่ือสกดัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนถึงรูปแบบการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ การบริหารจดัการบุคลากรกีฬา 
การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการเวลา และการบริหารจดัการวสัด ุอุปกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬา โดยผสานเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการของเดมมิ่ง (W Edwards Deming, 
2008, Online) ในสวนของ PDSA cycle เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  
ซึง่สามารถแสดงกรอบแนวคดิของการวิจยั ได้ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ และน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบ 
2. แนวคดิ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ 
3. ประวตักีิฬาซอฟท์บอล และแนวทางการบริหารจดัการกีฬา 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 

 
1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ 

ค าว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าท่ีใช้เพ่ือส่ือความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว
ค าวา่ “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าท่ีใช้เพ่ือส่ือความหมายหลายอย่าง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วรูปแบบจะ
หมายถึง สิ่ง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจ าลองสิ่งก่อสร้าง 
รูปแบบในการพฒันาชนบท เป็นต้น พจนานกุรม Contemporary English ของ Longman ได้สรุป
ความหมายไว้ 3 ลกัษณะ คือ (Longman, 2018, Online) 

1. รูปแบบ หมายถึง ส าเนาแบบยอ่สว่นจากของจริง เป็นลกัษณะแบบจ าลอง 
2. รูปแบบ หมายถึง การคดัลอกความส าเร็จจากบคุคลต้นแบบ หรือคดัลอกสิ่งของท่ี

มีคณุลกัษณะท่ีดี เพ่ือน ามาใช้เป็นแบบอยา่งในการด าเนินการ เชน่ ครูต้นแบบ เป็นต้น 
3. รูปแบบ หมายถึง แบบฉบบัของการออกแบบผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ 

กู๊ด (Carter V Good, 1945, pp. 263) ได้ให้ความหมายรูปแบบ ดงันี ้รูปแบบ หมายถึง 
แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ า้เป็นตวัอย่างเพ่ือการเลียนแบบ
เป็นแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลกัการหรือแนวคิดเป็นชุดของ
ปัจจยั หรือตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัซึง่รวมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสญัลกัษณ์ทาง
ระบบสงัคม 

บุญชม ศรีสะอาด (2535, น. 19)ให้ความหมาย รูปแบบว่าเป็นโครงสร้างท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบตา่ง ๆ 
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เยาวดี วิบลูย์ศรี (2546, น. 25) ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้รูปแบบ คือ วิธีท่ีบคุคลใดบุคคล
หนึง่ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์ หรือ เร่ืองราว
ใด ๆ ให้ปรากฏในลกัษณะของการส่ือสารในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ รูปแบบจงึเป็นแบบจ าลองใน
ลักษณะเลียนแบบ หรือเป็นตัวแบบท่ีใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผัง  หรือแบบแผนของการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่เน่ืองด้วยความสมัพนัธ์เชิงระบบ 

สวสัดิ์ สคุนธรังสี และทิศนา แขมมณี ให้ความหมายรูปแบบหมายถึง ตวัแทนท่ีสร้างขึน้
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งท่ีเป็นจริงอย่างหนึ่งหรือ เป็นเคร่ืองมือ  
ทางความคิดท่ีบคุคลใช้ในการหาความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ (สวสัดิ ์สคุนธรังสี และ ทิศนา 
แขมมณี , 2558 , ออนไลน์)  เช่นเดียวกับ สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ปัญจพงษ์  
ใช้ค าว่า แบบจ าลอง (Model) เท่ากับการย่อหรือเลียนแบบความสมัพนัธ์ท่ีปรากฏอยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจดัระบบ
ความคิดในเร่ืองนัน้ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้และเป็นระเบียบ (สบุรรณ์ พนัธ์วิศวาส; และชยัวฒัน์ ปัญจ
พงษ์, 2558, ออนไลน์) 

จากความหมายดงัท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใด 
สิ่งหนึง่ท่ีสร้างหรือพฒันาขึน้จากแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีวิธีการด าเนินการอย่างมีขัน้ตอน และสามารถน าความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบมาตรวจสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์จริง เพ่ือชว่ยให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และชดัเจนยิ่งขึน้ 

ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภท ซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป 

ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตร์นัน้แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้(Keeves, 1988, 
pp. 387-391) 

1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ หรือข้อความท่ี
สามารถเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกบัสิ่งนัน้อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในลกัษณะท่ี
เป็นนามธรรม 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นหลักในการส่ือถึงค าบรรยายหรือ
ค าอธิบายสิ่งต่าง ๆ หรือข้อความเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ หรือเห็นแนวความคดิด้วยรูปแบบของภาษา 
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3. Schematic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้แผนท่ี หรือแผนภูมิ หรือภาพตา่ง ๆ เป็นส่ือใน
การอธิบายความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกันของโครงสร้างทางความคิดนัน้ ๆ ให้ปรากฏแทน 
การบรรยายหรืออธิบายด้วยภาษา  

4. Mathematical Model เ ป็น รูปแบบท่ีใ ช้การ ส่ือสารในรูปของคณิตศาสตร์   
เพ่ือบรรยาย หรืออธิบายพฤติกรรมทางสงัคมศาสตร์ โดยทัว่ไปมกัจะใช้ในด้านจิตวิทยาเพ่ือตอบ
ค าถามของปัญหาทางการศึกษา รวมถึงการวิจัยทางการศึกษาเก่ียวข้องกับใช้รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ในการน าเสนอ 

5. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล 
ท่ีเกิดขึน้  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยมีลักษณะของรูปแบบผสมผสานระหว่าง  Semantic Model 
Schematic Model และCausal Model กล่าวคือ มีรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีศกึษาวิจยัด้วยภาษา และแผนภมูิ หรือรูปภาพ และแสดงความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบกบัตวัชีว้ดัควบคูก่นัเพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิดขององค์ประกอบกบัตวัชีว้ดัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัตอ่ปรากฏการณ์ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
คีย์เวส (Keeves, 1988, อ้างถึงใน บุปผา ปลืม้ส าราญ , 2557, น. 12-13) กล่าวว่า 

รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ควรจะมีข้อก าหนด (requirement) 4 ประการ คือ 

1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสมัพันธ์  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ซึง่สามารถถกูตรวจสอบ
ได้โดยการสงัเกตซึง่เป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 

3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษาดงันัน้
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของ 
ตวัแปรในลกัษณะใหมซ่ึง่เป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศกึษา 

การพัฒนารูปแบบ 
วิลเลอร์ (Willer D, 1986, pp. 83) การพฒันารูปแบบแบ่งออก เป็นสองขัน้ตอนใหญ่ ๆ 

คือ ขัน้ตอนการสร้างรูปแบบ(construct) และขัน้ตอนการหาความเท่ียงตรง (validity) ของรูปแบบ 



  

 

17 

ส่วนรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนัน้ขึ น้อยู่กับลักษณะและ  
กรอบแนวคดิ ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบนัน้ ๆ 

การพฒันารูปแบบอีกวิธีหนึง่ตามแนวทางการศกึษาของ รุ่งรัชดาพร เวหะชาต ิ(2548, น. 
92-93) ได้พฒันารูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์การของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยมุ่งศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทัง้องค์การของสถานศึกษาภายใต้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสมซึ่งในการศึกษามีรายละเอียดในการด าเนินการ  
5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาและส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการบริหาร
คณุภาพทัง้องค์การโดยสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการน า
ร่องการวิจยัและการพฒันาการเรียนรู้เพ่ือคณุภาพการศึกษารวมทัง้การศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องและการศกึษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คณุภาพ 

ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทัง้
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 น ามาสร้างเป็นรูป
แบบจ าลองระบบบริหารคุณภาพทัง้องค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิแบบเลือกตอบ เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยให้ผู้ทรงคณุวฒุิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทัง้องค์กรโดยใช้เทคนิค 
เดลฟายจากผู้ ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือให้ได้ รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยการใช้  
รูปแบบจ าลองจากขัน้ตอนท่ี 2 น ามาศกึษาวิเคราะห์และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคณุภาพ
ทัง้องค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทัง้
องค์การเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา คือ กรรมการ
สถานศกึษาผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน  

ขัน้ตอนท่ี 5 การสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์กรและจดัท าเป็น
รายงานผลการวิจยัตอ่ไป 

 
2 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

ความหมายและความส าคัญของการบริหารจัดการ 
นพพงษ์ บุญจิตราดลุย์ (2534, น. 3) กล่าวว่าการบริหารและการจดัการมีความหมาย

ใกล้เคียงกนัแตใ่ช้ในบริบทตา่งกนักล่าวคือ การบริหาร (Administration) ใช้ในแวดวงของภาครัฐ
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หมายถึง กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปร่วมมือกนัด าเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งท่ีบคุคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนการอยา่งมีระเบียบและใช้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่วนการจดัการ  (Management) ใช้ในแวดวง
ของภาคเอกชนหมายถึง กระบวนการท่ีผู้ บริหารปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เปา้หมายขององค์การโดยอาศยับคุลากรและทรัพยากรทางการบริหาร 

การบริหารจดัการเก่ียวข้องกับหลกัการกว้าง ๆ ทัง้หมด 6 ประการ คือ 1. มีบคุคลตัง้แต่
สองคนขึน้ไป 2. กลุม่บคุคลดงักล่าวร่วมมือกนั 3. ท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย ๆ อยา่ง
ด้วยความประสานสมัพนัธ์และมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ 4. ด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 5. ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน 6. วัตถุประสงค์ดงักล่าวได้ช่วยกันก าหนดขึน้โดยทุกคนรับรู้และเห็นด้วย
ตรงกนั (นพพงษ์ บญุจิตราดลุย์, 2534, น. 3) 

การบริหารจดัการเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีประกอบด้วยการกระท าต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ การท่ีการบริหารเป็นกระบวนการทางสงัคมเน่ืองจากการด าเนินการ
มีการเก่ียวข้องกับการประสานสัมพันธ์กับบุคคล มีกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ  
การสัง่การและควบคมุการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ขององค์การ (Schermerhorn, 2000, p, 3) 

ทฤษฎีวงจรการบริหารจัดการ  
ทฤษฎีวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นทฤษฎีวงจรการบริหารงานท่ีน ามาใช้

ในการบริหารงาน และการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารงานด้วยวงจร 
PDCA นัน้ มีกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามขัน้ตอน เพ่ือท าให้งาน
เสร็จสมบรูณ์อยา่งถกูต้องมีประสิทธิภาพเช่ือถือและไว้ใจได้ (ไพโรจน์ กลิ่นกหุลาบ, 2545, น.12) 

บงัอร มธุรสสวุรรณ (2542, น. 23-24) ได้เสนอขัน้ตอนการบริหารงานแบบวงจรคณุภาพ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) ไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันีคื้อ 

1. การจดัท าและวางแผน (Plan) 
1.1 ท าความเข้าใจวตัถปุระสงค์ให้ชดัเจนแล้วก าหนดหวัข้อควบคมุ 
1.2 ก าหนดคา่เปา้หมายท่ีต้องการบรรลใุห้แก่หวัข้อควบคมุแตล่ะข้อ 
1.3 ก าหนดวิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 

2. การปฏิบตัติามแผน (Do) 
2.1 หาความรู้เก่ียวกบัวิธีด าเนินการนัน้ด้วยวิธีการฝึกอบรมหรือศกึษาด้วยตนเอง 
2.2 ด าเนินการตามวิธีการท่ีก าหนด 
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2.3 เก็บรวบรวมบนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและผลลพัธ์ของหวัข้อควบคมุ 
3. การตดิตามประเมินผล (Check) 

3.1 ตรวจสอบวา่การปฏิบตังิานเป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่ 
3.2 ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้ (ของตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หรือไม ่
3.3 ตรวจสอบวา่ (ของหวัข้อควบคมุ) ได้ตามเปา้หมายท่ีวางไว้หรือไม ่

4. การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคท่ีท าให้ไมเ่ป็นไปตามแผน (Act) 
4.1 ถ้าการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานก็หามาตรการแก้ไข 
4.2 ถ้าผลลัพธ์ท่ีได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขท่ีต้นตอ  

เพ่ือมิให้เกิดปัญหาซ า้ขึน้อีก 
4.3 ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวิธีการท างานมาตรฐาน 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ (2546, น. 77-80) กล่าวถึง วงจรคณุภาพตามแนวคิด
ของ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (Edward Deming) หรือวงจร PDCA ท่ีประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. การวางแผน (Plan) เป็นจุดเร่ิมต้นของวงจรการบริหารคุณภาพ เพราะแผนจะ
ก าหนดเปา้หมายและทิศทางในการด าเนินการ การแก้ปัญหาหรือพฒันาคณุภาพ โดยแผนจะบอก
ให้เห็นถึงความจ าเป็นและก่อให้เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ  
จากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขององค์กรให้หมดไปอย่างเป็นขัน้ตอน
เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุความส าเ ร็จตามท่ีต้องการ การวางแผนของ  
วงจรคณุภาพมี 4 ขัน้ตอน คือ 

1.1 ตระหนักและก าหนดปัญหาท่ีต้องการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง  
โดยสมาชิกทุกคนจะร่วมมือกันในการระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงานเพ่ือท่ีจะร่วมกัน
ท าการศกึษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือ 
หาสาเหตขุองปัญหาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

1.3 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือกวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุ
ของความบกพร่องและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิด 
ความเข้าใจในสาเหตแุละปัญหาอย่างชดัเจนแล้วร่วมกนัระดมความคิดสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้
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ในการตดัสินใจแก้ปัญหาเพ่ือมาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
มาด าเนินงาน 

1.4 เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทางเลือกต่างๆผ่านการระดมความคิดและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก  
เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุ  
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะต้องท าวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือก าหนด
ทางเลือกใหมท่ี่มีความนา่จะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกวา่เดมิ 

2. การด าเนินงานหรือการปฏิบตัิ (Do) เป็นการน าทางเลือกท่ีตดัสินใจไปวางแผน
ปฏิบตัิงานและลงมือปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าปัญหานัน้
เ ป็นงานท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในกลุ่มก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีหากปัญหา  
มีความซับซ้อนเก่ียวข้องกับหน่วยหรือกลุ่มอ่ืนก็ต้องแจ้งให้ผู้ บริหารสั่งการให้หน่วยงานอ่ืน
ประสานงานและร่วมมือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานท่ีปฏิบตัิ
โดยการเปรียบเทียบผลการท างานก่อนการปฏิบตัิงานและหลงัปฏิบตัิงานว่ามีความแตกต่างกนั
มากน้อยเพียงใดถ้าผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมายก็จะน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับ  
การปฏิบตังิานในครัง้ตอ่ไปแตถ้่าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดทีมงานคณุภาพ
ต้องท าการศกึษาและวิเคราะห์หาสาเหตเุพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึน้ 

4. การปรับปรุง  (Act) เป็นการก าหนดมาตรฐานจากผลการด าเนินงานใหม่ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในอนาคตหรือท าการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากความไม่สอดคล้อง
กบัความต้องการปัญหาท่ีไมไ่ด้คาดหวงั 

วงจร PDSA (Plan-Do-Study-Act) หรือท่ีเรียกว่า Deming Wheel ซึง่เป็นแนวคิดท่ีได้รับ
การประยุกต์มาจาก วงจร PDCA เพ่ือน ามาใช้ส าหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหา คือ ขัน้ตอนของ
ระบบท่ีเกิดจากคุณค่าของการเรียนรู้ และความเช่ือมโยงของความรู้ท่ีได้รับจากการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการท่ีรู้จกักนัในช่ือ วงจรของเดมมิ่ง ความคิดรวบยอด และความคิดอ่ืน ๆ 
ของ เดมมิ่ง นัน้ เป็นผลิตผลทางความคิดและการประยุกต์ใช้เป็นครัง้แรกของ เดมมิ่ง โดยได้รับ
การแนะน าโดยท่ีปรึกษาของเขา วอลเทอร์ เชวอสท์ ซึง่จดุเร่ิมต้นของวงจรเดมมิ่งนี ้เร่ิมจากขัน้ตอน
การวางแผน (Plan) ในขัน้ของการวางแผนนัน้ต้องก าหนดเปา้หมาย หรือเปา้ประสงค์สูค่วามส าเร็จ 
และมีการวางแผนสู่การปฏิบตัิ ซึ่งขัน้ตอนตอ่จากนีเ้ป็นการน าแนวคิดท่ีได้มีการวางแผนไว้แล้วมา
ปฏิบัติจ ริง  (Do)  และตามด้วยขัน้ตอนตอนการศึกษาตรวจสอบผลการปฏิบัติ  (Study)  
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เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงานตามแผนในการท่ีจะได้ทราบความคืบหน้า  
และความส าเร็จ หรือปัญหาส าหรับการปรับปรุง จากนัน้น าผลของการศึกษาตรวจสอบท่ีได้มา
แก้ไขปัญหา และปรับปรุง (Act) ให้การด าเนินการนัน้ส าเร็จบรรลตุามเปา้ประสงค์ 

การบริหารและการจัดองค์กร 
ประโยค สุทธิสง่า (2541, น. 31) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ การคาดการณ์และ 

การวางแผนลว่งหน้า การจดัหนว่ยงาน การสัง่การ การประสานงาน และการควบคมุงาน 
ยงยุทธ เกษสาคร (2542, น. 27) กล่าวไว้ว่าการบริหารจัดการองค์การนัน้มีค าท่ี

เหมือนกนัอยู ่2 ค า ซึง่มีความหมายใกล้เคียงกนั คือ การบริหาร (Administration) และการจดัการ 
(Management) ในด้านความหมายของการบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการจดั
กิจกรรมการท างานอย่างเป็นระบบด้วยเทคนิควิธีการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการใช้
ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource) เงินทนุ (Money) วสัดอุปุกรณ์ (Material) และระยะเวลาใน
การด าเนินงาน (Critical Moment) ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ งห รือหลายอย่าง มีประสิท ธิภาพ ส่วนด้านการจัดการ 
(Management) หมายถึง การจดักิจกรรมและปฏิบตัิภารกิจต่าง ๆ โดยด าเนินการตามนโยบาย
ขององค์การท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจน อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

สมพงษ์ เกษมสิน (2526, น. 18) ได้ให้ความหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารไว้วา่ 
การบริหารมีความหมายได้ในลกัษณะท่ีเป็นการศกึษาเก่ียวกบัวิชาการบริหาร และการบริหารงาน 
ในกรณีท่ีพิจารณาว่า การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา 
หมายถึง การศกึษาค้นคว้าหลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 
โดยลกัษณะเช่นนีย้่อมจะเห็นได้ว่าการบริหารมีลกัษณะเป็นศาสตร์ แตถ้่าพิจารณาการบริหารใน
ลกัษณะของ   การปฏิบตังิานท่ีต้องอาศยัความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว การบริหารมี
ลกัษณะเป็นศิลปะ และได้สรุปความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหารคือ การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ เพ่ือน าทรัพยากรมาประกอบการตามกระบวนการการบริหารให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด
ไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมยศ นาวีการ (2536, น. 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ 
กระบวนการวางแผน การจดัองค์การ การสัง่การ และการควบคมุก าลงั ความพยายามของสมาชิก
องค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความส าเร็จของเปา้หมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ 

เสนาะ ติเยาว์ (2546, น. 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหารคือ  
การท างานให้เสร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน คือ การสั่งการให้คนอ่ืนท าการใช้ทรัพยากรขององค์การ  
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ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ และ  
การควบคมุทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรวตัถใุห้บรรลเุปา้หมาย 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 
บุญรงค์ นิลวงศ์ (2525, น. 1) ได้กล่าว่า การบริหารงานท่ีบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพนัน้จ าเป็นต้องมีปัจจยัในการบริหารงาน ซึง่มีองค์ประกอบท่ีส าคญั ดงันี ้
1. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยในการบริหารงานผลจะออกมาดีได้ ต้อง

ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุภาพและมีความรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานนัน้ 
2. เงิน (Money) เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการบริหารงาน ท่ีหน่วยงานจ าเป็น

จะต้องมีงบประมาณ หากมีปัญหาหรือขาดแคลนงบประมาณ การบริหารของหน่วยงานก็ยากท่ีจะ
บรรลเุปา้หมายได้ 

3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) อุปกรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นหากหน่วยงานใดขาดวสัดุ
อปุกรณ์ หรือทรัพยากรในการบริหารแล้ว ก็ย่อมเป็นอุปสรรค์หรือก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร
ฉะนัน้ทรัพยากรในการบริหารงานจงึเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการบริหาร 

4. การจัดการ (Management) การบริหารงานจ าเป็นต้องมีการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีการจดัการท่ีดี แบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ การควบคมุ การตรวจสอบรายงานอย่างมี
ระบบมีขัน้ตอน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบตัท่ีิดีและเดน่ชดั 

ประโยค สุทธิสง่า (2541, น, 41) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหาร 4 ประการ ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ 
(Material) การจดัการ (Management)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 18) กล่าวว่า ทรัพยากรประกอบด้วย มนุษย์ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน วสัดอุุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรข้อมูลขององค์การ  เพ่ือ
ก าหนดและท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ในสภาพแวดล้อมท่ีผนัแปรตลอดเวลาการบริหารจัดการจึง
เป็นกระบวนการของการรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดเพ่ือไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด โดยผู้บริหารเป็นผู้ ชีน้ าทรัพยากรมนษุย์ไปสู่การใช้ประโยชน์สงูสดุจากทรัพยากรอ่ืนท่ีไม่ใช่
มนษุย์อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นการน าทรัพยากรมนษุย์และทรัพยากรอ่ืน ๆ ไปสูจ่ดุมุง่หมายร่วมกนั
ขององค์การ 

ทรัพยากรการบริหารจดัการ (Management Resources) เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคญัต่อ
การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจดัการนัน้มีองค์ประกอบส าคญัท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัในการบริหารจดัการ ได้แก่ ทรัพยากรมนษุย์ (Man) งบประมาณ (Money) การบริหาร
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จัดการ (Management) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การมีคุณธรรม (Morality) การให้บริการ
ประชาชน (Market)  การบริหารข้อมลูข่าวสาร (Message) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 
(Method) การบริหารเวลา (Minute) การประสานงาน (Mediation) และการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน (Measurement) จากปัจจยัท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถแจกแจงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการได้ 9 แนวคดิ ดงันี ้(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, ออนไลน์) 

1. แนวคดิ 3M ประกอบด้วย Man, Money, Management 
2. แนวคดิ 4M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material 
3. แนวคดิ 5M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality 
4. แนวคิด  6M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, 

Market 
5. แนวคิด  7M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, 

Market, Message 
6. แนวคิด  8M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, 

Market, Message, Method 
7. แนวคิด  9M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, 

Market, Message, Method, Minute 
8. แนวคิด 10M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, 

Market, Message, Method, Minute, Mediation 
9. แนวคดิ 11M ประกอบด้วย Man, Money, Management, Material, Morality, Market, 

Message, Method, Minute, Mediation, Measurement 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัหลกัตามแนวคดิของการบริหาร 
 

องค์ประกอบ 
แนวคิด 

3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M ยงยทุธ 

Man   

Money   

Management  


Material    

Morality   
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จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยหลักตามแนวคิดของ 

การบริหาร ซึง่จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบนัน้สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ด้านปัจจยัน าเข้า กับกลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ โดยกลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านงบประมาณการเงิน 
องค์ประกอบด้านวสัดอุปุกรณ์และสถานท่ี องค์ประกอบด้านคณุธรรม และองค์ประกอบด้านเวลา 
ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการจัดการ  
องค์ประกอบด้านการตลาด องค์ประกอบด้านเทคนิควิธีการ องค์ประกอบด้านการประสานงาน 
และองค์ประกอบด้านการประเมินผล ซึ่งจากการเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้าน
ปัจจยัน าเข้าท่ีเป็นองค์ประกอบของทกุแนวคิดในการบริหาร คือ องค์ประกอบด้านบุคลากร และ
องค์ประกอบด้านงบประมาณการเงิน รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
องค์ประกอบด้านคณุธรรม และองค์ประกอบด้านเวลา ตามล าดบั และในกลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบ
ด้านกระบวนการนัน้สามารถล าดับความส าคัญ  ได้ดังนี  ้องค์ประกอบด้านการจัดการ  
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องค์ประกอบด้านการตลาด องค์ประกอบด้านเทคนิควิธีการ องค์ประกอบด้านการประสานงาน 
และองค์ประกอบด้านการประเมินผล ตามล าดับ เม่ือสังเคราะห์กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้าน
กระบวนการจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับวงจรการบริหารจดัการของ
เดมมิ่ง (PDSA) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การศึกษาตรวจสอบ 
ผลการปฏิบตัิ (Study) และการปรับปรุง (Act) (W Edwards Deming, 2008, Online) โดยเฉพาะ
องค์ประกอบด้านการจดัการซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่เกือบทุกแนวคิดของการบริหาร ดงันัน้ใน
การศกึษาวิจยัพฒันานีจ้ึงเลือกน ากลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบด้านปัจจยัน าเข้าเป็นตวัแปรในการวิจยั
ควบคู่กับวงจรการบริหารจดัการของเดมมิ่ง (PDSA) โดยวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับ
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชน ได้แก่ องค์ประกอบด้านบคุลากร องค์ประกอบ
ด้านงบประมาณการเงิน องค์ประกอบด้านวสัดอุุปกรณ์และสถานท่ี และองค์ประกอบด้านเวลา 
ส าหรับเหตผุลท่ีไม่เลือกองค์ประกอบด้านคณุธรรม เพราะเป็นองค์ประกอบท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบด้านวสัดอุปุกรณ์และสถานท่ี และองค์ประกอบด้านเวลา ซึง่ความเห็นนีส้อดคล้องกบั 
ยงยุทธ เกษสาคร ท่ีมีความเห็นว่า องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านงบประมาณ
การเงิน องค์ประกอบด้านวสัดอุปุกรณ์และสถานท่ี และองค์ประกอบด้านเวลาเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ของการบริหารจัดการดังตารางข้างต้น  และสอดคล้องกับ วินัย สมมิตร และคนอ่ืน ๆ 
 (วินยั สมมิตร และ คณะ, 2527, น. 17-18)  ท่ีกล่าวว่า การบริหารจดัการจะประสบผลส าเร็จตาม
เปา้หมายต้องอาศยับคุลากรท่ีมีคณุภาพ และมีจ านวนท่ีเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนบัสนนุ
ส าหรับการด าเนินงานท่ีเพียงพอ อีกทัง้ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
แผนงาน และโครงการ ดังนัน้การศึกษาวิจัยพัฒนาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอลจึงประกอบด้วย องค์ประกอบด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านงบประมาณการเงิน 
องค์ประกอบด้านวสัดอุุปกรณ์และสถานท่ี และองค์ประกอบด้านเวลา  ควบคูก่บัวงจรการบริหาร
จดัการของเดมมิ่ง (PDSA) 

หลักการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540, น. 95-97) ได้กลา่วว่าคนเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 

แม้ว่าองค์กรจะมีเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถ้าหากขาดบคุคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถแล้ว เคร่ืองจกัรอปุกรณ์เหล่านัน้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อนัใด และแม้ถึงจะใช้
ด าเนินงานงานได้บ้าง ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรก็คงอยู่ในระดบัต ่า ด้วยเหตผุลข้างต้น การจดัคน
เข้าท างาน  หรือการบริหารงานบุคคลจึงถือได้ว่าเป็นงานท่ีส าคัญ ยิ่ง  ซึ่งจะมีผลท าให้  
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การบริหารงานและการเพิ่มผลผลิตท าได้ดีขึน้ หน้าท่ีประการหนึ่งท่ีอาจถือได้ว่ามีความส าคญัยิ่ง
ในบรรดาหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบก็คือหน้าท่ีในการจดัคนเข้าท างาน (Staffing) 
ทัง้นีเ้พราะภายหลงัจากท่ีได้มีการจดัองค์กรจนเสร็จสิน้แล้ว โครงสร้างในสว่นตา่ง ๆ ก็ต้องถกูบรรจุ
ด้วยตวับคุคลท่ีจะเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึ่งในองค์กร และในการท่ีจะให้ผลการปฏิบตัิงาน
ตา่ง ๆ ดงักล่าวได้มีประสิทธิภาพท่ีสดุนัน้ ย่อมต้องขึน้อยู่กบัความสามารถและความพร้อมเพ รียง
ของตวับุคคลดงักล่าวด้วย ผู้บริหารจะต้องมีภาระหน้าท่ีในเลือกเฟ้นตวับุคคลท่ีมีคณุสมบัติท่ีดี
เท่านัน้ จึงจะท าให้องค์กรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพ (Effective 
and Efficiency) และสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เอาไว้ ด้วยเหตผุลตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้วนี ้
เอง จงึควรท่ีจะได้ให้มีความสนใจศกึษาถึงกระบวนการในการเสาะหาและพฒันาตวับคุคลท่ีจะมา
เป็นผู้บริหารในหน้าท่ีต่าง ๆ รวมตลอดทัง้การพฒันาตวับุคคลดงักล่าวให้มีความสามารถสูงขึน้ 
กระบวน การดังกล่าวนี ก็้ คือ กระบวนการทางด้านการบริหารงานบุคคล ( Personnel 
Management Process) นัน่เอง หลกั 4 ประการของการใช้ประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จดัหาคนท่ีมีความสามารถและเตม็ใจท างาน 
2. บรรจใุห้เข้าท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถและความสนใจ 
3. พฒันาเขาโดยการให้การศกึษาและเพ่ือให้เขาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
4. พยายามท าให้คนงานมีความพอใจในงาน 

เนตร์พัณณา ยาวีราช (2546, น. 143-152) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการบริหารทรัพยากร
มนษุย์มีขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ตอน คือ 

1. การสรรหา (Recruitment) การสรรหาคือ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือบรรจุ
ลงต าแหน่งงานท่ีว่างโดยการจ้างงาน การสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีข้อควรพิจารณาคือ การ
พิจารณางานท่ีต้องการ พนกังานมาปฏิบตัิหน้าท่ี แหล่งของทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะท าการสรรหาท่ี
จะท าให้ได้ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ และการพิจารณาเก่ียวกบังาน 

2. การคดัเลือก (Selection) หลกัในการคดัเลือกพนกังานคือ การได้บุคคลท่ีดีท่ีสุด
และเหมาะสมท่ีสดุกบังานนัน้ 

3. การพฒันาและฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการพฒันา
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือให้มีผลการท างานดีขึน้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม มีผลตอ่ความส าเร็จขององค์กรและมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
ของพนกังาน ขัน้ตอนของการฝึกอบรมพนกังานมีดงันี ้
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3.1 การพิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
3.2 การก าหนดโครงการฝึกอบรม 
3.3 การบริหารจดัการฝึกอบรม 
3.4 การประเมินผลการฝึกอบรม 

4. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) คือ การประเมินเพ่ือให้
ทราบถึงผลการท างานของพนกังานวา่บรรลวุตัถปุระสงค์หรือไม่ 

หลักการบริหารการจัดการการเงนิและงบประมาณ 
ทวีทรัพย์ เขยผกัแว่น (2555, น. 65) กล่าวว่า งบประมาณและการเงินเป็นปัจจยัส าคญั

อย่างหนึ่งส าหรับการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณและเงินทุนให้กับ
หน่วยงานตา่ง ๆ และบคุลากรควบคมุดแูลว่าเงินท่ีขอมานัน้ใช้อย่างถกูต้องหรือไม่ งานดงักล่าวนี ้
ต้องอาศยัความซ่ือสตัย์ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้และความหนกัแน่น การจดังบประมาณผู้บริหาร
ต้องค านงึถึงสิ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วตัถปุระสงค์ของการบริหารการจดัการในเร่ืองการเงิน ผู้บริหารจะต้องทราบเพ่ือ
ปอ้งกนัการใช้เงินในทางท่ีผิด และสญูเสียเงินไปโดยเปลา่ประโยชน์ 

2. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบ การจดัเตรียมงบประมาณเป็นงานท่ีต้องประสานกนั
หลาย ๆ อย่างต้องมีแบบแผน โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและเงินทุนท่ีไ ด้รับมาจาก  
สายงานต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องทราบหรือพิจารณาเตรียมจดังบประมาณการจัดท างบประมาณ 
ต้องการจัดแผนงานทางการเงินอนัเก่ียวกับงานเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารมีหน้าท่ี  
ท่ีจะต้องจดัท างบประมาณเตรียมไว้ส าหรับแผนระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี โครงการส าคญั
แตล่ะโครงการจะต้องไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ ปี ฉะนัน้การจดัท างบประมาณการเงินต้องจดัไว้ส าหรับ
โครงการระยะยาวด้วย 

หลักการบริหารการจัดการเวลา 
จรัส โพธิศิริ (2523, น. 22) กล่าวว่า ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญัของการบริหาร

ในปัจจุบัน ได้แก่ คน (Man), การเงินหรืองบประมาณ (Money), วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานท่ี 
(Material), อ านาจหน้าท่ี (Authority), เวลา (Time), ก าลงัใจในการท างาน (Will) และการอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริหารเวลาถือเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานส าคญัของการบริหารด้วยเช่นกัน และ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพฒัน์ (2551, น. 12-13)  
ได้กล่าวว่า การบริหารเวลาก็เหมือนกับการบริหารคน บริหารทรัพย์สิน บริหารงาน ฯลฯ ท่ีต้อง
อาศยัความเข้าใจในพืน้ฐานหลาย ๆ สิ่ง เพ่ือให้เราสามารถควบคมุสถานการณ์ได้ บางคนมีเวลา
ว่างมากเสียจนรู้สึกว่าวนัเวลาท่ีผ่านไปไร้คณุคา่ยิ่งนกั ขณะท่ีอีกบางคนอาจจะยุ่งยากยุ่งเหยิงกับ
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งานท่ีท า วนัเวลาท่ีผา่นไปในแตล่ะวนัมีแตง่านจนไมรู้่สกึวา่จะไมไ่หวแล้ว ในทางกลบักนัก็อาจมีอีก
บางคนท่ีมีวิธีการรับมือท่ีต้องเผชิญ ในแตล่ะวนั ท าให้วนัเวลาในการท างานมีแตค่วามสขุ สนกุกบั
มนั เราคงอยากจะมีงานท าท่ีพอเหมาะและได้งานท่ีมีคณุคา่ไปพร้อม ๆ กนั ดงันัน้ ถ้ามีการบริหาร
จดัการท่ีไมส่ามารถควบคมุ หรือบริหารจดัการเวลาได้ สิ่งท่ีจะตามมาก็คือ ทกุอยา่งดจูะเร่งรีบ ร้อน
รน และดว่นไปหมด ท าอะไรก็จะไมท่นัสกัที หรือจะทนัเวลาแตก็่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่หมายถึงการ
ไม่มีสมดุลในชีวิตในเวลาต่อมา แต่ถ้าเราบริหารเวลาได้ดีการด าเนินชีวิตในแต่ละบทบาทก็จะ
ประสบผลส าเร็จ เวลาท่ีเคยสญูหายไปก็จะกลบัมา ชีวิตเร่งรีบ เร่งร้อน ก็จะหายไป ชีวิตง่ายขึน้ มี
เวลาว่างมากขึน้ในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีตัง้ใจไว้ การตดัสินใจตา่ง ๆ ก็จะง่ายขึน้ ได้ผลงานท่ีมา
กอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะท่ีมีความเส่ียงจากการสูญเสีย หรือเสียหายก็จะน้อยลง 
นอกจากนี เ้ราจะ รู้สึกผ่อนคลายความเครียดจะหายไป ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพท่ีดีขึ น้ ด้วย  
(ยงยทุธ พีรพงศ์พิพฒัน์, 2551, น. 58) 

ยงยทุธ พีรพงศ์พิพฒัน์ (2551, น. 70)การบริหารเวลา หมายถึง การบริหารเหตกุารณ์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเข้ามากระทบกับตวัเรา โดยค านึงถึงบทบาทหน้าท่ี และ
เปา้หมายของแตล่ะคน เพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ซึ่งจะเกิดขึน้จากลกัษณะนิสยั และพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล และรูปแบบการบริหารจดัการเวลาท่ีเกิดขึน้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปด้วย 
ดังนัน้การก าหนดเป้าหมายจึงผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการเวลา และการก าหนด
เปา้หมายของการท างานท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(สรีุพร พึง่พทุธคณุ, 2549, น. 33) 

1. มีความชดัเจน 
2. มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย 
3. สามารถประเมินผลได้  
4. มีความส าคญั 
5. สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร 
6. มีความท้าทายแตส่ามารถท าให้ส าเร็จได้ 

หลักการบริหารการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 
ทวีทรัพย์ เขยผกัแว่น (2555, น. 65-66) ได้กล่าวถึงปัจจยัด้านวสัดอุปุกรณ์ซึ่งนบัรวมถึง

อาคารสถานท่ีเป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะท าให้การบริหารประสบผลส าเร็จได้ผลสมบรูณ์ 
เป็นการบริหารอยา่งแท้จริงและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุควรยึดหลกัการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ใช้วสัดตุามความเหมาะสม 
2. ใช้ให้ได้ผลคุ้มคา่ 
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3. ใช้อยา่งประหยดัทัง้แรงงาน เงินและเวลา 
4. ก่อนใช้อุปกรณ์ทุกครัง้ต้องทดลองเสียก่อนว่าใช้ได้ดี สะดวกและพอเหมาะกับ

เวลา ระวงัอย่าให้การใช้อุปกรณ์ต้องติดขดัระหว่างใช้ ส าหรับการจดัหาวสัดอุุปกรณ์ ควรปฏิบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ก่อนการซือ้วสัดอุปุกรณ์ทกุครัง้ ควรส ารองหรือท าบญัชีก่อนว่ามีอยู่แล้วมาก
น้อยเพียงใด และอยูใ่นสภาพท่ีใช้ได้หรือต้องซอ่มแซมและต้องการเพิ่มอีกจ านวนเทา่ไร 

4.2 การซือ้อปุกรณ์ในร้านท่ีมีช่ือเสียงไว้ใจได้ เพราะจะได้ของท่ีมีคณุภาพเช่ือถือ
ได้ และมีการแลกเปล่ียนซอ่มแซมได้ดีกวา่ 

4.3 ควรซือ้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพราะตามปกติของท่ีมีคุณภาพสามารถใช้ได้
นานกวา่ปลอดภยักวา่ บางครัง้ดีกวา่อปุกรณ์ท่ีมีราคาสงูกวา่ การซือ้ไมค่วรเอาราคาเป็นหลกัอย่าง
เดียวเพราะของราคาแพงคณุภาพอาจจะไมดี่ก็ได้ 

4.4 ถ้าเป็นไปได้ควรจัดตารางในการซือ้ให้มีการกระจายทัง้นีเ้พ่ือจะได้ไม่เป็น
ภาระต้องใช้เงินจ านวนมาก ๆ ในครัง้หนึง่ 

4.5 พยายามใช้วิธีการซือ้ท่ีชว่ยให้สามารถลดราคาให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ 
4.6 ควรซือ้ตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดนัน้ ๆ ตามท่ี

ก าหนด 
4.7 ควรจดัซือ้ในร้านท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินท่ีสามารถให้ราคาของและคณุภาพเดียวกนั 

เพราะร้านในท้องถ่ินจะสามารถตดิตอ่ได้ง่ายและสะดวกกวา่ 
4.8 ควรเตรียมการซือ้วสัดไุว้แตเ่นิ่น ๆ 
4.9 ในการซือ้แตค่รัง้จะต้องไมมี่การรับสิ่งตอบแทนจากร้านค้า 
 

3 ประวัตกีิฬาซอฟท์บอล และแนวทางการบริหารจัดการกีฬา 
ประวัตคิวามเป็นมาของซอฟท์บอลในประเทศไทย 
จดุก าเนิดของกีฬาซอฟท์บอลในประเทศไทย เร่ิมจากการน าเข้ามาในระบบการเรียนและ

การสอนในสถาบนัการศกึษา โดยสถาบนัการศกึษาแห่งแรกท่ีน ามาใช้สอนก็คือ โรงเรียนฝึกหดัครู
พลศึกษา เม่ือปี พ.ศ.2494 โดยอาจารย์ชาวอเมริกันช่ือ MR.RAPH H. JOHNSON หลังจากท่ี
น ามาใช้ในการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2494 แล้ว กีฬาซอฟท์บอลจงึเร่ิมถกูน ามาเผยแพร่ในวงการ
กีฬาของประเทศไทย โดยเร่ิมจากการจดัให้มีการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลระหว่างชาวอเมริกันกับ 
นกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่ น เม่ือปี พ.ศ.2502 แตกี่ฬาซอฟท์บอลก็ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมูค่นไทยมากนกั และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2503 กรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลขึน้โดยแบ่งออกเป็น
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ประเภทระดบันกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป ทัง้ประเภททีมชายและหญิง ซึ่ งได้รับความสนใจจาก
ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนัพอสมควร ตอ่มาในปี พ.ศ.2509 ได้มีกลุ่มบคุคลกลุ่มหนึ่งริเร่ิมก่อตัง้สมาคม
ซอฟท์บอลขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเผยแพร่ และส่งเสริมกีฬาซอฟท์บอลให้เป็นท่ีรู้จักใน  
หมู่ชาวไทยให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งกลุ่มบคุคลดงักล่าวประกอบด้วย นายสวสัดิ์ เลขยานนท์ นายขวญัชยั 
เชาว์สุโข นายจนัทร์ ผ่องศรี นายธนิต ข าวฒันพนัธุ์ นายพิพิธพร แก้วมุกดา นายวิธูร ภัทรโรภาส 
และดร.ปัญญา สมบรูณ์ศิลป์ การจดัตัง้สมาคมในครัง้นัน้ได้รับอนญุาตให้มีการจดทะเบียนก่อตัง้
เป็นสมาคม และใช้ช่ือเรียกว่า “สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย” โดยมี นายสวสัดิ์ เลขยานนท์
เป็นนายกสมาคมคนแรก หลังจากได้รับอนุญาตให้ก่อตัง้เป็นสมาคมเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี  
10 มกราคม 2512 ทางสมาคมได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสหพันธ์ซอฟท์บอลนานาชาติใน 
ปี เ ดียวกันด้วย ปัจจุบันสมาคมได้สมัครเป็นสมาชิ กของสหพันธ์ซอฟท์บอลนานาชาติ  
( International Softball Federation – ISF), ส ห พั น ธ์ ซ อ ฟ ท์ บ อ ล แ ห่ ง เ อ เ ซี ย  ( Softball 
Confederation Asia – SCA) และสหพันธ์ซอฟท์บอลอาเซ่ียน (ASEAN Softball Federation) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการแก้ไขช่ือของสมาคมใหม่เป็น “สมาคมซอฟท์บอลสมคัรเล่นแห่ง
ประเทศไทย” (The Amateur Softball Association of Thailand) ช่ือย่อ สซ.สท. (ASAT) และ 
ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไขช่ือของสมาคมใหม่อีกครัง้เป็น “สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง 
ประเทศไทย” (Softball Association of Thailand) ช่ือย่อ สซท. (SBAT) โดยได้รับอนุญาตจาก 
การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ด าเนินการจดัตัง้สมาคมและให้ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” เม่ือวนัท่ี  
6 กรกฎาคม 2531 โดยเคร่ืองหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปแผนท่ีประเทศไทยบนสนาม
ซอฟท์บอลอยู่ในลูกซอฟท์บอล ส าหรับการจัดตัง้สมาคมซอฟท์บอลสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย  
มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพ่ือท าหน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนนุ ก ากบั ควบคมุ ดแูล พฒันา เผยแพร่ และด าเนิน
กิจกรรมกีฬาซอฟท์บอลภายในประเทศ 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ โดยก ากับ 
ควบคมุและรับรองการจดัการแข่งขันให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามท่ีสมาคมก าหนดในแต่ละระดบั 
สอดคล้องกบักฎระเบียบของสหพนัธ์กีฬาซอฟท์บอล 

3. เพ่ือพัฒนาการเล่นกีฬาซอฟท์บอลของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริม
สนบัสนนุบคุลากรในระดบัตา่ง ๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ 
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4. เพ่ือร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา
ตลอดจนด าเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทย
ด้านกีฬาซอฟท์บอล 

5. เพ่ือสง่เสริมให้มีสโมสรสมาชิกมาจากจงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 
6. เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมและชว่ยเหลือสโมสรสมาชิกในด้านตา่ง ๆ ตามระเบียบหรือ

ข้อบงัคบัท่ีสมาคมก าหนด 
7. เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ

ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือ  
พรรคการเมืองใด 

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยมีส านักงานตัง้อยู่  ณ เลขท่ี 286 ชัน้ 16 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-170-9466 
โทรสาร 02-170-9467 (สมาคมซอฟท์บอลสมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย, 2558, ออนไลน์) 

แนวโน้ม และทศิทางการกีฬาของโลก 
ความจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาไปสู่การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และเพ่ือ

การอาชีพนัน้  ทัว่โลกยงัคงให้ความส าคญักบัการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ดังนัน้ 
การพฒันาความรู้และการน าความรู้ตลอดจนเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการ
ฝึกฝนและการพฒันาโครงสร้างของร่างกาย ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเล่นกีฬา ในท่ีนี ้
สมควรท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้นกักีฬาประสบความส าเร็จทัง้ช่ือเสียงและ
รายได้ตอ่นกักีฬา และประเทศ ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส าคญัในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพ คือ การใช้ระบบการบริหารจดัการเชิงธุรกิจ และการให้ความส าคญักบัท้องถ่ิน
มากขึน้ มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วยหลากหลายสรรพวิชาในการพฒันาการ
ด าเนินงานควบคู่กับการด าเนินงานกิจการทางการตลาด และการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกอย่างเป็น
ระบบ การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ครัง้ท่ีผ่านมาท่ีกรุงลอนดอนเป็นเคร่ืองยืนยนัว่ากีฬาสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความรักและความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ นอกจากนีค้วามร่วมมือเพ่ือ
การพฒันาหรือยกระดบักีฬาด้วยการผสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสร้างภาพลกัษณ์
ในการแสดงออกถึงความพร้อมทางการกีฬาให้เป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีประจกัษ์แก่ชาวโลกเป็น
ปัจจัยท่ีจะน ามาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือ การท่องเท่ียว และอีกหลากหลาย
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แนวทางในการพัฒนาต่อยอดจากความส าเร็จของกีฬา จนท าให้เกิดการยอมรับว่ารูปแบบของ
กีฬาเป็นพลงัท่ีมีอ านาจในการพฒันาประเทศ อีกมิตหินึง่ท่ีส าคญัของแนวโน้ม และทิศทางของโลก 
คือ การท่ีกีฬาเติบโตมาจากท้องถ่ิน (Community Base) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ท้องถ่ินได้รับประโยชน์จากบริบทของ
กีฬาท่ีเป็นรูปธรรม ทัง้ด้านความสขุ สภาพเศรษฐกิจ หรือความรักความสามคัคีในหมู่คณะสงัคม
และประเทศชาต ิ(พิสณัห์ นุน่เกลีย้ง, 2556, เอกสารประกอบการสมัมนา)  

ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีดงันี ้

1. สภาวการณ์แขง่ขนักีฬาเป็นเลิศในระดบัเอเชีย การแขง่ขนักีฬาภายในทวีปเอเชียมี
การแข่งขนักีฬาท่ีส าคญั ได้แก่ การแข่งขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ เป็นการแข่งขนัท่ีเกือบทกุประเทศใน
ทวีปเอเชียต่างส่งนกักีฬาเข้าแข่งขนั จดัขึน้เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน การกีฬาของประเทศในกลุ่ม
เอเชียให้ได้มาตรฐานทดัเทียมกับนกักีฬาในประเทศยุโรปและอเมริกา และเป็นการสานสมัพนัธ์  
อนัดีระหว่างประเทศในเอเชีย อย่างไรก็ตามประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
มกัจะได้เปรียบประเทศท่ีมีขนาดเล็กหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า ส าหรับประเทศท่ีมีความ
โดดเด่นในการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และคาซคัสถาน ซึ่ง
ประเทศเหล่านีมี้การพัฒนานักกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และได้ให้ความส าคัญต่อ  
การพฒันากีฬา ซึ่งท่ีผ่านมาพบว่าประเทศตา่ง ๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการทุ่มทรัพยากร และก าหนด
มาตรการ เพ่ือการพฒันากีฬาสมคัรเลน่ สร้างความเข้มแข็งทางการกีฬาท่ีมาจากท้องถ่ิน และเป็น
เส้นทางสู่การเป็นอาชีพพร้อมด้วยระบบการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือการสร้างกระแสทางการกีฬาท่ีมี
การใช้ช่องทางท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการทุ่มเทงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพของนกักีฬาในประเภทตา่ง ๆ และพฒันาผลงานทางการกีฬาของประเทศตนเอง 

2. สภาวการณ์แข่งขนักีฬาเป็นเลิศในระดบักลุ่มประเทศอาเซียน การแข่งขนักีฬาท่ี
ส าคญัอีกรายการหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียนนัน้ ได้แก่  
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ เพ่ือช่วยสนบัสนนุความร่วมมือความเข้าใจและความสมัพนัธ์ในบรรดาประเทศตา่ง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับผลการแข่งขันท่ีผ่านมานัน้ ประเทศไทยมีอันดับใน  
การแข่งขนัแต่ละครัง้ไม่เกินอนัดบัท่ี 2 ซึ่งในแต่ละครัง้ ในการท่ีประเทศไทยได้รับอนัดบัท่ี 2 นัน้
มกัจะเป็นการได้อนัดบัรองจากเจ้าภาพท่ีได้อนัดบัท่ี 1 แตใ่นสว่นของกีฬาสากลนัน้ ประเทศไทยได้
อันดบัท่ี 1 ในเหรียญทองจากกีฬาสากลเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีสิงคโปร์และเวียดนามเร่ิมเร่ง  
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การพฒันาด้วยมาตรการทางการกีฬาท่ีเป็นสากลมากขึน้ เช่น มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาก
ขึน้ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและบคุลากรทางการกีฬากบั
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จมากขึน้ พร้อมทัง้เน้นการเติบโตของกีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างตอ่เน่ือง
ซึง่กลา่วได้วา่เป็นการรุกคืบทางการกีฬาท่ีเติบโตขึน้มากเม่ือเทียบกบัรอบหลายปีท่ีผา่นมา 

อย่างไรก็ตามปัจจยัด้านความมัน่คงทางนโยบายทัง้จากระดบัการเมือง หรือทีมบริหารก็
เป็นส่วนส าคญัในการท าให้พฒันาการของประเทศเพ่ือนบ้านไทย มีความก้าวหน้าในลกัษณะท่ี
เห็นความแตกต่างได้อย่างชดัเจน ส่วนประเทศไทยมีความไม่แน่นอนและมีการปรับเปล่ียนของ
ผู้บริหารระดบัสูงของประเทศในหลายปีท่ีมาผ่านท าให้การด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พฒันากีฬาขาดความตอ่เน่ือง โดยเฉพาะบทบาทในกิจกรรมระหว่างประเทศ (พสิณัห ์นุ่นเกลีย้ง, 
2556, เอกสารประกอบการสมัมนา) 

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นกรอบแนวทางการพฒันา

กีฬาของชาติให้บรรลเุปา้หมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
ซึง่ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาไว้ 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ด้านการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้พืน้ฐาน  
2. ด้านการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือมวลชน 
3. ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
4. ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
5. ด้านการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
6. ด้านการพฒันาการบริหารการกีฬาและการออกก าลงักาย 

ซึ่งทัง้ 6 ยทุธศาสตร์เป็นยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการพฒันากีฬาของชาติบรรลเุป้าหมาย
ในการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ การพฒันากีฬาในท้องถ่ิน และกีฬาเพ่ือการแข่งขันในระดับโลก 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาได้มอบหมายให้การกีฬาแหง่ประเทศไทยด าเนินการ 4 ยทุธศาสตร์ 
จาก 6 ยทุธศาสตร์ คือ 

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
3. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (เฉพาะในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ) 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารการกีฬา (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ) (พิสัณห์ นุ่นเกลีย้ง, 
2556, เอกสารประกอบการสมัมนา) 

ความต้องการของสมาคมกีฬา 
สมาคมกีฬาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียส าคญัของ กกท. ดงันัน้ ความต้องการ

ของสมาคมกีฬาจึงเป็นปัจจัยน าเข้าส าคัญในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้ได้  
แผนยุทธศาสตร์ท่ีครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  ทัง้นีค้วามต้องการของสมาคมกีฬาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในครัง้นีไ้ด้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของสมาคมกีฬา 3 
สมาคม โดยความต้องการท่ีส าคญัของสมาคมกีฬาสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. สนบัสนนุการจดัหาและจดัจ้างผู้ ฝึกสอนท่ีมีคณุภาพจากตา่งประเทศ รวมถึงการ
พฒันาความสามารถของผู้ ฝึกสอนชาวไทย 

2. สมาคมกีฬาต้องการให้มีการสนบัสนนุด้านการตลาดจาก กกท. 
3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่าง ๆ เช่น 

งานวิจัยการแพทย์และโภชนาการ เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมี  
ความ สามารถทางด้านวิชาการและด้านการปฏิบตัเิพ่ือให้สมาคมกีฬาน าทรัพยากรเหล่านีไ้ปใช้ใน
การพฒันานกักีฬา 

4. ต้องการให้มีสถานท่ีแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ  
การซ้อมของนกักีฬา 

5. เพิ่มความร่วมมือระหว่าง กกท. กับสมาคมกีฬาในการท าแผนยุทธศาสตร์ของ 
กกท. เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและบรูณาการระหวา่งการท างานของ กกท. และสมาคมกีฬา 

6. สนบัสนนุนกักีฬา โดยการสร้าง Career path และระบบสวสัดกิารให้กบันกักีฬา 
7. มีการบริหารจัดการด้านการแข่งขันท่ีดี โดยมีความสอดคล้องกันระหว่างกีฬา  

เป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ตลอดจนกฎระเบียบในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีความสอดคล้องกับ
ระเบียบการแขง่ขนัท่ีก าหนดโดยสมาพนัธ์กีฬาตา่ง ๆ 

8. สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านการฝึกซ้อมระหว่างสมาคมกีฬา โดยเฉพาะ
สมาคมท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ฐานกีฬาอ่ืน ๆ เชน่ กรีฑา 

9. มีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกบัสมาคมกีฬา โดยท าลว่งหน้าก่อนการแข่งขนัเป็น
เวลานาน เชน่ 2 ปีก่อนการแขง่ขนัเอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 
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10. สมาคมกีฬาต้องการงบประมาณเพิ่มเติมจาก กกท. นอกจากนี ้ยังเล็งเห็นว่า  
การจดัสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาในรูปแบบเงินก้อน (Lump-sum) จะท าให้สมาคมกีฬา
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ (พิสัณห์ นุ่นเกลีย้ง, 2556, 
เอกสารประกอบการสมัมนา) 

 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
เชง (Cheng Chin-Fu, 1993, Abstract) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การประเมินสมรรถนะ

ในการจดัการองค์กรกีฬา และความจ าเป็นในการบริหารจดัการกีฬาส าหรับสาธารณรัฐประชาชน
จีน (ไต้หวัน) จุดมุ่งหมายของการวิจัยครัง้นี ้ เพ่ือศึกษาประเมินและก าหนดสมรรถนะต่าง ๆ  
ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจดัการองค์กรกีฬาท่ีประสบความส าเร็จของไต้หวนั มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน 
การวิจัยเป็นผู้ บริหารองค์กรกีฬาในไต้หวันจ านวน 334 คน โดยใช้แบบส ารวจการบริหาร 
จดัการกีฬา 

จากผลการวิจยัพบวา่ 
1. สมรรถนะในการบริหารจดัการกีฬาในไต้หวัน เรียงตามล าดบัจากสมรรถนะสูง

จนถึงต ่า มีผลดังนี ้1) ความรู้เร่ืองกีฬา 2) ความมีมนุษยสัมพันธ์ 3) การพูดในท่ีสาธารณะ  
4) การบริหารจดัการบคุลากร 5) ความรู้เก่ียวกบังานสารบรรณ 6) การบริหารจดัการงบประมาณ
การเงิน 7) สมรรถภาพสว่นบคุคล 8) การบริหารจดัการด้านเวลา และ9) อ่ืน ๆ 

2. การศึกษาความส าคญัของการบริหารจัดการกีฬาในไต้หวัน 10 อันดบัแรก คือ  
1) การบริหารจัดการกีฬา 2) การวางแผนและการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 3) การใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ 4) การบริหารจัดการบุคลากร 5) การบาดเจ็บจากกีฬา 6) การจัด
สันทนาการ 7) การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือเยาวชน 8) การส่ือสารระหว่างบุคคล 9) การปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้ตดัสิน และ10) การสอนกิจกรรมกีฬา 

3. จากการทดสอบทางสถิติพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางด้านการบริหาร
การกีฬา ระหวา่งผู้อ านวยการการกีฬา หนว่ยงานการกีฬา หนว่ยงานของรัฐ และองค์กรกีฬาอาชีพ 
ได้แก่ ขอบเขตของการศึกษา การจดัการฝึกงานแก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวนชัว่โมง  
ของการฝึกงานท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ หน้าท่ีหลักของผู้ จัดการ และประกาศนียบตัรท่ีมอบแก่
ผู้จดัการกีฬา 
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คิคูลิ ส  (Kikulis, 1992 , อ้างถึ ง ใน  ประ กิต หง ส์แสนยาธรรม , 2552 , น.  171)  
ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ในการจดัรูปแบบองค์กรขององค์กรระดบัชาติ 
วัตถุประสงค์ของการท าการวิจัยครัง้นี ้ เป็นการท าความเข้าใจลักษณะหรือการเปล่ียนแปลง  
ด้านกลยุทธ์ในการจัด รูปแบบองค์กรขององค์กรระดบัชาติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นี ้จึงแบ่ง
การศึกษาครัง้นีเ้ป็น 3 ส่วนท่ีเป็นอิสระต่อกัน แต่ก็มีส่วนเก่ียวข้องกันด้วย ในส่วนแรกเป็น
การศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีเก่ียวกับโครงสร้างขององค์กรกีฬาสมัครเล่น  
ในแคนาดา ซึ่งท าให้ได้ข้อสนเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัเตรียม ค่านิยม และรูปแบบโครงสร้าง
องค์กรขององค์กรระดบัชาตสิ่วนใหญ่มีการระบถุึงรูปแบบโครงสร้าง 3 รูปแบบ คือ แบบโต๊ะอาหาร 
แบบห้องพกั และแบบส านกังานบริหาร ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในการชีแ้นะการวิเคราะห์รูปแบบของ
องค์กรและรูปแบบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยู่ในองค์กรกีฬาระดบัชาติกลุ่มหนึ่ง ส่วนท่ีสอง เป็น
การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรกีฬาระดบัชาติ 36 แห่ง ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโปรแกรมการวางแผน 
ในระยะท่ีส่ี ระหว่าง 1984-1988 จากรูปแบบโครงสร้าง 3 รูปแบบดังกล่าว แต่ละรูปแบบ 
ถกูก าหนดรูปแบบส าหรับอ้างถึง 3 ประการ คือ ความช านาญเฉพาะด้าน ความเป็นมาตรฐาน และ
การตดัสินใจ มีการก าหนดเค้าโครงร่างของรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินความ
หลากหลายของรูปแบบองค์กร และรูปแบบการเปล่ียนแปลงใน 3 ช่วงเวลา คือ ปี1984  
ปี1986 และปี1988 องค์กรกีฬาระดบัชาติมีการเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบของการเปล่ียนแปลง  
5 แบบ คือ แบบเฉ่ือย แบบเข้ามารวมกัน แบบก าหนดจุดมุ่งหมายใหม่ แบบเปล่ียนทิศทาง และ
แบบไม่มีปัญหา และการเปล่ียนแปลงแบบก าหนดจุดมุ่งหมายใหม่ในทิศทางท่ีมุ่งไปสู่รูปแบบ
ส านักบริหาร ส่วนท่ีสาม เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงในด้านโครงสร้างการตดัสินใจส าหรับ
องค์กรกีฬาระดบัชาติทัง้ 396 แห่ง การวิเคราะห์การตดัสินใจพบว่ามีมิติตา่ง ๆ คือ การท าให้เป็น
รูปแบบเส้นทาง การตดัสินใจระดบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการตดัสินใจ และความตัง้ใจในส่วนของ
การตดัสินใจมีความส าคญัมากกว่าหวัข้อเร่ืองของการตดัสินใจ เม่ือพยายามท่ีจะเข้าใจโครงสร้าง
ของการตดัสินใจจากโครงสร้างแบบตา่ง ๆ ขององค์กรกีฬาระดบัชาติ ซึ่งรูปแบบส านกังานบริหาร
จะมีลกัษณะของความตัง้ใจในการตดัสินใจ คือ การน าโดยมืออาชีพและช่วยเหลือโดยอาสาสมคัร 
โครงสร้างของการตดัสินใจเปล่ียนแปลงไปตามหวัข้อของการตดัสินใจ แตเ่ม่ือพิจารณาการเปล่ียน 
แปลงท่ีส าคญั ๆ แล้ว ก็แสดงให้เห็นว่า ความตัง้ใจของการตดัสินใจจากอาสาสมคัรสู่การเป็นมือ
อาชีพ ไมไ่ด้เกิดในชว่งการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 4 ปี แตอ่ยา่งใด 

