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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษานโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกีฬา 
เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  และ เพื่อหา
แนวทางในการวางแผนสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ของมหาวิทยาลัย ฯ  ผูวิจัยไดกลุมประชากร
ท้ังหมด   456  คนและ  สงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรท้ังหมด  456  ชุด ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด 456 ชุด  คิดเปนรอยละ  100.00    การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี
ของเชฟเฟ 

 
ผลการวิจัยพบวา 
  

  1.  นโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของ
บุคลากรมหาวทิยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา ประกอบดวย 4 ดาน 

1. 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพื่อความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายและโครงการพัฒนากีฬา
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เพื่อความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง  เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัเหน็ดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ คือ ดานนโยบายของการพัฒนากฬีาเพื่อความเปนเลิศ รองลงมาคือ  ดานบทบาทหนาท่ีการดําเนินงาน
ดานการกฬีา เพื่อความเปนเลิศ  สวนอยูในระดับเห็นดวย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการ
บริหารและพฒันากฬีาเพื่อความเปนเลิศ  และ ดานความรวมมือดําเนนิงานกับหนวยงานอ่ืน   ตามลําดับ 
                       2.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
เพื่อความเปนเลิศ ของผูฝกสอน พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เพื่อความเปนเลิศ ของผูฝกสอน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือ 
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พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ
ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดานการบริหารและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ดาน
บทบาทหนาท่ีการดําเนนิงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ และดานความรวมมือดําเนินงานกบัหนวยงาน
อ่ืน ตามลําดับ 

3. 1  ความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
เพื่อความเปนเลิศ ของนักกีฬา พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของนักกีฬา ในภาพรวมอยูระดับเหน็ดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือดานนโยบายของ
การพัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศดานความรวมมือดําเนนิงานกับหนวยงานอ่ืน  ดานการบริหารและพัฒนา
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ และดานบทบาทหนาท่ีการดําเนนิงานดานการกฬีา เพื่อความเปนเลิศ  ตามลําดับ 

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา เกี่ยวกับ 
นโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   

2.1.  การวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 
มหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศพบวาความคิดเหน็ของของ
บุคลากรมหาวทิยาลัย  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกีย่วกบันโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานนโยบายของการพฒันากฬีาเพื่อความเปนเลิศ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับ 
.05 
        2.2.   การวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลัย  
ผูฝกสอน และนักกีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เพื่อความ
เปนเลิศดานบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดานการกฬีา เพื่อความเปนเลิศพบวาความคิดเห็นของของบุคลากร
มหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศไมแตกตางกัน 
ท่ีระดับ .05 

2.3.  การวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย   
ผูฝกสอน และนักกีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เพื่อความ
เปนเลิศ ดานการบริหารและพัฒนากฬีาเพื่อความเปนเลิศผลการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเหน็ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา เกีย่วกบันโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เพื่อความเปนเลิศ  ดานการบริหารและพฒันากฬีาเพื่อความเปนเลิศ ไมแตกตาง
กัน ท่ีระดับ .05 
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         2.4.  การวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 
มหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกฬีา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืนผลการวิเคราะหความแปรปรวน
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานความรวมมือดําเนินงานกับ
หนวยงานอ่ืน ไมแตกตางกัน ท่ีระดับ .05 
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 The purpose of this research is to study the policy and sport development projects for an 
excellence of Dhurakij Pundit University by using the comparison between university’s staff, trainers and 
athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University 
in order to make a plan for the excellence projects. The 456 questionnaires were distributed to a group of 
population by the researchers, and 456 questionnaires were returned which is 100% of the distributed 
questionnaires. The data was analyzed by using an instant program calculating for percentage, mean, 
standard deviation, and one-way analysis of variance by examining the pair-differentiation follows from 
Scheffe’s method. 
The results of research are as following: 

1.  Opinion about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit 

University from university’s staff, trainers, and athletes which is including of 4 aspects; 

1.1 The opinion from university’s staff about the policy and sport development projects  
for an excellence of Dhurakij Pundit University states that staffs mostly agree with the policy. While 
considering in each aspects, most of  the opinions are in the mostly agree level, excluding the cooperation 
with other departments aspect which is in the agree level. The aspects which are in the mostly agree level 
arranging from the most to less is the policy for sport development for an excellence, the role and duty of 
the sport management for an excellence, and  the sport management and development for an excellence. 

1.2 The opinion from trainers about the policy and sport development projects for an  
excellence of Dhurakij Pundit University states that trainers mostly agree with the policy. While 
considering in each aspects, the opinion of all aspects are in the mostly agree level; the policy for sport 
development for an excellence, the sport management and development for an excellence, the role and 
duty of the sport management for an excellence, and the cooperation with other departments accordingly. 
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1.3 The opinion from athletes about the policy and sport development projects for an  
excellence of Dhurakij Pundit University states that athletes mostly agree with the policy. While 
considering in each aspects, the opinion of all aspects are in the mostly agree level; the policy for sport 
development for an excellence, the cooperation with other departments, the sport management and 
development for an excellence, and the role and duty of the sport management for an excellence 
accordingly.  

2. The opinion comparison between university’s staff, trainers, and athletes about the policy and  
sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University. 

2.1 The deviation analysis comparing the opinion of university’s staff, trainers, and  
athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University 
in the policy for sport development for an excellence aspect shows that the opinion university’s staff, 
trainers, and athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit 
University in the policy for sport development for an excellence aspect is not different with the 
statistically significance at level .05. 

2.2 The deviation analysis comparing the opinion of university’s staff, trainers, and  
athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University 
in the role and duty of the sport management for an excellence aspect shows that the opinion university’s 
staff, trainers, and athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij 
Pundit University in the role and duty of the sport management for an excellence aspect is not different 
with the statistically significance at level .05. 

2.3 The deviation analysis comparing the opinion of university’s staff, trainers, and  
athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University 
in the sport management and development for an excellence aspect shows that the opinion university’s 
staff, trainers, and athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij 
Pundit University in the sport management and development for an excellence aspect is not different with 
the statistically significance at level .05. 

 
 
 
 

 
(6) 

DPU



2.4 The deviation analysis comparing the opinion of university’s staff, trainers, and  
athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit University 
in the cooperation with other departments aspect shows that that the opinion university’s staff, trainers, 
and athletes about the policy and sport development projects for an excellence of Dhurakij Pundit 
University in the cooperation with other departments aspect is not different with the statistically 
significance at level .05.  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การพฒันาประเทศไทยในอนาคตเกิดข้ึนไดจากกระแสโลกาภิวัฒนและรากฐานทางเศรษฐกิจที่มีความ

มั่นคง มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปดโอกาสในการ
เสริมสรางความรู และพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหเพิ่มมากขึ้น จะทําใหคนไทยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มี
โอกาสในการกําหนดวถิีชีวิตของตนเอง รวมท้ังมีสวนรวมคดิ รวมสราง และไดรบัประโยชนจากการพัฒนามากข้ึน 
จึงเปนกาวแรกของการนําวธิีการใหมในการพัฒนาประเทศมาใช เพื่อจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม ใหสามารถ
บรรลุถึงสภาวะอันพึงปรารถนาของคนไทยในอนาคต โดยการปรบัแนวคิดการพัฒนาจากเดิม ที่เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจ เปนหลักของการพัฒนาเพียงอยางเดยีวมาเปน“การพัฒนาคน”เปนศูนยกลาง (มหาวิทยาลยัขอนแกน กอง
แผนงาน, 2538)  กีฬาเปนกระบวนการอยางหนึ่งท่ีจะพฒันาคนในชาติใหเปนผูที่มรีางกายแข็งแรงสมบูรณ มีจติใจ
สดช่ืนแจมใสราเริง อันเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย กีฬาเปนสวนที่สงเสริมและสรางสรรคคุณธรรม และ
สามัคคีธรรมของประชากรไดเปนอยางดี ประณยั จันทรประดิษ (2524)ไดใหความเห็นวา ท่ีสําคัญ การกีฬาสามารถ
ที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ ดังที่ ชาญชัย เรืองขจร (2526) ไดกลาววา การกีฬาในฐานะท่ีเปนกิจกรรม
อยางหน่ึง ที่เปนส่ือใหผูเลน หรือ ผูแขงขันกีฬา ใหมีการพัฒนาดานตาง ๆ ถึง 5 ประการ คือ 

1. การพัฒนาการดานสติปญญา การเลนกีฬานั้น ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ ไดแก  ความจํา 
ความเขาใจ การวเิคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ปรับปรับแกไข จากองคประกอบดังกลาว ยอมเปนปจจัย
สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาไดอยางแนนอน 

2.  พัฒนาการดานเจตคติ บคุคลที่เลนกีฬายอมเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย มีความรูสึกรักการออกกําลัง
กาย นัน่คือ มีเจตคติที่ดีในการออกกาํลังกาย 

3.  พัฒนาการดานทักษะ   การเลนกีฬาตองอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวข้ันพ้ืนฐาน    ในการดํารงชีวิตหลาย
ประการ    เชน   การเดิน   การวิ่ง   การกระโดด เปนตน นอกจากนั้นยังพัฒนาทักษะเฉพาะของกีฬาประเภทนัน้ดวย 

4.  พัฒนาการดานสมรรถภาพของรางกาย     การเลนกีฬาเปนการออกกําลังกาย ดังนั้นเม่ือออกกําลังกาย
เสมอ  ยอมพัฒนาสมรรถภาพของรางกาย 

5.  พัฒนาการทางดานสังคม การเลนกีฬานั้น เปนแบบฝกหัดเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ที่สังคมตองการ
ไดเปนอยางดี   เชน   ความอดทน  ความกลาหาญ ความโอบออมอาร ีความสามัคคี ความเคารพตอการแขงขัน   การ
รวมมือ   ฯลฯ        เพราะการเลนกีฬายอมเกิดสถานการณที่ตองใชคุณลักษณะดังกลาวในขณะท่ีเลนกีฬา 
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นอกจากนี้แลว กีฬายังเปนที่นิยมของคนท่ัวไป จนปจจุบันกีฬาไดกลายเปนธุรกิจ ที่ทํารายไดทีง่ดงามอีกอาชพีหน่ึง 
ดวยความสําคัญดังกลาว จึงไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนากีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในภาครฐั และเอกชน  ซ่ึง
ในสวนของรฐับาลแลว ไดเล็งเห็นความสําคัญและความความจําเปนการการพัฒนากีฬา เพื่อยกมาตรฐานกีฬาของ
ไทยใหเทาเทยีมอารยประเทศ สามารถเขาทําการแขงขันระดับนานาชาติ และพยายามผลักดันการที่จะเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาหลายรายการ เชน ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส หรือโอลิมปคเกมส เปนตัน ซ่ึงในการท่ีจะพัฒนากีฬาของ
ชาติใหเจรญิกาวหนา จะตองไดรับการสนันสนุนทุกฝาย ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครฐัและเอกชนอยางเต็มท่ีและตอเน่ือง 
ดังท่ี สมบัติ  กาญจนกิจ (2533) ไดกลาววา การวางแผนในการสงเสริมพัฒนากีฬาใหเจรญิกาวหนา ทัดเทียมเทากับ
นานาประเทศนั้น จะตองมีการปูพื้นฐานทีด่ี ซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญ และตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย     และมี
ความสอดคลองกับแนวทางพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลศิของเกษม นครเขตต (2532) กลาววา จะตองมีการพัฒนา 
และการเตรยีมการอยางเปนระบบ โดยเริ่มปลูกฝงใหเปนนักกีฬา ต้ังแตเขาสูวัยประถมศึกษา และรกัษาเขาเหลาน้ัน
ไวในระบบ จนกระทั่งเขาสูมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตามลําดับ จะเหน็ไดวา การเลนกีฬามีความสําคัญ
สําหรับนักศึกษา การสงเสริมกีฬา จึงเปนหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา ดังที่ Tripp (อางถึงใน 
ณัฏฐพงศ ชูไทย, 2526) กลาววา สถาบนัอุดมศึกษา มิไดมีหนาที่ รับผิดขอบเพยีงความกาวหนาทางสติปญญาของ
นักศึกษาเพยีงดานเดยีวเทานัน้ หากรวมถึง จรรยา จิตใจ และพัฒนาการทางสังคมอีกดวย ซ่ึงการกีฬาเปน
กระบวนการทางสังคมอยางหน่ึงที่สามารถพัฒนา นักศกึษา ใหบรรลวุัตถุประสงคดังกลาว ไดซ่ึงสนับสนุนหลักการ
และเหตุผลประชุมสัมมนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลยัเรื่อง “แนวทางการพัฒนากีฬามหาวิทยาลยั” ท่ีวามหาวิทยาลัย / 
สถาบันอุดมศึกษา เปนองคกรหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในการพฒันากีฬาของชาติไปสูความเปนเลิศและมาตรฐานสากล ซ่ึง
การทีจ่ะกาวไปสูจุดมุงหมายดังกลาวจึงตองอาศัยแนวนโยบายการสงเสริมและพัฒนากีฬาท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม
กวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย ไดจัดใหมีการสงเสริมกีฬาในสถาบนัฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยมีหลกัในการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย และการสงเสริมกีฬาไว 2 แนวทาง คือ 

1. กีฬาเพื่อสุขภาพ  (Sports for Health)  ท่ีมุงหวังใหนิสิตนักศึกษาไดรวมกิจกรรม ไดออกกําลังกาย 
สงเสริมสุขภาพอนามัย ใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง รางกายสมบูรณ จิตใจแจมใสราเริง มคีวามสามัคคีในหมูคณะอันเปน
ปจจัยพืน้ฐานของมนุษย 

2.  กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ(Sports for Excellence) โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนากีฬาของสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศในดานตาง ๆ  

ดัชนีหรือตัวบงช้ีในการที่จะสามารถบอกถงึผลสําเร็จ ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดนั้นมีปจจัยและองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ (ประมวลผลจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
37 , 2552) 

1.  ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย    จากการสรุปตารางเหรียญรางวลัการแขงขันกฬีาแต
ละประเภท      
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2.  ผลการแขงขันกีฬาระดับอุดมศึกษา ที่ประสบผลสําเรจ็จากการแขงขันซ่ึงจัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเลน

แหงประเทศไทย 
3. จํานวนนักกีฬาของสถาบันฯ       ท่ีมีความสามารถเปนตัวแทนนักกฬีามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  เขา

รวมแขงขันกฬีามหาวิทยาลยัอาเชี่ยน และกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
จากการประเมินสรุปตารางเหรียญรางวัลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  5 ปยอนหลัง จาก

การแขงขันครั้งที่ 32 ป พ.ศ. 2547 ถึงการแขงขันครั้งท่ี 37 ป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดสงนักกีฬาเขา
รวมทําการแขงขัน เม่ือดูอันดับสรุปตารางเหรียญรางวัล ปรากฏวาไมอยูใน 5 อันดับแรกจาก ตารางจํานวนเหรียญ
รางวัลของการแขงขัน แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย ฯ  ยังไมไดพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศเทาที่ควร ซ่ึงอาจเปน
เพราะวานโยบายและแนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย ฯ ในดานตาง ๆ ยังไมกําหนด
ทิศทางที่แนนอน ซ่ึงกรอบและแนวทางในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศดังกลาวประกอบดวย (อางถึงใน                     
นพพร ศรนรินทร 2535 ) ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ดานจุดมุงหมายการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬาเพ่ือความเปนเลศิ 
3.  ดานการบรหิารและการพฒันากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
อันเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกําหนด นโยบายการบริหารเพ่ือการพัฒนานักกีฬาของสถาบันฯสูความ

เปนเลิศ ซ่ึงสอดคลองกับ ความคิดเห็นของชัยรัตน คํานวณ จากการประชุมสัมมนาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการ
พัฒนากีฬามหาวิทยาลัย” ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับอุปสรรค การพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัยวา นโยบายการ
บริหารของแตละสถาบันฯ แตกตางกันส้ินเชิง เนื่องจากมีเปาหมายทางกีฬาแตกตางกันน่ันเอง (คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เอกสารการประชุมสัมมนา 2538 )   จากสภาพปญหาดงักลาว ซึง่ผูวจิยัเองมีหนาที่
รับผิดชอบตอการจัดนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัฯ จึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษา นโยบายและโครงการ
พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  เพื่อทีจ่ะเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมพัฒนา
กีฬาสูความเปนเลิศ ของมหาวิทยาลัย ฯ ตอไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงคของการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษานโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลศิ   
2.  เปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกีย่วกับนโยบายและ

โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลศิ   
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คําถามจากการวจิัย 

 1.  บุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา มีความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนา
กีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศอยูระดับใด   

2.  การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลศิมีความความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

1  ประชากร  ทีใ่ชในการวจิยัครั้งน้ีไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบาย
และโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ   

2.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจยั   
 1.  ตัวแปรอิสระ  คือ บุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา 
 2.  ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   ดานตาง ๆ ตอไปน้ี 
  1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
  2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ 
  3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลศิ 
  4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
การพัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศ  หมายถงึ  กระบวนการดําเนินงานและมีการจัดการอยางมรีะบบแบบแผน 

ที่มีจุดมุงหมาย สามารถกําหนดทิศทางการแขงขันกีฬา   ท่ีมุงหวังทางประสิทธิภาพของนักกีฬา   ใหไดรับโอกาส
แสดงความเปนเลิศทางกีฬาไดอยางดีเย่ียม 

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกเกี่ยวกับความรูสึก ความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปน
เลิศทางการกีฬา   

บุคลากรมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย หมายถึง ผูบริหาร  อาจารยและเจาหนาที่ ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย 

ผูฝกสอน หมายถึงผูที่ทําหนาที่ฝกสอนนักกีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย 
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นักกฬีา  หมายถึง  นักกีฬาทีก่ําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตยและเปนตัวแทนเขารวมกีฬา

มหาวิทยาลยั 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  พัฒนาแนวนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   
2.  ทราบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการ

พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ   
3.  เปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยตอไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจยัครั้งน้ีผูวจัิยไดศึกษาคนควาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิัยเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวคิดและหลักการ 
ดังหัวขอตอไปนี้ 

1.  ความหมายการพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
1.1  ความหมายของกีฬา 
1.2  ความหมายของการพัฒนา 
1.3  ความหมายของกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
1.4  ความหมายของกีฬาการพัฒนาเพ่ือความเปนเลศิ 

2.  วัตถุประสงคของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
3.  แนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของประเทศไทย 
4.  ประวัติความเปนมาของการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย 
5.  ประวัติมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 
6.  โครงการทุนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 
7.  สถิติผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  34 - 37 
8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 8.1  งานวิจยัในประเทศ 
 8.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 

1. ความหมายของการพฒันากฬีาเพือ่ความเปนเลิศ 
ผูวจัิยไดศึกษาคนควาเกีย่วกบั ความหมายของกีฬา  ความหมายการพัฒนา  ความหมายกีฬาเพื่อความเปน

