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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีการ
พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง บุคลิกภาพดี มีจิตใจเบิกบานแจ่มใจ และมี
น้าใจเป็นนักกีฬา จึ งได้ให้ความสาคัญกับการเล่นกีฬาและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสนับสนุนกิจกรรมภายในสถาบัน ต่อมาเมื่อแนวความคิดในเรื่องของ
การได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาขยายเป็นวงกว้าง และได้รับความสนใจในหมู่นิสิตนักศึกษา จึง
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมด้านการ
กีฬาขึ้ น ในสมั ยก่อน การแข่งขั นกีฬ าระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการจัดการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเองแบบหลวมๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะของการ
จัดการแข่งขันแบบเหย้า เยือน และได้มีการพัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดความพยายามที่จะ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบของการจัดการแข่งขันแบบมหกรรม กล่าวคือ
เป็นลักษณะของการจัดการแข่งขันที่รวมมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในคราวเดีย วกันพร้อมกัน ซึ่งการจัดการแข่งขันในรูปแบบมหกรรมเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2513 ณ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ อันเป็นจุดกาเนิดของการจัดการแข่งขันกี ฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
ในเวลาต่อมาการแข่ ง ขั นดังกล่าว พบว่า ปัญหาหลัก ของการจัดการแข่งขันกี ฬ าระดับ
มหกรรม คื อ เรื่ องของการขาดงบประมาณสนับ สนุน เนื่ อ งจากการจัด การแข่ง ขั นกี ฬ าระดั บ
มหกรรมนั้น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก และใช้ระยะเวลาหลายวันในการจัดการแข่งขัน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเจ้าภาพต้องใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมาก
ในการจัดการแข่งขัน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่จัดส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.
2515 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงเสนอให้มีการยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฉบับแรกขึ้น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย โดยมี ศ าสตราจารย์ ปั จ จั ย บุ น นาค ด ารงต าแหน่ ง ประธานคณะกรรมการ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จ ริ น ทร์ ธานี รั ต น์ ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารคนแรก มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการจั ด หา
งบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้มี
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การจั ด กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ าในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรในสั ง กั ด ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) การจัดกิจกรรมส่งเสริม การ
สร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษาจนถึงระดับผู้บริหารของสถาบัน
การเผยแพร่องค์ ค วามรู้และเทคโนโลยี ด้านการกี ฬ าเพื่ อนาไปสู่ก ารส่งเสริม นิสิตนัก ศึก ษาที่ มี
ความสามารถโดดเด่นด้านการกีฬาให้ได้รับโอกาสและก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาและการ
ดาเนินการตามนโยบายการส่งเสริมด้านการกีฬาของรัฐบาล
การเล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการกี ฬ าซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบโดย
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้น ส่งผลให้มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
ต่า งๆ ทั้ งของรัฐและเอกชนสมั ค รเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2515 ขยายตัวจากสถาบันแรกเริ่มจานวนเพียง 5 สถาบัน
ในปัจจุบันมีสถาบันที่เป็นสมาชิก จานวนทั้งหมด 126
อย่ า งไรก็ ต าม การขยายตั ว ของจ านวนสมาชิ ก อย่ า งรวดเร็ ว ของคณะกรรมการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรมากนัก ในทางตรงข้าม อาจจะ
เป็นการตอกย้าปัญหาแรกเริ่มของการจัดตั้งองค์กรให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสามารถสะท้อนให้
เห็นอย่างชัดเจนในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายในการกาหนดจานวนชนิดกีฬาในการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวคือ เป็นที่ทราบกันตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่า การ
จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณเป็ น จ านวนมาก
ทั้งสถาบันเจ้าภาพ และสถาบันสมาชิกที่จัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่
ก.ก.ม.ท. ยังใช้นโยบายสนับสนุนให้มีการกาหนดชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งให้มี
ความหลากหลายและมีจานวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว และ
เปิดให้โอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา แม้ว่างบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลผ่านทางหน่วยงานราชการที่สังกัดจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละปีก็
ตาม ซึ่งปัญหาจากการเพิ่มจานวนชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขั นยังอาจกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่
พั ว พั น และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบริ ห ารงานของ ก.ก.ม.ท. และการพั ฒ นาของวงการกี ฬ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นมาก ที่ รั บ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น นั้ น จะเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นจานวนมาก
หรือบางครั้งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การแข่ ง ขั น เกิ ด ขึ้ น ได้ จริ ง เช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยในครั้งที่ 5, 6, 7 และ 9 ที่มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกัน
ในขณะที่ปัญหาแรกเริ่มของการจัดตั้งองค์กรยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
ตามแนวทางที่ ค วรจะเป็ น แล้ ว คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ยั ง ขยาย
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ภาระหน้าที่ขององค์กรให้กว้างและมีความเป็นสากลมากขึ้น อันเป็นการซ้าเติมปัญหาให้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยการสนับสนุนให้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
ของสหพันธ์กีฬานานาชาติในระดับอุดมศึกษา เช่นสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน สหพันธ์กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย หรือสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งทาให้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยมีความต้องการที่จะใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมมากขึ้น
จากประเด็ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจศึ ก ษาการบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินกิจกรรมและการบริหารงานขององค์กร ซึ่งตามหลักทฤษฎีของการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบอันประกอบไปด้วย องค์ ประกอบหลัก คือ สิ่งนาเข้า (Input), กระบวนการ (Process), สิ่ง
ส่งออก (Output) หรืออาจเรียกว่า ผลผลิต และข้อมูลปฺอนกลับ (Feedback) (Wiener,1958 อ้างถึงใน
สมยศ นาวีการ,2526) สิ่งนาเข้าหรือปัจจัยนาเข้า คือ ทรัพยากรในการบริหาร สมคิด บางโม (2538)
ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหารว่า การจัดการหรือการบริหารกิจการต่าง ๆ จาเป็นต้องมี
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทรัพยากรหรือปัจจัยสาคัญของการ
บริหารมีอยู่ 4 ประการ และเป็นที่รู้จักกันดีคือ 4 M’s ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ
(Materials) และการจัดการ (Management) สาหรับปัจจัยของการบริหารทั้ง 4 ประการนี้เป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็นสาหรับการบริหารอย่างยิ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
นั้น ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพของปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี้กระบวนการในการบริหารก็มี
ความสาคัญเช่นเดียวกัน อีกทั้ง กูลิค (Gulick, 1937 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 2529) ได้
กล่ า วไว้ ว่ า กระบวนการบริ ห ารมี 7 ประการด้ ว ยกั น ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น อย่ า งดี คื อ ค าว่ า
POSDCoRB ซึ่งมีคาอธิบายของตัวอักษรแต่ละตัวเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการบริหาร คือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอานวยการ
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การเสนอรายงาน (Reporting) และ การจัดงบประมาณ
(Budgeting) จากทฤษฎีบริหารที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าทฤษฎีในการบริหารเสมือนแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังที่ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2552) กล่าวว่า แนวคิดของการจัดการการกีฬ าเป็นสิ่งสาคัญ
เพราะแก่นแนวคิดนั้นคือกรอบของการทางาน ไม่ให้หลงทิศ หลงประเด็น หากมีแนวคิด ทฤษฎีใน
การจัดการที่ชัดเจนแล้ว การทางานต่างๆ ก็จะไม่ใช่เป็นการทางานที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในการ
ตัดสินใจแต่ละครั้งก็จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดหรือมีสัญชาตญาณที่ถูกต้อง ดังนั้ น ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่ า งยิ่ ง ว่า ประเด็นศึ ก ษาของผู้วิจัย เป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการสะท้อนการบริหาร
จัดการของ ก.ก.ม.ท. ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวคิด หรือวิธีก ารในการจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
คณะกรรมการกี ฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยการศึก ษาครอบคลุมในเรื่องการบริหาร
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ การจัดการ การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดหาบุคลากร การ
อานวยความสะดวก การประสานงาน และการรายงาน
2. การวิจัยครั้งนี้ ทาการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ ทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s)
2.2 กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการบริหาร (POSDCoRB)
2.3 ปัจจัยส่งออก (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของการจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2.4 ข้อมูลปฺอนกลับ (Feedback) คือ สิ่งที่สะท้อนผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และนิสิต
นัก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ วไปที่ เคยเข้ าร่วมกิ จ กรรมกี ฬ าของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย
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คาจากัดความของการวิจัย
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) หมายถึง องค์กรสนับสนุน
ด้านการกีฬาระดับอุดมศึกษา ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยโครงสร้ า งของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
ประกอบด้วย คณะกรรมการ จานวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการอานวยการกีฬามหาวิทยาลั ยแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย หรื อ ใช้ ชื่ อ ย่ อ ว่ า
ก.ก.ม.ท.
คณะกรรมการอานวยการกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ 1) กาหนดนโยบาย
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย และกี ฬ าบุ ค ลากรส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ให้บรรลุวั ตถุประสงค์ของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ทยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย 2) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 3) กาหนดและแก้ไขข้อบังคับว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 4) กาหนดและแก้ไขระเบียบหรือกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน 5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
เพื่ อ รั บ รองงบดุ ล ประจ าปี 6) ชี้ ข าดปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารไม่ ส ามารถยุ ติ ไ ด้
คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการอานวยการ รองประธานกรรมการ
อานวยการ กรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการบริ หารกี ฬ ามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย มีห น้าที่ 1) ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายที่คณะกรรมการอานวยการวางไว้ 2) จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ปีละ 1 ครั้ง โดยกาหนด วัน เวลา สถานที่ ในการแข่งขันครั้งต่อไป 3) พิจารณากาหนด
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ล่วงหน้า 3 ครั้ง 4) จัดรวบรวมสถิติและทารายงานการแข่งขันกีฬาระหว่าง
สถาบันสมาชิก 5) เผยแพร่ความรู้ด้านกีฬา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันสมาชิกมีความสนใจเล่น
กี ฬ าเพื่ อสุ ข ภาพพลานามั ย และการแข่ งขั น 6) พิ จารณาจั ดท าแผนงาน และโครงการประจาปี
7) พิจารณาจัดทางบประมาณและรายงานประจาปี 8) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยดาเนินงานได้ตาม
เหมาะสม 9) จัดการและควบคุมดูแลการกีฬาระหว่างสถาบันสมาชิก ให้ปฏิบัติและดาเนินการอย่าง
มีมาตรฐาน และเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 10)
จัดการแข่งขันและคัดเลือกนักกีฬาของสถาบันสมาชิก เพื่อเป็นผู้แทนของ ก.ก.ม.ท. เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับชาติ และนานาชาติ 11) ร่วมมือและประสานงานกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ รวมถึง องค์กรกีฬาสมัครเล่น ทั้งในและนอกประเทศ คณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
หมายถึง ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่ อ
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ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยวางไว้ ประกอบด้วย ประธาน
อนุกรรมการ, อนุกรรมการ และเลขานุการ
การบริหารจัดการ หมายถึง การดาเนินการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย ในด้าน
ทรัพยากรการบริหาร กระบวนการบริ หาร และผลสัมฤทธิ์และประสิทธิ ผลของการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง สถาบั น ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกี ฬ า หมายถึ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย
ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (Man) ,
การเงินและงบประมาณ (Money) , สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials) ,
การจัดการ (Management)
กระบวนการ (Process) หมายถึง หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้บริหารต้องกระทา
ประกอบ ด้วย การวางแผน(Planning), การจัดองค์กร(Organizing), การบริหารงานบุคคล(Staffing),
การอานวยการ(Directing), การประสานงาน(Coordinating), การรายงานผล(Reporting) และการจัด
งบประมาณ(Budgeting)
ปัจจัยส่งออก (Output) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง สิ่งที่สะท้อนการบริหารจัดการในส่วนของทรัพยากร
ในการบริ ห าร กระบวนการบริ ห าร ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
บุ ค ลากร (Man) หมายถึ ง กรรมการ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ด าเนิ น งานในกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การเงินและงบประมาณ (Money) หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก (Materials) หมายถึง สานักงาน วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การจั ด การ (Management) หมายถึ ง กระบวนการที่ ป ระกอบด้ ว ยการด าเนิ น การเป็ น
ขั้นตอนที่จะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาหนดวิธีการปฏิบัติงาน หรือแผนการไว้เป็น
การล่วงหน้า เพื่อผลสาเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งจะต้องคานึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่
กาหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดาเนินงาน
การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างงานที่ประกอบด้วยการกาหนด
ตาแหน่ง งาน การจัดกลุ่ม งานเป็ นหน่วย เป็นฝูาย หรือเป็นส่วนงานอื่นๆ และมอบหมายความ
รับ ผิ ด ชอบในงานนั้ น ๆ ให้ แ ก่ ส มาชิก ในองค์ ก ร หรื อ ชมรมได้ ด าเนิ นการปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ ถึ ง
เปฺาหมายที่กาหนดไว้
การบริหารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การจั ด องค์ ก ร การใช้ ป ระโยชน์ บุ ค คล การบ ารุ ง รั ก ษา และการพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี ค วามรู้
ความสามารถสูงขึ้น
การอานวยการ (Directing) หมายถึง การกากับดูแลให้การดาเนินงานดาเนินไปตามวิธีการ
ที่กาหนดขึ้น รวมทั้งการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเปฺาหมาย
การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
การรายงานผล (Reporting) หมายถึง วิธีการขององค์กรเกี่ยวกับการให้ข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ ตลอดจนการใช้รายงาน
เป็นเครื่องตรวจสอบผลงาน ติดตามผลงาน และควบคุมงาน
การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การปฏิบัติในด้านการเงิน การกาหนดรายรับ
รายจ่าย การควบคุมการใช้จ่ายเงินในลักษณะต่างๆ
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ต่ อ การจั ด การของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
หมายถึง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามด้วยของตนเองทุกข้อ ซึ่งจะเป็นการสะท้อ น
สภาพความเป็นจริงตามความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามที่ได้รับทราบข้อมูลและตามระดับที่
ได้ปฏิบัติจริง
2. คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก เป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล
ในส่วนของการบริหารงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้วิจัย
ทาการศึกษาจากเอกสาร การศึกษาจากสถานที่จริง การสารวจ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