เนลสัน (Neilson, 1979, อ้างถึงใน ประกิต หงส์แสนยาธรรม , 2552, น. 174)ไ ด้
ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการวิเคราะห์โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
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ระดับสูงของ รัฐ  ใน รัฐ เทนเนสซี  (An Analysis of Intramural Sports Program in the State 
Snorted Senior Universities of Tennessee) โดยใช้เคร่ืองมือส ารวจการวิเคราะห์ ซึง่สร้างขึน้โดย 
Christopher Alan Brown ข้อมูลทัง้หมดได้จากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อค าถาม 9 
หวัข้อ ได้แก่ สาเหตแุละจดุมุง่หมายในการจดัการแขง่ขนั ตารางแขง่ขนั ก าหนดการแขง่ขนั สถานท่ี
และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน  ระบบการใ ห้คะแนน และการใ ห้รางวัลแก่ผู้ ชนะ  
การประชาสมัพนัธ์ และคณะกรรมการในการจดัการแข่งขนั จากผลการวิจยัพบว่า 1. โดยทัว่ไป
การด าเนินการในแต่ละด้านของทุกมหาวิทยาลัยกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากระบบ  
การให้คะแนน การให้รางวัล และการประชาสัมพันธ์ 2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ 
ทุกมหาวิทยาลัย ล้วนแต่มีเหตุผลและจุดมุ่งหมายในการจัดทัง้สิน้ 3. ความคล้ายคลึงกัน 
ในการจดัการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัย คือ การให้ผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญด าเนินการ  
4. การบริหารงานด้านนี ้ก าลังมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีนักศึกษาเป็นผู้ ด าเนินการ มาเป็น  
การใช้ผู้ เช่ียวชาญในการด าเนินการ 5. ขาดการจัดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 6. การสนับสนุนทาง
การเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นัน้มี เพียงพออยู่แล้ว  
7. กฎระเบียบการแข่งขันมีความเท่ียงตรงและเหมาะสมดีแล้ว 8. ระบบการให้คะแนนยังไม่
เน้นหนกัถึงระดบัสงู 9. ธรรมเนียมการจดังานเลีย้งฉลองรางวลัจากการแขง่ขนัไมน่ิยมกระท า   

ธีโบลท์ (Thibault, 1994, September, abstract) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “แผนงานในองค์กร
กีฬาแบบไมห่วงัผลก าไร (Strategy in Nonprofit  Sport  Organization) โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการ
ค้นคว้าแผนงานในองค์กรกีฬาแบบไม่หวังผลก าไร ซึ่ง มีแผนงานหลักของกิจกรรมกีฬา
ภายในประเทศ ได้แก่ รากฐานขนาดของผู้มาใช้บริการ อาสาสมคัร กลุ่มท่ีสนบัสนุน ค่าอุปกรณ์ 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก ข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดได้จากการสังเกตองค์กรกีฬาแห่งชาติ  32 แห่ง ซึ่งเป็น
องค์กรท่ีส่วนเก่ียวข้องกับแผนงานท่ีรัฐบาลเป็นผู้ ริเร่ิมขึน้ส าหรับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ  
การวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบในแผนงานใช้วิธีวิเคราะห์ตามแบบมาตราส่วนของ  Likert Scale 
ซึ่งพบว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าการคาดคะเนการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรกีฬาแห่งชาติใน  
การปฏิบตัิตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยสรุปแล้วนัน้ องค์กรต่าง ๆ วางแผนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง
บางอย่างเก่ียวกับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ ซึ่งเม่ือปฏิบัติ ไปแล้วเป็นเวลา  2 ปี พบว่า  
มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

4.2 งานวิจัยในประเทศ 
กาหลง เย็นจิตต์ (2548 , บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบ 

การด าเนินงานศนูย์กีฬาต าบลของการกีฬาแหง่ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบ
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การด าเนินงานศนูย์กีฬาต าบลให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกีฬาอย่างเป็น
ระบบ และมีการกระจายอ านาจการกีฬาสู่ระดับท้อง ถ่ินอย่างทั่วถึงในการพัฒนากีฬา  
ตามยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาการกีฬาขัน้พืน้ฐาน 2) ด้าน 
การพฒันาการกีฬาเพ่ือมวลชน 3) ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 4)  ด้านการพฒันา
กีฬาเพ่ือการอาชีพ 5) ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา 6) ด้าน 
การพฒันาการบริหารทางการกีฬา ซึ่งผู้วิจยัได้น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานศนูย์กีฬาต าบลของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัย ดงันี ้ด้านการพัฒนาการกีฬาขัน้พืน้ฐานควรมีอาสา
พัฒนาด้านการกีฬาของต าบล ด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือมวลชนควรมีสนามกีฬาให้มากขึน้ 
ด้านการพฒันาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศควรมีการจดัการแข่งขนัอย่างต่อเน่ืองในทกุระดบั ด้าน
การพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพควรจะท าให้กีฬาในต าบลเป็นอาชีพมากขึน้ ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาควรจดัตัง้ศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในต าบลเพ่ือพฒันา
นกักีฬาและผู้ใช้บริการ และด้านการพฒันาการบริหารทางการกีฬาควรมีโครงสร้างศนูย์กีฬาต าบล
ใหม่ ท่ีประกอบไปด้วยประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปราน และมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ แทนจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาเป็นกรรมการ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประจ าต าบล ผู้ แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ แทนจากกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนจากชมรมกีฬาในต าบลทุกชมรมกีฬา และกรรมการท่ีอาจมาจากการแต่งตัง้
ของประธาน ให้ประปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการศนูย์กีฬาต าบล 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีด้านกีฬาของต าบลเป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุารศนูย์กีฬาต าบล 

ทวีทรัพย์ เขยผกัแวน่ (2555, บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบั รูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 
และความต้องการจ าเป็นในพัฒนากีฬาฟุตซอลให้เป็นกีฬาอาชีพในประเทศไทย 2. เพ่ือสร้าง
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย และ 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาฟตุซอลอาชีพในประเทศไทย ซึง่จากผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประเทศไทยมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันากีฬาฟตุซอลให้เป็นกีฬาอาชีพ 
2. รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย ประกอบด้วย

โครงสร้างของรูปแบบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจดัการสโมสร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้าน
การตลาด สิทธิประโยชน์ ประชาสมัพนัธ์ และแฟนคลบั และ4) ด้านการพฒันานกักีฬาฟตุซอล 

3. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทยมี  
ความเป็นได้ในระดบัมากในการน าไปใช้จริง 
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นนชยั ศานตบิตุร (2551, บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการพฒันา
ฟตุบอลอาชีพของประเทศไทย การวิจยัมี 5 ขัน้ตอน คือ การศกึษาขัน้ต้นเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย การศึกษาสภาพการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยในปัจจุบัน การสร้าง
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ การปรับปรุงและการน าเสนอ
รูปแบบ จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นรูปแบบท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
พฒันาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ความเป็นมา ส่วนท่ี 2 
รูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ประกอบด้วย แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์
สภาวะแวดล้อมฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย รูปแบบของการบริหารฟุตบอลอาชีพ 4 ด้าน ได้แก่ 
การวางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคมุ และรูปแบบการด าเนินงานตามปัจจยัหลกั
ความส าเร็จฟุตบอลอาชีพ 11 ด้าน ได้แก่ นโยบายการส่งเสริมของรัฐ องค์กรหลกัฟุตบอลอาชีพ 
(สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรฟุตบอล
อาชีพ) การจัดการแข่งขัน นักฟุตบอลอาชีพ บุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ผู้ ฝึกสอน ผู้ ตัดสิน)  
ความนิยมและแฟนคลับ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก รายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์  
ส่ือเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ กฎหมาย (กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั) และสวัสดิการ ส่วนท่ี 3  
การน ารูปแบบไปใช้ สว่นท่ี 4 เง่ือนไขข้อจ ากดัของรูปแบบ 

ประกิต หงส์แสนยาธรรม (2552, บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบ
การบริหารจัดการสมาคมกีฬาจงัหวัด  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
สมาคมกีฬาจงัหวดั ผลการวิจยัพบวา่ 

1. รูปแบบการบริหารจดัการสมาคมกีฬาจงัหวดั ประกอบด้วยโครงสร้างของรูปแบบ 
4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน มีสาระส าคญัจ านวน 22 ข้อ 2) ด้านการจดัองค์การ มีสาระส าคญั
จ านวน 21 ข้อ 3) ด้านการปฏิบัติการ มีสาระส าคัญจ านวน 19 ข้อ และ 4) ด้านการควบคุม  
มีสาระส าคญัจ านวน 14 ข้อ 

2. รูปแบบการบริหารจดัการสมาคมกีฬาจงัหวดัท่ีพฒันาขึน้ มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ 

ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2557, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารสมาคม
กรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่งานวิจยันีมี้ความมุง่หมาย เพ่ือพฒันารูปแบบการ
บริหารสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพ่ือน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
บริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย



  

 

40 

อ่ืนๆ ท่ีจะน าผลการวิจัยนี ้ ไปใช้ในการบริหารสมาคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และจาก
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการบริหารสมาคมกรีฑาแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 
การบริหาร 2) ด้านการพฒันานกักีฬา 3) ด้านการบริหารบุคลากร และ4) ด้านการจดัการแข่งขนั 
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ 
และมีความส าคญัระดบัมากท่ีสดุและสอดคล้องกบัทกุด้าน 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียองค์ประกอบ (Factor Analysis) ของรูปแบบการบริหาร
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  
มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 และเม่ือท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการการบริหาร 4 ด้าน พบว่า ด้านการบริหาร จ าแนกได้ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) แผนงานงบประมาณโครงสร้างและข้อบงัคบั 2) แผนการปฏิบตัิการ 3) สวสัดิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ4) การจัดการองค์กรส าหรับ ด้านการพัฒนานักกีฬา จ าแนกได้  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้ ฝึก สอน 2) การคดัเลือกนักศึกษาและการฝึกซ้อม และ3) อุปกรณ์ 
การฝึกสอน สว่นด้านการพฒันาบคุลากร และด้านการจดัการแขง่ขนั จ าแนกได้เพียงองค์ประกอบ
เดียว 

เสาวลี แก้วช่วย (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ตามแนวคิดของสหพันธ์
กรีฑานานาชาติ โดยงานวิจยันีมี้จดุมุ่งหมาย 1) เพ่ือศกึษาแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชถูมัภ์ 2) เพ่ือพฒันารูปแบบในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ี เหมาะสมกับภารกิจของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยใน  
พระบรมราชถูมัภ์ จากผลการวิจยัพบวา่ 

1. แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม กระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของสมาคมกรีฑาฯ ใน 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
สมาคมกรีฑาฯ ต้องมีการวิเคราะห์งานออกมาใช้อย่างชัดเจน เร่ืองของกระบวนการก าหนด
ลกัษณะขอบเขตงาน หน้าท่ีต้องปฏิบตั ิ 2) การคดัเลือกบคุลากรทัง้สามกลุ่มจากภายนอก ภายใน
รูปแบบมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการด าเนินงานสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิ คือ ควรมีระเบียบและเกณฑ์การคดัเลือก
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 3) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนษุย์รูปแบบมีอย่างชดัเจนแล้วแตส่ิ่งท่ี
อยากให้เกิดขึน้ให้ทัง้สามกลุ่มมีต้านแรงจูงใจในการมาท างานมากขึน้ และรักในตัวองค์กรนี  ้
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มากขึน้ 4) การฝึกอบรมและพฒันาผู้บริหารผู้ ฝึกสอน สมาคมกรีฑา ควรมีรูปแบบให้ความส าคญั  
ในส่วนของ แต่ได้ปฏิบตัิตามแบบแผนของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการฝึกอบรมและพัฒนา
นกักีฬาของสมาคมกรีฑาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 5) ความปลอดภยัและสขุภาพของ
บุคลากร ทัง้สามกลุ่มสมาคมกรีฑาฯ ควรมี รูปแบบให้ความส าคัญในส่วนของการลด  
ความตึงเครียดจากงาน  6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทัง้สามกลุ่ม มี  
การประเมินผลแบบภาพรวม องค์กรในการท างานทุกด้านมีรูปแบบท่ีชัดเจน ควรวางระเบียบ  
การบงัคบัใช้ และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 7) การพ้นจากงานของบุคลากรทัง้สามกลุ่ม  
การพ้นสภาพจะมีระเบียบการบงัคบัใช้อยา่งชดัเจน 

2. รูปแบบในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ ผู้ มีบารมี ผู้ เช่ียวชาญมี
ความรู้ ผู้ มีประสบการณ์ การสรรหาคดัเลือกผู้ ฝึกสอนต้องมีจิตสาธารณะ ท างานเพ่ือส่วนรวม  
การธ ารงรักษาทรัพยากรมนษุย์ของสมาคมกรีฑาฯ ควรมีนกักรีฑาเข้าร่วมฝึกซ้อมกบัทีมชัน้น าของ
วงการกรีฑาในต่างประเทศ การฝึกอบรมและพฒันา สมาคมกรีฑาฯ ควรมีหลกัสูตรอบรมทกัษะ
การใช้ภาษาสากลกับนักกรีฑา ความปลอดภัยและสุขภาพ สมาคมกรีฑาฯ ควรจดัด้านสุขภาพ
เพิ่มเตมิในการประกนัชีวิต/สขุภาพให้ตลอดปี การประเมินผลการปฏิบตังิาน สมาคมกรีฑาฯ ควรมี
รูปแบบการประเมินผลแบบวดัสมรรถนะของบคุลากร 

แอน มหาคีตะ (2557, บทคดัย่อ) ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกับ รูปแบบการบริหารจดัการ
องค์กรกีฬาคนพิการประเทศไทย  ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้ ได้ศึกษาการจดัการองค์กรกีฬาคนพิการใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน และน าเสนอรูปแบบการบริหารการจัดการองค์กรกีฬาคนพิการใน  
ประเทศไทย จากผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่าการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการใน
ประเทศไทยนัน้สามารถก าหนดกรอบในการวิจัย ด้วยการใช้ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ 
(Operational Management Theory) ของ Fayol ซึ่ง เ ป็นทฤษฎีเ ก่ียวกันการบริหารจัดการ 
ท่ีประกอบด้วย หน้าท่ีการบริหารจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการ 
จัดองค์กร (Organizing) การประสานงาน (Coordination) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ 
(Commanding) และการควบคมุ (Controlling) 

2. ผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่รูปแบบการบริหารจกัการองค์กร
กีฬาคนพิการในประเทศไทย รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 มีค่ามัธยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และ 
มีคา่พิสยัควอไทล์ ตัง้แต ่1.50 ลงมาในทกุ ๆ ด้าน 
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3. ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารจดัการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย ด้วย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 10 คน ซึ่งผู้ทรงคณุวฒุิให้ความเห็นวา่
รูปแบบการบริหารจดัการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย มีความเหมาะสม และสามารถน าไป
ปฏิบตัิได้ทุกด้าน ประกอบด้วยด้านการวางแผนมีสาระส าคญัจ านวน 20 ข้อ ด้านการจดัองค์กร 
มีสาระส าคัญจ านวน 25 ข้อ การบังคับบัญชาหรือการสั่งการมีสาระส าคัญจ านวน 36 ข้อ 
การประสานงานมีสาระส าคญัจ านวน 32 ข้อ และการควบคมุมีสาระส าคญัจ านวน 11 ข้อ 

จากการศกึษาฟฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ผู้วิจยัได้ก าหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบย่อย 4 ด้าน  ประกอบด้วย  
1 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา 2 การบริหารจัดการงบประมาณ 3 การบริหารจัดการเวลา  
4 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการท่ี
ครอบคลุมการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชน ท่ีนกักีฬาในระดบัเยาวชนต้องการ
เวลา งบประมาณ ผู้ ฝึกสอน วสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ในการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา 
และผู้ วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีวงจร PDSA (Plan-Do-Study-Act) ของดร.เดมมิ่ง มาเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานเสริมกระบวนการของตวัรูปแบบย่อย เน่ืองจากขัน้ตอนของวงจร PDSA 
นี ้มีรูปแบบท่ีท าให้เกิดคณุค่าของการเรียนรู้ และความเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้รับจากการปรับปรุง
พัฒนาองค์ความรู้ โดยเร่ิมจากขัน้ตอนการวางแผน (Plan) ในขัน้การวางแผนนัน้ต้องก าหนด
เปา้หมาย หรือเปา้ประสงค์สู่ความส าเร็จ และมีการวางแผนสู่การปฏิบตัิ ซึ่งขัน้ตอนตอ่จากนีเ้ป็น
การน าแนวคิดท่ีได้มีการวางแผนไว้แล้วมาปฏิบัติจริง (Do) และตามด้วยขัน้ตอนการศึกษา
ตรวจสอบผลการปฏิบตัิ (Study) เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของการด าเนินงานตามแผนในการท่ี
จะได้ทราบความคืบหน้า และความส าเร็จ หรือปัญหาส าหรับการปรับปรุง จากนัน้น าผลของ
การศกึษาตรวจสอบท่ีได้มาแก้ไขปัญหา และปรับปรุง (Act) ให้การด าเนินการนัน้ส าเร็จบรรลตุาม
เปา้ประสงค์ (W Edwards Deming, 2008, Online) 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้

วิ ธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี  (Mix Method Approach) แบบตัวหลักและตัวรองตามล าดับ 
(Sequential Dominant and Less Dominant Design) ซึ่งมีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative 
research) เป็นตวัหลกั (Dominant Status) และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
เป็นตวัรอง (Less Dominant Status) แบ่งระยะของการวิจยัออกเป็น 3 ระยะตามความมุ่งหมาย
เฉพาะของการวิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล ในระยะนี ้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทาง 
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research approach) จากการศกึษาสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Data synthesis) 
การศึกษาพหุกรณีศึกษา (Multi case study) และการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi structured 
interview) จากผู้ เช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอล 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ในระยะนีมี้
จดุมุ่งหมายเพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล  เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
วิ ธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative research approach)ร่วมกับวิ ธีการวิจัยเชิงประเมิน 
เชิงธรรมชาติ(Naturalistic evaluation research) โดยใช้เทคนิคการสัมมนาอิงผู้ เ ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เ พ่ือปรับร่างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลให้เป็นรูปแบบ  
ท่ีสมบรูณ์และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ในระยะนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือน าเสนอและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอลท่ีพัฒนาขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research 
approach)ร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงประเมินเชิงระบบ (Systematic evaluation research) โดยใช้
เทคนิคการประเมินจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders based evaluation) ด้วยการส ารวจ
ความคดิเห็นด้านความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

ซึ่งในการศึกษาแต่ละระยะมีการแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอน 
การด าเนินการวิจยั (Research Flowchart) ดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย (Research Flowchart) 
 ระยะ   ขัน้ตอนการด าเนินงาน                ผลลัพธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เข้าสูร่ะยะท่ี 3 ของขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ 

กีฬาซอฟท์บอล 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาพหกุรณีศกึษาจาก
สโมสรท่ีคดัเลือก จ านวน 4 แหง่ 

ขัน้ตอนท่ี 3 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

1. สภาพปัจจบุนัของ 
การบริหารจดัการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

2. ปัญหาของการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล 
3. แนวทางการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล 

ระยะท่ี 1 
การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 
และแนวทาง 
การบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล 

ขัน้ตอนท่ี 4 สงัเคราะห์ข้อมลูร่วมจาก
ขัน้ตอนท่ี 1- 3 

ขัน้ตอนท่ี 5 ยกร่าง และจดัท าเอกสาร
ประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสม

ของรูปแบบการบริหารจดัการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

ขัน้ตอนท่ี 6 วิพากษ์ความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอลโดยผู้ทรงคณุวฒุิด้วย
เทคนิคการสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ 

(Connoisseurship) 

ขัน้ตอนท่ี 7 ปรับแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ของผู้ทรงคณุวฒุิ 

ระยะท่ี 2 การสร้าง
และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล 

ร่างรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล 

สารสนเทศเพ่ือการปรับ
ร่างรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล 

รูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล

ฉบบัปรับปรุง 
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ระยะ   ขัน้ตอนการด าเนินงาน   ผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 
โดยกระบวนการวิจัยทัง้หมดนี ้ก่อนด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขอใบรับรอง

จริยธรรมการวิจยั โดยได้ใบรับรองจริยธรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลข
รับรอง SWUEC-034/2561 วนัท่ีให้การรับรอง 5 เมษายน 2561 วนัหมดอายใุบรับรอง 5 เมษายน 
2562 

และจากภาพประกอบ 2 ข้างต้น สามารถแจกแจงรายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินการ
วิจยัได้ดงันี ้

 
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 

ในระยะนีมี้จดุมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research 
approach) จากการศกึษาสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Data synthesis) การศกึษา

รูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล

ฉบบัสมบรูณ์ 

ระยะท่ี 3  
การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล 

ขัน้ตอนท่ี 8 สร้างแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

ขัน้ตอนท่ี 9 เก็บข้อมลู 
การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอลจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 10 วิเคราะห์ สรุปผล
การประเมิน และปรับรูปแบบการ
บริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจดัการกีฬา

ซอฟท์บอล 

ความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหาร

จดัการกีฬาซอฟท์บอล 
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พหกุรณีศกึษา (Multi case study) และการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi structured interview)
จากผู้ เช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอล โดยแบง่ขัน้ตอนการวิจยั เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  
ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบริหารจดัการ และรวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการศกึษามาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis ) จากนัน้สงัเคราะห์ และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐาน
ของการศกึษารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล  

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาพหุกรณีศึกษาจากสโมสรที่คัดเลือก จ านวน 4 แห่ง 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางการบริหารจัดการกีฬา 

ซอฟท์บอล จากพหุกรณีศึกษาท่ีก าหนด ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและ  
การสงัเกตการฝึกซ้อมของนกักีฬา โดยด าเนินการดงันี ้

1. ผู้วิจยัก าหนดกรณีศึกษา ในลกัษณะของพหุกรณีศึกษา (Multi case study) โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

- เป็นสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีการส่งนกักีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชนเข้าร่วม
การแขง่ขนักีฬาซอฟท์บอลอยา่งตอ่เน่ือง 

- มีผลงานการแข่งขนัท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศในรอบปีท่ีผ่านมา หรือย้อนหลงัไม่
เกิน 3 ปี 

- ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับสโมสรดงักล่าวยินดีและเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูล และ
เข้าร่วมการวิจยัตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

จากเกณฑ์คดัเข้าดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกได้ 4 กรณีศกึษาดงันี ้
1.1 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภททีมชาย จ านวน 1 แห่ง ซึ่งได้สโมสร TYMS (นามสมมติ) โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาจ านวน 1 คน 
ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2คน และนกักีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของ
กรณีศกึษาท่ีได้รับการคดัเลือก  

1.2 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภททีมหญิง จ านวน 1 แห่ง ซึ่งได้สโมสร TYWS (นามสมมติ) โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้บริหารกลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาจ านวน 1 คน 
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ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2 คน และนกักีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของ
กรณีศกึษาท่ีได้รับการคดัเลือก 

1.3 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามคัคีประเภททีมชาย จ านวน 1 แห่ง ซึ่งได้สโมสร SSMS (นามสมมติ) โดยเก็บข้อมลู
จากผู้ บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้ บริหารกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจ านวน 1 คน  
ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2คน และนกักีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของ
กรณีศกึษาท่ีได้รับการคดัเลือก 

1.4 กรณีศึกษาสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามคัคีประเภททีมหญิง จ านวน 1 แหง่ ซึง่ได้สโมสร SSWS (นามสมมต)ิ โดยเก็บข้อมลู
จากผู้ บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้ บริหารกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจ านวน 1 คน  
ผู้ ฝึกสอนจ านวน 2 คน และนกักีฬาจ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และการสงัเกตจากการฝึกซ้อมในสถานท่ีจริงของ
กรณีศกึษาท่ีได้รับการคดัเลือก 

2. จากพหกุรณีศกึษาท่ีเลือกได้ และกรอบจ านวนของกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมูล
ในแต่ละกรณีศึกษา ผู้ วิจยัคดัเลือกผู้ ท่ีเก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจาก
การแขง่ขนัในรายการท่ีจดัภายในประเทศท่ีมีการรับรองการแขง่ขนัโดยสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง
ประเทศไทย โดยผู้ วิจัยเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 รายการ 
ดงันี ้

2.1 คัดเลือกผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศ  
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีมชาย และทีมหญิงจ านวน 12 คน โดยก าหนด
คณุสมบตั ิดงันี ้

2.1.1 ผู้ บ ริหารของสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีไ ด้ รับต าแหน่งชนะ เลิศ 
ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 
4 คน 

2.1.2 ผู้ ฝึกสอนของสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้ รับต าแหน่งชนะเลิศ 
ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 
4 คน 
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2.1.3 นัก กีฬาของสโมสรกีฬาซอฟท์บอล ท่ี ไ ด้ รับต าแหน่งชนะ เลิ ศ 
ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 
4 คน 

2.2 คัดเลือกผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศ  
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ประเภททีมชาย และทีมหญิงจ านวน 12 คน โดยก าหนด
คณุสมบตั ิดงันี ้

2.2.1 ผู้ บริหารของสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแขง่ขนักีฬาสาธิตสามคัคี ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 4 คน 

2.2.2 ผู้ ฝึกสอนของสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแขง่ขนักีฬาสาธิตสามคัคี ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 4 คน 

2.2.3 นักกีฬาของสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้ รับต าแหน่งชนะเลิศใน 
การแขง่ขนักีฬาสาธิตสามคัคี ประเภททีมชาย และทีมหญิง ทีมละ 2 คน รวมจ านวนทัง้หมด 4 คน 

2.3 ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือติดต่อ 
ขอข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแขง่ขนัในรายการ
ท่ีจดัภายในประเทศให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จ
จากการแขง่ขนั ตามผลการคดัเลือกจากข้อ 2.2 

2.4 สร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
2.4.1 แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) ตาม

กรอบทฤษฎีหลกัการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ (Deming Cycle : PDSA) คือ แนวทางการวางแผน
ท่ีสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั (Plan) กระบวนการด าเนินงานท่ีสนับสนุนให้
ประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั (Do) กระบวนการศึกษาตรวจสอบแผน และการด าเนินงาน 
(Study) กระบวนการปรับปรุงแก้ไขการวางแผน และการด าเนินงาน (Act)  ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ จากนัน้ ด าเนินการทดสอบความเป็นปรนัย (objectivity) ของแบบสมัภาษณ์ ด้วย
การทดลองสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถให้ข้อมูล 
ท่ีสอดคล้องตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษา และมีความเข้าใจในการประเด็นการสมัภาษณ์
เป็นอย่างดีว่า ผู้ วิจัยต้องการส่ือความหมายหรือข้อมูลในประเด็นใด แสดงว่าแบบสัมภาษณ์  
กึ่งโครงสร้างท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีความเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 
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2.4.2 แบบสงัเกตการฝึกซ้อมของนกักีฬา ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบสงัเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ด าเนินการทดสอบความเป็นปรนัย 
(objectivity) ของแบบสังเกตด้วยการทดลองสังเกตการฝึกซ้อมในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักกีฬา
จ านวน 3 คน พบว่าผลการสงัเกตสามารถให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
ศึกษา และมีความตรงตามประเด็นการสงัเกต แสดงว่าแบบสงัเกตท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีความเป็น
ปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 

2.5. ด าเนินการนดัหมายผู้ ท่ีเก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จ
จากการแข่งขัน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interviews) ขอเข้าสงัเกตการฝึกซ้อมของนกักีฬา และขออนุญาตผู้ ให้สมัภาษณ์บนัทึกเทปเสียง
พร้อมกบัการจดบนัทกึ รายละเอียดการด าเนินการศกึษาดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 วนัและเวลาในการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
สโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแขง่ขนั และการสงัเกตการฝึกซ้อมของนกักีฬา 

 

สโมสรกีฬาซอฟท์บอล ผู้ ท่ีให้ข้อมลู วนัท่ีสมัภาษณ์ 

TYMS 1. ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 1 พฤษภาคม 2561 
 2. หวัหน้ากลุม่สาระฯ  

 3. ผู้ ฝึกสอน  

 4. นกักีฬา  

TYWS 1. ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 7 พฤษภาคม 2561 
 2. หวัหน้ากลุม่สาระฯ  

 3. ผู้ ฝึกสอน  

 4. นกักีฬา  
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ตาราง 2 ตอ่ 
 

สโมสรกีฬาซอฟท์บอล ผู้ ท่ีให้ข้อมลู วนัท่ีสมัภาษณ์ 

SSMS 1. รองผู้อ านวยการ 2 พฤษภาคม 2561 
 2. หวัหน้ากลุม่สาระฯ  

 3. ผู้ ฝึกสอน  

 4. นกักีฬา  

SSWS 1. ผู้อ านวยการ 9 พฤษภาคม 2561 
 2. หวัหน้ากลุม่สาระฯ  

 3. ผู้ ฝึกสอน  

  4. นกักีฬา   

 
2.6 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการสมัภาษณ์ โดยผู้ วิจยัน าเทปเสียงมาถอดความ

ด้วยตนเอง ร่วมกับการขอมูลผลการสังเกตการฝึกซ้อมของนักกีฬา แล้วน ามาวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) สร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic induction) และเปรียบเทียบความคง ท่ี 
ของข้อมูล (Constant comparative) จากนัน้เรียบเรียงข้อมูลแล้วน า เสนอข้อมูลในรูปของ 
ความเรียง 

ขัน้ตอนท่ี 3 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางการบริหารจัดการ 

กีฬาซอฟท์จากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้าง  โดยด าเนินการดงันี ้

1. คัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย ผู้ บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 2 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬา 
ซอฟท์บอลจ านวน 3 คน และครูผู้สอนรายวิชากีฬาซอฟท์บอลจ านวน 2 คน ด้วยการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) ตามเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

1.1 เ ป็นผู้ มีความรู้  ความเ ช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟ ท์บอล และมีบทบาท 
ในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลมาไมน้่อยกว่า 10 ปีตอ่เน่ือง 
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1.2 มีบทบาทตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดทัง้ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสมาคม
กีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล และครูผู้สอนรายวิชากีฬาซอฟท์บอล 

1.3 สมคัรใจในการให้ข้อมลู และสามารถเข้าร่วมการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของ
การวิจยั 

2. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือตดิตอ่ขอข้อมลู
จากผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลตามผลการคดัเลือกจากข้อ 1. 

