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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การกีฬามีความสาคัญต่อประชาชน และประเทศทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม เกิดความสมานฉันท์
ของคนในชาติ การสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรายได้ อาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550)
ซึ่งสอดคล้องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2525) ที่กล่าวไว้ว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต เล่นเพื่อความ สนุกสนานและเพื่อ แสดงออกซึ่งความสามารถ และสวยงามด้วยการ
เคลื่อนไหวของร่างกายในเวลาว่าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ ทั้งนี้โดยไม่หวังผลตอบแทน
อย่างอื่น นอกจากผลที่เกิดจากกิจกรรมในตัวของมันเองเท่านั้น
นอกจากนี้ สลัสเชอร์ (Slusher, 1976) ได้กล่าวไว้ว่า กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะทาให้
คนมีทั้ง ความสนุกและเศร้า (อ้างถึงในวรศักดิ์ เพียรชอบ, 2525)
จากความสาคัญของกีฬาที่กล่าวข้างต้น สมโชค กาญจนโรจน์ (2541) กล่าวไว้ว่า การกีฬา
ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคล และตัวสถาบันต่าง ๆ ตลอดมา ในวงการศึกษาถือว่าการกีฬาเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา ในวงการแพทย์ถือว่ากีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการบารุ งรักษาสุขภาพ และเยียวยา
ความเจ็บป่วย ในวงการทหารถือว่ากีฬาเป็นวิธีในการเสริมสร้างสมรรถภาพของกองทัพ ในทาง
การเมืองถือว่าการกีฬาเป็นสื่อที่เสริมสร้างไมตรีอันดีระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และเสริม สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในทางเศรษฐกิจ ถือว่าการกีฬาเป็นทางที่ ส่งเสริมให้ประชากรเพิ่ม
ผลผลิ ต สู ง ขึ้ น และทางการตลาดถื อ ว่ า การกี ฬ าเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการแข่งขันกีฬา นับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้กิจกรรมการเล่น กีฬาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ เมื่อ มนุษย์มีศักยภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มนุษย์ก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การแข่งขันกีฬาจะขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการกีฬาเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประ
ยุกต์นาหลักการจัดการที่มีความเหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอ ยู่ ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดกับทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการแข่งขันกีฬา
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ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น กีฬาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับโลก
ทวีป ประเทศ หรือแม้กระทั่งภูมิภาคในประเทศ ก็ คือ กีฬาฟุตบอล ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อ
สุขภาพ หรือเพื่อการแข่งขันในการจัดการแข่งขันใด ๆ ก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างความเป็นประโยชน์
ต่อผู้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น ดังที่ ฟอง เกิดแก้ว (2520) ได้กล่าวไว้ว่า ในประเทศไทยได้มีการเล่น
กีฬาฟุตบอลตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง และได้เห็นความ
นิยมกีฬาในกลุ่มประเทศพัฒนาทั้งหลายทางยุโรป อีกทั้งพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของกีฬาฟุตบอลจึง
ทรงสนับสนุน ทาให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปซึ่งอยู่ในประเทศไทยที่นิยมกีฬาฟุตบอล และ
นิยมเล่นกั นอยู่ในราชกรีฑาสโมสร สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. พวกมิชชันนารีและนักศึกษาที่เห็นคน
ไทยเล่นกีฬาฟุตบอล จึงได้เข้ามาร่วมในการฝึกซ้อม และแข่งขันกัน ส่วนชาวต่างประเทศที่มีความ
ถนัดและความชานาญ ได้เสนอตัวเข้าช่วยเหลือแนะนา ฝึกฝนให้จนสามารถเล่นได้ดีและมีการแข่ง
ขันกันบ่อย ๆ ทาให้ประชาชนที่เล่นและที่ชมเกิดความสนุกสนาน จนเป็นกีฬาที่นิยมในเวลาต่อ ๆ
มา
นอกจากนี้ความเป็นที่นิยมของกีฬาฟุตบอลมิได้ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการกีฬาแม้
แต่เพียงในระดับประชาชนทั่วไปเท่านั้น อีกทั้งยังได้ส่งผลต่อความสนใจในการกีฬาของเยาวชน
นิสิตนักศึกษาในประเทศไทย ดังที่ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ในพ.ศ.2477
หลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสถาบันการ
ศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก โดยจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการกีฬาฟุตบอลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในหมู่นิสิตนักศึกษา
และในปัจ จุ บั น ก็ ยัง มี ก ารจัด การแข่ง ขั น ทุ ก ปี (ยกเว้ น ปี ที่ มี ความจ าเป็ น ต้ อ งงดการแข่ง ขั น ) มี
ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจต่อการแข่งขั นมาก และการแข่งขันทุกครั้งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะนาเงินรายได้ไปช่วยการกุศล ต่อ มาภายหลังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความตั้งใจจะจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เพื่อจัดและดาเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยทุกปีจนถึงปัจจุบัน
สามารถกล่าวได้ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ก็เป็นอีก
หนึ่ งกิ จ กรรมที่ มีจุ ดเริ่ มต้ นมาจากความสามั คคี เพื่ อ การสร้ างความสั มพั น ธ์อั นดี ซึ่ง ได้ ถื อ เป็ น
ประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ ต่อนิสิต นักศึกษา รวมไปถึง
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีภายในสถาบัน และ
ระหว่างสถาบัน ความมีส่วนร่วมในการทางานความเคารพเทิดทูนในสถาบันอันทรงเกียรติ และ
ความสาคัญอื่น ๆ อีกหลายประการ นอกจากนี้งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ยังเป็น
กิ จ กรรมทรงคุ ณ ค่ า ตามการรั บ รู้ อั น ดี ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเก่ า และปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารใน
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มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ที่ได้ให้ความสาคัญ และเห็นคุณค่าของกิจกรรมอีกทั้งยังได้รับความสนใจ
จากประชาชนทั่วไปในประเทศไทยอีกด้วย นับได้ว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ สามารถ
สร้างประโยชน์นานับประการให้แก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้จากทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากความส าคัญของการกีฬา การจัดการแข่ง ขันกีฬ า และกีฬาฟุตบอลประเพณีจุ ฬาฯ ธรรมศาสตร์ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ก่อให้เกิดความสาคัญอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและ
องค์ ก ารที่ เ กี่ย วข้อ งในทุก ด้ าน ซึ่ง จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย อั น เป็ น มหาวิท ยาลั ยแห่ งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นต้นแบบของพัฒนาการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่าง ๆ
นั้น ก็ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการกีฬาเช่นกัน จึงเป็นความน่าสนใจอย่างมาก ที่จะทา
การศึกษาถึงกระบวนการดาเนินงานด้านการจัดการทางการกีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการกีฬาฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67” ในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ
จัดการกีฬา ทั้งกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรด้านการกีฬา ที่มี
ความสนใจศึกษาต่อไป
ปัญหาในการวิจัย
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 มีวิธีการดาเนินการจัดการ
แข่งขันโดยอาศัยหลักการใช้ทรัพยากรในการจัดการ และหลักกระบวนการในการจัดการกีฬ า
อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
ขอบเขตของการวิจัย
1. การทาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 67 ปี พ.ศ.2554 จากคณะกรรมการดาเนิ น งานจั ดการแข่ งขั น ทั้ง ทางฝ่ า ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน
และกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน (Chelladurai, 1985)
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2. การทาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการเตรียมทีมกี ฬาฟุตบอล เพื่อการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2554 จากผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ทั้งทางฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่าย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) 4 ด้าน
3. การทาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดการแข่งขันจากศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2554
ทั้งทางฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับความพึงพอใจ 4 ด้าน
และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน 3 ด้าน
คาจากัดความของคาทีใ่ ช้ในการวิจัย
การดาเนินการจัดการ หมายถึง การดาเนินงานในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การชี้นา
และการประเมินผล โดยอาศัยทรัพยากรในด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการจัดการ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้
เกิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่มีเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีจนเป็นประเพณี เริ่มมีการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี
พ.ศ.2477
ทรัพยากรในการจั ดการ หมายถึง ทรัพยากรที่ ใช้ ในการดาเนินงานจัดการแข่ง ขันกีฬ า
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและ
งบประมาณ และด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการเตรียมทีมกีฬา
ฟุตบอล เพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จานวน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
และด้านการจัดการ
กระบวนการจัดการกีฬา หมายถึง หลักการในการดาเนินงานที่ใช้ในการดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร ด้านการชี้นา และด้านการประเมินผล
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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กิจกรรม และการแข่งขัน ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู ด้านสถานที่จัดกิจกรรม และด้าน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน หมายถึง ผลของการจัดการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
ศิษย์เก่า หมายถึง ผู้ที่เคยศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิษย์ปัจจุบัน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงกระบวนการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
2. ทาให้ทราบถึงสภาพที่เกิดขึ้นทั้งในการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน การเตรียมทีมกีฬา
ฟุตบอล ความคิดเห็นเกี่ยวกับพึงพอใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
ของผู้ชม
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการแข่งขันในครั้งต่อ ๆ ไป
4. เป็นกรณีศึกษาให้องค์กรที่ทางานด้านการส่งเสริมการกีฬา นาไปวิเคราะห์ และพัฒนา
การจัดการกีฬาในความรับผิดชอบขององค์กรนั้น ๆ อันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่อ งค์กร และ
ประเทศชาติต่อไป
5. เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า ทางด้านการจัดการกีฬา แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 67 นั้นจะต้องอาศัยหลักการจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้า เป็นทรัพยากรในการจัดการ ซึ่งหมายถึง วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการ
ดาเนินงาน รวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการจัดการ ซึ่งสามารถแบ่ง ได้เป็น 4
ประเภท หรือ 4M’s คือ 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวย
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ความสะดวก (Materials) และ 4. การจัดการ (Management) (บรรยงค์ โตจินดา, 2542) และนอก
จากทรัพยากรในการบริหารแล้ว กระบวนการในการจัดการก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะดาเนินงานให้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่ เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ได้สรุปความจาเป็นของ
หลักในการจัดการที่เหมาะสมกับการจัดการด้านการกีฬาเอาไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1. การวางแผน
(Planning) 2. การจัดองค์กร (Organizing) 3. การชีน้ า (Leading) 4. การประเมินผล (Evaluating)
จากทฤษฎี และแนวความคิดดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นามาประยุกต์ให้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
ดังที่แสดงให้เห็นในแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย (แผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
สิ่งแวดล้อม (Environment)
การศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
ปัจจัยนาเข้า (Input)
ทรัพยากรในการจัดการ
1. บุคลากร
2. การเงิน และงบประมาณ
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
4. การจัดการ

กระบวนการ (Process)
กระบวนการจัดการกีฬา

(Chelladurai, 1985)
1.
2.
3.
4.

การวางแผน
การจัดองค์กร
การชีน้ า
การประเมินผล

ปัจจัยส่งออก (Output)
ผลการดาเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีฯ
ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการแข่งขัน

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ชม
1. กิจกรรม และการแข่งขัน (Product)
2. ราคาสินค้า และค่าผ่านประตู (Price)
3. สถานที่จัดกิจกรรม (Place)
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ข้อมูลย้อนกลับจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Feedback)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
1. สังคม 2. เศรษฐกิจ 3. การเมือง

หลังจากที่ได้ผลการดาเนินการจัดการแข่งขัน และผลการเข้าร่วมการจัดการแข่งขันแล้ว นา
ผลการวิจัยทั้งหมด มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขัน และ
นาแนวทางที่ได้ไปร่วมวิเคราะห์ โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ ให้เกิดข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการแข่ งขันในครั้งต่ อ ๆ ไป ดัง ที่แสดงให้เห็น ในแผนภูมิกรอบกระบวนการวิจั ย
(แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 กรอบกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
แบบสอบถาม (ชุดที่ 2)
ใช้สอบถามผู้จัดการทีม
หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือ
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล

ปัจจัยนาเข้า (Input)
ทรัพยากรในการจัดการ
1. บุคลากร
2. การเงิน และงบประมาณ
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก
4. การจัดการ

ผลการดาเนิน
การจัดการแข่งขัน

แบบสอบถาม (ชุดที่ 1)
ใช้สอบถาม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
จัดการแข่งขัน

กระบวนการ (Process)
กระบวนการจัดการกีฬา
(Chelladurai, 1985)
1. การวางแผน
2. การจัดองค์กร
3. การชีน้ า
4. การประเมินผล

วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการ และผล
การเข้าร่วมการจัด
การแข่งขัน และ
สังเคราะห์เพื่อให้
เกิดแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการ
แข่งขัน

ปัจจัยส่งออก (Output)
ผลการดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีฯ ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการแข่งขัน

ผลการเข้าร่วม
การจัดการแข่งขัน

แบบสัมภาษณ์ (ชุดที่ 1)
ใช้สัมภาษณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
จัดการแข่งขัน

แบบสอบถาม (ชุดที่ 3)
ใช้สอบถามศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน
จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ร่วมวิเคราะห์
แนวทางที่ได้ โดย
อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ในครั้ง
ต่อ ๆ ไป

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ชม
1. กิจกรรม และการแข่งขัน (Product) 2. ราคาสินค้า และค่าผ่านประตู (Price)
3. สถานที่จัดกิจกรรม (Place) 4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ข้อมูลย้อนกลับจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Feedback)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
1. สังคม 2. เศรษฐกิจ 3. การเมือง

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67” ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ตารา และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และนาเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2. แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
3. ความเป็นมาของฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดรักเกอร์ (Drucker,1975 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2539) กล่าวไว้ว่า การบริหาร คือ การ
ทางานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ทา
คูนท์ (Koontz, 1971) กล่าวไว้ว่า การบริหาร คือ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน
สมพงศ์ เกษมสิน (2523) กล่า วไว้ ว่า การบริหาร คื อ การใช้ศาสตร์ และศิลปะ น าเอา
ทรัพยากร (Administration Resources) มาประกอบการตามกระบวน (Process of Administration)
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุทัย หิรัญโต (2526) กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติการของบุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหมายถึงการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลหลายคน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จในสิ่งที่ประสงค์ โดยที่บุคคลที่มาร่วมกันทางานนั้นมีความสัมพันธ์ทางสังคม
ต่อกันด้วย การทางานของบุคคลเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครแม้จะมีก ารกระทาอย่างเดียวกัน และมี
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเดียวกันกับการกระทาของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เรียกว่า การทา
งานหรือการจัดการส่วนตัว หาเรียกว่าการบริหารไม่
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้ง
แต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดาเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่บุคคล
กาหนดร่วมกัน โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคที่เหมาะสม
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวไว้ว่า การจัดการ เป็นกระบวนการเพื่อ ทาให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม มนุษ ย์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การและนอกองค์การ ได้อย่างมีประ
สิทธิภาพ และประสิทธิผล
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่เข้ามาทาหน้าที่ประสานให้การทางานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่าง
ทา และไม่อาจประสบผลสาเร็จจากการแยกกันทา ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี
การบริหารจัดการเชิงระบบ (The System Approach)
เป็นแนวคิดด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สามารถช่วยให้การจัดการเกิดความรอบคอบในการ
จัดการต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การจัดการเชิงระบบ คือ ระบบการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ที่ปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการแปรสภาพข้อมูล
และการกระทาของมนุษย์ ในลักษณะที่มีการนาสิ่งที่นาเข้า (Inputs) เข้าสู่ระบบ และแปรสภาพออก
เป็นผลผลิต (Outputs) ที่ส่งออกนอกระบบ ภายในระบบจะประกอบด้วยระบบย่อ ยต่าง ๆ (Sub
Systems) ที่รวม และเกี่ยวพันกันอยู่ เป็นระบบใหญ่ที่สัมพันธ์กันโดยตลอด ซึ่งหากมีการเปลี่ยน
แปลง ในส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ด้วยเสมอ
แองเจโล และไบรอัน (Angelo and Brian, 2549) กล่าวไว้ว่า ระบบ (System) คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบรรลุวั ตถุประสงค์ แนวคิดเชิงระบบ
(System Viewpoint) หมายถึง องค์การที่มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ซึ่งการนาแนวคิด
นี้มาใช้ได้นั้น องค์การจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. มีระบบย่อย ที่รวมกันเป็นระบบใหญ่
2. เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
เช่น มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะต่าง ๆ ฝ่ายให้บริการ และนักศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ผู้บัญญัติกฎหมาย และประชาชนที่อยู่
ในบริเวณเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
องค์ประกอบของระบบ มี 4 ส่วน คือ
1. การนาเข้า (Input) คือ คน เงิน ข้อมูล เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ต้องใช้ผลิตสินค้า หรือ
บริการขององค์การ

11
2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Processes) คือ ความสามารถขององค์การด้าน
การจัดการ และเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในการแปรรูปจากวัตถุดิบเป็นผลผลิต
3. ผลผลิต (Output) คือ สินค้า การบริการ กาไร การขาดทุน หรือความพอใจของพนักงาน
ที่เกิดจากการดาเนินงานขององค์การ
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลที่เกิดจากการ
ตอบรับจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อวัตถุดิบ เช่น ลูกค้าซื้อสินค้าหรือไม่ เป็นต้น
เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ได้กล่าวถึงแนวคิดขององค์กรในรูปแบบของระบบเปิดไว้
ว่า มีการชี้ให้เห็นแต่แรกเริ่มว่า ระบบเปิด มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ
กล่าวคือ ระบบจะได้รับปัจจัยนาเข้าที่จาเป็นมาจากสิ่งแวดล้อม และดาเนินงานเหล่านี้ให้ออกมาใน
รูปของ ปัจจัยส่งออก (ผลผลิต) บางอย่างเพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม กรอบความคิดของระบบนี้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า (Inputs) กระบวนการทางาน (Throughputs) ปัจจัยส่ง
ออก (Outputs)
ปัจจัยนาเข้า (Inputs) งานที่เข้ามาในระบบนั้นมีจานวนมากและหลากหลาย แรกสุด ตัว
องค์กรจะมีความต้องการในทรัพยากรที่อยู่ในรูปของเงิน สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือ วัสดุสิ้น
เปลือง และวัตถุดิบ รวมถึงในรูปของพนักงานอาชีพหรือพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานอาชีพสาหรับ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่เข้ามาในองค์กร จะเป็นตัวกาหนดธรรมชาติของ
ตัวองค์กรในขอบเขตกว้าง ๆ และสร้างแนวทางของการปฏิบัติงานขึ้น แม้ว่าคณะพลศึกษาจาก
หลาย ๆ มหาวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงกัน อาจจะมีเป้าหมายและโครงสร้างที่เหมือนกัน แต่วิธีในการ
ปฏิบัติ งานอาจมี การเปลี่ย นแปลงไปบ้าง เนื่อ งจากอาจารย์ และนั กศึก ษา (Inputs) อาจมี ความ
แตกต่างกันในหลาย ๆ แง่มุม
ในขณะที่องค์กรต้องการค้นหาวิธีที่จะนามาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ สิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นตัว
กาหนดความต้องการและความคาดหวังบางอย่างให้กับตัวองค์กร ค่านิยมทางสังคม บรรทัดฐาน
และความคาดหวัง จากัดองค์กรให้ดาเนินงานไปในแนวทางนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ความต้องการและ
ความปรารถนาของปัจเจกบุคคลนั้นมีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมอเมริกาเหนือ ในขณะที่ในสังคม
ญี่ปุ่นนั้น ความต้องการขั้นพื้นฐานของกลุ่มกลับอยู่เหนือกว่าความต้องการของปัจเจกบุคคล ดังที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โครงสร้างขององค์กรและกระบวนการบริหารงานนั้น มีความแตกต่างกันใน
ระหว่างวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมนี้
กระบวนการทางาน (Throughputs) หมายถึง ทุก ๆ กระบวนการที่สร้างขึ้นโดยตัวองค์กร
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพงานที่เข้ามาให้อยู่ในรูปของผลงานที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็น
สินค้า หรือบริการก็ได้ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การชี้นา และการประเมิน ผลนั้น ก็ต่าง
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทางาน กล่าวคือ มุมมองที่สาคัญในส่วนของวิธีการทางาน จะเป็น
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ตัวกาหนดวิธีการ และหนทางที่จะทาให้กิจกรรมการผลิตขององค์กร โครงสร้างของอานาจ และ
การควบคุม และระบบการตอบแทนในองค์กรนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ สาระสาคัญของการบริการที่ดี
ก็คื อ การทาให้ กระบวนการท างานต่า ง ๆ นั้ น (Throughputs) สอดคล้อ งกับ ทัศ นคติ ความเชื่ อ
ทักษะ การวางบทบาท และการเข้าร่วมกลุ่มต่างๆของพนักงานในองค์กร มีการแสดงให้เห็นว่า การ
ออกแบบหลัก สูตรการเรียนในคณะพลศึกษา ควรจะมีความสอดคล้อ งกับทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ในคณะ ความต้องการของนักศึกษา และความต้อ งการของสังคมที่กว้าง
ออกไป
ปัจจัยส่งออก (Outputs) ปัจจัยส่งออกที่เป็น ผลผลิตขององค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 2
ประการ คือ ผลผลิตในด้านผลิตภัณฑ์ และผลผลิตในด้านการดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์อาจอยู่ในรูปของ
สินค้า (เช่น สินค้าผลิตภัณฑ์กีฬาที่ผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต ) และ/หรือ บริการ (เช่น
บริการจากฝ่ายนันทนาการของเทศบาล) และจะต้องให้ความสาคัญว่า ผลงานจากองค์กรควรจะ
สนองรับกับสิ่งแวดล้อม มิลสไตน์ และบาลาสโก (Milstein and Balasco, 1973 อ้างถึงใน
Chelladurai, 1985) ได้ให้ความสาคัญในสิ่งนี้ โดยชี้ให้เห็น ไว้ว่า “ระบบนั้นจะขึ้นอยู่กับการสนอง
รับของผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์จากระบบเอง เช่นเดียวกับที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่รับเข้า
มา (Input) ในความเป็นจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการทางทรัพยากร และการสนอง
รับกับผลผลิตนั้นมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ปัจจัยหนึ่งส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่ง โดยกระบวนการ
ทางานปฏิบัติการขึ้นมาเป็นตัวแปรแทรกแซง”
นอกจากเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการแล้ว องค์กรยังมีความกังวลเกี่ยวกับการอยู่รอด
และการเจริญเติบโตของตน ดังนั้น ความพอใจของพนักงาน และความสามารถขององค์กร และ
เหล่าสมาชิกที่จะรับมือ และรับความเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลภายนอกนั้น ล้วนมีความจาเป็นใน
การรักษาสภาพขององค์กร การเจริญเติบโต และการอยู่รอด องค์ประกอบเหล่านี้จึงทาให้เกิดสิ่งที่
เรียกได้ว่า ผลงานจากการดูแลรักษา
ข้อมูลย้อนกลับ มีอยู่ 2 รูปแบบในระบบ โดยอันหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในองค์กร ในขณะที่อีก
อันหนึ่งเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อม การตอบรับทางองค์กร แสดงให้เห็น
ระดับที่องค์กรได้บรรลุจุดมุ่งหมาย (หรือกาลังบรรลุ) ปัญหาจากความขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ
ของการเข้าถึงจุดมุ่งหมาย และ/หรือ การเบี่ยงเบนออกจากรูปแบบดั้งเดิมเฉพาะของการปฏิบัติงาน
นั้น จะต้องอาศัยการแก้ไขในตัวปัจจัยที่รับเข้ามา (Inputs) และ/หรือ กระบวนการทางาน (Through
puts) สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งสาหรับผู้ บริหารจัดการ ก็คือ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพภาย ใต้
ขอบเขตของตน การตรวจสอบเป็นครั้งคราว และการรายงานผล จะทาให้เกิดข้อมูลย้อนกลับ ซึ่ง
เป็นจุด เริ่มต้นของ การดาเนินการแก้ไข
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ข้อมูลย้อนกลับอันที่สองช่วยในการเก็บผลงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสภาพแวดล้อ ม กล่ าวคือ การที่ผลงานขององค์กรจะกลายเป็ นที่ยอมรับนั้ น เป็ นเรื่อ งที่ไ ม่
แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทั้งคุณภาพของผลงาน และความต้อ งการของสภาพแวดล้อม เมื่อ ความ
ต้อ งการของสภาพแวดล้ อมนั้ นเปลี่ ย นแปลง ผลงานขององค์ กรก็ จะเปลี่ ยนแปลงตามไปด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งมีความต้องการครูสอนวิชาพละเป็นจานวนมาก สถาบันที่มีหลักสูตรพลศึกษา
จึงเน้นไปที่การฝึกครูตามไปด้วย ความต้องการทางสภาพแวดล้อมจึงมีความเปลี่ยนแปลง เนื้อหา
และโครง สร้างหลักสูตรก็ยังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน
ลักษณะอื่น ๆ เกี่ยวกับ ข้อ มูลย้อ นกลับจากสิ่ง แวดล้อ ม ที่สาคัญก็คือ การสามารถสร้าง
ข้อมูลจากแหล่งที่มา และสร้างวิธีการให้กับแหล่งนั้น ๆ สาหรับปัจจัยนาเข้าที่เป็นที่ต้องการมาก ถ้า
องค์ ก รไม่ ตื่ น ตั ว ที่ จ ะหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาวะขอบเขตที่ จ ากั ด ของตน และไม่ รู้ จั ก รั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในขอบเขตนั้น ๆ แล้ว จะทาให้องค์ก รไม่สามารถจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และในทาง
กลับกัน ก็ไม่สามารถรักษาตัวผลผลิตได้ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับการขยายขอบเขตจึงมีความสาคัญ
สาหรับองค์กร ตัวอย่างเช่น ความสาเร็จของฝ่ายนันทนาการในเมืองนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการหาอาสาสมัคร และผู้ทางานไม่เต็มเวลาที่จะช่วยดาเนินโครงการ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการ
ค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องของแผนก ในเรื่องของความพอใจ และความไม่พอใจของผู้คนสาธารณะ
เกี่ยว กับโปรแกรมที่ได้จัดขึ้น ดังนั้น ผู้อานวยการของฝ่ายนันทนาการและบุคคลที่ทาหน้าที่ในฝ่าย
จะ ต้องมีการติดต่อกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แนวคิดของระบบโดยสรุป
การมองระบบของตั ว องค์ กรถือ ว่ า มี ประโยชน์ม ากที่ จะทาให้ส ามารถมองภาพสัง คม
วัฒนธรรม และแรงขับทางเศรษฐกิจที่เข้ากระทบกับตัวองค์กรออกมาได้อย่างเป็นขั้นตอน อย่างเช่น
ผู้คนและปัจ จัยที่ มีผลกระทบต่อบุ คลิก ส่วนตั ว กระบวนการภายในเกี่ ยวกั บการใช้อ านาจ การ
ควบคุม และกิจกรรมเกี่ยวกับงาน และปฏิกิริยาระหว่ างตัวแปรเหล่านี้ ในอีกทางหนึ่ง การมอง
ระบบก็มีความซับซ้อนมากเกินไปเช่นกัน ถ้าเกิดมีตัวแปรเป็นจานวนมากในระบบ และมีปฏิกิริยา
ระหว่างกัน ที่หลากหลายแนวทางของระบบไม่เปิดโอกาสให้กับข้อ จากัดที่มีความละเอียดมาก
สาหรับ ความ สัมพัน ธ์ที่เหมาะสมระหว่า งตัวแปรเหล่ านั้น หรื อ แม้ กระทั่ง ไม่แ นะนาแนวทาง
บริหารจัดการเพื่อการกาหนดค่าตัวแปรระบบ
อย่างไรก็ดี แนวทางของระบบก็ยังช่วยสร้างกรอบการวิเคราะห์ขององค์กร หรือระบบย่อย
ขององค์กร ผู้บริหารจะต้องกาหนดขอบเขตของระบบความสนใจโดยใส่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นเป็นอย่างแรก และระบุกาลังของงาน/สิ่งแวดล้อมใกล้เคียง กระบวนการทางาน (Throughputs)
ของระบบนั้นจะต้องได้รับการขยายความชัดเจน ต่อจากนั้น ปัญหาความไม่ลงตัวใด ๆ ก็จะต้องได้
รับการระบุเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน เมื่อมีการกระทาใด ๆ เกิดขึ้น
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ผลที่ตามมาที่เกิดขึ้นกับระบบย่อย และ/หรือ ทั้งระบบจะต้องได้รับการตรวจสอบ ดังนั้น แนวทาง
ของระบบจึงให้ความสาคัญกับ การมองภาพทั้งหมดขององค์กรซึ่งในขณะเดียวกันก็จะต้องเปิด
โอกาสให้ระบบย่อยมีความแคบลงเพื่อการวิเคราะห์ และการดาเนินการอีกด้วย
แผนภูมิที่ 3 แสดงแบบจาลองการจัดองค์กรในรูปแบบของระบบเปิดตามแนวคิดของ Chelladurai
ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจ จัยน าเข้ า (Inputs) กระบวนการทางาน (Throughputs) ปัจ จัยส่ งออก
(Outputs)
สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยนาเข้า
ทรัพยากร มนุษย์
ค่านิยม ความคาดหวัง