8
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบถึงการดาเนินงานในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาระดับอุดมศึกษา
2. นาผลการวิจัยไปเสนอต่อคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อน
ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อันจะนาไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปฺาหมายที่กาหนดไว้นั้น
องค์กรควรมีการบริหารอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย สิ่งนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
สิ่งนาออก (Output) และข้อมูลปฺอนกลับ (Feedback) (Wiener,1958 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ,2526)
ในการวิจัยครั้งนี้ สิ่งนาเข้า ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการบริหาร 4 ประการ หรือ ที่เราเรียกว่า
ทฤษฎี 4M’s คือ บุคลากร การเงินและงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องอานวยความสะดวก
และการจัดการ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2523) ปัจจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการนี้ เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
การบริหาร เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพ
ของปัจจัยดังกล่าว นอกจากนั้นต้องอาศัยกระบวนการในการบริหารที่ดี คือ กระบวนการบริหาร 7
ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงาน
การรายงานผล และการจัดการงบประมาณ (POSDCoRB MODEL) (Gulick and Urwick ,1937 อ้าง
ถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 2529) และปัจจัยส่งออก ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และข้อมูลปฺอนกลับ ได้แก่ ผล
สะท้อนจากความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
จากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้นามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และเขียนเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สิ่งนาเข้า (Input)
ทรัพยากรการบริหาร
(4 M’s)

กระบวนการ (Process)
กระบวนการในการบริหาร
(POSDCoRB)

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

สิ่งส่งออก (Output)
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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แผนภูมทิ ี่ 2

แผนผังในการดาเนินการวิจัย

แบบสอบถาม (ชุดที่ 1)
- ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

สิ่งนาเข้า (Input)
ทรัพยากรการบริหาร (4 M’s)
-ด้านบุคลากร
-ด้านการเงินและงบประมาณ
-ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก
-ด้านการจัดการ

แบบสอบถาม (ชุดที่ 2)
- ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ
ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย
แบบสอบถาม (ชุดที่ 3)
- ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

กระบวนการ (Process)
กระบวนการในการบริหาร
(POSDCoRB)
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร
ด้านการจัดหาบุคลากร
ด้านการอานวยการ
ด้านการประสานงาน
ด้านการรายงานผล
ด้านการจัดการงบประมาณ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของผูท้ ี่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” โดยได้ศึกษาสาระสาคัญจากตารา แนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฏีการบริหารจัดการ
2. ความเป็นมาของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. ความเป็นมาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
4. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีการบริหารจัดการ
คาว่า “การบริหาร” มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
สมพงศ์ เกษมสิ น (2526) ได้ ส รุ ป ว่ า “การบริ ห าร คื อ การใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปะ น าเอา
ทรัพยากร (Administration Resources) มาประกอบการตามกระบวน (Process of Administration)
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ปรีชา กลิ่นรัตน์ (2536) ได้สรุปว่า การบริหารในฐานะกิจกรรมหรือการปฏิ บัติงานนั้นมี
ความหมายที่มีแนวทางสาคัญ 4 ประการคือ
1. ต้องเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.ใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการทางานร่วมกัน
3.ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างเหมาะสม ทั้งคน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ มาประกอบตาม
กระบวนการบริหาร
4. คานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นที่ พึงพอใจของผู้ร่วมปฏิบัติงานและ
องค์กร
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) ได้ให้ความหมายของคาว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดาเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างที่บุคคลกาหนดร่วมกัน โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคที่เหมาะสม
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นิรมล กิติกุล (2549) กล่าวว่า การบริหารจัดการองค์การ คือ ความพยายามของผู้บริหารใน
การก าหนดโครงสร้ า ง ระบบงาน คุ ณ สมบั ติ ข องคน และจ านวนคนในองค์ ก ร ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานให้สาเร็จตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดรูเกอร์ (Druker อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2539) ปรมาจารย์ทางการบริหารของสหรัฐ
กล่าวว่า การบริหารคือการทางานต่างๆ ให้บรรลุเปฺาหมายโดยอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ทา
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การทางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลปะในการทางานร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างเหมาะสม มาประกอบ
ตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้น จะต้องมีการบริหาร
องค์กรอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยสิ่งนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) สิ่งส่งออก (Output)
ข้อมูลปฺอนกลับ (Feedback) และสภาพแวดล้อม (Environment) (Wiener อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ,
2526) ดังแผนภูมทิ ี่ 4
แผนภูมิที่ 3