3. ส ร้ างและตรวจสอบคุณภาพของ เค ร่ือง มือในการรวบรวม ข้อมูล  คือ  
แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) ตามกรอบทฤษฎีหลกัการบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบ (Deming Cycle : PDSA) คือ แนวทางการวางแผนท่ีสนับสนุนให้ประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขนั (Plan) กระบวนการด าเนินงานท่ีสนบัสนนุให้ประสบความส าเร็จจาก
การแข่งขัน (Do) กระบวนการศึกษาตรวจสอบแผน และการด าเนินงาน (Study) กระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไขการวางแผน และการด าเนินงาน (Act) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยน าเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ 
ด าเนินการทดสอบความเป็นปรนัย (objectivity)ของแบบสัมภาษณ์ ด้วยการทดลองสัมภาษณ์ 
ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษา และมีความเข้าใจในการประเด็นการสมัภาษณ์เป็นอย่างดีว่า ผู้วิจยั
ต้องการส่ือความหมายหรือข้อมูลในประเด็นใด แสดงว่าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีผู้ วิจัย 
สร้างขึน้มีความเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้ 

4. ด าเนินการนดัหมายผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลให้ข้อมูล
ด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interviews) และขออนุญาตผู้ ใ ห้สัมภาษณ์บันทึก เทปเ สียงพ ร้อมกับ 
การจดบนัทกึ รายละเอียดการด าเนินการศกึษาดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 วันและเวลาในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์ 

1 นายโกศล ยิม้ไพบลูย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอล
แหง่ประเทศไทย 

28 พฤษภาคม 2561 

2 นายธเนตร กลุเทศ อปุนายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอล
แหง่ประเทศไทย/สถาบนัการ 
พลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรีุ 

2 มิถนุายน 2561 

3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
อดลุย์ จนัละคร  

ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอน 
กีฬาซอฟท์บอล/โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9 มิถนุายน 2561 

4 นางกรองจิตต์ ยิม้ไพบลูย์ ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอน 
กีฬาซอฟท์บอล/สมาคมกีฬา 
ซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย 

26 พฤษภาคม 2561 

5 นายนราวธุ หะยีดอเลาะเงาะ ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล/ 
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ 
ประเทศไทย 

26 พฤษภาคม 2561 

6 นางสาวแสงเดือน โอทาน ครูผู้สอนรายวิชา 
กีฬาซอฟท์บอล/ 
โรงเรียนระยองวิทยาคม 

25 พฤษภาคม 2561 

7 นายชยัยศ สิรินธรานนท์ ครูผู้สอนรายวิชา 
กีฬาซอฟท์บอล/ 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2 มิถนุายน 2561 

 
5. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยผู้ วิจัยน าเทปเสียงมาถอดความ 

ด้วยตนเอง วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั (Analytic induction) 
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ขัน้ตอนท่ี 4 สังเคราะห์ข้อมูลร่วมจากขัน้ตอนท่ี 1-3 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 และขัน้ตอนท่ี 3 

มาสังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลร่วม เพ่ือสรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล และแนวทางในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล โดยพิจารณาในรูปแบบร่วม 
และรูปแบบย่อยทัง้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบย่อยการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา รูปแบบย่อย 
การบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบย่อยการบริหารจัดการเวลา และรูปแบบย่อยการบริหาร
จดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

 
ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 

ในระยะนี ้เป็นการน าผลศึกษาวิจัยจากระยะท่ี 1 มาร่างรูปแบบการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล พร้อมทัง้จดัท าเอกสารประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ เช่ียวชาญได้วิพากษ์เนือ้หา และปรับปรุงให้
สมบรูณ์ ด้วยเทคนิคการสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลภายใต้แนวทางศึกษาในด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา การบริหาร
จัดการงบประมาณ การบริหารจัดการเวลา และการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ  
สนามกีฬา โดยผู้วิจยัได้แบง่การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 5 ยกร่าง และจัดท าเอกสารประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัด าเนินการยกร่างรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล จากข้อมลู
ท่ีรวบรวมมาทัง้หมด ตามกรอบทฤษฎีหลักการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ (Deming Cycle : 
PDSA) คือ แนวทางการวางแผน การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล (Plan) กระบวนการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล (Do) กระบวนการศึกษาตรวจสอบแผน และ 
การด าเนินงานในการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล (Study) กระบวนการปรับปรุงแก้ไข 
การวางแผน และการด าเนินงาน (Act) โดยจ าแนกตามรูปแบบยอ่ยทัง้ 4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบยอ่ยการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา  
2. รูปแบบยอ่ยการบริหารจดัการงบประมาณ  
3. รูปแบบยอ่ยการบริหารจดัการเวลา  
4. รูปแบบยอ่ยการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 
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จากนัน้ จดัท าเอกสารประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอลโดยผู้ทรงคณุวฒุิ พร้อมทัง้น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้อง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ขัน้ตอนท่ี 6 วิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอลโดยผู้ทรงคุณวุฒด้ิวยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 

ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. ก าหนดผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 8 คน  

โดยจดัการประชุมกลุ่มวิพากษ์ถึงความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 
ด้วยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive selection) โดยก าหนดเกณฑ์การคดัเข้า (Inclusion criteria) ดงันี ้

1.1 เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล และ  
มีบทบาทในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลมาไมน้่อยกวา่ 15 ปี 

1.2 มีผลงานด้านการบริหารองค์กรกีฬา และ/หรือ การบริหารหลักสูตร 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักีฬาซอฟท์บอล 

1.3 สมัครใจและยินดีเ ข้า ร่วมในการวิพากษ์รูปแบบ ตลอดจนให้ข้อมูล  
เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ และสามารถเข้าร่วมการวิจยัได้ตลอดระยะเวลาของการวิจยั 

2. ด าเนินการวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ออกหนงัสือเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬาจ านวน 8 คน ตามข้อ 1 

2.2 ด าเนินการนดัหมายผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา 
เพ่ือประชุมสมัมนาท าการวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ท่ีผู้ วิจัยจัดท าขึน้ ด้วยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้ วิจยัขออนุญาตผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา บนัทึกเทป
เสียงพร้อมกบัการจดบนัทกึ รายละเอียดการด าเนินการดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการองค์กรกีฬาและวนัท่ีด าเนินการจดัสมัมนา 
อิงผู้ เช่ียวชาญ 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์ 

1 ดร.มนตรี ไชยพนัธุ์ อดีต รักษาการผู้ ว่ าการ กีฬาแห่ ง
ประ เทศไทย  และอาจาร ย์พิ เศษ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 สิงหาคม 2561 

2 ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้ อ า น ว ยก า รศูน ย์ ก า ร กี ฬ า แห่ ง 
ประเทศไทย ภาค 1 

4 สิงหาคม 2561 

3 นายสมัฤทธ์ิ พงษ์วิรัตน์ อ ดีต เ ลขานุก า ร รั ฐมนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ
เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ชลบรีุ 

4 สิงหาคม 2561 

4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
เอนก สตูรมงคล  

รองอธิการบดี มหาวิทยาลยับรูพา 
และอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา 

4 สิงหาคม 2561 

5 อาจารย์ ดร.บปุผา  
ปลืม้ส าราญ  

อ ดี ตหั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า สุ ข ศึ ก ษ า  
คณ ะ พ ล ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ประจ า
คณ ะ พ ล ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

4 สิงหาคม 2561 

6 อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์  อาจาร ย์พิ เศษคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา 

4 สิงหาคม 2561 

7 นายวิชชา วชัระวรากรณ์ อ ดีตผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ จัดการ ทีม  และ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล สมาคม 
กีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย และ
ผู้ บริหารสมาคมกีฬาเบสบอลแห่ง
ประเทศไทย 

4 สิงหาคม 2561 
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ตาราง 4 ตอ่ 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่/หนว่ยงาน วนัท่ีสมัภาษณ์ 

8 นายปานศริิ ใจดี อดีตผู้บริหาร สมาคมกีฬาซอฟท์บอล
แหง่ประเทศไทย และหวัหน้างาน ศนูย์
กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิกรุงเทพมหานคร 

4 สิงหาคม 2561 

 
ขัน้ตอนท่ี 7 ปรับแก้ไขตามผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัด าเนินการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากการประชมุสมัมนาวิพากษ์

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยน าเทปเสียงมาถอดความ 
ด้วยตนเอง และพิมพ์วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และเรียบเรียงข้อมลู และปรับแก้ไขตาม
ผลการวิพากษ์ของผู้ ทรงคณุวุฒิ จากนัน้น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้อง แล้วสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้ 8 คนพิจารณายืนยนัความถกูต้องของผลการปรับแก้ 

 
ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 

ในระยะนี ้ผู้วิจยัน ารูปแบบการบริหารกีฬาซอฟท์บอลท่ีปรับแก้ไขแล้ว ใน 4 รูปแบบย่อย 
คือ การบริหารจดัการบุคลากรกีฬา การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการเวลา และ  
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา มาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ในการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยผู้ วิจัยได้แบ่ง 
การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 8 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอล 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

โดยมีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั (พงศ์เทพ จิระโร, 2554, น. 13) 
 
 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงันี ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
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คะแนน 1 หมายถึงมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
คะแนน 2 หมายถึงมีความเหมาะสมน้อย 
คะแนน 3 หมายถึงมีความเหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึงมีความเหมาะสมมาก 
คะแนน 5 หมายถึงมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
1.00-1.79 หมายถึง องค์ประกอบ และตวัชีว้ดัมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
1.80-2.59 หมายถึง องค์ประกอบ และตวัชีว้ดัมีความเหมาะสมน้อย 
2.60-3.39 หมายถึง องค์ประกอบ และตวัชีว้ดัมีความเหมาะสมปานกลาง 
3.40-4.19 หมายถึง องค์ประกอบ และตวัชีว้ดัมีความเหมาะสมมาก 
4.20-5.00 หมายถึง องค์ประกอบ และตวัชีว้ดัมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้
2.1 ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมุ่งพิจารณาใน

ด้านความเป็นปรนัยของแบบประเมินเป็นหลัก จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเข้า (Inclusion criteria) คือ 

2.1.1 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาการวัด
และประเมินผลการศกึษา สาขาพลศกึษา หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.2 ยินดีและมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบประเมิน 

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล โดยพิจารณาเทียบเคียงจากค่าดชันี
ความสอดคล้อง (  Index of Item Objective Congruence :IOC) ต้องมีค่าไม่ น้อยกว่า  .50  
ผลการประเมินพบว่าค่า IOC มีค่าตัง้แต่ 0.80 – 1.00 แสดงว่าแบบประเมินท่ีสร้างขึ น้ มี 
ความเป็นปรนยั สามารถน าไปใช้ได้  

2.2 ผู้วิจยัน าแบบประเมินฉบบัท่ีได้รับการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ
เ ป็ น ท่ี เ รี ยบ ร้ อยแ ล้ ว  ไ ปทดลอ ง เ ก็ บ ข้ อมู ล เ ก่ี ย ว กั บค ว าม เ หม า ะสมขอ ง รู ป แบบ  
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลกับผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร
สโมสรกีฬาซอฟท์บอลในสงักัดสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล 
และนักกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ  
แบบประเมิน แล้วน าผลการทดลองใช้เคร่ืองมือ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของประเมิน 
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ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลมีค่าเท่ากับ . 998 แสดงว่า 
แบบประเมินท่ีสร้างขึน้มีความเช่ือมัน่ สามารถน าไปใช้ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 9 เก็บข้อมูลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาซอฟท์บอลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 201 คน 

เพ่ือเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ในการน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง โดยจ าแนกเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน  9 คน 
ผู้บริหารสโมสรกีฬาซอฟท์บอลในสงักัดสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 29 คน  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 18 คน และนักกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 145 คน ซึ่งได้มาด้วย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) ประมาณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเทียบจากตารางเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

2. ขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒออกหนงัสือ 
ขอความอนเุคราะห์สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

3. ด าเนินการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดตามข้อ 1 
ขัน้ตอนท่ี 10 วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และปรับรูปแบบการบริหารจัดการ

กีฬาซอฟท์บอล 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน คือค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่า เบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนัน้แปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ในขัน้ตอนท่ี 8 ข้อ 1 แล้วน าเสนอข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง เพ่ือเป็นรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล ฉบบัสมบรูณ์ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวิจยันี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ซึ่งผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ตามระยะของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ 
ความมุง่หมายเฉพาะของการศกึษาวิจยั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล 

ตอนท่ี 2 ผลการสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ตอน ท่ี  3 ผลการประ เมินความเหมาะสมของ รูปแบบการบริหารจัดการ 

กีฬาซอฟท์บอล 
โดยก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
DCST หมายถึง ผู้ บริหารโรงเรียนท่ีเป็นต้นสังกัดของทีมชนะเลิศกีฬาซอฟท์บอล 

(Director, Champion of Softball Team) 
HCST หมายถึง หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีเป็นต้นสงักัดของ

ทีมชนะ เลิ ศ กีฬาซอฟท์บอล  (Head of Learning Strand, Health Education and Physical 
Education, Champion of Softball Team) 

CCST หมายถึง ผู้ ฝึกสอนของทีมชนะเลิศกีฬาซอฟท์บอล (Softball Coach, Champion 
of Softball Team) 

PCST หมายถึง นกักีฬาของทีมชนะเลิศกีฬาซอฟท์บอล (Softball Player, Champion of 
Softball Team) 

PP1…6 หมายถึง ตัวชีว้ัดด้านการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจัดการ 
บคุลากรกีฬา 

PD1…6 หมายถึง ตัวชีว้ัดด้านการด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจัดการ
บคุลากรกีฬา 

PS1…6 หมายถึง ตวัชีว้ัดด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบ 
การบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
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PA1…6 หมายถึง ตัวชีว้ัดด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบ 
การบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 

BP1…6 หมายถึง ตัวชีว้ัดด้านการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

BD1…6 หมายถึง ตัวชีว้ัดด้านการด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

BS1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการ
บริหารจดัการงบประมาณ 

BA1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการ
บริหารจดัการงบประมาณ 

TP1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจดัการเวลา 
TD1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจดัการเวลา 
TS1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการ

บริหารจดัการเวลา 
TA1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการ

บริหารจดัการเวลา 
MP1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจัดการวัสดุ 

อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 
MD1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการบริหารจดัการวสัด ุ

อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 
MS1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการข้อ 1-6 ของรูปแบบการ

บริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 
MA1…6 หมายถึง ตวัชีว้ดัด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนข้อ 1-6 ของรูปแบบการ

บริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

หมายถึง คา่เฉล่ียเลขคณิต 
SD. หมายถึง คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอล  

ในการศึกษาวิเคราะห์ตอนท่ี 1 นี ้ผู้ วิจยัจะน าเสนอผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล โดยแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบของการบริหาร
จดัการ คือ ด้านการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา ดงัรายละเอียดในตาราง 5 ด้านการบริหารจดัการ
งบประมาณ ดงัรายละเอียดในตาราง 6 ด้านการบริหารจดัการเวลา ดงัรายละเอียดในตาราง 7 
ด้านการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ดงัรายละเอียดในตาราง 8 และแนวทาง
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ดงัรายละเอียดในตาราง 9 

 
ตาราง 5 สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร
จดัการบคุลากรกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแขง่ขนั 

 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 

DCST นกัเรียน และผู้ปกครองหลายคนให้
ความสนใจ ใน กีฬาซอฟ ท์บอล 
เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีสามารถพฒันา
ตนเองไปสูก่ารเป็นนกักีฬาทีมชาติได้
ง่าย และได้รับโอกาสในการศึกษา
ตอ่ระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัตา่ง ๆ 
เช่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
ผู้ ฝึกสอนประจ าโรงเรียนมีจ านวน  
1-2 คน และมีการเรียนการสอนวิชา
ซ อฟ ท์ บ อล  ห รื อ มี ชุ ม นุ ม กี ฬ า 
ซอฟท์บอล กรณีไม่มีฝึกสอนประจ า
โรงเรียน แต่มีศิษย์เก่าเข้ามาช่วย
สอนแนะน าการเลน่ 

ไ ม่ มี ผู้ ฝึ ก ส อ น
ประจ า โรง เ รียน 
อีกทัง้กีฬาซอฟท์
บอล เ ป็ น กีฬ า ท่ี
ค่อนข้างอันตราย 
มีนัก เ รียน ไ ด้ รับ
บาดเจ็บจากการ
ฝึกซ้อม 

ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
ครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา
เ ข้ า รับการ ฝึกอบรม
กระบวนการวิ ธี สอน
กีฬาซอฟท์บอล และ
วางแผนงบประมาณใน
การรักษาพยาบาล จาก
ท า ง โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ
สมาคมผู้ปกครอง 
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ตาราง 5 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
HCST กลุ่มสาระมีบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอล
จ านวน  1 - 2  คน  มี กา ร เ ปิด
รายวิชาซอฟท์บอลในหลักสูตร
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ มี ก า ร
ประสานงานขอการสนับสนุน
จากตา่งประเทศในด้านบคุลากร
เ พ่ื อ ฝึ ก ซ้ อ ม ใ ห้ กั บ นั ก กี ฬ า 
นักกีฬาท่ีเล่นส่วนมากเร่ิมจาก
การเ รียนรายวิชาซอฟท์บอล 
และมีความสนใจอยาก เ ป็น
นักกีฬา หรือครูผู้ สอนชักชวน
เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเ รียน 
ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่มีบุคลากร
ด้านกีฬาซอฟท์บอลจะได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า 
เข้ามาเป็นครูท่ีปรึกษาชุมนุม
กีฬาซอฟท์บอล แตไ่มมี่การเรียน
รายวิชาซอฟท์บอล 

โรงเ รียนไม่มีครูสอน
กีฬาซอฟ ท์บอล  หา
ผู้สอนยาก เป็นกีฬาท่ีมี
ความเฉพาะตวั ดงันัน้
จึ ง ไ ม่ มี ก า ร เ รี ย น 
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า 
ซอฟท์บอล 

วางแผนส่งครูผู้ สอน
วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า ท่ี มี 
ความสนใจใน กีฬา
ซ อ ฟ ท์ บ อ ล เ ข้ า รั บ 
การอบรมการสอน
กีฬาซอฟท์บอล และ
เ ชิญศิ ษ ย์ เ ก่ า  แ ล ะ
อาจารย์ท่ีเกษียณไป
แล้วมาช่วยเป็นครู ท่ี
ป รึ กษ า ชุ ม นุ ม แล ะ 
ผู้ ฝึกสอน 
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ตาราง 5 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
CCST นักกีฬามีจ านวนประมาณ 

12-20 คน ขึน้อยู่กับความ
สนใจของนกัเรียนในแตล่ะปี
เ น่ืองจากผู้ ปกครองและ
นักเรียนให้ความสนใจด้าน
การเรียนมากกว่าการเล่น
กีฬา แตจ่ะมีนกัเรียนท่ีสนใจ
เข้ามาลองฝึกซ้อม ถ้าชอบก็
จะสมคัรเป็นนกักีฬา อีกทัง้มี
การเชิญชวนจากครูผู้ สอน
รายวิชาซอฟท์บอลและรุ่นพ่ี 
ส าหรับผู้ ฝึกสอนมีจ านวน 
 1-2 คน และมีศิษย์เก่าท่ี
เป็นนักกีฬาซอฟท์บอลให้
ความอนุเคราะห์เข้ามาช่วย
สอน 

จ านวนนักกีฬามีจ ากัด 
ในแต่ละปีมีนักกีฬาท่ี
ส าเร็จการศึกษา ส่งผล
ให้การท าทีมไม่มีความ
ต่อ เ น่ื อ ง  ทีม มีความ
ต้องการรับนักกีฬาเพิ่ม
จ า น ว น ม า ก ๆ  เ พ่ื อ
ทดแทนนกักีฬาท่ีส าเร็จ
การศึกษา แต่นักกีฬา
ใหม่ส่วนมากทนการ
ฝึกซ้อมท่ีเข้มข้นไม่ได้จงึ
เลิกเล่น ในส่วนของผู้
ฝึกสอนมีจ านวนน้อย 
และมีเวลาท่ีจ ากัด ด้วย
ภาระหน้าท่ีหลกัมีมาก 

อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น กี ฬ า
ซอฟท์บอล และนักกีฬา
ชกัชวนผู้ เรียนเข้ามาเล่น
กี ฬ า ซ อ ฟ ท์ บ อ ล
ตลอดเวลา โดยสร้าง
แรงจูงใจด้านการศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ื อ เ สี ย ง  ส ร้ า งความ
รั บ ผิ ด ช อ บ  ส ร้ า ง
กฎระเบียบภายในทีม
และก าหนดเปา้หมายใน
การเลน่ให้แก่นกักีฬา อีก
ทัง้ลดความเข้มข้นของ
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม ส า ห รั บ
นักกีฬาใหม่ ในส่วนของ
ผู้ ฝึกสอนท่ีมีจ านวนน้อย 
และภาระห น้า ท่ีมาก  
ใช้การมอบหมายรุ่นพ่ีท่ี
ไว้ใจได้ น ากิจกรรมไป
สอนน้องปฏิบัติ  และ
ตดิตามตรวจสอบ 
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ตาราง 5 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
PCST นักกีฬามีจ านวนเพียงพอต่อการ

แข่งขันประมาณ 12-20 คน มี
ระบบการอยู่ร่วมกับแบบพ่ีน้อง
ช่วยเหลือแบ่งปันดูแลกัน  และมี
ผู้ ฝึกสอนมีจ านวน 1-4 คน 

จ านวนนักกีฬามี
จ ากัด นักกีฬารุ่น
น้อง ไม่สามารถ
เป็นตัวส ารองให้
รุ่ น พ่ี ไ ด้  แ ล ะ 
ผู้ ฝึกสอนมีจ านวน
น้อย 

ชั ก ช ว น น้ อ ง ๆ  เ พ่ื อ น ๆ 
มาร่วมทีม นักกีฬาท่ีจะ
ส าเ ร็จการศึกษาต้องหา
สมาชิกใหม่เ ข้าทีมแทน
ตนเอง สร้างแรงจูงใจด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  โ ด ย ใ ช้
ผลงานการแข่งขันสมัคร
เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
มหาวิทยาลยัตา่งๆ ในส่วน
ของผู้ ฝึกสอนให้ รุ่นพ่ีมา
ช่วยควบคุมก ากับดูแล
ฝึกสอนน้องใหม ่

 
จากตาราง 5 พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร

จดัการบคุลากรกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั พบว่า นกักีฬามี
จ านวนเพียงพอตอ่การจดัการทีมประมาณ 12-20 คน ขึน้อยูก่บัความสนใจของนกัเรียนในแตล่ะปี
เน่ืองจากผู้ปกครองและนกัเรียนให้ความสนใจด้านการเรียนมากกว่าการเล่นกีฬา แตจ่ะมีนกัเรียน
ท่ีสนใจเข้ามาลองฝึกซ้อม ถ้าชอบก็จะสมคัรเป็นนกักีฬา อีกทัง้มีการเชิญชวนจากครูผู้สอนรายวิชา
ซอฟท์บอลและรุ่นพ่ี โดยทีมมีการวางแผนรับนักกีฬาเพิ่มอย่างต่อเน่ือง ส าหรับผู้ ฝึกสอนมี
ประมาณ 1-4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรจากสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่ง
ประเทศไทยท่ีเข้ามาช่วยฝึกซ้อม ในส่วนของปัญหาท่ีพบ คือ ด้านความสามารถของนกักีฬาใหม่ 
และนกักีฬาเก่ามีความแตกตา่งกนัมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมไม่มีความต่อเน่ือง นกักีฬา
เลิกเลน่ เพราะทนกบัสภาพการฝึกซ้อมไมไ่ด้ และมีความสนใจในกิจกรรมอ่ืนมากกว่าการเล่นกีฬา 
และกีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาท่ีค่อนข้างอนัตราย มีนกัเรียนได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ส าหรับ  
ผู้ ฝึกสอนนัน้ในโรงเรียนมีความต้องการบุคลากรมาก แตมี่ไม่เพียงพอ เพราะกีฬาซอฟท์บอลเป็น
กีฬาท่ีมีความเฉพาะตวั หาผู้สอนยากจงึไมส่ามารถเปิดเป็นรายวิชาได้ ส าหรับการแก้ไขปัญหานัน้ 
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ต้องมีการประชาสมัพนัธ์รับนกักีฬาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ลดความเข้มข้นของการฝึกซ้อมลง
ส าหรับนักกีฬาใหม่ และมีควบคุมการฝึกซ้อมกีฬาซอฟท์บอลอย่างเข้มงวด โดยค านึงถึง  
ความปลอดภยัเป็นหลกั ในสว่นของผู้ ฝึกสอนนัน้ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการจดัการอบรมบคุลากรท่ีมีอยูข่องโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนรายวิชา
ซอฟท์บอล เพ่ือพฒันาบคุลากรเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีทกัษะการสอน และการบริหารจดัการ 

 
ตาราง 6 สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร
จดัการงบประมาณของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแขง่ขนั 

 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
DCST โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี

ตามนโยบาย เช่น สนับสนุนพาหนะ 

เบี ย้ เ ลี ย้ งนัก กีฬา  และผู้ ฝึ กสอน  

เป็นต้น  

โ ร ง เ รี ย น ไ ม่ มี

ง บ ป ร ะ ม า ณ

สนบัสนนุ 

ขอรับการสนับสนุน

จากภาคเอกชน 

HCST โรงเรียนให้การสนับสนุน เช่น วัสดุ
อปุกรณ์กีฬา พาหนะรับส่ง สนามกีฬา 
เป็นต้น นอกจากนีบ้คุลากรในโรงเรียน
ให้การสนับสนุนด้วยการรวบรวมเงิน
มอบให้นกักีฬา เพ่ือเป็นขวญัก าลังใจ
ให้แก่นกักีฬาและผู้ ฝึกสอน 

งบประมาณไม่
เพียงพอ 

ขอรับการสนับสนุน
จากภาคเอกชน 
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ตาราง 6 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
CCST กา รบ ริหา รจัดกา รทั ง้ หมดใ ช้

งบประมาณของจงัหวดัท่ีจดัสรรให้
ในฐานะนักกีฬาตัวแทนจังหวัด 
และขอความอนุเคราะห์โรงเรียน
บางสว่น เชน่ พาหนะรับ-สง่นกักีฬา
ไ ปแข่ ง ขั น  แ ต่ ต้ อ ง จั ด ส ร ร ค่ า
เชือ้เพลิงและเบีย้เลีย้งพนกังานขับ
รถเอง  ไ ด้ รับเ งินสนับสนุนจาก
บุคลากรในโรงเรียน และการได้รับ
เงินรางวัลจากการชนะเลิศการ
แขง่ขนัในฐานะเป็นตวัแทนจงัหวดั  

ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
จ ากัด ไม่เพียงพอ
ต่ อ ก า ร จั ด ซื ้ อ
อปุกรณ์ 

ที ม ต้ อ งด า เ นิ นกา ร
วางแผนส าหรับการใช้
งบประมาณท่ีละเอียด
แ ล ะ ข อ รั บ ก า ร
สนบัสนุนจากโรงเรียน 
แ ล ะ เ อ ก ช น ท่ี มี
สมัพนัธภาพกนั 

PCST นักกีฬามีงบประมาณสนับสนุนจาก

การเป็นตัวแทนจังหวัดอย่างต่อเน่ือง 

โดยนักกีฬาไม่ต้องช าระเงิน อีกทัง้มี

เบีย้เลีย้งสนบัสนนุในบางรายการ และ

นักกีฬายังมีการแบ่งเงินรางวัลส่วน

หนึ่งจากการชนะเลิศ ส าหรับจัดซือ้

อปุกรณ์ของทีม 

ไมมี่ ไมมี่ 

 
จากตาราง 6 พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร

จดัการงบประมาณของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั โดยภาพรวมของ
การบริหารจดัการนัน้ มีการวางแผนงบประมาณประจ าปี และได้การสนบัสนุนงบประมาณจาก
โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วม
การแข่งขนั วสัดอุปุกรณ์กีฬา สนามกีฬา รวมถึงเบีย้เลีย้งของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอน โดยผู้ ฝึกสอน
ต้องเสนอความต้องวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าปี ส่วนงบประมาณของจังหวัดทีมจะได้รับต่อเม่ือ
สามารถผ่านเข้าเป็นตวัแทนภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทีมมีการด าเนินการจัดสรร
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งบประมาณสว่นหนึง่จากเงินรางวลัท่ีได้จากการชนะเลิศ เพ่ือน ามาจดัซือ้อปุกรณ์กีฬาท่ีจ าเป็นของ
ทีม ซึง่นกักีฬาไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยเพราะมีงบประมาณสนบัสนนุ แตอ่ปุกรณ์กีฬาท่ีเป็นของส่วนตวั
นกักีฬาต้องจดัซือ้เอง ส าหรับปัญหานัน้ก็จะมีในส่วนของงบประมาณท่ีมีจ ากัดไม่เพียงพอ ซึ่งแต่
ละทีมมีการบริหารจัดการและการแก้ปัญหา เช่น การหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
เอกชน บริหารจดัการงบประมาณท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น 

 
ตาราง 7 สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร
จดัการเวลาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแขง่ขนั 

 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
DCST เวลาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมเป็นช่วงหลังเลิกเรียน 

และวนัหยดุราชการ ในชว่งปิดเทอมมีการฝึกซ้อม
เก็บตวั โดยทางโรงเรียนมีการอนุมัติสถานท่ีใน
การเก็บตวัฝึกซ้อมให้แก่ทีม และมีการสอนเสริม
ให้กับนักกีฬาในช่วงท่ีมีการขาดเรียน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองในส่วนของ
คา่ตอบแทนครูสอนเสริมจากภายนอก 

ไมมี่ ไมมี่ 

HSSMS ทีมโรงเรียนมีการฝึกซ้อมในช่วงหลงัเลิกเรียน ใน
พืน้ท่ีสนามกีฬาซอฟท์บอลของโรงเรียน ช่วงท่ีมี
การแข่งขันทางโรงเรียนอนุญาตให้ลาหยุดเรียน
ได้ และสนบัสนนุให้นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ แต่นักกีฬาต้อง
ท างานสง่ตามท่ีครูมอบหมาย  

ไมมี่ ไมมี่ 
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ตาราง 7 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
CCST มีการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี เดือนท่ีมี

การซ้อมน้อยท่ีสุดคือ เมษายน 
ชว่งเวลาท่ีมีการแขง่ขนั คือ มีนาคม 
(กีฬาเยาวชนแห่งชาติ) มิถุนายน-
สิ ง ห า ค ม  ( ไ ท ย แ ล น ด์ ลี ก ) 
พฤศจิกายน (รอบคัดเลือกกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ)การฝึกซ้อมใช้
เวลาประมาณ 5-7 วันต่อสัปดาห์ 
โดยมีการฝึกพืน้ฐาน การฝึกเทคนิค
การแข่งขัน และฝึกสมรรถภาพ
ควบคูก่นั ช่วงเวลาของการฝึกซ้อม
ในแต่ละวัน เป็นช่วงหลังเลิกเรียน 
16.30-19.30 น. ในวันจันทร์-วัน
ศกุร์ และช่วงก่อนการแข่งขนัมีการ
ฝึกซ้อมในวันหยุด ตัง้แต่ 09.00-
17.00 น. 