เลิศ  ความหมายการพัฒนากฬีาเพื่อความเปนเลิศ  แนวคิดเกีย่วกับการบริหารเพื่อความเปนเลิศ ตามทัศนของ
ผูเช่ียวชาญ  นักวิชาการ  ผูบริหารองคกรกฬีา  ผูเกีย่วของกับการพัฒนากีฬาโดยตรง ดังตอไปนี ้

1.1  ความหมายของกีฬา (Sports) 
วรศกัดิ์  เพียรชอบ (อางถึงใน วิบูลย  สุขยานุดิษฐ 2541) กลาววา กีฬา (Sports) คือ กิจกรรมทีเ่ปนสวนหนึ่ง

ของชีวิต เปนการเลนเพ่ือความสนุกสนาน และแสดงออกซ่ึงความสามารถ  ความงดงามดวยการเคลื่อนไหวของ
รางกายในเวลาวาง เปนไปตามกฎเกณฑ และระเบียบทีว่างไว 

Singer  ( อางถึงใน ครองชัย พรหมเทพ 2540 ) ไดอธิบายวา กีฬา (Sport) คือกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย  
ซ่ึงเกี่ยวของกันระหวางองคการท่ีมีการบริหารโดยเฉพาะกับกฎกติกาที่มีการกําหนดไวแลว  ซ่ึงไดกําหนด 
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วัตถุประสงคและจํากัดกระสวนทางพฤติกรรมมนุษย การกีฬาเกี่ยวของ กับการแขงขันหรือกับการแขงขันหรือการ
ทาทาย  และผลลัพธที่ระบุไวแนนอนวัดไดโดยอาศัยทักษะทางรางกายเปนสําคัญ 

Slusher ( อางถึงใน ครองชัย  พรหมเทพ 2540) ไดใหความหมายวากีฬาเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่จะทําใหคน
มีทั้งความสนุกและความเศรา 

1.2  ความหมายของการพัฒนา ( Development) 
คําวา “พัฒนา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2493  ( ราชบัณฑิตยสถาน 2521) ให 

ความหมายวา  ความเจริญเติบโต หรือความกาวหนา 
พรพิมล พงศสุวรรณ (2527) ไดใหความหมาย “พัฒนา” หมายถึง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชน  เพื่อใหเกิดความเสมอภาค  และความเปนธรรม  ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  เกิดชองวาง
ระหวางคนจนกับคนรวยนอยที่สุด  เปนกระบวนการท่ีสามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง  มีโครงสราง และมี
ระบบการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

สัญญา  สัญาวิวัฒน  ( อางถึงใน พรพิมล  พงศสุวรรณ  2527) บอกวาคือการเปลี่ยนแปลงอยางมี 
แบบแผน (Planned  change ) ส่ิงที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงตองตางไปจากเดิม ซ่ึงวิรัช บุตรทรัพย ( อางถึงในวัชรพงศ  
สุขรักษา  2535 ) ไดเนนวา ตองมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน (Chang for betterment )  หากการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีเลวลงไมใชการพัฒนา  ตองเปลี่ยนไปในทางท่ีดีกวาเจริญกวา สวยกวา  หรือม่ันคงกวาเดิมจึงจะเรียกวา 
“พัฒนา” สําหรับ  

วิบูลย  สุขยานุดิษฐ (2541)  ไดสรุป ความหมายของ “การพัฒนา”  ไววา เปนกระบวนการ 
ดําเนินงานที่มีการวาง แผน มีจุดมุงหมายและกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวา  สวยงามกวา  และ
มั่นคงกวา เดิม 

1.3  ความหมายของกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ( Sports For Excellence) 
เปนกีฬาที่อาจจะใชไดหลายคํา  แตสําหรับจุดมุงหมายแลว เปนกีฬาเพ่ือการแขงขันความเปนเลิศทางกีฬา 

ซ่ึงมีผูใหความหมายไว คือ 
จรินทร  ธานรีตัน  (อางถึงใน ครองชัย  พรหมเทพ, 2540 ) กลาวไววา 
1.  กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  ( Top Sports ) หมายถึง  กีฬาที่จัดขึ้นเพื่อแขงขัน  โดยมุงหวังทาง 

ประสิทธิภาพสูงสุดทางการกีฬา หรือเพื่อความเปนเลิศทางการกีฬา 
2. กีฬาอาชีพ ( Professinal Spots) หมายถึง กีฬาที่ผูเลนมีเจตนาหรือมุงหวังจะหารายได                    

เพ่ือเลีย้งชีพ 
การกีฬาแหงประเทศไทย (2533)  ไดใหความหมาย กีฬาเพื่อการแขงขัน  หมายถึง  กีฬาที่ใชสําหรับการ

พัฒนาคุณภาพ ของนักเรียนหรือผูที่มีความสามารถดานกีฬา  ใหไดรับโอกาสที่จะแสดงความเปนเลศิทางกีฬา   
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วิบูลย  สุขยานุดิษฐ (2541)  ไดสรุปความหมายของ “กฬีาเพ่ือความเปนเลิศ” ไววาเปนกีฬาเพื่อการกแขงขัน 

ที่มุงหวังทางประสิทธิภาพของนักกีฬา ใหไดรับโอกาสท่ีจะแสดงความเปนเลิศทางกีฬา เพ่ือเปนเชมปเปยนใน
โอกาสตอไป 

1.4  ความหมายของการพัฒนากฬีาเพือ่ความเปนเลิศ ( Development Sports for Excellene)  
วิบูลย   สุขยานุดิษฐ (2541) ไดนําความหมายของ “การพัฒนา” ที่มีความหมายวา  เปนกระบวนการ 

ดําเนินงานท่ีมกีารวางแผน มีจุดมุงหมาย และกําหนดทศิทางการเปลีย่นแปลง  ไปสูส่ิงท่ีดีกวา  สวยงามกวา และมี
ความม่ันคงกวาเดิม  รวมกบั ความหมายของ “กีฬาเพ่ือความเปนเลศิ ” ที่มีความหมายวาเปนกฬีาที่การแขงขัน ที่
มุงหวังทางประสิทธภิาพของนักกีฬา  ใหไดรับโอกาสท่ีจะแสดงความเปนเลิศทางกีฬา เพื่อเปนแชมปเปยนใน
โอกาสตอไป การพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศ  จึงสรุปไดวา  หมายถึง เปนกระบวนการดําเนินงานที่มีการวางแผน 
มีจุดมุงหมาย และกําหนดทิศทางการเปลีย่นแปลงของการแขงขันกีฬา  ที่มุงหวังทางประสิทธิภาพของนักกีฬา  ให
ไดรับโอกาสที่แสดงความเปนเลิศทางกีฬา  และเพื่อเปนแชมปเปยนได 

พินิจ  กลุวณิชน  (2539) ใหกลาววา  นักกฬีาท่ีจะเปนเลศิไดตองประกอบดวย 
1. พรสวรรค  คือเกิดข้ึนมาเกง  หรือการมกีายวิภาคเอ้ืออํานวยอยูแลว 
2. ไดรับการฝกฝนท่ีถกูตอง 
3. ไดรับประทานอาหารท่ีถกูตอง 
สันติภาพ  เตชะวนิช  (อางถึงใน  สยามโพสต   2541 )  การท่ีจะสรางมาตรฐานกีฬาสูความเปนเลิศ   

ควรมีการปรับปรุงดานตาง ๆ  ดังนี ้
1.  อํานวยสะดวกในการฝกซอมและแขงขัน 
2.  สรางสนามฝกซอมใหพอและกระจายสูภูมิภาคใหมากท่ีสุด 
3.  สรางนักกฬีาเขาสูระบบอาชีพ 
4.  ประชาสัมพันธดานกีฬาใหมาก 
5.  ตองสนับสนุนงบประมาณกีฬาอยางเต็มท่ี 
อํานวย  สุวรรณคีรี  (อางถึงใน วิบลูย  สุขยานุดิษฐ  2541) ไดกลาวถึง  การพัฒนากีฬาของชาติไววา  

เปาหมายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ 
1.  เพื่อคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาสุขภาพและอนามัยสวนบุคคลใหดีข้ึนอันเปนการพัฒนาทรพัยากร 

ของชาติ 
2.  เพื่อความเปนเลิศทางกีฬาในการประลองแขงขันทุกระดับ 
จรินทร  ธานรีตัน  (อางถึงใน วิบูลย  สุขยานุดิษฐ 2541) ไดใหความสําคัญวาควรจะตองวางแผนพฒันาไป

ใน 2 ประการคือ 
1.  การพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน 
2.  การพัฒนากีฬาเพ่ือการแขงขัน หรือ  เพื่อประสิทธภิาพของนักกีฬา 
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2.   วัตถุประสงคของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

วัตถุประสงคของการพัฒนากีฬาของสถาบันฯ ที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนากีฬา เพ่ือความเปนเลิศ ดังนี้ 
1. เพื่อใหโอกาสแกนักกีฬาผูมคีวามสามารถดีเดนระดับชาติ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและมีความ 

ประพฤติเรียบรอย  ซ่ึงเปนกําลังของชาติในปจจุบัน  และจะเปนกําลังของชาติในอนาคตไดเขามาศึกษาใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมใหนิสิตใหนิสิตของโครงการพัฒนากีฬาชาติ  มีการพัฒนาขีดความสมารถดานกีฬาให 
สูงยิ่งข้ึน และพรอมพรับใชชาติ 

3. เพื่อเปนการกระตุน และสงเสริมใหนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาไดเลน และสนใจกีฬาอยางท่ัวถึง 
4. เพื่อสงเสริม ใหนิสิตของโครงการพัฒนากีฬาชาติ เปนผูท่ีมีคุณธรรม  มีบุคลิกภาพมีสุขภาพ 

อนามัยที่สมบูรณ มีระเบียบวินัย  และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา สามารถเปนผูนําและเปนแบบอยางท่ีดีในดานการกีฬากับ
ประชากรของประเทศได (จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2539)  

  
3.  แนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศของประเทศไทย 

 การกีฬาแหงประเทศไทย  (กกท.)สํานักนายกรัฐมนตรีถือเปนองคการหลักในการพัฒนากีฬาของ
ประเทศชาติโดยตรง ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาและใหการสนับสนุนองคกร   สมาคม  ชมรม  สถาบันฯ  ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค  ความสําคัญ ดังกลาวถือเปนแนวทางการพัฒนากีฬาทุกระดับ   

การกีฬาแหงประเทศไทยหรือที่ช่ือยอวา กกท. ไดรับการสถาปนาข้ึนอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ 17  ตุลาคม  
2528   โดยมีวัตถุประสงคหลักของการกีฬาแหงประเทศไทย คือ 

1.  สงเสริมกีฬา 
2. ทาํหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวการกีฬา 
3. ศึกษา วิเคราะหและจัดทําโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬา รวมท้ังประเมินผล 
4. จัดชวยเหลือ แนะนํา รวมมือในการจัดการและดําเนินกิจการกีฬา 
5. สํารวจ  จัดสราง  บูรณะสถานท่ีสําหรับการกีฬา 
6. ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจัก 
7. สอดสองและควบคุมการดําเนินกิจการกีฬา 
8. ประกอบกิจการอ่ืนๆ อันเกี่ยวแกหรือเพ่ือประโยชนของการกีฬา 
บทบาทและหนาที่ของกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญ  6  ประการดังน้ี 
1.  ดานการสงเสริมกีฬา 
2. ดานการจัดระบบการดําเนินกิจการกีฬา 
3. ดานการควบคุมการกีฬา 
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4. ดานการพัฒนาสถานกีฬาและสถานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
5. ดานสวัสดิการการกีฬา 
6. ดานความชวยเหลืออุดหนุนสมาคมและสถาบันทางการกีฬา (การกีฬาแหงประเทศไทย,2533) 
การทํางานของการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ  สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีอยูภายใต 

การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 2  ชุด  คือ 
1. คณะกรรมการกีฬาแหงประเทศไทย 
ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายระดับชาติ  โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(ที่รับผิดชอบดาน

การกีฬา) เปนประธานกรรมการ  และผูวาการกีฬาแหงประเทศไทย  เปนกรรมการและเลขานุการ 
2. คณะผูบริหารกีฬาแหงประเทศไทย 
ทําหนาที่กําหนดนโยบายตอเน่ืองจากคณะกรรมการกีฬาแหงประเทศไทยและทําหนาท่ีฝายบริหาร

ดําเนินการใหนโยบายบรรลุผลในทางปฏิบัติ 
การสงเสริมกีฬาในสวนภูมิภาค 
เพื่อใหการสงเสริมสามารถแพรขยายสูภูมิภาคมากยิ่งข้ึน  พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย  พ.ศ 

2528  จึงบัญญัติใหมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือกิจการของ การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)   
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดประกอบดวย  ผูวาราชาการจังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัด ผูซ่ึง
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการผูแทนกรมพลศึกษา ผูแทน กกท. และบุคคลอ่ืน  ซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดแตงต้ังอีกไมนอยกวา 9  คน แตไมเกิน 15  คน  เปนกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  เลขานุการ  และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมีอํานาจหนาที่ 
1. สงเสริมกีฬาในจังหวัด 
2. เสนอแนะโครงการสงเสริมกีฬาในจังหวดัตอ กกท. 
3. รวมมือกับ กกท.ในการดําเนินการจัดแขงขันกีฬา 
4. ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี กกท. มอบหมาย 
5. ออกขอบังคับวาดวยการประชุมและการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
สมาคมกีฬาที่ไดรับอุดหนุนจากการกีฬาแหงประเทศไทย 
องคกีฬาที่ไดรับงบประมาณอุดหนุนประจําปจาก กกท. ไดแกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย สมาคม

บาสเกตบอลแหงประเทศไทย  สมาคมโบวลิ่งแหงประเทศไทย สมาคมมวยสมัครเลนแหงประเทศไทย สมาคม
จักรยานสมัครเลนแหงประเทศไทย  สมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย  สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 
สมาคมยิมนาสติกสแหงประเทศไทย  สมาคมคมยูโดแหงประเทศไทย  สมาคมยิงปนแหงประเทศไทย สมาคมยิงเปา
บินแหงประเทศไทย สมาคมยิงธนูแหงประเทศไทย  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  สมาคมวายน้ําสมัครเลน 
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แหงประเทศไทย  สมาคมสควอซแหงประเทศไทย  สมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย  สมาคมมวยไทย
สมัครเลนแหงประเทศไทย สมาคมสนุกเกอรแหงประเทศไทย สมาคมกรีฑาสมัครเลนแหงประเทศไทย  สมาคม
ฮอกกี้แหงประเทศไทย สมาคมรักบี้แหงประเทศไทย  สมาคมยกนํ้าหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย  สมาคมแขง
เรือใบ สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย  สมาคมเรือยาวแหงประเทศไทย  สมาคม
วินดเซริฟุแหงประเทศไทย  สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย สมาคมปนจักสีลัดแหงประเทศไทย  สมาคมเบสบอล
แหงประเทศไทย สมาคมซอฟเทนนิสแหงประเทศไทย  ( การกีฬาแหงประเทศไทย, 2541)  

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงคนี้ การกีฬาแหงประเทศไทย (การกีฬาแหงประเทศ
ไทย, 2533) 

1. สงเสริมการกีฬาใหขยายไปถึงเยาวชนทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน เพื่อสงเสริม 
สุขภาพพลานามัยแกประชาชน และปลูกฝงใหประชาชนมีนํ้าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

2. เสริมสรางประสบการณการแขงขันกีฬาเยาวชน ท่ีไดรับการฝกสอนมาแลวอันเปนการเพ่ิมพูน 
มาตรฐานกีฬา เพื่อเปนกําลังสําคัญในการคัดเลือกเปนผูแทนของประเทศในอนาคต 

3. สงเสริม  ใหทุกจังหวัดเขาใจวิธีการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาตามแบบธรรมเนียมสากล   
และชวยใหเจาหนาท่ีดานกีฬาในสวนภูมิภาคไดรับการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ในดานการแขงขัน

กีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ใหเปนแผนงานรองรับการแขงขันกีฬาแหงชาติ และอํานวยประโยชนตอการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
การแขงขันกีฬาแหงชาติ  การแขงขันกีฬาแหงชาติ  เปนมหกรรมการชิงชัยกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศ

ไทยเดิมที่การแขงขันกีฬาแหงชาติใชช่ือการแขงขันวา “ จนถึงปจจุบันโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี ” (การกีฬาแหง
ประเทศไทย,2533) 

1. สงเสริมกีฬาใหขยายไปทั่วทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล  และหมูบาน  เพื่อสงเสริมสุขภาพ 
พลานามัยแกประชาชน และปลูกฝงใหประชาชนมีนํ้าใจนักกีฬา มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบ และใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 
2. สงเสริมใหทุกจังหวัดเขาใจวิธีการดําเนินการจัดการแขงขัน  ตามแบบธรรมเนียมสากลและชวยให 

เจาหนาท่ีดานกีฬา ในสวนภูมิภาคไดรับการอบรม  เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในดานการแขงขันกีฬาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรางประสบการณการแขงขันกีฬาแกประชาชน  อันเปนการเพิ่มมาตรฐาน กีฬา เพื่อเปน 
กําลังสําคัญในการคัดเลือกเปนผูแทนของประเทศในอนาคต 

4. เพื่อใหไดมาซ่ึงนักกีฬาผูมีความสามารถ เตรียมไวสําหรับการคัดเลือกเปนผูแทนของประเทศ 
ไปรวมการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ 
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ในการอุดหนุนสมาคมกีฬา  คณะกรรมการ  กกท. จะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณสงเสริม 

การกีฬาและการดําเนินงานใหแกสมาคมกีฬา  เพื่อใชจายในกจิกรรมกฬีาดังนี้  เงินอุดหนุนกิจการท่ัวไป  เงิน
อุดหนุนการแขงขันกีฬาภายในประเทศ  เงนิอุดหนุนการจางผูฝกสอนกฬีา เงินอุดหนุนกรรมการบริหารองคการกฬีา
ระหวางประเทศ  เงินอุดหนนุในกิจการกฬีาดานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับกีฬา  เชน เงินคาใชจายในการบริหารงาน  เงินคา
ภาษีเดินทางออกนอกประเทศ  เงินคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬานอกจากนี้  กกท. ไดรับมอบหมาย  
ใหดูแลการบรหิารและการใชจายเงินกองทุนเพื่อการพฒันากีฬาและการใหสวัสดิการแกนักนักกฬีาและบุคคลใน
วงการกีฬา 

1.  กองทุนเพื่อการพัฒนากีฬาที่รัฐวิสาหกิจมอบให ตามติคณะรัฐมนตรี 
2. กองทุนสวัสดิการนักกีฬา 
3. เงินสงเคราะหสวัสดิการนักกีฬาและบุคคลในวงการกีฬา 
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  ฉบับที่ 4  (2550-2554) 
แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 มีวิสัยทศันมุงเนนการพัฒนากีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพ่ือความเปน

เลิศ และกีฬาอาชีพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจดัการกีฬา และพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสรมิให
ประชาชนทุกระดับมโีอกาสเลนกีฬาสรางเสริมสุขภาพ มสีมรรถภาพรางกายท่ีดี และใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ
กีฬาเพื่อพัฒนาการกีฬาไปสูระดับสากล รวมท้ังปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความมีน้ําใจนกักีฬาเพื่อ
กอใหเกิดความสมานฉันทอยางยั่งยืน ประกอบดวย  