แสดงระบบขององค์กรตามแนวคิดของ Wiener
สภาพแวดล้อม
สิ่งนาเข้า

กระบวนการ

สิ่งส่งออก

ข้อมูลปฺอนกลับ
นอกจากนี้ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า กระบวนการบริหารทั่วไปมักมีลักษณะเป็น
กระบวนการวิธี หรือกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่ง
ที่มีหลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการบริหารจะกาหนดขอบเขตและหน้าที่ตาม
ขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร ได้แก่ 4M’s
1. กาลังคนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ (Man)
2. กาลังเงิน งบประมาณ (Money)
3. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวก (Materials)
4. การจัดการ (Management)
จากการศึกษาแนวความคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นา 4M’s มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรในการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทรัพยากรในการบริหาร
1. บุคลากร (Man)
ธงชัย สันติวงษ์ (2535) กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุด แม้ว่าองค์กรจะมี
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถ้าหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
แล้ว เครื่ องจัก รอุป กรณ์เหล่า นั้นก็ จะไม่ก่ อประโยชน์อันใด และถึงแม้จะใช้ดาเนินงานได้บ้ าง
ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งจั ก รก็ ค งอยู่ ใ นระดั บ ต่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น การจั ด คนเข้ า ท างานหรื อ การ
บริหารงานบุคคลจึงถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งจะมีผลทาให้การบริหารงานและการเพิ่ม
ผลผลิตทาได้ดีขึ้น หน้าที่ประการหนึ่งที่อาจถือได้ว่ามีความสาคัญที่สุดในบรรดาหน้าที่ต่างๆ ที่
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ คือ หน้าที่ในการจัดคนเข้าทางาน (Staffing) ทั้งนี้เพราะภายหลังจากที่ได้
มีการจัดองค์กรจนเสร็จสิ้นแล้ว โครงสร้างในส่วนต่างๆก็จะต้องถูกบรรจุด้วยตัวบุ คคลที่จะเข้ามา
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ดหน้ า ที่ ห นึ่ ง ในองค์ ก ร และในการที่ จ ะให้ผ ลการปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ ดั ง กล่ า วได้
ประสิทธิภาพที่สุดนั้น ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความพร้อมเพรียงของตัวบุคคลดังกล่าว
ด้วย ผู้บริหารจะต้องมีภาระหน้าที่ในการเลือกเฟฺนตัวบุคคลที่มีคุณสมบั ติที่ดีเท่านั้น จึงจะทาให้
องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพ (Effective & Efficiency) และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้เอง จึงควรที่จะได้มีการ
ให้ความสนใจศึกษาถึงกระบวนการในการเสาะหาและพัฒนาตัวบุ คคลที่จะมาเป็นผู้บริหารงานใน
หน้า ที่ ต่ า งๆ รวมตลอดทั้ ง การพั ฒนาตั วบุคคลดังกล่าวให้มีความสามารถสู งขึ้น กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ก็คือ กระบวนการทางด้านการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Process)
นั้นเอง
หลัก 4 ประการของการใช้ประโยชน์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1. จัดหาคนที่มีความสามารถและเต็มใจทางาน
2. บรรจุให้เข้าทางานที่สัมพันธ์กับความสามารถและความสนใจ
3. พัฒนาเขาโดยการให้การศึกษาและอบรม เพื่อให้เขาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. พยายามทาให้คนงานมีความพึงพอใจในงาน
จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524) กล่าวว่า บุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการจัดกีฬาเพื่อมวลชน
เพราะเป็นทั้งผู้วางแผนและดาเนินการทางกีฬาให้เกิดผลต่อผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดผลตามความมุ่ง
หมาย ควรมีเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน และวางแผนนโยบายที่แน่นอน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ทาหน้าที่ในการ
ประสานงาน เป็นที่ปรึกษา ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ
ส าเนาว์ ขจรศิ ล ป์ (2525) ได้ก ล่าวว่า บุคลากรที่ใ ช้ดาเนินงานกิ จกรรมนัก ศึก ษามีส อง
ประเภทคือ บุคลากรฝูายกิจการนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา หรือ
กองกีฬา และบุคลากรภายนอกฝูายกิจการนักศึกษา ซึ่งส่วนมากเป็นอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ

14
สรุปได้ว่า คนเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งหากขาดคนที่มีความรู้
ความสามารถในองค์กรจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรนั้นๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การคัด
สรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีและการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ใดหน้ามี่หนึ่ง ในองค์กรจึงมี
ความสาคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพ
(Effective & Efficiency) และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
2. การเงิน และงบประมาณ (Money)
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2529) กล่าวว่า งบประมาณและการเงินนั้นเป็นปั จจัยพื้นฐานที่
สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการดาเนินงานทุกอย่าง
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า เงินนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการให้การสนับสนุนในการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและเอื้ออานวยให้กิจกรรมขององค์กรดาเนินไปโดยไม่ติดขัด ซึ่ง
เงินทุนนี้มีทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงราคาต้นทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีกด้วย
งบประมาณและการเงิ น เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ งส าหรับการบริหารงาน ฝูายบริหาร
มีหน้าที่จัดทางบประมาณ และขอเงินทุนให้กับหน่วยต่างๆ และบุคลากรควบคุมดูแลว่าเงินที่ ขอมา
นั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ งานดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้และความ
หนักแน่น การจัดงบประมาณ ผู้บริหารต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการในเรื่องการเงิน ผู้บริหารจะต้องทราบเพื่อปฺองกันการใช้เงิน
ในทางที่ผิด และสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
2. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณเป็นงานที่ต้องประสานกันหลายๆ
อย่าง ต้องมีแผนงาน โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและเงินทุนที่ได้รับมาจากสายงานต่างๆ ผู้บริหาร
จะต้องทราบหรือพิจารณาเตรียมจัดงบประมาณ
การจัดทางบประมาณ ต้องการจัดแผนงานทางการเงินอันเกี่ยวกับงานเพื่อให้งานสาเร็จตาม
เปฺาหมาย ผู้บริหารมีหน้าที่จะต้องจัดทางบประมาณเตรียมไว้สาหรับแผนระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี
หรือ 7 ปี โครงการสาคัญแต่ละโครงการจะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้าหลายๆ ปี ฉะนั้น การจัดทา
งบประมาณการเงินต้องจัดไว้สาหรับโครงการระยะยาวด้วย
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2525) กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาประเภท
ต่างๆนั้น ได้มาจากหลายแหล่งด้วยกัน ดังนี้
1. เป็นเงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บจากนักศึกษาแล้ว
มอบให้แก่สภานักศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่างๆ
2. เป็นเงินที่องค์กรกิจกรรมนักศึกษาบางองค์กรเรียกเก็บค่าสมาชิกจากนักศึกษาที่เป็น
สมาชิก
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3. เป็นเงินส่วนที่องค์กรกิจกรรมนักศึกษาจัดหารายได้ โดยการจัดกิจกรรมหรือการขอรับ
บริจาค
4. สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย องค์กร กิจกรรมนักศึกษา อาจ
จัด ท าโครงการกิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม และบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เพื่ อขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย โดยขอผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
งบประมาณสนับสนุนการทากิ จกรรมนิสิต มีแหล่งเงินสนับสนุน ดังนี้ เงินรายได้ของ
สโมสรนิสิต (ค่าเล่าเรียนของนิสิต) เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) เงินสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (สานักงานนิสิต
สัมพันธ์ , 2547)
สรุปได้ว่า เงินและงบประมาณ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สนับสนุนในการหาทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
อานวยให้องค์กรปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัด
3. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวก (Materials)
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2525) กล่าวว่า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ เป็นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้การบริหารประสบผลสาเร็จได้ผลสมบูรณ์อย่างแท้จริง และให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด โดยยึดหลักการใช้วัสดุ ตามความเหมาะสม ความคุ้มค่าประหยัด สะดวกและพอเหมาะ
การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ
1. ก่อนการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรสารองหรือทาบัญชีอุปกรณ์ก่อนว่ามีอยู่แล้ว
มากน้อยเพียงใด และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือต้องซ่อมแซม และต้องการเพิ่มอีกจานวนเท่าไร
2. ควรซื้ออุปกรณ์ในร้านที่มีชื่อเสียงไว้ใจได้ เพราะจะได้ของที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
ให้บริการในการแลกเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดีกว่า
3. ควรซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพราะตามปกติของที่มีคุณภาพสามารถใช้ได้นานกว่า
ปลอดภัยกว่า บางครั้งดีกว่าอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า การซื้อ ไม่ควรเอาราคาเป็นหลักอย่างเดียวของ
ราคาแพง คุณภาพอาจจะไม่ดีก็ได้
4. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดตารางในการซื้อให้มีการกระจาย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ ไม่เป็นภาระ
ต้องใช้เงินจานวนมากๆ ในครั้งหนึ่ง
5. พยายามใช้วิธีการซื้อที่ช่วยให้สามารถลดราคาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ควร
ซื้อตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ ตามกาหนด
6. ควรจัดซื้อในร้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถให้ราคาของ และคุณภาพเดียวกั น
เพราะร้านในท้องถิ่นจะสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวกกว่า
7. ควรเตรียมการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้แต่เนิ่นๆ
8. ในการซื้อแต่ละครั้งจะต้องไม่มีการรับสิ่งตอบแทนจากร้านค้า
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก
เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญมาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การบริหารประสบผลสาเร็ จอย่างแท้จริง
โดยในการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก ควรยึดหลักใช้วัสดุให้
เหมาะสม คุ้มค่า ประหยัดทั้งแรงงาน เงิน เวลา และสะดวกเหมาะสม
4. ด้านการจัดการ (Management)
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน เข้ามาทาหน้าที่ประสานให้การทางานของบุคคลที่ต่างฝูายต่างทา และไม่อาจประสบ
ผลสาเร็จจากการแยกกันทา ให้สามารถบรรลุผลสาเร็จด้วยดี
(Haimann and Scott, 1970 อ้างถึงใน อาพันธ์ เตียวตระกูล, 2548) ได้ให้ความหมายว่า “การ
จัดการ คือ กระบวนการทางสังคม และเทคนิคในการใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินงานของ
องค์กร และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบผลสาเร็จหรือบรรลุจุดประสงค์ขององค์กร”
(Longenecker and Pringle, 1981) กล่าวว่า “การบริหารจัดการใช้กระบวนการทางานที่ใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
และมีองค์ป ระกอบ คื อ เปฺ า หมายที่ชัดเจน ทรัพ ยากรในการบริหารที่มีจากัด การประสานงาน
ระหว่างกัน การแบ่งงานกันทา และนาเอาระบบสารสนเทศมาสู่กระบวนการในการบริหาร เพื่อให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากที่สุด”
การจัดการ มีความหมายแตกต่างกันออกไปในความนึกคิดของบุคคล การทาความเข้าใจ
ความหมายของการจัดการจะเกิดประโยชน์ต่อการนาความรู้ไปใช้ในการบริหารและจั ดองค์ก ร
สรุปได้ว่า การจัดการ คือ ภารกิจ กระบวนการรวบรวมและประสาน บุคคล เทคโนโลยี การทางาน
และการใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินงานขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างเกิดประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการ
(Gulick, 1937 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 2529)
กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการด้วยกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า POSDCoRB คาย่อ
นี้นามาจากอักษรตัวตนของแต่ละขั้น คือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์กร (Organizing)
3. การบริหารงานบุคคล (Staffing)
4. การอานวยการ (Directing)
5. การประสานงาน (Coordinating)
6. การเสนอรายงาน (Reporting)
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7. การจัดงบประมาณ (Budgeting)
จากการศึกษากระบวนการบริหารทั้ง 7 ประการ (POSDCoRB) ผู้วิจัยจึงได้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการวางแผน (Planning)
การวางแผน คือ กระบวนการในการกาหนดเปฺาหมายไว้ในอนาคต การใช้ทรัพยากร
และการปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุผลสาเร็จตามเปฺาหมายที่ได้ตั้งไว้ (Dubrin and Ireland, 1993 อ้างถึง
ใน ตุลา มหาสุธานนท์, 2545)
การวางแผน เป็นขั้นตอนแรกในการกาหนดวัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Schermerhorn, 1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2545)
สรุ ป ได้ ว่ า การวางแผน หมายถึ ง กระบวนการเตรี ย มการล่ ว งหน้ า เพื่ อ ก าหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายโครงการวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการแสดงหาวิธีการที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด และ
รวดเร็วที่ สุด เพื่ อดาเนินงานให้บ รรลุเปฺาหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยั งหมายรวมถึงการจัดล าดับ
กิจกรรมสาคัญ ๆ ตามลาดับก่อนหลังและตามลาดับเวลาที่จะต้องทาให้เสร็จ จัดให้ มีทรัพยากรใน
การบริหารให้เพียงพอวางแผนเพื่อให้มีการประสานงานตลอดจนกาหนดระบบการควบคุมงาน
หลักสาคัญของการวางแผน
สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการที่สาคัญในการบริหารงาน
เป็นภาระหน้าที่และเป็นการใช้ศิลปะของภาวะผู้นาที่สาคัญของการวางแผน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หลักการสาคัญที่ควรคานึงในการวางแผนก็ควรพิจารณา มีดังนี้
1. การวางแผนควรกระทาเมื่อใด โดยปกติการวางแผนนั้นควรจะได้เริ่มปฏิบัติ
จัดทาขณะที่เริ่มดาเนินงานเป็นอั นดับแรก ต่อจากนั้นผู้บังคับบัญชาอาจจัดวางแผนอีกเมื่อเริ่มงาน
ใหม่หรือเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์ นโยบาย จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ชัดเจน เพราะ
วัตถุประสงค์และนโยบายเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดของการวางแผน หากไม่ทาความเข้าใจให้ดี