นักกีฬามีการเรียน
พิ เ ศษ ( บ า ง วั น ) 
ช่วงเวลาฝึกซ้อมมี
ฝนตก 

นักกีฬาท่ี มีการเรียน
พิเศษ มีการแก้ปัญหา
โดยฝึกซ้อมเพิ่มเติมใน
วันเสาร์ -อาทิตย์ ถ้า
ร ะ ห ว่ า ง ฝึ ก ซ้ อ ม มี 
ฝนตก แก้ปัญหาโดย
เปล่ียนโปรแกรมฝึกให้
มี กา ร ฝึกอยู่ ใ น ท่ี ร่ ม
แทน  เ ป็นการส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ ภ า พ  แ ล ะ
เสริมสร้างกล้ามเนือ้ 
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ตาราง 7 ตอ่ 
 

ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 
PCST ทีมมีการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี 

และฝึกซ้อมวันจันทร์ -วัน
ศุก ร์  ตั ง้ แ ต่ เ ว ล า  16.30-
19.30 น .  และนัดซ้อมวัน
เสา ร์อาทิต ย์ตั ง้ แต่ เ วล า 
09.00-17.00 น .  ช่ ว ง ปิ ด
เทอมมีการส่งนัก กีฬาไป
ฝึกซ้อมท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดย
การประสานงานของทาง
โรงเรียน 

นั ก กี ฬ า มี ก า ร
เรียนพิเศษ และ
บางคนขาดการ
ซ้ อ ม โ ด ย ไ ม่ มี
เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ
ระหว่างฝึกซ้อมมี
ฝนตก 

นักกีฬาท่ีขาดซ้อม มีวิ ธีการ
แ ก้ ปัญหาด้วยการ ฝึก ซ้อม
เพิ่มเตมิในวนัหยดุ ถ้าชว่งเวลา
ฝึกซ้อมมีฝนตก จะแก้ปัญหา
โดยเปล่ียนโปรแกรมฝึกให้มี
การฝึกซ้อมอยู่ในท่ี ร่ม ด้วย 
การฝึกซ้อมด้านสมรรถภาพ
ความคล่องตัว เทคนิคการตี 
ส าห รับนัก กีฬา ท่ี ข าดกา ร
ฝึก ซ้อมบ่อย  ๆ  นัก กีฬาจะ
ช่วยกันตามสมาชิกในทีมให้
กลบัมาซ้อม และขอร้องให้มา
ซ้อมด้วยกัน เพ่ือเป้าหมายใน
อนาคตด้านการศึกษาต่อ ถ้า
ไม่ส าเร็จก็แล้วแตก่ารตดัสินใจ
ของคนนัน้ 

 
จากตาราง 7 พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร

จัดการเวลาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน โดยภาพรวมของการ
บริหารจดัการเวลานัน้ ทีมมีการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี แตเ่ดือนท่ีมีการซ้อมน้อยท่ีสดุคือ เดือนเมษายน 
และช่วงเวลาท่ีมีการแข่งขนั คือ เดือนมีนาคม (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ) เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
(ไทยแลนด์ลีก) เดือนพฤศจิกายน (รอบคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ)  การฝึกซ้อมใช้เวลา
ประมาณ 5-7 วนัต่อสปัดาห์ โดยมีการฝึกพืน้ฐาน การฝึกเทคนิคการแข่งขนั และฝึกสมรรถภาพ
ควบคูก่นั ชว่งเวลาของการฝึกซ้อมในแตล่ะวนั เป็นชว่งหลงัเลิกเรียน 16.30-19.30 น. ในวนัจนัทร์-
วันศุกร์ และช่วงก่อนการแข่งขันมีการฝึกซ้อมในวันหยุด ตัง้แต่ 09.00-17.00 น ในส่วนของ 
ปัญหาท่ีพบ คือ นกักีฬาไม่มาฝึกซ้อม นกักีฬามีการเรียนพิเศษ(บางวนั) ช่วงเวลาฝึกซ้อมมีฝนตก 
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ซึง่มีการแก้ปัญหาโดยหวัหน้าทีม และรุ่นพ่ีจะคยุกบัเพ่ือน หรือน้องท่ีขาดซ้อม ขอร้องให้มาฝึกซ้อม
เพ่ือเปา้หมายของทีม ส าหรับนกักีฬามีการเรียนพิเศษ(บางวนั)มีการแก้ปัญหาโดยฝึกซ้อมเพิ่มเติม
ชดเชยเวลาในวนัเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเวลาระหว่างการฝึกซ้อมมีฝนตก จะมีการแก้ปัญหาโดย
การเปล่ียนโปรแกรมฝึกด้วยการฝึกสมรรถภาพเสริมสร้างกล้ามเนือ้ และการฝึกท่าตีในโรงฝึกกีฬา
ในร่ม  

 
ตาราง 8 สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจาก 
การแขง่ขนั 

 

 ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 

DCST โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื อ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ซอฟท์บอล เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน และการท าทีม และอนุญาต
ให้ใช้พืน้ท่ีในการเรียน และการ
ฝึกซ้อมนักกีฬาเฉพาะ หรือใ ช้
ร่วมกับกีฬาฟุตบอล โดยใช้สนาม
กีฬาคร่ึงสนาม ถ้ามีความจ าเป็นใน
การฝึกซ้อมเต็มสนามก็มีการตกลง
การใช้อยา่งลงตวั 

กี ฬ าซอฟ ท์บอล
คอ่นข้างอนัตราย 

จดัพืน้ท่ีให้เฉพาะ และมี
การ ล้อมรอบด้วยตา
ขา่ย ปอ้งกนัอนัตราย 

HCST โรงเรียนจดัสรรวสัด ุอปุกรณ์กีฬามี
เ พียงพอต่อการเ รียน และการ
ฝึกซ้อม  ส่วนสนามฝึกซ้อมใ ช้
ร่วมกบักีฬาฟตุบอล 

สนาม ฝึ ก ซ้ อม มี
พืน้ท่ีจ ากัด เพราะ
ต้องใช้ร่วมกับกีฬา
ฟตุบอล 

สร้างโรงฝึกซ้อแบบมี 
ตาข่ายล้อมป้องกันลูก
ซอฟท์บอลออกมาท า
ความเสียหายแก่บุคคล 
และทรัพย์สิน 
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ตาราง 8 ตอ่ 
 

 ผู้ให้ข้อมลู สภาพปัจจบุนั ปัญหา การแก้ไข 

CCST วสัดอุุปกรณ์กีฬามีเพียงพอต่อการ
ฝึกซ้อม มีลูกฝึกประมาณ 24 ลูก 
ลูกซ้อมตี 50-60 ลูก ไม้ซอฟท์บอล
แข่ งขัน  3-6 อัน  ไ ม้ซอฟท์บอล
ฝึกซ้อม 5-15 อัน มีถุงมือให้ยืม
ฝึกซ้อม และแข่งขัน แต่ส่วนใหญ่
นักกีฬาจะใช้ของส่วนตัว มีวัสดุ
ช่วยฝึกซ้อม ได้แก่ แผงกัน้ลูกตา
ข่าย ดมัเบล บาร์เบล เป็นต้นและ 
มีสนามฝึกซ้อมท่ีเหมาะสม 

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
อุปกรณ์กีฬา ต้องใช้
สนามร่วมกับกีฬา
อ่ื น  แ ล ะ ส น า ม
ฝึกซ้อมอยู่ไกลจาก
โรงเรียน 

ต้องส ร้างจิ ตส านึ ก
ความ รับผิดชอบใน
การดแูลรักษาอปุกรณ์
กี ฬ า ท่ี เ ป็ น ข อ ง
ส่วนรวม ส่วนการใช้
ส น า ม กี ฬ า ต้ อ ง
ป ร ะ ส า น ง า น มี
ข้อตกลงการใช้ร่วมกนั 
ก ร ณี สนามอยู่ ไ กล
นักกีฬาในทีมมีความ
เ อื อ้ เ ฟื้อต่อกัน  ด้วย
การรอสมาชิกนั่งซ้อน
รถจักรยานยนต์ ไป
ฝึกซ้อมด้วยกนั 

PCST วัสดุอุปกรณ์กีฬามีเพียงพอต่อ
การฝึกซ้อม มีลูกฝึกขว้างรับ ลูก
ซ้อมตี 50-60 ลูก ไม้ซอฟท์บอล
แข่งขัน 3-6 อัน ไม้ซอฟท์บอล
ฝึกซ้อม 5-15 อัน มีถุงมือให้ยืม
ฝึกซ้อม และ มีสนามฝึกซ้อมท่ี
เหมาะสม 

ปัญหาในการใ ช้
สนามร่วมกับกีฬา
อ่ื น  แ ล ะ ส น า ม
ฝึกซ้อมอยูไ่กลจาก
โรงเรียน 

การใช้สนามกีฬาต้องแบ่ง
พื น้ ท่ีการใช้  และตกลง 
การใช้ ร่วมกัน  หลังเลิก
เรียนรอเพ่ือนและนั่งซ้อน
รถจกัรยานยนต์ไปด้วยกนั 
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จากตาราง 8 พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการ
แข่งขนั โดยภาพรวมของการบริหารจดัการวสัด ุและอปุกรณ์กีฬานัน้ ทีมมีการวางแผนท่ีเก่ียวกับ
วัสดุ และอุปกรณ์กีฬาตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มีเพียงพอต่อการฝึกซ้อม โดยสภาพปัจจุบันมีลูกฝึก
ประมาณ 24 ลูก ลูกซ้อมตี 50-60 ลูก ไม้ซอฟท์บอลส าหรับแข่งขนั 3-6 อนั ไม้ซอฟท์บอลส าหรับ
ฝึกซ้อม 5-15 อนั มีถงุมือให้ยืมฝึกซ้อม และแข่งขนั แตส่่วนใหญ่นกักีฬาจะใช้ถงุมือ และอปุกรณ์
ส่วนตวั มีวัสดุช่วยฝึกซ้อม ได้แก่ แผงกัน้ลูกตาข่าย ดมัเบล บาร์เบล เป็นต้น ในส่วนของสนาม
ฝึกซ้อมนัน้ ทีมต้องจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการฝึกซ้อม หากทีมมีสนามกีฬาท่ีเหมาะสมในการ
ฝึกซ้อมเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั และสามารถใช้จดัแขง่ขนัได้ก็จะเป็นการดี ซึง่ต้องได้รับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานในสงักัด ส าหรับปัญหาในการบริหารจดัการนี ้พบว่า สนามกีฬาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่
การฝึกซ้อมอย่างมาก และประกอบกบัระยะทางของสนามท่ีอยู่ไกลจากโรงเรียนด้วย มีผลตอ่การ
ฝึกซ้อมในแต่ละวนัท่ีเสียไปกับการเดินทาง ถ้าทีมมีวสัด ุอุปกรณ์กีฬาท่ีมากและเพียงพอต่อการ
ฝึกซ้อมด้วยเวลาท่ีมีจ ากดัในแตล่ะวนั จะสง่ผลให้นกักีฬาได้ฝึกทกัษะครบ ในแตล่ะฐานการฝึกโดย
ไม่ต้องรอเพราะอุปกรณ์มีมากเพียงพอกับสมาชิกในทีม และปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การไม่
จดัเก็บรักษาอปุกรณ์ท่ีมีอยู่ ในด้านการแก้ปัญหาเก่ียวกบัวสัด ุอปุกรณ์เบือ้งต้น ปลกูฝังนกักีฬาให้
ช่วยกันรักษาอุปกรณ์ น าอุปกรณ์ท่ีช ารุดมาซ่อมแซม หางบประมาณเพ่ือจัดซือ้อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มเติม เช่น เงินรางวลัจากการชนะเลิศ แบ่งเบีย้เลีย้งจากการแข่งขนัมาสมทบ และดแูลรักษา
อุปกรณ์ท่ีมีให้ใช้งานต่อไปได้ ส าหรับการแก้ปัญหาสนามไกล นักกีฬามีการช่วยเหลือดูแลกัน  
โดยเดนิทางไปและกลบัด้วยกนั 
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ตาราง 9 แนวทางการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผา่นการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Analytic Induction) 

 

ประเดน็การสมัภาษณ์ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
1. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอล ด้านบคุลากรกีฬา
ให้มีศกัยภาพ 

ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นว่า ควรมีการขยายฐานนักกีฬาอย่าง
ต่อเน่ือง มีผู้ ฝึกสอนท่ีมีความสามารถเพียงพอต่อการพัฒนา
นกักีฬาในแตล่ะด้าน มีการวางแผนสง่เสริมให้นกักีฬาเข้ารับการ
ฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดับชาติ และ
นานาชาติ  มี กา รวางแผนส่ ง เ ส ริม ใ ห้ผู้ ฝึ กสอน เ ข้ า รั บ 
การฝึกอบรมเทคนิคการสอนของกีฬาซอฟท์บอล มีการวางแผน
พฒันานกักีฬาด้วยการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอล
ในรายการแข่งขันท่ีเหมาะสม มีการวางแผนเพ่ือปรับเปล่ียน
วิธีการฝึกซ้อมให้เหมาะสม ตอ่การพฒันานกักีฬา และทีม มีการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักกีฬาและความสามารถของทีม
เป็นระยะๆ เพ่ือการพฒันาความสามารถ และแก้ไขจดุอ่อน และ
เสริมจดุแข็ง 

2. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอล ด้านงบประมาณ
ให้มีศกัยภาพ 

ผู้ เ ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สโมสรควรมีการวาง
แผนการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ -รายจ่ายตาม
วตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี มีการวางแผนการ
บริหารจดัการงบประมาณส าหรับการแข่งขนั วสัด ุอปุกรณ์กีฬา
การ จ้ า งบุคลากรประจ า ทีม  กา รพัฒนาบุคลากรตาม
วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ห รื อ เ ป้ า หม ายขอ ง ที ม  มี ก า ร ว า ง แผน 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการขอรับการ
สนับสนุนของทีม สวัสดิการของนักกีฬา และผู้ ฝึกสอน มีการ
ด าเนินการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา จ้างบุคลากรประจ าทีม  
ส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเอง  มอบสวัสดิการให้นักกีฬาและ  
ผู้ ฝึกสอน จดัหารายได้ หรือขอรับการสนบัสนนุของทีมตามแผน 
และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ มีการประเมินการใช้งบประมาณ 
และปรับเปล่ียนแผนงบประมาณให้เหมาะสม 
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ตาราง 9 ตอ่ 
 

ประเดน็การสมัภาษณ์ ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
3. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกีฬา
ซอฟท์บอล ด้านเวลาให้มี
ศกัยภาพ 

ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  การบริหารจัดการกีฬา
ซอฟท์บอลควรมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม
ในแต่ละปี มีการวางแผนการฝึกซ้อม  และการแข่งขันให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีม  มีการวาง
แผนการฝึกซ้อมเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน รายสปัดาห์ มี
การจัดตารางการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม มี
การฝึกซ้อมชดเชยเวลาให้กบันกักีฬาท่ีขาดซ้อมในชว่งวนัหยดุ มี
การด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัตามเป้าหมายของ
ทีม มีการประเมินและปรับปรุงแก้ไขตารางการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมตอ่การบริหารจดัการเวลามีการด าเนินการ
น านกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ตามแผนท่ีก าหนด 

4. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกีฬา
ซอฟท์บอล ด้านวสัด ุอปุกรณ์
กีฬา  และสนามกีฬาใ ห้ มี
ศกัยภาพ 

ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ควรมีแนวทางการวาง
แผนการบริหารจดัการวสัด ุและอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาของ
นกักีฬาและทีม ให้สอดคล้องกบัแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ มี
การจัดซื อ้วัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอ่การฝึกซ้อม และการแข่งขนั มีการจดัซือ้ชดุแข่งขนั
ท่ีเหมาะสมในการฝึกซ้อม และการเข้าร่วมการแข่งขนั มีการวาง
แผนการจดัเก็บ และซ่อมบ ารุงวสัด ุอปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการดูแลรักษาสนามกีฬาท่ีใช้ใน
การฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ มีการจดัท าบญัชีวสัด ุและอุปกรณ์
กีฬาซอฟท์บอล และมีการตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
 
 
 



  

 

75 

ตาราง 10 แนวทางการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา  

1 มีการขยายฐานนกักีฬาอยา่งตอ่เน่ือง และเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม 

2 มีผู้ ฝึกสอนท่ีมีความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อการพฒันานกักีฬาในแต่ละทกัษะของ
กีฬาซอฟท์บอล 

3 มีการวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันานกักีฬาในแตล่ะระดบัได้อยา่งเหมาะสม 

4 มีการวางแผนสง่เสริมให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

5 มีการวางแผนส่งเสริมให้นักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ใน
ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

6 มีการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ และชกัชวนนกักีฬาใหมเ่ข้าร่วมทีมตามเปา้หมายของทีม 

7 มีการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพฒันาบคุลากรของโรงเรียนเป็นผู้ ฝึกสอน 

8 มีการด าเนินการฝึกซ้อมนกักีฬา โดยแบง่เป็นการฝึกซ้อมนกักีฬาใหม ่และนกักีฬาเก่า 

9 มีการด าเนินการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

10 มีการด าเนินการสง่นกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเลน่กีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาติ 
และนานาชาต ิ
11 มีการประเมินความสามารถของนักกีฬาด้วยการส่งแข่งขัน หรือจดัการประลองทีม เพ่ือให้
ทราบถึงความสามารถ และจดุออ่นของนกักีฬา 
12 มีการประเมินตนเองของผู้ ฝึกสอน หรือได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี 
และข้อเสียในการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

13 มีการพฒันาความสามารถ และแก้ไขจดุออ่นของนกักีฬาอยา่งเหมาะสม  

14 มีการด าเนินการปรับเปล่ียนวิธีการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมภายใต้การแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 10 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  

1 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ของทีมตลอดทัง้ปี  
2 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการแข่งขนัตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมาย
ของทีมตลอดทัง้ปี  
3 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับวสัด ุอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาของทีม
ตลอดทัง้ปี  

4 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการจ้างผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 

5 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการพฒันาบคุลากร  

6 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดกิารของนกักีฬา และผู้ ฝึกสอน 

7 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการขอรับการสนบัสนนุของทีม 

8 มีการด าเนินการสง่นกักีฬาแขง่ขนั หรือจดัประลองทีมตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

9 มีการด าเนินการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และจัดจ้างบ ารุงรักษาสนามกีฬาตามแผน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้  

10 มีการด าเนินการจ้างผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

11 มีการด าเนินการสง่บคุลากรไปพฒันาตนเองตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

12 มีการด าเนินการมอบสวสัดกิารให้นกักีฬา และผู้ ฝึกสอนตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

13 มีการด าเนินการจดัหารายได้ หรือขอรับการสนบัสนนุของทีม  

14 มีการประเมินการใช้งบประมาณประจ าปี เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม 
15 มีการปรับเปล่ียนแผนงบประมาณให้มีความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม
ในปีงบประมาณถดัไป 
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ตาราง 10 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการเวลา  

1 มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตามกรอบระยะเวลาตลอดทัง้ปี  

2 มีการวางแผนการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

3 มีการวางแผนการฝึกซ้อมท่ีสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

4 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 

5 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายสปัดาห์ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั 

6 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายวนั อยา่งน้อยวนัละ 3 ชัว่โมง  

7 มีการวางแผนการบริหารจดัการตารางการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม 

8 มีการด าเนินการฝึกซ้อม โดยนักกีฬาควรมีเวลาในการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
อยา่งน้อยร้อยละ 80 

9 มีการด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

10 มีการติดตามระยะเวลาการฝึกซ้อม และผลของการฝึกซ้อมของนกักีฬา  เพ่ือปรับระยะเวลา
และรูปแบบการฝึกซ้อม 
11 มีการวิเคราะห์การบริหารจดัการเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน เพ่ือปรับการจัดการ
เวลาให้เหมาะสม 
12 มีการประเมินผลการแข่งขัน และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีม เพ่ือการวางแผนให้
เหมาะสมตอ่ไป 
13. มีการแก้ปัญหาการขาดฝึกซ้อมของนกักีฬา โดยด าเนินการฝึกซ้อมชดเชยเวลาให้กบันกักีฬา
ในชว่งวนัหยดุ 
14. มีการปรับแนวทางการบริหารจดัการเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสม และ
สนามกีฬา 
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ตาราง 10 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา  

1 มีการวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาของนักกีฬาและทีมให้สอดคล้อง 
กบัแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
2 มีการวางแผนการบริหารจัดการสนามกีฬาเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม และจัดการแข่งขัน  
หรือจดัการประลองทีม 
3 มีการวางแผนการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสนามกีฬาให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
ท่ีก าหนดไว้ 
4 มีการจัดซือ้วัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการฝึกซ้อม และ  
การแขง่ขนั 

5 มีการด าเนินการขออนญุาตการใช้สนามกีฬา เพ่ือการฝึกซ้อม และแขง่ขนัอยา่งถกูต้อง 

6 มีการด าเนินการจดัจ้างบ ารุงรักษาสนามกีฬาตามแผนงบประมาณประจ าปี 

7 มีการจัดท าบัญชีวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอล และมีการตรวจสอบสภาพให้พร้อม 
ใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ 

8 มีการตรวจสอบสภาพสนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ 

9 มีการจดัเก็บ และซอ่มบ ารุงวสัดอุปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

10 มีการบ ารุง และดแูลรักษาสนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอ 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  
จากการด าเนินการศกึษาพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลนี ้ผู้วิจยัมีการ

จดัท าเอกสารประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
โดย เชิญผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และผู้ เ ช่ี ย วชาญจ านวน  8 คน  ประกอบ ด้วย  ผู้ ท ร งคุณวุฒิ 
ด้านการบริหารองค์กรกีฬา และ/หรือ การบริหารหลกัสูตรท่ีเ ก่ียวเน่ืองกบักีฬาซอฟท์บอลเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวิพากษ์รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีผู้ วิจัยได้จัดท าขึน้  ด้วยเทคนิค 
การสัมมนาอิงผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ซึ่งผู้ วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ 
กีฬาซอฟท์บอลภายใต้แนวทางศึกษาจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา  
ด้านการบริหารจดัการงบประมาณ ด้านการบริหารจดัการเวลา และด้านการบริหารจดัการวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ควบคู่กับหลักการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ (Deming Cycle : 
PDSA) ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการ การศึกษาตรวจสอบ และการปรับปรุง  
ดงัรายการตอ่ไปนี ้
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ตาราง 11 เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล” 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา: การวางแผน  

1 มีการขยายฐานนกักีฬาอยา่งตอ่เน่ือง และเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม 

2 มีผู้ ฝึกสอนท่ีมีความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อการพฒันานกักีฬาในแต่ละทกัษะของ
กีฬาซอฟท์บอล 

3 มีการวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันานกักีฬาในแตล่ะระดบัได้อยา่งเหมาะสม 

4 มีการวางแผนสง่เสริมให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

5 มีการวางแผนส่งเสริมให้นักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ใน
ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา: การด าเนินการ 

6 มีการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ และชกัชวนนกักีฬาใหมเ่ข้าร่วมทีมตามเปา้หมายของทีม 

7 มีการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพฒันาบคุลากรของโรงเรียนเป็นผู้ ฝึกสอน 

8 มีการด าเนินการฝึกซ้อมนกักีฬา โดยแบง่เป็นการฝึกซ้อมนกักีฬาใหม ่และนกักีฬาเก่า 

9 มีการด าเนินการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

10 มีการด าเนินการสง่นกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเลน่กีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาติ 
และนานาชาต ิ

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา: การศึกษาตรวจสอบ 

11 มีการประเมินความสามารถของนักกีฬาด้วยการส่งแข่งขัน หรือจดัการประลองทีม เพ่ือให้
ทราบถึงความสามารถ และจดุออ่นของนกักีฬา 
12 มีการประเมินตนเองของผู้ ฝึกสอน หรือได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี 
และข้อเสียในการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา: การปรับปรุง  

13 มีการพฒันาความสามารถ และแก้ไขจดุออ่นของนกักีฬาอยา่งเหมาะสม  

14 มีการด าเนินการปรับเปล่ียนวิธีการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมภายใต้การแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 11 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ: การวางแผน  

1 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ของทีมตลอดทัง้ปี  
2 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการแข่งขนัตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมาย
ของทีมตลอดทัง้ปี  
3 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับวสัด ุอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาของทีม
ตลอดทัง้ปี  

4 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการจ้างผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน 

5 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการพฒันาบคุลากร  

6 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดกิารของนกักีฬา และผู้ ฝึกสอน 

7 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการขอรับการสนบัสนนุของทีม 

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ: การด าเนินการ 

8 มีการด าเนินการสง่นกักีฬาแขง่ขนั หรือจดัประลองทีมตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

9 มีการด าเนินการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และจัดจ้างบ ารุงรักษาสนามกีฬาตามแผน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้  

10 มีการด าเนินการจ้างผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอนตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

11 มีการด าเนินการสง่บคุลากรไปพฒันาตนเองตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

12 มีการด าเนินการมอบสวสัดกิารให้นกักีฬา และผู้ ฝึกสอนตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

13 มีการด าเนินการจดัหารายได้ หรือขอรับการสนบัสนนุของทีม  

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ: การศึกษาตรวจสอบ 

14 มีการประเมินการใช้งบประมาณประจ าปี เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม 

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ: การปรับปรุง  

15 มีการปรับเปล่ียนแผนงบประมาณให้มีความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม
ในปีงบประมาณถดัไป 
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ตาราง 11 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการเวลา: การวางแผน  

1 มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตามกรอบระยะเวลาตลอดทัง้ปี  

2 มีการวางแผนการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

3 มีการวางแผนการฝึกซ้อมท่ีสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

4 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน 

5 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายสปัดาห์ อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั 

6 มีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายวนั อยา่งน้อยวนัละ 3 ชัว่โมง  

7 มีการวางแผนการบริหารจดัการตารางการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม 

ด้านการบริหารจัดการเวลา: การด าเนินการ 

8 มีการด าเนินการฝึกซ้อม โดยนักกีฬาควรมีเวลาในการฝึกซ้อมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
อยา่งน้อยร้อยละ 80 

9 มีการด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการตา่งๆ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ด้านการบริหารจัดการเวลา: การศึกษาตรวจสอบ 

10 มีการติดตามระยะเวลาการฝึกซ้อม และผลของการฝึกซ้อมของนกักีฬา  เพ่ือปรับระยะเวลา
และรูปแบบการฝึกซ้อม 
11 มีการวิเคราะห์การบริหารจดัการเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน เพ่ือปรับการจัดการ
เวลาให้เหมาะสม 
12 มีการประเมินผลการแข่งขัน และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีม เพ่ือการวางแผนให้
เหมาะสมตอ่ไป 

ด้านการบริหารจัดการเวลา: การปรับปรุง  

13. มีการแก้ปัญหาการขาดฝึกซ้อมของนกักีฬา โดยด าเนินการฝึกซ้อมชดเชยเวลาให้กบันกักีฬา
ในชว่งวนัหยดุ 
14. มีการปรับแนวทางการบริหารจดัการเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสม และ
สนามกีฬา 
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ตาราง 11 ตอ่ 
 

รายการ 

ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา: การวางแผน  

1 มีการวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาของนักกีฬาและทีมให้สอดคล้อง 
กบัแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
2 มีการวางแผนการบริหารจัดการสนามกีฬาเพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม และจัดการแข่งขัน  
หรือจดัการประลองทีม 
3 มีการวางแผนการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสนามกีฬาให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
ท่ีก าหนดไว้ 

ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา: การด าเนินการ 

4 มีการจัดซือ้วัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการฝึกซ้อม และ  
การแขง่ขนั 

5 มีการด าเนนิการขออนญุาตการใช้สนามกีฬา เพ่ือการฝึกซ้อม และแขง่ขนัอยา่งถกูต้อง 

6 มีการด าเนินการจดัจ้างบ ารุงรักษาสนามกีฬาตามแผนงบประมาณประจ าปี 

ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา: การศึกษาตรวจสอบ 

7 มีการจัดท าบัญชีวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอล และมีการตรวจสอบสภาพให้พร้อม 
ใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ 

8 มีการตรวจสอบสภาพสนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา: การปรับปรุง  

9 มีการจดัเก็บ และซอ่มบ ารุงวสัดอุปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

10 มีการบ ารุง และดแูลรักษาสนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอ 

 
จากการประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ 

กีฬาซอฟท์บอลดังกล่าวข้างต้น  ท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ เช่ียวชาญได้ให้
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลให้มี 
ความเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้

- ท่ีประชมุเห็นชอบให้ระบกุลุม่ประชากรเป็นนกักีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชน 
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- ท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับรูปแบบการน าเสนอ โดยแบ่งหัวข้อในแต่ละด้านของ 
การบริหารจดัการให้ชดัเจน โดยระบุเป็นส่วน คือ ส่วนของการวางแผน ส่วนของการด าเนินการ 
สว่นของการศกึษาตรวจสอบ และสว่นของแนวทางการปรับปรุง 

- ท่ีประชุมเห็นชอบให้รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลมีการปรับเปล่ียน
เนือ้หาบางข้อบางตอนให้สอดคล้องเหมาะสม 

เม่ือมีการแก้ไขตามความเห็นชอบของท่ีประชุม ผู้ วิจยัส่งเอกสารให้ผู้ทรงคณุวุฒิ และ
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้ ซึ่งผู้ วิจัยมีการด าเนินการตามมติเห็นชอบของท่ีประชุม และส่ง
เอกสารฉบบัแก้ไขให้ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สรุปเป็น
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
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จากภาพประกอบ 3 รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล สามารถแยกเป็น 
รูปแบบย่อยตามองค์ประกอบได้ 4 รูปแบบ คือ 1 รูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา,  
2 รูปแบบการบริหารจดัการงบประมาณ, 3 รูปแบบการบริหารจดัการเวลา, 4 รูปแบบการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ดังปรากฏรายละเอียดในภาพประกอบ 3-6 และ 
ตาราง 12-15 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
 