1.  ยุทธศาสตรกีฬาข้ันพืน้ฐาน ตัวช้ีวดัคือ เด็กและเยาวชนรอยละ 80 ตองออกกําลังกายและเลนกีฬาเปน
ประจําอยางนอยวันละ 30 นาที ไมนอยกวา 3 วันตอสัปดาห สถานศึกษาทุกระดับมีการจัดการเรียนการสอนอยาง
นอย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และตองมีครูพลศึกษาไมนอยกวารอยละ 50 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงทุกตําบล
ตองมีอาสาสมัครทางการพลศึกษาอยางนอยตําบลละ 1 คน  

2.  ยุทธศาสตรกีฬาเพ่ือมวลชน ประชาชนรอยละ 60 ตองออกกําลังกายเปนประจําอยางนอยวันละ 30 นาที 
ไมนอยกวา 3 วันตอสัปดาห บุคคลกลุมพิเศษและผูดอยโอกาสรอยละ 30 ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจําอยาง
นอยวนัละ 30 นาที ไมนอยวา 3 วันตอสัปดาห และมีสถานท่ีออกกําลังกายหรือลานกฬีาทุกหมูบาน  

3. ยุทธศาสตรกีฬาเพื่อความเปนเลิศ สถิตใินการแขงขันกฬีาระดับชาติและนานาชาติตองดีข้ึน ประเทศไทย
ตองเปนเจาเหรียญทองกีฬาซีเกมส และควาเหรยีญทองกีฬาโอลิมปคเกมส บุคลากรการกีฬาไดรับการพฒันาใหมีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึนตามเกณฑมาตรฐานในแตละระดับรอยละ 5 ตอป สถานฝกซอมและแขงขันที่ไดมาตรฐานใน
แตละระดับโดยจัดใหมีศูนยกลางอยางนอย 1 แหง และมีเครือขายภาคกีฬาอยางนอยภาคละ 1 แหง  

4.  ยุทธศาสตรกีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาสากลและกีฬาไทย ประกอบดวย ฟุตบอล,เทนนิส, กอลฟ, สนุกเกอร, 
ตะกรอ, แบดมินตัน, วอลเลยบอล, โบวลิ่ง และตะกรอลอดหวง ไดรับการพัฒนาเปนกีฬาอาชีพไดอยางยั่งยนื จัดทํา
ระบบขอมลูนกักีฬา บุคลากรกีฬาและองคกรเครือขายอยางครบถวน จํานวนบุคลากรกีฬาอาชีพตองเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
ตอป นักกีฬาอาชีพมีผลงานดีข้ึน และสามารถจัดการแขงขันกีฬาอาชีพไดอยางเปนระบบ  
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬาระดับชาติใน

สวนกลาง 1 แหง และประจาํท่ีจังหวัดตางๆ 70 จังหวัด เพ่ิมบุคลากรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเพ่ิมข้ึน
อยางเพียงพอและครอบคลมุทุกสาขา และสถิติของนกักีฬาไทยตองดขีึ้น  

6.  การพัฒนาการบริหารการกีฬา รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ
ของ กกท. ตองมีความสมบูรณและเหมาะสมกับการดําเนินงาน ( การกีฬาแหงประเทศไทย , 2550 ) 

 
4.  ประวตัิความเปนมาของการแขงขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

กอนป พ.ศ. 2500 กีฬาที่แขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษามีไมมากนัก เชน กรีฑา วายน้ํา ฟุตบอล เทนนิส
และแบดมินตัน เปนตน และมีมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมการแขงขัน 5 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การแขงขันกีฬาระหวางมหาวิทยาลัยขณะน้ัน ยังไมเรียกวา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และไมมีการ
รวมกีฬาหลายชนิดมาแขงพรอมกันอยางในปจจุบัน แตจะแยกแขงขันแตละประเภทกีฬา จนกระท่ังป พ.ศ. 2513 มี
การรวมเอากีฬาชนิดตางๆ มาแขงขันพรอมกัน การจัดแขงขันภายในเวลา 1 สัปดาห ซ่ึงนับไดวาเปนตนกําเนิดของ
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ครั้งท่ี 1 ระหวางวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2513 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขัน 12 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 8 มหาวิทยาลัย การแขงขันครั้งน้ีองคการนักศึกษารวมกับชมรมกีฬาเปนผูดําเนินการ
จัดการแขงขัน งบประมาณไดจากการรวมทุนขององคกรนักศึกษา สวนระเบียบการแขงขันใชของสมาคมเปนหลัก  

ในป พ.ศ. 2514 ไมมีการแขงขัน เน่ืองจากปญหาทางการเมือง และเปนปท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหงเร่ิม
กอต้ัง และเปดรับสมัครนักศึกษาใหม 

ครั้งท่ี 2 ระหวางวนัที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2515 ณ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการแขงขัน 12 ชนิดกีฬามี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการจัดต้ังคณะกรรมการรางขอบังคับท่ีเรียกวา "ขอบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ.2515"และไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารกฬีา มหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยข้ึนโดยมศีาสตราจารยปจจัย บุนนาคเปนประธานและมีผูชวยศาสตราจารยจรินทร ธานรีัตน เปน
เลขาธกิาร มีผูแทนจากสถาบันสมาชิกเปนกรรมการ การแขงขันครัง้น้ี มีปญหาเรื่องงบประมาณจัดการแขงขัน 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยรวมกับศาสตราจารยอรณุ สรเทศน  อธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัเขาพบจอมพลถนอม กติติขจร นายกรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณสนับสนุน การจัดการแขงขันครัง้นี้ 
นายกรัฐมนตรไีดอนุมัติสมทบรายไดของกองสลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 40,000 บาทและแนะนําใหคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ข้ึนตรงกับองคการสงเสรมิกีฬาแหงประเทศไทย (การกีฬาแหงประเทศ
ไทยในปจจุบัน) เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณสมทบการจัดการแขงขันใหเปนประจําทุกป ในปน้ี เปนปแรกที่
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไดเริ่มเขาแขงขัน 
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ป พ.ศ. 2516 ไมมีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เน่ืองจากมีปญหาทางการเมือง แตองคการ

สงเสริมกีฬามหาวิทยาลยักไ็ดต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงข้ึนมาเพื่อแกไขปรับปรุงขอบังคับกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2515 ใหสอดคลองกับขอบังคับสหพันธกีฬานานาชาติ ใชช่ือวา "คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2516" ใชช่ือยอวา ก.ก.ม.ท. "The University Sports Board of Thailand-
U.S.B.T) โดยอยูภายใตการสงเสริมของรฐับาลและข้ึนตรงตอองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 3 ระหวางวันที ่25 ธันวาคม 2517 - 4 มกราคม 2518 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จัดการแขงขัน 12 
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยั การแขงขันชวงนี้อยูในระหวางเทศกาลปใหม มีวันหยุด
หลายวันทําใหนักกีฬาไมเสียการเรยีนมากนัก 

ครั้งท่ี 4 ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2518 - 4 มกราคม 2519 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จัดการแขงขัน 
13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 11มหาวิทยาลยั 

ครั้งท่ี 5 ระหวางวนัที่ 22 - 28 มกราคม 2520 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ รวม 8 สถาบัน รวมกันเปนเจาภาพ 
จัดการแขงขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยั เนื่องจากการเปนเจาภาพในการจัดการ
แขงขันตองใชงบประมาณสูง คณะกรรมการบรหิารกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยจึงขอความรวมมือให
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพ 8 สถาบันรวมกนัเปนเจาภาพ  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยเริ่ม
เขามามีบทบาทในการจัดการแขงขันโดยเร่ิมดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันแตละชนิด ในปนี ้ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา (ซ่ึงขณะน้ันยังรวมเปนสถาบันเดียว) เขารวมการแขงขันเปนครั้งแรก 

ครั้งท่ี 6 ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2521 - 6 มกราคม 2522 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 4 มหาวิทยาลยัรวมกนั
เปนเจาภาพ จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยั ไมมีมหาวิทยาลัยใดรบัเปน
เจาภาพการแขงขัน คณะกรรมการบริหารฯ (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความรวมมอืใหมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 4 มหาวิทยาลัย
รวมเปนเจาภาพ ในปนี้คณะกรรมการบริหารฯ (ก.ก.ม.ท.)ไดเพ่ิมขอบังคับในการแขงขัน โดยกําหนดใหนักกีฬาแต
ละคนมีสิทธิ์เขาแขงขันชิงเหรียญทองไดไมเกิน 3 เหรียญ เพราะตองการให นิสิตนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดมาก
ข้ึน และไดเพ่ิมการแขงขันกฬีาจาก 13 ชนดิ เปน 18 ชนิดกีฬา 

ครั้งท่ี7 ระหวางวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2522 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ 
จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 8 ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2523 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา 
มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยั ในปนี้ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัฯ  (ก.ก.ม.ท.) ได
กําหนดใหการจัดการแขงขันอยูระหวาง 2 สัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม เพราะมหาวิทยาลัยสวนใหญปดภาค
การศกึษา ทําใหลดปญหาในเรื่องท่ีพักสําหรับ เจาภาพ ที่ตองจัดที่พักใหกับนกักีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน ในการ
แขงขันครั้งนี้เปนครั้งแรก ท่ีทบวงมหาวิทยาลยัไดสนับสนุนงบประมาณจัดการแขงขัน งบประมาณ การเดินทาง เบ้ีย
เลี้ยงนักกีฬา และเจาหนาที่โดยใชงบประมาณ กิจกรรมนักศึกษาทไีดรบัสนับสนุนจากรัฐบาล 
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ครั้งท่ี 9 ระหวางวนัที่ 24 - 31 ตุลาคม 2524 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัยรวมกันเปนเจาภาพ 

จัดการแขงขัน 19 ชนิดกฬีา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยัไมมีมหาวิทยาลยัใดรับเปนเจาภาพ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยั (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความรวมมือให 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพเปนเจาภาพ 

ครั้งท่ี 10 ระหวางวนัท่ี 24 - 31 ตุลาคม 2525 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตบางแสน จัดการ
แขงขัน 17 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลยัในปนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วโิรฒ วิทยาเขต
บางแสน ซ่ึงยังไมไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยบูรพารับเปน เจาภาพ 

ครั้งท่ี 11 ระหวางวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2526 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดการแขงขัน 18 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13มหาวิทยาลัย การแขงขันครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) 
ไดกําหนดคุณสมบัติของนักกีฬา ดังนี ้

1.สําหรับปรญิญาตรี เขาแขงขันไดไมเกิน 5 ครั้ง 
2.สําหรับสูงกวาปรญิญาตรี เขาแขงขันไดไมเกิน 3 ครั้งโดยเริ่มนับต้ังแตการแขงขัน ครั้งท่ี 9  (ปการศึกษา 

2524) เปนตนมา 
ครั้งท่ี 12 ระหวางวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มี

มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 13 มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 13 ระหวางวนัที่ 3 - 10 พฤศจกิายน 2528 ณ มหาวิทยาลยัรามคําแห จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มี

มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 26 มหาวิทยาลัย การแขงขันครั้งนี ้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากีฬามหาวิทยาลยัครั้ง
ใหญ โดยคณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย มีนโยบายสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขารวมแขงขันได และไดมีขอบังคับคณะกรรมการกีฬา มหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย วาดวยการเขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2528 โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตองเสียคาสมัครเขารวมการแขงขัน การแขงขัน ครั้งนี้มนัีกกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 4,292 คน ซ่ึงสูงสุด นับ
แตมีการแขงขันมา 

ครั้งท่ี 14 ระหวางวนัที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตานี 
จัดการแขงขัน 19 ชนิดกฬีา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 27 มหาวิทยาลยั ในปน้ี คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบยีบและการดําเนนิการใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพคร้ังสําคัญโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัตินักกฬีาและผลการศึกษา การแขงขันครั้งนี ้สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา ไดแยกเปน 3 มหาวิทยาลัย (พระนครเหนือ, ธนบุร,ี และเจาคุณทหารลาดกระบัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ไดรเิริ่มโครงงานพัฒนากีฬาชาติข้ึน โดยรบันักกีฬาทีมชาติเขาศึกษาดวยวธิีพิเศษเปนมหาวิทยาลยัแรกและมีนักกฬีา
ในโครงการสวนหนึ่งเขารวมการแขงขันครั้งนีด้วย 

ครั้งท่ี 15 ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจกิายน 2530 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตบาง
แสน จัดการแขงขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 31 มหาวิทยาลัย ในปน้ี คณะกรรมการบริหาร 
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มหาวิทยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ มีการประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตาม
ขอบังคับ เกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาและเอกสารการสมัครไมครบตามกําหนด 

ครั้งท่ี 16 ระหวางวันที ่ 17 - 24 ตุลาคม 2531 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 34 มหาวิทยาลัย ในปน้ี คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดกําหนดให
นักกีฬาที่เขารวมแขงขันต้ังแตชั้นปที่ 2 ตองมีผลการเรียนในปทีผ่านมาไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต (จากเดิม 9 หนวย
กิต) และการแขงขันครั้งน้ีมปีญหาในการจัดการแขงขันมวยสากลสมคัรเลนเกี่ยวกบัคุณสมบัตินักกีฬาจนทําให ก.
ก.ม.ท. ตองนําไปทบทวน เพือ่ปรับปรุงขอบังคับและระเบียบใหมอีกครั้ง 

ครั้งท่ี 17 ระหวางวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการแขงขัน 19 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 33 มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดมีมติให
มหาวิทยาลยัเอกชนเขาเปนสมาชิกไดเหมือนกับมหาวิทยาลยัของรฐั จากมติดังกลาวทําใหมีมหาวิทยาลยัสมัครเขา
รวมการแขงขันมากข้ึนกวาเดิม โดยเฉพาะกีฬาประเภททีม ตองมีการแขงขันรอบคัดเลือก เพ่ือใหเหลือทีมตาม
จํานวนที่กําหนดในแตละชนิดกีฬา เปนปที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเหรยีญทองเปนอันดับ 1 ซ่ึงแตเดิม
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ครองอันดับ 1 มาถึง 14 ครั้ง 

ครั้งท่ี 18 ระหวางวนัที่ 23 - 30 พฤศจกิายน 2533 ณ มหาวิทยาลยัรามคําแหงจัดการแขงขัน 20 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 36 มหาวิทยาลยั ในปนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยับูรพา (ซ่ึงแยกออกจากมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ) และ ม.อุบลราชธานี ไดสมัครเขาแขงขันเปน
ครั้งแรก คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬาในคณะกรรมการบริหารกฬีามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ไดเริม่นํา
ระบบคอมพวิเตอรมาใชในข้ันตอนการสมัครของมหาวิทยาลยัตางๆ และมีนักกีฬาจํานวนมากท่ีสุดที่ถกูตัดสิทธิ์
ไมใหเขาแขงขัน เน่ืองจากคุณสมบัติและเอกสารไมครบ 

ครั้งท่ี 19 ระหวางวันที่ 8 - 15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแขงขัน 22 ชนิดกฬีา     มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 36 มหาวิทยาลัย มีการจัดการแขงขันกีฬากอลฟข้ึนเปนครั้งแรก และไดมีการ
เปลี่ยนแปลงคณุสมบัตินักกฬีามวยสมัครเลน ใหมีคุณสมบัติเหมือนกับนักกีฬาชนดิอ่ืนๆ คณะอนุกรรมการเทคนิค
การกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยไดพิจารณารูปแบบจัดการแขงขันใหม และ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยมีมติใหกีฬาประเภททีมลดจํานวนลงเหลือ 12 - 16 ทีม โดยจดัการแขงขันแบบ ลีก 
(League) หรือใชแบบโซน ซ่ึงเริ่มใชระบบนี้ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 20 และไดมีการ
ทดลองจัดวอลเลยบอลหญงิรอบคัดเลือก โดยคัดใหเหลอื 12 ทีม 

ครั้งท่ี 20 ระหวางวนัที่ 8 - 15 มกราคม 2536 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจัดการแขงขัน 22 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 36 มหาวิทยาลยั ในปน้ี กีฬาประเภททีมไดจัดใหมีการแขงขันกฬีารอบคัดเลือกข้ึน 
เพ่ือใหเหลือจาํนวน 12 - 16 ทีม สําหรับวอลเลยบอลหญิง จัดการแขงขันรอบคัดเลอืกตางไปจากประเภทอ่ืน คือ คัด
เอาทีมที่ไดคะแนน 12 ทีม ไปแขงขันในรอบสุดทาย และมีการลดนักกีฬายูโดใหเหลือ รุนละ 1 คน เพ่ือให
สอดคลองกับการแขงขันระดับนานาชาต ิเริ่มมีการจํากัดและปรับลดจํานวนนักกีฬาท่ีสงเขาแขงขันในกีฬาหลาย 
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ประเภท เชน ยิงปน หมากกระดาน แบดมินตัน เทนนิส บริดจ จากการท่ีมีการดําเนินการดังกลาว ทําใหลดจํานวน
นักกีฬาจาก 5,636 คน ในครัง้ท่ี 19 เหลือ นกักีฬาท่ีแขงในครั้งนี ้ประมาณ 4,300 คน 

ครั้งท่ี 21 ระหวางวนัที่ 19 - 26 พฤศจกิายน 2536 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 39 มหาวิทยาลยั ปนี้ มีการจัดการแขงขันยิงธนข้ึูนเปนครัง้แรก และไดกาํหนด
คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีไมไดสัญชาติไทยใหสามารถเขารวมการแขงขันไดตามจํานวนท่ีกําหนดไวในระเบียบการ
แขงขันกีฬาชนิดนั้น และในปน้ีไดมีปญหา เกี่ยวกับนักกีฬาที่เรียนหลายสถาบัน เขารวมการแขงขันและมีการเริ่ม
เก็บคาธรรมเนยีมเขารวมในการแขงขันคนละ 20 บาท 

ครั้งท่ี 22 ระหวางวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2537 ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร จัดการแขงขัน 23 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 37 มหาวิทยาลัย การจัดการแขงขันครั้งน้ี เจาภาพไดจัดสถานท่ีแขงขันไวหลายแหง คือ 
วิทยาเขตรังสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร การกีฬาแหงประเทศไทยและสนามธูปเตมีย ทําใหตองใชบุคลากรในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะในสวนของการรายงานผลจํานวนมาก มีการจํากัดจาํนวนนกักีฬาแตละมหาวิทยาลยัท่ีจะเขา
แขงขัน เชน กรีฑา กีฬาทางน้ํา 

ครั้งท่ี 23 ระหวางวนัท่ี 19 - 26 มกราคม 2539 ณ สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ จัดการแขงขัน 15 ชนิด
กีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 36 มหาวิทยาลยั การแขงขันครัง้นี้ ใชสนาม 700 ป จังหวัดเชียงใหมเปน
สนามแขงขัน และการจัดการแขงขันครัง้น้ี เจาภาพมีปญหาดานการหางบประมาณสนับสนุน เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหมเพงเสร็จส้ินการแขงขันกีฬาซีเกมส จึงทําใหเจาภาพลดชนดิกฬีา ลงเหลือ 15 ชนิด มีนกักีฬาเขารวมการ
แขงขัน 3,798 คน และมีการปรับคาธรรมเนียมเขารวมการแขงขันจากคนละ 20 บาท เปนคนละ 40 บาท  