กระบวนการทางาน
ตัวแปรด้านโครงสร้าง
ตัวแปรด้านมนุษย์

ปัจจัยส่งออก
ผลิตภัณฑ์
การบารุงรักษา

ข้อมูลย้อนกลับ
ข้อมูลย้อนกลับจากสิ่งแวดล้อม

จากแนวความคิดที่ได้กล่าวมา เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ นาหลักการใช้
ทรัพยากรในการจัดการ 4 ประการ หรือ 4 M’s มาใช้เป็นปัจจัยนาเข้าของระบบ โดยแสดงให้เห็น
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ทรัพยากรในการจัดการ
บรรยงค์ โตจินดา (2542) ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้
เพื่ อ ประกอบการดาเนิ น งาน รวมไปถึ งความสามารถในการจั ดการ ทรั พ ยากรในการบริห าร
สามารถแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s คือ
1. คน (Man)
2. เงิน (Money)
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก (Materials)
4. การจัดการ (Management)
สมพงษ์ เกษมสิน (2523) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารทั่วไปมักมีลักษณะเป็นกระ
บวนการวิธีหรือกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่งที่มี
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หลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการบริหารจะกาหนดขอบเขตและหน้าที่ตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร ได้แก่ ทรัพยากรในการบริหาร (4M’s)
1. กาลังคนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ (Man)
2. กาลังเงิน งบประมาณ (Money)
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก (Materials)
4. การจัดการ (Management)
บุคลากร (Man)
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวไว้ว่า ถ้าเปรียบเทียบทรัพยากร
ทางการบริหารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า คน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ เพราะ
ผู้บริหารจะต้องใช้คนให้ทางานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และคนจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร
อื่น ๆ ให้ทางานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดัง นั้นการจัดคนเข้าทางาน (Staffing) จึง
ไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนและการจัดองค์การเท่านั้น แต่เป็นลาดับขั้นที่สาคัญขั้น
หนึ่งในกระบวนการจัดการ และเป็นการจัดหาบุคลกรให้เหมาะสมกับความต้องการของลักษณะ
งานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า การจัดคนเข้าทางานเป็นการจัดคนให้
เหมาะสมกั บ งานและระยะเวลา ซึ่ ง เป็ น หลั ก การส าคั ญ ในการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel
Management)
การบริหารงานบุคคล (Personnel Management Administration) หมายถึงกระบวนการใน
การบริหารคนขององค์การผ่านการวางแผน นโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้น ตอนในการดาเนินการ
เกี่ยวกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การ เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม จูงใจ และบารุงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการขององค์การ เพื่อ ให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยการจัด บุคลากรเข้าทางานจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงานสาคัญ ๆ คือ
1. การสรรหาบุคคล (Personnel Recruitment) และการคัดเลือกบุคคล (Personnel
Selection)
2. ค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary)
3. การจัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal and
Management)
4. การเลื่อนตาแหน่งและการโยกย้าย (Promotion and Transfer)
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การเงิน และงบประมาณ (Money)
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2545) กล่ า วไว้ ว่ า เงิ น ทุ น นั บ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการให้ ก าร
สนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและเอื้ออานวยให้กิจกรรมขององค์การดาเนินไป
โดยไม่ติดขัด ซึ่งเงินทุนนี้มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคาต้นทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีก
ด้วย
เงิน หรืองบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรสาหรับทา
กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้การตั้งเป้าหมายและการควบคุมการดาเนินการด้วยตัวเลขทางการเงินเป็น
สาคัญ ปกติผู้จัดการจะเตรียมวางแผนงบประมาณทั้งด้านรายรับและรายจ่ายในการดาเนินงาน และ
ครอบคลุมแผนที่ไม่สามารถอธิบายได้ในรูปของตัวเงิน เช่น ชั่วโมงการทางาน กาลังคน ความ
สามารถ และกาลังการผลิต เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปกติการตั้งงบประมาณจะ
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับการวางแผนและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละส่วนภายใน
องค์กร ซึ่งผู้จัดการและบุคลากรในระดับต่าง ๆ จะต้องช่วยกันประมาณต้นทุน รายได้ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะทางานให้สาเร็จ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น โดยเราจะ
สามารถจาแนกประเภทของงบประมาณได้ดังนี้
1. งบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Revenue and Expense Budgets)
2. งบประมาณ เวลา เนื้อที่ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ (Time, Space, Material and Product
Budgets)
3. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
4. งบประมาณเงินสด (Cash Budgets)
5. งบประมาณสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน (Balance Sheet and Budgets)
6. งบประมาณสรุป (Budget Summaries)
ถึงแม้ว่าการวางแผนงบประมาณจะเป็นเครื่อ งมือสาคัญในการกาหนดแนวทางและการ
ควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับความสนใจและนิยมนาไปใช้ในองค์การต่าง ๆ
อย่างมาก แต่การจัดทางบประมาณก็มีข้อจากัดที่ต้องระวัง คือ
1. การจัดทางบประมาณที่มีความละเอียดและสมบูรณ์จะมีต้นทุนสูง ทาให้ไม่คุ้มกับค่าใช้
จ่ายในการจัดทา และการนาไปใช้งาน
2. การทางบประมาณที่ตายตัวจะทาให้การดาเนินงานขาดความยืดหยุ่น ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
3. การทางบประมาณอาจจะไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาพ
แวดล้อม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสูง
4. การทางบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอาจจะก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงเกินไป
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5. การทางบประมาณอาจจะทาให้พนักงานพยายามทางานให้ได้ตามเป้าหรือยอดเงินที่ตั้ง
ไว้ แต่อาจไม่ส่งเสริมเป้าหมายสูงสุดในการดาเนินงานขององค์การ
จะเห็นได้ว่า ข้อจากัดของงบประมาณจะเกิดขึ้นจากการนาระบบงบประมาณไปใช้อย่างไม่
เข้าใจ โดยให้ความสนใจกับเครื่องมือหรือรายละเอียดในการดาเนิ นงานมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
หรือมองภาพของเครื่องมือจนลืมภาพที่แท้จริงของงานทั้งหมด ดังนั้นถ้าผู้จัดการมีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดทางบประมาณแล้ว ก็จะสามารถใช้งานระบบ
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่องค์การ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547)
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า วัสดุสิ่งของ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีปริมาณและมูลค่าสูง
ไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่ งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ดาเนินการ
ผลิต หรือสร้างบริการตลอด
ข้อควรคานึงถึงเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2538) มีดังนี้
1. มีจานวนเพียงพอกับความต้องการ
2. ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีสามารถใช้งานได้ดี และทันสมัย
3. ต้องรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
4. ต้องรู้จักจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสม
5. ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการใช้สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก
6. รู้จักการบารุงเก็บรักษาให้มีสภาพที่ดี
7. มีผู้รับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
8. สาหรับกรณีที่สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ มิใช่เป็นของเราเอง จะต้องติดต่อขอ
อนุญาต ต่อผู้รับผิดชอบและจองการขอใช้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดถึงสิ่งที่ต้องการ วัน -เวลาที่ขอ
ใช้อ ย่างเป็นทางการและต้องได้รับการตอบที่เป็นทางการเช่นกัน ตลอดจนเมื่อเลิกใช้แล้ว ต้อ ง
ส่งคืนในสภาพที่ดีเหมือนตอนรับมา
9. มีบัญชีอุปกรณ์และสถานที่เก็บ เพื่อป้องกันการสูญหาย การทาบัญชีอุปกรณ์ และเครื่อง
อานวยความสะดวก จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดความสะดวกในการเก็บรักษาและการใช้นอกจากนี้
แล้วจะเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงเมื่อมีการตั้งงบประมาณ
โดยทั่วไปจะแบ่งลักษณะของอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกเป็น 2 ประเภท คือ
วัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มั่นคงถาวร ใช้งานได้นาน จาเป็นต้องมีการบารุงรักษา
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การจัดการ (Management)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวไว้ว่า การจัดการ เป็นกระบวนการเพื่อ ทาให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม มนุษ ย์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพ ยากรข้อ มูลขององค์การและนอกองค์การ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่เข้ามาทาหน้าที่ประสานให้การทางานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่าง
ทา และไม่อาจประสบผลสาเร็จจากการแยกกันทา ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี
กระบวนการบริหารจัดการ
นอกจากทรัพยากรในการบริห ารแล้ว กระบวนการในการบริหารก็ เป็ นสิ่ง สาคัญ ที่จ ะ
ดาเนินการให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่ กูลิค (Gulick, 1937 อ้างถึงใน
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 2529) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ที่มีอ ยู่ 7 ประการ หรือ ที่เรียกว่า
POSDCoRB ซึ่งคาย่อนี้นามาจากอักษรตัวตนของแต่ละขั้น คือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์กร (Organizing)
3. การบริหารงานบุคคล (Staffing)
4. การอานวยการ (Directing)
5. การประสานงาน (Coordinating)
6. การเสนอรายงาน (Reporting)
7. การจัดงบประมาณ (Budgeting)
นอกจากนี้ ฟาโยล์ (Fayol, 1916 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2545) ยังได้สรุปสาระสาคัญ
ของกระบวน การจัดการงาน ไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผล
กระทบต่อธุรกิจและกาหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไว้เป็นแนวทาง
ในอนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอานาจ
หน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสาเร็จได้
3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การสั่งการงานต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บ ริ หารจะต้ อ งกระท าตนเป็ นตั ว อย่ า งที่ดี และต้ อ งเข้า ใจผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ ว ย ตลอดจนเข้ าใจถึ ง
ข้อตกลงในการทางานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การด้วย
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4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในที่สุด
5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องกากับให้สามารถประกันได้ว่า กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทาไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้แล้ว
จากทฤษฎีการบริหารจัดการที่ ได้กล่าวมาข้างต้น เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ได้สรุป
ความจาเป็นของหลักในการจัดการที่เหมาะสมกับการจัดการด้านการกีฬาเอาไว้ 4 ประการ ซึ่งได้แก่
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การชี้นา (Leading)
4. การประเมินผล (Evaluating)
การวางแผน (Planning)
เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) กล่าวไว้ว่า การวางแผนเกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมาย
สาหรับองค์กร และสมาชิกในองค์กร อีกทั้งยังกาหนดความเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมในองค์กร
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้น โดยพัฒนาลาดับในการดาเนินงานและการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อรวบรวมและประสานงานกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่งเสริมและมุ่งสู่เป้าหมาย โดยต้อง
คานึงถึงว่าใครจะทาอะไรทาอย่างไร และทาเมื่อใด (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ,
2547)
คูนท์ และโอดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 1968) กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การตัด
สินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร ทาเมื่อ ใด และใครเป็นผู้กระทา การวางแผนเป็นสะพาน
เชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการ และทาให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นตามที่ต้องการ
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การเชื่อ มโยงตัวเราจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจ จุ บัน ไปสู่จุ ด มุ่ง หมายที่ ต้อ งการจะไปถึ ง การวางแผนจึง เป็น กระบวนการคิด วิ เคราะห์ เ พื่ อ
พิจารณาวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยมีการคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและทาการพัฒนาหา
วิธีการแก้ไขเอาไว้ล่วงหน้า
อนันต์ เกตุวงศ์ (2541) กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือกทาง
เลือกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือ วิธีการกระทา โดยทั่วไปจะเป็นการตอบคา
ถามว่า จะทาอะไร (What) ทาไมจึงต้องทา (Why) ใครบ้างจะเป็นผู้กระทา (Who) จะกระทาเมื่อใด
(When) จะกระทากันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระทากันอย่างไร (How)
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จากนิยามของการวางแผนที่ได้กล่าวมานั้น สามารถแบ่งองค์ประกอบของการวางแผนได้ 7
ประการ คือ
1. การวางแผนเป็นกระบวนการ (Process) กระบวนการในที่นี้ หมายถึง กิจกรรมที่
ต่อเนื่อง กันซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยเดียวกัน กิจกรรมนี้ต้อ งการทั้งทรัพยากรและพลังงานเพื่อทาให้
กิจกรรมดา เนินไปได้
2. การจัดเตรียม (Preparing) การวางแผนเป็นกระบวนการของการตระเตรียมชุดหนึ่งของ
การตัดสินใจเพื่อให้ได้รับอนุมัติและดาเนินการโดยองค์กรอื่น ๆ แม้ว่าหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่วาง
แผน มีอานาจอนุมัติและดาเนินการตามแผนก็ตาม กระบวนการดังกล่าวนี้คงยังมีอยู่ต่างหากโดย
เฉพาะ
3. เป็นชุดหนึ่ง (A set) ในที่นี้จาเป็นต้องแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการวางแผนกับ
การตัดสินใจ เพราะการวางแผนหมายถึงการตัดสินใจประเภทหนึ่ง และในที่นี้มีลักษณะเฉพาะคือมี
ความเกี่ยวข้องกับชุดหนึ่งของการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นระบบ
4. การตัดสินใจเพื่อการกระทา (Decisions for Action) การวางแผนมุ่งสู่การกระทาเป็น
สาคัญ ไม่ได้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างอื่น แต่การวางแผนก็มีผลงานระดับสอง (Secondary Results)
อีกหลาย ๆ อย่าง เช่น การพัฒนาการบริหาร การพัฒนาการตัดสินใจ และการฝึกอบรมให้คนทางาน
ร่วมกัน เป็นต้น
5. ในอนาคต (In the Future) ลักษณะสาคัญยิ่งของการวางแผน ได้แก่ การมุ่งสู่อนาคต มี
การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ความไม่แน่นอน และเงื่อนไขต่างๆ
6. การมุ่งสู่การทาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ (Directed at Achieving Goals) กระบวน
การวางแผนจะไม่สามารถดาเนินไปได้ถ้าขาดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นตัด
กาหนดทิศทาง จุดหมายปลายทางของการกระทาเป็นกระบวนการดังกล่าวมา
7. ใช้วิธีการที่ให้ผลงานสูง (By Optimal Means) จุดสาคัญอันหนึ่งในกระบวนการ
วางแผนก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับเป้าหมาย (Means/End Analysis) เพื่อ
เลือกวิธีการกระทาที่ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายมากที่สุด
นอกจากนี้ การวางแผนก็เป็นหน้าที่อ ย่ างหนึ่ งของผู้บริหาร ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
เหตุผลต่อไปนี้
1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร ซึ่งนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายคนได้
อธิบายถึงหน้าที่ผู้บริหารไว้ทานองเดียวกัน และเหมือนอยู่อย่างหนึ่ง คือ การให้หน้าที่ทางการวาง
แผนเป็นอันดับหนึ่ง จึงเข้าใจได้ว่าในทางวิชาการนั้นยอมรับการวางแผนว่ามีความสาคัญมาก
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2. การวางแผน และแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้
วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการทางานได้จากแผนก่อนลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงช่วยให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. แผน และการวางแผนเป็นตัวกาหนดทิศทาง และความรู้สึกในเรื่องของความมุ่งหมาย
สาหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ อีกทั้งยังเป็นกรอบสาหรับการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้
อย่างดี
4. แผน และการวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต และเห็ นโอ
กาสที่จะแสวงประโยชน์หรือกระทาการต่าง ๆ ให้สาเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยังทาให้มองเห็น
ปัญหา อุปสรรค และภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อจะได้หาทางป้องกัน ตลอดจนลดภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ
ได้ด้วย
5. ในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีเวลาพอที่จะใช้หลัก
ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการ ประกอบกับตัวเลข สถิติ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมา
พิจารณาตัดสินใจจึงทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุมีผล เป็นประโยชน์
ตามต้องการ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
6. การวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้า
หมายตามความต้องการแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องกระทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการกระทา ทรัพยากรที่ใช้ เวลา สถานที่ และการ
ควบคุมดูแลการทางานต่าง ๆ จะต้องได้รับการพิจารณา ทดลอง และทดสอบอย่างละเอียดเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วจึงนาไปปฏิบัติ
7. การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้มากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอตามธรรมชาติ เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาก
ขึ้น มนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการมากขึ้น การวางแผนจึง
เป็นสิ่งจาเป็นที่มนุษย์อาศัยในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต และทาให้การเปลี่ยน
แปลงมีความเป็นไปได้มากขึ้น
8. การวางแผนเป็นตัวนาในการพัฒนา เพราะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย มีการ
ตัดสินใจที่มีเหตุผล มีการกระทาตามแผนให้บังเกิดผลตามความต้องการได้
จากความสาคัญของการวางแผนที่กล่าวมาข้างต้น ยังสามารถระบุประโยชน์ที่สาคัญหลาย
ประการของการวางแผนต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เป็นการป้องกันมิให้ปัญหาสาคัญ ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ
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2. เป็นการทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ การวางแผนและแผนจะเป็นหลัก
หรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานรวมทั้งผลงานที่จะเกิดขึ้น
3. เป็นการทาให้งานมีความเป็นไปได้ การทางานให้สาเร็จเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายตระ
หนักและหวาดกลัว ทั้งนี้เพราะการคิดกับการกระทานั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันมาก โดยทั่วไป
แล้วการกระทาจะยากกว่าการคิด การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความยากลาบากกว่าการวางแผนมาก ดัง
นั้นการวางแผนเท่านั้นที่จะช่วยให้การกระทามีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
4. ก่อให้เกิดการประหยัด การวางแผนมีส่วนทาให้มีการเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่
สุดก่อนจะนาไปใช้ อาจมีการทดลอง ประเมินผล และทดสอบผลดีผลเสียแล้ว รวมทั้งวิ ธีการและ
ขั้น ตอนอื่น ๆ ของการวางแผน พอจะกล่า วได้ ว่า ท าให้ เกิ ด การประหยั ดทุ ก ด้า น ไม่ ว่า จะเป็ น
ทรัพยากรบุคคล เงิน วัตถุ และเวลา
5. ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร เนื่องจากการวางแผนมีส่วนทาให้การทา
งานเป็นระบบ จึงก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการทางาน มีความร่วมมือกัน ประ
สานงานกัน และทางานสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วนทุกด้าน
6. ป้องกันปัญหาด้านโครงสร้างและบริหาร เมื่อมีการวางแผนย่อมบอกได้ว่าเป็นการเริ่ม
ต้นงานได้ดี การปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่างถูกต้อ งเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดองค์การ
การแบ่งงานกันทาตามความรู้เฉพาะด้านและความสามารถของแต่ละบุคคล ป้องกันปัญหาการทา
งานซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น
7. มีกาลังขวัญและความรับผิดชอบสูง วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน การแบ่งงาน
อย่างถูกต้อง การประสานงานกันในระดับการวางแผนมีส่วนทาให้ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผน
มีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่จะต้องทา สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้ทางานมี
ขวัญและกาลังใจ ตลอดจนความมั่นใจทางานให้สาเร็จได้ดีขึ้น (อนันต์ เกตุวงศ์, 2541)
การจัดองค์กร (Organizing)
เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์กร เกี่ยวข้องกับการแบ่งภาระงานที่มี
ความเฉพาะเจาะจงทั้งหมดในกระบวนการวางแผน ไปสู่การกาหนดงานเฉพาะด้าน และสร้างรูป
แบบความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น และระหว่างภาระงานของแต่ละบุคคล ในขณะที่กระบวน
การวางแผนกาหนดว่าอะไรควรจะต้องทา และทาอย่างไร กระบวนการขององค์กรก็จ ะกาหนดว่า
ใครควรจะเป็นคนทา
กาเร็ธ (Gareth, 2001) กล่าวไว้ว่า องค์กร คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกใช้โดยกลุ่มบุคคล เพื่อ
การประสานงานกั บกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกลุ่ม บุ คคลเหล่า นั้ น เพื่อ ให้ไ ด้ มาซึ่ง บางสิ่ งอั น เป็ น ที่
ปรารถนา หรือเป็นประโยชน์ ซึ่งก็คือเพื่อความสาเร็จในเป้าหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้
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ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวไว้ว่า องค์การ เป็นระบบสังคม
ที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และกับสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเป็นระบบและมีขอบเขตที่ชั ดเจน เพื่อ ทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือเป็นเป้าหมายเชิงนามธรรม
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่ม
ก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน
ตามที่ตั้งไว้ การจัดองค์การจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องทาอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่าย
อื่น ๆ อย่างไรบ้าง
ในการดาเนินการจัดองค์การนั้น ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า โครงสร้างองค์การที่
จัดขึ้นจะเป็นระบบของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและอานาจหน้าที่ควบคู่กัน นั่นคือ จะมีการ
จัดกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีการจัดโครงสร้างอานาจ
หน้าที่ให้สอดคล้องกันกับโครงสร้างงานที่ จัดขึ้นนั้นด้วย ถ้าหากจะลองแยกแยะเป็นขั้นตอนของ
กระบวนการจัดองค์การแล้ว จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การจัดโครงสร้างงาน คือ การแยกประเภท จัดหมวดหมู่ของงานและการจัดตาแหน่ง
ของงานต่าง ๆ
2. การจัดโครงสร้างอานาจหน้าที่ คือ การพิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กับตาแหน่งงานต่าง ๆ ในโครงสร้าง โดยใช้วิธีการมอบหมายงานจากระดับสูงสุดลง
มาตามโครงสร้างงานที่กาหนดไว้
3. การจัดโครงสร้างองค์การ คือ ขั้นตอนของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครง
สร้างงาน และโครงสร้างอานาจหน้าที่ที่ให้รวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาศัยสายการ
บังคับบัญชาเป็นเส้นเชื่อมโยง
นอกจากนี้ ธงชัย สั น ติ วงษ์ (2545) ยัง ได้ก ล่ า วไว้ ว่า การจั ดองค์ การไม่ ว่ า จะเป็น ของ
องค์การแบบใด หรือเป็นการจัดในระดับใดก็ตาม กระบวนการจัดยังคงเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้การจัดองค์การจะกระทาตามหลักและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดองค์การที่สาคัญ ๆ คือ
1. หลักการแบ่งงานกันทาตามความถนัด (Specialization of Work)
2. หลักการมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command)
3. หลักขนาดของการควบคุม (Span of Control)
4. หลักอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
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การชีน้ า (Leading)
เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) กล่าวไว้ว่า การชี้นา เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลในการ
ชักจูงสมาชิกไปสู่เป้าหมายขององค์กร ในขณะที่การวางแผน และการจัดองค์กร เป็นตัวกาหนด
ระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ของงานที่จะทา การชี้นา ก็เกี่ยวข้องกับการชักจูง หรือสร้างแรงจูงใจ
ส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการทางานเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนา หรือการชี้นา หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหารร่วมกับการจูงใจในการทาให้
สมาชิกขององค์กรทางานของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การชี้นาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์
คือ ภาวะผู้นา และการจูงใจ ผู้บริหารจาเป็นต้อ งศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นาของตนได้
อย่างไร พร้อมกับศึกษาว่าจะสามารถจูงใจผู้อื่นได้อย่างไร จึงจะทาให้การทาหน้าที่ของตนในฐานะ
ผู้นาองค์กรประสบความสาเร็จได้สูงสุด
ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ความสามารถของผู้นาในการทาให้บุคคลอื่นปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
การจู ง ใจ (Motivation) หมายถึ ง การชัก จู งให้ บุค คลอื่ นแสดงพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้
ทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership Theories)
1. ทฤษฎีว่าด้วยคุณลักษณะเฉพาะของผู้นา (Trait Theory)
ผู้บริหารที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของตนในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 คุณลักษณะทางความคิดและสติปัญญา หมายถึง ความฉลาดหลักแหลมของ
ผู้นาสามารถคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
1.2 คุณลักษณะทางด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หมายถึง การมีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น มีทัศนคติที่ดีเป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีกับสังคมทั่วไป
1.3 คุณลักษณะทางด้านการทางาน หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้น รู้จักวิธีในการถ่ายทอดและสอนงาน
1.4 คุณลักษณะส่วนตัว หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวโดยทั่วไป อาทิ มั่นใจใน
ตัวเอง มั่นคงทางอารมณ์ สามารถเก็บความรู้สึกในโอกาสอันควร
1.5 คุณลักษณะทางกายภาพ อาทิ ส่วนสูง พละกาลัง น้าหนัก เป็นต้น
1.6 คุณลักษณะพื้นฐานทางสังคม ผู้ที่มีพื้นฐานทางสังคมที่ดีไ ม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้นาที่ดีเสมอไป
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2. ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรม (Behavioral Theories)
นอกจากคุณลักษณะเฉพาะซึ่งส่งผลต่อภาวะผู้นาของบุคคลแล้ว จากการวิจัยพบว่า ผู้นาที่ดี
หรื อประสบความสาเร็ จมั กมี พ ฤติ กรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่ งแตกต่า งจากผู้น าที่
ล้มเหลว ทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงออก การตัดสินใจ การสื่อสารกับสมาชิกขององค์กร การ
ให้ความสนใจกับความรู้สึกของคน การใส่ใจงานที่รับผิดชอบ และการมอบหมายงาน เป็นต้น
ผู้บริหารแต่ละคนอาจมีพฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่มากน้อยแตกต่างกันไป ยิ่งผู้บริหารมี
พฤติกรรมการใช้อานาจที่สูง จะทาให้ผู้บริหารมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้นาแบบอัตนิยมมากขึ้น
3. ทฤษฎีว่าด้วยผู้นาตามสถานการณ์ (Contingency Theory)
3.1 ความต้องการของพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีส่วนกาหนดวิธีการที่ผู้นาใช้ในการ
บริหารงาน กล่าวคือ เมื่อความต้องการของพนักงานแตกต่างกันออกไปย่อมส่งผลให้ผู้นาเลื อกใช้
วิธีการบริหารงานที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานคนนั้นๆ
3.2 ลักษณะการตัดสินใจของกลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อ มมีลักษณะการตัดสินใจที่
แตกต่ า งกัน กลุ่ ม บางกลุ่ ม อาจเปิ ด ให้ส มาชิ ก อภิป รายประเด็ น ที่ จะตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งเสรี แล้ ว
ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก แต่บางกลุ่มอาจไม่ต้องการให้มีการลงคะแนนเสียง
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการแตกแยก จึงเน้นให้สมาชิกพยายามโน้มน้าวความเห็นของกันและกันจน
ทุกคนเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงตัดสินใจ
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและสมาชิก ผู้นาที่เป็นเพื่อนหรือสนิทสนมคุ้นเคย
กับสมาชิกย่อมต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่แ ตกต่างจากผู้นาที่ไ ม่รู้จักสมาชิกเป็นการส่วนตั ว
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับสมาชิกจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการชี้นา
3.4 แหล่งที่มาของอานาจ ผู้นาที่มีอานาจจากความชื่นชม มักไม่ต้อ งใช้วิธีบังคับ
หรือขู่จะลงโทษพนักงานเพื่อให้พนักงานทางานตามเป้าวัตถุประสงค์ เนื่องจากพนักงานมีความรัก
ชื่นชมและยินยอมพร้อมใจในการทางานอยู่แล้ว
3.5 ลักษณะงาน งานที่จาเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ผู้นาจาเป็นต้องสร้าง
บรรยากาศการทางานแบบหลวมๆเป็นกันเอง เน้นความรู้สึกของคนมากกว่ างานในโรงงานซึ่งเป็น
งานที่มีลักษณะชัดเจนตายตัว ที่ผู้นาจาเป็นต้อ งบริหารงานโดยอาศัยกฎระเบียบและคาสั่งในการ
ทางาน
3.6 คุณลักษณะเฉพาะ การที่แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ผู้นาจึงควร
เลือกวิธีที่จะบริหารงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลด้วย
3.7 วุฒิภาวะของผู้ตาม หากผู้ตามมีวุฒิภาวะสูง ผู้นาอาจมอบหมายความรับผิด
ชอบในการตัดสินใจและการทางานให้ผู้ตามได้ทั้งหมด (สาคร สุขศรีวงศ์, 2549)
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การประเมินผล (Evaluating)
เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล ทาให้ผู้บริหารได้รับผลย้อ น
กลับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการกระทาที่ต้องแก้ไข เมื่อผลการทางานขององค์กรไม่เป็นไปตามความ
คาดหวัง
ไบรอันต์ และไวท์ (Bryant and White, 1982) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล หมายถึง ความ
พยายามอย่างหนึ่งในการบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและกาหนดว่าทาไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้
วิสส์ (Weiss, 1972) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล หมายถึงการพิจารณาถึงคุณค่าโดยการ
ตรวจสอบและการจัดสิ่งของ ปรากฏการณ์หรือ ความคิดมนุษย์ และใช้เครื่อ งวัดบางอย่าง ที่ไ ด้
กาหนดไว้หรือเป็นที่เข้าใจอยู่แล้วก็ตาม
จากความหมายที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบและวัดสิ่งที่
แผนได้กาหนดไว้ในขั้นของการวางแผน และเมื่อนาแผนไปดาเนินการแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและ
เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่กาหนดและคาดหมายไว้เพียงใด โดยนาเอาผลที่วัดได้มาพิจารณาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้ จึงจะทาให้รู้ได้ว่าสิ่งที่แผนต้องการกั บผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นตรงกัน
หรือแตกต่างกันเพียงใด ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอกหรือภายในของแผน
อย่างไรทั้งนี้เพื่อผู้วางแผนจะได้นาไปพิจารณาและใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป (อนันต์ เกตุวงศ์,
2541)
นอกจากนี้ โจนส์ (Jones, 1977 อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, 2541) ยังได้กาหนดขั้นตอนใน
การประเมินผลไว้ 3 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดสิ่งที่จะประเมินว่าจะประเมินอะไร เริ่มแรกผู้ประเมินควรจะต้องรู้ว่าจะประ
เมินอะไร เมื่อรู้ว่าจะประเมินโครงการใดแล้ว คงต้องกาหนดต่อไปอีกว่าจะประเมินอะไรบ้าง เช่น
จะประเมินการใช้ทรัพยากร หรือการบริหารโครงการ หรือผลของโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทุกอย่าง เป็นต้น
2. การวัดสิ่งที่จะประเมิน เมื่อกาหนดแล้วว่าจะประเมินอะไร ต่อไปจะต้องกาหนดว่าจะ
ตรวจสอบหรือวัดสิ่งนั้นโดยวิธีใด จะใช้อะไรเป็นเครื่องวัด ซึ่งเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอันมีวิธีและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอยู่ในเรื่องของการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้อง
การเพื่อใช้ต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของการนาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้ทาการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องเลือกวิธีให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลอย่างที่กาหนดไว้
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ความพึงพอใจ
คาว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งหมายความโดยทั่วไปว่า
“ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
มาสโลว์ (Maslow, 1970) กล่าวเกี่ยวกับ ความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจของมนุษย์จะเกิด
ขึ้นเมื่อ ความต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มพัฒนาจากความต้องการในระดับ
ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ก่อน เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองจน
เป็นที่พอใจแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในระดับที่สูงกว่าต่อไป โดยลาดับความต้องการของ
มนุษย์ไว้ 5 ขั้นดังต่อไปนี้
1. ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
และเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดในการดารงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความ
ต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภั ย (Safety Needs) เป็นความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต รวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นทางใจ
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เป็นความต้องการ
ให้สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิก การได้รับความเป็นมิตรและจากคนรอบข้าง
4. ความต้องการทางด้านชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้สังคมหรือ
บุคคลอื่นๆยกย่อง สรรเสริญ
5. ความต้องการได้รับความสาเร็จ (Self Actualization) เป็นความต้องการที่ยาก
แก่การเสาะแสวงหา
หลุย จาปาเทศ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (Needs) ที่ได้บรรลุ
เป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จาก คาพูด และการแสดงออก
วรูม (Vroom, 1964 อ้างถึงในจันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์, 2542) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคานี้ หมายถึง ผลที่ไ ด้จากการที่บุคคลเข้ามี
ส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติทาง
ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
แมคคอมมิค (McCommick, 1965 อ้างถึงใน วัฒนา เพ็ชรวงศ์ , 2542) กล่าวว่า ความพึงพอ
ใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ
โวลแมน (Wolman, 1973 อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ ตูเทศานนท์ , 2542) ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่า ความพอใจ คือความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อประสบความสาเร็จตามความ
คาดหวัง ความต้องการจากแรงจูงใจ
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วัฒนา เพชรวงศ์ (2542) ได้สรุปว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อ มมีความแตกต่างกันขึ้นกับคานิยมและประสบการณ์ที่
ได้รับ
คอทเลอร์ (Kotler, 1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfactions) เป็นระดับความรู้สึกของ
บุ ค คลหรื อ ลู ก ค้ า ซึ่ ง ผลมาจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการรั บ รู้ ผ ลจากการให้ บ ริ ก ารหรื อ
ประสิทธิภาพสินค้า (Product’s Receives Performance) กับความคาดหวังของลูกค้า (Person’s
Expectation) ซึ่งอาจพิจารณาถึงความพอใจหลังการขาย (Post purchase Satisfaction) ของลูกค้า ว่า
จะเกิดระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสินค้าบริการนั้น จะพบว่าถ้าผลที่ได้รับจากสินค้า
หรือบริการ (Product Performance) ต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ก็ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พึง
พอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้าทาให้เกิด
ความพึงพอใจ (Satisfaction) แต่ถ้าระดับผลของสินค้าหรือบริการมีค่าสูงกว่าก็จะทาให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ (Delighted Customer) ซึ่งความแตกต่างทั้ง 3 ระดับของความพึงพอใจที่กล่าวมาจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้าของลูกค้า และประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ดี และไม่ดีของสินค้าต่อบุคคลอื่น
ต่อไป
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2543) มีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มี
ลักษณะคุณภาพ และระดับการให้บริการตรงกับความต้อ งการ ความเอาใจใส่ขององค์กรในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการในชีวิตประจาวัน วิธีการ
ใช้หรือสถานการณ์ที่ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และคานึงถึงคุณภาพของการนาเสนอ
บริการเป็นส่วนสาคัญในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับ
บริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย
(Willingness to Pay) ของผู้รับบริการ ทั้งนี้เจตคติของผู้รับบริการที่มีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพ
ของการบริการแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป
3. สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้
เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสาคัญ
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4. การส่งเสริมและนาบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นจากการได้ยิน
ข้อมูล ข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกหากตรงกั บความ
เชื่อที่มีอยู่ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้
5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติงานล้วนเป็นบุคคล
ที่มีบทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงานบริหารให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการ
บริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคานึงความสาคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย
6. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน
การจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วน
สาคัญในการสร้างความพึง พอใจให้กับลู กค้า ประสิท ธิภาพของระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี
คุณภาพ
2. แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1953 โดย Borden
ผู้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมการตลาดอเมริกัน ซึ่งได้กาหนดส่วนประสมทางการตลาดไว้ถึง 14 ตัว
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) การวางแผน (Planning) การตั้งราคา (Pricing) การสร้างตราผลิตภัณฑ์
(Branding) ช่องทางการจาหน่าย (Distribution Channel) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) การ
โฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Promotion) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การจัดวาง
สินค้า (Display) การให้บริการ (Servicing) การจัดการกับสินค้าทางกายภาพ (Physical Handling)
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Fact finding and Analysis)
ต่อมาในปี ค.ศ.1960 McCarthy นักวิชาการการตลาดจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ได้ทา
ให้แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเขาได้แบ่งส่วนประสมทาง
การตลาดออกเป็น 4 ส่ว น ได้แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อ งทาง (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือที่เรียกว่า “4 P’s”
ต่อมาในปี ค.ศ.1981 Booms และBitner ได้เสนอว่า ส่วนประสมทางการตลาดประเภท
บริการควรมีองค์ประกอบอีก 3 ประการ ได้แก่ คน (People) สิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ (Physical
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Evidence) และกระบวนการ (Process) จึงเรียกรวมกับส่วนประสมทางการตลาดเดิมที่มี 4 ประการ
ว่า “7 P’s” (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552)
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของเครื่องมือ
ต่าง ๆ ทางการตลาด ซึ่งบริษัทนามาใช้เพื่อปฏิบัติการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาด
เป้าหมาย
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดในเป้าหมาย หรือ
เป็นส่วนประกอบสาคัญของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยการตลาด
เป็นเครื่องมือที่บริษัทควบคุมได้ หรือเรียกว่า 4P’s โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะเป็นสินค้ามีตัวตนหรือ
เป็นบริการซึ่งไม่มีตัวตนก็ได้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ประโยชน์ คุณภาพ รูปร่าง ลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และเป็นสินค้าลักษณะต่าง ๆ สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลอดจนคุณสมบัติ ที่สามารถสนองความต้องการด้านสังคมผลิตภัณฑ์
ได้แก่ สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์การ หรือตัวบุคคล เป็นต้น
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสาหรับ
การได้มาซึ่งบางสิ่ง
3. การจัดจาหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมจะเป็นตัวช่วยกระจายตัวสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้
ซื้อ กับผู้ขาย เพื่อสร้างความเชื่อถือ เพื่อ สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อ แจ้งข่าวสาร เพื่อ จูงใจให้เกิดความ
ต้องการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อถือ หรือ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจเป็น การขายโดยใช้พนักงานขาย และการขายโดยไม่ใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยเครื่องมือที่สาคัญ คือ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548) กล่าวไว้ว่า ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนผสมที่ประ
กอบขึ้นจากปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์การธุรกิจนามาใช้ให้เกิดความสาเร็จในการเข้า
ถึงและตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ดังนั้น ส่วนผสมทางการตลาดจึงประกอบด้วย