เสียแต่ต้น แผนงานที่กาหนดขึ้นก็จะล้มเหลวและไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง
3. ปัจจัยต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผนที่สาคัญ ได้ แก่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
คน เงิน วัสดุสิ่งของ สถานที่และเวลา ฯลฯ จะต้องจัดให้พร้อม
4. วิธีดาเนินงานตามแผน เมื่อได้วางแผนขึ้นแล้ว จะต้อ งพิจารณาหาลู่ทาง หรือ
วิธีก ารที่ จะต้อ งดาเนิ นงานตามแผนที่ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าให้ไ ด้ ทั้งนี้ เพื่ อช่ว ยให้แผนงานที่
กาหนดขึ้นเป็นแผนที่จะสามารถดาเนินการได้
5. คานึงถึงภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อม ดินฟฺาอากาศ คุณค่าทางสังคม พฤติกรรม
ของคน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยึดถือของคนกลุ่มนั้น
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กระบวนการในการวางแผน
คมชนัญ โวหาร (2551) กล่าวว่า การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ทางวิชาการในการกาหนด
สิ่งที่จะพึง ปฏิบัติในอนาคต โดยกาหนดหรือคาดการณ์ว่าการบริหารจะดาเนินไปเช่นนี้ ซึ่งการ
พยากรณ์หรือคาดการณ์ จาต้องอาศัยความรอบรู้ความชานาญ และประสบการณ์ประกอบกันเข้า
เป็นพิเศษ ในกระบวนการวางแผนแบ่งขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1. ขั้นการกาหนดวัตถุประสงค์
2. ขั้นประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน
3. ขั้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4 ขั้นปฏิบัติตามแผน
5. ขั้นติดตามและปรับปรุงแผน
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2539) ได้จาแนกประเภทของแผนออกเป็น 2 ประเภทหลัก
1. แผนประจา (Standing Plan)
แผนประจา หมายถึง แผนซึ่งมีระยะเวลาในการใช้เป็นเวลานาน อาจยาวนาน
เท่ า กั บ อายุ ข องหน่ ว ยงานเอง เป็ น แผนซึ่ งเป็ น แนวคิ ด อย่ า งหยาบๆ ที่ ไ ม่ มี ร ายละเอี ย ดในการ
ดาเนินงานมากนัก แผนงานประจา จาแนกออกเป็น นโยบาย (Policy) มาตรการ (Procedures) และ
ข้อบังคับ (Rules)
นโยบาย (Policy) หมายถึ ง แนวทางที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ทิ ศ ทางในการ
ปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจ การกาหนดนโยบายของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จะต้องเกิดจาก
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทั้งหมดของหน่วยงานนั้น
มาตรการ (Procedures) หมายถึ ง การด าเนิ น งานตามล าดั บ ขั้ น ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
เพื่อให้บรรลุถึงความสาเร็จของความต้องการ หรือโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ ฉะนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่าการกระทาก็คือ ตัวบ่งชี้ว่าทาอย่างไรนโยบายจึงบรรลุตามที่ต้องการ
ข้อบังคับ (Rules) หมายถึง แนวทางที่กาหนดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้บุคคล
ได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดตามลักษณะของงาน
อย่างไรก็ดี แต่ละชนิดของแผนงานประจา แม้จะต้องนาไปใช้ด้วยระยะเวลายาวนาน แต่ละ
ชนิดของแผนประเภทนี้ มีความยืดหยุ่นแตกต่างกันไป กล่าวคือ นโยบายจะสามารถยืดหยุ่ นได้มาก
ส่วนข้อบังคับจะไม่ยืดหยุ่นหรือยืดหยุ่นได้น้อยมาก
2. แผนเฉพาะกิจ (Ad-hoc Plan) หรือแผนใช้ครั้งเดียว (Single-use Plan)
แผนประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะแล้วเลิกล้มไปเมื่อการ
ดาเนินงานตามแผนนั้นแล้วเสร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้ว แผนประเภทนี้ประกอบด้วย
แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และแผนงบประมาณ (Budget Plan) แผนดังกล่าวมีช่วง
ในการดาเนินงานสั้นๆ ตามที่ถูกกาหนดขึ้น
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แผนงาน (Programs) หมายถึง แผนซึ่งถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ดาเนินการให้บรรลุถึง
งานหนึ่งงานใดตามภารกิจขององค์การ
โครงการ (Projects) หมายถึง แผนซึ่งถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ดาเนินการให้บรรลุถึง
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของแผนงาน โครงการจะมีรายละเอียดชัดเจนและอาจมีช่วงอายุระหว่าง
1-3 ปี
แผนงบประมาณ (Budget Plan) แผนชนิดนี้เป็นทั้งแผนและเครื่องมือการควบคุม
แผนโดยปกติแผนงบประมาณจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสมอ แผนชนิดนี้มีอายุสั้นที่สุด อาจ
เป็นเดือน หรือไม่เกิน 1 ปี ถ้าถือตามระบบงบประมาณของประเทศไทย
แผนเฉพาะกิจหรือแผนใช้ครั้งเดียว จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนประจาเสมอ เพราะ
แผนประจาจะบอกทิศทางการดาเนินงานอย่างกว้างๆ ขององค์กร ซึ่งผู้ บริหารองค์กรจะต้องสร้าง
แผนปฏิบัติการหรือแผนเฉพาะกิจขึ้นมารองรับแผนประจาเหล่านั้น
2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)
สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า การจัดองค์กร หมายถึง กระบวนการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ที่ จ ะสามารถท าให้ ก ารประกอบการขององค์ ก รบรรลุ
เปฺาหมายที่กาหนดไว้
แนวความคิดในการจัดองค์กร
การจัดองค์กร มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการที่การดาเนินงานขององค์กรนั้นมีภารกิจมาก ยาก
ที่บุคคลเพียงคนเดียวจะทาเองโดยลาพังได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องนาภารกิจขององค์กรมาแบ่งกัน
ปฏิบัติจัดทาตามความรู้ความสามารถของบุคคล และการรวมงานขึ้นเป็นครั้งคราว กล่าวคือ การ
แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ โดยมีเหตุผลว่า
1. งานนั้นมีปริมาณมากเกินกว่าที่บุคคลคนเดียวจะกระทาโดยลาพังได้
2. ในการที่จะแบ่งปันงานออกไปให้บุคคลหลายคนทานั้น จาเป็นจะต้องมีการแบ่ง
งานเสียก่อน
3. ความต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของงาน ทาให้จาเป็นต้อง
มอบหมายงานให้บุคคลที่มีความชานาญพิเศษเป็น ผู้ปฏิบัติจัดทา
หลักของการจัดองค์กร
โดยทั่วไปหลักของการจัดองค์กรย่อมประกอบด้วยลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
2. การแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะ ช่วงการบังคับบัญชา
3. การรวมอานาจการบังคับบัญชาให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
รวมทั้งให้มีการประสานงาน
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4. อานาจหน้าที่
5. ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบในการจัดองค์กร
ในการจัดองค์ก รนั้น มีองค์ประกอบสาคัญหลายประการที่ผู้บริหารหรือนักจัด
องค์กรควรทราบเพื่อประโยชน์ในการจัดองค์กร และวางแผนรูปแบบองค์กรให้ได้เหมาะสม สนอง
วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กร องค์ประกอบที่ควรทราบได้แก่
1. หน้าที่การงาน
2. การแบ่งการทางาน
3. การรวมและการกระจายอานาจในการจัดองค์กร
4. หน่วยงานที่สาคัญขององค์กร
5. การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน
6. สายการบังคับบัญชา
7. ช่วงการบังคับบัญชา
8. เอกภาพทางการบริหาร
3. ด้านการจัดบุคลากร (Staffing)
ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546)
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1. การสรรหา (Recruitment)
การสรรหา คือ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรจุลงในตาแหน่งงานที่ว่าง โดย
การจ้างงาน การสรรหาที่มีประสิทธิภาพ มีข้อควรพิจารณาคือ การพิจารณางานที่ต้องการพนักงาน
มาปฏิบัติหน้าที่ แหล่งของทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทาการสรรหา ที่จะทาให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ
2. การคัดเลือก (Selection)
หลักในการคัดเลือกพนักงาน คือ การได้บุคคลที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับงาน
นั้นๆ
3. การพัฒนาและฝึกอบรม (Training)
การฝึกอบรม เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เพื่อให้มีผลการทางานดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเปฺาหมายขององค์กร วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์ ก รและมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมของพนัก งาน ขั้นตอนของการฝึกอบรม
พนักงานมีดังนี้
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1. การพิจารณาความต้องการฝึกอบรม
2. การกาหนดโครงการฝึกอบรม
3. การบริหารจัดการฝึกอบรม
4. การประเมินผลการฝึกอบรม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
หลังจากที่ได้มีการสรรหา การคัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานแล้ว พนักงานได้ เข้ามา
ทางานในองค์การ ในขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการทางาน
ของพนักงาน บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทาให้ทราบผลสะท้อนกลับ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการตัดสินเพื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน การส่งเสริมให้มีการก้าวหน้า การโอนย้าย หรือการเลิกจ้าง การประเมินผลยังทาให้
สามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมของพนักงาน ทัศนคติของพนักงาน ทักษะและความรู้ในการทางาน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการสอนงาน การให้คาปรึกษาแก่พนักงาน
พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life:
QW: QWL) เป็นอีก เรื่องหนึ่ง ที่ไ ด้รับความสนใจที่จะนามาใช้เพื่ อนาไปสู่ความเป็นเลิศในการ
บริหาร และความเป็นเลิศขององค์กร คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพั นธ์
ระหว่างพนักงานและสภาพแวดล้อมของงานที่ผสมผสานระหว่างลักษณะทางเทคนิคและลักษณะ
ทางมนุษย์ คุณภาพชีวิตการทางานเป็นการสร้างสภาวะขององค์การที่จะกระตุ้นคนให้เรียนรู้และ
การพัฒนาให้คนสามารถมีอิทธิพลและสามารถควบคุมการทางานของพวกเขาได้ โดยพยายามให้
คนทางานที่น่าสนใจและมีความหมายเพื่อเป็นการตอบสนองความพอใจส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็
ตาม องค์การสามารถสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีของสมาชิกได้โดยวิธีการ ดังนี้
1. ผู้บริหารจะต้องสร้างความสอดคล้องระหว่างลักษณะทางเทคนิคและลักษณะ
ทางสังคมขององค์การได้
2. องค์ ก รจะต้ อ งถู ก ออกแบบเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม และจูงใจสมาชิกขององค์การให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีการบริหารที่เน้นการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์การจะนาไปสู่ความผูกพันเพื่อการบรรลุเปฺาหมายขององค์กร
สาหรับคุณลักษณะของคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1. ความมั่นคง
2. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
3. ความยุติธรรมภายในสถานที่ทางาน
4. งานที่น่าสนใจและท้าทาย
5. การมอบหมายงานหลายด้าน
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การควบคุมงาน สถานที่ทางาน และตนเอง
ความท้าทาย
ความรับผิดชอบ
โอกาสเรียนรู้และเจริญเติบโต
การเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
อานาจหน้าที่
การยกย่อง
งานที่ก้าวหน้า