ครั้งท่ี 24 ระหวางวนัท่ี 14 - 21 มกราคม 2540 ณ มหาวิทยาลยัรามคําแหง จัดการแขงขัน 21 ชนิดกฬีา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 42 มหาวิทยาลัย ในการจัดการแขงขันครัง้น้ี มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเขารวม
การแขงขัน 42 มหาวิทยาลยั/สถาบัน   ซ่ึงเปนจํานวนที่สูงสุดต้ังแตมีการจัดการแขงขันมาและมีการชิงชัย  172 
เหรียญทอง 

ครั้งท่ี 25 ระหวางวันที่ 9 - 16 มกราคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการแขงขัน 16 
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 41 มหาวิทยาลยั การแขงขันครั้งนี ้ เจาภาพจัดพธิีเปดและปดการแขงขันที่
อาคารสระวายน้ํา และเริ่มมีการตรวจสารกระตุนเปนครั้งแรก ในการแขงขันมีการชิงชัย   163 เหรียญทอง 

ครั้งท่ี 26 ระหวางวนัที่ 29 มกราคม 2541 - 5 กุมภาพันธ 2542 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จัดการแขงขัน 
21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวมแขงขัน 46 มหาวิทยาลยั การแขงขันครั้งนี้เจาภาพจัดสถานท่ีแขงขันไวหลายแหง 
เน่ืองจากเปนปสงเสริมการทองเท่ียวไทย ณ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน และสนามกีฬากลาง จังหวัด
สุพรรณบรุี ในระหวางการแขงขัน ตองมีการยายสนามแขงขันกรฑีาจากวิทยาเขตกําแพงแสน ไปยังสนามกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรเีน่ืองจากมีฝนตกหนักทําใหสภาพสนามเสียหายใชทําการแขงขันไมได 

ครั้งท่ี 27 ระหวางวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยนครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตองครกัษ จัดการ
แขงขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 51 มหาวิทยาลัย  การแขงขันครั้งน้ีเปนหนึ่งในกจิกรรมเฉลิมพระ 
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เกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสมหาม่ิงมงคลท่ีพระองคทรงเจรญิพระชนมพรรษา 72 
พรรษา มีมหาวิทยาลยัสมัครเขาเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีก 6 มหาวิทยาลยั ไดแก มหาวิทยาลยัอีสเทอรนเอเซีย 
มหาวิทยาลยัณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา วิทยาลยัคริสเตียน วิทยาลัยรัตนบณัฑิต และวิทยาลยัเทคโนโลยีธนบุร ี
มีการชิงชัยท้ังส้ิน 143 เหรยีญทอง,143 เหรียญเงิน และ206 เหรียญทองแดง ในการแขงขันครั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลยัฯ (ก.ก.ม.ท.) ไดมีการปรบัปรุงแกไขขอบังคับฯ เพือ่ใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่จะ
พัฒนารปูแบบกีฬา มหาวิทยาลัยใหมไวหลายประการ อาทิ ใหเจาภาพจัดการ แขงขันไดไมเกิน 18 ชนิดกีฬา จาก
หมวดกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทัว่ไป กีฬาไทยและกฬีาจากการเสนอของเจาภาพ สวนชนิดกีฬาที่
เจาภาพไมไดจัดใหมหาวิทยาลัยท่ีไมไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันยอกมหกรรม รวมทั้งมีการแกไขปรังปรุงระเบียบ
การแขงขันกีฬาแตละชนิดแตละชนิดใหมคีวามเปนมาตรฐานสากลและเปนปจจุบันอีกดวย 

ครั้งท่ี 28 ระหวางวนัที่ 7 - 14 มกราคม 2544 ณ มหาวิทยาลยัณวิัฒนา อ.อูทอง จ.สุพรรณบุร ีจัดการแขงขัน 
18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา การแขงขันครั้งนี้มกีารชิงชัยท้ังส้ิน 186 เหรียญทอง 191 เหรียญเงิน 263 เหรียญ
ทองแดง 

ครั้งท่ี 29 ระหวางวนัท่ี 9 - 16 ธันวาคม 2544 ณ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รังสิต ปทุมธาน ีจัดการแขงขัน 
25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมการแขงขัน 58 มหาวิทยาลยั การแขงขันครั้งนี้มกีารชิงชัยทั้งส้ิน 217 เหรียญทอง 

ครั้งท่ี 30 ระหวางวันที่ 11 - 18 มกราคม 2545 ณ มหาวิทยาลยัศรปีทุม จัดการแขงขัน 21 ชนิดกีฬา กีฬา
สาธิต 1 ชนิดกฬีา คือ เรือพาย มีมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน 58 มหาวิทยาลัย การแขงขันครั้งนีม้ีการชิงชัย ทั้งส้ิน 
194 เหรียญทอง     

ครั้งท่ี 31 ระหวางวันท่ี 10 - 17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม จัดการแขงขัน 22 ชนิดกีฬา มี
มหาวิทยาลยัเขารวมการแขงขัน 61 สถาบัน การแขงขันครั้งนี้มกีารชิงชัย ทั้งส้ิน 234 เหรียญทอง คําขวัญ ทองกวาว
เกม เช่ือมสามัคคี ผูกพันไมตร ี  

ครั้งท่ี 32 ระหวางวนัท่ี 8 - 15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร ี จ.นครราชสีมา 
จัดการแขงขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมการแขงขัน 102 สถาบัน การแขงขันครั้งนี้มกีารชิงชัย ทั้งส้ิน 204 
เหรียญทอง คําขวัญ กีฬาปญญาชน คนรกัสุขภาพ      

ครั้งท่ี 33 ระหวางวนัที่ 23 - 30 ธันวาคม  2548  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  จ.นครปฐม จัดการแขงขัน 
23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 110 สถาบัน กีฬาสาธิต 3 ชนิดกีฬา คือ ข่ีมา ยิงเปาบิน และลีลาศ  คําขวัญ 
กีฬาสรางสุขภาพและสังคมแหงความสมานฉันท 

ครั้งท่ี 34 ระหวางวนัที่ 19 - 26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ อําเภอองครกัษ          จ.
นครนายก จัดการแขงขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 115 สถาบัน คําขวัญ กีฬาสีเขียวเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต สติปญญา วิชาการและกัลยาณมิตร 

ครั้งท่ี 35 ระหวางวนัที่ 7 - 11 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ จ.นครศรธีรรมราชจัดการแขงขัน 
25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลยัเขารวมแขงขัน 115 สถาบันคําขวัญ พลังกีฬา สามัคคี เทิดศักดิ์ศรีอุดมศึกษา         
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ครั้งท่ี 36 หรือ "หัวหมากเกม" จัดข้ึนวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลยัรามคําแหง คําขวัญการ

แขงขัน “พลังกีฬา พลังความคิด สรางบัณฑิตสูสากล”  
ครั้งท่ี 37 หรือ "แมโดมเกมส" จัดข้ึนวันท่ี 22-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซ่ึง

มีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 111 แหงเขารวมแขงขันใน 25 ชนิดกีฬา จํานวน 262 เหรียญทอง นอกจากนี้ ยังมีกีฬา
สาธิตอีก 2 ชนิดกีฬา ไดแก กีฬาวีลแชรและวายนํ้าดวยตีนกบ เพื่อแสดงใหเห็นวานกัศึกษาพิการมีความสามารถและ
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลยัไดเทาเทียมกับนักศึกษาทั่วไป 

 
5.  ประวตัิมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 
 มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย  เปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   กอต้ังเม่ือวันท่ี  30พฤษภาคม  พ.ศ. 
2511  ภายใตเจตนารมยของ  ดร.ไสว  สุทธิพิทักษและอาจารยสนั่น   เกตุทัต  โดยใชช่ือสถาบันวา  “ธุรกิจบณัฑิตย”  
ซ่ึงต้ังอยูริมคลองประปา   ถนนพระราม  6  
 ตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตยในป พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเปน 
“มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย”  ในป  พ.ศ. 2527   
 ปจจุบันมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตยเปดสอนในระดับปรญิญาตรีท้ังภาคปกติและภาคค่ําระดับตรแีละ
ปรญิญาโท ปรญิญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ โดยมี ดร.อรัญ   ธรรมโน เปนนายกสภามหาวิทยาลัย   และ   
รศ.ดร.วรากรณ   สามโกเศศ   เปนอธกิารบดี 

มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย  ประกอบดวย 9  คณะ  7  สถาบัน 10  ศูนยบริการเพื่อการศึกษา   สํานกังาน
อธิการบดแีละบัณฑิตวิทยาลยั   ดังน้ี 

หลกัสูตรการศึกษาระดับปรญิญาตรีหลกัสูตรภาษาไทย  มี  9  คณะ   ดังนี้ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะการบัญชี  
3. คณะเศรษฐศาสตร  

       4. คณะนิติศาสตร  
      5. คณะนเิทศศาสตร  
      6. คณะวิศวกรรมศาสตร  

       7. คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร  
      8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       9. คณะศิลปกรรมศาสตร 
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ศูนยบริการเพ่ือการศกึษา 
1. ศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 
2. ศูนยคอมพวิเตอร 
3. ศูนยธุรกิจวทิยบรกิาร 
4. ศูนยสนเทศและหอสมุด 
5. ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี
6. ศูนยวจิัย 
7. ศูนยหนังสือ 
8. ศูนยกีฬา 
9. ศูนยวฒันธรรม 
10. ศูนยแนะแนวและจัดหางาน 
สถาบันสงเสริมการศกึษา 
1. สถาบันภาษา 
2. สถาบันนโยบายและแผนอุดมศึกษา 
3. สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 
4. สถาบันพัฒนาการศึกษาเศรษฐศาสตร 
 5. สถาบันภาภัทร-ธุรกิจบณัฑิตย 
 6. ฝายพฒันาเครือขายนานาชาติ 
 7. DPU   Internationnal  College  (DPUIC) 
ท้ังนี้มหาวิทยาลัยดําเนินงานดวยวธิีปฏิบติังานที่เปนระบบตรวจสอบไดผลจริงเปนทีป่ระจักษ  จึงเปน

มหาวิทยาลยัแหงแรกที่ไดรบัการรับรองคุณภาพมาตราฐานสากล  ISO 9001 : 2000  ทั้งระบบ  ทกุคณะวิชาและทุก
หนวยงาน 

ระบบการศึกษามหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย 
การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี ใชเปนแบบหนวยกิต  โดยแบงเปน  2  ประเภท  ดงัน้ี 
1. การศึกษาเปนแบบทวภิาคและไตรภาค  
        1.1 การศึกษาแบบทวภิาค 1 ปการศึกษา ประกอบดวย ภาคการศึกษาปกติมี  2  ภาค  คือ  ภาคตน

และภาคปลาย  มีระยะเวลาเรียนแตละภาคประมาณ  15   สัปดาหและภาคการศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาเรยีน
ประมาณ  8  สัปดาห  โดยมีชั่วโมงเรยีนของแตละวิชาเทียบเทากับชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ   
  1.2 การศึกษาแบบไตรภาค 1 ปการศึกษาประกอบดวย ภาคตน ภาคปลายและภาคฤดูรอน มี
ระยะเวลาเรียนแตละภาคประมาณ 12 สัปดาห  2 ช่ัวโมงเรยีนของแตละภาค  แบงออกเปน 2 รอบเวลาเรยีน คือ รอบ 
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ปกติและรอบค่ํา รอบปกติมช่ัีวโมงเรยีน ต้ังแตเวลา 08.00-18.00 น. ในวันจนัทรถึงวนัเสาร สวนรอบค่ํา  มีช่ัวโมง
เรยีน  ต้ังแตเวลา18.00 - 21.20 น.  ในวันจันทรถึงวนัศุกรและเวลา 18.00 - 21.20 น. ในวนัเสารและวนัอาทิตย 
นักศึกษาท่ีเรียนรอบปกติ เรยีกวานักศึกษาภาคปกติ  สวนนักศกึษาท่ีเรยีนรอบคํ่า เรียกวา นกัศึกษาภาคค่ํา 

2. หลักสูตรการศึกษาแบงออกเปน  2  ประเภท  ตามระยะเวลาการศึกษา  คือ  
      2.1  หลักสูตร  4  ป  เปนหลักสูตรทีใ่ชเวลาเรยีนตลอดหลักสูตรรวม  4  ป  
     2.2  หลักสูตรตอเน่ือง  2  ป เปนหลักสูตรท่ีใชเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม  2  ป  
3. การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหคิดเปนหนวยกิต  โดยมีหลักเกณฑการเทยีบเทาของ  1 

หนวยกิต  ดังน้ี   
     3.1 การศึกษาที่เปนการบรรยาย  สัมมนาหรือการเรียนการสอนในลกัษณะอ่ืนทีเ่ทียบเทา ซ่ึงใชเวลา 

1 ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติหรือประมาณ 16 ช่ัวโมงในหน่ึงภาคการศึกษา 
     3.2 การศึกษาที่เปนการปฏบิัติหรือทดลอง ซ่ึงใชเวลาปฏิบัติ  2-3 ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดภาค

การศกึษาปกติหรือประมาณ  32-48  ช่ัวโมงในหนึ่งภาคการศึกษา  
  3.3  การศึกษาที่เปนการฝกงาน การฝกภาคสนาม การฝกงานอาชีพหรอืการฝกอ่ืนๆ  ซ่ึงใชเวลาฝก 

3 - 6  ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติหรือประมาณ  48 - 96  ช่ัวโมง  ในหน่ึงภาคการศึกษา     การศึกษา
รายวิชาที่มลีักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากที่ระบุไวขางตน    มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต   โดยใชหลกัเกณฑ
อ่ืนไดตามความเหมาะสม 

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร  
ไมนอยกวา  2  ป  และไมเกนิ  5  ป  นับจากการลงทะเบยีนครั้งแรกของนักศึกษา 
การจัดหลกัสูตร  แบงออกเปนประเภทตาง ดังนี้ 
1. หลักสูตรปรญิญาตร ี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา135 หนวยกิต และอยางมากไมเกิน   150   

หนวยกิต 
 2. หลักสูตรปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) มีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา 72  หนวยกติ และอยางมากไมเกนิ  

87   หนวยกิต 
3. หลักสูตรอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
โครงสรางหลกัสูตร 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได  ตองศึกษาครบตามโครงสรางหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดวยหมวดวิชา

ดังตอไปนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   หมายถึง   วิชาแกน   วิชาเฉพาะดาน   วิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพใหมี 
หนวยกิตรวม ดังนี ้
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      2.1. หลักสูตรปรญิญาตรี  (4 ป)   มีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  105  หนวยกิต 
      2.2  หลักสูตรปรญิญาตรี  (ตอเนื่อง)  มีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  70  หนวยกิต 
      2.3.สําหรับวิชาเอก ตองมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  และถาจัดวิชาโทจัดให

มีวิชาโทจะตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรยีนตามหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา  6  หนวยกิต    

6.  โครงการทุนผูมีความสามารถพิเศษดานกฬีาของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยมีนโยบายสงเสริมใหผูท่ีมีความสามารถพิเศษดานกีฬาไดรับการพัฒนาทักษะการ

กีฬาเพื่อเปนตวัแทนเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยและกีฬาระดับอุดมศึกษา 
โดยผูทีไ่ดรับทุนจะไดรับทุนการศึกษาคาหนวยกิตและคาบํารุงการศกึษาตลอดหลกัสูตรปรญิญาตรีและปรญิญาโท 
  คุณสมบัตผิูสมัครขอรับทุน 

1. ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสําเร็จ
การศกึษาอื่นที่เทียบเทาจากสถาบันการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรองวิทยฐานะ  

  2.  เปนนักกฬีาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลยั ที่มีการพัฒนาความสามารถทางดานกีฬาดีขึ้นผานเกณฑการ
คัดเลือกตัวจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ของมหาวิทยาลยั  

  3.  เปนนักกฬีาทีมชาติไทย หรือเคยเปนนกักีฬาทีมชาติไทยในระดับตางๆ หรือเปนนกักีฬาท่ีเคยไดรับ
รางวัลชนะเลศิหรือรองชนะเลิศในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิหรือกีฬาแหงชาติ หรือการแขงขันกีฬาชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย 

  4.  ตองมีหลักฐานความประพฤติดี ใบประกาศนียบัตรผลงานดานกีฬา จากสถาบนัหนวยงาน หรือองคกรที่
เกี่ยวของ สโมสรตนสังกัด หรือสมาคมกีฬาตาง ๆ  

 5. ตองไมเปนผูอยูในระหวางการถูกลงโทษหรือถกูดําเนินคดีในศาล สถาบัน องคกรสมาคมกีฬา สโมสร 
กีฬาและการกฬีาแหงประเทศไทย 
            จัดสรรทุนใหกับคณะ/สาขาวิชา ท่ีศึกษาตอมหาวิทยาลยั ดังนี ้ 

1.  คณะนิติศาสตร  
2.  คณะบริหารธรุกิจ        
3.  คณะบัญชี  
4.  คณะนิเทศศาสตร        
5.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร        
6.  คณะวิศวกรรมศาสตร   
7.  คณะเศรษฐศาสตร  
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8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
9. คณะศิลปกรรมศาสตร    
ทุนการศึกษาที่ไดรับ  
ผูไดรับทนุการศึกษาจะไดรบัคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร  
เง่ือนไขหลังไดรบัทุนการศกึษา  
1. ในระหวางที่ไดรับทุนตองประพฤติปฏบิัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลยั  
2. ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของคณาจารย และผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ  
3. ตองมีการพัฒนาฝมือทางดานการกีฬาอยางสมํ่าเสมอ เชนการเขารวมการแขงขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ

กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดข้ึน เปนตน  
4.  เม่ือมหาวิทยาลยักําหนดใหเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการใด นักกฬีาตองเขารวมและลงแขงขันอยาง

เต็มความสามารถและปฏิบติัตามขอบังคับ กติกาของการแขงขันอยางเครงครัด  
5.  มหาวิทยาลยัจะพิจารณาใหทุนการศึกษาแกนกักีฬาทุนเปนรายป และหากถูกตัดสิทธิ์การใหทุนนักกีฬา

ยินดีรับคําตัดสินโดยไมมีขอแมใด ๆ ทั้งส้ิน  
6.  ตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการเรยีนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวธิีการปฏิบัติระหวารับทุนและสัญญาใน

สัญญาทนุการศึกษาของนักกีฬา  
7.  ตองใหความรวมมือในกจิกรรมที่มหาวิทยาลยัจัดข้ึน  

   

   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



24 
7.  สถิติผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  34 – 37  
ครั้งที่ 34  ระหวางวันท่ี 19 – 26  มกราคม  2550  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการแขงขัน  3  
อันดับแรกและลําดับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

มหาวิทยาลยั ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1.  กรุงเทพ 31 30 33 94 
2.  ศรีปทุม 23 17 27 67 
3.  จุฬาลงกรณ 
6.  ธุรกิจบัณฑิตย 