31
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประ
กอบ 4 ประการ อาจเรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s (The Four Ps of Marketing Mix) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สนองต่อความจาเป็น และความต้องการของมนุษย์
ได้ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งซึ่งมีคุณสมบัติที่แตะต้องได้ และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปของ
เงินตรา ซึ่งประกอบด้วยวิธีกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกาหนดราคา
3. สถานที่หรือการจัดจาหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง กิจกรรมการนาผลิ ตภัณฑ์ที่
กาหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยสถานที่การจัดจาหน่าย และช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดจาหน่าย และ
ตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2545) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s
ประกอบด้วยตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อ งทางการจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยถือ ความ
สามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสูงสุด
รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) จะมีความหมายที่รวมถึงสินค้าและบริการ รวมถึงแนวความคิด
บุคคล องค์กร และอื่น ๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในลักษณะต่าง ๆ
2. ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้
บริโภคจะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจ่าย เพื่อซื้อหา
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การกาหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนั กการตลาด จึงควรคานึงถึง
ความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้อ งการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้อ งมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถ
ไปสู่ ผู้บริ โภคได้ ภายใต้ เงื่ อนไขเวลาและสถานที่ ที่เ หมาะสม มี ความสะดวกต่ อ การซื้ อ หาของ
ผู้บริโภค และที่สาคัญ คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และราคา
ที่ได้กาหนดขึ้นด้วย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และกระตุ้น
ความต้ อ งการซื้ อ ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นต้น
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3. ความเป็นมาของฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2477 ด้วยความคิดริเริ่ม
ของนิสิตและนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมา
ด้วยกัน ได้แก่ นายทองต่อ ยมนาค (พลตารวจโทต่อศักดิ์ ยมนาค) และนายบุศย์ สิมะเสถียร จาก
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง นายทอม จอห์นสัน (ศาสตราจารย์ประถม ชาญสรรค์)
นายประสงค์ ชัยพรรค และนายประยุทธ สวัสดิสิงห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ปรึกษา
หารือกันด้วยความปรารถนาที่จะให้นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสองแห่งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทยในขณะนั้นมีความรักใคร่กลมเกลียว เพื่ อร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้าน
เมืองต่อไปในอนาคต โดยเล็งเห็นตัวอย่างจากการแข่งขันเรือประเพณีของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
และมหาวิท ยาลัยเคมบริดจ์ แห่ งสหราชอาณาจักร แต่นิสิตและนักศึกษากลุ่มนี้เคยเป็นนักกีฬ า
ฟุตบอลโรงเรียนมาก่อน จึงตกลงกันว่า จะจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีขึ้น
เมื่ อ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของตนแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย วิ ช า
ธรรมศาสตร์และการเมืองได้ทาหนังสือเชิญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมและรับเป็นเจ้าภาพครั้ง
แรก โดยจัดการแข่งขันขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 เก็บค่าผ่าน
ประตูคนละ 1 บาท นารายได้บริจาคบารุงกรมอากาศยานทหารบก (กองทัพอากาศ) ซึ่งถือเป็นธรรม
เนียม ที่จะนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคบารุงการกุศลสาธารณะตั้งแต่บัดนั้น อาทิ บริจาคบารุง
สมาคมปราบวัณโรค บริจาคบารุงกระทรวงกลาโหม บริจาคบารุงสภากาชาดไทย บริจาคสงเคราะห์
ผู้ประสบอัคคีภัย บริจาคสมทบทุนอานันทมหิดล รวมทั้งบริจาคสมทบทุนการศึกษาของนิสิตและ
นักศึกษา และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ก็ไ ด้นารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัยด้วย
ทุก ๆ ปี จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ยกับ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์จ ะสลั บกันเป็นเจ้ าภาพ
จัดการแข่งขัน หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจะเรียกการจัดการแข่งขันว่า “งานฟุตบอล
ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ” และหากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจะเรียกการจัดการ
แข่งขันว่า “งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ”
ถึงแม้เจ้าภาพทั้งสองสถาบันจะกาหนดให้จัดงานงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ขึ้นเป็นประจาทุกปี แต่ก็ได้งดไปในช่วงที่สถานการณ์ไม่อานวย รวม 11 ครั้ง ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2485
เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ , ในปี พ.ศ. 2487-2491 เนื่อ งจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา,ในปี
พ.ศ. 2494 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน, ในปี พ.ศ. 2516-2518 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 และในปี พ.ศ. 2520 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

33
สาหรับสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ได้ย้ายจากสนามหลวง
ไปสนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2478 ถึงครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2480 และย้าย
มาสนามศุภชลาศัยตั้งแต่ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2481 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ยกเว้นครั้งที่ 41 ปี พ.ศ.
2528, ครั้งที่ 42 ปี พ.ศ. 2529, ครั้งที่ 44 ปี พ.ศ. 2531 และครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2551 เท่านั้นที่จัดขึ้น ณ
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (สนามจารุเสถียร) เนื่องจากสนามศุภชลาศัยปิดปรับปรุง)
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2478 ได้มีการกราบทูลเชิญ
ประธานคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ทรงเป็นประธาน ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดาเนิน เป็นประธานและ
พระราชทานถ้วยรางวัลงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2492 และครั้งที่
11 ปี พ.ศ. 2493 ครั้นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2495 เป็นครั้งแรก
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานและ
พระราชทานถ้วยรางวัล แม้ว่าระยะหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมิได้เสด็จพระราชดาเนิน
เป็นประธานแล้ว ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธาน นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ อย่างหาที่สุดมิได้ (สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2552)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยภายในประเทศ
ธนะสิ ท ธิ์ ราชสิ ง ห์ (2549) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการบริ ห ารศู น ย์ กี ฬ าแห่ ง
จุฬาลงกรณ์ม หาวิ ทยาลัย ” โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อ ศึก ษาการบริ หารศูน ย์กีฬ าแห่ งจุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และผลการด าเนิ น การในการรั บ บริ ก ารของผู้ ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ กี ฬ าแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ จานวน 42
คน และสมาชิกศูนย์กีฬา จานวน 400 คน ใช้การสัมภาษณ์ สาหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก และ
สมาชิกศูนย์กีฬา จานวน 29 คน และใช้การศึกษาเอกสารประกอบ นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่เป็นการสัมภาษณ์ ได้นามาสรุปเป็นความเรียง
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรการบริหาร
อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านการจัดการ มีกระบวนการในการดาเนินการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม ด้านข้อมูลและการสื่อสารในองค์กร และด้านการติดตามประเมินผล โดยผลการดาเนินการ
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ในการรับบริการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬา ในด้านส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับดี
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด
คมชนัญ โวหาร (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารการกีฬาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการกีฬาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้าน
ทรัพยากรในการบริหาร กระบวนการบริหาร ผลการดาเนินงานด้านกีฬา และศึกษาถึงความพึง
พอใจของบุคลากรและนิสิตในการบริหารการกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามกับ กลุ่ มตั วอย่า งผู้ ปฏิ บัติ งานด้ านกีฬ า จานวน 32 คน และกลุ่ มตั วอย่า งที่ เป็ น
ผู้รับบริการด้านกีฬาจานวน 400 คน ใช้การสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารที่บริหารงานด้านกีฬา จานวน
5 คน และใช้แบบสารวจเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อ มูลนา
แบบสอบถาม และแบบสารวจเชิงประจักษ์ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลในการสัมภาษณ์ที่ได้ นามาสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารการกีฬาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนของทรัพยากรในการบริหารโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ โดยด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
และด้านการจัดการอยู่ในระดับพอใช้ด้วย ยกเว้นด้านบุคลากร อยู่ในระดับดี ในส่วนกระบวนการ
บริหารโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยด้านการวางแผน ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการรายงานผล
และด้านการจัดงบประมาณ อยู่ในระดับพอใช้ด้วย ยกเว้นด้านการจัดองค์กร ด้านอานวยการ และ
ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับดี ในส่วนผลการดาเนินงานด้านกีฬา มีรายการที่สารวจพบ ร้อย
ละ 90.62 ของจานวนแบบสารวจทั้งสิ้น ในส่วนของความพึงพอใจในการรับบริการด้านกีฬา ของ
นิสิต และบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดี
รัฐ วั ล ย์ เฮงคราวิ ท ย์ (2551) ได้ท าการวิ จั ย เรื่อ ง “การจั ด การสนามแบดมิ น ตัน พื้ น ยาง
สังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาการจัด การสนาม
แบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากการจัดการทรัพยากรที่เป็น
ปัจจัยของการจัดการซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ปัจจัย ได้แก่ คน เงิน สถานที่วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
ผสมผสานกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจ้ าของ
หรือผู้จัดการ สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร (เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการ) ทั้งหมด 7 แห่ง แห่งละ 1 คน
กลุ่มบุคลากร (พนักงาน) ทั้งหมด 7 แห่ง แห่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 14 คน และใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบสอบถาม ถามสมาชิ ก ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ทั้ ง หมด 7 แห่ ง จ านวน 330 คน
ผลการวิจัยพบว่า มีการบริห ารจัดการบุคลากร 2 ลัก ษณะ ได้แก่ ระบบการบริห ารจัดการแบบ
ครอบครัว และระบบการบริหารจัดการแบบมีระบบ มีจานวนบุคลากรภายในสนาม 4-10 คน ขึ้นอยู่
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กับการบริหารงาน ความเพียงพอ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การสรรหาเพื่อ คัดเลือ ก
บุคลากรเข้าทางานมี 2 ระบบ ได้แก่ การคัดเลือกแบบระบบอุปถัมภ์ และการคัดเลือกอย่างมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ รายได้ของ
สนามแบดมินตันส่วนใหญ่มาจาก ค่าเช่าสนาม และค่าการเรียนการสอน สถานที่ตั้งของสนาม
แบดมินตันจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งเพื่อให้บริการโดยอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้พักอาศัย
หนาแน่น ในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีสนามแบดมินตัน การเดินทางสะดวกสบาย เหตุผลใน
การทาธุรกิจสนามแบดมินตันเนื่องจากเป็นกีฬาที่เจ้าของสนามชอบ จึงไม่คิดถึงรายได้มากนัก บาง
สนามสร้างเพื่อเป็นธุรกิจ และให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ออกกาลังกาย บางสนามเน้นการเรียนการ
สอนกีฬาแบดมินตัน เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านความพึงพอใจของผู้
มาใช้บริการพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ และทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่
ในระดับมาก ส่วนทางด้านราคา และทางด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
งานวิจัยต่างประเทศ
ชูเมกเกอร์ (Shoemaker, 1980) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง
มหาวิทยาลัย ในวิทยาลัยคริสเตียนที่คัด สรร” (Intercollegiate Athletic Management in selected
Christian Colleges) โดยใช้ แ บบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ จั ด โปรแกรมพลศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยคริสเตียนตอนกลาง ของแอตแลนติก และตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัด และ
ดาเนินการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ไม่ได้ยึดถือหลักการต่าง ๆ มากนัก และ
สนับสนุนหลักการต่าง ๆ ให้ได้ผลนั้นอยู่ที่การประสานงานกันอย่างดี สาหรับสมาคมกีฬาวิทยาลัย
คริสเตียนแห่งชาตินั้น ไม่ค่อยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยคริส
เตียนขนาดเล็กเท่าที่ควร
ธีบอลต์ (Thibault, 1993) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในองค์กรกีฬาแบบไม่หวังผลกาไร”
(Strategy in Nonprofit Sport Organizations) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าแผนงานในองค์กร
กีฬาแบบไม่หวังผลกาไร ซึ่งมีแผนงานหลักของกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ 6 อย่าง ได้แก่ รากฐาน
ขนาดของผู้มาใช้บริการ อาสาสมัคร กลุ่มที่สนับสนุน ค่าอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมสมาชิก ข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดได้จากการสังเกตองค์กรกีฬาแห่งชาติ 32 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานที่
รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มขึ้นสาหรับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ โดยการวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบ 6
อย่าง ในกลยุทธ์ ใช้วิธีวิเคราะห์ ตามแบบมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งพบว่า มีความ
เป็นไปได้ที่จะทาการคาดคะเนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรกีฬาแห่งชาติในการปฏิบัติตามแผนงาน

36
ที่วางไว้ โดยสรุปแล้วนั้น องค์กรต่าง ๆ วางแผนที่จะทาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม
กีฬาภายในประเทศ ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วเป็นเวลา 2 ปี พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น
นีลสัน (Neilson, 1979) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ผลการวิเคราะห์ของการจัดการแข่งขันกีฬาภาย
ในทางด้านการให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยระดับสูงในรัฐเทนเนสซี ” (An analysis of
intramural sports programs in the state supported senior universities in Tennessee) โดยใช้เครื่อง
มือสารวจการวิเคราะห์ ซึ่งสร้างขึ้นโดย คริสโตเฟอร์ อัลแลน บราวน์ (Christopher Alan Brown)
ข้อมูลทั้งหมดได้จากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อคาถามเก้าหัวข้อ ได้แก่ สาเหตุ และจุดมุ่ง
หมายในการจัดการแข่งขัน การประสานงาน และการบริหารงาน กฎและระเบียบการจัดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน กาหนดการแข่งขัน สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ระบบการให้คะ
แนนและการให้ร างวั ลแก่ผู้ ชนะ การประชาสั มพั นธ์ และคณะกรรมการในการจัด การแข่ง ขั น
ผลการวิจัยพบว่า
1. โดยทั่วไป การดาเนินการในแต่ละด้านของทุกมหาวิทยาลัยได้กระทาได้อย่างมี ประสิท
ธิภาพ นอกจากกระบวนการให้คะแนน การให้รางวัล และการประชาสัมพันธ์
2. การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของทุกมหาวิทยาลัย ล้วนแต่มีเหตุผล และจุดมุ่งหมายใน
การจัดทั้งสิ้น
3. ความคล้ายคลึงในการจัดการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัยคือ การใช้ผู้บริหารที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินการ
4. การบริหารงานด้านนี้กาลังมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการมาเป็น
การใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง
5. การจัดการด้านปฐมพยาบาลยังมีน้อย
6. การสนับสนุนทางการเงินในการจัดการแข่งขันภายในของมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นมีเพียง
พออยู่แล้ว
7. กฎ ระเบียบการแข่งขันมีความเที่ยงตรงและความเหมาะสมดีแล้ว
8. ระบบการให้คะแนนยังไม่เน้นหนักถึงระดับสูง
9. ธรรมเนียมการจัดงานเลี้ยงฉลองรางวัลจากการแข่งขันยังไม่นิยมกระทา

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จานวน 876 คน (สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554)
2. ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 87 คน (สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554)
3. ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันโดยตรง
หรือ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติ งานในการดาเนินงานจัดการแข่ งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 โดยตรง ดังนี้
1.1 ประชากรที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคั ด เลื อ กเฉพาะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ดังนี้
1.1.1 จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจานวนคณะกรรมการดาเนิน
งานจัดการแข่งขันทั้งหมด 10 ฝ่าย (สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2554) ใช้เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างฝ่ายละ 2 คน คือ ประธานฝ่าย หรือรองประธานฝ่าย และเลขานุการฝ่าย หรือกรรมการฝ่าย
รวมจานวน 20 คน
1.1.2 จากฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีจานวนคณะกรรมการดาเนิน
งานจัดการแข่งขันทั้งหมด 17 ฝ่าย (สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2554) ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างฝ่ายละ 2 คน คือ ประธานฝ่าย หรือรองประธานฝ่าย และเลขานุการฝ่าย หรือกรรมการฝ่าย
รวมจานวน 34 คน
รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างจากข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ทั้งสิ้น 54 คน
1.2 ประชากรที่เป็นผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และ
นั ก กี ฬ าฟุ ต บอล ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Selection) โดยคัดเลือกเฉพาะผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม ทีมละ 1 คน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
หรือผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน และนักกีฬาฟุตบอลทีมละ 30 คน ทั้งจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างจากทั้งสองสถาบันทั้งสิ้น 64 คน
1.3 ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีประชากรที่มีจานวนไม่แน่นอน หรือไม่มีการ
บันทึกสถิติไว้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่
ระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05 ซึ่งจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จากนั้นแบ่งจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยกาหนดให้เป็นกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จ านวน 200 คน และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จานวน 200 คน จากนั้นแบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นศิษย์เก่าจานวนสถาบันละ 100 คน และศิษย์
ปัจจุบันจานวนสถาบัน 100 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน กาหนดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลื อ กจากคณะ
กรรมการที่ มีตาแหน่งหน้าที่ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงานในการดาเนิน งานจัดการแข่งขันกีฬ า
ฟุ ต บอลประเพณี จุ ฬ าฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 67 โดยตรง จ านวนทั้ ง สิ้ น 8 คน ซึ่ ง จะเลื อ ก
เฉพาะเจาะจงที่ตาแหน่ง ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างจากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
2.1.1 ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
2.1.2 ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล
2.1.3 ประธานเชียร์
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2.1.4 ประธานจัดงานระดับนิสิต (อุปนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิต
จุฬาฯ คนที่ 2)
2.2 กลุ่มตัวอย่างจากฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
2.2.1 ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน
2.2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล
2.2.3 ประธานชุมนุมเชียร์
2.2.4 ประธานฝ่ายเนื้อหา (อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ฝ่ายงานภายนอก)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 3 ชุด และแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ดังนี้
แบบสอบถาม ชุด ที่ 1 เป็น แบบสอบถาม เพื่อ ศึกษาการดาเนินการจั ดการแข่ งขันกีฬ า
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน และกระบวน
การจัดการกีฬา 4 ด้าน สาหรับสอบถามคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันจากฝ่ายจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการวางแผน (Planning)
2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
3. ด้านการชี้นา (Leading)
4. ด้านการประเมินผล (Evaluating)
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เพื่อการศึกษาสภาพการเตรียมทีมกีฬาฟุตบอลเพื่อ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 สาหรับสอบถามผู้จัดการทีม หรือผู้
ช่วยผู้จัด การทีม หัว หน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ ฝึกสอน และนัก กีฬาฟุต บอล ทั้ง ทางฝ่า ยจุฬ าลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 4 ด้าน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
4. ด้านการจัดการ (Management)
แบบสอบถาม ชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถาม เพื่อ การศึกษาความคิดเห็น ที่มีต่อ การจัดการ
แข่งขัน สาหรับสอบถามศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา
ฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ทั้งทางฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกี่ยว กับความพึงพอใจ 4 ด้าน และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน 3 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน (Product)
2. ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู (Price)
3. ด้านสถานที่จัดกิจกรรม (Place)
4. ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการเมือง
ทั้งนีม้ าตรประมาณค่าที่ใช้ในแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่าแบบ ลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ และมีระดับของเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ขอ้ คาถามแสดง อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ขอ้ คาถามแสดง อยู่ในระดับ ดี
ระดับ 3 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ขอ้ คาถามแสดง อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ขอ้ คาถามแสดง อยู่ในระดับ พอใช้
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ระดับ 1 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ขอ้ คาถามแสดง อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อ
ศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬ าฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 เกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน และกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน สาหรับสัมภาษณ์คณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดการแข่งขันจากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
บันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีลั กษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบุคลากร (Man)
2. ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการวางแผน (Planning)
2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
3. ด้านการชีน้ า (Leading)
4. ด้านการประเมินผล (Evaluating)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน
การกีฬา เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. นาข้อมูลที่ได้มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกาหนดหัวข้อการวิจัย
3. ศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้
ครอบคลุมเนื้อหา
4. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้ง 4 ชุด
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอด
คล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Item - Objective Congruence: IOC)
โดยกาหนดคะแนนของผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542)
(+1) ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
( 0 ) ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องหรือไม่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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(-1) ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากผลการพิจารณาตัดสินของผู้เชี่ยวชาญที่ไ ด้ นาไปหาค่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้จากสูตร
IOC =
ΣR
N
เมื่อ IOC =
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ΣR =
คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เชี่ยวชาญ
N
=
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถามใด มีค่า IOC ใกล้ 1.0 แสดงว่ามีความตรงตามเนื้อหามาก ถ้ามีค่าใกล้ 0 แสดงว่ามี
ความตรงตามเนื้อหาน้อย และถ้ามีค่า IOC ติดลบแสดงว่าเป็นข้อที่มีความตรงตามเนื้อใช้ไม่ได้เลย
หลังจากที่มีก ารตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด และแบบ
สัมภาษณ์ 1 ชุด โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามชุดที่ 1, 2, 3 และแบบสัมภาษณ์ เท่ากับ 0.76, 0.80, 0.78 และ
0.77 ตามลาดับ จากนั้นจึงนาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุง และพัฒนา โดยปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการวิจัย
5. นาแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ไปทดลองใช้ (Try Out) และนาแบบสอบถามที่ทดลองใช้
แล้วมาหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951 อ้างถึงในประคอง กรรณสูต, 2542)
ดังนี้
5.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 นาไปทดลองใช้กับอดีตคณะกรรมการดาเนิน งานจัดการ
แข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย จานวน 20 ชุด ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.98
5.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 นาไปทดลองใช้กับผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลในทีมระดับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีรายชื่อในทีม
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จากฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 20 ชุด ได้
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.96
5.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 นาไปทดลองใช้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 จานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.95
6. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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7. นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ แปลผล อภิปรายผลข้อมูล และเขียนรายงาน
สรุปผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปยังสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่ อ ดาเนินการเก็บข้อ มู ลด้ว ย
ตนเอง ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ดาเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554
จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขัน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ดาเนินการเก็บข้อ
มูลในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาหลังจากที่มีการจัดการแข่งขัน
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชม
การแข่งขัน ทั้งทางฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนาแบบสอบ
ถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจาแนกได้ดังที่แสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จาแนกตามประเภทของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย
ประเภท
เครื่องมือ
กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม คณะกรรมการดาเนินงานจัดการ
ชุดที่ 1
แข่งขัน
แบบสอบถาม
ชุดที่ 2
แบบสอบถาม
ชุดที่ 3
แบบสัมภาษณ์

ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็น
ผู้ชมการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินงาน จาก
ฝ่ายจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

วันที่ทา
การเก็บ
ข้อมูล
7 ก.พ. 54
ถึง
11 มี.ค. 54
24 ม.ค. 54
ถึง
4 ก.พ. 54
5 ก.พ. 54

จานวน
เครื่องมือที่นาไป
เก็บข้อมูล
54

จานวน
ผู้ให้
ข้อมูล
48

จานวน
ร้อยละ

64

60

93.75

400

380

95.00

9 ก.พ. 54
ถึง
15 มี.ค. 54

8

8

100.00

88.89

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามชุดที่ 1 นาไปเก็บข้อ มูลจานวนทั้งหมด 54
ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89 แบบสอบถามชุดที่ 2 นาไปเก็บข้อมูลจานวน
ทั้งหมด 64 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.75 แบบสอบถามชุดที่ 3 นาไปเก็บ
ข้อมูลจานวนทั้งหมด 400 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.00 แบบสัมภาษณ์
นาไปสัมภาษณ์จานวนทั้งหมด 8 คน ให้การสัมภาษณ์ทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
รายละเอียดในการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) ในวันที่ 4 มีนาคม
พ.ศ. 2554
2. สัมภาษณ์ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ)
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
3. สัมภาษณ์ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554
4. สัมภาษณ์ประธานจัดงานระดับนิสิต (อุปนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ คนที่
2) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554
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5. สัมภาษณ์ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) ในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
6. สัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
7. สัมภาษณ์ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
8. สัมภาษณ์ประธานฝ่ายเนื้อหา (อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่าย
งานภายนอก) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ แล้ว
นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อแจกแจงหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย
การทดสอบค่า “ที” (t-test) แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด จะอาศัยเกณฑ์ในการ
แปลผลข้อมูลตามหลักโอกาสที่ควรจะเป็น ซึ่งพิจารณาจากโอกาสของความเป็นไปได้ที่เท่าเทียม
กัน ซึ่งทุกระดับ คุณภาพจะมีค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กัน หลักการคือ นาเอาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมาลบด้วย
คะแนนเฉลี่ยต่าสุด แล้วหารด้วยจานวนระดับที่ต้องการ (สุชาติ โสมประยูร, 2546)
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ สามารถหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่าสุด =
5–1
=
0.80
จานวนระดับที่ต้องการ
5
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ดีมาก”
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ดี”
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “พอใช้”
1.00 – 1.80
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง”
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลเสียงจากเครื่องบันทึกเสียง มาถอดความ
เป็นตัวอักษร แล้วนาเสนอเป็นความเรียงตามประเด็นของกรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนข้อ มูล
ทั่วไปของผู้ใ ห้สัมภาษณ์ นามาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ และน าเสนอในรู ปแบบตาราง
ประกอบความเรียง

46
3. นาผลการวิจัยจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิด
แนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขัน และนาแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขัน ที่ได้ไ ป
ร่วมวิเคราะห์ โดยอาศัยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ เพื่อ ให้เกิดข้อ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
แข่งขันในครั้งต่อ ๆ ไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัยครั้งนี้ เป็นการศึ กษาการดาเนิ นการจัด การแข่งขั นกีฬ าฟุต บอลประเพณีจุ ฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2554 โดยการใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยที่แบบสอบถามชุดที่ 1 นาไปเก็บ
ข้อมูลจานวนทั้งหมด 54 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89 แบบสอบถามชุดที่ 2
น าไปเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนทั้ ง หมด 64 ฉบั บ ได้ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด 60 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.75
แบบสอบถามชุดที่ 3 นา ไปเก็บข้อมูลจานวนทั้งหมด 400 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 380 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 แบบสัมภาษณ์นาไปสัมภาษณ์จานวนทั้งหมด 8 คน ให้การสัมภาษณ์ทั้งหมด 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
ในการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ผู้วิจัยนามาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการทดสอบค่า “ที” แล้ว
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลเสียงจาก
เครื่องบันทึกเสียง มาถอดความเป็นตัวอักษร แล้วนาเสนอเป็นความเรียงตามประเด็นของกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ นามาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นาเสนอโดยแบ่งออกเป็น 11 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (ตอนที่ 1 ของแบบ
สอบถามชุดที่ 1)
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบถามชุดที่ 1)
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป ของผู้จัดการทีม หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล (ตอนที่ 1 ของแบบสอบถามชุดที่ 2)
ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการ
ทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล (ตอนที่ 2 ของแบบ
สอบถามชุดที่ 2)
ตอนที่ 5 ข้อมูลทั่วไป ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน (ตอนที่ 1 ของ
แบบสอบถามชุดที่ 3)
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ตอนที่ 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน (ตอนที่ 2 ของแบบสอบถามชุดที่ 3)
ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และ
กระบวนการจัดการกีฬา ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์
ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
ตอนที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบ
จากการจัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์
ตอนที่ 10 ข้อมูลทั่วไป ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในการให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 11 บทสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละ เกี่ยวกับข้อ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
1. ตาแหน่ง
1.1 ประธานฝ่าย
1.2 รองประธานฝ่าย
1.3 เลขานุการฝ่าย
1.4 กรรมการฝ่าย
2. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
3. อายุ
3.1 น้อยกว่า 30 ปี
3.2 30 - 40 ปี
3.3 41 - 50 ปี
3.4 มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาเอก
5. จานวนครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดาเนินงานจัดการแข่งขัน
5.1 1 – 3 ครั้ง
5.2 4 - 6 ครัง้
5.3 7 - 9 ครั้ง
5.4 มากกว่า 9 ครั้ง

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
รวม
(n = 20)
(n = 28)
(n = 48)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
7
3
6
4

35.00
15.00
30.00
20.00

10
4
9
5

35.71
14.29
32.14
17.86

17
7
15
9

35.42
14.58
31.25
18.75

11
9

55.00
45.00

16
12

57.14
42.86

27
21

56.25
43.75

3
6
6
5

15.00
30.00
30.00
25.00

1
12
8
7

3.57
42.86
28.57
25.00

4
18
14
12

8.33
37.50
29.17
25.00

5
12
3

25.00
60.00
15.00

7
21
0

25.00
75.00
0

12
33
3

25.00
68.75
6.25

8
10
2
0

40.00
50.00
10.00
0

11
9
5
3

39.29
32.14
17.86
10.71

19
19
7
3

39.58
39.58
14.58
6.25
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น คณะกรรมการดาเนินงานจัดการ
แข่งขัน
จากฝ่ายจุฬาฯ ส่วนใหญ่ มีตาแหน่งเป็นประธานฝ่าย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อ ยละ 35.00
รองลงมาคือ เลขานุการฝ่าย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี จานวน 6 คน และมีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.00 เท่ากัน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญา โท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ในการด าเนินงานจัดการแข่ง ขัน เป็น จานวน 4 - 6 ครั้ ง จานวน 10 คน คิ ด เป็นร้ อ ยละ 50.00
รองลงมาคือ จานวน 1 - 3 ครัง้ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นประธานฝ่าย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
35.71 รองลงมาคือ เลขานุก ารฝ่ าย จานวน 9 คน คิด เป็นร้ อ ยละ 32.14 ส่วนใหญ่ เป็น เพศ ชาย
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานจัดการแข่ง ขันเป็นจานวน 1 - 3 ครั้ง
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาคือ จานวน 4 - 6 ครั้ง จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
32.14
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา ของคณะ
กรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในภาพรวม
ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน และงบประมาณ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
รวม

n = 48
X
3.73
4.00

S.D.
0.71
0.79

3.96
3.90

0.57
0.62

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.90) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี อันดับแรก คือ ด้านการเงิน และงบประมาณ
(ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.96)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านบุคลากร (Man)
ด้านบุคลากร
1. ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวนบุคลากรมีความ
เหมาะสม
2. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์รูปแบบงานเพื่อระบุขอบเขต
หน้าที่ของงานภายในฝ่าย
3. บุคลากรมีความรู้ความชานาญตามลักษณะเฉพาะ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับภายใน
ฝ่าย เพื่อเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการทางาน
5. มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ของบุคลากร
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
6. มีการประชุมอภิปราย เพื่อมอบหมายงาน และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
7. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ตาม
ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
8. บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมีความ
กระตือรือร้นในการทางาน
9. บุคลากรได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม
10. บุคลากรในฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันในการทางาน
รวมด้านบุคลากร

n = 48
X
3.81

S.D.
0.84

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.83

0.91

ดี

3.81

0.89

ดี

3.67

0.93

ดี

3.56

0.82

ดี

3.54

1.03

ดี

3.48

0.99

ดี

3.96
3.52

0.97
1.01

ดี
ดี

4.13
3.73

0.94
0.71

ดี
ดี
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็ นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.73) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี อันดับแรก คือ บุคลากรในฝ่าย
มีความร่วมมือต่อกันในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
และมีความกระตือรือร้นในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.96)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
ด้านการเงิน และงบประมาณ
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับแผนงาน
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม
3. มีระบบแบบแผนการเบิกจ่ายเงินด้วยรูปแบบขั้นตอน
ที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม
4. การเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
5. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม ตาม
ระเบียบข้อบังคับ
6. มีส่วนงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงิน
นอกเหนือ จากงบประมาณหลัก
7. มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของงบประมาณใน
ฝ่ายอย่างละเอียด ชัดเจน
รวมด้านการเงิน และงบประมาณ

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.23
4.06

1.06
1.00

ดีมาก
ดี

3.83
3.81

1.02
1.08

ดี
ดี

3.90

1.02

ดี

4.19

1.02

ดี

3.98
4.00

0.79
0.79

ดี
ดี

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ของ
คณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ในด้านการเงิน และงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
(ค่าเฉลี่ย 4.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับแผนงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.23)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
ของคณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก (Materials)
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ในการทางานของบุคลากรในฝ่ายมีเพียงพอ
และเหมาะสม
2. มีสถานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
3. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีเพียงพอ และ
เหมาะสม
4. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับภาระงาน
5. สถานที่จัดการแข่งขันมีความเอือ้ อานวยต่อการ
ทางานของบุคลากรในฝ่าย
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการจัดการแข่งขันมี
เพียงพอและเหมาะสม
7. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของบุคลากรในฝ่าย
รวมด้านสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.90

0.63

ดี

3.83

0.83

ดี

3.88

0.76

ดี

3.92

0.68

ดี

4.23

0.78

ดีมาก

3.81

0.64

ดี

4.13

0.67

ดี

3.96

0.57

ดี

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ ดีมาก คือ สถานที่จัดการแข่งขันมีความเอื้ออานวยต่อ การทางานของบุคลากรในฝ่าย
(ค่าเฉลี่ย 4.23)
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในภาพรวม
กระบวนการจัดการกีฬา
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร
ด้านการชี้นา
ด้านการประเมินผล
รวม

n = 48
X
3.89
3.78
3.90
3.38
3.74

S.D.
0.78
0.81
0.83
1.15
0.81

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.74) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.38)

57
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการวางแผน (Planning)
ด้านการวางแผน
1. มีการวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตาม
วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน
2. มีการวางแผนการดาเนินงานภายในฝ่ายอย่าง
เหมาะสม
3. มีการวางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน และเหมาะสม
4. มีการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดาเนินงาน
5. มีการจัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงานอย่างเป็น
ขั้นตอน และสม่าเสมอ
6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมก่อน
การกาหนดแผนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
7. มีความเหมาะสมในการวางแผนการดาเนินงาน
ตามลาดับก่อนหลัง
8. แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
รวมด้านการวางแผน

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.94

0.86

ดี

3.88

0.94

ดี

3.85

0.90

ดี

3.71

0.97

ดี

3.88

0.84

ดี

3.88

0.84

ดี

4.04

0.85

ดี

3.92
3.89

0.92
0.78

ดี
ดี

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.89)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ มีความ
เหมาะสมในการวางแผนการดาเนินงาน ตามลาดับก่อนหลัง (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมาคือ มีการ
วางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.94)
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการจัดองค์กร (Organizing)
ด้านการจัดองค์กร
1. มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรของคณะ กรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันอย่างเหมาะสม
2. มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายตามความ
ถนัด และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. มีความเหมาะสมในการกาหนดแผนกงานอย่าง
ชัดเจนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
4. มีจานวนบุคลากรในฝ่ายที่เหมาะสมต่อการควบคุม
บังคับบัญชา
5. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความเป็นเอกภาพ
ของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
6. บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
7. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. บุคลากรในฝ่ายมีการให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานต่อกันภายในฝ่าย
รวมด้านการจัดองค์กร

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.65

0.89

ดี

3.79

0.74

ดี

3.71

0.74

ดี

3.54

0.97

ดี

4.00

0.97

ดี

3.90

1.02

ดี

3.81

1.04

ดี

3.88
3.78

1.08
0.81

ดี
ดี

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ในด้านการจัดองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย
3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ
บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความเป็นเอกภาพของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 4.00)
รองลงมาคือ บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 3.90)
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
กีฬา ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการชี้นา (Leading)
ด้านการชีน้ า
1. ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการทางานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในฝ่าย
2. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากรใน
ฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถต่องานอย่างเต็มที่
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความคิดเห็น และความ
รู้สึกของบุคลากรในฝ่าย
4. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทางาน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในฝ่าย
5. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสม
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ผู้บริหารให้เกียรติในการยอมรับบุคลากรในฝ่ายอย่าง
เหมาะสม
7. ผู้บริหารจัดสิ่งตอบแทนจากการทางานแก่บุคลากร
อย่างเท่าเทียม เหมาะสม
8. ผู้บริหารมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรตามความ
สามารถ อย่างเหมาะสม
รวมด้านการชีน้ า