4. ด้านการอานวยการ (Directing)
สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า การอานวยการเป็นภาระหน้าที่อันจาเป็นและสาคัญ
ของนักบริหารหรือหัวหน้า และเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผนและการจัดองค์กร เพราะเมื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็ถึงขั้นที่อานวยการให้งานเหล่านั้นดาเนินไปตามแผน เพื่ อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพราะการอานวยการเป็นการใช้ผู้นาวินิจฉัยสั่ง การ ตรวจตรา สอน
แนะน า และจู ง ใจให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ร่ ว มงานได้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความรู้
ความสามารถ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
อานวยการที่ดีนั้น คือ การทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนงานทราบว่า เขาจะต้องทาอะไร ทาอย่างไร
และทาเมื่อใด อย่างไรก็ตามผลที่จะสาเร็จตามที่เราต้องการนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจร่วมกันของการ
อานวยการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่การทาความเข้าใจดังกล่าว มักจะเกิดความ
เข้าใจผิดกันบ่อยในการปฏิบัติงาน เพราะการสั่งงานที่ผู้บังคับบัญชาหมายความอย่างหนึ่งนั้น บางที
ผู้ใต้บังคับบัญชากลับตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ ง อีกประการหนึ่งผู้บริหารควรจะรู้ขอบเขตแห่ง
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาและปริมาณงานที่จะมอบหมายให้เขาทาเสียก่อนเพื่อประกัน
ความล้มเหลวในการสั่งงาน นอกจากนี้ผู้บริหารจาเป็นต้องแน่ใจว่าผู้รับคาสั่งมีความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้หากมีข้อสงสัยก็อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือปรึกษาหารือซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยลด
ความยุ่งยากและเสียเวลาลงไปมาก
โดยปกติแล้ว การออกคาสั่งมักอาศัยหรือยึดระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นหลัก ส่วนใน
กรณีที่จาเป็นต้องออกคาสั่งหรือตัดสินใจโดยไม่ครอบคลุมไปถึงระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ก็
อาจจะอานวยการหรือสั่งงานให้ได้ผลโดยยึดเอาวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นว่า
การอานวยการสั่ง งานไปยั ง ผู้ใ ต้บังคับบัญชาจะแตกต่างกั นไปในแต่ล ะบุคคลแล้วแต่ก รณี ใน
บางครั้งมีความจาเป็นต้องสั่งงานแบบรีบด่วน บางครั้งการให้คาแนะนาก็เพียงพอที่จะให้ผู้รับคาสั่ง
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็ นที่พ อใจ ซึ่งการออกคาสั่งนี้มีหลายรูปแบบต่าง ๆ กั นโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบ คือ
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1. การสั่งการโดยตรง หรือ การออกคาสั่ง (Demand or Direct) เป็นการสั่งการที่
ต้องการให้ผู้รับคาสั่งปฏิบัติตามคาสั่งทันที มักใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่จะ
รักษาระเบียบวินัย โดยเคร่งครัด
2. การสั่งแบบขอร้อง (Request) เป็นการสั่งงานที่มีลักษณะโน้มเอียงไปในทาง
ขอความช่วยเหลือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบหมายงานมีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการทางานบ้าง
หรือใช้กับผู้ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. การสั่ ง แบบเสนอแนะ (Suggest) เป็ น การสั่ง งานในลัก ษณะที่ ส่ง เสริ ม ให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดริเริ่มในการทางานหรือสั่งงานให้กับผู้ที่เคยปฏิบัติงานนั้น อยู่แล้ว เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและมีความรับผิดชอบในงานดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ในงานดีอยู่แล้ว
4. การสั่งแบบอาสาสมัคร (Volunteer) เป็นการสั่งงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติ เป็นงานที่อาศัยความเต็มใจ มักใช้ในกรณีที่เป็นงานเสี่ยงอันตรายหรืองานที่ต้องการ
ฝีมืออันประณีต เช่น การขอร้องให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา
การอานวยการแบบต่างๆ ข้างต้นนี้ ไม่มีแบบใดแบบหนึ่งจะใช้ได้โดยแยกออก
จากกัน ผู้ใช้มักจะใช้หลายแบบร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาที่ฉลาดจะต้องรู้ว่าจะใช้คาสั่งแบบใดจึงจะ
ได้ผลดี
การสั่งงานมีวิธีการสั่งงานเป็นแบบใหญ่ๆ 2 แบบ คือ
1. การสั่งงานด้วยวาจา ส่วนมากแล้วนิยมกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความสาคัญ
นัก เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีรายละเอียดจะให้จดจามาก อาจจะใช้ในกรณีเร่งเร้าหรือกระตุ้นเตือนให้
ทางานหรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินไม่มีเวลาเขียนคาสั่ง การสั่งงานด้วยวาจาแม้จะรวดเร็วและสะดวก
แต่ก็อาจจะบังเกิดความไม่เข้าใจได้ ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการสั่งงานด้วยวาจามีความสมบูรณ์และบัง
เกิ ด ผลยิ่ ง ขึ้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยสี ห น้ า ท่ า ทางของผู้ อ อกค าสั่ ง ด้ ว ย ในบางครั้ ง จะพบว่ า
ผู้บังคับ บัญชาได้ใช้คาสั่งด้วยวาจาหรือให้คาสั่งด้วยวาจาหรือให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกอบค าสั่ง นั้น ซึ่ง ถ้า หากปราศจากเสียงสีหน้า และท่าทีเหล่านี้เสี ย แล้ว คาสั่งก็อาจจะไม่มี
ความสาคัญอันใดเลย
2. การสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ในกรณีที่จะสั่งไปยังบุคคลหลายแห่ง เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาใจได้ยาก ลืมง่าย ใช้เมื่อเรื่องสาคัญและเฉียบขาดมีปัญหายุ่งยากสลับซับซ้อนเข้ามา
เกี่ยวข้องมักใช้เป็นมาตรฐานในการกาหนดงานโดยทั่ วไป หรือมีแบบฉบับที่ต้องทาเป็นลายลักษณ์
อักษร และใช้เมื่อเป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าหรือคัดสาเนา ใช้เมื่อคาสั่งนั้นมีตัวเลข
กาหนดเวลา จานวนไว้อย่างแน่นอน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในภายหลัง ถ้ามีการฝูาฝืนคาสั่ง
การสั่งด้วยลายลักษณ์อักษรพึงระวั งในเรื่องข้อความที่ยาวเกินไป การเรียบเรียงภาษาหนังสือไม่
คล้องจองกัน
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การสั่งงานที่ดี ไม่ว่าการสั่งงานนั้นจะเป็นลักษณะใดก็ตามซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่พึงจะพิจารณาใช้โดยคานึงถึงลักษณะของการสั่งงานซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. การสั่งนั้นจะต้องเป็นการสั่งที่เป็นไปได้ ทั้งด้านความสามารถของผู้รับคาสั่ง ตลอดจน
ความพร้อมเพียงของเครื่องมือเครื่องใช้
2. เป็นสิ่งที่ผู้รับคาสั่งสนใจ เป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้รับคาสั่งปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
3. เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ คือ จะต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องมีค วามเข้าใจว่า
งานที่ทานั้นเป็นงานในหน้าที่ และอยู่ในความรับผิดชอบของเขาโดยตรง
4. มีลักษณะเป็นแผนงานที่สาเร็จเป็นรูปร่างและสมบูรณ์ คือ ในขณะออกคาสั่งควรจะให้
ผู้รับคาสั่งเข้าใจแจ่มแจ้งเสียทีเดียว ไม่ควรสั่งทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มเติมทีหลัง
5. คาสั่งนั้นเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย กะทัดรัด หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสับสน
6. คาสั่ง นั้นไม่ ควรสั่งในขณะที่ผู้สั่งอยู่ใ นอารมณ์ไม่ปกติ ถ้ามีความจาเป็นต้องทาใน
ขณะนั้นก็ควรพยายามระงับสติอารมณ์เสียก่อน
7. คาสั่งนั้นไม่ควรมีข้อผิดพลาด หรือมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะเกี่ย วกับสถิติ
ตัวเลข
8. ควรระวังอย่าให้คาสั่งที่ออกเกิดความขัดแย้งกับคาสั่งเดิม หากมีความจาเป็นที่จะออก
ค าสั่ง ใหม่ ควรถือโอกาสแจ้ง ให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงสาระความส าคัญของคาสั่งเก่ าด้วย เพื่ อช่ว ย