21 
12 

15 
12 

17 
15 

53 
39 

ครั้งที่ 35 ระหวางวนัที่  7 - 14  มกราคม  2551   ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ   ผลการแขงขัน  3  อันดับแรก
และลําดับของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย 

มหาวิทยาลยั ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1.  เกษตรศาสตร 31 13 19 63 
2.  กรุงเทพ 29 32 26 87 
3.  สถาบันพลศึกษา 
10. ธุรกิจบัณฑิตย 

23 
8 

24 
10 

30 
18 

77 
32 

ครั้งที่ 36 ระหวางวนัที่ 11 – 18  มกราคม  2552  ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ผลการแขงขัน  3  อันดับแรก
และลําดับของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย 

มหาวิทยาลยั ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1.   จุฬาลงกรณ 31 23 27 81 
2.   รามคําแหง 30 17 17 64 
3.   กรุงเทพ 
12. ธุรกิจบัณฑิตย 

29 
7 

29 
9 

27 
13 

85 
29 

ครั้งที่ 37  ระหวางวันที ่22 – 30  มกราคม  2553  ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร     ผลการแขงขัน  3  อันดับ
แรกและลําดับของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย 

มหาวิทยาลยั ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1.   จุฬาลงกรณ 27 21 26 74 
2.   เกษมบัณฑิตย 23 15 17 55 
3.   กรุงเทพ 
14. ธุรกิจบัณฑิตย 

20 
7 

21 
5 

31 
14 

72 
26 

(ธรรมศาสตร   แมโดมเกมส , 2553) 
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8.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
นพพร  ศรนรินทร  (2535)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศในทศวรรษหนา  

(พ.ศ. 2535-3548)  ของศูนยกีฬาโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา 
1.  จุดมุงหมาย  และวัตถุประสงคของศูนยกีฬาโรงเรียน  จะสงเสริมและปลูกฝงนักเรียนใหเปนผูที่มีใจรัก  

ตระหนักและเห็นความสําคัญในการออกกําลังกาย  ใหเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  มีสุขภาพจิตดี มีนํ้าใจ
นักกีฬา  และมีคุณธรรม  ควบคูไปกับการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ทางดานกีฬา ใหไดรับการฝกทักษะ
กีฬาท่ีถูกตอง  ต้ังแตระดับพ้ืนฐาน  จนถึงระดับสูความเปนเลิศ 

2.  บทบาทหนาท่ี  และการดําเนินงานของศูนยกีฬาโรงเรียน  จะมีการสงเสริมกีฬาของ 
นักเรียน  โดยการจัดสถานท่ีในการออกกําลังกาย  และการเลนกีฬา  ใหเพียงพอกับความตองการมีการจัด

สวัสดิการดานตางๆ  บริการแกนักกีฬา  ใหเพียงพอกับความตองการมีการจัดสวัสดิการดานตางๆ  บริการแกนักกีฬา  
มีการนําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาใช  ในการพัฒนานักกีฬา  ตลอดจนการติดตามผล  และการประเมินการ
ดําเนินงานของศูนยกีฬาอยางตอเนื่อง 

3.  การบริหารงานท่ัวไปของศูนยกีฬาโรงเรียน  จะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  ใหบรรลุการ
พัฒนานักกีฬาระดับนักเรียน  ในโรงเรียน  เขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ  ตลอดจนแผนพัฒนา
กีฬาชาติทุกระดับ  นอกจากนั้น  จะมีการจัดต้ังองคการกลางโดยเฉพาะเพื่อเขามาบริหาร  และดําเนินงานดาน
บุคลากร  งบประมาณ  การประสานงาน  ประชาสัมพันธ  สนาม  อาคาร  สถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ  การกําหนดเกณฑ
การคัดเลือกนักกีฬา  และการใหการฝกอบรม  ผูฝกสอน และผูดูแลนักกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.  มีการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของคือ  ดานการวางแผนการพัฒนานักกีฬา  การจัดการ 
แขงขัน  การฝกอบรม  บุคลากร  วิทยาศาสตรการกีฬา  อาคาร  สถานท่ี  อาคาร  สถานที่  และวัสดุอุปกรณ 

  
ปรีชา  พงษเพ็ง  (2535)  การศึกษาปญหาการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 21   

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กลุมตัวอยางประชากรเปนคณะกรรมการ 18  ฝาย  และคณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬา  23  ชนิด  จํานวน  123  คน  ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือการวิจัย  ดําเนินการวิจัย  โดย
การสงแบบสอบถารมใหกลุมตัวอยาง  ประชากรตอบ  และทําการสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน  
จํานวน  5  คน  หลังจากน้ัน  นําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  โดย
การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสรุปผลการสัมภาษณ ออกเปนประเด็นตาง ๆ  ในรูปความเรียง 
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ผลการวิจัยปรากฎวา 
1.  คณะกรรมการ  18  ฝาย  และคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 23  ชนิดกีฬามีความเห็นตรงกันวา  การ

จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่ 21  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสนองตอบวัตถุประสงค
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 21  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนสวนมาก 

2.  คณะกรรมการ  18  ฝาย  และคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา  23  ชนิดกีฬา  ความคิดเห็นวา  การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้ง  21  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีปญหามากในดานการ
จัดสรรงบประมาณลาชา  บุคลากรไมมีเวลาพอท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  ขาดสถานท่ีประสานงานและ
ยานพาหนะในการดําเนินการ  ในการวางแผนกรรมการไมไดศึกษาความพรอมของทรัพยากรในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และไมมีการประเมินผลการทํางานระหวางการดําเนินการ  และเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานตามแผนงาน
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว  สวนปญหาดานการจัดการและปฏิบัติการพบวา มีปญหาอยูในระดับนอย 

  
นพพร  สอนสม (2537)  สภาพและปญหาการบริหารชมรมกีฬา  ของสโมสรนิสิตจุฬาลงการณมหาวิทยาลัย   

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารชมรมกีฬา  และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง
ผูปฏิบัติงานชมรมกีฬา  กับผูบริหารงานกิจกรรมนิสิต  ในเร่ืองปญหาการบริหารชมรมกีฬาของสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลดวยตัวเอง  จากกลุมตัวอยาง  ท่ีเปนนิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  จํานวน  122  คน  ไดรับแบบสอบถามคืนมา 111  ฉบับคิดเปนรอยละ  91.0  นํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาความ
แตกตาง  ดวยคา  “ที”   

ผลการวิจัยพบวา 
สภาพของชมรมกีฬา ในปจจุบัน ไดจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความสามัคคีในหมู

นิสิต  อาจารยที่ปรึกษามีภาระอ่ืน คือ  เปนผูสอนหนังสือ ในขณะท่ีประธานชมรมตองเรียนหนังสือ และเปนนักกีฬา
ดวย  อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทเปนผูใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรม  และใหคําปรึกษาเม่ือประธานชมรม  และ / 
หรือกรรมการชมรมมีปญหา  อาจารยท่ีปรึกษาและประธานชมรมมีโอกาสพบกัน คอนขางบอย  สาเหตุที่ทําให
อาจารยรับเปนอาจารยที่ปรึกษา  เพราะตองการทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย  สวนนิสิตรับเปนประธานชมรม  
เพราะไดรับการเลือกต้ัง  และเปนผูท่ีมีความสนใจและชอบกีฬานั้น ๆ 

ปญหาที่ผูปฏิบัติงานชมรมกีฬา  เห็นวาเปนปญหาในระดับ  มากท่ีสุด  คือ  ชมรมไมมีสถานที่ติดตอกับนิสิต
ทั่วไป  ส่ิงที่ เปนปญหาในระดับ  มาก   คือ  ชมรมขาดสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณชมรมสวนใหญขาดการ
ประชาสัมพันธชมรม  และส่ิงท่ีเปนปญหาในระดับ มาก คือ  ชมรมจัดกิจกรรมการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพนอย 
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นจาก  58  ขอ  พบวา  มีเพียง  22  ขอ  ที่ท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5  ไดแก  ชมรมสวนใหญขาดสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ  กรรมการชมรมไมเขาใจระบบ
การติดตองานราชการ  กรรมการชมรมขาดความรู ความเขาใจ และเทคนิคการบริหารงานชมรม 
 

สมศักดิ์  เสียงหลาย (2540) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและท่ีพึงประสงคของ ผูช้ีขาดมวยสากล
สมัครเลน ในการแขงขันมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19 ป พ.ศ. 2538 เครื่องมือที่ใช เปน
แบบสอบถามทัศนะคติและประเมินคา 5 ดาน คือ ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานความรูกติกามวยสากลสมัครเลนและ
กีฬามวยสากล ดานการวางแผนเตรียมการฝกซอมสมรรถภาพทางกายและการช้ีขาด ดานมนุษยสัมพันธในการทา
งาน ดานบุคลิกภาพมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน มีความเท่ียงตรงเชิงประจักษ 
(Face Validity) กลุมตัวอยางประกอบดวยนักมวย 110 คน ฝกสอนและผูชวยผูฝกสอนจานวน 44 คน ผูจัดการทีม
และผูชวยผูจัดการทีม 44 คน ผูช้ีขาดจานวน 30 คน ผูชมจานวน 140 คน และผูส่ือขาวกีฬาจานวน 30 คน โดยวิธีการ
สุมแบบงาย 28  กลุม    

1. กลุมตัวอยางท่ีเปนนักมวยมีความคิดเห็นมากที่สุดวาคุณลักษณะของผูช้ีขาด มวยสากลสมัครเลนที่เปน
จริงและที่พึงประสงคแตกตางในดานคุณสมบัติสวนตัวและ วางแผนเตรียมการฝกซอมสมรรถภาพรางกาย โดย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคมากกวาเปนจริง  

2. กลุมตัวอยางผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอนที่เปนนักมวย มีความเห็นมากที่สุดวาคุณลักษณะของผูช้ีขาด
ของมวยสากลสมัครเลนที่เปนจริงและที่พึงประสงคแตกตางกันในดานความรู กติกามวยสากลสมัครเลน โดย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีมากกวาเปนจริง  

3. กลุมตัวอยางผูจัดการทีมและผูชวยผูจัดการทีมและกลุมผูชม มีความคิดเหมือนกัน คือมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดวาคุณลักษณะของผูช้ีขาดมวยสากลสมัครเลนที่เปนจริงและที่พึงประสงค แตกตางกันในทุกดานโดย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีมากกวาเปนจริง  

4. กลุมตัวอยาง ผูช้ีขาดมวยสากลสมัครเลน มีความคิดเห็นมากที่สุดวาคุณลักษณะของ ผูชี้ขาดมวยสากล
สมัครเลนท่ีเปนจริงและท่ีพึงประสงคแตกตางกันในดานการวางแผนการเตรียมการฝกซอมสมรรถภาพทางกายโดย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคมากกวาความเปนจรงิ  

 
วิบูลย  สุขยานุดิษฐ (2541) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     กลุมตัวอยาง      ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูบริหาร    จํานวน 45  
คน  อาจารย  จํานวน  292  คน และนักศึกษาจํานวน  377  คน  รวม  714  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง  วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (x)    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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( S.D) ความแปรปรวนทางเดียว ( One Analysis of Variance ) โดยการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Schiffe) 
และทดสอบที่ (t-test) 

ผลการวจัิยพบวา 
 1.  ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพฒันากฬีาเพ่ือความเปนเลิศ  
ดานจุดมุงหมายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ  ดานบทบาทหนาท่ีการดําเนนิงาน ดานกีฬาเพื่อความ

เปนเลิศ ดานการบริหารและการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  และดานความรวมมอืดําเนินงานกบัหนวยงานอ่ืน ใน
ระดับ เห็นดวย 

2.  ความคิดเห็นของผูบริหาร    อาจารย    และนักศึกษา  เกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพือ่     ความเปนเลิศ  ดาน
จุดมุงหมายของการพฒันากฬีาเพื่อความเปนเลิศ  ดานการบริหารและการพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศ  ไมแตกตาง 
กันอยางมนัียความสําคัญทางสถิติ  แตดานบทบาทหนาที่การดําเนนิงาน  ดานการกฬีาเพ่ือความเปนเลิศ  แตกตาง
อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั.01  และดานความรวมมือดําเนินงานกบัหนวยงานอ่ืน  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลศิ  ของบุคลากรระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แต   ดานบทบาหนาที่การดาํเนินงานดานกีฬา
เพ่ือความเปนเลิศ  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ ทางสถิติทีร่ะดับ .001 

 
วีรวัฒน   เผือกทอง. (2545) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและพึงประสงคของผูตัดสินบาสเกตบอล ตาม

ทัศนะของนักกีฬา ผูฝกสอนและผูจัดการทีม 2 ดาน คือ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธและดานความสามารถในการ
ตัดสิน กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักกีฬา 160 คน ผูฝกสอน 40 คน และผูจัดการทีม 20 คน พบวาคุณลักษณะท่ีเปนจริง
ของผูตัดสินบาสเกตบอล ตามทัศนะของนักกีฬา ผูฝกสอนและผูจัดการทีมดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธและ
ดานความสามารถในการตัดสิน อยูในระดับปานกลาง สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูตัดสินบาสเกตบอลตาม
ทัศนะของนักกีฬา ผูฝกสอนและผูจัดการทีม ดานมนุษยสัมพันธและดานความสามารถในการตัดสินอยูในระดับมาก
ที่สุด  

 
ประสิทธ   ผลพฤกษา (2546) ไดทาการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่มี

ตอการเรยีนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาในปการศึกษา 2545 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลตอการเรียนการสอนกิจกรรม พลศึกษา กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒท่ีลงทะเบียนวิชากจิกรรมพลศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 จานวน 350 คน เปนนิสิตชาย 
จานวน 110 คน เปนนิสิตหญิง จานวน 240 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีน 
ครินทรวโิรฒที่มีผลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ปการศึกษา 2545 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  
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มีคาความเช่ือม่ัน .89 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละและไค–สแควร (Chi – Square) กําหนด
ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา   

1. ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอการเรียนการสอนกิจกรรม พลศึกษา อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลางและเห็นดวยมากท่ีสุด โดยคิดเปนรอยละ 64.00, 35.10 และ 0.90 ตามลาดับ
และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของนิสิตวิทยาลัยที่มีผลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ดาน
จุดมุงหมาย ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ดานครูผูสอนและดานวัดผลและประเมินผล สวน
ใหญอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยคิดเปนรอยละ 69.60, 64.60, 62.30 และ 69.40 ตามลาดับ สวนดานหลักสูตรและ
ดานอุปกรณและสถานท่ีน้ันสวนใหญอยูในระดับเห็นดวยปานกลางโดยคิดเปนรอยละ 64.90 และ 58.60 ตามลาดับ                       

2. ความคิดเห็นของนิสิตชายและนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีตอการเรียน การสอนวิชา
กิจกรรมพลศึกษาไมแตกตางกัน  

3. ความคิดเห็นของนิสิตระหวางกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ไมแตกตางกัน  

4. ความคิดเห็นของนิสิตชายระหวางกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีผลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ไมแตกตางกัน  

5. ความคิดเห็นของนิสิตหญิงระหวางกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มผีลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ไมแตกตางกัน   

 
ฐิติกานต  แกววิเศษ (2547) ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอการจัดการแขงขันรอบ

คัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 กลุมตัวอยาง เปนผูควบคุมทีม 50 คน ผูฝกสอน 40 คน และ
นักกีฬา 246 คนรวมท้ังส้ิน 336 คน ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอการจัดการ 
แขงขันรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีความเช่ือม่ันแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเทากับ .87  วิเคราะหขอมูลโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย  หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ Tและ F ผล
การศึกษาพบวา  

1. ดานการจัดและดาเนินการแขงขัน พบวา ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาตอการ
จัดการแขงขันรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 30 โดยรวม อยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทั้ง 9 ขอ โดยขออยูในระดับมาก 3 ขอแรก คือบุคลากรในดานการจัดการแขงขัน
สามารถจัดการแขงขันตามระเบียบของคณะกรรมการ 30 บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยบุคลากรมีความ
รับผิดชอบ  

2. ดานประชาสัมพันธ พบวา ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอการจัดการแขงขันรอบ
คัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 30 โดยรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน 
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ระดับมากท้ัง 3 ขอ ปานกลาง 5 ขอ โดยขออยูในระดับมาก 3 ขอคือ ความรวดเร็วในการสรุปผลการแขงขัน มีขอมูล
ขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการแขงขัน บุคลากรในการประชาสัมพันธ มีจานวนเพียงพอ  

3. ดานสนามและอุปกรณการแขงขัน พบวา ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอการ
จัดการแขงขันรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 30 โดยรวมอยู ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ ปานกลาง 4 ขอ และนอย 1 ขอ โดยขออยูในระดับมาก 3 ขอคือ ความเหมาะสม
ของสถานที่และอุปกรณที่ใชในการแขงขัน สนามแขงขันมีอากาศถายเทและแสงสวางเพียงพอ มีอุปกรณท่ีใชในการ
แขงขันเพียงพอ  

4. ดานการรักษาพยาบาล พบวา ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอการจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังที่ 30 โดยรวมอยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากท้ัง 3 ขอ ปานกลาง 5 ขอ โดยขออยูในระดับมาก 3 ขอคือ มีแพทยหรือเจาหนาที่พยาบาลประจาสนาม
การแขงขันทุกสนาม แขงขันกับสถานพยาบาลในการนาสงผูปวยอยางดี  

5. ดานที่พักและอาหาร พบวา ความคิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกีฬาตอ การจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 30 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทั้ง 1 ขอ ปานกลาง 9 ขอ โดยขออยูในระดับมาก 3 ขอคือ สถานที่พักมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และอานวยความสะดวกแกนักกีฬาและเจาหนาท่ี สถานที่พักมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะมีหองนาเพียงพอและ
แยก ชาย – หญิง  

 
ภัทร ภัทรฐิตินรุักษ (2547) ความคิดเห็นของเยาวชนในกรงุเทพมหานคร ดานการเดินทางพบวา ความ

คิดเห็นของผูควบคุมทีม ผูฝกสอนและนักกฬีาตอการจดัการแขงขัน รอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย
ครั้งที ่30 โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทัง้ 6 ขอ โดยขออยูใน
ระดับมาก 3 ขอคือ ระยะทางที่พักนักกีฬากบัสนามการแขงขันไกลเกินไปการจราจรติดขัดระหวาง 
เดินทางไปสนาม เจาภาพมีการเตรียมยานพาหนะเพียงพอตอการรับ – สงไปยังสนามแขงขันท่ีมีตอการฝกเทควันโด
ในเพศหญิง กลุมตัวอยางเปนเยาวชนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกดักองการมัธยมศึกษา เปนเพศ
ชายจานวน 225 คน เปนเพศหญิงจานวน 275 คน รวมทั้งส้ิน 500 คน ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร เห็นดวยกบัการที่เพศหญิงฝกเทควันโด คิดเปนรอยละ 97.20 โดยเยาวชนชายเห็นดวยรอยละ 
95.11  เยาวชนหญิงที่เห็นดวยคิดเปนรอยละ 98.90 นอกจากน้ีความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการฝกเทควันโดใน
เพศหญิงในเรือ่งอื่น ๆ มีดังนี้  