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.90

0.86

ดี

3.81

0.89

ดี

3.90

0.90

ดี

3.96

0.97

ดี

3.98

0.89

ดี

4.00

0.90

ดี

3.77

0.97

ดี

3.92
3.90

0.87
0.83

ดี
ดี

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการชี้นา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ ผู้บริหารให้
เกี ยรติใ นการยอมรับ บุค ลากรในฝ่ ายอย่ า งเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 4.00) รองลงมาคือ ผู้ บริ หารมี
ความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.98)
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
กีฬา ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในด้านการประเมินผล (Evaluating)
ด้านการประเมินผล
1. มีการสรุปประเมินผลโครงการโดยการนา
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นมาตรฐาน
2. มีการสรุปประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ได้
วางแผนไว้ในแต่ละฝ่าย
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และติดตามการทางาน
ของบุคลากรในฝ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
4. มีการประเมินประสิทธิภาพของการดาเนินการ
จัดการแข่งขันจากความพึงพอใจของผู้ชม
5. มีการทารายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันเป็น
ทางการเมื่อสิ้นสุดงานแต่ละปี อย่างเหมาะสม
รวมด้านการประเมินผล

n = 48
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.58

1.23

ดี

3.44

1.15

ดี

3.38

1.10

ปานกลาง

3.33

1.28

ปานกลาง

3.19
3.38

1.32
1.15

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ในด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.38) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับ
แรกคื อ มี ก ารสรุ ปประเมิ น ผลโครงการโดยการน าวั ต ถุป ระสงค์ ข องโครงการเป็ น มาตรฐาน
(ค่าเฉลี่ย 3.58) รองลงมาคือ มีการสรุปประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ได้ วางแผนไว้ในแต่
ละฝ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.44)
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล
ตารางที่ 12 จ านวน และร้อยละ เกี่ยวกับข้ อ มูลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่างผู้จั ดการทีม หรือ ผู้ช่ว ย
ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
1. หน้าที่
1.1 ผู้จัดการทีม
1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
1.3 หัวหน้าผู้ฝึกสอน
1.4 ผู้ฝึกสอน
1.5 นักกีฬาฟุตบอล
2. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
3. อายุ
3.1 น้อยกว่า 20 ปี
3.2 20 - 30 ปี
3.3 31 - 40 ปี
3.4 41 - 50 ปี
3.5 มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาเอก

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
รวม
(n = 32)
(n = 28)
(n = 60)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
0
1
0
30

3.13
0
3.13
0
93.75

0
1
1
0
26

0
3.57
3.57
0
92.86

1
1
2
0
26

1.67
1.67
3.33
0
43.33

32
0

100.00
0

28
0

100.00
0

60
0

100.00
0

0
27
3
1
1

0
84.38
9.38
3.13
3.13

7
19
0
1
1

25.00
67.86
0
3.57
3.57

7
46
3
2
2

11.67
76.67
5.00
3.33
3.33

26
6
0

81.25
18.75
0

27
1
0

96.43
3.57
0

53
7
0

88.33
11.67
0
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป
5. จานวนครั้งที่เข้าร่วมในการ
แข่งขัน
5.1 1 – 3 ครั้ง
5.2 4 - 6 ครั้ง
5.3 7 - 9 ครั้ง
5.4 มากกว่า 9 ครั้ง

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
รวม
(n = 32)
(n = 28)
(n = 60)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

15
7
4
6

46.88
21.88
12.50
18.75

21
5
1
1

75.00
17.86
3.57
3.57

36
12
5
7

60.00
20.00
8.33
11.67

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
จากฝ่ายจุฬาฯ ส่วนใหญ่ทาหน้าที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
รองลงมาคือ ผู้จัดการทีม จานวน 1 คน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 และ
3.13 ตามลาดับ เป็นเพศชาย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน
27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.38 รองลงมาคือ มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ส่วน
ใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อ ยละ 81.25 รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนใหญ่เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจานวน 1 – 3
ครั้ง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาคือ จานวน 4 - 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.88
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ทาหน้าที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
92.86 รองลงมาคือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม จานวน 1 คน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.57 และ 3.57 ตามลาดับ เป็นเพศชาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 30 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาคือ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.67 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 และมี
การศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ส่วนใหญ่เข้าร่วมในการแข่งขัน
เป็นจานวน 1 – 3 ครั้ง จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ เข้าร่วมในการแข่งขันเป็น
จานวน 4 - 6 ครั้ง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86
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ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
(การเตรีย มที ม ) ของผู้ จัดการที ม หรื อ ผู้ ช่วยผู้จั ดการที ม หัวหน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ฝึ กสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ในภาพรวม
ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน และงบประมาณ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
ด้านการจัดการ
รวม

n = 60
X
4.26
3.97

S.D.
0.48
0.66

3.99
4.09
4.08

0.63
0.56
0.47

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.26)
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
(การเตรีย มที ม ) ของผู้ จัดการที ม หรื อ ผู้ ช่วยผู้จั ดการที ม หัวหน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ฝึ กสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ในด้านบุคลากร (Man)
ด้านบุคลากร
1. นักกีฬาได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
4. นักกีฬาได้รับการดูแลด้านโภชนาการการกีฬาอย่าง
เหมาะสม
5. นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการฝึกซ้อม
6. นักกีฬามีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นต่อการฝึกซ้อม
7. นักกีฬามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในทีม
8. ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน
9. ผู้ฝึกสอนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักกีฬาภายในทีม
10. ผู้จัดการทีมมีความรู้ ความชานาญในการจัดการทีม
11. ผู้จัดการทีมมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกภายในทีม
12. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมทีม มีความรู้ ความ
ชานาญในการปฏิบัติหน้าที่
รวมด้านบุคลากร

n = 60
X
4.32
4.33
3.98

S.D.
0.54
0.60
0.85

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.85
4.15
4.30
4.47
4.47
4.43
4.28
4.30

0.92
0.63
0.67
0.60
0.60
0.62
0.61
0.74

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.23
4.26

0.59
0.48

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ในด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรก คือ นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ในการฝึกซ้อม (ค่าเฉลี่ย 4.15) รองลงมาคือ นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.98)
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
(การเตรีย มที ม ) ของผู้ จัดการทีม หรื อ ผู้ ช่วยผู้จั ดการที ม หัวหน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ฝึ กสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ในด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
ด้านการเงิน และงบประมาณ
1. ได้รับงบประมาณหลักในการดาเนินงานประสาน
งานด้านการเตรียมทีมอย่างเหมาะสม
2. มีการสนับสนุนนักกีฬาด้านเบี้ยเลี้ยงซ้อม อุปกรณ์
และชุดกีฬา ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน อย่างเหมาะสม
3. มีการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก
สาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม
4. มีการให้บริการด้านยานพาหนะ สาหรับนักกีฬาขณะ
ฝึกซ้อม และแข่งขัน
5. มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนงาน
ภายนอก
6. มีงบประมาณสนับสนุนเป็นรางวัลตอบแทนพิเศษ
สาหรับนักกีฬา
รวมด้านการเงิน และงบประมาณ

n = 60
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.90

0.82

ดี

3.92

0.83

ดี

4.22

0.64

ดีมาก

3.97

0.80

ดี

3.92

0.79

ดี

3.88
3.97

0.85
0.66

ดี
ดี

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ในด้านการเงิน และงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.97) และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า รายข้ อ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก คื อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นอาหาร
เครื่องดื่ม และที่พักสาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม (ค่าเฉลี่ย 4.22)
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
(การเตรีย มที ม ) ของผู้ จัดการทีม หรื อ ผู้ ช่วยผู้จั ดการที ม หัวหน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ฝึ กสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
1. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีปริมาณที่เพียงพอ
2. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และ
ทันสมัย
3. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม ปลอดภัย
4. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการ
เดินทางไปฝึกซ้อม
5.. สนาม และอุปกรณ์ในการซ้อมมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานขณะซ้อม
6. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีเพียงพอ และเหมาะสม
7. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย
8. มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬาเพื่อ
ใช้ซ้อม และแข่งขัน
9 สิ่งอานวยความสะดวกบริเวณสนามซ้อมมีความ
เหมาะสม เช่น ห้องน้า, แสงสว่าง, ที่จอดรถ เป็นต้น
รวมด้านสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก

n = 60
X
3.82

S.D.
0.87

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.93

0.82

ดี

4.07

0.76

ดี

4.05

0.87

ดี

4.27
3.95
4.00

0.66
0.72
0.74

ดีมาก
ดี
ดี

3.83

0.83

ดี

3.97

0.76

ดี

3.99

0.63

ดี

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย
3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ สนาม และ
อุปกรณ์ในการซ้อมมีความปลอดภัยต่อการใช้งานขณะซ้อม (ค่าเฉลี่ย 4.27)

67
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ
(การเตรีย มที ม ) ของผู้ จัดการทีม หรื อ ผู้ ช่วยผู้ จั ดการที ม หัวหน้า ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ฝึ กสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ในด้านการจัดการ (Management)
ด้านการจัดการ
1. มีการกาหนดแผนระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่แน่นอน
เหมาะสม
2. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็น
รูปแบบในการฝึกซ้อมทักษะ
3. มีความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในแต่ละ
สัปดาห์
4. มีการประเมินสมรรถภาพของนักกีฬาตามความ
เหมาะสม
5. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเสริม
สร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา
6. มีการใช้เทคนิค และแทคติกในการเล่นที่เป็นสากล
และทันสมัย
7. ใช้หลักการจัดการกีฬาในการเตรียมทีมอย่าง
เหมาะสม
8. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามีการวางแผน และ
กาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน
9. มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในทีมได้ปฏิบัติ
ร่วมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด
รวมด้านการจัดการ

n = 60
X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.97

0.64

ดี

4.00

0.80

ดี

4.03

0.69

ดี

4.05

0.75

ดี

3.98

0.75

ดี

4.17

0.67

ดี

4.17

0.64

ดี

4.15

0.66

ดี

4.27
4.09

0.63
0.56

ดีมาก
ดี

68
จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม ) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ในด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในทีมได้
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด (ค่าเฉลี่ย 4.27)
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ตอนที่ 5 ข้อมูลทั่วไป ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
ตารางที่ 18 จานวน และร้อยละ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็น
ผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพ
1.1 ศิษย์ปัจจุบันจุฬาฯ
1.2 ศิษย์ปัจจุบันธรรมศาสตร์
1.3 ศิษย์เก่าจุฬาฯ
1.4 ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
2. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
3. อายุ
3.1 น้อยกว่า 20 ปี
3.2 20 - 30 ปี
3.3 31 - 40 ปี
3.4 41 - 50 ปี
3.5 มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาเอก

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
รวม
(n = 200)
(n = 180)
(n = 380)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
100
0
100
0

50.00
0
50.00
0

0
100
0
80

0
55.55
0
44.44

100
100
100
80

26.32
26.32
26.32
21.05

109
91

54.50
45.50

112
68

62.22
37.78

221
159

58.16
41.84

26
134
30
10
0

13.00
67.00
15.00
5.00
0

36
105
33
4
2

20.00
58.33
18.33
2.22
1.11

62
239
63
14
2

16.32
62.89
16.58
3.68
0.53

124
68
8

62.00
34.00
4.00

107
65
8

59.44
36.11
4.44

231
133
16

60.79
35.00
4.21
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จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็น
ผู้ชมการแข่งขัน
จากฝ่ายจุฬาฯ มีสถานภาพเป็นศิษย์ปัจจุบัน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา
เป็นศิษย์เก่า จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ มีอายุ
31 - 40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ มีสถานภาพเป็นศิษย์ปัจจุบัน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55
รองลงมาเป็นศิษย์เก่า จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.22 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ มี
อายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.44 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
36.11
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ตอนที่ 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ของศิษย์
เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในภาพรวม
ความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
รวม

n = 380
X
3.89
3.46
3.51
3.63
3.62

S.D.
0.48
0.66
0.63
0.56
0.53

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.62) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ ด้านกิจกรรม และการแข่งขั น
(ค่าเฉลี่ย 3.62) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.62)
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านกิจกรรม และการแข่งขัน (Product)
ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
1. การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่า
สนใจ
2. การแข่งขันฟุตบอลแสดงให้เห็นความมีน้าใจนักกีฬา
3. กิจกรรมการแปลอักษรมีความพร้อมเพรียง และน่า
สนใจ
4. การเต้นของเชียร์ลีดเดอร์มีความพร้อมเพรียง และ
น่าสนใจ
5. ขบวนอัญเชิญสัญลักษณ์ และป้ายสถาบัน มีความน่า
สนใจ
6. การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์มีความน่าสนใจ และ
เหมาะสม
7. เสื้องานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์
8. กิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
9. โลโก้สัญลักษณ์ประจาสถาบันในปีนี้ มีความ
สวยงาม
10. ชุดนักกีฬาฟุตบอลมีความสวยงาม แสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน
11. กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความสนุกสนาน และ
น่าสนใจ
รวมด้านกิจกรรม และการแข่งขัน

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.01
3.85

0.70
0.74

ดี
ดี

3.91

0.74

ดี

3.98

0.71

ดี

3.87

0.73

ดี

3.89

0.78

ดี

3.68

0.94

ดี

4.02

0.78

ดี

3.87

0.77

ดี

3.90

0.83

ดี

3.84
3.89

0.82
0.48

ดี
ดี
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จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านกิจกรรม และการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย
3.89) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ
กิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 4.02) รองลงมาคือ
การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.01)
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ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู (Price)
ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
1. ราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความเหมาะสม
2. ประเภทของราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความ
เหมาะสม
3. ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม
4. ราคาสินค้าที่ระลึกในงานมีความเหมาะสม
5. ราคาอาหาร และเครื่องดื่มบริเวณงานมีความ
เหมาะสม
รวมด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู

n = 380
X
S.D.
3.44
0.96

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

3.45
3.54
3.46

0.97
0.93
0.85

ดี
ดี
ดี

3.41
3.46

0.90
0.66

ดี
ดี

จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน ที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
(ค่าเฉลี่ย 3.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับ
แรกคือ ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.54) รองลงมาคือ ราคาสินค้าที่
ระลึกในงานมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.46)
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ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านสถานที่จัดกิจกรรม (Place)
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก
2. สนามกีฬามีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการ
3. บริเวณสนามกีฬามีห้องน้าที่สะอาด และมีปริมาณ
เพียงพอ
4. มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสนามกีฬา
เพียงพอ
5. บริเวณสนามกีฬามีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
6. สนามมีทางเข้า – ออกได้หลายทาง
7. การคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก
8. การจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพคล่อง ไม่
พลุกพล่าน
9. ระบบแสง สี เสียง ภายในสนามมีความเหมาะสม
รวมด้านสถานที่จัดกิจกรรม

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.87
3.64

0.80
0.92

ดี
ดี

3.39

0.92

ปานกลาง

3.36
3.28
3.57
3.51

0.93
1.00
0.83
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี

3.39
3.55
3.51

0.92
0.88
0.63

ปานกลาง
ดี
ดี

จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน ที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านสถานที่จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย
3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง เป็นอันดับ
แรกมีอยู่ 2 รายข้อคือ บริเวณสนามกีฬามีห้อ งน้าที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.39)
และการจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพคล่อง ไม่พลุกพล่าน (ค่าเฉลี่ย 3.39)
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ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดการแข่งขันมี
ความต่อเนื่อง และน่าสนใจ
2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึงจากสื่อ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. มีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมที่จัดร่วมกับการจัดการแข่งขันในบริเวณโดย
รอบสนามแข่งขัน มีความน่าสนใจ
รวมด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.64

0.83

ดี

3.65

0.85

ดี

3.66

0.83

ดี

3.62

0.88

ดี

3.55
3.63

0.92
0.56

ดี
ดี

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน ที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
(ค่าเฉลี่ย 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับ
แรกคือ มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.66) รองลงมา
คือ มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึงจากสื่อภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย
3.65)
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ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในภาพรวม
ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมือง
รวม

n = 380
X
3.77
3.76
3.48
3.67

S.D.
0.68
0.65
0.85
0.60

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการ
แข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.67)
และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ ด้าน
สังคม (ค่าเฉลี่ย 3.77) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 3. 76)
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านสังคม
ด้านสังคม
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้ง
สองสถาบัน
2. นิสิตนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถาบัน และกิจกรรม
ในการจัดการแข่งขัน
3. เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความ
สาคัญของสถาบัน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ และ
เอกชนในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมขึ้น
6. นักกีฬาสามารถพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสใน
สายอาชีพของตนเอง
รวมด้านสังคม

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.77

0.83

ดี

3.83
3.84

0.84
0.80

ดี
ดี

3.83

0.82

ดี

3.69

0.81

ดี

3.64
3.77

0.86
0.68

ดี
ดี

จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการ
แข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
(ค่าเฉลี่ย 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับ
แรกคือ เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมาคือ นิสิตนักศึกษาได้
เห็นคุณค่าของสถาบัน และกิจกรรมในการจัดการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.83) และส่งเสริมให้นิสิต
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสาคัญของสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 3.83)
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ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผล กระทบต่อการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
1. มีการบริโภคสินค้าในบริเวณที่มีการจัดการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของผู้
สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
4. ส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ
สถานที่จัดการแข่งขัน
รวมด้านเศรษฐกิจ

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.70

0.79

ดี

3.86

0.74

ดี

3.75

0.76

ดี

3.75
3.76

0.77
0.65

ดี
ดี

จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการ
แข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย 3.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็น
อันดับแรกคือ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.75)
และส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ย 3.75)
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผล กระทบต่อการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านการเมือง
ด้านการเมือง
1. มีกิจกรรมการส่งเสริมความสนใจในเรื่องการเมือง
การปกครอง
2. ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการแข่งขันได้
ตระหนักถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกด้านความคิด
ทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา
รวมด้านการเมือง

n = 380
X
S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.48

0.88

ดี

3.47

0.92

ดี

3.49
3.48

0.96
0.85

ดี
ดี

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการ
แข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ในด้านการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
(ค่าเฉลี่ย 3.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับ
แรกคื อ มี กิจ กรรมส่ ง เสริม ความกล้ าแสดงออกด้า นความคิด ทางการเมื อ งของนิ สิต นั ก ศึก ษา
(ค่ าเฉลี่ย 3.49) รองลงมาคื อ มี กิ จกรรมการส่ งเสริ ม ความสนใจในเรื่ อ งการเมื อ งการปกครอง
(ค่าเฉลี่ย 3.48)
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ตอนที่ 7 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ทรั พ ยากรในการจั ด การ และ
กระบวนการจัดการกีฬา ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ในภาพรวม ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ทรัพยากรในการจัดการ

จุฬาฯ
(n = 20)
X S.D.
3.93 0.42
4.19 0.52

ระดับความคิดเห็น
ธรรมศาสตร์
(n = 28)
t
X S.D.
3.59 0.85 1.84
3.87 0.92 1.52

p

ด้านบุคลากร
0.07
ด้านการเงิน และงบประมาณ
0.14
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก
3.91 0.62 3.99 0.54 -0.49 0.63
4.01 0.45 3.82 0.71 1.07 0.29
รวม
p > .05
จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคลากร
(Man) ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านบุคลากร
1. ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวนบุคลากรมี
ความเหมาะสม
2. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์รูปแบบงานเพื่อระบุ
ขอบเขตหน้าที่ของงานภายในฝ่าย
3. บุคลากรมีความรู้ความชานาญตามลักษณะ
เฉพาะของงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับ
ภายในฝ่าย เพื่อเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการ
ทางาน
5. มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
6. มีการประชุมอภิปราย เพื่อมอบหมายงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
7. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ฝ่าย ตามขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
8. บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมี
ความกระตือรือร้นในการทางาน
9. บุคลากรได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติ
งานอย่างเหมาะสม
10. บุคลากรในฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันในการ
ทางาน
รวมด้านบุคลากร
*p < .05 (t46 = ±2.01)

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

4.20

0.62

3.54

0.88 2.90* 0.01

4.10

0.79

3.64

0.95

1.76

0.09

4.00

0.65

3.68

1.02

1.33

0.19

4.05

0.76

3.39

0.96 2.55* 0.01

3.75

0.55

3.43

0.96

1.47

0.15

3.55

1.10

3.54

1.00

0.05

0.96

3.75

0.64

3.29

1.15

1.79

0.08

4.05

0.89

3.89

1.03

0.55

0.58

3.45

1.19

3.57

0.88 -0.41

0.69

4.40
3.93

0.60
0.42

3.93
3.59

1.09
0.85

0.09
0.07

1.76
1.84
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จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคลากรโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับ
จานวนบุคลากรมีความเหมาะสม และมีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับภายในฝ่า ย เพื่อ
เป็นนโยบายที่เหมาะสมในการทางาน
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ตารางที่ 30 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านการเงิน
และงบประมาณ (Money) ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์

ด้านการเงิน และงบประมาณ

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
4.50 0.69 4.04 1.23 1.66 0.10
2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม
4.35 0.67 3.86 1.15 1.72 0.09
3. มีระบบแบบแผนการเบิกจ่ายเงินด้วยรูปแบบ
ขั้นตอนที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม
4.10 0.64 3.64 1.19 1.71 0.09
4. การเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็ว
4.15 0.93 3.57 1.14 1.87 0.07
5. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม
ตามระเบียบข้อบังคับ
4.00 1.03 3.82 1.02 0.60 0.55
6. มีส่วนงานภายนอกให้การสนับสนุนด้าน
การเงิน นอกเหนือ จากงบประมาณหลัก
4.25 1.25 4.14 0.85 0.35 0.73
7. มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของ
งบประมาณในฝ่ายอย่างละเอียด ชัดเจน
3.95 0.83 4.00 0.77 -0.22 0.83
4.19 0.52 3.87 0.92 1.52 0.14
รวมด้านการเงิน และงบประมาณ
p > .05
จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านการเงิน และงบประมาณ
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials) ของคณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน
ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

1. สถานที่ในการทางานของบุคลากรในฝ่ายมี
เพียงพอ และเหมาะสม
3.85 0.49 3.93 0.72 -0.42 0.67
2. มีสถานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย อย่าง
เพียงพอเหมาะสม
3.80 0.89 3.86 0.80 -0.23 0.82
3. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มี
เพียงพอ และเหมาะสม
3.85 0.81 3.89 0.74 -0.19 0.85
4. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับภาระงาน
3.85 0.67 3.96 0.69 -0.57 0.57
5. สถานที่จัดการแข่งขันมีความเอือ้ อานวยต่อ
การทางานของบุคลากรในฝ่าย
4.25 0.79 4.21 0.79 0.16 0.88
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการจัดการ
แข่งขันมีเพียงพอและเหมาะสม
3.70 0.66 3.89 0.63 -1.03 0.31
7. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน
การทางานของบุคลากรในฝ่าย
4.05 0.76 4.18 0.61 -0.65 0.52
รวมด้านสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวย
3.91 0.62 3.99 0.54 -0.49 0.63
ความสะดวก
p > .05
จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ในภาพรวม
ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

กระบวนการจัดการกีฬา

จุฬาฯ
(n = 20)
X S.D.
4.09 0.37
3.94 0.68
4.09 0.74
3.98 0.89
4.02 0.59

ระดับความคิดเห็น
ธรรมศาสตร์
(n = 28)
t
X S.D.
3.74 0.96 1.75
3.67 0.89 1.11
3.77 0.87 1.36
2.96 1.14 3.49*
3.54 0.88 2.30*

p

ด้านการวางแผน
0.09
ด้านการจัดองค์กร
0.27
ด้านการชี้นา
0.18
ด้านการประเมินผล
0.00
0.03
รวม
*p < .05 (t46 = ±2.01)
จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการประเมินผล
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา ด้านการ
วางแผน ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านการวางแผน
1. มีการวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตาม
วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน
2. มีการวางแผนการดาเนินงานภายในฝ่ายอย่าง
เหมาะสม
3. มีการวางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม
4. มีการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอันเกิด
จากความไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึ้นระหว่าง
ดาเนินงาน
5. มีการจัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงาน
อย่างเป็นขั้นตอน และสม่าเสมอ
6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพ
แวดล้อมก่อนการกาหนดแผนการดาเนินงาน
อย่างเหมาะสม
7. มีความเหมาะสมในการวางแผนการดาเนิน
งาน ตามลาดับก่อนหลัง
8. แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
รวมด้านการวางแผน
*p < .05 (t46 = ±2.01)

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D.
X
S.D.

p

4.20

0.52

3.75

1.00 2.02* 0.05

4.10

0.55

3.71

1.12

1.58

0.12

4.05

0.51

3.71

1.08

1.43

0.16

4.00

0.73

3.50

1.07

1.93

0.06

3.95

0.60

3.82

0.98

0.52

0.61

4.00

0.65

3.79

0.96

0.92

0.36

4.10

0.55

4.00

1.02

0.40

0.69

4.30
4.09

0.47
0.37

3.64
3.74

1.06 2.90* 0.01
0.96 1.75 0.09
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จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการวางแผนโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มี
ระดับความคิดเห็น แตกต่างกัน กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แผนมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกั บสถานการณ์ในการปฏิ บัติงานของบุคลากรในฝ่าย และมี การวางแผนเพื่อ กาหนด
ขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน
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ตารางที่ 34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการจัด
องค์ กร (Organizing) ของคณะกรรมการด าเนิน งานจัดการแข่ง ขัน ระหว่ างฝ่ ายจุฬาฯ และฝ่า ย
ธรรมศาสตร์

ด้านการจัดองค์กร

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D.
X
S.D.

p

1. มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรของคณะ
กรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันอย่าง
เหมาะสม
3.75 0.79 3.57 0.96 0.68 0.50
2. มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายตาม
ความถนัด และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.90 0.72 3.71 0.76 0.85 0.40
3. มีความเหมาะสมในการกาหนดแผนกงาน
อย่างชัดเจนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3.75 0.72 3.68 0.77 0.33 0.75
4. มีจานวนบุคลากรในฝ่ายที่เหมาะสมต่อการ
ควบคุมบังคับบัญชา
3.60 0.88 3.50 1.04 0.35 0.73
5. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความเป็น
เอกภาพของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
4.10 0.79 3.93 1.09 0.60 0.55
6. บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
4.20 0.89 3.68 1.06 1.80 0.08
7. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.05 0.89 3.64 1.13 1.34 0.19
8. บุคลากรในฝ่ายมีการให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานต่อกันภายในฝ่าย
4.15 0.93 3.68 1.16 1.51 0.14
3.94 0.68 3.67 0.89 1.11 0.27
รวมด้านการจัดองค์กร
p > .05
จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการจัดองค์กร โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการชี้นา
(Leading) ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านการชีน้ า

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

1. ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการทางานอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรใน
ฝ่าย
4.00 0.86 3.82 0.86 0.71 0.48
2. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ และส่งเสริมให้
บุคลากรในฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถต่องาน
อย่างเต็มที่
4.05 0.89 3.64 0.87 1.59 0.12
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความคิดเห็น และ
ความ รู้สึกของบุคลากรในฝ่าย
4.05 0.83 3.79 0.96 1.00 0.32
4. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ
ทางานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในฝ่าย
4.20 0.83 3.79 1.03 1.48 0.15
5. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัว
เหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4.15 0.75 3.86 0.97 1.18 0.24
6. ผู้บริหารให้เกียรติในการยอมรับบุคลากรใน
ฝ่ายอย่างเหมาะสม
4.25 0.79 3.82 0.94 1.66 0.10
7. ผู้บริหารจัดสิ่งตอบแทนจากการทางานแก่
บุคลากรอย่างเท่าเทียม เหมาะสม
4.00 0.92 3.61 0.99 1.39 0.17
8. ผู้บริหารมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรตาม
ความ สามารถ อย่างเหมาะสม
4.05 0.94 3.82 0.82 0.89 0.38
4.09 0.74 3.77 0.87 1.36 0.18
รวมด้านการชีน้ า
p > .05
จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการชี้นา โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา ด้านการ
ประเมินผล (Evaluating) ของคณะกรรมการดาเนิน งานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์

ด้านการประเมินผล

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 20)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

1. มีการสรุปประเมินผลโครงการโดยการนา
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นมาตรฐาน
4.15 0.99 3.18 1.25 2.89* 0.01
2. มีการสรุปประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละฝ่าย
4.00 0.97 3.04 1.10 3.13* 0.00
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และติดตามการ
ทางานของบุคลากรในฝ่ายตามระยะเวลาที่
กาหนด
3.95 0.94 2.96 1.04 3.37* 0.00
4. มีการประเมินประสิทธิภาพของการดาเนิน
การจัดการแข่งขันจากความพึงพอใจของผู้ชม
3.95 0.94 2.89 1.31 3.24* 0.00
5. มีการทารายงานสรุปผลการจัดการแข่งขัน
เป็นทางการเมื่อสิ้นสุดงานแต่ละปี อย่าง
เหมาะสม
3.85 0.93 2.71 1.36 3.44* 0.00
3.98 0.89 2.96 1.14 3.49* 0.00
รวมด้านการประเมินผล
*p < .05 (t46 = ±2.01)
จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และ
ฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการประเมินผล โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกรายข้อ มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียม
ทีม) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
ตารางที่ 37 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ในภาพรวม ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ทรัพยากรในการจัดการ

จุฬาฯ
(n = 32)
X S.D.
4.29 0.45
3.84 0.75

ระดับความคิดเห็น
ธรรมศาสตร์
(n = 28)
t
X S.D.
4.22 0.52 0.59
4.11 0.53 -1.55

p

ด้านบุคลากร
0.56
ด้านการเงิน และงบประมาณ
0.13
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก
4.23 0.50 3.71 0.65 3.52* 0.00
ด้านการจัดการ
4.15 0.53 4.01 0.60 0.97 0.34
4.13 0.48 4.01 0.46 0.98 0.33
รวม
*p < .05 (t58 = ±2.00)
จากตารางที่ 37 แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่ อพิจารณาเป็น รายด้ าน พบว่า ด้ า นที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
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ตารางที่ 38 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ด้านบุคลากร (Man) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านบุคลากร
1. นักกีฬาได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
2. นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
3. นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
4. นักกีฬาได้รับการดูแลด้านโภชนาการการ
กีฬาอย่างเหมาะสม
5. นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
ฝึกซ้อม
6. นักกีฬามีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นต่อการ
ฝึกซ้อม
7. นักกีฬามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในทีม
8. ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการ
ฝึกสอน
9. ผู้ฝึกสอนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักกีฬาภายใน
ทีม
10. ผู้จัดการทีมมีความรู้ ความชานาญในการ
จัดการทีม
11. ผู้จัดการทีมมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกภาย
ในทีม

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
X S.D.
X
S.D.

t

p

1.39

0.17

4.41

0.50

4.21

0.57

4.34
3.78

0.60
0.91

4.32
4.21

0.61 0.14 0.89
0.74 -2.01* 0.05

3.69

1.03

4.04

0.74

-1.48 0.14

4.22

0.61

4.07

0.66

0.90

0.37

4.38
4.59

0.61
0.50

4.21
4.32

0.74
0.67

0.92
1.80

0.36
0.08

4.63

0.49

4.29

0.66

2.28* 0.03

4.50

0.62

4.36

0.62

0.89

0.38

4.34

0.55

4.21

0.69

0.81

0.42

4.41

0.80

4.18

0.67

1.19

0.24
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ตารางที่ 38 (ต่อ)

ด้านบุคลากร

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
t
X S.D.
X
S.D.

p

12. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมทีม มี
ความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่
4.25 0.57 4.21 0.63 0.23 0.82
4.29 0.45 4.22 0.52 0.59 0.56
รวมด้านบุคลากร
*p < .05 (t58 = ±2.00)
จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุต บอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านบุคลากร โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน และนักกีฬา
ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
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ตารางที่ 39 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน
หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านการเงิน และงบประมาณ

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

1. ได้รับงบประมาณหลักในการดาเนินงาน
ประสานงานด้านการเตรียมทีมอย่างเหมาะสม 3.78 0.91 4.04 0.69 -1.21 0.23
2. มีการสนับสนุนนักกีฬาด้านเบี้ยเลี้ยงซ้อม
อุปกรณ์และชุดกีฬา ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน
อย่างเหมาะสม
3.78 1.01 4.07 0.54 -1.41 0.16
3. มีการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่
พักสาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม
4.19 0.69 4.25 0.59 -0.37 0.71
4. มีการให้บริการด้านยานพาหนะ สาหรับ
นักกีฬา ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน
3.78 0.91 4.18 0.61 -1.96 0.06
5. มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วน
งานภายนอก
3.78 0.79 4.07 0.77 -1.44 0.16
6. มีงบประมาณสนับสนุนเป็นรางวัลตอบแทน
พิเศษ สาหรับนักกีฬา
3.75 0.84 4.04 0.84 -1.31 0.19
3.84 0.75 4.11 0.53 -1.55 0.13
รวมด้านการเงิน และงบประมาณ
p > .05
จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านการเงิน และงบประมาณ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 40 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วย
ผู้จัด การทีม หั วหน้ า ผู้ ฝึกสอน หรื อ ผู้ ฝึกสอน และนั กกี ฬาฟุ ตบอล ระหว่า งฝ่ ายจุ ฬาฯ และฝ่า ย
ธรรมศาสตร์

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก
1. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีปริมาณที่
เพียงพอ
2. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน
และทันสมัย
3. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่มี
สิ่งแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย
4. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อ
การเดินทางไปฝึกซ้อม
5.. สนาม และอุปกรณ์ในการซ้อมมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานขณะซ้อม
6. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีเพียงพอ และ
เหมาะสม
7. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และ
ทันสมัย
8. มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่
นักกีฬาเพื่อใช้ซ้อม และแข่งขัน
9 สิ่งอานวยความสะดวกบริเวณสนามซ้อมมี
ความเหมาะสม เช่น ห้องน้า, แสงสว่าง, ที่จอด
รถ เป็นต้น

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
t
X S.D.
X
S.D.

p

4.09

0.73

3.50

0.92 2.77* 0.01

4.22

0.71

3.61

0.83 3.08* 0.00

4.34

0.65

3.75

0.75 3.28* 0.00

4.41

0.71

3.64

0.87 3.74* 0.00

4.50

0.57

4.00

0.67 3.14* 0.00

4.16

0.68

3.71

0.71 2.46* 0.02

4.25

0.62

3.71

0.76 2.99* 0.00

3.94

0.72

3.71

0.94

4.19

0.59

3.71

0.85 2.46* 0.02

1.04

0.30
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ตารางที่ 40 (ต่อ)