จากภาพประกอบ 4 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬามี

องค์ประกอบและจ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการบคุลากรกีฬาด้านการวางแผนมี 
6 ตวัชีว้ดั (PP1-PP6) องค์ประกอบการบริหารจดัการบคุลากรกีฬาด้านการด าเนินการมี 6 ตวัชีว้ดั 
(PD1-PD6) องค์ประกอบการบริหารจดัการบคุลากรกีฬาด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 
6 ตวัชีว้ดั (PS1-PS6) และองค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาด้านการพฒันาปรับปรุง
การวางแผนมี 6 ตวัชีว้ดั (PA1-PA6) ดงัรายละเอียดในตาราง 12 
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ตาราง 12 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 
 

หวัข้อ รายการ 

PP1 การวางแผนเพิ่มจ านวนนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง  และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ หรือ
เปา้หมายของทีม 

PP2 การวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันานกักีฬาในแตล่ะระดบัได้อยา่งเหมาะสม 

PP3 การวางแผนส่งเสริมให้นักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอล  
ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

PP4 การวางแผนเพิ่มจ านวนผู้ ฝึกสอนให้เพียงพอต่อการพฒันานกักีฬาในแต่ละทกัษะของ
กีฬาซอฟท์บอล 

PP5 การวางแผนสง่เสริมให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

PP6 การวางแผนเพ่ือเสนอนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และ 
การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิด 
การสนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

PD1 การด าเนินการประชาสมัพนัธ์ และชกัชวนนกักีฬาใหมเ่ข้าร่วมทีมตามเปา้หมายของทีม 

PD2 การด าเนินการฝึกซ้อมนกักีฬา โดยแบง่เป็นการฝึกซ้อมนกักีฬาตามความสามารถ และ
ต าแหนง่การเลน่ 

PD3 การด าเนินการส่งนักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอล  
ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

PD4 การด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพฒันาบคุลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอน 

PD5 การด าเนินการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

PD6 มีนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และการแข่งขันกีฬา 
ซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนกีฬา
ซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตาราง 12 ตอ่ 
 

หวัข้อ รายการ 

PS1 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ และชกัชวนนกักีฬาใหมเ่ข้าร่วมทีม
ตามเปา้หมายของทีม 

PS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการฝึกซ้อมนกักีฬาตามความสามารถ  และต าแหน่ง
การเลน่ 

PS3 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการส่งนกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬา
ซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

PS4 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน  หรือพัฒนาบุคลากรของทีมเป็นผู้
ฝึกสอน 

PS5 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬา
ซอฟท์บอล 

PS6 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และการ
แข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดการ
สนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

PA1 การพฒันาปรับปรุงการด าเนินการประชาสมัพนัธ์ และชกัชวนนกักีฬาใหม่เข้าร่วมทีม
ตามเปา้หมายของทีมให้เหมาะสม 

PA2 การพฒันาปรับปรุงการฝึกซ้อมเพ่ือพฒันาความสามารถ และแก้ไขจดุอ่อนของนกักีฬา
อยา่งเหมาะสม  

PA3 การพฒันาปรับปรุงการส่งนกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้
ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

PA4 การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน  หรือพัฒนาบุคลากรของทีมเป็น 
ผู้ ฝึกสอนท่ีเหมาะสม 

PA5 การพัฒนาปรับปรุงการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมภายใต้การแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

PA6 การพัฒนาปรับปรุงนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และ 
การแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดการ
สนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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จากตาราง 12 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬามีองค์ประกอบ
และจ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการบุคลากรกีฬาด้านการวางแผนมี 6 ตวัชีว้ดั 
(PP1-PP6) องค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาด้านการด าเนินการมี 6 ตวัชีว้ดั (PD1-
PD6) องค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี  
6 ตวัชีว้ดั (PS1-PS6) และองค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาด้านการพฒันาปรับปรุง
การวางแผนมี 6 ตวัชีว้ดั (PA1-PA6) 
 

 

 
ภาพประกอบ 5 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการงบประมาณ 

 
จากภาพประกอบ 5 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการงบประมาณ มี

องค์ประกอบและจ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการวางแผนมี 
7 ตวัชีว้ดั (BP1-BP7) องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการด าเนินการมี 7 ตวัชีว้ดั
(BD1-BD7) องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี  



  

 

89 

7 ตวัชีว้ดั (BS1-BS7) และองค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการพฒันาปรับปรุงการ
วางแผนมี 7 ตวัชีว้ดั (BA1-BA7) ดงัรายละเอียดในตาราง 13 

 
ตาราง 13 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการงบประมาณ 

 

หวัข้อ รายการ 

BP1 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือ
เปา้หมายของทีมในระยะสัน้และระยะยาว (3-5 ปี) 

BP2 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการแข่งขนัตามวัตถุประสงค์  หรือ
เปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

BP3 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม 
และสนามกีฬาของทีมตลอดทัง้ปี  

BP4 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนบุคลากร  (เช่น  
ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น)  

BP5 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร  (เช่น  
ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) 

BP6 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับสวสัดิการของนักกีฬา  และ
บคุลากร 

BP7 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหารายได้ 

BD1 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์  หรือ
เปา้หมายของทีมในระยะสัน้ และระยะยาว (3-5 ปี) 

BD2 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งนกักีฬาแข่งขนั  หรือจดัประลองทีม
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BD3 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และบริหาร
จดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬา ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

BD4 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรตามแผน 
และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
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ตาราง 13 ตอ่ 
 

หวัข้อ รายการ 

BD5 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BD6 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการมอบสวสัดิการให้นกักีฬา และบคุลากร
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BD7 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัหารายได้ 

BA1 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตาม
วตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (3-5 ปี) 

BA2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการส่งนักกีฬา
แขง่ขนั หรือจดัประลองทีมตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BA3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุ  
อปุกรณ์กีฬา บริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม  และสนามกีฬาตามแผน และงบประมาณ
ท่ีก าหนดไว้  

BA4 การศึกษาวิ เคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการจ่าย
คา่ตอบแทนให้บคุลากรตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BA5 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งบคุลากรเข้า
รับการพฒันาตนเองตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BA6 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการมอบสวสัดิการ
ให้นกักีฬาและบคุลากร  ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

BA7 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัหารายได้ 
BS1 การพัฒนาปรับปรุงงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินการใช้

งบประมาณประจ าปี เพ่ือลดความเส่ียงของการบริหารจดัการงบประมาณในปีถัดไป
และสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างเหมาะสมตามวตัถุประสงค์  หรือเป้าหมาย
ของทีม ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว (3-5 ปี)  

BS2 การพฒันาปรับปรุงการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งนกักีฬาแข่งขนั  
หรือจดัประลองทีมให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผลการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการ 
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ตาราง 13 ตอ่ 
 

หวัข้อ รายการ 

BS3 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
บริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้เหมาะสม 

BS4 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจา่ยคา่ตอบแทนให้บคุลากรให้
เหมาะสม 

BS5 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพฒันา
ตนเอง 

BS6 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการมอบสวสัดิการให้นกักีฬา  และ
บคุลากรให้เหมาะสม 

BS7 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัหารายได้ 

 
จากตาราง 13 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการงบประมาณมีองค์ประกอบและ

จ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการวางแผนมี 7 ตวัชีว้ดั (BP1-
BP7) องค์ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณด้านการด าเนินการมี 7 ตัวชีว้ัด(BD1-BD7) 
องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 7 ตวัชีว้ัด 
(BS1-BS7) และองค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนมี 
7 ตวัชีว้ดั (BA1-BA7) 
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการเวลา 

 
จากภาพประกอบ 6 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการเวลามีองค์ประกอบและ

จ านวนชีว้ัด ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจัดการเวลาด้านการวางแผนมี 3 ตวัชีว้ัด (TP1-TP3) 
องค์ประกอบการบริหารจดัการเวลาด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั(TD1-TD3) องค์ประกอบการ
บริหารจัดการเวลาด้านการศึกษาวิ เคราะห์การด าเนินการมี 3 ตัวชี ว้ัด (TS1-TS3) และ
องค์ประกอบการบริหารจดัการเวลาด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนมี 3 ตวัชีว้ดั (TA1-TA3) 
ดงัรายละเอียดในตาราง 14 

 
 
 
 
 



  

 

93 

ตาราง 14 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการเวลา 
 

หวัข้อ รายการ 

TP1 การวางแผนก าหนดกรอบระยะเวลา และแนวทางการฝึกซ้อมท่ีครบถ้วนเหมาะสม และ
สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีมตลอดทัง้ปี (ประกอบด้วยแผนการ
ฝึกซ้อมระยะ 3 เดือน แผนรายเดือน แผนรายสปัดาห์ และแผนรายวนั) 

TP2 การวางแผนการแข่งขันในรายการต่างๆ  ตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี  

TP3 การวางแผนการบริหารจดัการตารางเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอยา่งเหมาะสม 

TD1 การด าเนินการฝึกซ้อมตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  โดยนักกีฬาควรมีเวลา 
ในการฝึกซ้อมอยา่งน้อยร้อยละ 80 

TD2 การด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ  ตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ 

TD3 การด าเนินการบริหารจดัการตารางเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 

TS1 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการฝึกซ้อมของนักกีฬาตามกรอบระยะเวลา  
ท่ีก าหนดไว้ 

TS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ  
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

TS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของ  
ผู้ ฝึกสอน 

TA1 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีพบจากกรอบ
ระยะเวลาการฝึกซ้อมของนักกีฬา  เช่น การชดเชยเวลาในช่วงวันหยุดให้กับนักกีฬา 
ท่ีขาดการฝึกซ้อม การเพิ่มระยะเวลาการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมทีมแขง่ขนั เป็นต้น 

TA2 การพฒันาปรับปรุงการแข่งขนัในรายการต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีม 

TA3 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการตารางการเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้
สอดคล้องเหมาะสมกบัผลการวิเคราะห์การปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 
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จากตาราง 14 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจดัการเวลามีองค์ประกอบและจ านวน
ชีว้ัด ดังนี  ้องค์ประกอบการบริหารจัดการเวลาด้านการวางแผนมี 3 ตัวชี ว้ัด (TP1-TP3) 
องค์ประกอบการบริหารจดัการเวลาด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั(TD1-TD3) องค์ประกอบการ
บริหารจัดการเวลาด้านการศึกษาวิ เคราะห์การด าเนินการมี 3 ตัวชี ว้ัด (TS1-TS3)  และ
องค์ประกอบการบริหารจดัการเวลาด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนมี 3 ตวัชีว้ดั (TA1-TA3) 

 

 
 
ภาพประกอบ 7 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

 
จากภาพประกอบ 7 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการวสัด ุอุปกรณ์กีฬา และ

สนามกีฬามีองค์ประกอบและจ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬาด้านการวางแผนมี 3 ตวัชีว้ัด (MP1-MP3) องค์ประกอบการบริหารจัดการวัสดุ 
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั(MD1-MD3) องค์ประกอบการบริหาร
จดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาด้านการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั (MS1-



  

 

95 

MS3) และองค์ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผนมี 3 
ตวัชีว้ดั (MA1-MA3) ด้งรายละเอียดในตาราง 15 
 
ตาราง 15 รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

 

หวัข้อ รายการ 

MP1 การวางแผนการบริหารจดัการวสัดุ และอปุกรณ์กีฬาของนกักีฬาและทีมให้สอดคล้องกบั
แผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

MP2 การวางแผนการบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาเพ่ือการจดัการแข่งขนั หรือ
จดัการประลองทีม 

MP3 การวางแผนการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้สอดคล้องกับ
แผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

MD1 การด าเนินการจัดการวัสดุ  และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้เกิดประโยชน์ต่อทีม 
อยา่งเหมาะสม ในด้านการฝึกซ้อม และการแขง่ขนั 

MD2 การด าเนินการบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
MD3 การด าเนินการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม  และสนามกีฬาตามแผน

งบประมาณประจ าปี 
MS1 การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจนับจ านวน  และศึกษาวิธีการใช้ของวัสดุ และอุปกรณ์ 

กีฬาซอฟท์บอล 
MS2 การศกึษาวิเคราะห์การบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้

อยา่งเหมาะสม 
MS3 การศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม  และ 

สนามกีฬาตามแผนงบประมาณประจ าปี 
MA1 การพฒันาการบริหารจดัการวสัดอุปุกรณ์กีฬาให้เกิดประโยชน์ตอ่ทีมอยา่งเหมาะสม 
MA2 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้เหมาะสม 
MA3 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม  และสนามกีฬา 

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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จากตาราง 15 พบว่า รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ 
สนามกีฬามีองค์ประกอบและจ านวนชีว้ดั ดงันี ้องค์ประกอบการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬาด้านการวางแผนมี 3 ตวัชีว้ัด (MP1-MP3) องค์ประกอบการบริหารจัดการวัสดุ 
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั(MD1-MD3) องค์ประกอบการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 3 ตัวชีว้ัด  
(MS1-MS3) และองค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณด้านการพฒันาปรับปรุงการวางแผน
มี 3 ตวัชีว้ดั (MA1-MA3) 

 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 

จากการด าเนินการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลนี ้ ผู้ วิจัยน า 
ผลการศึกษาวิจยัจากตอนท่ี 1 และ2 มาสร้างแบบสอบถามผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล เพ่ือเป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ซึ่งในการด าเนินการศกึษาวิจยัในระยะนี ้ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 9 คน ผู้บริหารสโมสรกีฬาซอฟท์บอลในสังกัด
สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 29 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 18 คน 
และนักกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 145 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multistage Random Sampling) รวมทัง้สิน้ 201 คน โดยการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เทียบจากตารางเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 1970, pp. 607-610) จากข้อมลูน ามา
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ดงันี ้
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ตาราง 16 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล จ าแนกตามรายด้าน (n=201) 

 

ข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
1. ด้านการบริหารจดับคุลากรกีฬา 4.08 0.74 มาก 
2. ด้านการบริหารจดัการงบประมาณ 4.08 0.79 มาก 
3. ด้านการบริหารจดัการเวลา 4.14 0.74 มาก 
4. ด้านการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 4.12 0.72 มาก 
 รวม 4.10 0.74 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จดัการกีฬาซอฟท์บอล จ าแนกตามรายด้าน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 (SD = 0.74) ระดบั
ความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารจัดการเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 (SD = 0.74) รองลงมา คือ  
ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 (SD = 072),  
ด้านการบริหารจัดบุคลากรกีฬา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.75), ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.79) ตามล าดับ และมีระดับความเหมาะสมของ 
ทกุด้านอยูใ่นเกณฑ์มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

98 

ตาราง 17 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านบคุลากรกีฬา จ าแนกตามรายข้อ (n=201) 

 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
 ด้านการวางแผน (Plan)    

PP1 การวางแผนเพิ่มจ านวนนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมาย 

4.13 0.73 มาก 

PP2 การวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือพัฒนานักกีฬาในแต่ละ
ระดบัได้อยา่งเหมาะสม 

4.11 0.74 มาก 

PP3 การวางแผนส่งเสริมให้นักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรม
เทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

4.07 0.74 มาก 

PP4 การวางแผนเพิ่มจ านวนผู้ ฝึกสอนให้ เพียงพอต่อ 
การพฒันานกักีฬาในแตล่ะทกัษะของกีฬาซอฟท์บอล 

4.05 0.76 มาก 

PP5 การวางแผนส่งเสริมให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรม
เทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

4.06 0.74 มาก 

PP6 การวางแผนเพ่ือเสนอนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียน 
การสอนในสถานศกึษา และการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอล 
ในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
การสนับสนุน กีฬาซอฟท์บอลในระดับ เยาวชน 
อยา่งตอ่เน่ือง 

4.06 0.76 มาก 

 ด้านการด าเนินการ (Do)    
PD1 การด าเนินการประชาสมัพันธ์และชกัชวนนักกีฬาใหม่ 

เข้าร่วมทีมตามเปา้หมายของทีม 
4.11 0.72 มาก 

PD2 การด าเนินการฝึกซ้อมนกักีฬาโดยแบ่งเป็นการฝึกซ้อม
นกักีฬาตามความสามารถและต าแหนง่การเลน่ 

4.11 0.721 มาก 

PD3 การด าเนินการส่งนักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค 
การเลน่กีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

4.05 0.78 มาก 
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ตาราง 17 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
PD4 การด าเนินการหาผู้ ฝึกสอนหรือพัฒนาบุคลากรเป็น 

ผู้ ฝึกสอน 
4.06 0.76 มาก 

PD5 การด าเนินการส่งผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค
การฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

4.05 0.75 มาก 

PD6 มี น โยบาย ใ ห้ มี หลักสู ต รกา ร เ รี ยนกา รส อน ใ น
สถานศึกษาและการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในระดับ
เยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการ
สนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

4.05 0.74 มาก 

 ด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ (Study)    
PS1 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์

และชักชวนนักกีฬาใหม่เ ข้าร่วมทีมตามเป้าหมาย 
ของทีม 

4.08 0.73 มาก 

PS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา 
ตามความสามารถและต าแหนง่การเลน่ 

4.12 0.75 มาก 

PS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการส่งนกักีฬาเข้ารับ
การฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

4.06 0.77 มาก 

PS4 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอนหรือ
พฒันาบคุลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอน 

4.06 0.75 มาก 

PS5 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการสง่ผู้ ฝึกสอนเข้ารับ
การฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 

4.06 0.75 มาก 
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ตาราง 17 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
PS6 การศกึษาวิเคราะห์นโยบายให้มีหลกัสูตรการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาและการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลใน
ระดบัเยาวชนให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการ
สนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

4.07 0.75 มาก 

 ด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน (ACT) 
   

PA1 การพฒันาปรับปรุงการด าเนินการประชาสมัพนัธ์และ
ชักชวนนักกีฬาใหม่เข้าร่วมทีมตามเป้าหมายของทีม 
ให้เหมาะสม 

4.08 0.73 มาก 

PA2 ก า ร พัฒ น า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม เ พ่ื อ พัฒ น า
คว ามส าม า ร ถแล ะ แ ก้ ไ ข จุ ด อ่ อ น ขอ งนัก กี ฬ า 
อยา่งเหมาะสม 

4.12 0.75 มาก 

PA3 การพฒันาปรับปรุงการส่งนักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรม
เทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดับชาติ  และ
นานาชาต ิ

4.06 0.77 มาก 

PA4 การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอนหรือ
พฒันาบคุลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสม 

4.06 0.75 มาก 

PA5 การพัฒนาปรับปรุงการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอนใหม่
เหมาะสมภายใต้การแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

4.06 0.75 มาก 
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ตาราง 17 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
PA6 การพัฒนาปรับปรุงนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียน 

การสอนในสถานศกึษา และการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอล
ในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
การสนับสนุนกีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.07 0.75 มาก 

 รวม 4.08 0.75 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านบุคลากรกีฬา จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08  
(SD = 0.75) ระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

เ ม่ื อพิ จารณาเ ป็นราย ข้อพบว่ า  รูปแบบการบ ริหารจัดการ กีฬาซอฟท์บอล  
ด้านบุคลากรกีฬาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนเพิ่มจ านวนนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (PP1) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 (SD = 0.73) และ 
น้อยท่ีสุด คือ การวางแผนเพิ่มจ านวนผู้ ฝึกสอนให้เพียงพอต่อการพฒันานกักีฬาในแต่ละทักษะ
ของกีฬาซอฟท์บอล (PP4) การด าเนินการส่งนักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่น 
กีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  (PD3) การด าเนินการส่งผู้ ฝึกสอนเข้ารับ 
การฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล (PD5) มีนโยบายให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาและการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
การสนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง (PD6) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.05 (SD = 
0.76, 0.78, 0.75, 0.74) ตามล าดบั โดยทกุข้อมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 
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ตาราง 18 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหารจดัการงบประมาณ จ าแนกตามรายข้อ (n=201) 

 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
 ด้านการวางแผน (Plan)    

BP1 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณรายรับ-
รายจา่ยตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของทีมในระยะ
สัน้และระยะยาว (3-5ปี) 

4.10 0.75 มาก 

BP2 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับ 
การแขง่ขนัตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของทีม
ตลอดทัง้ปี 

4.10 0.77 มาก 

BP3 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับวสัด ุ
อปุกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาของทีม
ตลอดทัง้ปี 

4.13 0.76 มาก 

BP4 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับ
คา่ตอบแทนบคุลากร (เชน่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน 
 ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) 

4.04 0.81 มาก 

BP5 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับ 
การพฒันาบคุลากร (เชน่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน  
ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) 

4.06 0.75 มาก 

BP6 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง
กบัสวสัดกิารของนกักีฬาและบคุลากร 

4.07 0.76 มาก 

BP7 การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัหารายได้ 

4.05 0.82 มาก 
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ตาราง 18 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล  
ด้านการด าเนินการ (Do)    

BD1 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ-
รายจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีมใน
ระยะสัน้และระยะยาว (3-5 ปี) 

4.07 0.80 มาก 

BD2 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการส่ง
นักกีฬาแข่งขันหรือจัดประลองทีมตามแผนและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.08 0.76 มาก 

BD3 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการซือ้
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม
และสนามกีฬาตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.08 0.75 มาก 

BD4 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้บุคลากรตามแผนและงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

4.06 0.82 มาก 

BD5 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการส่ง
บุคลากรเ ข้า รับการพัฒนาตนเองตามแผนและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.10 0.78 มาก 

BD6 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการมอบ
สวัสดิการให้นักกีฬา และบุคลากรตามแผนและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.07 0.76 มาก 

BD7 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจัดหา
รายได้ 

4.04 0.78 มาก 

 
ด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ (Study)    

BS1 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือ
เปา้หมายของทีมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (3-5ปี) 

4.06 0.79 มาก 
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ตาราง 18 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
BS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ

งบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันหรือจดัประลองทีม
ตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.09 0.77 มาก 

BS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์กีฬา บริหารจดัการ
สถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬาตามแผนและงบประมาณ 
ท่ีก าหนดไว้ 

4.08 0.75 มาก 

BS4 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลกรตามแผน
และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.05 0.82 มาก 

BS5 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
ตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.08 0.78 มาก 

BS6 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการมอบสวสัดิการให้นกักีฬาและบคุลากร
ตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

4.07 0.81 มาก 

BS7 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริการจัดการ
งบประมาณในการจดัหารายได้ 

4.07 0.83 มาก 

. ด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน (Act)    
BA1 การพฒันาปรับปรุงงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ 

ผลการประเมินการใช้งานงบประมาณประจ าปี เพ่ือลด
ความเส่ียงของการบริหารจัดการงบประมาณในปีถัดไป 
และสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
ตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของทีมทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว (3-5ปี) 

4.09 0.78 มาก 
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ตาราง 18 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
BA2 การพัฒนาปรับปรุงการด า เนินการบริหารจัดการ

งบประมาณในการส่งนกักีฬาแข่งขนัหรือจดัประลองทีม 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการศึกษาวิ เคราะ ห์ 
การด าเนินการ 

4.09 0.76 มาก 

BA3 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการ
จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา บริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม 
และสนามกีฬาให้เหมาะสม 

4.13 0.77 มาก 

BA4 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการ
จา่ยคา่ตอบแทนให้บคุลากรให้เหมาะสม 

4.10 0.83 มาก 

BA5 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการ
สง่บคุลากรเข้ารับการพฒันาตนเอง 

4.11 0.81 มาก 

BA6 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการ
มอบสวสัดกิารให้นกักีฬาและบคุลากรให้เหมาะสม 

4.07 0.82 มาก 

BA7 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการ
จดัหารายได้ 

4.04 0.83 มาก 

 รวม 4.08 0.79 มาก 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านงบประมาณ จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08  
(SD = 0.79) ระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

เ ม่ื อพิ จารณาเ ป็นราย ข้อพบว่ า  รูปแบบการบ ริหารจัดการ กีฬาซอฟท์บอล  
ด้านงบประมาณท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับวสัด ุ
อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาของทีมตลอดทัง้ปี  (BP3) การพัฒนาปรับปรุง 
การบริหารจดัการงบประมาณในการจดัซือ้วสัด ุอุปกรณ์กีฬา บริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อมและ
สนามกีฬาให้เหมาะสม (BA3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 (SD = 0.76, 0.77) ตามล าดับ และ 
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น้อยท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนบุคลากร (เช่น 
ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) (BP4) การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณใน
การจัดหารายได้ (BD7) การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดหารายได้ 
(BA7)  มีค่า เฉ ล่ีย เท่ ากับ  4.04 (SD = 0.81, 0.78, 0.83) ตามล าดับ  โดยทุก ข้อ มี ระดับ 
ความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

 
ตาราง 19 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านเวลา จ าแนกตามรายข้อ (n=201) 

 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
 ด้านการวางแผน (Plan)    

TP1 การวางแผนก าหนดกรอบระยะเวลาและแนวทาง 
การฝึกซ้อมท่ีครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องตาม
วัตถุป ร ะส ง ค์ห รื อ เป้ าหมายของ ทีมตลอดทั ง้ ปี  
(ประกอบด้วยแผนการฝึกซ้อมระยะ 3 เดือน แผน 
รายเดือน แผนรายสปัดาห์ และแผนรายวนั) 

4.14 0.74 มาก 

TP2 การวางแผนการแข่งขันในรายการต่าง  ๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของ
ทีมตลอดทัง้ปี 

4.12 0.78 มาก 

TP3 การวางแผนการบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอยา่งเหมาะสม 

4.16 0.74 มาก 

 ด้านการด าเนินการ (Do)    
TD1 การด าเนินการฝึกซ้อมตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

โดยนกักีฬาควรมีเวลาในการฝึกซ้อมอยา่งน้อยร้อยละ 80 
4.14 0.74 มาก 

TD2 การด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ตา่งๆตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4.14 0.73 มาก 

TD3 การด าเนินการบริหารจดัการตารางเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของผู้ ฝึกสอน 

4.15 0.74 มาก 
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ตาราง 19 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล  
ด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ (Study)    

TS1 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการฝึกซ้อมของนกักีฬา
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4.15 0.72 มาก 

TS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการต่างๆตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ 

4.16 0.74 มาก 

TS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
ตารางเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 

4.16 0.74 มาก 

 
ด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน (Act)    

TA1 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการเวลาให้สอดคล้อง
กับปัญหาท่ีพบจากกรอบระยะเวลาการฝึกซ้อมของ
นกักีฬา เช่น การชดเชยเวลาในช่วงวนัหยดุให้กบันกักีฬา
ท่ีขาดการฝึกซ้อม การเพิ่มระยะเวลาการฝึกซ้อม 
เพ่ือเตรียมทีมแขง่ขนั เป็นต้น 

4.13 0.73 มาก 

TA2 การพฒันาปรับปรุงการแขง่ขนัในรายการตา่งๆตามกรอบ
ระยะเวลาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ของทีม 

4.13 0.74 มาก 

TA3 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการตารางเวลา 
การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ผลการวิเคราะห์การปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 

4.13 0.73 มาก 

 รวม 4.14 0.74 มาก 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลา จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14  
(SD = 0.74) ระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลาท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน
อย่างเหมาะสม (TP3) การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการตา่ง ๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ (TS2) การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหาร
จดัการตารางเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน (TS3) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 (SD = 0.74, 0.74, 
0.74) ตามล าดบั และน้อยท่ีสดุ คือ การวางแผนการแขง่ขนัในรายการตา่ง ๆ ตามกรอบระยะเวลา
ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของทีมตลอดทัง้ปี (TP2) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 (SD = 
0.78) โดยทกุข้อมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

 
ตาราง 20 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา จ าแนกตามรายข้อ (n=201) 

 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
 ด้านการวางแผน (Plan)    

MP1 การวางแผนการบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของ
นักกีฬาและทีมให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
ท่ีก าหนดไว้ 

4.11 0.72 มาก 

MP2 การวางแผนการบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม  และ 
สนามกีฬาเพ่ือการจดัการแขง่ขนัหรือจดัการประลองทีม 

4.13 0.72 มาก 

MP3 การวางแผนการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม
และสนามกีฬาใ ห้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
ท่ีก าหนดไว้ 

4.08 0.76 มาก 

 ด้านการด าเนินการ (Do)    
MD1 การด าเนินการจัดการวัสดุและอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอล 

ให้เกิดประโยชน์ตอ่ทีมอย่างเหมาะสมในด้านการฝึกซ้อม
และการแขง่ขนั 

4.17 0.72 มาก 
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ตาราง 20 ตอ่ 
 

หวัข้อ รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ระดบัความเหมาะสม 

�̅� SD. แปลผล 
MD2 การด าเนินการบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม  และ 

สนามกีฬาอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
4.11 0.71 มาก 

MD3 การด าเนินการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม
และสนามกีฬาตามแผนงบประมาณประจ าปี 

4.13 0.71 มาก 

 ด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ (Study)    
MS1 การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจนับจ านวน  และศึกษา

วิธีการใช้ของวสัดแุละอปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอล 
4.12 0.71 มาก 

MS2 การศกึษาวิเคราะห์การบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อมและ
สนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 

4.14 0.72 มาก 

MS3 การศึกษาวิ เคราะห์การด า เนินการบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬาตามแผน
งบประมาณประจ าปี 

4.10 0.71 มาก 

 ด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผน (Act)    
MA1 การพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ทีมอยา่งเหมาะสม 
4.12 0.72 มาก 

MA2 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อมและ
สนามกีฬาให้เหมาะสม 

4.11 0.70 มาก 

MA3 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ี
ฝึกซ้อมและสนามกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

4.13 0.70 มาก 

 รวม 4.12 0.72 มาก 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า ค่าเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.12 (SD = 0.72) ระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลาท่ีมี
คา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ การด าเนินการจดัการวสัดแุละอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทีมอย่างเหมาะสมในด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขนั (MD1) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 (SD = 0.72) 
และน้อยท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬา  
ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้  (MP3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.76)  
โดยทกุข้อมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้

วิ ธีการวิจัยแบบผสานวิ ธี  (Mix Method Approach) แบบตัวหลักและตัวรองตามล าดับ 
(Sequential Dominant and Less Dominant Design) ซึ่งมีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ( Qualitative 
research) เป็นตวัหลกั (Dominant Status) และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
เป็นตวัรอง (Less Dominant Status) โดยมีความมุง่หมายทัว่ไป คือ เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล และมีความมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

2. เพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลจาก  
ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบักีฬาซอฟท์บอล 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ระยะ10 ขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกีฬา 