1. ชวงอายุที่เหมาะสมกับการเริ่มฝกควรอยูระหวาง 7-12 ป คิดเปนรอยละ 64.20 2. ควรใหเพศหญิงและเพศ
ชายฝกรวมกนั คิดเปนรอยละ 64.40 3. ควรแยกการฝกเฉพาะท่ีเริ่มหัดใหม คิดเปนรอยละ 76.80 คุณลกัษณะดาน
วิชาการและบริหารสังคมโดยรวม ความคิดเห็นของผูบรหิาร อาจารยและนักศึกษา คุณลกัษณะทีเ่ปนจรงิเห็นดวย
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.79 และคุณลักษณะที่พึงประสงค เห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 99.27  

DPU



31 
ขจรจิตร  ตะหมัง (2548) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 ท่ีมีผลตอโครงการพลศึกษาใน

โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง ปการศึกษา 2547 การศึกษาครั้งน้ีมีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของ
นักเรียนชวงช้ันที่ 4 ท่ีมีตอโครงการพลศึกษาในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง ปการศึกษา 2547 กลุมตัวอยางเปน
เพศชาย จานวน 240 คน และ เพศหญิง 342คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คา
ความเช่ือมั่นเทากับ .87 แลวนามาวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ ผลการวจิัยพบวา  

1. นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชั้นเรียน ความคิดเห็นตอ
การจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก รอยละ 47.39, 46.96 และ 45.87 ตามลาดับ 

2. นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 จําแนกตามเพศ 2.1 เพศชาย ในความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในช้ันเรียนความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก 2.2 เพศหญิง ในความคิดเห็นตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาพลศึกษาในช้ัน
เรยีนความคิดเห็นตอการจดัการแขงขันกีฬาภายในโรงเรยีน ความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 
มีความคิดเห็นในระดบัมาก  

3. นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 จําแนกตามระดับช้ัน 3.1 นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในความคิดเห็นตอการจัดการ
เรยีนกาสอนวิชา พลศึกษาในช้ันเรียนความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ความคิดเห็นตอการ
จัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก 3.2 นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ในความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาในชั้นเรียนความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน ความ
คิดเห็น 32 ตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก 3.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาในช้ันเรยีนความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน ความคิดเห็นตอ การจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก                                           

 
ถนอมวงศ    กฤษณเพ็ชร และ รัชนี ขวญับญุจนั (2549) การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ 

ยุทธศาสตรการกีฬาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับยุทธศาสตร
การกีฬาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนากีฬาชาติ กลุมตัวอยางเปนผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการกีฬาจากกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ประกอบดวย ขาราชการบํานาญ อาจารยในระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษาและคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และกลุมเอกชน โดยสัมภาษณเชิงลึก 3 ทาน และตอบ
แบบสอบถามพรอมแสดงความคิดเห็นอยางอิสระอีก 3 ทาน รวมเปน 6 ทานในรอบแรก นําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ 16 ทาน ตอบและจัดทาํสนทนากลุม เพื่อรับฟงความคิดเห็น จากท่ีประชุมในรอบ
สอง แลวนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงจากการสนทนากลุมใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 24 ทาน ตอบในรอบ
สุดทายวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ ผลการวจิัยพบวา จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิทุกทานเห็น
ดวยกับปจจัยท้ัง 6 ดานและองคประกอบยอย และตองการใหมีการจัดอันดับความสําคัญของปจจัยแตละดานและให 
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มีองคกรทีร่ับผิดชอบดานพลศึกษาและกฬีาโดยตรง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการกีฬาข้ึนพ้ืนฐานเพื่อ
พัฒนากีฬาชาติ มีความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ มีคาดัชนีความสอดคลองสวนใหญอยูระหวาง 0.83-1.00 ซ่ึง
มีความตรงระดับดีมาก ผูทรงคุณวุฒิโดยรวมมีความเห็นดวยมากที่สุดเกีย่วกับปจจยัที่มีความสัมพันธกับยุทธศาสตร
การกีฬาข้ึนพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนากีฬาชาติ เม่ือจําแนกตามกลุมผูทรงคุณวุฒิ พบวากลุมอาวุโส กลุมอาจารย และกลุม
เอกชนมีความเห็นดวยตอปจจัย 5 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแก ดานนโยบายและ
การบริหารงาน ดานองคกรที่รับผิดชอบ ดานสนาม/อุปกรณกีฬา และส่ิงอํานวยความสะดวก ดานงบประมาณ และ
ดานความรวมมือของประชาชน/ชุมชน ยกเวนดานบุคลากรทางการออกกําลังกาย/กฬีา การจัดอันดับความสําคัญ
ของปจจัยเรยีงตามลําดับดังน้ี ดานนโยบายและการบรหิารงานดานองคกรทีร่ับผิดชอบ ดานงบประมาณ ดาน
บุคลากร ทางการออกกําลังกาย/กีฬา ดานสนาม/อุปกรณกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวก และดานความรวมมอืของ
ประชาชน/ชุมชน  

 

แสงทอง หอมสวาสด์ิ (2550) ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูควบคุมทีมท่ีมีตอการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธาน ีปการศึกษา 2549 กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จานวน 100 คน ครผููควบคุมทีมจานวน 400 คน ไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั เปนแบบสอบถามที่ผูวจัิยสรางขึ้น มี
คาความเช่ือมัน่ .97 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ ผลการศึกษาพบวา  ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรยีนที่มีตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนระดับ ประถมศกึษาของโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่
การศกึษาอุดรธาน ีปการศึกษา 2549 ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.90, 40.42 และ 46.10 ตามลาดับ สวนดานบุคลากร
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.17 2. ความคิดเห็นของครผููควบคุมทีมโรงเรยีนที่มีตอการจัดการ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธาน ีปการศึกษา 2549 ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร ดานสถานที ่อุปกรณและส่ิงอานวยความสะดวก โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 47.15, 39.92 และ 41.15 ตามลาดับ สวนดานงบประมาณมีความเหมาะสมอยูใน ระดับมาก คิด
เปนรอยละ 38.10 3. ความคิดเห็นระหวางครูผูควบคุมทีมท่ีมีวุฒิทางพลศึกษาและครผููควบคุมทีมท่ีมีวุฒิทาง
การศกึษาอื่นที่มีตอการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนระดับประถมศกึษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี ปการศึกษา 2549 ไมแตกตางกัน 
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เมธพร นาคะสรรค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศของโรงเรยีนบาน

สํานักไมเรียบ   การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1.  ศึกษาความคิดเห็นของครฝูก คร ูนักกีฬาและคณะกรรมกาสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเซปก

ตะกรอสูความเปนเลิศของโรงเรียนบานสํานักไมเรยีบ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช และ    
2. เพื่อประมวลขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศ กลุมประชากรท่ีใชใน

การศกึษาครั้งน้ีจํานวนทั้งส้ิน 77 คน ประกอบดวย ครูฝก 3 คน ครู 15 คน นักกีฬาเซปกตะกรอ 45 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวจิัยประกอบดวย แบบสอบถาม ความคิดเห็นในการ
พัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศ จาํนวน 1 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลีย่  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุป
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นในการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศตามความคิดเห็นของครูฝก คร ูนักกฬีาและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลศิของโรงเรียนบานสํานัก
ไมเรยีบโดยรวมเห็นดวยอยูในระดบัมา มีคาเฉลี่ย( =3.74) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานมีความเห็นดวยอยูใน
ระดับมากเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป หานอยไดแก ดานจุดมุงหมายของกีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศ มี
คาเฉลี่ย( =3.98) ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานกีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =3.88) ดานการ
บริหารและ การพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ย ( =3.87) และดานความรวมมือ การดําเนนิงานกับ
หนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ย ( =3.29) ตามลําดบัและเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของสรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
               1.1 ความคิดเห็นของครูฝกเกี่ยวกับการพฒันากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลศิโดยรวมเห็นดวยอยู
ในระดบัมากมีคาเฉลี่ย ( =3.71) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เห็นดวยในดาน ตาง ๆ อยูในระดับมากเรยีง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานจดุมุงหมายของกีฬา เซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =4.14) 
ดานการบริหารและการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอ สูความเปนเลิศ (= 3.90) ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานกีฬา
เซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =3.79) และดานความรวมมือการดําเนินงานกับหนวยงานอื่นมีคาเฉลี่ย          
( =3.00) ตามลาํดับ 
               1.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศโดยรวมเห็นดวยอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ย ( =3.60) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เห็นดวยในดานตาง ๆ อยูในระดับมากเรยีงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานจดุมุงหมายของกีฬา เซปกตะกรอสูความเปนเลศิมีคาเฉลี่ย ( = 4.02) ดาน
บทบาทหนาที่การดําเนินงานกีฬา เซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =3.94) ดานการบริหารและการพัฒนากีฬา
เซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( = 3.86) และดานความรวมมือการดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืนมีคาเฉลี่ย         
( =3.01) ตามลาํดับ 
               1.3 ความคิดเห็นของนักกีฬาเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศโดยรวมเห็นดวย
อยูในระดับมากมีคาเฉลีย่ ( =3.86) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เห็นดวยในดาน ตาง ๆอยูในระดบัมากเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรวมมือ การดําเนินงานกบัหนวยงานอ่ืน ( =3.99) ดานการ 
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บริหารและการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสู ความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =3.89) ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานกีฬา
เซปกตะกรอสูความเปนเลิศ ( = 3.87) และดานจุดมุงหมายของกีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลศิมีคาเฉลี่ย ( =3.69) 
ตามลําดับ 
               1.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการพฒันากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลศิ
โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมากมีคาเฉลีย่ ( =3.74) เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา เห็นดวยในดานตาง ๆอยูใน
ระดับมากเรยีงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานจดุมุงหมายของกีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศมี
คาเฉลี่ย  ( =4.08) ดานบทบาทหนาที่ การดาํเนินงานกีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( =3.92) ดานการ
บริหารและการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศมีคาเฉลี่ย ( = 3.81) และดานความรวมมือการดําเนินงานกับ 
หนวยงานอ่ืนมีคาเฉลี่ย ( =3.16)  ตามลําดบั 
              2. ประมวลขอเสนอแนะในการพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลศิตามความคิดเห็นของ ครูฝก ครู 
นักกีฬาและคณะกรรมการสถานศึกษา มปีระเด็นสําคัญ คือควรขอความรวมมือกับ กรมพลศกึษาหรือโรงเรียนกีฬา
ในการอบรมผูฝกสอนกีฬาเซปกตะกรอเพ่ือพัฒนากีฬาเซปกตะกรอสูความเปนเลิศ ควรสงเสริมนกัเรยีนท่ีมี
ความสามารถดานกีฬาเซปกตะกรอเขาสูสังกัดหรือสโมสรกีฬาสมัครเลนแหงประเทศไทยเพ่ือผลักดันใหเปน
นักกีฬาอาชีพ ควรขอความรวมมือ จากเอกชนและหนวยงานที่เกีย่วของสนับสนุนทุนสงเสริมการกีฬาของโรงเรยีน 
ควรสงเสริมกีฬา ที่หลากหลายตามความสามารถและความสนใจของนักเรยีน ควรมีผูฝกซอมที่มีความสามารถและ
มีประสบการณการเปนนักกีฬาเซปกตะกรอในระดับตาง ๆ มาฝกซอม ควรมีคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาดานกีฬาเซปก
ตะกรอที่เปนผูทรงคุณวุฒิและเปนทีย่อมรับเพ่ือผลักดันกีฬาสูความเปนเลิศ ควรใหอํานาจในการตัดสินใจและ
เสริมสรางขวญักําลังใจใหแกผูฝกซอมและนักกีฬาเพิ่มมากข้ึน ควรปลกูฝงทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมพ้ืนฐาน
ของนักกีฬาในเรื่อง การรูแพ รูชนะ รูอภยั เช่ือฟงผูฝกซอมและมีความรับผิดชอบ ควรเตรยีมผลตินักกีฬาเซปก
ตะกรอรุนใหม ๆ อยางตอเนื่อง ควรสงเสริมการฝกทกัษะพืน้ฐานที่ตรงกับความสามารถพิเศษของเด็กต้ังแตระดับ
อนุบาล และควรจัดใหโรงเรยีนเปนฐานการเรียนรูดานกฬีาเซปกตะกรอของชุมชนและทองถิ่น 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ 
ชุนเมคเกอร  ( Shoonmaker, 1981)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ การจัดโครงการแขงขันกีฬา”ระหวางวิทยาลัยใน

วิทยาลัยคริสเตียนท่ีคัดสรร  โดยใชแบบสอบถาม  และการสัมภาษณผูจัดโปรแกรมพลศึกษา ในวิทยาลัยคริสเตียน
ในตอนกลางวันของแอตแลติก  และตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมกีฬา
วิทยาลัยคริสเตียนแหงชาติ (National  Christian Collage Athletic Assciation)  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการจัด
และการดําเนินการกิจกรรมการแขงขันกีฬาในวิทยาลัยเหลานี้  ไมไดยึดถืหลักการตางๆ มากนัก  และการสนับสนุน
หลักการตางๆ  ใหไดผลน้ัน อยูที่การประสานงานกันอยางดี สําหรับสมาคมกีฬาวิทยาลัยคริสเตียนแหงชาติน้ัน ไม
คอยใหการสนับสนุนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัยคริสเตียนขนาดเล็กเทาที่ควร 
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แคลนยอน  และกอต  (อางในประวัติ เสงขาว, 2530 ) ไดศึกษานักกีฬาช้ันแนวหนาของวิทยาลัยซ่ึงเปน

ผูชาย ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เพื่อวัดปจจัยท่ีทําใหพวกเขามีสวนรวมในการกีฬา ขอมูลไดแสดงใหเห็นวา
อิทธิพลของพอแมมีความสําคัญมากท่ีสุด และเพ่ิมมากข้ึนในระดับอุดมศึกษาการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การ
สนับสนุนที่ไดรับจากตัวแทนการอบรมเรียนรูนั้นผันแปรไปตามประเภทกีฬา   
 

โช (Cho. 1990 ) ไดทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักกีฬาชาติเกาหลีและโคชที่มผีลตอการเตรยีมตัวของ
นักกีฬา ในการศึกษาครั้งนี ้เปนนักกีฬาทีมชาติเกาหล ีจานวน 313 คน โคช 35 คน ซ่ึงโคชจานวน 19 คน เปนโคช
กีฬาประเภททีมและอยูในระหวางการเตรยีมตัวสาหรับการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสทีก่รุงปกกิ่งเก็บขอมูลใน
ระหวางวันที ่16 มีนาคม ถึงวันที ่29 มีนาคม 2533 การเกบ็ตัวฝกซอมในศูนยฝกซอมกีฬาแหงชาติไทยเทานัน้ 
ผลการวิจัยพบวา  

1. นักกีฬาทีมชาติเกาหลีและโคชมีทัศนคติเห็นดวยและใหการสนับสนุนในการเก็บตัวฝกซอมกีฬากอนการ
แขงขัน  

2. นักกีฬาทีมชาติเกาหลีและโคชที่มีตอทศันคติเห็นดวยใหการสนับสนุนในการเตรียมตัว ในดานการรับรู
ดวยตนเองและการพัฒนาทางบุคลิกภาพ สภาวะส่ิงแวดลอมและความเปนอยูโดยท่ัวไปรวมทั้งในดานทั่ว ๆ ไป  

3. นักกีฬาทีมชาติเกาหล ีในกีฬาที่ไมปะทะและกีฬาประเภททีม มีความเห็นดวยอยางมาก ในดานการเตรยีม
ทีมเขาแขงขันมากกวานักกฬีาที่ตองปะทะและนักกีฬาประเภทบุคคล  

4. นักกีฬาทีมชาติหญิงของประเทศเกาหลีมีทัศนคติเห็นดวยและใหการสนับสนุนใน การเตรยีมทีมมากกวา
นักกีฬาเพศชาย  

5. นักกีฬาทีมชาติเกาหลีมโีอกาสไปแขงขันในท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก มีทัศนคติเห็นดวยและให การสนับสนุนใน
การฝกซอมมากกวานักกีฬาที่ไมเคยออกไปแขงขันในทีต่าง ๆ ทั่วโลก  

6. โคชทีมชาติเกาหลีมีทัศนคติเห็นดวยเปนอยางมากในการเตรียมทีมเขาแขงขันมากกวานักกีฬา  
 
กูลด และคณะ (Gould; et al. 2005 . Abstract) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพและสถานภาพทาง

สังคมท่ีผูฝกสอนกีฬาในระดับโรงเรยีนมธัยมศึกษาควรมีและศึกษาความเขาใจของผูฝกสอนตอบทบาทของตนเองท่ี
สามารถพฒันาทักษะของนักกีฬา โดยสํารวจจากผูฝกสอนใน ระดับมัธยมจานวน 154 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ผลสรุป
วา เรื่องที่ผูฝกสอนใหความสําคัญที่สุดคือ เรื่อง จิตวิทยา การพฒันาทางสังคม ทักษะการสอนพลศึกษาและการ
พัฒนาการทางกาย สวนปญหาท่ีเกิดกับผูฝกสอนที่ทางานระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คือ ไมประสบความสําเรจ็ใน
การสรางความรับผิดชอบในตนเอง การขาดแรงจูงใจ จริยธรรมในการทางาน ขาดความสามารถในการส่ือสาร 
ทักษะการฟง ปญหากับผูปกครองและระดบัผลการเรียนที่ไมดีผลจากการวิจัยนาไปสูการพฒันาการศึกษาใหกับผู
ฝกสอนในระดับมัธยมและการพฒันาการทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  
 

DPU



36 
สเตนเซล (Stenzel. 2005 . Abstract) ไดวิจยัเรื่องการการรายงานผลดวยตนเองเกี่ยวกบัคุณภาพและ

บุคลิกภาพผูฝกสอนกีฬาประเภททีมท่ีประสบความสําเร็จในการแขงขัน ดิวิช่ัน 3 ของมหาวิทยาลยั เปนการวิจัย
เฉพาะกรณีกับผูฝกสอน 6 คน ท่ีอยูในสถาบันขนาดใหญเปนสถาบันท่ีอยูในเขตเมืองและคาทอลกิใชวิธกีารเก็บ
รวบรวมขอมลู โดยการสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ27  รวมทั้งการสังเกตโดยตรง ผลการวิจัย
พบวา คุณภาพและบุคลกิภาพของผูที่แสดงบทบาทเปนผูฝกสอนกีฬาที่ประสบความสําเร็จคือ ความสามารถในการ
คิดของนักกีฬา ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการกําหนดและการส่ือสารส่ิงท่ีคาดหวังตอผูเลนและ
ทีม การมีจรยิธรรม มีความสามารถในการคิดจูงใจนักกฬีาใหฝกหนักมีความอดทนตอความยากลาบาก มีบุคลิกภาพ
ของตน เปนผูประนีประนอมมีความรูความสามารถในการสอน ความรูและทักษะกฬีาใหแกนักกฬีาเปนผูท่ีมีมมุมอง
ทางบวกตอบทบาทของนักกีฬา  

 
แมกเรย (McRae. 2005 . Abstract) โดยมีความมุงหมายในการวิจัยเพื่ออธิบายบุคลิกภาพของการเปนผู