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
t
X S.D.
X
S.D.

p

รวมด้านสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวย
4.23 0.50 3.71 0.65 3.52* 0.00
ความสะดวก
*p < .05 (t58 = ±2.00)
จากตารางที่ 40 แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
โดยรวม แตกต่างกันกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้ อ ที่มี ร ะดั บความคิด เห็ น ไม่ แ ตกต่ างกั น อย่า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 คื อ มี ก าร
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬาเพื่อใช้ซ้อม และแข่งขัน
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ตารางที่ 41 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ด้านการจัดการ (Management) ของผู้จัดการทีม หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านการจัดการ
1. มีการกาหนดแผนระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่
แน่นอน เหมาะสม
2. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามา
เป็นรูปแบบในการฝึกซ้อมทักษะ
3. มีความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในแต่
ละสัปดาห์
4. มีการประเมินสมรรถภาพของนักกีฬาตาม
ความเหมาะสม
5. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา
6. มีการใช้เทคนิค และแทคติกในการเล่นที่เป็น
สากล และทันสมัย
7. ใช้หลักการจัดการกีฬาในการเตรียมทีมอย่าง
เหมาะสม
8. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามีการ
วางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน
9. มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในทีม
ได้ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียด
รวมด้านการจัดการ
p > .05

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 32)
(n = 28)
t
X S.D. X S.D.

p

3.97

0.65

3.96

0.64

0.03

0.98

4.03

0.82

3.96

0.79

0.32

0.75

4.13

0.61

3.93

0.77

1.11

0.27

4.06

0.76

4.04

0.74

0.14

0.89

4.03

0.74

3.93

0.77

0.53

0.60

4.25

0.72

4.07

0.60

1.05

0.30

4.25

0.62

4.07

0.66

1.08

0.29

4.28

0.63

4.00

0.67

1.67

0.10

4.38
4.15

0.61
0.53

4.14
4.01

0.65
0.60

1.43
0.97

0.16
0.34
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จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านการจัดการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

100
ตอนที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์
ตารางที่ 42 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในภาพรวม ของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ความพึงพอใจ

จุฬาฯ
(n = 200)
X S.D.
3.94 0.54
3.46 0.77
3.60 0.67
3.74 0.68
3.68 0.54

ระดับความคิดเห็น
ธรรมศาสตร์
(n = 180)
t
X S.D.
3.84 0.51 1.66
3.46 0.76 -0.03
3.40 0.60 2.91*
3.50 0.80 3.14*
3.55 0.52 2.37*

p

ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
0.10
ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
0.98
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
0.00
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
0.00
0.02
รวม
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 42 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (3.14) และ
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม (2.91) ตามลาดับ
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ตารางที่ 43 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านกิจกรรม และการ
แข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
1. การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และ
น่าสนใจ
2. การแข่งขันฟุตบอลแสดงให้เห็นความมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
3. กิจกรรมการแปลอักษรมีความพร้อมเพรียง
และน่าสนใจ
4. การเต้นของเชียร์ลีดเดอร์มีความพร้อมเพรียง
และน่าสนใจ
5. ขบวนอัญเชิญสัญลักษณ์ และป้ายสถาบัน มี
ความน่าสนใจ
6. การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์มีความน่าสนใจ
และเหมาะสม
7. เสื้องานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์
8. กิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้ถึงความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
9. โลโก้สัญลักษณ์ประจาสถาบันในปีนี้ มีความ
สวยงาม
10. ชุดนักกีฬาฟุตบอลมีความสวยงาม แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

4.11

0.69

3.89

0.71

3.02* 0.00

3.88

0.73

3.82

0.75

0.84

3.99

0.76

3.83

0.71

2.01* 0.05

4.03

0.74

3.93

0.68

1.40

0.16

3.92

0.73

3.81

0.73

1.52

0.13

3.99

0.76

3.78

0.78

2.68* 0.01

3.53

1.03

3.84

0.81 -3.27* 0.00

4.13

0.78

3.89

0.77

2.90* 0.00

3.88

0.82

3.87

0.70

0.04

0.97

3.96

0.86

3.84

0.78

1.37

0.17

0.40
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ตารางที่ 43 (ต่อ)

ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

11. กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความสนุกสนาน
และน่าสนใจ
3.88 0.79 3.79 0.85 1.08 0.28
3.94 0.54 3.84 0.51 1.66 0.10
รวมด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 43 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านกิจกรรม และการ
แข่งขัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อ ที่มีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มากที่สุด 3
อันดับ คือ เสื้องานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ (ค่าที 3.27) การแข่งขัน
ฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ (ค่าที 3.02) และกิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้ถึง
ความภาคภูมิใจในสถาบัน (ค่าที 2.90) ตามลาดับ

103
ตารางที่ 44 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านราคาสินค้า และค่า
ผ่ า นประตู ของศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ระหว่ า งฝ่ า ยจุ ฬ าฯ และฝ่ า ย
ธรรมศาสตร์

ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

P

1. ราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความ
เหมาะสม
3.40 0.98 3.49 0.93 -1.01 0.31
2. ประเภทของราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมี
ความเหมาะสม
3.42 1.00 3.49 0.92 -0.69 0.49
3. ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความ
เหมาะสม
3.66 0.87 3.42 0.99 2.43* 0.02
4. ราคาสินค้าที่ระลึกในงานมีความเหมาะสม
3.44 0.84 3.49 0.87 -0.56 0.58
5. ราคาอาหาร และเครื่องดื่มบริเวณงานมีความ
เหมาะสม
3.40 0.93 3.42 0.88 -0.29 0.77
3.46 0.77 3.46 0.76 -0.03 0.98
รวมด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 44 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านราคาสินค้า และค่าผ่าน
ประตู โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ราคาของ
เสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 45 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่
สามารถเดินทางมาได้สะดวก
2. สนามกีฬามีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการ
3. บริเวณสนามกีฬามีห้องน้าที่สะอาด และมี
ปริมาณเพียงพอ
4. มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสนาม
กีฬาเพียงพอ
5. บริเวณสนามกีฬามีที่จอดรถเพียงพอต่อความ
ต้องการ
6. สนามมีทางเข้า – ออกได้หลายทาง
7. การคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก
8. การจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพคล่อง ไม่
พลุกพล่าน
9. ระบบแสง สี เสียง ภายในสนามมีความ
เหมาะสม
รวมด้านสถานที่จัดกิจกรรม
*p < .05 (t378 = ±1.96)

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

4.10
3.75

0.80
0.93

3.62
3.52

0.72 6.04* 0.00
0.90 2.48* 0.01

3.39

0.99

3.39

0.83 -0.10 0.92

3.39

0.96

3.33

0.89

3.26
3.69
3.63

1.06
0.81
0.89

3.31
3.43
3.37

0.94 -0.54 0.59
0.83 2.98* 0.00
0.82 2.99* 0.00

3.47

0.91

3.30

0.91

3.71
3.60

0.84
0.67

3.37
3.40

0.89 3.88* 0.00
0.60 2.91* 0.00

0.54

1.76

0.59

0.08
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จากตารางที่ 45 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ
ที่มีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด 3 อันดับ คือ
สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางมาได้สะดวก (ค่าที 6.04) ระบบแสง สี เสียง
ภายในสนามมีความเหมาะสม (ค่าที 3.88) และการคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก (ค่าที
2.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 46 เปรีย บเทียบค่ าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็ น เกี่ยวกั บความพึ งพอใจ ด้านกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์

ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดการ
แข่งขันมีความต่อเนือ่ ง และน่าสนใจ
3.74 0.76 3.54 0.89 2.29* 0.02
2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง
จากสื่อภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
3.75 0.81 3.54 0.88 2.37* 0.02
3. มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
3.80 0.75 3.49 0.89 3.59* 0.00
4. มีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
3.74 0.82 3.49 0.93 2.71* 0.01
5. กิจกรรมที่จัดร่วมกับการจัดการแข่งขันใน
บริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน มีความน่าสนใจ
3.67 0.84 3.43 0.99 2.50* 0.01
3.74 0.68 3.50 0.80 3.14* 0.00
รวมด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 46 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุ ฬ าฯ และฝ่ า ยธรรมศาสตร์ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ ด้ า นกิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 47 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ใน
ภาพรวม ของศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ระหว่ า งฝ่ า ยจุ ฬ าฯ และฝ่ า ย
ธรรมศาสตร์

ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน

จุฬาฯ
(n = 200)
X S.D.
3.91 0.68
3.81 0.67
3.65 0.76
3.79 0.61

ระดับความคิดเห็น
ธรรมศาสตร์
(n = 180)
t
X S.D.
3.61 0.65 4.35*
3.71 0.63 1.47
3.29 0.91 4.16*
3.54 0.57 4.14*

p

ด้านสังคม
0.00
ด้านเศรษฐกิจ
0.14
ด้านการเมือง
0.00
0.00
รวม
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 47 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 48 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
สังคม ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์

ด้านสังคม

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต
นักศึกษาทั้งสองสถาบัน
3.89 0.85 3.63 0.80 2.96* 0.00
2. นิสิตนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถาบัน และ
กิจกรรมในการจัดการแข่งขัน
3.97 0.84 3.69 0.83 3.22* 0.00
3. เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
3.99 0.78 3.68 0.80 3.79* 0.00
4. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มี
ความสาคัญของสถาบัน
4.03 0.82 3.62 0.76 5.02* 0.00
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ
และเอกชนในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรม
ขึ้น
3.83 0.78 3.54 0.81 3.50* 0.00
6. นักกีฬาสามารถพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาส
ในสายอาชีพของตนเอง
3.76 0.78 3.51 0.92 2.81* 0.01
3.91 0.68 3.61 0.65 4.35* 0.00
รวมด้านสังคม
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 48 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
สังคม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 49 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิ จ ของศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ระหว่ า งฝ่ า ยจุ ฬ าฯ และฝ่ า ย
ธรรมศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจ

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

1. มีการบริโภคสินค้าในบริเวณที่มีการจัดการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
3.74 0.79 3.66 0.79 0.98 0.33
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
3.95 0.80 3.76 0.67 2.42* 0.02
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ
ของผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
3.80 0.76 3.70 0.77 1.21 0.23
4. ส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจบริเวณ
โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน
3.77 0.75 3.73 0.78 0.47 0.64
3.81 0.67 3.71 0.63 1.47 0.14
รวมด้านเศรษฐกิจ
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 49 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 50 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
การเมื อ ง ของศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ระหว่ า งฝ่ า ยจุ ฬ าฯ และฝ่ า ย
ธรรมศาสตร์

ด้านการเมือง

ระดับความคิดเห็น
จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
(n = 200)
(n = 180)
t
X S.D. X S.D.

p

1. มีกิจกรรมการส่งเสริมความสนใจในเรื่อง
การเมืองการปกครอง
3.62 0.80 3.32 0.93 3.42* 0.00
2. ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการแข่งขันได้
ตระหนักถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน
3.64 0.81 3.29 0.99 3.75* 0.00
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกด้าน
ความคิดทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา
3.69 0.82 3.27 1.04 4.36* 0.00
3.65 0.76 3.29 0.91 4.16* 0.00
รวมด้านการเมือง
*p < .05 (t378 = ±1.96)
จากตารางที่ 50 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่าย
จุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้าน
การเมือง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 10 ข้อมูลทั่วไป ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ในการให้สัมภาษณ์
ตารางที่ 51 จานวน และร้อยละ เกี่ยวกับข้อ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ในการให้สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไป/สถานภาพ

จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์
รวม
(n = 4)
(n = 4)
(n = 8)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง

4
0

100.00
0

4
0

100.00
0

8
0

100.00
0

3.1 น้อยกว่า 30 ปี
3.2 30 - 40 ปี
3.3 41 - 50 ปี
3.4 มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
4.1 ปริญญาตรี
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาเอก

2
0
0
2

50.00
0
0
50.00

2
0
1
1

50.00
0
25.00
25.00

4
0
1
3

50.00
0
12.50
37.50

2
1
1

50.00
25.00
25.00

2
2
0

50.00
50.00
0

4
3
1

50.00
37.50
12.50

2. อายุ

จากตารางที่ 51 แสดงให้เห็นว่า จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
จากฝ่ายจุฬาฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุน้อยกว่า 30
ปี จานวน 2 คน และมีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามลาดับ
ส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้ อ ยละ 50.00 รองลงมาคือ มี
การศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 1 คน และมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 และ 25.00 ตามลาดับ
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่
มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 2 คน รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 1 คน และมีอายุมากกว่า 50
ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 25.00 ตามลาดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน
2 คน และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามลาดับ
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ตอนที่ 11 บทสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จานวนทั้งหมด 8 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Selection) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้นาเสนอบท
สัม ภาษณ์ เ กี่ย วกั บทรั พยากรในการจั ดการ 3 ด้ าน คื อ ด้ านบุค ลากร (Man) ด้า นการเงิน และ
งบประมาณ (Money) ด้ านสถานที่ วั ส ดุอุ ป กรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวก (Materials) และ
กระบวน การจัดการกีฬา 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
ด้านการชี้นา (Leading) ด้านการประเมินผล (Evaluating) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร (Man)
จานวนบุคลากรมีความเหมาะสมเพราะเราเป็นคนเลือกคน และจานวนคนเข้ามา
ทางานในตาแหน่งที่เราต้องการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางานส่วนมากจะเลือกจากคนที่มีความ
สมัครใจ และคุ้นเคยกับขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ มีเพียงบางส่วนที่มีความต้องการที่จะรับหน้าที่
แม้ขาดความชานาญเฉพาะด้าน แต่ก็สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นจนงานสาเร็จได้ด้วยดี มีการ
เลือกทีมที่ปรึกษาจากศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ และความชานาญการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงการ
ฟุตบอล
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
เจ้าหน้าที่ของสมาคมมีหน้าที่ในการทางานเป็นหลัก ซึ่งจาเป็นจะต้องรับภาระงาน
ที่ถูกกาหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งภาระงานจะเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับช่วงของกรอบระยะเวลา หาก
เป็นช่วงที่กรอบระยะเวลาถูกบีบก็จะให้พนักงานสมาคมคนอื่น ๆ เข้ามาช่วย ไม่พบปัญหาในเรื่อง
การคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเนื่องจากคนที่รับผิดชอบงานประสานงานของสมาคมมีประสบการณ์
ที่ทางานนี้มานานแล้ว บุคลากรจาเป็นต้องให้ความร่วมมือในการทางานเนื่องจากเป็นหน้าที่ในงาน
ประจาอยู่แล้ว บุคคลากรที่รับผิดชอบในบางหน้าที่ที่ควรจะมาเข้าประชุมร่วมกับฝ่ายอื่นๆแล้วขาด
การประชุมจะขาดการรับรู้และข้อมูลข่าวสารไปได้ บุคคลากรที่เข้ามาทางานถือเป็นอาสาสมัคร
ได้รับสิ่งตอบแทนบางอย่างเช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อ เป็นต้น ตามระเบียบอยู่แล้ว รุ่นพี่ควรที่จะ
ถ่ายทอดงานให้รุ่นน้อง เมื่อรุ่นน้องมีความรู้ความเข้าใจมากก็จะทาให้งานด้านการประสานงาน
เป็นไปได้ง่ายขึ้น
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
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เนื่ อ งจากเป็ น ระบบของชุม นุ ม คนที่เ ข้ า มาท างานจึง มาด้ ว ยความสมั ค รใจไม่
สามารถกาหนดความต้องการในการทางานได้ มีคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่เป็นต้นคิดเกี่ยวกับการ
สร้ างสรรค์ ง าน ในบางครั้ง ลั กษณะการทางานแบบชุ มนุ มก่ อ ให้ เกิ ดความคิด เห็ น ที่ไ ม่ต รงกั น
ระหว่ า งคนในชุ มนุ ม ในการคัด เลือ กคนนั้ นอาศั ย ระบบคุ ณ วุฒิ ใ นชุ ม นุม ปรึก ษาหารือ กั นเพื่ อ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นหัวหน้างานในฝ่าย ซึ่งหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายจะไปหาผู้ร่วมงานในฝ่าย
ด้ว ยตนเอง มี ปัญ หาเรื่อ งการขาดประชุ มเนื่อ งจากในบางฝ่ า ยต้ อ งออกนอกสถานที่ เพื่ อ ติด ต่ อ
ประสานงานแต่แก้ปัญหาโดยการส่งตัวแทนในฝ่ายเข้าประชุม ผู้ร่วมงานส่วนมากได้รับสวัสดิการ
เป็นอาหาร เครื่องดื่ม เป็นการตอบแทนในขณะปฏิบัติงานหรือเข้าประชุม นอกจากนี้ยังมีค่าเดินทาง
และค่าโทรศัพท์ให้ในบางส่วน
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
จานวนบุคลากรเหมาะสมกับรูปแบบของงานเนื่องจากกาหนดรูปแบบงานแล้ว
มอบหมายภาระงานในแต่ละด้านด้วยการให้แต่ละคณะเลือกเองตามความถนัด จึงได้คนมาทางาน
ในสิ่งที่ตน เองชอบและถนัด เมื่อมอบหมายให้แต่ละคณะรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่แล้วแต่ละคณะ
ก็จะระดมกาลังคนภายในคณะมาช่วยกันทางานเอง ทาให้สามารถดึงคนเข้ามาช่วยทางานจากคณะ
ต่าง ๆ ได้เยอะแต่มีปัญหาในเรื่องของประเพณีและความคิดของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้อง
อาศัยการประสานงานและทาความเข้าใจเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมอบหมายงานไปแล้วแต่
ละคณะจะรับผิดชอบดาเนินการเอง เรามีหน้าที่ติดตามสอบถามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ใน
ปีนี้มีการสนับสนุนในเรื่องของสวัสดิการอาหาร เครื่อ งดื่ม เสื้อสตาฟ ค่อนข้างมาก เนื่อ งจากให้
ความสาคัญต่อความมีน้าใจของผู้ที่เข้ามาทางาน
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
จ านวนบุ ค ลากรที่ เ ข้ า มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการด าเนิ น งานฝ่ า ยจุ ฬ าฯมี ค วาม
เหมาะสมดี บุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบการดาเนินงานฟุตบอลประเพณีมาด้วยความเสียสละด้วย
ความยินดีที่จะเข้ามาทา งานให้ กรรมการทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอานวยการ ฝ่าย
ดาเนิ นงาน ทีมฟุ ตบอล ให้ค วามร่วมมื อ ในการประชุมประสานงานดีมาก เรื่ อ งของสวัส ดิการ
โดยมากทุกคนมาร่วมกันทาหน้าที่ด้วยใจรัก และเทิดทูนสถาบันจึงไม่มีความต้อ งการในเรื่องสิ่ง
ตอบแทน
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
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ผู้ร่วมงานที่เข้ามาดาเนินงานส่วนมากมีประสบการณ์ การทางานในบางส่วนจาก
ครั้งที่ผ่าน ๆ มา หรือได้รับการถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่ ซึ่งทาให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี งานบางส่วน
ที่ไม่จาเป็น ต้องอาศัยรายละเอียดเดิมมาก ก็จะอาศัยผู้ร่วมงานใหม่ ๆ ส่วนมากหัวหน้างานจะได้รับ
การแต่ ง ตั้ งโดยรุ่ น พี่ ซึ่ง บางครั้ งก่ อ ให้ เ กิ ดปั ญ หาเรื่ อ งความต้ อ งการในการท างานซั บ ซ้ อ นกั น
แก้ปัญหาโดยการนาขอบเขตงานมาเป็นตัวกาหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องการจะทางาน ส่วนใหญ่จะมี
การขาดประชุมในการประชุมสามัญ ที่มีผู้ร่วมประชุมกว่าร้อยคนและมีเนื้อหาการประชุมมาก ซึ่ง
ส่งผลต่อการติดตามงาน สวัสดิการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ในปีนี้ค่อนข้างดี ได้รับความร่วมมือ ใน
การหาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากนิสิตทั่วไป ทาให้มีคนปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
มีการเลือกคนที่รู้จักมาช่วยทางานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนัดพบและปรึกษาเรื่อง
งานได้ง่าย นอกจากนี้ยังเลือกกลุ่มคนในชมรมที่มีศักยภาพในด้านการแสดงและการเชียร์ เราทา
หน้าที่หาโอกาสในการแสดงให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้นาเสนอความสามารถในการสื่อ สารถึงงาน
ฟุตบอลประเพณี มีปัญหาในเรื่องของทัศนคติส่วนตัวของผู้ร่วมงานที่ไ ม่ตรงกันในบางครั้งอาศัย
การพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อดาเนินวัตถุประสงค์ไ ปในทิศทางเดียวกัน สวัสดิการอาหารที่ไ ด้รับการ
สนับสนุนจากส่วนกลางในบางครั้งไม่สามารถยืดหยุ่นได้ จึงต้องอาศัยทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อแสดง
ความมีน้าใจแก่ผู้ร่วมงานในบางครั้ง
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
สมาคมธรรมศาสตร์จะปรึกษากับฝ่ายเราในเรื่องการหาผู้จัดการทีมและโค้ช เมื่อ
ได้ผู้จัด การทีมและโค้ชแล้วก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยฝ่ายผู้จัดการทีมจะมีหน้าที่ใน
เรื่อ งของการจัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอลทั้งหมด เช่น เรื่อ งสถานที่ในการซ้อ ม เรื่อ งงบประมาณ
สวัสดิการ เป็นต้ น ในส่ว นของโค้ ชนั้นจะมี หน้าที่ดู แลในเรื่ อ งของการคัดเลื อ กนักกีฬ ารวมทั้ ง
สนับสนุนนัก กีฬาในขณะซ้อม ฝ่ายผู้จัดการทีมเข้ามาทาหน้าที่โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ถือว่า
มาช่วยงาน ส่วนฝ่ายโค้ชนั้นจะได้รับค่าตอบแทน มีปัญหาในเรื่องการทดแทนกันของผู้รับผิดชอบ
งานหลัก เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาทางานจะเป็นคนเก่าที่ทาหน้าที่มานานหลายปีแล้ว เด็กรุ่นใหม่ที่
ชักจูงให้มาเรียนรู้งานส่วนมากจะไม่สานต่อการถ่ายทอดงานให้รุ่นต่อ ๆ ไป
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
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ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่าอย่างเหมาะสมตามที่เสนอขอ แต่ไ ม่มี
ความยืดหยุ่นเพียงพอในการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนด้านสวัสดิการอาหารได้รับจากสมาคมส่วน
หนึ่งซึ่งต้องวางแผนการใช้ให้พอ แต่ส่วนมากขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุน ด้านสวัสดิการ
อาหารผ่านสมาคมนิสิตเก่าของแต่ละคณะ ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาหาร
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
สมาคมจะต้ อ งจัด สรรเงิ น งบประมาณตามค าขอของทุ ก ฝ่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ที ม
ฟุตบอลหรือฝ่ายเชียร์ของนักศึกษาหรือฝ่ายอื่น ๆ ให้เพียงพออยู่แล้ว ขอมาเท่าไหร่ก็ให้ไปตามนั้น
ถ้าฝ่ายไหนเป็นเจ้าภาพในปีนั้นสมาคมก็จะต้อ งหาเงินให้ไ ด้มากที่สุดเพื่อ สนับสนุนการจัดการ
แข่งขัน เพราะในปีต่อไปจะไม่มีสิทธิ์ในการหาเงินและสิทธิประโยชน์ เพราะสิทธิประโยชน์ในแต่
ละปีจะเป็นของเจ้าภาพเท่านั้น การจัดทาบัญชีการใช้เงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่จะต้องทาตาม
ระเบียบของสมาคมอยู่แล้ว งบประมาณถูกกาหนดให้มีการใช้อย่างจากัดเท่าที่มีอยู่แล้วไม่สามารถ
ใช้เกินปริมาณได้ มีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่าช้าบ้างในบางครั้งซึ่งส่วนมากประธานในแต่ละ
ฝ่ายจะเป็นผู้สนับสนุนเงินสารองจ่ายเพื่อสภาพการไหลเวียนที่ดีของการจัดการด้านการเงิน จากนั้น
จึงทาเอกสารและรวบรวมหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินกับทางสมาคมในภายหลัง บุคคลที่ทาเอกสาร
และรวบรวมหลักฐานในการเบิกจ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายมา
ก่อน ซึ่งบุคคลากรที่เข้ามาทางานด้านการบัญชีในฝ่ายเลขาธิการจะได้รับการอบรมให้จัดการเรื่อง
เอกสารการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้เรียบร้อย
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
งบประมาณหลักได้มาจากมหาวิทยาลัย การขายเสื้อ ผู้สนับสนุน และจากสมาคม
ในส่วนของผู้สนับสนุนนั้น ฝ่ายเชียร์จะตกลงกับทางสมาคมในเรื่องของจานวนผู้สนับสนุนโดย
แยกกันหาผู้สนับสนุน แต่โดยมากจะได้รับเงินงบประมาณส่วนมากจากสมาคมธรรมศาสตร์ มีการ
วางแผนการทาบั ญชีง บประมาณในฝ่า ยทั้งปี อ ยู่แล้ วโดยเหรั ญญิกชุ มนุม มิใช่ เพียงแต่งานบอล
เท่านั้น มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสมาคมล่าช้า และได้รับเงินจากผู้สนับสนุนล่าช้าเนื่องจากมี
การเตรียมงานล่วงหน้าหลายเดือน จึงต้องอาศัยเงินสารองจ่ายของชุมนุมจากปีก่อน ๆ
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
งบประมาณที่ น าเสนอขอจากทางสมาคมมากกว่ า ในปี ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากปีนี้ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งวันงานบอลถูกเลื่อ นจากเดิม
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ออกไปเป็นเดือนแต่ยังคงมีการเตรียมงานอยู่อ ย่างเดิม ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ไม่มีการขอ
ความอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณจากแหล่งอื่นเนื่องจากไม่ต้องการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญในวัน
งานของนักศึกษามีเรื่องของธุรกิจและสิทธิประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงใช้งบประมาณจากทาง
สมาคมเท่าที่จาเป็น งบประมาณที่ทาการเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า ในปีนี้มีการวางแผนนาเงินสารอง
จ่ายจากคณะกรรมการนัก ศึกษาในแต่ละคณะมารวมกัน ร่วมกับเงินของ อมธ. เพื่อนาไปสารองจ่าย
ในการเตรียมงาน
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
ปริมาณงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน มาจากการนาเสนอขออนุมัติโดยฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากเงินที่ได้จะมาจากผู้สนับสนุนผ่านฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ ปริมาณเงินที่
ได้รับการสนับสนุนมีมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายต่าง ๆ นาเสนอขออนุมัติ
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
งบประมาณหลักที่ได้รับมาจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และงบประมาณรองมาจาก
ผู้สนับสนุน ซึ่งในปีนี้มีการหารายได้จากผู้สนับสนุนน้อยลงเนื่อ งจากไม่ต้องการให้รูปแบบงาน
ออกมาในลักษณะที่เป็นการค้ามากเกินไป มีการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เพียงพอ
กับปริมาณงบประมาณหลัก จึงไม่ทาให้เกิดปัญหาการใช้งบประมาณเกิน มีปัญ หามากในเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากมีการเตรียมงานล่วงหน้าหลายเดือน แก้ไขโดยสารองจ่ายเงินจากกองทุน
ของอบจ.ที่เก็บมาจากปีที่ผ่าน ๆ มา
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ภายในฝ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากมีรายละเอียด
ปลี ก ย่ อ ยของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งซื้ อ มากกว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะการให้
ความสาคัญกับวัสดุอุปกรณ์ราคาแพงเป็นเรื่องที่เกินความจาเป็น ซึ่งในฝ่ายจาเป็นที่จะต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเหล่านั้น จึงทาให้ได้รับอนุมัติงบประมาณอย่างไม่เพียงพอ
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
ฝ่ายผู้จัดการทีมจะจัดทารายละเอียดของการใช้งบประมาณเพื่อเสนอกับสมาคม
เมื่อได้รับงบประมาณตามที่ขอแล้วจึงนามาจัดการ มีการขอสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ในฝ่ายจาก
ผู้สนับ สนุนแหล่งอื่นที่โดยมากจะเป็นผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและเป็นศิษย์เก่า โดยมาก
จะมี เ งิ น ทุ น ส ารองที่ เ ก็ บ ไว้ ส าหรั บ ดู แ ลนั ก กี ฬ าอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ น เงิ น ที่ ไ ด้ ม าโดยการขอความ
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อนุเคราะห์จากผู้ สนับสนุนอย่างไม่มีเรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องการช่วยเหลือกัน
ของรุ่นพี่รุ่นน้อง
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
เนื่องจากคนที่ เข้ามาทางานมีสถานที่ทางานประจ าอยู่แล้ วจึงไม่ จาเป็น ต้อ งหา
สถานที่เพื่อทางานนี้เพิ่ม นอกจากนี้การจัดการ และการติดต่อ ประสานงานที่ดีก็ส่งผลให้ ความ
จาเป็นในการใช้สถานที่เฉพาะในการทางานลดน้อยลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ดีอยู่แล้ว
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ทางานหลักเป็นที่ทาการสมาคมธรรมศาสตร์ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยดีอยู่แล้ว เนื่อ งจากทางสมาคมพึ่ง
ปรับปรุงสถานที่มาก่อนหน้านี้แล้ว
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
มหาวิทยาลัยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในฝ่ายเป็นอย่างดีแต่
เนื่องจากมิได้เป็นที่ประจาใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ได้ในระยะเวลาที่จากัดจึงเกิดปัญหาในเรื่องการขน
ย้ายวัสดุอุปกรณ์ในบางครั้ง
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้ ร่ ว มงานในแต่ ล ะหน้ า ที่ จ ะหาสถานที่ ที่ เ หมาะสมในการท างานภายใน
มหาวิทยาลัย เรามีหน้าที่ทาหนังสือขอใช้สถานที่ ติดต่อรปภ.เพื่ออานวยความสะดวก มีปัญหาใน
เรื่องเวลาเข้าหอของผู้ร่วมงานบางคนที่อยู่หอใน หลังจากปฎิบัติงานเสร็จแล้ว ไม่ได้รับการอานวย
ความสะดวกเท่าที่ ควรเนื่องจากถูกกาหนดเวลาเข้าหอเร็วกว่าเวลาที่งานเสร็จ
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554

118
สถานที่ในการทางานของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายจะจัดหา
ตามความสะดวก สถานที่หลักที่ใช้ในการประชุมประสานงานของฝ่ายต่างๆก็จะเป็นที่สมาคมนิสิต
เก่าจุฬาฯ ส่วนสนามศุภชลาศัยซึ่งเป็น สถานที่ที่ใช้ในการจัดงานบอลถือ ว่ามีมาตรฐานดีอ ยู่แล้ว
เพราะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมทุก ๆ ฝ่ายสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
สถานที่ที่ใช้ในการทางาน หากมีมากขึ้นก็จะทาให้มีความสะดวกในการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในงานบอลได้มากขึ้น มีการใช้คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์เพื่อปฏิบัติงานเป็น
จานวนมากและได้รับการอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน ซึ่งจะเป็นการดีถ้ามีการจัดซื้อไว้เอง
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
ไม่พบปัญหาเรื่องการใช้สถานที่ เนื่องจากมีวิธีการทางานที่ไม่เน้นการใช้สถานที่
อย่างเป็นหลักแหล่ง มีการทางานที่ต้องย้ายสถานที่เพื่อทากิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
มีปัญหาเรื่องสนามที่ใช้ซ้อ มหลัก มักมีปัญหาปิดซ่อมแซมจึงทาให้ต้องหาสนาม
ซ้อมที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มีการนาเสนอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สร้าง
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาสนามหญ้าจริง ควรมีการเผื่อเวลา
ในการเตรียมการเรื่องสนามฝึกซ้อมล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสนามซ้อมไม่พร้อมใช้งาน
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
กระบวนการจัดการกีฬา
ด้านการวางแผน (Planning)
มีการวางแผนงานล่วงหน้าอย่างดี โดยมากจะวางแผนโดยการประชุมกลุ่มย่อ ย
อย่างไม่เป็นทางการที่มีคนทางานร่วมประชุมเพียงไม่กี่คนมาพูดคุยปรึกษากันถึงภาพรวมของงานที่
จะทา จากนั้นจึงวางแผนการมอบหมายงานให้กับคนอื่น ๆ ในฝ่ายต่อไป
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
มีขั้นตอนในการทางานที่เป็นรูปแบบของกิจวัตรที่มาจากประสบการณ์จากการจัด
ในครั้ ง ก่ อ น ๆ ซึ่ ง งานนี้ มี จั ด กั น มา 66 ครั้ ง แล้ ว เป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ จ ะต้ อ งพบปั ญ หาในการ
ดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมากจะเป็นในเรื่องของการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
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ฝ่าย ซึ่งจริงๆแล้วควรจะมาประชุมกันอย่างพร้อ มหน้าแต่ก็มีคนขาดการประชุมจึงส่งผลให้การ
ประสานงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ระยะเวลาในการทางานกับปริมาณงานมีความสัมพันธ์กัน
ซึ่งปริมาณงานจะมีมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่กาหนดใกล้เข้ามาทาให้บางครั้งคนที่รับผิดชอบงานไม่
สามารถดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีได้
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
การวางแผนไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากมีข้อจากัดด้านบุคลากรที่เป็น
ต้นคิดซึ่งมีจานวนน้อยในช่วงแรก แม้ในช่วงหลังมีจานวนเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่ภาระงานก็มีเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้ง ข้อจากัดด้านเวลาก็ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีปัญหาในการ
กาหนดระยะเวลาการทางานในบางครั้ง เนื่องจากทักษะที่ไม่เอื้ออานวยต่องานของผู้ร่วมงาน ควรที่
จะมีผู้ร่วมงานที่มีความชานาญในภาระงานแต่ละด้านที่อาศัยทักษะเฉพาะ แต่ในความเป็นจริงไม่
สามารถบั งคั บ ให้ ผู้ ร่ วมงานท างานในด้ า นที่ต นเองถนัด จริ ง ๆ ได้ เช่ น การวางแผนงานเรื่ อ ง
สื่อ มวลชน แต่นักศึกษานิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งส่งผลในเรื่อ งความล่าช้าในการ
เรียนรู้งาน
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
มีการวางแผนในการดาเนินงานค่อนข้างดี เนื่องจากมีตัวอย่างมาแล้วจากครั้งที่
ผ่าน ๆ มา มีเพียงงานบางอย่างที่ไม่สามารถกาหนดกรอบระยะเวลาแน่นอนได้ เนื่องจากความมี
สิทธิเสรีภาพในการทางานของผู้ร่วมงานบางกลุ่มซึ่งถือปฏิบัติกันมานาน เช่น งานสร้างสรรค์ขบวน
ล้อการเมือง
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนดีมาก เนื่องจากมีแบบอย่างในการ
ดาเนินงานในครั้งที่ผ่าน ๆ มาหลายครั้งแล้ว นอกจากนี้ทุก ๆ ฝ่ายยังให้ความร่วมมือในการประชุม
วางแผนงานเป็นอย่างดี
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
มีปัญหาจากการดาเนินงานที่ไ ม่เป็นไปตามแผนกาหนดการ ซึ่งได้อาศัยการเผื่อ
กาหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ยังมีการวางแผนสารองเผื่อไว้ในกรณีที่แผนขั้นแรกไม่สาเร็จ
ตามกาหนด การที่วางไว้
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
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วางแผนการทางานจากปฏิทิน โดยเรียงลาดับความสาคัญจากกาหนดการของงาน
ก่อนหลัง และมีการประชุมวางแผนระหว่างผู้ร่วมงานอย่างไม่เป็นทางการอย่างสม่าเสมอ
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
บางครั้งการขาดประชุมทาให้เกิดข้อตกลงที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากตัวแทนที่
เข้าประชุมไม่สามารถเจรจาเหตุผลได้ดีเท่าที่ควร แต่ก็จาเป็นต้องยอมรับมติของที่ประชุม มีการนัด
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกลุ่มผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการทีมในช่วงการเตรียมทีมอย่าง
น้อยอาทิตย์ละครั้ง
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
อาศัยคนทางานที่มีประสบการณ์เพียงไม่กี่คน เป็นต้นคิดในการทางาน ไม่ได้มีการ
ก าหนดโครงสร้ า งขององค์ ก รในการท างานอย่ า งเป็ น ทางการ แต่ ทุ ก คนให้ ค วามเคารพใน
ความสาคัญของแต่ละคนเป็นอย่างดี และผู้ร่วมงานทุกคนก็รู้จักกันดีเป็นการส่วนตัว จึงไม่มีปัญหา
ในการสั่งการ หรือมอบหมายภาระงานใด ๆ
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
บุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานนี้เป็นหน้าที่หลัก
อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในการสั่งการ หรือการมอบหมายงาน แต่ก็มีข้อจากัดที่จานวนคน ซึ่งควรที่จะ
มีการฝึกฝนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดการปฏิบัติงานเนื่องจาก
กลุ่มเก่าไม่สามารถดาเนินงานเรื่อยไปในทุกครั้งได้
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เข้ามาทางานในชุมนุมเชียร์โดยความสมัครใจ สามารถที่จะ
ตัด สิน ใจท างานหรื อไม่ท าก็ไ ด้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาในการมอบหมายงานบางอย่ า งที่ ค นท างานอาจ
ตัดสินใจไม่ทางานในขณะที่งานยังไม่สาเร็จลุล่วง
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554