ปฺองกันความขัดแย้งสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนาคาสั่งใหม่ไปปฏิบัติ
หลักปฏิบั ติในการสั่งการสั่งงานเพื่ อให้ผู้รับคาสั่งนาไปปฏิบัติไ ด้ถูกต้องผู้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องรู้ว่า สั่งงานแก่ใครอย่างไร หลักในการสั่งงาน สรุปได้ดังนี้
1. ต้องรู้แจ้งในข้อเท็จจริงให้แน่ชัด
2. ต้องสั่งงานให้ตรงประเด็น และต้องมีความเข้าใจ
3. ต้องสั่งงานให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง
4. ต้องสั่งงานให้ทันต่อเวลาหรือเหตุการณ์
5. ต้องสั่งงานให้อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได้
6. ต้องมอบหมายอานาจให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
7. ต้องกล้ารับผิดชอบและยอมรับข้อผิดพลาด ถ้าไม่เกิดผล
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5. ด้านการประสานงาน (Coordinating)
สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการ
ทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝูายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียว ไม่ทางานซ้าซ้อน
กัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์กรนั้นอย่ างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบั ติ จัดระเบียบงานให้เรียบร้อยและสอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อให้
งานสมดุลและสาเร็จตามเปฺาหมายในเวลาที่กาหนดไว้
ดังนั้น การประสานงานเป็นกิจกรรมที่จาเป็นในการบริหารและผู้บริหารที่ดีนั้นก็ต้องมี
ความสามารถในการที่จะกระทาให้เกิดความผสมกลมกลืนในหน่วยงานที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ใน
การบริ ห าร อั น ได้ แ ก่ คน เงิ น เวลา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของการบริหารได้
ความสาคัญของการประสานงาน (คมชนัญ โวหาร, 2551)
เนื่องจากการประสานงานเป็นกระบวนการที่ต้องจัดให้มีขึ้นทุกขั้นตอนของการ
บริหารและทั้งยังเป็นตัวช่วยผสมผสานปัจจัยในการบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ การจัดการและ
เวลา ให้ผสมกลมกลืนกันดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าการประสานงานเป็นกระบวนการในการบริหารที่
สาคัญอย่างหนึ่ง เพราะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายในการบริหาร คือ
1. ช่วยให้การทางานบรรลุเปฺาหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
2. ช่วยขจัดความสูญเปล่าและประหยัดในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา เงิน วัสดุในการ
ทางานและเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร
3. ช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี สร้ า งความสามัค คี ใ นหมู่ ค ณะ และช่ ว ยลดข้ อ
ขัดแย้งภายในองค์กร
5. ช่วยสร้างขวัญในการทางานของข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
6. ช่วยลดอันตรายอันเกิดจากความบกพร่องในการทางานให้น้อยลง
7. ช่วยปฺองกันการทางานที่ซ้าซ้อนกัน เพราะทุกฝูายเข้าใจในหน้าที่ตนเองและ
เข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
8. ช่วยให้องค์การเข้าใจปัญหาของหน่วยงานอื่นและนามาเป็นบทเรียนในการ
ปฺองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์การของตนอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานได้
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ประโยชน์ของการประสานงาน
1. ช่วยให้การทางานบรรลุเปฺาหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว
2. ช่วยให้ทุกคน ทุกฝูายมีความเข้าใจซาบซึ้งถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้ดีขึ้น
3. ช่วยประหยัดเวลาในการทางานให้น้อยลง และสามารถทวีผลผลิตของงาน
มากขึ้น
4. ช่วยประหยัดเงิน วัสดุและสิ่งของในการดาเนินงาน
5. ช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยให้มีการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ
7. ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีและสามัคคีธรรมในหมู่คณะ
8. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทางาน
9. ช่วยเสริมสร้างขวัญในการทางานของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
10. ช่วยลดอันตรายจากการทางานให้น้อยลง
11. ช่วยปฺองกันการทางานซ้าซ้อนกัน อันทาให้ไม่ประหยัด
12. ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
6. ด้านการรายงานผล (Reporting)
ไพฑูรย์ จัยสิน (2513) ได้ให้ความหมายของการรายงานผล หมายถึง การรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง าน การเสนอรายงานให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทราบตามล าดับ ขั้ น เพื่ อ จะได้ ช่ว ยแสวงหา
แนวทางการปฏิบัติงานหรือแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้ง
การเสนอรายงานให้ทุกฝูายทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและความภักดีให้เกิดขึ้นหน่วยงาน
นอกจากนี้การรายงานผลการปฏิบั ติงานยังรวมถึงการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบด้วย
เรื่องที่ควรรายงาน
1. ระยะก่ อ นเริ่ ม โครงการ รายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ร่ ว มงาน ค่ า ใช้ จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และอื่นๆ
2. ระหว่า งการปฏิบั ติง าน รายงานเกี่ ย วกั บ ผลที่ไ ด้รับ จากข้ อมูล การวิเ คราะห์ข้อมู ล
ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3. ระยะหลังการปฏิบัติงาน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล
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ประเภทของรายงาน
1. รายงานแสดงผลงาน คื อ รายงานผลที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ใ นหน้ า ที่ ข องตนต่ อ
ผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงผลงานที่เกิดและรายงานถึงการดาเนินงานว่าเรียบร้อยหรือมีอุปสรรค
อย่างไร
2. รายงานเชิ ง สถิติ คื อ รายงานซึ่ง หน่ว ยงานมีห น้าที่ ทางประมวลสถิติ ของงานหรื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวบรวมหรือแจกแจงผลงานหรือจานวนเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นจานวนตัวเลข
ลาดับ หมวดหมู่ แสดงความเกี่ ยวโยงกั น สะดวกแก่ ก ารค้น เช่น รายงานสถิติ รายงานการเงิน
จานวนวันมาปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
3. รายงานเหตุก ารณ์ คื อ รายงานที่ เจ้ าหน้าที่ ผู้รั บผิ ดชอบสอดส่องตรวจตราควบคุ ม
สถานการณ์ รายงานสภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามที่ ห น่ ว ยงานก าหนดไว้ ใ ห้ ร ายงานเพื่ อ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเหตุการณ์นั้นๆ
4. รายงานประชาสัมพันธ์ คือ รายงานที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแถลงผลงานหรือวิธีปฏิบัติ
ของตนให้ประชาชนทราบ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
การรายงานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวมาทั้งหมด อาจจะใช้วิธีรายงานได้ 2 วิธี
1. การรายงานด้วยวาจา
2. การรายงานด้วยลายลักษณ์อักษร
7. ด้านการจัดงบประมาณ (Budgeting)
การจัดงบประมาณ เป็นรายงานเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย แต่ที่จริงงบประมาณจะ
บอกให้เราทราบถึงแผนการระยะยาวขององค์กรแสดงให้ทราบถึงความจาเป็นของแผนงานและร่าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
วัตถุประสงค์ของการจัดงบประมาณ
1. ทาให้ทราบถึงแผนงานขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น
2. ทาให้ทราบถึงนโยบายในการดาเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ
3. ทาให้ทราบถึงงานขององค์กรหรือหน่วยงานที่กาลังเป็นที่สนใจอยู่
4. ทาให้ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงความสาคัญในการปฏิบัติ
ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ
ชนิดของงบประมาณ
1. งบประมาณระยะสั้น คือ การจัดงบประมาณประจาปี
2. งบประมาณระยะยาว คือ การจัดงบประมาณการเงินในช่วงที่เกิน 1 ปี อาจถึง 10 ปี