ฝกสอนกีฬามอือาชีพ โดยเลอืกผูฝกสอนกฬีา 1 คน จาก 5 คน ของกีฬาลีกในอเมริกาเหนือ ซ่ึงเปนผูที่สามารถทาให
ทีมไดชนะเลิศและมีการบันทึกผลของการปฏิบัติหนาท่ีในการท่ีทาใหทีมประสบความสําเร็จเอาไว งานวิจัยเชิง
คุณภาพน้ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาพถายและชีวประวัติการหาคาความนาเช่ือถือของขอมูล คือ การตรวจสอบ
เน้ือหา การตรวจสอบความถูกตองโดย เพื่อนรวมงานการสรุปรายงานประจาสัปดาห ผลการวิจัยพบวาบุคลกิภาพ
ของการเปนผูฝกสอนกีฬามีดังน้ี  

1. กําหนดและนิยามบทบาทของการเปนผูฝกสอนใหชัดเจน  
2. มีความเขาใจวากีฬาเปนเพียงเกมสการเลนไมใชชีวิตจริง  
3. ใหคุณคาของความสามัคคีกันในทีม  
4. มีวิธกีารใชภาวะผูนาหลายวธิ ี 
5. ซ่ือสัตยตอตนเอง  
6. มีความสัมพันธภาพท่ีดีกบันักกีฬา 
 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวาการพฒันาการกีฬาข้ันพืน้ฐานเปนปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนา

กีฬาชาติของชาติ ตองมีปจจยัในดานตางๆ ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานองคกรที่รับผิดชอบ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากรทางการกีฬา ดานสนามอุปกรณกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวก และดานความรวมมือของ
ประชาชน/ ชุมชน อันจะสงผลถึงการพัฒนากีฬาของชาติตอไป 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ผูวจัิยไดทําการศึกษาวจัิยเรื่องนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความ

เปนเลิศ ผูวิจยัไดดําเนินการวิจัยโดยการนาํเสนอเปนข้ันตอนดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย จํานวน 1,200  คนในการสุม

ตัวอยางประชากร ผูวจัิยใชวธิีการสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  (อางถึงใน
ธานินทร  ศิลปจารุ 2549) และวธิีการสุมแบบงาย  (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางประชากร 291 คนผู
ฝกสอนของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 25  คน  ผูวิจัยใชไดประชากรทั้ง 25 คนและนกักีฬา มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยจํานวน  220  คนในการสุมตัวอยางประชากร ผูวิจยัใชวิธกีารสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  ( อางถงึในธานินทร  ศิลปจารุ 2549) และวิธกีารสุมแบบงาย  (Simple Random 
Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 140  คน       รวมทั้งหมด  456  คน 

 
เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  โดยแบงออกเปน  3  

ตอนดังน้ี 
ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือ 

ความเปนเลิศ ของบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา ในดานตาง ๆ ตอไปน้ี 
 1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
 2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ 
 3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ 
 4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
ตอนที่  3  แบบสอบเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกีย่วกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬา

ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
ผูวจัิยสรางเครือ่งมือตามลําดบัข้ันตอนดังนี ้

   1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและรายงานการวจัิยท่ีเกีย่วของกับแนวทางการพัฒนากีฬาของแผนพัฒนากีฬา 
แหงชาติ  การพัฒนากีฬาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําขอมูลท่ีไดจากขอ 1 นํามาสรางแบบสอบถามเกีย่วกบันโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ  

 3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนหาความเที่ยงตรง (validity) โดยนําไปใหผูเช่ียวชาญจากศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตรวจแลวนํามาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวนําไป Try – Out  กับบุคลากร และนักศกึษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ดวยวิธกีารสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ไดความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ = .98 
                การเก็บและรวบรวมขอมูล 

                ผูวิจัยใชวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี ้

          1.  ผูวิจัยไดสงขอมูลไปยังกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 456  ชุดและไดรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง จํานวน 456  ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 

                 2.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองแลวนําไปวิเคราะหตอไป  

               การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวจิัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง 

สังคมศาสตร ดังน้ี 

1.  นําแบบสอบถามตอนที่ 1  เกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมาแจกแจง 
ความถี่มาหาคารอยละและนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2.  นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉลี่ย (X) และสวน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอเปนแบบความเรยีง 

3.  การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิีของเชฟเฟ 

4.  นําแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปแลวนาํเสนอเปนแบบความเรียง 
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โดยกําหนดคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale )  กําหนดคาคะแนนเปน  4  ระดบั  ดังนี ้
เห็นดวยอยางย่ิง   หมายถึง  มีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกิจ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ    ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง    
เห็นดวย   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

เพ่ือความเปนเลิศ    ระดับเห็นดวย    
ไมเห็นดวย   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ    ระดับไมเห็นดวย    
ไมเห็นดวยอยางย่ิง   หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ    ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง    
 
นําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายของขอมูลโดยเกณฑ ดังน้ี (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2549) 
คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.00  หมายความวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิง่      
คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50   หมายความวาอยูในระดับเห็นดวย  
คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50   หมายความวาอยูในระดับไมเห็นดวย  
คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50   หมายความวาอยูในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง    
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัครั้งน้ีเปนการวจิัยเพ่ือศึกษานโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อ

ความเปนเลิศ    ผูวจิัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน  4  ตอน ดังนี้คือ 
ตอนที่  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ 

Check List 
ตอนที่ 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย  

เพ่ือความเปนเลิศของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกีฬา ประกอบดวย 4  ดาน 
 1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
 2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ 
 3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ 
 4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
ตอนที่ 3.  ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับ

นโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   
ตอนที่ 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนา

กีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ 
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ตอนท่ี  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่  1  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  บุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย 291 63.82 
2.  ผูฝกสอน  25 5.48 
3.  นักกีฬา 140 30.70 

รวม 456 100.00 
 
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ พบวา

สถานภาพสวนใหญเปนบุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย  คิดเปนรอยละ  63.82  รองลงมาเปนนักกีฬา คิด
เปนรอยละ 30.70  และเปนผูฝกสอน  คิดเปนรอยละ 5.48  ตามลําดับ 

 
ตารางที่  2  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  เพศชาย 312 68.42 
2.  เพศหญิง 144 31.58 

รวม 456 100.00 
 
จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศพบวา

สถานภาพสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  68.42  รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 31.58 ตามลําดับ 
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ตารางที่  3  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

สถานภาพ จํานวน           รอยละ 
1.  อายุนอยกวา 18 ป       
2.  อายุระหวาง 18 - 22 ป     
3.  อายุระหวาง  23 - 27 ป      
4.  อายุระหวาง 28 - 32 ป     
5.  อายุระหวาง 33 - 37 ป       
6.  อายุระหวาง 38 - 42 ป    
7.  อายุระหวาง  43 - 47 ป       
8.  อายุระหวาง 48 - 52 ป    
9.  อายุระหวาง  53 - 57 ป     
10. อายุมากกวา  58  ปข้ึนไป   

0 
300 
60 
25 
35 
18 
5 
3 
4 
6 

0.00 
65.79 
13.16 
5.48 
7.68 
3.95 
1.10 
0.66 
0.88 
1.32 

รวม 456             100.00 
 
จากตารางที่  3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุพบวาสวน

ใหญมีอาย ุอายุระหวาง 18 - 22 ป      คิดเปนรอยละ  65.79  รองลงมามีอายุระหวาง  23 - 27 ป   คิดเปนรอยละ 13.16 
และมีอายุระหวาง 33 - 37 ป  ป      คิดเปนรอยละ  7.68  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติย  เพ่ือ
ความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา ประกอบดวย 4 ดาน 
 
ตารางที่  4  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬา 

ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั   
 

 บุคลากรของมหาวิทยาลยั 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ  3.56 .46 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ 3.52 .45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลศิ 3.50 .32 เห็นดวย 

4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 3.48 .54 เห็นดวย 

รวม 3.52 .44 เห็นดวยอยางย่ิง 
 
จากตารางที่  4 พบวาความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย  

เพ่ือความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ   ( x =  3.56 )  รองลงมาคือ  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ   ( x =  3.52  )  
สวนอยูในระดับเห็นดวย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการบริหารและพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

( x =  3.50  ) และ ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ( x = 3.48)  ตามลําดบั 
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ตารางที่  5  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬา 

ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของผูฝกสอน  
  

 ผูฝกสอน 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ  3.62 .61 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ 3.54 .55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลศิ 3.57 .52 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 3.51 .46 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 3.56 .64 เห็นดวยอยางย่ิง 
 
จากตารางที่  5  พบวาความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย  

เพ่ือความเปนเลิศ ของผูฝกสอน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยอยางยิง่  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี คือดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปน
เลิศ ( x =  3.62 ) ดานการบริหารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ( x =  3.57) ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดาน
การกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ ( x =  3.54 ) และดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอื่น ( x =  3.51) ตามลําดับ 
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ตารางที่  6  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬา 

ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของนักกีฬา  
 

 นักกีฬา 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 3.76 .76 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ 3.55 .53 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลศิ 3.61 .62 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 3.73 .64 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 3.52 .64 เห็นดวยอยางย่ิง 
 
จากตารางที่  6  พบวาความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย  

เพ่ือความเปนเลิศ ของนกักฬีา ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งทกุดาน โดยเรยีงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ   
( x =  3.76) ดานความรวมมอืดําเนินงานกบัหนวยงานอ่ืน ( x =  3.73 )  ดานการบริหารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปน
เลิศ ( x =  3.61)    และดานบทบาทหนาที่การดําเนนิงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ ( x =  3.55 ) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกบันโยบายและ
โครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   
 
ตารางที่  7  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   
ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

ระหวางกลุม .99 2 .59 .67 
ภายในกลุม 135.67 453 .89  
รวม 136.67 455   
 
จากตารางที่  7  พบวาความคิดเห็นของของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับนโยบาย

และโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ ไมแตกตางกันที่ระดับ .05 

 
ตารางที่  8  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ   
ดานบทบาทหนาที่การดําเนนิงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม 3.05 2 .58 .87 
ภายในกลุม 137.27 453 .67  
รวม 140.32 455   
 
จากตารางที่  8  พบวาความคิดเห็นของของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับนโยบาย

และโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดาน
การกีฬา เพ่ือความเปนเลิศไมแตกตางกันที่ระดับ .05 
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ตารางที่  9  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  
ดานการบริหารและพัฒนากฬีาเพื่อความเปนเลิศ 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม .97 2 .59 .61 
ภายในกลุม 139.60 453 .98  
รวม 140.58 455   
 
ตารางท่ี  9  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผู

ฝกสอน และนกักีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  
ดานการบริหารและพัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศ ไมแตกตางกันทีร่ะดบั .05 

   
ตารางที่  10  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทยีบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  
ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
ระหวางกลุม .91 2 .69 .78 
ภายในกลุม 129.16 453 .88  
รวม 130.78 455   
 
ตารางท่ี  10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผู

ฝกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  
ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ไมแตกตางกันทีร่ะดับ .05 
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ตอนท่ี 4. ความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวทิยาลยัธรุกจิ
บัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ 

จากความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจ
บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศพอสรุปไดดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลศิที่
แนนอน เพ่ือเปนทิศทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 

2.   มหาวิทยาลัยควรมีควรมบีทบาทในเขารวมการจัดการและแขงขันกฬีาระดับชาติเพื่อเปนการกระตุนให
บุคลากร มีประสบการณและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ไมเฉพาะการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลยัเทานั้น 

3.   ผูบริหารและคณะกรรมการการกีฬาของมหาวิทยาลยั จะตองถือเปนนโยบายและจัดทําเปนแผนงาน
เพ่ือใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดการต่ืนตัว สนใจและปฎิบัติตาม 

4. ผูรับผดิชอบโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  ควรประสารความ
รวมมือกับคณะตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ผูวจัิยไดทําการศึกษาวจัิยเรื่องนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยเพือ่ความ

เปนเลิศ ผูวิจยัไดดําเนินการวิจัยโดยการนาํเสนอเปนข้ันตอนดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย จํานวน 1,200  คนในการสุม

ตัวอยางประชากร ผูวจัิยใชวธิีการสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  (อางถึงใน
ธานินทร  ศิลปจารุ 2549) และวธิีการสุมแบบงาย  (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางประชากร 291 คนผู
ฝกสอนของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 25  คน  ผูวิจัยใชไดประชากรทั้ง 25 คนและนกักีฬา มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยจํานวน  220  คนในการสุมตัวอยางประชากร ผูวิจยัใชวิธกีารสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  ( อางถงึในธานินทร  ศิลปจารุ 2549) และวิธกีารสุมแบบงาย  (Simple Random 
Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 140  คน       รวมทั้งหมด  456  คน 

 
เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ    โดยแบงออกเปน 

3  ตอนดังน้ี 
ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือ 

ความเปนเลิศ ของบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา ในดานตาง ๆ ตอไปน้ี 
1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ 
3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ 
4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 

ตอนที่  3  แบบสอบเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกีย่วกับนโยบายและโครงการพฒันา 
กีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย เพื่อความเปนเลิศ 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย 
ผูวจัิยสรางเครือ่งมือตามลําดบัข้ันตอนดังนี ้
1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและรายงานการวิจยัที่เกีย่วของกับแนวทางการพัฒนากฬีาของแผนพฒันากีฬา

แหงชาติ  การพัฒนากีฬาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2.  นําขอมูลท่ีไดจากขอ 1 นาํมาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของ

มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ  
3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนหาความเท่ียงตรง (validity) โดยนําไปใหผูเช่ียวชาญจากศูนยวจัิย

มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย ตรวจแลวนํามาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
4.  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวนําไป Try – Out  กับบุคลากร และนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30  คน เพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ดวยวธิีการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ไดความเชื่อม่ัน 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ = .98 

                
  การเก็บและรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

          1. ผูวจิัยไดสงขอมูลไปยังกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 456  ชุดและไดรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวย 
ตนเอง จํานวน 456  ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
                2.   นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองแลวนําไปวเิคราะหตอไป  

                 
 การวิเคราะหขอมูล 

         ผูวจิัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง 

สังคมศาสตร ดังน้ี 
1.  นําแบบสอบถามตอนที่ 1  เกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมาแจกแจง 

ความถี่มาหาคารอยละและนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2.  นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉลี่ย (X) และสวน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอเปนแบบความเรยีง 
3.  การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนกักีฬา เกี่ยวกับนโยบายและ

โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลศิ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง 
เดียว (One – way Analysis of Variance) หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ
เชฟเฟ 

4.  นําแบบสอบถามตอนที่ 3 มาสรุปแลวนาํเสนอเปนแบบความเรียง 
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สรุปผลการวจิยั 

 
ตอนที่  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ

แสดงขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ พบวาสถานภาพสวนใหญ
เปนบุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย  คิดเปนรอยละ  63.82  รองลงมาเปนนกักีฬา คิดเปนรอยละ 30.70  
และเปนผูฝกสอน  คิดเปนรอยละ 5.48  ตามลําดับ 

2  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศแสดง 
ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศพบวาสถานภาพสวนใหญเปนเพศชาย   
คิดเปนรอยละ  68.42  รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 31.58 ตามลําดับ 

3  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายแุสดง 
ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุพบวาสวนใหญมีอายุ ระหวาง 18 - 22 ป      
คิดเปนรอยละ  65.79  รองลงมามีอายุระหวาง  23 - 27 ป   คิดเปนรอยละ 13.16 และมีอายุระหวาง 33 - 37 ป  ป      
คิดเปนรอยละ  7.68  ตามลําดับ 

 
  ตอนที่  2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย  
เพ่ือความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา ประกอบดวย 4 ดาน 

1.  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬา 
ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติยเพ่ือความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  เพ่ือความเปนเลิศ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ในภาพรวมอยู
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดงันี้ คือ ดานนโยบายของการพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศ   รองลงมาคือ  ดานบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดาน
การกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ  สวนอยูในระดับเห็นดวย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการบริหารและ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ  และ ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ตามลําดับ 

2.  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬา 
ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย  เพื่อความเปนเลศิ ของผูฝกสอน พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการ
พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  เพ่ือความเปนเลิศ ของผูฝกสอน ในภาพรวมอยูระดบัเห็นดวยอยางยิ่ง  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัเห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี คือดาน
นโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ดานการบริหารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ดานบทบาทหนาที่
การดําเนนิงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ และดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ตามลําดับ 
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3.  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬา 

ของมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย  เพ่ือความเปนเลศิ ของนักกีฬา พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการ
พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อความเปนเลิศ ของนักกีฬา ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือดาน
นโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน  ดานการบริหารและ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ และดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลศิ  ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 3. ความคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากฬีาของมหาวิทยาลยั

ธรุกิจบณัฑติย เพ่ือความเปนเลิศ 
จากความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกิจ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศพอสรุปไดดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปน 

เลิศที่แนนอน เพ่ือเปนทิศทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
2.  มหาวิทยาลยัควรมีควรมีบทบาทในเขารวมการจัดการและแขงขันกฬีาระดับชาติเพื่อเปนการกระตุน 

ใหบุคลากร มีประสบการณและวิสัยทัศนที่กวางไกล ไมเฉพาะการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลยัเทาน้ัน 
3.  ผูบริหารและคณะกรรมการการกีฬาของมหาวิทยาลยั จะตองถือเปนนโยบายและจัดทําเปนแผนงาน 

เพ่ือใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดการต่ืนตัว  
4.  ผูรับผดิชอบโครงการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ  ควรประสาร 

ความรวมมือกับคณะตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ตอนที่  4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกี่ยวกบั 

นโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพือ่ความเปนเลิศ   
1.  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  ดาน
นโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศพบวาความคิดเห็นของของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และ
นักกีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานนโยบาย
ของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลศิ ไมแตกตางกันทีร่ะดับ .05 
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2.  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอน  

และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศดานบทบาท
หนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศพบวาความคิดเห็นของของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน 
และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ  ดาน
บทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลิศไมแตกตางกันทีร่ะดับ .05 

3.  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอน  
และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพ่ือความเปนเลิศ ดานการ
บริหารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศผลการวเิคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อ
ความเปนเลิศ  ดานการบริหารและพัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศ ไมแตกตางกันทีร่ะดับ .05 
             4.  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน  
และนักกีฬา เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศ  ดานความ
รวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืนผลการวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬา เกีย่วกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อ
ความเปนเลิศ  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน ไมแตกตางกันทีร่ะดับ .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายและโครงการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตยเพื่อความเปนเลิศ  
ผูวจัิยมีขอคนพบและมีประเด็นที่นาสนใจ จะนํามาอภิปรายดังนี ้