ซอฟท์บอล ในระยะนี ้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล  
ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาพหุกรณีศึกษาจากสโมสร ท่ีคัดเ ลือก จ านวน 4 แห่ง  

ในลกัษณะของพหกุรณีศกึษา (Multi case study) โดยคดัเลือกผู้ ท่ีเก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอล
ท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภททีมชาย และทีมหญิง  
จ านวน 12 คน  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสโมสรกีฬาซอฟท์บอลท่ีได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน  
กีฬาสาธิตสามคัคี ประเภททีมชาย และทีมหญิงจ านวน 12 คน จากนัน้ด าเนินการสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างและสงัเกตการฝึกซ้อมของนกักีฬา 

ขัน้ตอนท่ี 3 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 
7 คน เพ่ือสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

ขัน้ตอนท่ี 4 สังเคราะห์ข้อมูลร่วมจากขัน้ตอนท่ี 1- 3 เพ่ือสรุปสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล และแนวทางในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล  

ระยะท่ี 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ในระยะนี  ้
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 5 ยกร่าง และจดัท าเอกสารประกอบการวิพากษ์ความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล โดยจ าแนกตามรูปแบบย่อยทัง้ 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
ย่อยการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 2) รูปแบบย่อยการบริหารจดัการงบประมาณ 3) รูปแบบย่อย
การบริหารจดัการเวลา และ 4) รูปแบบยอ่ยการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

ขัน้ตอนท่ี 6 วิพากษ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา 
ซอฟท์บอลโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้วยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้ เ ช่ียวชาญ  จากผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล จ านวน 8 คน   

ขัน้ตอนท่ี 7 ปรับแก้ไขตามผลการวิพากษ์ของผู้ ทรงคุณวุฒิ จากนัน้น าเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ 8 คน
พิจารณายืนยนัความถกูต้องของผลการปรับแก้ 

ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
ในระยะนีมี้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 8 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอล โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั และตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยมุ่งพิจารณาใน
ด้านความเป็นปรนยัของแบบประเมินเป็นหลกั จ านวน 5 คน ทดลองเก็บข้อมลูกบัผู้บริหารสมาคม
กีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย  ผู้บริหารสโมสรกีฬาซอฟท์บอลในสงักัดสมาคมกีฬาซอฟท์บอล
แห่งประเทศไทย ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล และนักกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช ่
กลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน  

ขัน้ตอนท่ี 9 เก็บข้อมลูการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอลจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  จ านวน 201 คน โดยจ าแนกเป็นผู้ บริหารสมาคม 
กีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทยจ านวน 9 คน ผู้บริหารสโมสรกีฬาซอฟท์บอลในสงักดัสมาคมกีฬา
ซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยจ านวน 29 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลจ านวน 18 คน และนกักีฬา
ซอฟท์บอลจ านวน 145 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage 
Random Sampling) ประมาณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทียบจากตารางเครจซ่ี และมอร์แกน  

ขัน้ตอนท่ี 10 วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และปรับรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอล ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน คือค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนัน้แปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วน าเสนอ
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ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง เพ่ือเป็นรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล  
ฉบบัสมบรูณ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจยันี ้ผู้วิจยัน าเสนอตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา และแนวทางการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล
นัน้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการเวลา และด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ  
สนามกีฬา โดยมีรายละเอียดในแตล่ะด้าน ดงันี ้

1.1 ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา พบว่า สภาพปัจจุบนัของการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการแขง่ขนั พบวา่ นกักีฬามีจ านวนเพียงพอตอ่การจดัการทีมประมาณ 12-20 คน 
ขึน้อยูก่บัความสนใจของนกัเรียนในแตล่ะปีเน่ืองจากผู้ปกครองและนกัเรียนให้ความสนใจด้านการ
เรียนมากกวา่การเลน่กีฬา แตจ่ะมีนกัเรียนท่ีสนใจเข้ามาลองฝึกซ้อม ถ้าชอบก็จะสมคัรเป็นนกักีฬา  
อีกทัง้มีการเชิญชวนจากครูผู้สอนรายวิชาซอฟท์บอลและรุ่นพ่ี โดยทีมมีการวางแผนรับนกักีฬาเพิ่ม
อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอแนะไว้เชน่กนัวา่ ทีมควรมีการขยายฐานนกักีฬาอยา่งตอ่เน่ือง 
มีการวางแผนสง่เสริมให้นกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาติ 
และนานาชาติ มีการวางแผนพฒันานกักีฬาด้วยการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลใน
รายการแขง่ขนัท่ีเหมาะสม มีการวางแผนเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการฝึกซ้อมให้เหมาะสมตอ่การพฒันา
นกักีฬาและทีม มีการประเมินความก้าวหน้าของนักกีฬาและความสามารถของทีมเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือการพัฒนาความสามารถ และแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง ส าหรับผู้ ฝึกสอนในสภาพ
ปัจจุบันมีประมาณ 1-4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรจากสมาคมกีฬา 
ซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยท่ีเข้ามาช่วยฝึกซ้อม ในกรณีนีผู้้ เช่ียวชาญเสนอแนะว่า ทีมควรมี 
ผู้ ฝึกสอนท่ีมีความสามารถเพียงพอตอ่การพฒันานกักีฬาในแตล่ะด้าน และมีการวางแผนส่งเสริม
ให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสอนของกีฬาซอฟท์บอล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้อยู่
ตลอดเวลา ในส่วนของปัญหาท่ีพบ คือ ด้านความสามารถของนักกีฬาใหม่ และนักกีฬาเก่ามี  
ความแตกตา่งกนัมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมไม่มีความตอ่เน่ือง นกักีฬาเลิกเล่น เพราะทน
กบัสภาพการฝึกซ้อมไม่ได้ และมีความสนใจในกิจกรรมอ่ืนมากกว่าการเลน่กีฬา ส าหรับผู้ ฝึกสอน
นัน้ในโรงเรียนมีความต้องการบุคลากรมาก แต่มีไม่เพียงพอ เพราะกีฬาซอฟท์บอลเป็นกีฬาท่ีมี
ความเฉพาะตวั หาผู้สอนยากจึงไม่สามารถเปิดเป็นรายวิชาได้ ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญได้มองถึงประเด็น
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ปัญหาของการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลเก่ียวกับการมีผู้ ฝึกสอนไม่เพียงพอเป็นประเด็นหลกั 
และประเด็นรองคือ จ านวนนกักีฬาน้อย ส าหรับการแก้ไขปัญหานัน้ ต้องมีการประชาสมัพนัธ์รับ
นกักีฬาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ลดความเข้มข้นของการฝึกซ้อมลงส าหรับนกักีฬาใหม่ ในส่วน
ของผู้ ฝึกสอนนัน้ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัการอบรมบคุลากรท่ีมี
อยู่ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีทักษะการสอน และการท าทีมกีฬาซอฟท์บอล 
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนรายวิชาซอฟท์บอล ซึ่งมุมมองของการแก้ปัญหา
ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะว่า ทีมควรมีการส่งเสริมพัฒนาผู้ ฝึกสอนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกีฬาซอฟท์บอล และท่ีส าคัญผู้ ฝึกสอนต้องมีความรักใน 
กีฬาซอฟท์บอลพร้อมท่ีจะทุมเทให้กับกิจกรรมกีฬาอย่างเต็มท่ี ท่ีสุดก็จะมีนกักีฬาให้ความสนใจ
มาร่วมทีม 

1.2 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหารจัดการงบประมาณของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการแข่งขัน โดยภาพรวมของการบริหารจัดการนัน้ มีการวางแผนงบประมาณ
ประจ าปี และได้การสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์  
รถรับ-ส่งของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขนั ส่วนวสัดอุปุกรณ์กีฬา รวมถึงเบีย้
เลีย้งของนักกีฬาและผู้ ฝึกสอน ผู้ ฝึกสอนต้องด าเนินการเสนอความต้องการในแต่ละปี ซึ่ง
ผู้ เ ช่ียวชาญได้เสนอแนะไว้เช่นกันว่า ทีมควรมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีมในระยะสัน้และระยะยาว (3-5 ปี) 
มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับการแข่งขนัตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมาย  
มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณส าหรับคา่ตอบแทนบคุลากร และการพฒันาบคุลากร 
ให้แก่ ผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ ช่วยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น  และมีการวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับสวสัดิการของนกักีฬาและบุคลากร ส่วนงบประมาณของจงัหวดัทีมจะ
ได้รับต่อเม่ือสามารถผ่านเข้าเป็นตัวแทนภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทีมมีการ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณบางส่วนจากเงินรางวัลท่ีได้จากการชนะเลิศ  เพ่ือน ามาจัดซือ้
อุปกรณ์กีฬาท่ีจ าเป็นของทีม ซึ่งนักกีฬาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะมีงบประมาณสนับสนุน แต่
อปุกรณ์กีฬาท่ีเป็นของส่วนตวันกักีฬาต้องจดัซือ้เอง กรณีงบประมาณท่ีเก่ียวกบัวสัดอุุปกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬานัน้ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะว่า ทีมควรมีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณ
ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬา ด้วยเช่นกัน ส าหรับปัญหาและการ
แก้ปัญหาด้านงบประมาณนัน้ ในส่วนของทีมและผู้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน 
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คือ ปัญหาเก่ียวกับงบประมาณท่ีมีจ ากัดไม่เพียงพอ ซึ่งทีมควรมีการวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการเสนอแผนงบประมาณให้เพียงพอ หากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอจริงๆ ก็
ควรแก้ปัญหาด้วยการบริหารจดัการให้เหมาะสมเพียงพอ หรือขอรับการสนบัสนนุจากภาคเอกชน 

1.3 ด้านการบริหารจดัการเวลา พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารจดัการกีฬา
ซอฟท์บอลด้านการบริหารจดัการเวลาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั 
โดยภาพรวมของการบริหารจดัการเวลานัน้ ทีมมีการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี แตเ่ดือนท่ีมีการซ้อมน้อย
ท่ีสุดคือ เดือนเมษายน และช่วงเวลาท่ีมีการแข่งขัน คือ เดือนมีนาคม (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ)  
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม (ไทยแลนด์ลีก) เดือนพฤศจิกายน (รอบคดัเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ) 
การฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ 5-7 วนัต่อสปัดาห์ โดยมีการฝึกพืน้ฐาน การฝึกเทคนิคการแข่งขัน 
และฝึกสมรรถภาพควบคู่กัน ช่วงเวลาของการฝึกซ้อมในแต่ละวัน เป็นช่วงหลังเลิกเรียน  
16.30-19.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ และช่วงก่อนการแข่งขันมีการฝึกซ้อมในวันหยุด ตัง้แต่ 
09.00-17.00 น ซึ่งกรณีการบริหารจดัการเวลานัน้ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอแนะว่า การบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอลทีมควรมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายในแตล่ะปี มีการก าหนดและมีการ
วางแผนการฝึกซ้อม รวมถึงการแข่งขนัให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ หรือเปา้หมายของทีม มีการ
วางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน รายสปัดาห์ และมีการจดัตารางการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม ส าหรับปัญหาท่ีพบ คือ นกักีฬาไม่มาฝึกซ้อม นกักีฬามีการ
เรียนพิเศษ(บางวนั) และช่วงเวลาฝึกซ้อมมีฝนตก ซึ่งมีการแก้ปัญหานกักีฬาท่ีไม่มาฝึกซ้อมโดย
หวัหน้าทีม และรุ่นพ่ีจะคยุกบัเพ่ือน หรือน้องท่ีขาดซ้อม ขอร้องให้มาฝึกซ้อมเพ่ือเปา้หมายของทีม 
ส าหรับนกักีฬามีการเรียนพิเศษ (บางวนั) ทีมมีการแก้ปัญหาโดยฝึกซ้อมเพิ่มเตมิชดเชยเวลาในวนั
เสาร์-อาทิตย์ และถ้าช่วงเวลาระหว่างการฝึกซ้อมมีฝนตก จะมีการแก้ปัญหาโดยการเปล่ียน
โปรแกรมฝึกด้วยการฝึกสมรรถภาพเสริมสร้างกล้ามเนือ้ และการฝึกทา่ตีในโรงฝึกกีฬาในร่ม มีการ
ฝึกซ้อมชดเชยเวลาให้กับนักกีฬาท่ีขาดซ้อมในช่วงวันหยุด ซึ่งในส่วนของปัญหานีผู้้ เช่ียวชาญ
เสนอแนะวา่ ทีมควรมีการวางแผนแก้ปัญหาไว้ลว่งหน้าก่อนท่ีจะประสบกบัปัญหา 

1.4 ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา  พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ  
สนามกีฬาของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน โดยภาพรวมของ 
การบริหารจัดการวัสดุ และอุปกรณ์กีฬานัน้ ทีมมีการวางแผนท่ีเก่ียวกับวัสดุ และอุปกรณ์กีฬา
ตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มีเพียงพอตอ่การฝึกซ้อม โดยสภาพปัจจบุนัมีลูกฝึกประมาณ 24 ลกู ลกูซ้อมตี 
50-60 ลูก ไม้ซอฟท์บอลส าหรับแข่งขัน 3-6 อัน ไม้ซอฟท์บอลส าหรับฝึกซ้อม 5-15 อัน มีถุงมือ
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ให้ยืมฝึกซ้อม และแข่งขนั แตส่่วนใหญ่นกักีฬาจะใช้ถงุมือ และอปุกรณ์ส่วนตวั มีวสัดชุ่วยฝึกซ้อม 
ได้แก่ แผงกัน้ลูกตาข่าย ดัมเบล บาร์เบล เป็นต้น ในส่วนของสนามฝึกซ้อมนัน้ ทีมต้องจัดหา
สถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการฝึกซ้อม หากทีมมีสนามกีฬาท่ีเหมาะสมในการฝึกซ้อมเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั 
และสามารถใช้จัดแข่งขันได้ก็จะเป็นการดี ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัด  
ซึ่งผู้ เ ช่ียวชาญได้เสนอแนะว่า ทีมควรวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาให้
สอดคล้องกับแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ มีการจัดซือ้วัสดุ และอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลท่ีมี
คณุภาพเหมาะสมต่อการฝึกซ้อม และการแข่งขนั มีการจดัซือ้ชุดแข่งขนัท่ีถูกระเบียบการแข่งขนั 
สวยงามและเหมาะสมในการเข้าร่วมการแข่งขนั ส่วนสนามกีฬานัน้ทีมต้องของบประมาณในการ
ดแูลรักษาให้คงสภาพใช้งานอยู่เสมอ ส าหรับปัญหาในการบริหารจดัการนี ้พบว่า สนามกีฬาเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การฝึกซ้อมอย่างมาก และประกอบกบัระยะทางของสนามท่ีอยู่ไกลจากโรงเรียน
ด้วย มีผลตอ่การฝึกซ้อมในแตล่ะวนัท่ีเสียไปกบัการเดินทาง ถ้าทีมมีวสัด ุอปุกรณ์กีฬาท่ีมากและ
เพียงพอตอ่การฝึกซ้อมด้วยเวลาท่ีมีจ ากดัในแตล่ะวนั จะสง่ผลให้นกักีฬาได้ฝึกทกัษะครบฐานการ
ฝึกโดยไม่ต้องรออปุกรณ์ตอ่จากเพ่ือน เพราะอปุกรณ์มีมากเพียงพอกับสมาชิกในทีม และปัญหา
อีกประการหนึ่งคือ การไม่จดัเก็บรักษาอปุกรณ์ท่ีมีอยู่ ในด้านการแก้ปัญหาเก่ียวกับวสัด ุอปุกรณ์
เบือ้งต้น ปลูกฝังนกักีฬาให้ช่วยกันรักษาอุปกรณ์ น าอุปกรณ์ท่ีช ารุดมาซ่อมแซม หางบประมาณ
เพ่ือจดัซือ้อุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม เช่น เงินรางวลัจากการชนะเลิศ แบ่งเบีย้เลีย้งจากการแข่งขนัมา
สมทบ และดแูลรักษาอปุกรณ์ท่ีมีให้ใช้งานตอ่ไปได้ ส าหรับการแก้ปัญหาสนามไกล นกักีฬามีการ
ชว่ยเหลือดแูลกนั โดยเดนิทางไปและกลบัด้วยกนั ในสว่นของแนวทางการบริหารจดัการกบัปัญหา
นัน้ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะว่า ทีมควรมีการวางแผนการจัดเก็บ ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการดูแลรักษาสนามกีฬาท่ีใช้ในการ
ฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ มีการจดัท าบญัชีวสัด ุและอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอล และมีการตรวจสอบ
สภาพให้พร้อมใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ผลการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลนัน้ พบวา่ รูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของกระบวนการท างานใน  
4 ด้านหลัก คือ การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหาร 
จัดการเวลา การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ซึ่งมีกระบวนการภายใน
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการ การศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการ และการพัฒนา
ปรับปรุงการวางแผน โดยบ่งชีจ้ากตวัชีว้ัดต่าง ๆ และมี 4 รูปแบบย่อย คือ 1) รูปแบบย่อยด้าน 
การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 24 ตวัชีว้ัด 2) รูปแบบย่อยด้าน 
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การบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 28 ตัวชีว้ัด 3) รูปแบบย่อยด้าน 
การบริหารจัดการเวลา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชีว้ัด และ4) รูปแบบย่อยด้าน 
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตวัชีว้ัด 
สามารถสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลในภาพรวมขององค์ประกอบและ
ตวัชีว้ดั ดงัภาพประกอบและรายละเอียด ตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 8 รูปแบบการบริการจดัการกีฬาซอฟท์บอล 
 
รายละเอียดของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลในแตล่ะองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดั มีดงันี ้
2.1 รูปแบบการบริหารจดัการบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 

24 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
2.1.1 องค์ประกอบด้านการวางแผน มี 6 ตวัชีว้ดั คือ PP1 การวางแผนเพิ่ม

จ านวนนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีม , PP2  
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การวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือพฒันานกักีฬาในแต่ละระดบัได้อย่างเหมาะสม, PP3 การวางแผน
ส่งเสริมให้นักกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ใน ระดับชาติ และ
นานาชาต,ิ PP4 การวางแผนเพิ่มจ านวนผู้ ฝึกสอนให้เพียงพอตอ่การพฒันานกักีฬาในแตล่ะทกัษะ
ของกีฬาซอฟท์บอล, PP5 การวางแผนส่งเสริมให้ผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬา
ซอฟท์บอล, PP6การวางแผนเพ่ือเสนอนโยบายให้มีหลกัสตูรการเรียนการสอนในสถานศกึษา และ
การแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการสนบัสนุน
กีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.1.2 องค์ประกอบด้านการด าเนินการมี 6 ตวัชีว้ดั คือ PD1 การด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และชักชวนนักกีฬาใหม่เข้าร่วมทีมตามเป้าหมายของทีม, PD2 การด าเนินการ
ฝึกซ้อมนกักีฬา โดยแบ่งเป็นการฝึกซ้อมนักกีฬาตามความสามารถ และต าแหน่งการเล่น , PD3 
การด าเนินการส่งนกักีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาติ และ
นานาชาติ, PD4 การด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพัฒนาบุคลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอน, PD5  
การด าเนินการส่งผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล, PD6 มีนโยบายให้ 
มีหลกัสตูรการเรียนการสอนในสถานศกึษา และการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการสนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.1.3 องค์ประกอบด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 6 ตวัชีว้ัด คือ
PS1 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และชักชวนนักกีฬาใหม่เข้าร่วมทีม  
ตามเป้าหมายของ ทีม , PS2 การศึกษาวิ เคราะ ห์ผลการด า เนินการ ฝึก ซ้อมนัก กีฬา 
ตามความสามารถ และต าแหน่งการเล่น, PS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการส่งนักกีฬา 
เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาติ, PS4 การศกึษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพฒันาบคุลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอน , PS5 การศกึษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการส่งผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล , PS6 
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการแข่งขัน  
กีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง เ พ่ือให้เ กิดการสนับสนุน  
กีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.1.4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนมี 6 ตัวชีว้ัด คือ  
PA1 การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และชักชวนนักกีฬาใหม่เข้าร่วมทีม  
ตามเปา้หมายของทีมให้เหมาะสม, PA2 การพฒันาปรับปรุงการฝึกซ้อมเพ่ือพฒันาความสามารถ 
และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬาอย่างเหมาะสม, PA3 การพัฒนาปรับปรุงการส่งนักกีฬาเข้ารับ 
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การฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ , PA4 การพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการหาผู้ ฝึกสอน หรือพฒันาบุคลากรของทีมเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีเหมาะสม, PA5 
การพฒันาปรับปรุงการฝึกซ้อมของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมภายใต้การแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ, PA6 
การพฒันาปรับปรุงนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการแข่งขนักีฬา
ซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการสนบัสนุนกีฬาซอฟท์บอล  
ในระดบัเยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2 รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 
28 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

2.2.1 องค์ประกอบด้านการวางแผน มี 7 ตัวชีว้ัด คือ BP1 การวางแผน 
การบริหารจดัการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีมในระยะสัน้
และระยะยาว (3-5 ปี), BP2 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการแข่งขัน 
ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีมตลอดทัง้ปี , BP3 การวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณส าหรับวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาของทีมตลอดทัง้ปี , BP4  
การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนบุคลากร (เช่น ผู้ จัดการทีม  
ผู้ ฝึกสอน ผู้ ช่วยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น), BP5 การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับ 
การพัฒนาบุคลากร (เช่น ผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ ช่วยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) , BP6 การวางแผน 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีเ ก่ียวข้องกับสวัสดิการของนักกีฬา และบุคลากร , BP7  
การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหารายได้ 

2.2.2 องค์ประกอบด้านการด าเนินการมี 7 ตวัชีว้ดั คือ BD1 การด าเนินการ
บริหารจดัการงบประมาณรายรับ-รายจา่ยตามวตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายของทีมในระยะสัน้ และ
ระยะยาว (3-5 ปี), BD2 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งนกักีฬาแข่งขนั หรือ 
จัดประลองทีมตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ , BD3 การด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬา  
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้, BD4 การด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจ่าย
คา่ตอบแทนให้บคุลากรตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้, BD5 การด าเนินการบริหารจดัการ
งบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ ,  
BD6 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณในการมอบสวัสดิการให้นักกีฬา และบุคลากร 
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ , BD7 การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ 
ในการจดัหารายได้ 
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2.2.3 องค์ประกอบด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 7 ตวัชีว้ัด คือ
BS1 การศึกษาวิ เคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ -รายจ่าย 
ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (3-5 ปี), BS2 การศึกษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งนกักีฬาแข่งขนั หรือจดัประลองทีม
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้, BS3 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์กีฬา บริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬา ตามแผน
และงบประมาณท่ีก าหนดไว้, BS4 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณ
ในการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ , BS5 การศึกษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพฒันาตนเอง
ตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้, BS6 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณในการมอบสวสัดิการให้นกักีฬาและบุคลากร ตามแผนและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ , 
BS7 การศกึษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัหารายได้ 

2.2.4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนมี 7 ตัวชีว้ัด คือ  
BA1 การพฒันาปรับปรุงงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินการใช้งบประมาณ
ประจ าปี เพ่ือลดความเส่ียงของการบริหารจัดการงบประมาณในปีถัดไปและสามารถวางแผน
งบประมาณได้อย่างเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว (3-5 ปี), BA2 การพฒันาปรับปรุงการด าเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการส่งนกักีฬา
แข่งขนั หรือจดัประลองทีมให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผลการศกึษาวิเคราะห์การด าเนินการ , BA3 
การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัซือ้วสัด ุอุปกรณ์กีฬา บริหารจดัการ
สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้เหมาะสม , BA4 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
งบประมาณในการจ่ายคา่ตอบแทนให้บคุลากรให้เหมาะสม, BA5 การพฒันาปรับปรุงการบริหาร
จัดการงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเอง , BA6 การพัฒนาปรับปรุง 
การบริหารจดัการงบประมาณในการมอบสวสัดิการให้นกักีฬา และบุคลากรให้เหมาะสม , BA7 
การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัหารายได้ 

2.3 รูปแบบการบริหารจัดการเวลา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 
12 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

2.3.1 องค์ประกอบด้านการวางแผน มี 3 ตัวชีว้ัด คือ TP1 การวางแผน
ก าหนดกรอบระยะเวลา และแนวทางการฝึกซ้อมท่ีครบถ้วนเหมาะสม และสอดคล้อง  
ตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีมตลอดทัง้ปี (ประกอบด้วยแผนการฝึกซ้อมระยะ 3 เดือน 
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แผนรายเดือน แผนรายสปัดาห์ และแผนรายวนั), TP2 การวางแผนการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ 
ตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสง ค์ หรือเป้าหมายของทีมตลอดทัง้ปี , TP3  
การวางแผนการบริหารจดัการตารางเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอยา่งเหมาะสม 

2.3.2 องค์ประกอบด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั คือ TD1 การด าเนินการ
ฝึกซ้อมตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยนักกีฬาควรมีเวลาในการฝึกซ้อมอย่างน้อย  
ร้อยละ 80, TD2 การด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง  ๆ ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้, TD3 การด าเนินการบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
ผู้ ฝึกสอน 

2.3.3 องค์ประกอบด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ัด คือ
TS1 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการฝึกซ้อมของนกักีฬาตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ , 
TS2 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง  ๆ  
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ , TS3 การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการ
ตารางเวลาการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 

2.3.4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนมี 3 ตัวชีว้ัด คือ  
TA1 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการเวลาให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีพบจากกรอบระยะเวลา
การฝึกซ้อมของนักกีฬา เช่น การชดเชยเวลาในช่วงวันหยุดให้กับนักกีฬาท่ีขาดการฝึกซ้อม  
การเพิ่มระยะเวลาการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมทีมแข่งขนั เป็นต้น, TA2 การพฒันาปรับปรุงการแข่งขนั
ในรายการต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีม, TA3 
การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการตารางการเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัผลการวิเคราะห์การปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ ฝึกสอน 

2.4 รูปแบบการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบ และ12 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

2.4.1 องค์ประกอบด้านการวางแผน มี 3 ตัวชีว้ัด คือ MP1 การวางแผน 
การบริหารจัดการวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาของนักกีฬาและทีมให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ  
ท่ีก าหนดไว้, MP2 การวางแผนการบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาเพ่ือการจัด 
การแขง่ขนั หรือจดัการประลองทีม, MP3 การวางแผนการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม 
และสนามกีฬาให้สอดคล้องกบัแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

2.4.2 องค์ประกอบด้านการด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ดั คือ MD1 การด าเนินการ
จดัการวสัด ุและอปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้เกิดประโยชน์ตอ่ทีมอย่างเหมาะสม ในด้านการฝึกซ้อม 
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และการแข่งขนั, MD2 การด าเนินการบริหารจดัการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม, MD3 การด าเนินการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาตามแผน
งบประมาณประจ าปี 

2.4.3 องค์ประกอบด้านการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการมี 3 ตวัชีว้ัด คือ 
MS1 การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจนับจ านวน และศึกษาวิธีการใช้ของวัสดุ และอุปกรณ์  
กีฬาซอฟท์บอล, MS2 การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม , MS3 การศึกษาวิเคราะห์การด าเนินการบริหารจัดการ
บ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาตามแผนงบประมาณประจ าปี 

2.4.4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาปรับปรุงการวางแผนมี 3 ตัวชีว้ัด คือ  
MA1 การพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เกิดประโยชน์ต่อทีมอย่างเหมาะสม , 
MA2 การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้เหมาะสม , 
MA3 การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการบ ารุงรักษาสถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลนัน้ 
พบว่า คะแนนเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล 
จ าแนกตามรายด้าน โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 (SD = 0.74) ระดับความเหมาะสมอยู่ใน
เกณฑ์มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมี
คา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารจดัการเวลา มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.14 (SD = 0.74) รองลงมา 
คือ ด้านการบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.12 (SD = 072), 
ด้านการบริหารจัดบุคลากรกีฬา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.75), ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.79) ตามล าดับ และมีระดับความเหมาะสมของ 
ทุกด้านอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนคะแนนเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านบุคลากรกีฬาจ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 
(SD = 0.75) ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก และจากการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านบคุลากรกีฬาท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ การวางแผน
เพิ่มจ านวนนกักีฬาอย่างตอ่เน่ือง และเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมาย (PP1) มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.13 (SD = 0.73) และน้อยท่ีสุด คือ การวางแผนเพิ่มจ านวนผู้ ฝึกสอนให้เพียงพอต่อ 
การพัฒนานักกีฬาในแต่ละทักษะของกีฬาซอฟท์บอล (PP4), การด าเนินการส่งนักกีฬาเข้ารับ 
การฝึกอบรมเทคนิคการเล่นกีฬาซอฟท์บอลทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ (PD3), การด าเนินการ
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ส่งผู้ ฝึกสอนเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการฝึกกีฬาซอฟท์บอล (PD5), มีนโยบายให้มีหลักสูตร 
การเรียนการสอนในสถานศกึษาและการแข่งขนักีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการสนบัสนนุกีฬาซอฟท์บอลในระดบัเยาวชนอย่างตอ่เน่ือง  (PD6) มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.05 (SD = 0.76, 0.78, 0.75, 0.74) ตามล าดับ โดยทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
อยู่ในเกณฑ์มาก ส าหรับคะแนนเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอล ด้านงบประมาณ จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 (SD = 0.79) 
ระดบัความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหาร
จดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านงบประมาณท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณส าหรับวสัด ุอุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬาของทีมตลอดทัง้ปี (BP3), 
การพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจดัซือ้วสัด ุอุปกรณ์กีฬา บริหารจดัการ
สถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬาให้เหมาะสม (BA3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 (SD = 0.76, 0.77) 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับค่าตอบแทน
บคุลากร (เชน่ ผู้จดัการทีม ผู้ ฝึกสอน ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน เป็นต้น) (BP4), การด าเนินการบริหารจดัการ
งบประมาณในการจัดหารายได้ (BD7), การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณ  
ในการจดัหารายได้ (BA7) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04 (SD = 0.81, 0.78, 0.83) ตามล าดบั โดยทกุข้อ
มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก สว่นคะแนนเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลา จ าแนกตามรายข้อ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 
(SD = 0.74) ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบ 
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหาร
จดัการตารางเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม (TP3), การศึกษาวิเคราะห์ผล 
การด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
(TS2), การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
ผู้ ฝึกสอน (TS3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 (SD = 0.74, 0.74, 0.74) ตามล าดบั และน้อยท่ีสุด คือ 
การวางแผนการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของทีมตลอดทัง้ปี (TP2) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 (SD = 0.78) โดยทุกข้อมีระดับ 
ความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก  และคะแนนเฉล่ียการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา จ าแนกตามรายข้อ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 (SD = 0.72) ระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก  และ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ด้านเวลาท่ีมีค่าเฉล่ีย  
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มากท่ีสุด คือ การด าเนินการจัดการวัสดุและอุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้เกิดประโยชน์ต่อทีม  
อยา่งเหมาะสมในด้านการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั (MD1)มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 (SD = 0.72) และ
น้อยท่ีสุด คือ การวางแผนการบริหารจัดการบ ารุง รักษาสถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬา 
ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ (MP3) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 (SD = 0.76) โดย 
ทกุข้อมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาก 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการศกึษาวิจยันี ้ผู้วิจยัด าเนินการอภิปรายตามรูปแบบการบริหารจดัการ
กีฬาซอฟท์บอลเป็นรายด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรกีฬา ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ ด้านการบริหารจัดการเวลา และด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ  
สนามกีฬา ตามล าดบั และเรียงล าดบัตามความมุง่หมายเฉพาะของการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