121
บุคลากรที่เข้ามาร่วมทางานเป็นหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ โดยมากเป็นเพื่อนหรือรุ่นน้อง
ที่ค่อน ข้างสนิท มีความเป็นผู้นาและถูกจัดให้รับผิดชอบในขอบข่ายงานที่ตนเองถนัด ส่วนใหญ่
สามารถโน้มน้าวให้มีอาสาสมัครมาช่วยปฎิบัติงานได้ดี
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
บุ ค ลากรที่ ท างานในสมาคมนิ สิ ต เก่ า จุ ฬ าฯ ที่ เ ป็ น ก าลั ง ส าคั ญ หลั ก มี ค วามรู้
ความสามารถในเรื่ อ งงานฟุ ตบอลประเพณี ดีอ ยู่ แล้ ว จึ งสามารถปฏิ บั ติง านที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บงาน
ฟุตบอลประเพณีได้เป็นอย่างดี
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
มีการกาหนดขอบเขตของงานแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการระบุให้ทราบ
ถึงภาระงานในแต่ละหน้าที่ และพยายามมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานตามขอบเขตของงานที่ไ ด้
กาหนดไว้ในตอนแรก
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
มอบหมายงานในแต่ละด้านที่มีในฝ่ายตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนมี
ความสุขในการทางาน
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
ทุก คนที่ เ ข้า มาท างานส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก กั นเป็ น อย่ างดี เป็ น รุ่น พี่ รุ่ น น้ อ งในชมรม
ฟุต บอลที่ มหา วิ ทยาลั ย กัน มาก่อ น จึ งสามารถแบ่ งเบาปัญ หาในเรื่อ งการมอบหมายภาระงาน
เนื่ อ งจากทุ ก คนล้ ว นแล้ ว แต่ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง ตั้ ง ใจที่ จ ะช่ ว ย
มหาวิทยาลัยทางาน
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
ด้านการชี้นา (Leading)
เนื่องจากสถานะภาพของวัยวุฒิ และคุณวุฒิ จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการ
ให้ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ร่วมงานยังนับถือในความเป็นเพื่อน พี่ น้องซึ่ง
กันและกัน จึงไม่มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็นของกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
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เนื่องจากเป็นการร่วมงานกันของคนที่ เคยทางานร่วมกันมานานแล้ว จึงติดต่ อ
ประสานงานกันในภายฝ่ายด้วยสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน มิไ ด้แสดงความมีอานาจใด ๆ เหนือ
ผู้ร่วมงาน
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
มีก ารโทรศั พ ท์ เ พื่ อ ชั ก จู ง รุ่น น้ อ งที่ มี ค วามสนใจมาร่ว มงานด้ ว ยตนเอง มี ก าร
ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและรุ่นน้องในฝ่ายอย่างสม่าเสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมกันในฝ่าย
จะให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นหรือข้อ เสนอแนะของทุกคนโดยมากใช้การโหวต วางบทบาท
ของตัวเองเพื่อให้ผู้ร่วมงานพูดคุยปรึกษาได้ง่าย และใช้วิธีการมอบหมายงานแบบพูดคุยไม่แสดง
ลักษณะของการบังคับบัญชา
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
คนที่ เ ข้ า มาท างานในแต่ ล ะหน้ า ที่ ส่ ว นมากมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น อยู่ แ ล้ ว มี
ประสบการณ์ทางานร่วมกันมาก่อ น ส่วนมากผู้ร่วมงานทุกคนจะพูดคุยปรึกษาปัญหากันตลอด
นอกจากนี้ยังใช้การวางตัวอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ร่วมงานทั้งที่เป็นเพื่อนและรุ่นน้อง รับฟังปัญหาซึ่ง
กันและกันได้ตลอดเวลา
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
มีการสร้างข้อตกลงระหว่างกันภายในที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับในทุกฝ่าย
นาไปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
การมอบหมายภาระงานแก่ผู้ร่วมงานกระทาโดยการยึดขอบเขตงานเป็นหลัก จึง
ไม่มีปัญหาในการปฏิเสธการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
ดูแลให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยความใจเย็น
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
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คนที่ทางานด้วยกันในฝ่ายเคารพในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน จึงไม่มีปัญหาในการ
พูด คุ ย ปรึก ษาหารือ เรื่อ งการท างาน ใช้ก ารช่ ว ยเหลือ แบ่ง เบาภาระกั นมากกว่ าที่ จ ะสั่ ง การให้
ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554
ด้านการประเมินผล (Evaluating)
มีก ารติด ตามประสานงานถึ งความคืบ หน้ าอย่ างต่อ เนื่อ ง มีก ารให้ก าลัง ใจกั บ
ผู้ร่วมงานอยู่ตลอดเวลา
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) / 9 กุมภาพันธ์ 2554
ในการประเมินผลการดาเนินงานภาพรวมมีเรื่องของการจับเวลาดาเนินกิจกรรม
ของแต่ ล ะฝ่ า ยเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ประเมิ น ความเป็ น ไปของข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ ระหว่ า งกั น
นอกจากนี้ยังมีการประเมินเรื่องของการหาทุนและสิทธิประโยชน์ และจานวนผู้ร่วมงานที่เป็นแขก
วีไอพี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากจะประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่มีการแข่งขัน
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) / 16 กุมภาพันธ์ 2554
ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเป็นหลัก เช่น จัดกิจกรรมร้องเพลงเชียร์
ให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการส่งคนเข้าประกวด เพื่อให้นักศึกษาตื่นตัวกับกิจกรรมการร้องเพลง
เชียร์ในวันงานบอล จัดกิจกรรมเปิดตัวเสื้อเชียร์เพื่อกระตุ้นให้คนอยากใส่เสื้อเชียร์ในวันงานบอล
โดยประเมินภาพรวมจากการสังเกตในวันงานบอล มีการพูดคุยถึงปัญหาในการทางานและคอยให้
กาลังใจรุ่นน้องผู้ร่วมงานเสมอ ผู้ร่วมงานไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักในการทางานของฝ่าย เป็น
ผลให้ไม่สามารถประเมินผลการทางานได้อย่างชัดเจน มีการประชุมสรุปงานของแต่ละกลุ่มงานใน
ฝ่ายแล้วจึงมีประชุมสรุปผลงานโดยรวมของฝ่าย
ประธานชุมนุมเชียร์ (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
ไม่มีการสร้างรูปแบบการประเมินผลอย่างเป็นทางการ ส่วนมากดูจากผลตอบรับ
และความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของผู้ร่วมงานด้วยกันหลังการทางาน ในเรื่องของขบวนล้อการเมือง
ประเมินเสียงตอบรับจากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนาของประเทศ มีการติดตามความคืบหน้าใน
การทางานของแต่ละกลุ่มงานเป็นระยะ ๆ ประเมินภาพรวมของการปฎิบัติงานจากการประชุม
พูดคุยสรุปงานรวมทั้งประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่มีงานบอล
ประธานฝ่ายเนื้อหา (ธรรมศาสตร์) / 23 กุมภาพันธ์ 2554
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วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก มองไปที่ ค วามส าเร็จ ในการแข่ ง ขั น เป็น ขั้ น ต้ น นอกจากนี้
วัตถุประสงค์หลักอีกอย่างคือความสมัครสมานสามัคคีของศิษย์จุฬาฯ ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
จานวนผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันฝ่ายจุฬาฯอันแสดงให้เห็นถึงความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน อีก
ทั้งยังแสดงถึงความเป็นประเพณีอันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) / 4 มีนาคม 2554
อบจ. มี ฝ่ า ยประเมิ น ผลกลางซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการท างานในแต่ ล ะ
กิจกรรม สาหรับงานบอล ทุก ๆ กลุ่มงานจะต้องส่งเป้าหมายในการทางานไปที่ฝ่ายประเมินผลกลาง
เพื่อการทาแบบประเมินผลไปแจกให้ผู้ชมทาในวันงาน เป็นการทดสอบความสาเร็จตามเป้าหมายที่
แต่ละกลุ่มงานวางไว้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมสรุปงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานฝ่ายนิสิตทุกกลุ่มงาน
ประธานจัดงานระดับนิสิต (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
ไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นทางการ ส่วนมากจะสังเกตจากการตอบรับของนิสิต
บน สแตนด์เชียร์ และสังเกตจากเสียงตอบรับผ่านปากต่อปากของผู้ชมทั่วไป
ประธานเชียร์ (จุฬาฯ) / 10 มีนาคม 2554
มีการติดตามความก้าวหน้าของงานกับผู้ร่วมงานอยู่สม่าเสมอ เมื่อเวลาของกาหนด
การในการแข่งขันไกล้เข้ามา ก็จะมีการพบปะ พูดคุย ประสานงานกันระหว่างผู้ร่วมงานบ่อยครั้งขึ้น
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการให้กาลังใจผู้ที่ทางานในฝ่ายอยู่เสมอ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) / 15 มีนาคม 2554

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลประเพณี จุ ฬ าฯ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2554 โดยการใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยที่แบบสอบถามชุดที่ 1 นาไปเก็บข้อมูลจานวน
ทั้งหมด 54 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.89 แบบสอบถามชุดที่ 2 นาไปเก็บข้อมูล
จานวนทั้งหมด 64 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.75 แบบสอบถามชุดที่ 3 นา ไป
เก็บข้อมูลจานวนทั้งหมด 400 ฉบับ ได้ข้อมูลทั้งหมด 380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.00 แบบสัมภาษณ์
นาไปสัมภาษณ์จานวนทั้งหมด 8 คน ให้การสัมภาษณ์ทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ในการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ผู้วิจัยนามาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการทดสอบค่า “ที” แล้วนาเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลเสียงจากเครื่องบันทึกเสียง
มาถอดความเป็ น ตัว อั กษร แล้ วน าเสนอเป็ นความเรีย งตามประเด็ น ของกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ นามาแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้การสัมภาษณ์
ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม
หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ตอนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ของ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
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ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และ
กระบวนการจัดการกีฬ า ของคณะกรรมการดาเนิ น งานจัดการแข่ งขัน ระหว่ างฝ่า ยจุฬาฯ และฝ่า ย
ธรรมศาสตร์
ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจาก
การจัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
จากฝ่า ยจุฬ าฯ ส่ วนใหญ่ มี ตาแหน่ ง เป็ น ประธานฝ่า ย จ านวน 7 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 35.00
รองลงมาคือ เลขานุการฝ่าย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีอายุ 41 - 50 ปี
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การดาเนินงานจัดการแข่งขัน เป็นจานวน 4 - 6 ครั้ง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ
จานวน 1 - 3 ครั้ง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นประธานฝ่าย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71
รองลงมาคือ เลขานุการฝ่าย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือมีอายุ
41 - 50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดาเนินงานจัดการแข่งขัน เป็นจานวน 1 - 3 ครั้ง จานวน 11 คน คิด เป็นร้อ ยละ 39.29
รองลงมาคือ จานวน 4 - 6 ครั้ง จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14

127
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล
จากฝ่ายจุฬาฯ ส่วนใหญ่ทาหน้าที่เป็น นักกีฬาฟุตบอล จานวน 30 คน คิดเป็นร้อ ยละ 93.75
รองลงมาคือ ผู้จัดการทีม จานวน 1 คน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 และ
3.13 ตามลาดับ เป็นเพศชาย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 27
คน คิดเป็นร้อยละ 84.38 รองลงมาคือ มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อ ยละ 81.25 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนใหญ่เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจานวน 1 – 3 ครั้ง จานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาคือ จานวน 4 - 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.88
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ทาหน้าที่เป็น นักกีฬาฟุตบอล จานวน 26 คน คิดเป็นร้อ ยละ
92.86 รองลงมาคือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม จานวน 1 คน และหัวหน้าผู้ฝึกสอน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
3.57 และ 3.57 ตามลาดับ เป็นเพศชาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาคือ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
11.67 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 และมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ส่วนใหญ่เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจานวน 1 – 3
ครั้ง จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นจานวน 4 - 6 ครั้ง
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86
3. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
จากฝ่ายจุฬาฯ มีสถานภาพเป็นศิษย์ปัจจุบัน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็น
ศิษย์เก่า จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ
54.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ มีอายุ 31 - 40 ปี
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00
จากฝ่ ายธรรมศาสตร์ มีสถานภาพเป็ นศิษ ย์ปัจ จุบัน จานวน 100 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 55.55
รองลงมาเป็นศิษย์เก่า จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.22 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ มีอายุ
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น้อยกว่า 20 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน
107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.44 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้การสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
จากฝ่ายจุฬาฯ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี
จานวน 2 คน และมีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามลาดับ ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จานวน 1 คน และมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
และ 25.00 ตามลาดับ
จากฝ่ายธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มี
อายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 2 คน รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 1 คน และมีอายุมากกว่า 50 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 25.00 ตามลาดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 2 คน
และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากัน
ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา ของคณะ
กรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
1. ทรัพยากรในการจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. บุคลากรในฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันในการทางาน
ค่าเฉลี่ย 4.13
2. บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมีความกระตือรือร้นในการทางาน
ค่าเฉลี่ย 3.96
3. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์รูปแบบงานเพื่อระบุขอบเขตหน้าที่ของงานภายในฝ่าย ค่าเฉลี่ย 3.83
4. ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวนบุคลากรมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.81
5. บุคลากรมีความรู้ความชานาญตามลักษณะเฉพาะของงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ย 3.81
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6. มีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับภายในฝ่าย เพื่อเป็นนโยบาย
ที่เหมาะสมในการทางาน
7. มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน
8. มีการประชุมอภิปราย เพื่อมอบหมายงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างต่อเนื่อง
9. บุคลากรได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
10. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ตามขอบเขตของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าเฉลี่ย 3.67
ค่าเฉลี่ย 3.56
ค่าเฉลี่ย 3.54
ค่าเฉลี่ย 3.52
ค่าเฉลี่ย 3.48

ด้านการเงินและ งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้อง
กับแผนงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.23 โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. มีส่วนงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงิน นอกเหนือจากงบประมาณหลัก ค่าเฉลี่ย 4.19
2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 4.06
3. มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของงบประมาณในฝ่ายอย่างละเอียด ชัดเจน
ค่าเฉลี่ย 3.98
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม ตามระเบียบข้อบังคับ
ค่าเฉลี่ย 3.90
5. มีระบบแบบแผนการเบิกจ่ายเงินด้วยรูปแบบขั้นตอนที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.83
6. การเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
ค่าเฉลี่ย 3.81
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย
3.96 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้ อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ สถานที่จัดการ
แข่งขันมีความเอื้ออานวยต่อการทางานของบุคลากรในฝ่าย ค่าเฉลี่ย 4.23 โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรในฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 4.13
2. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีความทันสมัยสอดคล้องกับภาระงาน
ค่าเฉลี่ย 3.92
3. สถานที่ในการทางานของบุคลากรในฝ่าย มีเพียงพอ และเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.90

130
4. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีเพียงพอ และเหมาะสม
5. มีสถานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย อย่างเพียงพอเหมาะสม
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการจัดการแข่งขันมีเพียงพอและเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย 3.88
ค่าเฉลี่ย 3.83
ค่าเฉลี่ย 3.81

2. กระบวนการจัดการกีฬา
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. มีความเหมาะสมในการวางแผนการดาเนินงาน ตามลาดับก่อนหลัง
ค่าเฉลี่ย 4.04
2. การวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน ค่าเฉลี่ย 3.94
3. แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ค่าเฉลี่ย 3.92
4. มีการวางแผนการดาเนินงานภายในฝ่ายอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.88
5. มีการจัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงานอย่างเป็นขั้นตอน และสม่าเสมอ
ค่าเฉลี่ย 3.88
6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนการกาหนดแผนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.88
7. มีการวางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.85
8. มีการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.71
ด้านการจัดองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความเป็นเอกภาพของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 4.00
2. บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.90
3. บุคลากรในฝ่ายมีการให้ความร่วมมือในการดาเนินงานต่อกันภายในฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 3.88
4. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย 3.81
5. มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายตามความถนัด และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ค่าเฉลี่ย 3.79
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6. มีความเหมาะสมในการกาหนดแผนกงานอย่างชัดเจนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
7. มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
อย่างเหมาะสม
8. มีจานวนบุคลากรในฝ่ายที่เหมาะสมต่อการควบคุมบังคับบัญชา

ค่าเฉลี่ย 3.71
ค่าเฉลี่ย 3.65
ค่าเฉลี่ย 3.54

ด้านการชี้นา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. ผู้บริหารให้เกียรติในการยอมรับบุคลากรในฝ่ายอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 4.00
2. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ย 3.98
3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทางานเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคลากรในฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 3.96
4. ผู้บริหารมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรตามความสามารถ อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.92
5. ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่าง
แก่บุคลากรในฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 3.90
6. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความคิดเห็น และความรู้สกึ ของบุคลากรในฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 3.90
7. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถ
ต่องานอย่างเต็มที่
ค่าเฉลี่ย 3.81
8. ผู้บริหารจัดสิ่งตอบแทนจากการทางานแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.77
ด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรกคือ มีการสรุปประเมินผลโครงการ
โดยการนาวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือ มีการสรุปประเมิน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละฝ่าย ค่าเฉลี่ย 3.44 โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. มีการประเมินประสิทธิภาพ และติดตามการทางานของบุคลากรในฝ่าย
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าเฉลี่ย 3.38
2. มีการประเมินประสิทธิภาพของการดาเนินการจัดการแข่งขันจากความ
พึงพอใจของผู้ชม
ค่าเฉลี่ย 3.33
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3. มีการทารายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดงานแต่ละปี
อย่างเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย 3.19

ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพ ยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ใน
การจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.08 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เป็นอันดับแรก คือ นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
การฝึกซ้อม ค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือ นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และนักกีฬาได้รับการ
ดูแลด้านโภชนาการการกีฬาอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.98 และ 3.85 ตามลาดับ โดยมีรายข้อที่มีค่ าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. นักกีฬามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในทีม
ค่าเฉลี่ย 4.47
2. ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน
ค่าเฉลี่ย 4.47
3. ผู้ฝึกสอนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักกีฬาภายในทีม
ค่าเฉลี่ย 4.43
4. นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ค่าเฉลี่ย 4.33
5. นักกีฬาได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 4.32
6. นักกีฬามีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นต่อการฝึกซ้อม
ค่าเฉลี่ย 4.30
7. ผู้จัดการทีมมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกภายในทีม
ค่าเฉลี่ย 4.30
8. ผู้จัดการทีมมีความรู้ ความชานาญในการจัดการทีม
ค่าเฉลี่ย 4.28
9. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมทีม มีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 4.23
ด้านการเงิน และงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ มีการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม
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และที่พักสาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม ค่าเฉลี่ย 4.22 โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. มีการให้บริการด้านยานพาหนะ สาหรับนักกีฬาขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน
ค่าเฉลี่ย 3.97
2. มีการสนับสนุนนักกีฬาด้านเบี้ยเลี้ยงซ้อม อุปกรณ์และชุดกีฬา ขณะฝึกซ้อม
และแข่งขัน อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.92
3. มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนงานภายนอก
ค่าเฉลี่ย 3.92
4. ได้รับงบประมาณหลักในการดาเนินงานประสานงานด้าน
การเตรียมทีมอย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.90
5. มีงบประมาณสนับสนุนเป็นรางวัลตอบแทนพิเศษ สาหรับนักกีฬา
ค่าเฉลี่ย 3.88
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย
3.99 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ สนาม และ
อุปกรณ์ในการซ้อมมีความปลอดภัยต่อการใช้งานขณะซ้อม ค่าเฉลี่ย 4.27 โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย
ค่าเฉลี่ย 4.07
2. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทางไปฝึกซ้อม
ค่าเฉลี่ย 4.05
3. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย
ค่าเฉลี่ย 4.00
4. สิ่งอานวยความสะดวกบริเวณสนามซ้อมมีความเหมาะสม เช่น
ห้องน้า, แสงสว่าง, ที่จอดรถ เป็นต้น
ค่าเฉลี่ย 3.97
5. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีเพียงพอ และเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.95
6. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย
ค่าเฉลี่ย 3.93
7. มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬาเพื่อใช้ซ้อม และแข่งขัน
ค่าเฉลี่ย 3.83
ค่าเฉลี่ย 3.82
8. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีปริมาณที่เพียงพอ
ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.09 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก คือ มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในที มได้
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด ค่าเฉลี่ย 4.27 โดยมีรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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1. มีการใช้เทคนิค และแทคติกในการเล่นที่เป็นสากล และทันสมัย
2. ใช้หลักการจัดการกีฬาในการเตรียมทีมอย่างเหมาะสม
3. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามีการวางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน
4. มีการประเมินสมรรถภาพของนักกีฬาตามความเหมาะสม
5. มีความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์
6. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นรูปแบบในการฝึกซ้อมทักษะ
7. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายแก่นักกีฬา
8. มีการกาหนดแผนระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่แน่นอน เหมาะสม

ค่าเฉลี่ย 4.17
ค่าเฉลี่ย 4.17
ค่าเฉลี่ย 4.15
ค่าเฉลี่ย 4.05
ค่าเฉลี่ย 4.03
ค่าเฉลี่ย 4.00
ค่าเฉลี่ย 3.98
ค่าเฉลี่ย 3.97

ตอนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
1. ความพึงพอใจ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่
67 มีระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.62 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มี
ดังนี้
1. กิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน
ค่าเฉลี่ย 4.02
2. การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 4.01
3. การเต้นของเชียร์ลีดเดอร์มีความพร้อมเพรียง และน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 3.98
4. กิจกรรมการแปลอักษรมีความพร้อมเพรียง และน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 3.91
5. ชุดนักกีฬาฟุตบอลมีความสวยงาม แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ค่าเฉลี่ย 3.90
6. การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์มีความน่าสนใจ และเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.89
7. ขบวนอัญเชิญสัญลักษณ์ และป้ายสถาบัน มีความน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 3.87
8. โลโก้สัญลักษณ์ประจาสถาบันในปีนี้ มีความสวยงาม
ค่าเฉลี่ย 3.87
9. การแข่งขันฟุตบอลแสดงให้เห็นความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
ค่าเฉลี่ย 3.85
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10. กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความสนุกสนาน และน่าสนใจ
11. เสือ้ งานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

ค่าเฉลี่ย 3.84
ค่าเฉลี่ย 3.68

ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.46 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย มีดังนี้
1. ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.54
2. ราคาสินค้าที่ระลึกในงานมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.46
3. ประเภทของราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.45
4. ราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.44
5. ราคาอาหาร และเครื่องดื่มบริเวณงานมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.41
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.51 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า รายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง เป็นอันดับแรกมีอยู่ 2 รายข้อคือ บริเวณสนาม
กีฬามีห้องน้าที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.39 และการจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพ
คล่อ ง ไม่พลุกพล่าน ค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมา คือ มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสนามกีฬา
เพียงพอ และ บริเวณสนามกีฬามีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.36 และ 3.28 ตามลาดับ
โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางมาได้สะดวก
ค่าเฉลี่ย 3.87
2. สนามกีฬามีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการ
ค่าเฉลี่ย 3.64
3. สนามมีทางเข้า – ออกได้หลายทาง
ค่าเฉลี่ย 3.57
4. ระบบแสง สี เสียง ภายในสนามมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.55
5. การคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก
ค่าเฉลี่ย 3.51
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.63 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มี
ดังนี้
1. มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย 3.66
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2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึงจากสื่อภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดการแข่งขันมีความต่อเนื่อง
และน่าสนใจ
4. มีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมที่จัดร่วมกับการจัดการแข่งขันในบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน
มีความน่าสนใจ