 
1.  ดานนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตยเพ่ือความเปนเลิศ 

บุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอนและนกักีฬามีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่งซ่ึงจะเห็นไดวานโยบายและ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยเพือ่ความเปนเลศิ นั้นจะตองมีความชัดเจนและมีความสําคัญตอ
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายของคณะกรรมการการกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทยในการพัฒนากีฬาของสถาบันอุดมศึกษาโดยการปรับปรุงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ใหเปนสากลมุงเนนความเปนเลศิและความสามัคคี  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง แนะนําหัวหมาก
เกมส, 2541) ตรงกับเปาหมายโครงการพฒันากีฬาชาติ  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (ฝายกิจการนักศึกษา. 2539) 
ความวา สงเสริมใหนิสิตของโครงการพัฒนากีฬาชาติ   มีการพัฒนาขีดความสามารถ มีโอกาสฝกซอม ดานการกีฬา
ใหสูงยิ่งสูง และพรอมรับใชชาติ นอกจากนี้ พินจิ  กลุละวนิชย (2539) กลาววา นักกีฬาท่ีจะเปนเลิศทางกีฬาไดน้ัน 
ข้ึนอยูที่ไดรับการฝกฝนทีถ่กูตองอยางสมํ่าเสมอ และสอดคลองกับมติของคณะกรรมการ จัดทําแผนพัฒนากีฬา 
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แหงชาติ ฉบับที่ 4 (2550 - 2554) ซ่ึงมีแนวทางวา สงเสริมใหมีการจัดการแขงขันหรือเขารวมการแขงขันระดับนาน
ชาติ เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานแกนักกีฬา ใหบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงคมากข้ึน ( การกีฬาแหงประเทศไทย, 
2551)  

2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
บุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬามีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยอยางยิ่ง ผูวจิัยเองมีความ

คิดเห็นวาดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ควรมีบทบาทหนาท่ีที่ชัดเจน ซ่ึงจะเปน
แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศได และการท่ีจะพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศนั้น ทกุภาค
สวนที่เกีย่วของจะตองทราบบทบาทและหนาที่ในการดําเนินงานของตนเอง เพื่อสนองนโยบายของผูบริหาร
มหาวิทยาลยัในดานการสงเสริมกีฬา การจัดระบบการดําเนินกจิกรรมการกีฬา และการควบคุมการกีฬา เปนตนซ่ึง
สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของการกีฬาแหงประเทศไทยคือการสงเสริมกีฬา การจดัระบบการดําเนินกจิกรรม
การกีฬา และการควบคุมการกีฬา การพัฒนาสถานกีฬาและสถานออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สวัสดกิารการกีฬา ความ
ชวยเหลืออดุหนุนสมาคมและสถาบันการกฬีา (การกีฬาแหงประเทศไทย ,2551 ) 

3.  ดานบริหารและการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
บุคลากรมหาวทิยาลยั  ผูฝกสอน และนกักฬีามีความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยอยางยิ่ง สอดคลองกับความ

คิดเห็นของ ชัยวัฒน   คํานวน จากการประชุมสัมมนาบุคลากรกีฬามหาวิทยาลัย กลาววานโยบายบรหิารกีฬา
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ไมมหีนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ในสถาบันอุดมศึกษา นาจะมีศูนย สํานักกีฬาใหเดนชัด มี
ผูบริหารดานกฬีาโดยเฉพาะจะทําใหการสงเสริมกีฬาเจรญิข้ึนอยางรวดเรว็ทั้งในมหาวิทยาเอง และระหวางสถาบันฯ 
จะทําใหเปาหมายชัดเจนยิ่งข้ึน และสนับสนุนผลการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยัแหง
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 15-16 มิถุนายน 2539  ณ โรงแรมรอยัล จอมเทียน รีสอรท เมืองพัทยา เรื่องการจัดต้ัง
หนวยงานเพื่อบริหารและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ทบวงมหาวิทยาลัยตองถือเปนนโยบายที่
จะใหทุกมหาวิทยาลัยมีหนวยงานเพื่อทําหนาที่บริหารพัฒนา และบรหิารกิจกรรม ซ่ึงอาจจัดไดแตกตางกันไปตาม
ความเหมาะสมในแตละมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานน้ี ตองมีฐานะเทียบเทา กอง ซ่ึงอาจจะเรยีนวา กองพัฒนากฬีา 
กองกีฬาและสุขภาพ หรือกองกีฬาและอนามัยตามความเหมาะสม (คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยั, 2539) 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณไดดําเนินการในเรื่องนี้มาแลว สามารถทําใหการบริหารและการพัฒนากฬีามีผลสัมฤทธิ์
ในทางท่ีดีขึ้น  
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4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอื่น 
บุคลากรมหาวิทยาลัย  ผูฝกสอน และนักกีฬามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงสอดคลองกับคํา

กลาวของ สมบัติ  กาญจนกิจ (2533) ไดกลาววา การวางแผนการสงเสริมพัฒนากีฬาใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ
นานาประเทศน้ัน จะตองมีการปูพื้นฐานที่ดี ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ และตองไดรับความรวมมือหลายฝาย การรวมมือท้ัง
ภาครัฐและองคกรเอกชนตาง ๆ ถือเปนแนวทางที่สําคัญในการที่จะพัฒนากีฬาของสถาบันสูความเปนเลิศได 
สนับสนุน งานวิจัยของ นพพร  ศรรินทร (2535) พบวา มีการรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ดานการวางแผน
พัฒนากีฬาการจัดการแขงขัน การฝกอบรมบุคลากร วิทยาศาสตรการกีฬา อาคาร สถานที่ และอุปกรณ ซ่ึงสนับสนุน
ความคิดเห็นของ ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย เฉลิมชัย บุญรักษ (2538) ใหความคิดเห็นในการสัมมนาเร่ือง การ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนา วาตองการเห็นกีฬามหาวิทยาลัยมีความมุงหมายเดนชัดทั้งความสามัคคี 
และความเปนเลิศทางการกีฬา โดยที่ทางการกีฬาแหงประเทศไทยจะใหการสนับสนุนทุกๆ ดาน ซ่ึงก็เปนไปตาม
แนวทางพัฒนากีฬา ตามโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รวมกับคณะกรรมการโอลิมปค
แหงประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย จัดฝกอบรมประกาศนียบัตรผูฝกสอนกีฬานานาชาติทั้งหมด 6 สาขา 
เพ่ือใหความรูทางวิชาการแกผูฝกสอนกีฬาของไทยมีโอกาสพัฒนาตัวเองโดยวิทยากร แหงสหรัฐอเมริกา คือการ
จัดการบริหารการเงินการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา การสงเสริมสมรรถภาพรางกายเพ่ือการกีฬา และ
หลักการใชนํ้าหนัก และแรงดานในการฝกกลามเนื้อกีฬา นับวาเปนประโยชนอยางย่ิง ตอการพัฒนากีฬา
สถาบันอุดมศึกษา (มติชน, 2540 ) 

 
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยั  ผูฝกสอน และนักกีฬาจากผลการวิจัยพบวาดาน

นโยบายของการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศดาน  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพ่ือความเปนเลศิ 
ดานการบริหารและพัฒนากฬีาเพ่ือความเปนเลิศ  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน  ไมแตกตางกันอยามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับความคิดเห็นของ ชัยรัตน  คํานวณ  จากการประชุมสัมมนา เรือ่ง
นโยบาย แนะแนวทางการพฒันากีฬามหาวิทยาลัย วา แนวทางท่ีสําคัญสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจะมุงเนนความเปน
เลิศดานวิชาการ  ในอันที่จะสามารถสรางช่ือเสียงใหแกสถาบันฯ ซ่ึงเปนไปตามคายนิยมของสังคม สวนดานกีฬา
สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชน สามารถใชความเปนเลศิดานกีฬา เปนส่ือประชาสัมพันธสถาบันฯ ไดเปนอยางด ี 
(คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลยั, 2539) 
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ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
จากความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิ

บัณฑิตย เพื่อความเปนเลิศพอสรุปไดดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย เพื่อความเปน 

เลิศที่แนนอน เพ่ือเปนทิศทางดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
2.  บุคคลากรท่ีเกี่ยวของควรมีควรมีบทบาทในเขารวมการจัดการแขงขันกีฬาระดับมหาวิทยาลยัหรือ

ระดับชาติ เปนตน เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรใหมปีระสบการณและวิสัยทัศนที่กวางไกล ไมเฉพาะการแขงขัน
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทานัน้ 

3.  ผูรับผดิชอบโครงการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติย เพ่ือความเปนเลิศ  ควรประสาน 
ความรวมมือกับคณะตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.  ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ การพฒันากีฬาเพื่อความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 
2.  ศึกษาปญหาและอุปสรรคการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เรื่อง 
นโยบายและโครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติยเพือ่ความเปนเลิศ 

คําชีแ้จง   
 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษานโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตยเพื่อความเปนเลิศ ผลของการวิจัยจะเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและโครงการพฒันากีฬาของ
มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑติยเพื่อความเปนเลิศและเพ่ือประโยชนสูงสุดของการวิจัยในครั้งนีใ้ครขอความอนุเคราะห
จากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม ใหครบทุกขอตามความเห็นที่แทจริงของทาน คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปน
ความลับแตจะนําไปประมวลและแปลผลในลักษณะรวมเทานั้น แบบสอบถามจะแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับนโยบายและโครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตยเพื่อ
ความเปนเลิศ    ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน คือ 

1.  ดานนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
 2.  ดานบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานการกีฬา เพื่อความเปนเลิศ 
 3.  ดานการบรหิารและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ 
 4.  ดานความรวมมือดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืน 
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เกีย่วกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายและ

โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยเพือ่ความเปนเลศิ       
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ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง โปรดทําเครือ่งหมาย  /  ลงในชอง (  )  หนาขอความท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน 

1.  สถานภาพ 
(    )  บุคลากรมหาวิทยาลยั 
(    )  ผูฝกสอน 
(    )  นักกีฬา 

2.  เพศ 
(   )  ชาย                      
(   )  หญิง 

3.  อาย ุ
(   )  ตํ่ากวา  25  ป                   
(   )  25 – 34  ป 
(   )  35 – 44 ป                   
(   )  45  ปข้ึนป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



63 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพฒันากีฬาของมหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตยเพ่ือความเปนเลิศ 

คําชีแ้จง  ในการแสดงความคิดเห็นแตละขอ  ขอใหทานปฏิบัติดังนี้ 
1.  ถาขอใดทานคิดวา   “ เห็นดวยอยางยิ่ง”   ใหทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองเห็นดวยอยางยิ่ง 
2.  ถาขอใดทานคิดวา       “ เห็นดวย ”    ใหทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองเห็นดวยอยางยิ่ง 
3.  ถาขอใดทานคิดวา    “ไมเห็นดวย ”    ใหทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองเห็นดวยอยางยิ่ง 
4.  ถาขอใดทานคิดวา   “ไมเห็นดวยอยางยิง่”   ใหทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองเห็นดวยอยางยิ่ง 
ตัวอยาง 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1.จะมีการจัดต้ังเงินเดือนสําหรับนักกีฬา ............................ 
2. สงเสริมนักกีฬาใหมีรายไดพิเศษ นอกเหนือจากการ
ฝกซอม............................................................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
คําอธิบาย  

ขอท่ี 1.  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาจะมีการจดัต้ังเงนิเดือนสําหรบั นักกีฬาของ
สถาบันอุดมศึกษาอยูในระดบัเห็นดวย 

ขอท่ี 2.  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมนกักีฬาของสถาบันฯ ใหมีรายได
พิเศษนอกเหนอืจากการฝกซอมอยูในระดับ ไมเห็นดวย 
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1.  ดานนโยบายการพัฒนากฬีาเพือ่ความเปนเลิศ 
 

 
รายการ 

 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

1. กําหนดนโยบายการพัฒนากีฬาของสถาบันฯ ใหสอดคลอง  
กับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติโดยเนนในแผนการพัฒนากีฬาความ
เปนเลิศ................................................................. 
2. กําหนดแผนงานประจําปของการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ............... 
3. สงเสริมนักศึกษาของสถาบันฯ ที่มีความสามารถทางกฬีาให
ไดรับการฝกกฬีาเพ่ือสูความเปนเลิศ......................................... 
4. ยกระดับมาตรฐานกีฬาของสถาบันฯ ใหทัดเทียมกับระดับ     
สากล............................................................................................. 
5. สงเสริมและสนับสนุนกฬีาภายในสถาบันฯ ที่เนนการพัฒนากีฬา 
เพ่ือความเปนเลิศ.............................................................................. 
6. สงเสริมนักกีฬาของสถาบันฯ ที่มีความสามารถเขาแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ……………………………………............ 
7. สนับสนุนงานพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ เปนนโยบาย   
สําคัญของสถาบันฯ.......................................................................... 
 

 
 

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

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

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

 
…………. 

 
………… 

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

 

 
 

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

.............. 
 
……….. 

 
……….. 

 
……….. 

 
……….. 
 
............ 

 
 

 
 

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

 
……….. 

 
……….. 

 
………. 

 
………. 
 
.............. 

 
 

 
 

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

............. 
 
……… 

 
……… 

 
………. 

 
………. 
 
............. 
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2.  บทบาทหนาท่ีการดําเนินงานดานการกฬีาเพ่ือความเปนเลิศ 
 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1. การสงเสริมกีฬาโดยสนับสนุนใหนักศึกษาไดมกีารฝกซอม       
อยางเปนระบบ  และเขารวมการแขงขันมากข้ึน เพ่ือคัดเลือก
เปนตัวแทนของสถาบันฯ............................................................. 
2. นําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาใช เพ่ือพฒันากีฬาเพื่อ 
ความเปนเลิศและสงเสริมความแข็งแรงของนักกีฬา.............. 
3. จัดใหมีการตรวจเช็ครางกาย และทดสอบสมรรถภาพ        
ทางกายอยางเปนระบบใหแกนักกีฬาเปนระยะอยางนอย              
 ปละ 2  ครั้ง หรือตามฤดูการแขงขันของสถาบันฯ.................. 
4. จัดใหมีศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาของสถาบันฯ ไวเปน   
ศูนยกลางในการพัฒนานักกฬีาสูความเปนเลิศ..................... 
5. จัดเตรียมนกักีฬาเพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลยั และ  
อุดมศึกษาเปนประจําป โดยเนนเพื่อความเปนเลิศ.................. 
6. มีโครงการรับนักกีฬา ทีม่ีความสามารถพิเศษเพื่อเขาศึกษาใน
คณะวิชาตางๆ............................................................................. 
7. มีมาตรการคุมนักกีฬาที่ฝมือระดับสูง ใหเลนกีฬาในนาม    
สถาบันฯ ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษาอยูในสถาบัน........................... 
8. มีการจัดมีกจิกรรมนันทนาการ และการทองเท่ียว เพ่ือการ
ผอนคลายของนักกีฬา.................................................................. 
9. จัดใหมีทุนนักกีฬา และสวัสดิการตาง ๆ แกนกักีฬาที่สามารถ
สรางช่ือเสียงแกสถาบันฯ........................................... 
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................. 

 
 

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

……….. 
 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

……….. 
 

………... 
 

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

 
 

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

………….. 
 

 
……….. 

 
…………. 

 
…………. 

 
…………… 

 
…………… 

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

 
 

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

………… 
 
 

..........… 
 

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

.......…… 
 

………… 
 

………… 
 

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

 
 
 

DPU



66 
3. การบริหารและการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1. ใหความสําคัญกับภาระงาน และผูดํารงตําแหนงบริหาร 
กีฬาของสถาบันฯ.............................................................. 
2. จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกีฬา ใหสอดคลองกับ      
นโยบายและหนาท่ี............................................................ 
3. มีคณะกรรมการปรึกษาดานกีฬา เพื่อความเปนเลิศ แก  
ผูบริหารของสถาบันฯ โดยเฉพาะ...................................... 
4. มีกลยุทธการบริหารจดัการ ที่ทันสมัย  และเกิด   
ประสิทธิภาพสูงสุดดานการพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลศิ…… 
5.  สรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ิมเติมเพื่อเขารวม
ดําเนินงานดานการพัฒนากฬีา เพื่อความเปนเลิศ....................... 
6. จัดจางผูฝกสอนท่ีมีความสามารถมาพัฒนานักกีฬาของ
สถาบัน ฯ.................................................................................. 
7. เปดโอกาสใหบริษัทธรุกจิเอกชน เขารวมการพัฒนากีฬา  
เพ่ือความเปนเลิศของสถาบันฯ................................................ 
8. มีการกําหนดคุณสมบัติการคัดเลือกนักกฬีาแตละประเภท
อยาง ชัดเจน เชน รูปราง น้ําหนัก สวนสูง ความสารถ ทกัษะ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ ............................................. . 
9.  มีการคัดเลอืกนักกีฬาระดับชาติเขามาศึกษาตอในสถาบันฯ  
โดยมีคาตอบแทนเปนรายเดือน หรือภาคการศึกษา................. 
14. จัดใหมีการบันทกึผลการพัฒนาทางดานสมรรถทางกาย   
และตรวจเช็คสุขภาพนักกีฬาอยางเปนระบบ.................... 
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3. การบริหารและการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (ตอ) 

 
 

รายการ 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

 
16. จัดทําสถิติผลการแขงขันของนักกีฬาอยางเปนระบบ........ 
17. จัดหอพักนักกีฬาท่ีเนนการสงเสริมการฝกซอมกีฬา..........  
19. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหจายตางๆ อยางเพียงพอในการ   
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลศิ............................................... 
20. ใหบริการเอกชนเขามาสนับสนุนกีฬา เพื่อความเปนเลิศ    
โดยใหสิทธิในการโฆษณา……………………………… 
22.  จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ โดย 
 สนับสนุนจากสมาคมชรรมตางๆ ภายนอกสถาบันฯ........ 
23. จัดใหมีการสอนเสริมเปนกรณีพเิศษ  สําหรับนักกีฬา 
 ตัวแทนของสถาบันฯ......................................................... 
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4. ความรวมมอืดาํเนินงานกบัหนวยงานอืน่ 
 

 
รายการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 
เห็นดวย 

ไม   
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1. ความรวมมอืกับการกีฬา  ในดานวิชาการ  และ 
เทคโนโลยกีีฬา เกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลศิ.................. 
2. ขอรับการสนับสนุนการกฬีาแหงประเทศไทย ในดานการ  
วิทยาศาสตรการกีฬา กีฬาเวชศาสตร เปนตน.................................. 
3. ขอความรวมมือกับการกฬีาแหงประเทศไทย ในดานการจัด 
โปรแกรมการฝกซอมที่เปนมาตรฐานสากลในการพัฒนา 
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ........................................................................ 
4. ขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแหงประเทศไทย ในดาน 
การบริหารจัดการระบบการพัฒนากีฬาเพือ่ความเปนเลศิ.................. 
5. ความรวมมือกับสโมสร สมาคมกีฬาสมัครเลน  แหงประเทศไทย 
เกี่ยวกับการพจิารณาคัดเลือกนักกีฬา ของสถาบันฯ เขาสูสังกัด......... 
6.  ขอความรวมมือกับสมาคมกีฬาสมัครเลน แหงประเทศ  
ไทยในการฝกอบรมผูฝกสอนระดับสูงสําหรับพัฒนากฬีา 
เพ่ือความเปนเลิศ.............................................................................. 
7. ขอความชวยเหลือจากเอกชนเขามามีสวนรวมในการให 
ทุนสงเสริมการกีฬาของสถาบันฯ....................................................... 
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69 
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกบันโยบายและ

โครงการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตยเพื่อความเปนเลศิ       
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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