1 รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล ด้านบคุลากรกีฬา ซึง่ในท่ีนีป้ระกอบด้วย 
นักกีฬา ผู้ ฝึกสอน และผู้ บริหารทีม พบว่าการพัฒนากีฬาซอฟท์บอลในระดับเยาวชนให้ 
ก้าวสู่ความเป็นเลิศนัน้ ควรมีการขยายฐานนักกีฬาท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ มีการวางแผน  
การด าเนินการ การประเมินและแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้การพัฒนา กีฬาซอฟท์บอลเป็นไป 
อยา่งเหมาะสม 

จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ  
กีฬาซอฟท์บอลของทีมซอฟท์บอลท่ีประสบความส าเร็จจากการแข่งขนั ซึ่งพบว่ามีจ านวนนกักีฬา
เพียงพอตอ่การบริหารจดัการทีม และมีการรับสมคัรสมาชิกใหม่ตลอดเวลา  ส่งผลให้ทีมมีนกักีฬา
ใหม่เข้ามาทดแทน นั่นจึงท าให้ทีมยังคงประสบความส าเร็จ หรือมีผลงานจากการแข่งขัน  
อยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบัความพร้อมของผู้ ฝึกสอนท่ีมีความสามารถและมีจ านวนท่ีเพียงพอท าให้
นกักีฬาสามารถพฒันาตนเองได้อย่างถกูต้อง และรวดเร็ว เป็นท่ีสงัเกตวา่ทีมท่ีประสบความส าเร็จ
จากการแข่งขนันัน้เข้าใจสภาวะปัญหาของการขาดบุคลากรจึงมีการวางแผนและปัญหาล่วงหน้า 
จนกลายเป็นแนวทางการในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีเป็นวฒันธรรมของทีม หรือองค์กร 

ส าหรับรูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา
นัน้ ผู้ บริหารต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างชัดเจน เพ่ือท่ีจะวางแผน 
ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการได้อย่างชดัเจน มีทิศทางการด าเนินงาน และรูปแบบ
ของการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรกีฬาจะต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนานกักีฬา  
ผู้ ฝึกสอน และผู้ บริหารทีมไปสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ  
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ระดบันานาชาต ิตามล าดบั โดยเฉพาะการฝึกอบรมในด้านตา่ง ๆ ของบคุลากรกีฬา ผู้บริหารต้องมี
การวางแผน และด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในระดบัชาติ และนานาชาติ ซึ่งการฝึกอบรมจะเป็น
การส่งเสริมบุคลากรกีฬาให้มีความรู้ความสามารถ มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ ส่งผลให้เกิด  
การพัฒนาตัวบุคคล และทีมได้อย่างมีรูปแบบ และมีศักยภาพ  ซึ่งจากศึกษาวิจัยได้รูปแบบ 
การบริหารจัดการบุคลากรกีฬาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 24 ตัวชีว้ัด โดยตัวชีว้ัด 
ด้านบุคลากรกีฬาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การวางแผนเพิ่มจ านวนนักกีฬาอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมาย แสดงให้เห็นวา่การเพิ่มจ านวนนกักีฬามีความส าคญัตอ่
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของทีมท่ีประสบ
ความส าเร็จท่ีให้ความส าคญักับการวางแผนเพิ่มจ านวนนกักีฬาด้วยเช่นกัน จากการท่ีการศึกษา
วิจยันีเ้น้นการศึกษาวิจยัในระดบัเยาวชน ซึ่งจะพบว่า นกักีฬาสามารถรักษาสถานภาพการเป็น
นักกีฬาในระดบัเยาวชนโดยเฉล่ียสูงสุดประมาณ 4-5 ปีในฐานะนักกีฬาท่ีมีความสามารถเป็น
ตัวแทนหลักของทีม ฉะนัน้การเพิ่มจ านวนนักกีฬาจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาทีม  
กีฬาซอฟท์บอล ด้วยเหตุผลของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับระดับอายุท่ีถูกจ ากัดด้วยระเบียบของ  
การแข่งขนัส่งผลตอ่การขาดบคุลากรในการบริหารจดัการ สะท้อนให้เห็นว่าการขาดบคุลากรกีฬา
เป็นปัญหาหลักของการบริหารจัดการบุคลากรกีฬาซอฟท์บอล สอดคล้องกับ กาหลง เย็นจิตต์ 
(2548 , น. 162)  ท่ี ไ ด้อภิปรายไว้ว่า  ในด้านการบริหารการกีฬานัน้  พบว่า  มี ปัญหาใน 
ระดับปานกลาง ท่ีเก่ียวข้องกับก าหนดแผนการบริหารจัดการกีฬาในระยะสัน้ และระยะยาว 
ส าหรับปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การขาดบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
เฉพาะกีฬา ซึ่งรูปแบบการบริหารจดัการบคุลากรกีฬาต้องมีการวางแผนในภาพรวมอย่างตอ่เน่ือง 
ทัง้นีค้วรมีการวางแผนเก่ียวกับการเสนอนโยบายให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา และการกีฬา จากการวางแผน
นโยบายด้านหลักสูตรการเรียนการสอนนัน้ ก่อให้เกิดการพัฒนากีฬาซอฟท์บอลในภาพรวม  
อีกทัง้ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทัง้นี ้
เกิดจากการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนกีฬาซอฟท์บอลในระดบัโรงเรียน ดงัท่ี กาหลง เย็นจิตต์ 
(2548, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการพัฒนา 
การกีฬาขัน้พืน้ฐานในระดบัภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ ว่าควรมีการกระจายอ านาจทางการกีฬา 
สู่ระดับท้องถ่ินอย่างทั่วถึงในการพัฒนากีฬาตามยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติ  ซึ่งเป็นนโยบาย 
การพัฒนากีฬาให้มีความยั่งยืน โดยการผลักดันนโยบายนีเ้ข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือให้เกิด  
การกระจายความรู้ไปสูท้่องถ่ินและเกิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2 รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านงบประมาณ พบว่า สภาพปัจจุบนั
ของทีมท่ีประสบความส าเร็จ มีการวางแผนงบประมาณ และได้รับการสนบัสนนุตามสว่นท่ีโรงเรียน
จดัสรรให้ นอกจากนีที้มยงัได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากการเป็นตวัแทนจงัหวดั และได้รับเงิน
รางวัลจากการชนะเลิศในการแข่งขัน เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ต้องมีการขอรับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน ในส่วนดังกล่าวนีผู้้ เ ช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอลให้ความเห็นว่า ทีมต้อง  
วางแผนการบริหารจดัการรายรับ-รายจา่ยตามเปา้หมายของทีม โดยมุง่เน้นท่ีงบประมาณของวสัดุ
อปุกรณ์กีฬา เพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการและเป็นไปตามเปา้หมาย 

ส าหรับผู้ ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า ผู้ บริหารควรมีการด าเนินการวางแผน และ
บริหารจัดการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของทีม ซึ่งต้องมีการวางแผนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีองค์ประกอบท่ีต้อง
พิจารณา ได้แก่ แผนการแข่งขันของทีม แผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และ
สนามกีฬาในแตล่ะปี แผนการจดัหาคา่ตอบแทน และการพฒันาบคุลากร แผนการมอบสวสัดิการ
ให้แกน่กักีฬา และบคุลากร ตลอดจนแผนการจดัหารายได้ องค์ประกอบท่ีกลา่วมานัน้เป็นสว่นของ
การด าเนินการท่ีผู้บริหารต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดงบประมาณให้มีความเหมาะสม และ  
มีความเป็นไปได้กับสภาวะทางการเงินของสโมสร ประกอบกับการจัดท าบญัชีเพ่ือตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นการควบคุมสภาพทางการเงินของสโมสรให้ เป็นปัจจุบัน 
มากท่ีสดุ  

ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยได้รูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และ 28 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัด้านงบประมาณท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และ
สนามกีฬาของทีมตลอดทัง้ปี และการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการงบประมาณในการจัดซือ้
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา บริหารจัดการสถานท่ีฝึกซ้อมและสนามกีฬาให้เหมาะสม จากผลการศึกษา 
ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นวา่ ในการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลนัน้ งบประมาณมีความส าคญัตอ่
การพัฒนาบุคลากรกีฬา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สถานท่ีฝึกซ้อม และสนามกีฬา ดังนัน้ 
การบริหารจัดการงบประมาณต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าบัญชี  
รายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสมภายใต้ความมีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยัของ 
ไพบูลย์ ศรีชยัสวสัดิ์ (2557, บทคดัย่อ) ท่ีกล่าวว่า การบริหารจดัการหน่วยงานควรมีการก าหนด
ข้อบงัคบั และระเบียบปฏิบตัิทางการเงินการบญัชีท่ีชดัเจน เช่น การเก็บรักษาเงิน ระบบการเบิก
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จ่ายเงิน ระบบใบเสร็จรับเงิน ระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง ระเบียบการควบคุมการจ่ายเงิน ระบบ  
การฝากการถอน และการยืมเ งิน เ ป็นต้น ซึ่ง ปัจจัยการเ งินและงบประมาณเป็นเ ร่ือง  
ท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอล ทัง้นีใ้นการบริหารจัดการงบประมาณนัน้ 
หน่วยงานหรือองค์กรต้องกระท าควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล และจากภาพรวมของการบริหาร
จดัการงบประมาณของกีฬาซอฟท์บอลจะเห็นได้ว่ามีปัญหาในส่วนของงบประมาณท่ีจ ากัดต้อง
อาศยัการแก้ปัญหา เพ่ือให้การด าเนินการนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

3 รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลด้านเวลา พบว่า สภาพปัจจุบนัของทีม 
ท่ีประสบความส าเร็จ มีการบริหารจัดการเวลาในการฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี โดยจัดช่วงเวล าเป็น 
การพฒันาทกัษะ การพฒันาสภาพร่างกาย และการแข่งขนั ช่วงเวลส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการฝึกซ้อม 
คือ ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนสัปดาห์ละประมาณ 5-7 วัน ขึน้อยู่กับแผนการฝึกซ้อมและก าหนด 
การแข่งขนั ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคมากในเร่ืองของเวลานัน้ คือ ช่วงเวลาของการฝึกซ้อมมีฝนตก  
ผู้ ฝึกสอนต้องมีการวางแผนส าหรับปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้ เพ่ือให้ระยะเวลาท่ีมีไม่สูญเปล่านักกีฬามี  
การพฒันาทกัษะเพ่ือให้พร้อมท่ีจะท าการแขง่ขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และปัญหานกักีฬาท่ีพบมาก
อีกประการคือ การขาดซ้อมของนักกีฬาบางคน โดยทีมต้องวางแผนชดเชยเวลาให้กับนักกีฬา  
ท่ีขาดฝึกซ้อมเพ่ือให้การพัฒนาทักษะเท่าเทียมกับเพ่ือนร่วมทีม นอกจากนีผู้้ เ ช่ียวชาญ  
ให้ความเห็นว่า ควรมีการก าหนดแผนการฝึกซ้อมและแข่งขนัตามเปา้หมายของทีม ซึ่งสอดคล้อง
กบัความเห็นของทีม โดยผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิวา่ ควรมีการวางแผนเป็นรายไตรมาส 
รายเดือน และรายสปัดาห์  

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า ผู้บริหารและผู้ ท่ีมีส่วนร่วมควรมีการวางแผน 
และจดัการเวลาร่วมกัน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีมท่ีมีการก าหนดไว้
ตลอดทัง้ปี โดยมีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน 
ส าหรับการฝึกซ้อมควรมีการจัดการเวลาในแต่ละสัปดาห์ในช่วงก่อนแข่งขัน และหลังแข่งขัน  
มีการแบ่งตารางเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับแผน  
การฝึกซ้อม มีการฝึกซ้อมชดเชยเวลาให้กับนักกีฬาท่ีขาดซ้อมในช่วงวันหยุด ในส่วนของ  
การแข่งขันควรมีการวางแผนการแข่งขันแต่ละรายการตลอดทัง้ปี ซึ่งการวางแผนนีจ้ะต้อง
สอดคล้องกับเงินงบประมาณท่ีได้วางแผนไว้ ในการด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนันัน้
ต้องมีการประเมิน และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องจากการแข่งขัน รวมถึงการปรับ
ตารางเวลาการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีมีการวางแผนปรับเปล่ียนแก้ไขจุดอ่อน
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ต้องจัดตารางการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนให้เหมาะสมตามท่ีได้
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ปรับเปล่ียนไว้ ดงัสะท้อนจากผลการประเมินความเหมาะสมท่ีพบว่า ควรมุ่งเน้นท่ีการวางแผน  
การบริหารจัดการตารางเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ฝึกสอนอย่างเหมาะสม และการศึกษา
วิเคราะห์ผลการด าเนินการน านกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลา  
ท่ีก าหนดไว้ แสดงให้เห็นวา่ ควรมีการประเมินหรือการวิเคราะห์ว่า ตารางเวลาท่ีมีการวางแผนและ
ด าเนินการมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยตรวจสอบจากผลการแข่งขันท่ีทีมน านักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขัน ผลการแข่งขันจะเป็นตัวบ่งชีถ้ึงประสิทธิภาพของการฝึกซ้อมและข้อบกพร่องท่ี  
ผู้ ฝึกสอนต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับช่วงเวลาท่ีมี  
หมายรวมถึงความมุ่งมั่นความรับผิดชอบของตวันักกีฬา เพราะช่วงของระยะเวลาท่ีสัมพันธ์กับ
เปา้หมายมีจ ากดั ดงันัน้นกักีฬาต้องมีความเป็นนกักีฬาอาชีพ มีความมุง่มัน่ตัง้ใจและท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึง่สอดคล้องกบั ประกิต หงส์แสนยาธรรม (2552, น. 241-242) ท่ีได้กลา่ววา่ “นกักีฬา
ต้องเป็นผู้ รักษาสุขภาพ ตรงเวลา และเสียสละเวลาให้กับการท างาน ” นั่นก็คือ นักกีฬา 
ท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ต้องมีความพยายามทุ่มเทเสียสละเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีของตน และเสาวลี ช่วยแก้ว (2557, น. 168-169) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสร้างระบบ 
พ่ี เ ลี ย้ง  สร้างสายสัมพันธ์ความเป็นพ่ี น้อง ความรักความผูกพัน ปลูกฝังให้มีความรัก  
ความตระหนกั และความหวงแหนในองค์กรนัน้ จะก่อให้เกิดแรงขบัของบคุคลตอ่การพฒันาตนเอง
ไปสู่เปา้หมายขององค์กร และบคุคลจะได้รับผลตอบแทนจากความส าเร็จขององค์กรด้วยเช่นกัน 
แต่ก็จะเป็นการดีหากบทบาทท่ีนักกีฬาก าลังรับผิดชอบอยู่นัน้มีการอ านวยความสะดวก  
ให้อย่างเหมาะสม ดงัท่ี กาหลง เย็นจิตต์ (2548, น. 164) ได้อภิปรายไว้ว่า ในส่วนของสถานท่ี 
ออกก าลงักายมีความส าคญัต่อการพฒันาสุขภาพของเยาวชน การจดัให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักายเป็นการส่งเสริมสขุภาพท่ีดีของเยาวชน 
และประชาชน และการท่ีบุคคลจะมาออกก าลังกายนัน้ ต้องมีแรงจูงใจท่ีจะกระตุ้นความรู้สึก 
อยากออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬาสวยงาม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสมบูรณ์  
ครบทกุกิจกรรม สนามกีฬามีการคมนาคมท่ีสะดวกอยูใ่กล้แหลง่ชมุชน เป็นต้น  

4 รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลด้านวสัด ุอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 
พบว่า สภาพปัจจุบนัของทีมท่ีประสบความส าเร็จนัน้ มีวสัดอุปุกรณ์กีฬาท่ีเพียงพอตอ่การฝึกซ้อม 
และมีการจัดเก็บและบ ารุงรักษาให้มีใช้ในการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ ซึ่งทีมมีการบริหารจดัการ  
ท่ีเหมาะสม มีการประยุกต์วัสดุท่ีเหลือใช้มาทดแทนอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้การฝึกซ้อมเป็นไป  
อยา่งครบถ้วนและตอ่เน่ือง แตปั่ญหาท่ีพบและส าคญัท่ีสดุคือ การบริหารจดัการสนามฝึกซ้อมและ
แข่งขัน เน่ืองจากบางทีมไม่มีสนามฝึกซ้อมท่ีมาตรฐาน ดังนัน้ต้องหาช่วงเวลาท่ีสามารถใช้  



  

 

129 

สนามกีฬาได้อย่างเต็มท่ี จึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถของผู้ ฝึกสอนท่ีจะวางแผนหากิจกรรม
ในการพัฒนาทักษะกีฬาให้แก่นักกีฬาในพืน้ท่ีการฝึกซ้อมท่ีจ ากัด และสามารถสร้างผลงาน 
ท่ีประสบความส าเร็จ  

ส าหรับผู้ ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ผู้ บริหารและผู้ มีส่วนร่วมควรมีการวางแผน
วิเคราะห์การบริหารจดัการวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬาร่วมกนั ในการวิเคราะห์และวางแผน
เก่ียวกบัวสัด ุอปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬานี ้จะมีผลสืบเน่ืองเก่ียวข้องกบังบประมาณ การพฒันา
นกักีฬา และการจดัการเวลา อาทิเช่น กรณีทีมมีวสัดอุุปกรณ์กีฬาท่ีเพียงพอต่อการฝึกซ้อมของ
นกักีฬาก็จะส่งผลให้มีการใช้เวลาในการฝึกซ้อมท่ีเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ นัน่หมายความว่า
ทีมก็ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมากเพิ่มขึน้ตามไปด้วย แต่กรณีท่ีมีวสัด ุอุปกรณ์กีฬาจ ากัด 
เน่ืองด้วยเงินงบประมาณท่ีมีจ ากดั แผนการฝึกซ้อมก็ต้องใช้ระยะเวลาท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือนกักีฬาทกุคน
ได้ฝึกซ้อมครบตามทักษะท่ีก าหนดไว้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเวลาท่ีต้องขยายกรอบเวลา 
การฝึกซ้อมเพิ่มขึน้ ซึ่งการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์กีฬานัน้ต้องมีความสอดคล้องกับ 
แผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ การฝึกซ้อม และการแข่งขนั ในการจดัซือ้จดัจ้างวสัด ุอุปกรณ์กีฬา
ต้องค านึงถึงความเหมาะสม คุณภาพ และความจ าเป็น อีกทัง้ควรมีการวางแผนการจัดเก็บ  
จัดท าบัญชีวัสดุ และอุปกรณ์ มีการตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน และซ่อมบ ารุงวัสดุ  
อุปกรณ์กีฬาซอฟท์บอลท่ีช ารุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ในส่วนของ สนามกีฬา 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากอีกประการหนึ่ง เพราะกีฬาซอฟท์บอลมีวสัดอุุปกรณ์ท่ีแข็งสามารถท าให้
เกิดอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สินได้ ดังนัน้สนามกีฬาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนา 
กีฬาซอฟท์บอลท่ีมีต้องมีการวางแผนพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นกรณีพิเศษ ต้องเลือกสถานท่ีให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นท่ีต้องการ ร่วมกับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ และกรอบเวลาท่ีต้อง
พิจารณาในการใช้ฝึกซ้อม รวมถึงการวางแผนการดูแลรักษาสนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อม 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และผลจากการประเมินความเหมาะสมพบว่า การด าเนินการ
จดัการวสัดแุละอปุกรณ์กีฬาซอฟท์บอลให้เกิดประโยชน์ต่อทีมอย่างเหมาะสมในด้านการฝึกซ้อม
และการแข่งขนัเป็นประเด็นส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของ 
กาหลง เย็นจิตต์ (2548, น. 164) และ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2557, บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวว่า  
การบริหารจดัการกีฬามีปัจจยัเก่ียวกับอุปกรณ์การฝึกซ้อมท่ีต้องมีมาตรฐาน มีจ านวนท่ีเพียงพอ
ต่อจ านวนนักกีฬาในการฝึกซ้อม อีกทัง้สถานท่ีฝึกซ้อมต้องมีความเหมาะสม มีสภาพใช้งานได้  
ไม่เป็นอนัตรายต่อนักกีฬาขณะฝึกซ้อม และสะดวกต่อการเดินทาง ทัง้นีเ้พ่ือการพฒันานักกีฬา 
ให้มีความสามารถอยา่งสงูสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอล 

ซึง่มีผลการวิจยัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลของชาต ิดงัตอ่ไปนี ้
1. จากผลการวิจยัพบว่า จ านวนนกักีฬาท่ีเหมาะสมต่อการสร้างทีม คือ 12-20 คน 

ดงันัน้ผู้จดัการทีม หรือผู้บริหารทีมจะต้องส ารวจหาทางเตรียมการจดัหานกักีฬาท่ีมีความสามารถ
ให้เพียงพอ โดยจะต้องประชาสมัพนัธ์ทัง้กบัตวันกักีฬา และผู้ปกครอง เพ่ือคดัหาผู้ มีความสามารถ 
หรือผู้ มีความสนใจในกีฬาซอฟท์บอลอยา่งแท้จริงเข้าร่วมทีม 

2. จากผลการวิจยัพบว่า งบประมาณเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จ
ในการจดัท าทีมกีฬาซอฟท์บอล ดงันัน้ควรมีการก าหนดแผนงานในการจัดหางบประมาณอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยควรผลกัดนัเข้าเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะก าหนดการจดัสรร
วงเงินสนบัสนนุท่ีชดัเจน รวมถึงจะต้องมีแผนงาน กิจกรรม เพ่ือแสวงหาแหลง่เงินทนุสนบัสนนุจาก
องค์กรภายนอก 

3. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเร่ืองเวลาโดยเฉพาะ เวลาในการฝึกซ้อมเป็น
เร่ืองท่ีส าคญั ดงันัน้ผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึกสอน และนักกีฬาจะต้องมีการวางแผนจดัการเวลาต่าง ๆ 
ร่วมกนั และก าหนดเปา้หมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยแผนในการจดัการเร่ืองเวลาควรมีทัง้
ในส่วนของแผนรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน โดยจะต้องมีการก ากับ
ตดิตาม เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามแผนด้านเวลาท่ีก าหนด 

4. จากผลการวิจยัพบว่า ปัญหาส าคญัของการบริหารจดัการด้านวสัด ุอปุกรณ์กีฬา 
และสนามกีฬา คือ ความไมพ่ร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ดงักลา่ว ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึง
ต้องมีการบริหารจัดการ โดยเน้นการซ่อมบ ารุงและจดัหาให้เพียงพอ โดยจะต้องระบุไว้ในแผน
งบประมาณอยา่งชดัเจน และจะต้องก าหนดในเร่ืองของการดแูลรักษา โดยอาจก าหนดไว้ในหน้าท่ี
บทบาทของบคุลากรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดวงรอบของการดแูลรักษาให้ชดัเจน 

5. จากผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีเหมาะสมควร
ประกอบด้วย 4 รูปแบบย่อย 16 องค์ประกอบ 76 ตัวชีว้ัด ซึ่งการน ารูปแบบไปใช้นัน้ สามารถ
แบง่เป็นระดบัตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

5.1 สโมสรกีฬาซอฟท์บอลระดบัเยาวชน ซึ่งในกรณีนี ้ผู้น ารูปแบบไปใช้ อาจจะ
ใช้เต็มรูปแบบ ใช้บางรูปแบบย่อย หรือบางส่วนของรูปแบบก็ได้ โดยผู้ ใช้ จะต้องวิเคราะห์
กระบวนการการท างานของทีมกีฬาซอฟท์บอลท่ีตนเองรับผิดชอบ ว่ารูปแบบย่อย หรือ
องค์ประกอบใดมีปัญหา โดยสามารถปรับใช้เฉพาะบางรูปแบบยอ่ยท่ีเป็นปัญหาของตนเอง 
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5.2 สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยควรน าระบบของการจัดการกีฬา
ซอฟท์บอลนี ้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนานักกีฬาในระดบัเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตวัและรองรับความเปล่ียนแปลง หรือพฒันาการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ ซึง่
สามารถกระท าได้โดย 

5.2.1 สร้างเคร่ืองมือประเมินเพ่ือรองรับการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของรูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลให้สโมสรต่าง ๆ น าไปใช้เพ่ือประเมินตนเอง และพัฒนาตาม
ระบบ 

5.2.2 ผลักดนันโยบายสนับสนุนให้สดมสรกีฬาต่าง ๆ เกิดการพัฒนา โดย
ผนวกเข้ากบัระบบการศกึษาของสถานศกึษา และสร้างความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาวิจยัตอ่เน่ืองเพิ่มเตมิจากการศกึษานี ้มีดงัต่อไปนี ้

1. การศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลของ
สโมสรท่ีสงักดัสมาคมกีฬาแหง่จงัหวดัตา่ง ๆ 

2. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลในสงักดั
ของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย 

3. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการผู้ตดัสินกีฬาซอฟท์บอลในสงักัด
ของสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย 

4. การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการกีฬาประเภทอ่ืน ๆ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาซอฟท์บอล 
 

1. นายโกศล ยิม้ไพบลูย์   - นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย 

2. นายธเนตร กลุเทศ   - อปุนายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศไทย 

- อาจารย์พิเศษ สถาบนัการพลศกึษา  
  วิทยาเขตสพุรรณบรีุ 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อดลุย์ จนัละคร - ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาเบสบอลทีมชาตไิทย 

- ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล 

  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 

  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. นางกรองจิตต์ ยิม้ไพบลูย์  - ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลทีมชาตไิทย 
5. นายนราวธุ หะยีดอเลาะเงาะ  - ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลทีมชาตไิทย 

6. นางสาวแสงเดือน โอทาน  - ครูผู้สอนรายวิชากีฬาซอฟท์บอล 

  โรงเรียนระยองวิทยาคม 

- ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล 

  โรงเรียนระยองวิทยาคม 

7. นายชยัยศ สิรินธรานนท์  - ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาเบสบอลทีมชาตไิทย 

- ผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลทีมชาตไิทย 

- ผู้จดัการทีม และผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอล 

  โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

- ครูผู้สอนรายวิชากีฬาซอฟท์บอล และเบสบอล 

  โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการบริหารจัดการองค์กรกีฬา 

 
1. ดร.มนตรี ไชยพนัธุ์   - อดีตรักษาการผู้วา่การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

     - อาจารย์พิเศษจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. ดร.กาหลง เย็นจิตต์   - ผู้อ านวยการศนูย์การกีฬาแหง่ประเทศไทย ภาค 1 
3. นายสมัฤทธ์ิ พงษ์วิรัตน์  - อดีตเลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียว 

  และกีฬา 
- เลขาธิการสมาคมกีฬาแหง่จงัหวดัชลบรีุ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอนก สตูรมงคล - รองอธิการบดี มหาวิทยาลยับรูพา 

     - อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลยับรูพา 

5. อาจารย์ ดร.บปุผา ปลืม้ส าราญ - อดีตหวัหน้าภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- อาจารย์ประจ าคณะพลศกึษา  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อาจารย์ ดร.ภราดร มีรักษ์   - อาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลยับรูพา 

7. นายวิชชา วชัระวรากรณ์  - ผู้บริหารสมาคมกีฬาเบสบอลแหง่ประเทศไทย 

- อดีตผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศ 

- อดีตผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลทีมชาตไิทย 

8. นายปานศิริ ใจดี   - อดีตผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศ 
     - หวัหน้างาน ศนูย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ 

  กรุงเทพมหานคร 
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ผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
1. ดร.มนตรี ไชยพนัธุ์   - อดีตรักษาการผู้วา่การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

     - อาจารย์พิเศษจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอนก สตูรมงคล - รองอธิการบดี มหาวิทยาลยับรูพา 

     - อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลยับรูพา 

3. อาจารย์ ดร.บปุผา ปลืม้ส าราญ - อดีตหวัหน้าภาควิชาสขุศกึษา คณะพลศกึษา 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- อาจารย์ประจ าคณะพลศกึษา  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นายวิชชา วชัระวรากรณ์  - ผู้บริหารสมาคมกีฬาเบสบอลแหง่ประเทศไทย 

- อดีตผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศ 

- อดีตผู้ ฝึกสอนกีฬาซอฟท์บอลทีมชาตไิทย 

5. นายปานศิริ ใจดี   - อดีตผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแหง่ประเทศ 
     - หวัหน้างาน ศนูย์กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ 

  กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 21 ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีตอ่รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการบคุลากรกีฬา 

                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

PP1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PP2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

PP3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

PP4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PP5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PP6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

PD1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PD2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PD3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PD4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PD5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PD6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

PS1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PS2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PS3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PS4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PS5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PS6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
 

 

 

 



  

 

143 

ตาราง 21 ตอ่ 
                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

PA1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

PA2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PA3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PA4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PA5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

PA6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตาราง 22 ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีตอ่รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการงบประมาณ 

                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

BP1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BP7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BD7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BS7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตาราง 22 ตอ่ 
                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

BA1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

BA7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตาราง 23 ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีตอ่รูปแบบยอ่ยด้านการบริหารจดัการเวลา 

                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

TP1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TP2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TP3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TD1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TD2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TD3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TS1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TS2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TS3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TA1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TA2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

TA3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตาราง 24 ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาซอฟท์บอลท่ีมีต่อรูปแบบย่อยด้านการบริหารจัดการวัสดุ  
อปุกรณ์กีฬา และสนามกีฬา 

                

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

MP1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MP2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MP3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MD1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MD2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MD3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MS1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MS2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MS3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MA1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MA2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

MA3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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