ค่าเฉลี่ย 3.65
ค่าเฉลี่ย 3.64
ค่าเฉลี่ย 3.62
ค่าเฉลี่ย 3.55

2. ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่
67 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.67
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย 3.84
2. นิสิตนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถาบัน และกิจกรรมในการจัดการแข่งขัน
ค่าเฉลี่ย 3.83
3. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสาคัญของสถาบัน
ค่าเฉลี่ย 3.83
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน
ค่าเฉลี่ย 3.77
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ และเอกชนในการประสานงาน
เพื่อจัดกิจกรรมขึ้น
ค่าเฉลี่ย 3.69
6. นักกีฬาสามารถพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสในสายอาชีพของตนเอง
ค่าเฉลี่ย 3.64
ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย 3.86
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ค่าเฉลี่ย 3.75
3. ส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน
ค่าเฉลี่ย 3.75
4. มีการบริโภคสินค้าในบริเวณที่มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ย 3.70
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ด้านการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 3.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1. มีกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกด้านความคิดทางการเมือง
ของนิสิตนักศึกษา
ค่าเฉลี่ย 3.49
2. มีกิจกรรมการส่งเสริมความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
ค่าเฉลี่ย 3.48
3. ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการแข่งขันได้ตระหนักถึงสถานการณ์
ทางการเมืองปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย 3.47
ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการ
จัดการกีฬา ของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
1. ทรัพยากรในการจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จาก
ฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมทุกด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคลากรโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวนบุคลากรมีความเหมาะสม และมีการ
กาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับภายในฝ่าย เพื่อเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการทางาน
ด้านการเงิน และงบประมาณ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านการเงิน และงบประมาณโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. กระบวนการจัดการกีฬา
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จาก
ฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผน
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการวางแผนโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในฝ่าย และมีการวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการ
แข่งขัน
ด้านการจัดองค์กร
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ กระบวนการจัดการกีฬา ด้ านการจัด องค์ กรโดยรวม ไม่แ ตกต่า งกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการชีน้ า
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการชี้นา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ด้านการประเมินผล
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการประเมินผล โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล ระหว่าง
ฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ผู้จั ดการที ม หรื อ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การทีม หัว หน้า ผู้ ฝึก สอน หรื อ ผู้ ฝึ กสอน และนั กกี ฬ า
ฟุตบอล ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่าย
ธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) โดยรวมทุกด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร
ผู้จั ดการที ม หรื อ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การทีม หัว หน้า ผู้ ฝึก สอน หรื อ ผู้ ฝึ กสอน และนั กกี ฬ า
ฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) ด้านบุคลากร โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 คือ ผู้
ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน และนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
ด้านการเงิน และงบประมาณ
ผู้จั ดการที ม หรื อ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การทีม หัว หน้า ผู้ ฝึก สอน หรื อ ผู้ ฝึ กสอน และนั กกี ฬ า
ฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) ด้านการเงิน และงบประมาณ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้จั ดการที ม หรื อ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การทีม หัว หน้า ผู้ ฝึก สอน หรื อ ผู้ ฝึ กสอน และนั กกี ฬ า
ฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวม แตกต่างกันกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อ ที่มีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬาเพื่อ
ใช้ซ้อม และแข่งขัน
ด้านการจัดการ
ผู้จั ดการที ม หรื อ ผู้ ช่ วยผู้ จัด การทีม หัว หน้า ผู้ ฝึก สอน หรื อ ผู้ ฝึ กสอน และนั กกี ฬ า
ฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) ด้านการจัดการ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการ
จัดการแข่งขัน ของศิษย์ เก่า และศิษย์ปัจ จุบัน ที่เ ป็นผู้ชมการแข่งขั น ระหว่างฝ่า ยจุฬาฯ และฝ่า ย
ธรรมศาสตร์
1. ความพึงพอใจ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่
67 จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด 3 อันดับ คือ เสื้องานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ (ค่าที 3.27) การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ (ค่าที 3.02)
และกิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้ถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน (ค่าที 2.90) ตามลาดับ
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ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านสถานที่จัดกิจกรรม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มากที่สุด 3 อันดับ คือ สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก (ค่าที 6.04) ระบบแสง สี เสียง ภายในสนามมีความเหมาะสม (ค่าที 3.88) และ
การคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก (ค่าที 2.99) ตามลาดับ
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุก รายข้อ มีร ะดั บความคิ ดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่
67 จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านสังคม
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้านสังคม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
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นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุก รายข้อ มีร ะดั บความคิ ดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านเศรษฐกิจ
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่า งมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 คือ ส่งเสริม การประชาสัม พันธ์ แก่ชื่ อ เสียงของ
มหาวิทยาลัย
ด้านการเมือง
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ด้านการเมือง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุก รายข้อ มีร ะดั บความคิ ดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยเรื่อ ง การศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็น ที่สาคัญ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการจัดการกีฬา ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม
หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการ
แข่งขัน
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
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ตอนที่ 1 ระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกั บทรัพ ยากรในการจั ดการ และกระบวนการจัด การกีฬ า ของ
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
1. ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนิน งานจัดการแข่งขัน มีทรัพยากรในการจัดการ ด้าน
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรในฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันใน
การทางาน บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมีความกระตือรือร้นในการทางาน ผู้บริหารมีการ
วิเคราะห์ รูปแบบงานเพื่อระบุ ขอบเขตหน้าที่ ของงานภายในฝ่าย ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวน
บุคลากรมีความเหมาะสม บุคลากรมีความรู้ความชานาญตามลักษณะเฉพาะของงานที่ได้รับมอบหมาย
มีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับภายในฝ่าย เพื่อเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการทางาน มี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน มีการประชุม
อภิปราย เพื่อมอบหมายงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บุคลากรได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติ
งานอย่างเหมาะสม และมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ตามขอบเขตของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีม
ฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “จานวนบุคลากร
มีความเหมาะสมเพราะเราเป็นคนเลือกคน และจานวนคนเข้ามาทางานในตาแหน่งที่เราต้องการ การ
คัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางานส่วนมากจะเลือกจากคนที่มีความสมัครใจ และคุ้นเคยกับขอบข่ายงานที่
จะต้องปฏิบัติ” และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
(จุฬาฯ) (ณอคุณ สิทธิพงศ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “จานวนบุคลากรมีความเหมาะสม
เพราะเราเป็นคนเลือกคน และจานวนคนเข้ามาทางานในตาแหน่งที่เราต้องการ การคัดเลือกบุคลากรเข้า
มาท างานส่ว นมากจะเลือ กจากคนที่ มีค วามสมัค รใจ และคุ้น เคยกับ ขอบข่ ายงานที่จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ”
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้า
เปรียบเทียบทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า คน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มี
ความสาคัญ เพราะผู้บริหารจะต้องใช้คนให้ทางานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และคนจะ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ให้ทางานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดคนเข้าทางาน
(Staffing) จึงไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนและการจัดองค์การเท่านั้น แต่เป็นลาดับขั้นที่
สาคัญขั้นหนึ่งในกระบวนการจัดการ และเป็นการจัดหาบุคลกรให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลักษณะงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า การจัดคนเข้าทางานเป็นการจัดคนให้
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เหมาะสมกั บ งานและระยะเวลา ซึ่ ง เป็ น หลั ก การส าคั ญ ในการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel
Management) เช่นเดียวกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2545) ที่กล่าวไว้ว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุด
แม้ว่า องค์ก รจะมี เครื่ องจัก รอุปกรณ์ที่ทั นสมั ย และมีราคาแพงเพี ยงใดก็ตาม ถ้า หากขาดบุค ค ลที่ มี
ความสามารถแล้ว เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด
ด้านการเงิน และงบประมาณ
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนิน งานจัดการแข่งขัน มีทรัพยากรในการจัดการ ด้าน
การเงิน และงบประมาณ โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณสอดคล้องกับแผนงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายข้อที่อยู่ในระ
ดับ ดี คือ มีส่วนงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงิน นอกเหนือ จากงบประมาณหลัก มีการวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ ายของงบประมาณในฝ่า ยอย่างละ
เอียดชัดเจน มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม ตามระเบียบข้อบังคับ มีระบบแบบแผนการ
เบิกจ่ายเงินด้วยรูปแบบขั้นตอนที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม และการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนมีความ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ)
(ณอคุณ สิทธิพงศ์ , สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “ปริมาณงบประมาณที่ใช้ในการดาเนิน
งานมาจากการนาเสนอขออนุมัติโดยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากเงินที่ได้จะมาจากผู้สนับสนุนผ่านฝ่ายหา
รายได้และสิทธิประโยชน์ ปริมาณเงินที่ได้รับการสนับสนุนมีมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ฝ่าย
ต่า ง ๆ น าเสนอขออนุ มั ติ ” นอกจากนี้ยั ง สอดคล้อ งกั บการสั ม ภาษณ์ ประธานฝ่ ายเลขาธิ ก ารและ
ประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “สมาคม
จะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามคาขอของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ทีมฟุตบอลหรือฝ่ายเชียร์ของนักศึกษา
หรือฝ่ายอื่น ๆ ให้เพียงพออยู่แล้ว ขอมาเท่าไหร่ก็ให้ไปตามนั้น ถ้าฝ่ายไหนเป็นเจ้าภาพในปีนั้นสมาคมก็
จะต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพราะในปีต่อไปจะไม่มีสิทธิ์ในการหา
เงินและสิทธิประโยชน์ เพราะสิทธิประโยชน์ในแต่ละปีจะเป็นของเจ้าภาพเท่านั้น ” และยังสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ)
(ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคม
นิสิตเก่าอย่างเหมาะสมตามที่เสนอขอ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุน
ด้านสวัสดิการอาหารได้รับจากสมาคมส่วนหนึ่งซึ่งต้องวางแผนการใช้ให้พอ แต่ส่วนมากขอความอนุ
เคราะห์เงินสนับสนุน ด้านสวัสดิการอาหารผ่านสมาคมนิสิตเก่าของแต่ละคณะ ที่มีความประสงค์จะ
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สนับสนุนช่ วยเหลือด้ านอาหาร” นอกจากนี้ยังสอดคล้อ งกั บที่ ธงชัย สันติว งษ์ (2545) กล่าวไว้ว่ า
เงินทุน นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและเอื้ออา
นวยให้กิจกรรมขององค์การดาเนินไปโดยไม่ติดขัด ซึ่งเงินทุนนี้มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคา
ต้นทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีกด้วย เช่นเดียวกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547)
ที่กล่าวไว้ว่า ข้อจากัดของงบประมาณจะเกิดขึ้นจากการนาระบบงบประมาณไปใช้อย่างไม่เข้าใจ โดย
ให้ความสนใจกับเครื่องมือหรือรายละเอียดในการดาเนินงานมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ หรือมองภาพ
ของเครื่องมือจนลืมภาพที่แท้จริงของงานทั้งหมด ดังนั้นถ้าผู้จัดการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดทางบประมาณแล้ว ก็จะสามารถใช้งานระบบงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่องค์การ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนิน งานจัดการแข่งขัน มีทรัพยากรในการจัดการ ด้าน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
สถานที่จัดการแข่งขันมีความเอื้ออานวยต่อการทางานของบุคลากรในฝ่าย อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีราย
ข้อที่อยู่ในระดับ ดี คือ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรในฝ่าย วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีความทันสมัยสอดคล้อ งกับภาระงาน สถานที่ในการทางานของ
บุคลากรในฝ่าย มีเพียงพอ และเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีเพียงพอ และเหมาะ
สม มีสถานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย อย่างเพียงพอเหมาะสม และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิน
การจัดการแข่งขันมีเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการดา
เนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) (ณอคุณ สิทธิพงศ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “สถานที่
ในการทา งานของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายจะจัดหาตามความสะดวก สถานที่หลัก
ที่ใช้ในการประ ชุมประสานงานของฝ่ายต่างๆก็จะเป็นที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ส่วนสนามศุภชลาศัยซึ่ง
เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานบอลถือว่ามีมาตรฐานดีอยู่แล้วเพราะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมทุก
ๆ ฝ่ายสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่าย
ประสาน งานและเลขา นุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9
กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “เนื่องจากคนที่เข้ามาทางานมีสถานที่ทางานประจาอยู่แล้วจึงไม่จาเป็น
ต้องหาสถาน ที่เพื่อทา งานนี้เพิ่ม นอกจากนี้การจัดการ และการติดต่อประสานงานที่ดีก็ส่งผลให้ความ
จาเป็นในการใช้สถานที่เฉพาะในการทางานลดน้อยลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้าน
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สถานที่ อุปกรณ์ และเทค โนโลยีต่าง ๆ ดีอยู่แล้ว” และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายเลขา
ธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า
“สถานที่ทางานหลักเป็นที่ทาการสมาคมธรรมศาสตร์ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยดีอยู่แล้ว เนื่อ งจากทางสมาคมพึ่งปรับปรุงสถานที่มาก่อ น
หน้านี้แล้ว” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า วัสดุสิ่งของ ถือเป็นปัจ จัย
หนึ่งที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการ
จัดหามาใช้ดาเนินการผลิต หรือสร้างบริการตลอด เช่นเดียวกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2538) ที่
กล่าวถึงข้อควรคานึงถึงเกี่ยวกับ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องอานวยความสะดวกไว้ดังนี้ 1. มีจา
นวนเพียงพอกับความต้องการ 2. ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีสามารถใช้งานได้ดี และทันสมัย 3. ต้องรู้จัก
วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 4. ต้องรู้จักจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสม 5. ต้องคานึง
ถึงความปลอดภัยในการใช้สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก 6. รู้จักการบารุงเก็บรักษา
ให้มีสภาพที่ดี 7. มีผู้รับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
8. สาหรับกรณีที่สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มิใช่เป็นของเราเอง จะต้องติดต่อขออนุญาตต่อผู้รั บ
ผิดชอบและจองการขอใช้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดถึงสิ่งที่ต้องการ วัน -เวลาที่ขอใช้อย่างเป็นทางการ
และต้องได้รับการตอบที่เป็นทางการเช่นกัน ตลอดจนเมื่อเลิกใช้แล้ว ต้องส่งคืนในสภาพที่ดีเหมือ น
ตอนรับมา 9. มีบัญชีอุปกรณ์และสถานที่เก็บ เพื่อป้องกันการสูญหาย การทาบั ญชีอุปกรณ์ และเครื่อง
อานวยความสะดวก จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดความสะดวกในการเก็บรักษาและการใช้นอกจากนี้แล้ว
จะเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงเมื่อมีการตั้งงบประมาณ
2. กระบวนการจัดการกีฬา
ด้านการวางแผน
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานจัดการแข่งขัน มีกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการ
วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในการวางแผนการดา
เนินงาน ตามลาดับก่อนหลัง การวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์สาคัญของการจัด
การแข่งขัน แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของบุค ลากรในฝ่าย มีการ
วางแผนการดาเนินงานภายในฝ่ายอย่างเหมาะสม มีการจัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงานอย่างเป็น
ขั้นตอน และสม่าเสมอ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนการกาหนดแผนการดาเนิน
งานอย่างเหมาะสม มีการวางแผนเพื่อ กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม
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และมีการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดาเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ)
(ณอคุณ สิทธิพงศ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้น
ตอนดีมาก เนื่อง จากมีแบบอย่างในการดาเนินงานในครั้งที่ผ่าน ๆ มาหลายครั้งแล้ว นอก จากนี้ทุก ๆ
ฝ่ายยังให้ความร่วมมือในการประชุมวางแผนงานเป็นอย่างดี” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์
2554) ที่ได้กล่าวว่า “มีขั้นตอนในการทางานที่เป็นรูปแบบของกิจวัตรที่มาจากประสบ การณ์จากการจัด
ในครั้งก่อน ๆ ซึ่งงานนี้มีจัดกันมา 66 ครั้งแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบปัญหาในการดาเนินงานที่
ไม่เป็นไปตามแผน โดยมากจะเป็นในเรื่องของการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจริงๆแล้ว
ควรจะมาประชุมกันอย่างพร้อมหน้าแต่ก็มีคนขาดการประชุมจึงส่งผลให้การประสาน งานไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ คูนท์ และโอดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 1968)
กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร ทาเมื่อใด และใครเป็นผู้กระ
ทา การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการ และทาให้สิ่งต่าง ๆ เกิด
ขึ้นตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับที่ อนันต์ เกตุวงศ์ (2541) กล่าวไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจล่ วง
หน้าในการเลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ ประสงค์หรือวิธีการกระทา โดยทั่วไปจะ
เป็นการตอบคาถามว่า จะทาอะไร (what) ทาไมจึงต้องทา (why) ใครบ้างจะเป็นผู้กระทา (who) จะกระ
ทาเมื่อใด (when) จะกระทากันที่ไหนบ้าง (where) และจะกระทากันอย่างไร (how) และยังสอดคล้อ ง
กับแนวคิดของ เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ที่กล่าวว่า การวางแผนเกี่ยวข้อ งกับการกาหนดเป้า
หมายสาหรับองค์กร และสมาชิกในองค์กร อีกทั้งยังกาหนดความเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมในองค์กร
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ด้านการจัดองค์กร
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานจัดการแข่งขัน มีกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการ
จัดองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความ
เป็นเอกภาพของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายอย่างเหมาะสม บุคลากรในฝ่ายมีการให้ความร่วมมือในการดาเนินงานต่อกันภายในฝ่าย บุคลากร
ในฝ่ายให้ความสาคัญในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลา
กรในฝ่ายตามความถนัด และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเหมาะสมในการกาหนดแผนกงานอย่างชัด
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เจนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่ง
ขันอย่างเหมาะสม และมีจานวนบุคลากรในฝ่ายที่เหมาะสมต่อการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “บุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานนี้
เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในการสั่งการ หรือการมอบหมายงาน แต่ก็มีข้อจากัดที่จานวนคน
ซึ่งควรที่จะมีการฝึกฝนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดการปฏิบัติงาน
เนื่องจากกลุ่มเก่าไม่สามารถดาเนินงานเรื่อยไปในทุกครั้งได้” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ,
สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “อาศัยคนทางานที่มีประสบการณ์เพียงไม่กี่คน เป็นต้นคิด
ในการทางาน ไม่ได้มีการกาหนดโครงสร้างขององค์กรในการทางานอย่างเป็นทางการ แต่ทุกคนให้
ความเคารพในความสาคัญของแต่ละคนเป็นอย่างดี และผู้ร่วมงานทุกคนก็รู้จักกันดีเป็นการส่วนตัว จึง
ไม่มีปัญหาในการสั่งการ หรือมอบหมายภาระงานใด ๆ” และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานจัด
งานระดับนิสิต (จุฬาฯ) (ณัฐวัฒน์ วรรัตนวงศ์, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “มีการกาหนด
ขอบเขตของงานแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการระบุให้ทราบถึงภาระงานในแต่ละหน้าที่ และ
พยายามมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานตามขอบเขตของงานที่ได้กาหนดไว้ในตอนแรก” นอกจากนี้ยังสอด
คล้องกับที่ กาเร็ธ (Gareth, 2001) กล่าวไว้ว่า องค์การ คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกใช้โดยกลุ่มบุคคล เพื่อ
การประสานงานกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งอันเป็นที่ปรารถนา
หรือเป็นประโยชน์ ซึ่งก็คือเพื่อความสาเร็จในเป้าหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับ แนวคิด
ของ เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ที่กล่าวว่า การจัดองค์กร เกี่ยวข้องกับการแบ่งภาระงานที่มีความ
เฉพาะเจาะจงทั้งหมดในกระบวนการวางแผน ไปสู่การกาหนดงานเฉพาะด้าน และสร้างรู ปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น และระหว่างภาระงานของแต่ละบุคคล ในขณะที่กระบวนการวางแผนกา
หนดว่าอะไรควรจะต้องทา และทาอย่างไร กระบวนการขององค์กรก็จะกาหนดว่าใครควรจะเป็นคนทา
ด้านการชี้นา
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานจัดการแข่งขัน มีกระบวนการจัดการกีฬา ด้านการ
ชี้นา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารให้เกียรติในการยอมรับบุคลากรใน
ฝ่ายอย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทางานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุ คลากรในฝ่าย ผู้บริหารมอบหมายภาระ
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งานแก่บุคลากรตามความสามารถ อย่างเหมาะสม ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการทางานอย่างถูกต้อ ง
เหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในฝ่าย ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความคิดเห็น และความรู้สึกของ
บุคลากรในฝ่าย ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้บุคลากรในฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถต่อ
งานอย่างเต็มที่ และผู้บริหารจัดสิ่งตอบแทนจากการทางานแก่บุคลากรอย่างเท่าเทียม เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ)
(ณอคุณ สิทธิพงศ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “มีการสร้างข้อตกลงระหว่างกันภายในที่
ประชุมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับในทุกฝ่ายนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ” นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายเลขาธิการและประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “เนื่องจากเป็นการร่วมงานกันของคนที่เคยทางานร่วมกันมานานแล้ว
จึงติดต่อประสานงานกันในภายฝ่ายด้วยสถานะภาพที่เท่าเทียมกัน มิได้แสดงความมีอานาจใด ๆ เหนือ
ผู้ร่วมงาน” และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีม
ฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “เนื่องจากสถานะ
ภาพของวัยวุฒิ และคุณวุฒิ จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการให้ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งผู้ร่วมงานยังนับถือในความเป็นเพื่อ น พี่ น้องซึ่งกันและกัน จึงไม่มีปัญหาในการแสดง
ความคิดเห็นของกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ สาคร สุขศรีวงศ์ (2549)
ที่กล่าวไว้ว่า การนา หรือการชี้นา หมายถึง การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหารร่วมกับการจูงใจในการทาให้
สมาชิกขององค์กรทางานของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์กรได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้การ
ชี้นาประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ ภาวะผู้นา
และการจูงใจ ผู้บริหารจาเป็นต้องศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นาของตนได้อย่างไร พร้อมกับศึกษา
ว่าจะสามารถจูงใจผู้อื่นได้อย่างไร จึงจะทาให้การทาหน้าที่ของตนในฐานะผู้นาองค์กรประสบความสา
เร็จได้สูงสุด ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง ความสามารถของผู้นาในการทาให้บุคคลอื่นปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การชักจูงให้บุคคล
อื่นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรที่กาหนดไว้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ที่กล่าวว่า การ
ชี้นา เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลในการชักจูงสมาชิกไปสู่เป้าหมายขององค์กร ในขณะที่การวาง
แผน และการจัดองค์กร เป็นตัวกาหนดระยะเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ของงานที่จะทา การชี้นา ก็เกี่ยว
ข้องกับการชักจูง หรือสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการทางานเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ
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ด้านการประเมินผล
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานจัดการแข่งขัน มีทรัพยากรในการจัดการ ด้านการ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการสรุปประเมินผลโครง
การโดยการนาวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นมาตรฐาน และมีการสรุปประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละฝ่าย อยู่ในระดับ ดี โดยมีรายข้อที่อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ มีการประ
เมินประสิทธิภาพ และติดตามการทางานของบุคลากรในฝ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด มีการประเมินประ
สิทธิภาพของการดาเนินการจัดการแข่งขันจากความพึงพอใจของผู้ชม มีการทารายงานสรุปผลการจัด
การแข่งขันเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดงานแต่ละปีอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน (จุฬาฯ) (ณอคุณ สิทธิพงศ์, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2554) ที่ได้
กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักมองไปที่ความสาเร็จในการแข่งขันเป็นขั้นต้น นอกจากนี้วัตถุประสงค์หลัก
อีกอย่างคือความสมัครสมานสามัคคีของศิษย์จุฬาฯ ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากจานวนผู้เข้าร่วมชมการ
แข่งขันฝ่ายจุฬาฯอันแสดงให้เห็นถึงความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังแสดงถึงความเป็นประ
เพณีอันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายเลขาธิการและ
ประสานงาน (ธรรมศาสตร์) (มนตรี ฐิรโฆไท, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานภาพรวมมีเรื่องของการจับเวลาดาเนินกิจกรรมของแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
รวมทั้งประเมินความเป็นไปของข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการประเมินเรื่องของการหา
ทุนและสิทธิประโยชน์ และจานวนผู้ร่วมงานที่เป็นแขกวีไอพี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากจะประ
เมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่มีการแข่งขัน” และยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานจัดงานระ
ดับนิสิต (จุฬาฯ) (ณัฐวัฒน์ วรรัตนวงศ์, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “อบจ. มีฝ่ายประเมิน
ผลกลางซึ่งจะทาหน้าที่ประเมินผลการทางานในแต่ละกิจกรรม สา หรับงานบอล ทุก ๆ กลุ่มงานจะต้อง
ส่งเป้าหมายในการทางานไปที่ฝ่ายประเมินผลกลางเพื่อการทาแบบประเมินผลไปแจกให้ผู้ชมทาในวัน
งาน เป็นการทดสอบความสาเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละกลุ่มงานวางไว้ นอกจากนี้ยั งมีการประชุมสรุป
งานระหว่า งผู้ป ฏิบั ติง านฝ่ ายนิสิ ตทุ ก กลุ่ มงาน” นอกจากนี้ ยัง สอด คล้อ งกับ ที่ ไบรอั น ต์ และไวท์
(Bryant and White, 1982) ทีก่ ล่าวไว้ว่า การประเมินผล หมายถึง ความพยายามอย่างหนึ่งในการบันทึก
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและกาหนดว่าทาไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับ อนันต์ เกตุวงศ์ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า
การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบและวัดสิ่งที่แผนได้กาหนดไว้ในขั้นของการวางแผน และเมื่อ
นาแผนไปดาเนินการแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่กาหนดและคาดหมายไว้เพียง
ใด โดยนาเอาผลที่วัดได้มาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้ จึงจะทาให้รู้ไ ด้ว่าสิ่งที่
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แผนต้องการกับผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใด ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง เป็นเหตุผล
จากปัจจัยภายนอกหรือภายในของแผนอย่างไรทั้งนี้เพื่อผู้วางแผนจะได้นาไปพิจารณาและใช้ประกอบ
การตัดสินใจต่อไป และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เชลลาดูไร (Chelladurai, 1985) ที่กล่าวว่า การประ
เมินผล ทาให้ผู้บริหารได้รับผลย้อนกลับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการกระทาที่ต้องแก้ไข เมื่อผลการทางาน
ขององค์กรไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพ ยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ของผู้จัดการทีม หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล
ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม)
ด้านบุคลากร
จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านบุคลากร โดยรวม
อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ในการฝึกซ้อ ม
นักกีฬาได้รับการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และนักกีฬาได้รับการดูแลด้านโภชนาการการกีฬา
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี โดยมีรายข้อที่อยู่ในระดับ ดีมาก คือ นักกีฬามีสัมพันธภาพที่ดีต่อ กัน
ภายในทีม ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน ผู้ฝึกสอนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักกีฬาภายใน
ทีม นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นักกีฬาได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
นักกีฬามีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นต่อ การฝึกซ้อ ม ผู้จัดการทีมมีการดูแลเอาใจใส่ส มาชิกภายในทีม
ผู้จัดการทีมมีความรู้ ความชานาญในการจัดการทีม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมทีม มีความรู้
ความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุ
การ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าว
ว่า “จานวนบุคลากรมีความเหมาะสมเพราะเราเป็นคนเลือกคน และจานวนคนเข้ามาทางานในตาแหน่ง
ที่เราต้องการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางานส่วนมากจะเลือกจากคนที่มีความสมัครใจ และคุ้นเคย
กับขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ มีเพียงบางส่วนที่มีความต้องการที่จะรับหน้าที่ แม้ขาดความชานาญ
เฉพาะด้าน แต่ก็สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นจนงานสาเร็จได้ด้วยดี มีการเลือกทีมที่ปรึกษาจากศิษย์
เก่าที่มีประสบการณ์ และความชานาญการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอล” นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) (ศุภกร พลกุล, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2554)
ที่ได้กล่าวว่า “สมาคมธรรมศาสตร์จะปรึกษากับฝ่ายเราในเรื่องการหาผู้จัดการทีมและโค้ช เมื่อได้ผู้จัด
การทีมและโค้ชแล้วก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยฝ่ายผู้จัดการทีมจะมีหน้าที่ในเรื่องของการ
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จัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอลทั้งหมด เช่น เรื่องสถานที่ในการซ้อม เรื่องงบประมาณ สวัสดิการ เป็นต้น ใน
ส่วนของโค้ชนั้นจะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการคัดเลือกนักกีฬารวมทั้งสนับสนุนนัก กีฬาในขณะซ้อม
ฝ่ายผู้จัดการทีมเข้ามาทาหน้าที่โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ถือว่ามาช่วยงาน ส่วนฝ่ายโค้ชนั้นจะได้
รับค่าตอบแทน มีปัญหาในเรื่องการทดแทนกันของผู้รับผิดชอบงานหลัก เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาทา
งานจะเป็นคนเก่าที่ทาหน้าที่มานานหลายปีแล้ว เด็กรุ่นใหม่ที่ชักจูงให้มาเรียนรู้งานส่วนมากจะไม่สาน
ต่อการถ่ายทอดงานให้รุ่นต่อ ๆ ไป” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร
เสมอใจ (2547) ที่กล่าวไว้ว่า ถ้าเปรียบเทียบทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ เพราะผู้บริหารจะต้องใช้คนให้ทางานต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด และคนจะเป็ น ผู้ ใ ช้ ท รั พ ยากรอื่ น ๆ ให้ ท างานให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดคนเข้าทางาน (Staffing) จึงไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนและ
การจัดองค์การเท่านั้น แต่เป็นลาดับขั้นที่สาคัญขั้นหนึ่งในกระบวนการจัดการ และเป็นการจัดหาบุคล
กรให้เหมาะสมกับความต้องการของลักษณะงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า
การจัดคนเข้าทางานเป็นการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและระยะเวลา ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management)
ด้านการเงิน และงบประมาณ
จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม ) ด้านการเงินและงบ
ประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม
และที่พักสาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายข้อที่อยู่ในระดับ ดี คือ มีการให้
บริการด้านยานพาหนะ สาหรับนักกีฬาขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน มีการสนับสนุนนักกีฬาด้านเบี้ยเลี้ยง
ซ้อม อุปกรณ์และชุดกีฬา ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน อย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากส่วนงานภายนอก ได้รับงบประมาณหลักในการดาเนินงานประสานงานด้านการเตรียมทีมอย่าง
เหมาะสม และมีงบประมาณสนับสนุนเป็นรางวัลตอบแทนพิเศษ สาหรับนักกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัดการทีมฟุตบอล (จุฬาฯ)
(ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคม
นิสิตเก่าอย่างเหมาะสมตามที่เสนอขอ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุน
ด้านสวัสดิการอาหารได้รับจากสมาคมส่วนหนึ่งซึ่งต้องวางแผนการใช้ให้พอ แต่ส่วนมากขอความอนุ
เคราะห์เงินสนับสนุน ด้านสวัสดิการอาหารผ่านสมาคมนิสิตเก่าของแต่ละคณะ ที่มีความประสงค์จะ
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สนับสนุนช่วยเหลือด้านอาหาร” นอกจากนี้ยังสอดคล้อ งกับการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล
(ธรรมศาสตร์) (ศุภกร พลกุล, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “ฝ่ายผู้จัดการทีมจะจัดทาราย
ละเอียดของการใช้งบประมาณเพื่อเสนอกับสมาคม เมื่อได้รับงบประมาณตามที่ขอแล้วจึงนามาจัดการ
มีการขอสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ในฝ่ายจากผู้สนับ สนุนแหล่งอื่นที่โดยมากจะเป็นผู้บริหารองค์กร
ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและเป็นศิษย์เก่า โดยมากจะมีเงิน ทุนสารองที่เก็บไว้สาหรับดูแลนักกีฬาอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นเงินที่ได้มาโดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้ สนับสนุนอย่างไม่มีเรื่องของสิทธิประโยชน์ เกี่ยวข้อง
เป็นเรื่อ งการช่ วยเหลื อกันของรุ่นพี่รุ่ นน้อ ง” นอกจากนี้ยังสอดคล้อ งกับที่ ณัฏฐพัน ธ์ เขจรนันทน์
และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวไว้ว่า เงิน หรืองบ ประมาณ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนใน
การจัดสรรทรัพยากรสาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้การตั้งเป้าหมายและการควบคุมการดาเนินการ
ด้วยตัวเลขทางการเงินเป็นสาคัญ ปกติผู้จัดการจะเตรียมวางแผนงบประมาณทั้งด้านรายรับและรายจ่าย
ในการดาเนินงาน และครอบคลุมแผนที่ไม่สามารถอธิบายได้ในรูปของตัวเงิน เช่น ชั่วโมงการทางาน
กาลังคน ความสามารถ และกาลังการผลิต เป็นต้น เพื่อ ให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปกติการตั้ง
งบประมาณจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับการวางแผนและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละ
ส่วนภายในองค์กร ซึ่งผู้จัดการและบุคลากรในระดับต่าง ๆ จะต้องช่วยกันประมาณต้นทุน รายได้ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทางานให้สาเร็จ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สนาม และ
อุปกรณ์ในการซ้อมมีความปลอดภัยต่อการใช้งานขณะซ้อม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายข้อที่อยู่ใน
ระดับ ดี คือ สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ใน
บริเวณที่สะดวกต่อการเดินทางไปฝึกซ้อม อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย สิ่งอานวย
ความสะดวกบริเวณสนามซ้อมมีความเหมาะสม เช่น ห้องน้า, แสงสว่าง, ที่จอดรถ เป็นต้น อุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมมีเพียงพอ และเหมาะสม สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย มีการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬาเพื่อใช้ซ้อม และแข่งขัน และสนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
มีปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ และผู้จัด
การทีมฟุตบอล (จุฬาฯ) (ทัศนะ พิทักษ์อรรณพ, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ได้กล่าวว่า “เนื่องจาก
คนที่เข้ามาทางานมีสถานที่ทางานประจาอยู่แล้วจึงไม่จาเป็นต้องหาสถานที่เพื่อทางานนี้เพิ่ม นอกจากนี้
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การจัดการ และการติดต่อประสานงานที่ดีก็ส่งผลให้ความจาเป็นในการใช้สถานที่เฉพาะในการทางาน
ลดน้อยลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ดีอ ยู่
แล้ว” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอล (ธรรมศาสตร์) (ศุภกร พลกุล,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2554) ที่ได้กล่าวว่า “มีปัญหาเรื่องสนามที่ใช้ซ้อมหลัก มักมีปัญหาปิดซ่อมแซม
จึงทาให้ต้องหาสนามซ้อมที่เหมาะสม ซึ่ งก่อ ให้เกิดค่าใช้จ่ ายที่เพิ่มขึ้น มีการน าเสนอมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ให้สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาสนามหญ้าจริง
ควรมีการเผื่อเวลาในการเตรียมการเรื่องสนามฝึกซ้อมล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสนามซ้อมไม่
พร้อมใช้งาน” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า วัสดุสิ่งของ ถือเป็นปั จ
จัยหนึ่งที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมี
การจัดหามาใช้ดาเนินการผลิต หรือสร้างบริการตลอด
ด้านการจัดการ
จากผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) ด้านการจัดการ โดยรวม
อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในทีมได้ปฏิบัติร่วม
กันเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีรายข้อที่อยู่ในระดับ ดี คือ มีการใช้เทค
นิค และแทคติกในการเล่นที่เป็นสากล และทันสมัย ใช้หลักการจัดการกีฬาในการเตรียมทีมอย่างเหมาะ
สม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามีการวางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการประเมิน
สมรรถภาพของนักกีฬาตามความเหมาะสม มีความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์ มี
การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นรูปแบบในการฝึกซ้อ มทักษะ มีการใช้หลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา และมีการกาหนดแผนระยะ เวลาใน
การฝึกซ้อมที่แน่นอน เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2541) ที่กล่าวไว้
ว่า การจัดการ เป็นกระบวนการเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน การจัดองค์กร
การนา และการควบคุม มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การและ
นอกองค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2545) ที่
กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน (ที่เรียกว่าผู้บริหาร) ที่เข้า
มาทาหน้าที่ประสานให้การทางานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทา และไม่อ าจประสบผลสาเร็จจากการ
แยกกันทา ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี
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ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลกระทบจากการจัดการแข่งขัน ของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน
1. ความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรม และการแข่งขัน
จากผลการวิจั ยพบว่า การด าเนินการจัด การแข่ งขัน ก่ อ ให้เกิ ดความพึง พอใจ ด้า น
กิจกรรม และการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมการร้องเพลง
เชียร์ แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ
กิจกรรมการเต้นของเชียร์ลีดเดอร์มีความพร้อมเพรียง และน่าสนใจ กิจกรรมการแปลอักษรมีความ
พร้อมเพรียง และน่าสนใจ ชุดนักกีฬาฟุตบอลมีความสวยงาม แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์มีความน่าสนใจ และเหมาะสม ขบวนอัญเชิญสัญลักษณ์ และป้ายสถาบัน
มีความน่าสนใจ โลโก้สัญลักษณ์ประจาสถาบันในปีนี้ มีความสวยงาม การแข่งขันฟุตบอลแสดงให้เห็น
ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความสนุกสนาน และน่าสนใจ เสื้องานฟุตบอล
ประเพณีประจาปีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้อ งกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ
(2543) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็น
หรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะเป็นสินค้ามี ตัวตนหรือ
เป็นบริการซึ่งไม่มีตัวตนก็ได้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ประโยชน์ คุณภาพ รูปร่าง ลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และเป็นสินค้าลักษณะต่าง ๆ สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป
รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลอดจนคุณสมบัติ ที่สามารถสนองความต้อ งการด้ านสังคมผลิตภัณฑ์ ได้แก่
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์การ หรือ ตัวบุคคล เป็นต้น เช่นเดียวกับ รัตนาวดี ศิริทองถาวร
(2548) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สนองต่อความจาเป็น และความต้องการของ
มนุษย์ได้ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งซึ่งมีคุณสมบัติที่แตะต้องได้ และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อผลิตภัณฑ์
ด้านราคาสินค้า และค่าผ่านประตู
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ด้านราคา
สินค้า และค่าผ่านประตู โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาของเสื้อฟุตบอลประ
เพณีมีความเหมาะสม ราคาสินค้าที่ระลึกในงานมีความเหมาะสม ประเภทของราคาบัตรผ่านประตูที่จา
หน่ายมีความเหมาะสม ราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความเหมาะสม ราคาอาหาร และเครื่อ งดื่ม
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บริเวณงานมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2543) ที่กล่าวไว้ว่า
ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสาหรับการได้มาซึ่งบางสิ่ง
เช่นเดียวกับ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548) ที่กล่าวไว้ว่า ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่กาหนดมูลค่าในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตรา ซึ่งประกอบด้วยวิธีกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการกาหนดราคา
ด้านสถานที่จัดกิจกรรม
จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ด้านสถาน
ที่จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริเวณสนามกีฬามีห้องน้าที่สะอาด
และมีปริมาณเพียงพอ และการจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพคล่อง ไม่พลุกพล่าน อยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมีรายข้อที่อยู่ในระดับ ดี คือ สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางมาได้
สะดวก สนามกีฬามีที่นั่งเพียงพอต่ อความต้อ งการ สนามมีทางเข้า – ออกได้หลายทาง ระบบแสง สี
เสียง ภายในสนามมีความเหมาะสม และการคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2543) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดจาหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง
โครง สร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการ
จากองค์ การไปยัง ตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์อ อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่ว น
กิจกรรมจะเป็นตัวช่วยกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า เช่นเดียวกับ รัตนาวดี
ศิริทองถาวร (2548) ที่กล่าวไว้ว่า สถานที่หรือการจัดจาหน่าย (Place/Distribution) หมายถึง กิจกรรม
การนาผลิต ภัณฑ์ที่กาหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วยสถานที่การจัดจาหน่าย และช่องทาง
การจัดจา หน่าย
ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
จากผลการวิจั ยพบว่า การด าเนินการจัด การแข่ งขัน ก่ อ ให้เกิ ดความพึงพอใจ ด้า น
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการใช้สื่อประชา
สัมพันธ์ที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึงจากสื่อภาย
ใน และภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดการแข่งขันมีความต่อเนื่อง และ
น่าสนใจ มีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่จัดร่วม
กับการจัดการแข่งขันในบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน มีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ
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เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ (2543) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยว กับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างความเชื่อถือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเชื่อถือ หรือพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อ สารอาจเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย
และการขายโดยไม่ใช้พนัก งานขาย การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยเครื่อ งมื อ ที่สาคัญ คือ การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ รัตนาวดี ศิริทองถาวร
(2548) ที่กล่ าวไว้ว่ า การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติด ต่อ สื่อ สารระหว่างผู้จั ด
จาหน่าย และตลาดเป้าหมายเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ แจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะกรรมการด าเนิ น งานจั ด การแข่ ง ขั น จากฝ่ า ยจุ ฬ าฯ และฝ่ า ย
ธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรรณพร ทองตะโก (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดม
ศึกษาทั่วประเทศ” ที่พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา เกี่ยวกับกระ
บวนการในการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในส่วนของผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้า ผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การ
เตรียมทีม) โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้าน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร ทองตะโก
(2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดม ศึกษาทั่วประเทศ” ที่
พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา เกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร
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กิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในส่ว นของ ศิษ ย์ เก่ า และศิษ ย์ปั จ จุบั น ที่ เป็ น ผู้ช มการแข่ง ขัน กี ฬาฟุต บอลประเพณีจุ ฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จากฝ่ายจุฬาฯ และฝ่ายธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
และด้านสถานที่จัดกิจกรรม ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการแข่ งขันนั้น โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคั ญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ซึ่งผลการวิจั ยดัง กล่า ว ที่ แสดงถึง ความคิด เห็น ที่
แตกต่างกันนั้น สอดคล้องกับสมมติฐานของมาร์ติน (Martin, 1995) ที่กล่าวว่า ความต้องการบางครั้งถูก
กระตุ้นโดยตรงจากขบวนการที่หลากหลายในการเลือกรับบริการ ความต้องการการบริการเกิดจาก
ความต้องพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ความต้อ งการที่จะเข้าใจ (Need to Be Understand) เป็นความ
ต้องการของผู้รับบริการที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา
และมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ความต้องการการต้อนรับ (Need to Feel Welcome) เป็นความ
ต้องการที่รู้สึกว่าผู้ให้บริการยินดีที่จะต้อนรับผู้รับบริการและเต็มใจในการให้บริการ แสดงถึงการให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ ความต้องการที่จะรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญ (Need to Feel Important) เป็นความ
ต้อ งการที่จะให้ผู้ให้บริ การ บริการตนเองให้ต่างไปจากคนอื่น มีการให้เกียรติเป็นพิเศษ และความ
ต้องการความสะดวกสบาย (Need for Comfort) เป็นความต้องการในด้านอาคาร สถานที่ บรรยากาศ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ด้านบุคลากร
1. จัดให้มีบุคลากรที่เป็นนิสิตนักศึกษา เข้ามาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ดาเนินงานในทุก ๆ ฝ่าย เพื่อลดปัญหาภาระงานที่มากเกินจานวนบุคลากรในฝ่าย
2. จัดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ที่สาคัญในแต่ละฝ่าย แก่นิสิตนักศึกษาเพื่อเพิ่มจานวน
บุคลากรในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของแต่ละฝ่าย
3. ควรกาหนดให้มีค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตามเหตุอันสมควร ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อาศัยสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลาทางาน เป็นต้น
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ด้านการเงิน และงบประมาณ
1. สมาคมควรจัดทาแผนการจัดหางบประมาณหลักที่ใช้ในการดาเนินงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้
ได้มาซึ่งตัวงบประมาณ ในช่วงการเตรียมงาน ก่อนมีการจัดการแข่งขัน อย่างน้อย 5 เดือน เพื่อลดปัญหา
การเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้า
2. จัดให้มีระบบการจัดทาบัญชีอย่างเป็นทางการโดยผู้มีความชานาญด้านการเงินและการบัญชี
ทั้งในส่วนของสมาคม และในแต่ละฝ่ายดาเนินงาน
3. จัดให้มีกลุ่มหารายได้ภายในแต่ละฝ่าย จัดหารายได้จากผู้สนับสนุน โดยไม่ขัดต่อ สิทธิ
ประโยชน์หลักของเจ้าภาพ เพื่อนาเงินมาอานวยความสะดวกในการดาเนินงานภายในฝ่าย
ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
1. จัดให้มีสถานที่จอดรถบริเวณโดยรอบสนามที่ใช้แข่งขันเพิ่มขึ้น โดยมีรถรับส่งในกรณีที่จุด
จอดรถอยู่ไกลจากสนามแข่งขัน
2. จัดให้มีสุขาเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน
3. จัดให้มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ อย่างถาวร ในกรณีที่บ างฝ่ายมีความต้องการในการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ที่สามารถนาไปใช้ต่อในปีถัดไปได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือลดปัญหาในการเคลื่อนย้าย
4. จัดให้มีการสร้างสนามหญ้าเทียมที่มีมาตรฐานสากลเพื่อเป็นสนามฝึกซ้อม เพื่อลดปัญหา
เรื่องการดูแลรักษาสภาพสนามหญ้าจริง และปัญหาการขาดสนามซ้อมยามสนามหลักปิดปรับปรุง
ด้านการจัดการ
1. จัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นมาตรฐานสากลด้วยความเป็นมืออาชีพ ทั้งในส่วนของกติกา
การแข่งขัน ผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้เล่นสารอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งในทีม โดยกาหนดเป็นข้อปฏิบัติใน
ขณะที่มีการแข่งขัน
2. จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันไปสู่ประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่ม
โอกาสด้านสิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขัน อันนามาสู่รายได้เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน และ
จรรโลงสังคม
3. จัดทาแผนการฝึกซ้อมทีมฟุตบอลให้เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงฤดูการแข่งขันของนักกีฬา
ที่สังกัดสโมสรอาชีพ
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4. จัดทารูปแบบการประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล และนักกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่
เป็นจุดเด่นในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการแข่งขันมองเห็นความสาคัญของการ
แข่งขันฟุตบอลมากขึ้น
ด้านการวางแผน
1. กาหนดให้มีการประชุมทุกฝ่ายอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมงานล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน
2. กาหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละฝ่าย เข้าประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ
เพื่อลดปัญหาเรื่องการประสานงาน และมติข้อตกลงในการประชุม
3. จัดลาดับความสาคัญของภาระงานในฝ่าย โดยกาหนดให้มีการวางแผนดาเนินงานในส่วนที่
มีความสาคัญจากมากไปน้อย
ด้านการจัดองค์กร
1. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย โดยกาหนดขอบเขตของภาระงานในแต่ละหน้าที่
อย่างชัดเจน
2. จัดให้มีการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ภาระงานในฝ่ายต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพของงาน และลดปัญหาในเรื่องกาหนดเวลา
3. จัดทาแผนผังโครงสร้างของตาแหน่งงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ด้านการชี้นา
1. กาหนดให้ประธานฝ่ายทุกฝ่าย ส่งแบบติดตามผลงานภายในฝ่ายกับทางสมาคม เป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามสร้างแรงจูงใจในการทางานให้บุคลากรในภายฝ่าย
2. จัดให้มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยวุฒิที่แตกต่างกันของ
บุคลากรภายในฝ่าย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้านการประเมินผล
1. จัดให้มีแบบติดตามผลงาน เพื่อติดตามความสาเร็จของงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
กาหนด โดยนาไปใช้กับทุกฝ่ายงาน
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2. จัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินสรุปผลการดาเนินการจัดการแข่งขันภาพรวมอย่างเป็น
ทางการ โดยกาหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่ วมในการประชุม โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อที่สามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการจัดหางบประมาณหลักที่ใช้ในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อยสามถึงห้าเดือน
2. ควรมีการปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายเงินไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความล่าช้าของเงินที่ใช้
ในการดาเนินงาน
3. ในแต่ละฝ่ายควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี จัดทาเอกสารและรวบ
รวมหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. ในแต่ละฝ่ายควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้สืบทอดหน้าที่ในปี
ต่อ ๆไป เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
5. ในแต่ละฝ่ายควรมีการทาเอกสาร เพื่อบ่งบอกภาระงานที่ชัดเจน และคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน้าที่
6. ผู้มีหน้าที่ทุกฝ่ายควรให้ความสาคัญต่อการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
7. ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของแต่ละฝ่าย และในส่วนภาพรวม
ของสมาคมศิษย์เก่าทั้งสองสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
2. ควรมีการศึกษารูปแบบ และหลักเกณฑ์ของสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมกับการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนามาตรฐานของการแข่งขันฟุตบอล ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลทาการวิจัย
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
รองผู้อานวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ กิติกุล
อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คุณการุณ นาคสวัสดิ์
อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลจุฬายูไนเต็ด
5. คุณมนตรี เครือวัลย์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอลฝ่ายมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67

169

170

171

172

173

174

175

176

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถามในการวิจัย
เรื่อง การศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
แบบสอบถามชุดที่ 1
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ คณะกรรมการดาเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน คือ 1. บุคลากร 2. การเงินและ งบประมาณ
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน คือ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การ
ชี้นา 4. การประเมินผล
4. ข้อปฏิบัติในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ของท่าน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โปรดกาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างเพื่อแสดงระดับความคิดเห็นของท่านต่อ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ข้อคาถามระบุให้ทราบในลักษณะ ดังนี้ 1. มีปรากฏขึ้นจริงในระดับใด 2. มีความเหมาะสม
ในระดับใด 3. มีความคิดเห็นด้วย และ/หรือเป็นประโยชน์ในระดับใด โดยใช้ระดับเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
หมายเลข 5 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดีมาก
หมายเลข 4 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดี
หมายเลข 3 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายเลข 2 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ พอใช้
หมายเลข 1 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
5. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายชลิตพล สืบใหม่
นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถาบัน

( ) จุฬาฯ

2. สถานภาพ

เป็นคณะกรรมการฝ่าย............................................................................

ตาแหน่ง

( ) ธรรมศาสตร์

( ) ประธานฝ่าย

( ) รองประธานฝ่าย

( ) เลขานุการฝ่าย

( ) กรรมการฝ่าย

3. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. น้อยกว่า 30 ปี

( ) 2. 30 - 40 ปี

( ) 3. 41 - 50 ปี

( ) 4. มากกว่า 50 ปี

4. อายุ

5. ระดับการศึกษา
( ) 1. ปริญญาตรี

( ) 2. ปริญญาโท

( ) 3. ปริญญาเอก
( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................................................................)
6. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ (รวมครั้ง
นี้)
เป็นจานวนกี่ครั้ง
( ) 1. 1 – 3 ครั้ง

( ) 2. 4 - 6 ครั้ง

( ) 3. 7 - 9 ครั้ง

( ) 4. มากกว่า 9 ครั้ง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน คือ 1. บุคลากร 2. การเงินและ
งบประมาณ 3. สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร (Man)
1. ปริมาณงานที่มีในฝ่ายกับจานวนบุคลากรมีความ
เหมาะสม
2. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์รูปแบบงานเพื่อระบุ
ขอบเขตหน้าที่ของงานภายในฝ่าย
3. บุคลากรมีความรู้ความชานาญตามลักษณะเฉพาะ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีการกาหนดขอบข่ายของงานหรือข้อบังคับ
ภายในฝ่าย เพื่อเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการทางาน
5. มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
6. มีการประชุมอภิปราย เพื่อมอบหมายงาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
7. มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
ตามขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
8. บุคลากรทาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และมีความ
กระตือรือร้นในการทางาน
9. บุคลากรได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
10. บุคลากรในฝ่ายมีความร่วมมือต่อกันในการ
ทางาน

ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากรในการจัดการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

3. มีระบบแบบแผนการเบิกจ่ายเงินด้วยรูปแบบ
ขั้นตอนที่เป็นทางการอย่างเหมาะสม
4. การเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
5. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม ตาม
ระเบียบข้อบังคับ
6. มีส่วนงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงิน
นอกเหนือ จากงบประมาณหลัก
7. มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของงบประมาณใน
ฝ่ายอย่างละเอียด ชัดเจน

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
1. สถานที่ในการทางานของบุคลากรในฝ่ายมี
เพียงพอ และเหมาะสม
2. มีสถานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
3. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีเพียงพอ
และเหมาะสม
4. วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในฝ่าย มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับภาระงาน
5. สถานที่จัดการแข่งขันมีความเอื้ออานวยต่อการ
ทางานของบุคลากรในฝ่าย
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการจัดการแข่งขัน
มีเพียงพอและเหมาะสม
7. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของบุคลากรในฝ่าย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน คือ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร
3. การชี้นา 4. การประเมินผล
ระดับความคิดเห็น
กระบวนการจัดการกีฬา
ด้านการวางแผน (Planning)
1. มีการวางแผนเพื่อกาหนดขอบเขตงานตาม
วัตถุประสงค์สาคัญของการจัดการแข่งขัน
2. มีการวางแผนการดาเนินงานภายในฝ่ายอย่าง
เหมาะสม
3. มีการวางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม
4. มีการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดาเนินงาน
5. มีการจัดประชุมชี้แจง มอบหมายภาระงานอย่าง
เป็นขั้นตอน และสม่าเสมอ
6. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ก่อนการกาหนดแผนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
7. มีความเหมาะสมในการวางแผนการดาเนินงาน
ตามลาดับก่อนหลัง
8. แผนมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย

ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
1. มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรของคณะ กรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันอย่างเหมาะสม
2. มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายตามความ
ถนัด และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. มีความเหมาะสมในการกาหนดแผนกงานอย่าง
ชัดเจนตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
กระบวนการจัดการกีฬา
4. มีจานวนบุคลากรในฝ่ายที่เหมาะสมต่อการ
ควบคุมบังคับบัญชา
5. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญต่อความเป็น
เอกภาพของคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
6. บุคลากรในฝ่ายมีอานาจในการตัดสินใจในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
7. บุคลากรในฝ่ายให้ความสาคัญในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. บุคลากรในฝ่ายมีการให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานต่อกันภายในฝ่าย

ด้านการชี้นา (Leading)
1. ผู้บริหารแสดงให้เห็นวิธีการทางานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในฝ่าย
2. ผู้บริหารให้การช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากร
ในฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถต่องานอย่างเต็มที่
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความคิดเห็น และความ
รู้สึกของบุคลากรในฝ่าย
4. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทางาน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในฝ่าย
5. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี และวางตัวเหมาะสม
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ผู้บริหารให้เกียรติในการยอมรับบุคลากรในฝ่าย
อย่างเหมาะสม
7. ผู้บริหารจัดสิ่งตอบแทนจากการทางานแก่
บุคลากรอย่างเท่าเทียม เหมาะสม
8. ผู้บริหารมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรตามความ
สามารถ อย่างเหมาะสม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
กระบวนการจัดการกีฬา

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

ด้านการประเมินผล (Evaluating)
1. มีการสรุปประเมินผลโครงการโดยการนา
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นมาตรฐาน
2. มีการสรุปประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่
ได้วางแผนไว้ในแต่ละฝ่าย
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และติดตามการ
ทางานของบุคลากรในฝ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
4. มีการประเมินประสิทธิภาพของการดาเนินการ
จัดการแข่งขันจากความพึงพอใจของผู้ชม
5. มีการทารายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันเป็น
ทางการเมื่อสิ้นสุดงานแต่ละปี อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามชุดที่ 2
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน หรือผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) 4 ด้าน คือ 1. บุคลากร 2. การเงินและ
งบประมาณ 3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก 4. การจัดการ
4. ข้อปฏิบัติในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ของท่าน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โปรดกาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างเพื่อแสดงระดับความคิดเห็นของท่านต่อ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ข้อคาถามระบุให้ทราบในลักษณะ ดังนี้ 1. มีปรากฏขึ้นจริงในระดับใด 2. มีความเหมาะสม
ในระดับใด 3. มีความคิดเห็นด้วย และ/หรือเป็นประโยชน์ในระดับใด โดยใช้ระดับเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
หมายเลข 5 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดีมาก
หมายเลข 4 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดี
หมายเลข 3 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายเลข 2 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ พอใช้
หมายเลข 1 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
5. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายชลิตพล สืบใหม่
นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ
หน้าที่

( ) ผู้จัดการทีม

( ) ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

( ) หัวหน้าผู้ฝึกสอน

( ) ผู้ฝึกสอน

( ) นักกีฬาฟุตบอล
สถาบัน

( ) จุฬาฯ

( ) ธรรมศาสตร์

2. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. น้อยกว่า 20 ปี

( ) 2. 20 - 30 ปี

( ) 3. 31 - 40 ปี

( ) 4. 41 - 50 ปี

3. อายุ

( ) 5. มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ปริญญาตรี

( ) 2. ปริญญาโท

( ) 3. ปริญญาเอก
5. ท่านเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ (รวมครั้งนี้) เป็นจานวนกี่ครั้ง
( ) 1. 1 – 3 ครั้ง

( ) 2. 4 - 6 ครั้ง

( ) 3. 7 - 9 ครั้ง

( ) 4. มากกว่า 9 ครั้ง

186
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ (การเตรียมทีม) 4 ด้าน คือ 1. บุคลากร
2. การเงินและ งบประมาณ 3. สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก 4. การจัดการ
ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากรในการจัดการ
ด้านบุคลากร (Man)
1. นักกีฬาได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
4. นัก กีฬ าได้รั บ การดู แลด้า นโภชนาการการกี ฬ า
อย่างเหมาะสม
5. นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการฝึกซ้อม
6. นักกีฬามีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นต่อการฝึกซ้อม
7. นักกีฬามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในทีม
8. ผู้ฝึกสอนมีความรู้ ความชานาญในการฝึกสอน
9. ผู้ฝึกสอนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักกีฬาภายในทีม
10. ผู้จัดการทีมมีความรู้ ความชานาญในการจัดการ
ทีม
11. ผู้จัดการทีมมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกภายในทีม
12. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมทีม มีความรู้
ความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
1. ได้รับงบประมาณหลักในการดาเนินงาน
ประสานงานด้านการเตรียมทีมอย่างเหมาะสม
2. มีการสนับสนุนนักกีฬาด้านเบี้ยเลี้ยงซ้อม อุปกรณ์
และชุดกีฬา ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน อย่างเหมาะสม
3. มีการให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก
สาหรับนักกีฬา ขณะฝึกซ้อม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากรในการจัดการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

4. มีการให้บริการด้านยานพาหนะ สาหรับนักกีฬา
ขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน
5. มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนงาน
ภายนอก
6. มีงบประมาณสนับสนุนเป็นรางวัลตอบแทนพิเศษ
สาหรับนักกีฬา

ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
1. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีปริมาณที่
เพียงพอ
2. สนามและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และ
ทันสมัย
3. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม ปลอดภัย
4. สถานที่ฝึกซ้อมตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการ
เดินทางไปฝึกซ้อม
5.. สนาม และอุปกรณ์ในการซ้อมมีความปลอดภัย
ต่อการใช้งานขณะซ้อม
6. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีเพียงพอ และเหมาะสม
7. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐาน และทันสมัย
8. มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ส่วนตัวแก่นักกีฬา
เพื่อใช้ซ้อม และแข่งขัน
9 สิ่งอานวยความสะดวกบริเวณสนามซ้อมมีความ
เหมาะสม เช่น ห้องน้า, แสงสว่าง, ที่จอดรถ เป็นต้น

ด้านการจัดการ (Management)
1. มีการกาหนดแผนระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่
แน่นอน เหมาะสม
2. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็น
รูปแบบในการฝึกซ้อมทักษะ
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ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากรในการจัดการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

3. มีความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกซ้อมในแต่ละ
สัปดาห์
4. มีการประเมินสมรรถภาพของนักกีฬาตามความ
เหมาะสม
5. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา
6. มีการใช้เทคนิค และแทคติกในการเล่นที่เป็น
สากล และทันสมัย
7. ใช้หลักการจัดการกีฬาในการเตรียมทีมอย่าง
เหมาะสม
8. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามีการวางแผน
และกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน
9. มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้มีส่วนร่วมในทีมได้
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามชุดที่ 3
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้ชมการแข่งขัน จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ 1. กิจกรรม และการแข่งขัน 2. ราคาสินค้า และค่า
ผ่านประตู 3. สถานที่จัดกิจกรรม 4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกระทบต่อการจัดการแข่งขัน 3 ด้าน คือ 1. สังคม
2. เศรษฐกิจ 3. การเมือง
4. ข้อปฏิบัติในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ของท่าน
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โปรดกาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างเพื่อแสดงระดับความคิดเห็นของท่านต่อ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ข้อคาถามระบุให้ทราบในลักษณะ ดังนี้ 1. มีปรากฏขึ้นจริงในระดับใด 2. มีความเหมาะสม
ในระดับใด 3. มีความคิดเห็นด้วย และ/หรือเป็นประโยชน์ในระดับใด โดยใช้ระดับเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
หมายเลข 5 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดีมาก
หมายเลข 4 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ดี
หมายเลข 3 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายเลข 2 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ พอใช้
หมายเลข 1 หมายถึง ลักษณะประเด็นที่ข้อคาถามแสดง อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
5. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น และใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายชลิตพล สืบใหม่
นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ
( ) ศิษย์ปัจจุบัน จุฬาฯ

( ) ศิษย์ปัจจุบัน ธรรมศาสตร์

( ) ศิษย์เก่า จุฬาฯ

( ) ศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์

( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. น้อยกว่า 20 ปี

( ) 2. 20 - 30 ปี

( ) 3. 31 - 40 ปี

( ) 4. 41 - 50 ปี

2. เพศ
3. อายุ

( ) 5. มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ปริญญาตรี
( ) 3. ปริญญาเอก

( ) 2. ปริญญาโท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ 1. กิจกรรม และการแข่งขัน 2. ราคาสินค้า และ
ค่าผ่านประตู 3. สถานที่จัดกิจกรรม 4. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
กิจกรรม และการแข่งขัน (Product)
1. การแข่งขันฟุตบอลมีความสนุก ตื่นเต้น และ
น่าสนใจ
2. การแข่งขันฟุตบอลแสดงให้เห็นความมีน้าใจ
นักกีฬา
3. กิจกรรมการแปลอักษรมีความพร้อมเพรียง และ
น่าสนใจ
4. การเต้นของเชียร์ลีดเดอร์มีความพร้อมเพรียง และ
น่าสนใจ
5. ขบวนอัญเชิญสัญลักษณ์ และป้ายสถาบัน มีความ
น่าสนใจ
6. การแต่งกายของเชียร์ลีดเดอร์มีความน่าสนใจ และ
เหมาะสม
7. เสื้องานฟุตบอลประเพณีประจาปีมีความสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์
8. กิจกรรมการร้องเพลงเชียร์ แสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
9. โลโก้สญ
ั ลักษณ์ประจาสถาบันในปีนี้ มีความ
สวยงาม
10. ชุดนักกีฬาฟุตบอลมีความสวยงาม แสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน
11. กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความสนุกสนาน และ
น่าสนใจ

ราคาสินค้า และค่าผ่านประตู (Price)
1. ราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความเหมาะสม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
2. ประเภทของราคาบัตรผ่านประตูที่จาหน่ายมีความ
เหมาะสม
3. ราคาของเสื้อฟุตบอลประเพณีมีความเหมาะสม
4. ราคาสินค้าที่ระลึกในงานมีความเหมาะสม
5. ราคาอาหาร และเครือ่ งดื่มบริเวณงานมีความ
เหมาะสม

สถานที่จัดกิจกรรม (Place)
1. สถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก
2. สนามกีฬามีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการ
3. บริเวณสนามกีฬามีห้องน้าที่สะอาด และมีปริมาณ
เพียงพอ
4. มีร้านขายอาหารและเครือ่ งดื่มบริเวณสนามกีฬา
เพียงพอ
5. บริเวณสนามกีฬามีที่จอดรถเพียงพอต่อความ
ต้องการ
6. สนามมีทางเข้า – ออกได้หลายทาง
7. การคมนาคมบริเวณสนามกีฬามีความสะดวก
8. การจราจรบริเวณสนามกีฬามีสภาพคล่อง ไม่
พลุกพล่าน
9. ระบบแสง สี เสียง ภายในสนามมีความเหมาะสม

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดการ
แข่งขันมีความต่อเนื่อง และน่าสนใจ
2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึงจากสื่อ
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

3. มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. มีกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมที่จัดร่วมกับการจัดการแข่งขันในบริเวณ
โดยรอบสนามแข่งขัน มีความน่าสนใจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจัดการแข่งขัน 3 ด้าน คือ 1. สังคม 2. เศรษฐกิจ 3. การเมือง
ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ผลกระทบต่อการจัดการแข่งขัน
5
4
3
2
1
ด้านสังคม
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา
ทั้งสองสถาบัน
2. นิสิตนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถาบัน และ
กิจกรรมในการจัดการแข่งขัน
3. เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มี
ความสาคัญของสถาบัน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ และ
เอกชนในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมขึ้น
6. นักกีฬาสามารถพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสใน
สายอาชีพของตนเอง

ด้านเศรษฐกิจ
1. มีการบริโภคสินค้าในบริเวณที่มีการจัดการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
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ระดับความคิดเห็น
ผลกระทบต่อการจัดการแข่งขัน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุง

5

4

3

2

1

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของ
ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
4. ส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจบริเวณ
โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขัน

ด้านการเมือง
1. มีกิจกรรมการส่งเสริมความสนใจในเรื่องการเมือง
การปกครอง
2. ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการแข่งขันได้
ตระหนักถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกด้าน
ความคิดทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย
เรื่อง การศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
คาชี้แจงในการสัมภาษณ์
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
2. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ คือ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขัน จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน
4. ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรที่สาคัญในการวิจัย และพัฒนาการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ จึงขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามสภาพความเป็นจริงให้
ครบทุกข้อ ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น และใช้
เป็นข้อมูลในการวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
นายชลิตพล สืบใหม่
นิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการจัดการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. ชื่อ – นามสกุล ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์.....................................................................................................
2. หน้าที่ในการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 67
...................................................................................................................................................................
สถาบัน ( ) จุฬาฯ

( ) ธรรมศาสตร์

3. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. น้อยกว่า 30 ปี

( ) 2. 30 - 40 ปี

( ) 3. 41 - 50 ปี

( ) 4. มากกว่า 50 ปี

4. อายุ

5. ระดับการศึกษา
( ) 1. ปริญญาตรี

( ) 2. ปริญญาโท

( ) 3. ปริญญาเอก
( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................................................................)
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ 3 ด้าน
1. ด้านบุคลากร (Man)
1.1 ท่านพบปัญหาเรื่องความเหมาะสมของจานวนบุคลากรในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปญ
ั หา
อย่างไร
1.2 ท่านพบปัญหาในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหา
อย่างไร
1.3 ท่านพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความร่วมมือของบุคลากรขณะดาเนินงานหรือไม่ ถ้าพบ
ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1.4 ท่านพบปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปญ
ั หาอย่างไร
1.5 ท่านพบปัญหาการขาดประชุมของบุคลากรหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1.6 ท่านพบปัญหาด้านสวัสดิการของบุคลากรในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1.7 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านบุคลากรอย่างไร
2. ด้านการเงิน และงบประมาณ (Money)
2.1 งบประมาณที่ได้รับมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการหรือไม่ ถ้าไม่ ท่านมีวิธีแก้ปัญหา
อย่างไร
2.2 นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากสมาคมแล้ว ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งอื่นหรือไม่ อย่างไร
2.3 ท่านมีการวางแผน และจัดทาบัญชีการใช้งบประมาณที่ได้รับหรือไม่ อย่างไร
2.4 ท่านพบปัญหาการใช้เงินเกินงบประมาณในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
2.5 ในฝ่ายท่านพบปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้าหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปญ
ั หาอย่างไร
2.6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการเงิน และงบประมาณอย่างไร
3. ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials)
3.1 ในฝ่ายท่านมีสถานที่ในการทางานเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
3.2 ในฝ่ายท่านมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการทางานหรือไม่ ถ้าไม่ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
3.3 ท่านพบปัญหาด้านความสะดวก ปลอดภัยในการใช้สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์หรือไม่ ถ้า
พบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
3.4 ท่านพบปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางานหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
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3.5 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
อย่างไร
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการกีฬา 4 ด้าน
1. ด้านการวางแผน (Planning)
1.1 ท่านมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นขัน้ ตอนหรือไม่ อย่างไร
1.2 ท่านกาหนดขอบข่าย และมอบหมายหน้าที่ในการทางานให้กับผู้ร่วมงานหรือไม่ อย่างไร
1.3 ท่านพบปัญหาการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าพบท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1.4 ท่านพบปัญหาในการประชุมวางแผนงานในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
1.5 ท่านพบปัญหาในการกาหนดระยะเวลาการทางานของบุคลากรหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้
ปัญหาอย่างไร
1.6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการวางแผนอย่างไร
2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
2.1 ท่านพบปัญหาในการคัดเลือกบุคลากรในฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ ปัญหาอย่างไร
2.2 ท่านพบปัญหาในการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปญ
ั หา
อย่างไร
2.3 ท่านพบปัญหาเรื่องบุคลากรมีความสามารถไม่ตรงขอบเขตงานหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้
ปัญหาอย่างไร
2.4 ท่านพบปัญหาเรื่องความเหมาะสมของจานวนบุคลากรใต้การบังคับบัญชาหรือไม่ ถ้าพบ
ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
2.5 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการจัดองค์กรอย่างไร
3. ด้านการนา (Leading)
3.1 ท่านพบปัญหาในการมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหาอย่างไร
3.2 ท่านให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรที่ร่วมงานด้วยอย่างไร
3.3 ท่านนาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาประกอบการตัดสินใจหรือไม่ อย่างไร
3.4 ท่านพบปัญหาในด้านการชี้นาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหา
อย่างไร
3.5 ท่านพบปัญหาการไม่เชื่อฟังของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปญ
ั หาอย่างไร
3.6 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการชี้นาอย่างไร
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4. ด้านการประเมินผล (Evaluating)
4.1 ท่านประเมินผลการดาเนินงานในฝ่ายโดยอาศัยมาตรฐานใด อย่างไร
4.2 ท่านคอยติดตาม ให้กาลังใจ และประเมินผลการทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอหรือไม่ อย่างไร
4.3 ท่านพบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่ ถ้าพบ ท่านแก้ปัญหา
อย่างไร
4.4 ท่านพบปัญหาในการประเมินผลการดาเนินงานภาพรวมของฝ่ายหรือไม่ ถ้าพบ ท่าน
แก้ปัญหาอย่างไร
4.5 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการประเมินผลอย่างไร
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ 1 2 3 4 5 10
และสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5
จานวน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละค่าของค่าความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)
ประชากร
1
2
3
4
5
10
500
b
b
b
b
222
83
1,000
b
b
b
385
286
91
1,500
b
b
638
441
316
94
2,000
b
b
714
476
333
95
2,500
b
1,250
769
500
345
96
3,000
b
1,364
811
517
353
97
3,500
b
1,458
843
530
359
97
4,000
b
1,538
870
541
364
98
4,500
b
1,607
891
549
367
98
5,000
b
1,667
909
556
370
98
6,000
b
1,765
938
566
375
98
7,000
b
1,842
959
574
378
99
8,000
b
1,905
976
580
381
99
9,000
b
1,957
989
584
383
99
10,000
5,000
2,000
1,000
588
385
99
15,000
6,000
2,143
1,034
600
390
99
20,000
6,667
2,222
1,053
606
392
100
25,000
7,143
2,273
1,064
610
394
100
50,000
8,333
2,381
1,087
617
397
100
100,000
9,091
2,439
1,099
621
398
100
10,000
2,500
1,111
625
400
100
∞
หมายเหตุ: b คือ ขนาดของประชากรไม่เหมาะทีจ่ ะคาดให้เป็นการแจกแจงปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตร
คานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้
(สิน พันธุ์พินิจ, 2549)
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ภาคผนวก ง
อนุทินการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
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อนุทินการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

วันที่

ผลการแข่งขัน

4 ธันวาคม 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2479
พ.ศ. 2480
11 กุมภาพันธ์ 2481
4 พฤศจิกายน 2482
พ.ศ. 2483
7 ธันวาคม 2484
พ.ศ. 2486
30 ธันวาคม 2492
30 ธันวาคม 2493
27 ธันวาคม 2495
19 ธันวาคม 2496
25 ธันวาคม 2497
24 ธันวาคม 2498
25 ธันวาคม 2499
21 ธันวาคม 2500
20 ธันวาคม 2501
26 ธันวาคม 2502
27 ธันวาคม 2503
23 ธันวาคม 2504
22 ธันวาคม 2505
8 มกราคม 2507
26 ธันวาคม 2507
25 ธันวาคม 2508
24 ธันวาคม 2509
30 ธันวาคม 2510
21 ธันวาคม 2511
27 ธันวาคม 2512
30 มกราคม 2514
29 มกราคม 2515
23 ธันวาคม 2515
31 มกราคม 2519
21 มกราคม 2521

เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ

จานวน
ประตู
1-1
3-3
4-1
2-1
2-1
0-0
2-2
2-0
3-1
3-2
5-3
0-0
3-1
1-0
2-2
0-0
3-1
3-2
2-1
1-1
1-1
0-0
3-1
3-0
2-1
2-0
1-1
2-0
1-0
0-0
4-0
2-1
2-0
1-0

ครั้ง
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

วันที่

ผลการแข่งขัน

20 ธันวาคม 2522
20 มกราคม 2523
31 มกราคม 2524
27 มกราคม 2525
29 มกราคม 2526
21 มกราคม 2527
27 มกราคม 2528
26 มกราคม 2529
25 มกราคม 2530
30 มกราคม 2531
21 มกราคม 2532
20 มกราคม 2533
19 มกราคม 2534
18 มกราคม 2535
23 มกราคม 2536
22 มกราคม 2537
21 มกราคม 2538
20 มกราคม 2539
18 มกราคม 2540
7 กุมภาพันธ์ 2541
23 มกราคม 2542
15 มกราคม 2543
20 มกราคม 2544
19 มกราคม 2545
25 มกราคม 2546
24 มกราคม 2547
22 มกราคม 2548
21 มกราคม 2549
20 มกราคม 2550
17 พฤษภาคม 2551
31 มกราคม 2552
16 มกราคม 2553
5 กุมภาพันธ์ 2554

จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
เสมอ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
จุฬาฯ ชนะ
เสมอ
เสมอ
ธรรมศาสตร์ชนะ
เสมอ
จุฬาฯ ชนะ

จานวน
ประตู
2-0
0-0
1-1
2-2
1-1
1-0
1-1
1-1
1-0
2-1
2-0
1-1
0-0
1-1
2-1
2-2
2-1
1-0
1-1
0-0
2-1
0-0
2-0
2-2
0-0
0-0
1-0
2-0
1-1
0-0
2-0
0-0
3-1
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ – สกุล

นายชลิตพล สืบใหม่

วันเดือนปีเกิด

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา

สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
สานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2548
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552