28
เกณฑ์ในการจัดงบประมาณที่ดี
1. งบประมาณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการทางการเงินของโครงการต่างๆ และ
จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. งบประมาณต้องแสดงให้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายโดยประมาณอย่างสมดุลกัน
3. ต้องมีรายการเผื่อไว้สาหรับกรณีฉุกเฉินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
4. งบประมาณจะต้องเตรีย มไว้ อย่ างดี ใ นปีต่อ ไป เพื่ อให้มี เวลาพอส าหรั บตรวจตรา
วิเคราะห์ และคิดอย่างรอบคอบ
5. งบประมาณจะต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการเพิ่มเติมจากความจริง
การเตรีย มงบประมาณเป็นงานที่ต้องทาระยะยาว งบประมาณจะทาให้ดีได้ก็ ต้องอาศัย
การเรียนรู้ถึงโครงการที่จะทา การตีราคาสิ่งของที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร นอกจากนี้ต้องอาศัย
รายงานต่างๆ รายการเครื่องใช้ของใช้ที่มี อยู่และงบประมาณของปีก่อนๆช่วยอีกด้วย การจัดเตรียม
งบประมาณจะต้องทาให้ยืดหยุ่นได้ถ้าจาเป็น เพราเป็นการยากที่จะกาหนดรายการต่างๆ ให้ชัดเจน
ลงไป
2. ความเป็นมาของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2553 ได้กล่าวว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการ
แข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการ
จัดการแข่งขันมาแล้วรวม 37 ครั้ง โดยในครั้งต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรั บหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขัน
ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่
เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ (มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในปั จ จุ บั น ) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่น
ปัจจุบัน โดย
ในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิด
ต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรก
นั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬา
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ในปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคาแหงเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการกีฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เข้ามามี
บทบาทในการแข่งขัน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2522 มีข้อบังคับให้นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าแข่งขันชิงเหรียญทองได้ไม่เกิน
3 เหรียญ
ในปี พ.ศ. 2523 มีข้อบังคับกาหนดให้จัดการแข่งขันในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคม ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ปิดภาคการศึกษาแรกในช่วงนี้
ในปี พ.ศ. 2524 มีข้อบังคับให้นักกีฬาในระดับปริญญาตรีแข่งได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2526 มีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการห้ามนักกี ฬา-กรีฑาทีมชาติ เข้าแข่งใน
ประเภทที่เป็นทีมชาติอยู่
ในปี พ.ศ. 2528 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วมในการแข่งขันเป็นครั้งแรกในฐานะผู้รับ
เชิญ และให้นักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันได้ โดยไม่มีข้อจากัด
ในปี พ.ศ. 2529 มีข้อบังคับให้นักกีฬามีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิ ต
และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มให้มีโครงการพัฒนากีฬาชาติ โดย รับนักกีฬาระดับชาติเข้า
ศึกษาอย่างเป็นทางการโดยวิธีพิเศษขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแรก
ในปี พ.ศ. 2531 มีข้อบังคับกาหนดให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีผลการเรียนใน
ปีที่ผ่านมาไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และเกิดปัญหาเรื่องคุณสมบัตินักกีฬามวย
ในปี พ.ศ. 2532 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เข้าเป็นสมาชิกของ ก.ก.ม.ท. เป็นครั้งแรก
และ มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในกีฬาบางชนิด ประกอบกับมีการกาหนดให้นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน
จะต้องมีผลการเรียนเพิ่มในปีที่ผ่านมาไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต และนักกีฬามวยต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
คือ ต้องผ่านการศึกษา และมีผลการเรียนมาแล้ว 1 ปี และกาหนดให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันใน
กีฬาประเภททีมได้
ในปี พ.ศ. 2535 เพิ่มชนิดกีฬาที่แข่งขันเพิ่มอีก 2 ประเภท คือ กอล์ฟ และโบว์ลิ่ง
ในปี พ.ศ. 2536 จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูขึ้นเป็นครั้งแรก มีกาหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่
ไม่ ได้ใช้ สัญชาติไทย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามจานวนที่ก าหนดไว้ใ นระเบีย บการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าชนิ ด นั้ น ๆ และมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ นั ก กี ฬ าที่ เ รี ย นหลายสถาบั น เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
ประกอบกับเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมในการแข่งขันคนละ 20 บาท
ในปี พ.ศ. 2537 มีการจากัดจานวนนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่ส่งเข้าแข่งขัน
ในปี พ.ศ. 2539 ปรับค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันจากคนละ 20 บาท เป็นคนละ
40 บาท
ในปี พ.ศ. 2541 เริ่มมีการตรวจสารกระตุ้นเป็นครั้งแรก
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ในปี พ.ศ. 2542 มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มอีก 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยรัตน
บัณฑิต และวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และกาหนดให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ไม่เกิน 18 ชนิดกีฬา
จากหมวดกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทย และกีฬาจากการเสนอของเจ้าภาพ
ในปี พ.ศ. 2544 เจ้าภาพจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่นัก กีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
การแข่งขันทุกคนด้วย
ในปี พ.ศ. 2547 เป็นการจัดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอยู่
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพราะได้รวมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาสถาบันราชภัฎทั่ว
ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2548 เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการ
แข่งขัน
ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยจั ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ าซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามพร้ อ มและสมั ค รใจจะหมุ น เวี ย นกั น เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น โดยมี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
รายละเอียดการแข่งขันในแต่ละครั้งมีดังนี้ (ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ The
Educational Portal, 2553)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2513 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน 12
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัยการแข่งขันครั้งนี้ องค์การนักศึกษาร่วมกับ
ชมรมกีฬาเป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขัน งบประมาณได้จากการรวมทุนขององค์กรนักศึกษา ส่วน
ระเบียบการแข่งขันใช้ของสมาคมเป็นหลัก ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
52
37
25
114
2. ธรรมศาสตร์
26
16
18
60
3. จุฬาลงกรณ์
17
33
33
83
ในปี พ.ศ. 2514 ไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาทางการเมือง และเป็นปีที่ มหาวิทยาลัย
รามคาแหงเริ่มก่อตั้ง และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หมายเหตุ การจัดการแข่งขัน องค์การนักศึกษา
ร่ว มกั บ ชมรมกี ฬ าเป็ น ผู้ ดาเนิ น การจั ดการแข่ ง ขั น งบประมาณได้ จ ากการรวมทุน ขององค์ ก ร
นักศึกษา ส่วนระเบียบการแข่งขันใช้ของสมาคมเป็นหลัก
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2515 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการแข่งขัน
12 ชนิดกีฬามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับที่
เรียกว่า "ข้อบังคั บคณะกรรมการกีฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย พ.ศ.2515" และได้จัดตั้ง
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คณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค เป็น
ประธานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ เป็นเลขาธิการ มีผู้แทนจากสถาบันสมาชิกเป็น
กรรมการการแข่ง ขันครั้งนี้ มีปั ญหาเรื่องงบประมาณจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารกีฬ า
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ ศาสตราจารย์ อ รุ ณ สรเทศน์ อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเข้าพบจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตริ เพื่อของบประมาณสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติสมทบรายได้ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจานวน 40,000
บาท และแนะนาให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขึ้นตรงกับองค์การ
ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณ
สมทบการจัดการแข่งขันให้เป็นประจาทุกปี ในปีนี้ เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้เริ่มเข้า
แข่งขัน ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
54
31
30
115
2. จุฬาลงกรณ์
28
40
27
95
3. วิทยาลัย
8
11
22
41
วิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2516 ไม่ มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาทาง
การเมื อ ง แต่อ งค์ ก ารส่ง เสริม กี ฬ ามหาวิ ทยาลัย ก็ ไ ด้ตั้ งคณะกรรมการชุ ดหนึ่ง ขึ้น มาเพื่ อ แก้ ไ ข
ปรับ ปรุง ข้ อบั ง คั บ กี ฬ ามหาวิท ยาลัย แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2515 ให้ส อดคล้องกั บข้อบังคับ
สหพันธ์กีฬานานาชาติ ใช้ชื่อว่า "คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พุทธศักราช
2516" ใช้ชื่อย่อว่า ก.ก.ม.ท. "The University Sports Board of Thailand-U.S.B.T) โดยอยู่ภายใต้การ
ส่งเสริมของรัฐบาลและขึ้นตรงต่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 ระหว่า งวันที่ 25 ธันวาคม 2517 - 4 มกราคม 2518 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย การแข่งขันช่วงนี้อยู่ใน
ระหว่างเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดหลายวันทาให้นักกีฬาไม่เสียการเรียนมากนัก ผลการแข่งขัน 3
อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
40
27
27
94
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
24
20
12
56
3. จุฬาลงกรณ์
22
23
30
75
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ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2518 - 4 มกราคม 2519 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒจัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่ง ขัน 11 มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขัน 3
อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
49
32
19
100
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
28
25
20
73
3. ธรรมศาสตร์
14
6
15
35
ครั้งที่ 5 ระหว่า งวันที่ 22 - 28 มกราคม 2520 มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพ 8 มหาวิทยาลัย
ร่วมกั นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง ขัน 13 ชนิดกี ฬา มีมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
เนื่องจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณสูง คณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 8 มหาวิทยาลัยร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการแข่งขัน โดยเริ่มดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิด ในปีนี้ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า (ซึ่งขณะนั้นยังร่วมเป็นสถาบันเดียว) เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ผลการแข่งขัน
3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
42
41
24
107
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
30
29
28
87
3. จุฬาลงกรณ์
21
18
23
62
ครั้ง ที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2521 - 6 มกราคม 2522 มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพ 4
มหาวิท ยาลัย ร่วมกั นเป็ นเจ้า ภาพจัดการแข่ง ขัน 18 ชนิดกี ฬ า มีมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน 13
มหาวิทยาลัย ไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารฯ (ก.ก.ม.ท.) จึง
ขอความร่ ว มมื อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ในกรุ ง เทพ 4 มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ ในปี นี้ ค ณะ
กรรมการบริหารฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้เพิ่มข้อบังคับในการแข่งขัน โดยกาหนดให้นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์
เข้าแข่งขันชิงเหรียญทองได้ไม่เกิน 3 เหรียญ เพราะต้องการให้ นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้มากขึ้น และได้เพิ่มการแข่งขันกีฬาจาก 13 ชนิด เป็น 18 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
45
48
20
113
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
20
33
42
95
3. เกษตรศาสตร์
20
18
26
64
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ครั้งที่7 ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2522 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัยร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิท ยาลัย ผลการ
แข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
73
41
37
151
2. จุฬาลงกรณ์
27
27
32
86
3. ศรีนครินทรวิโรฒ
24
34
27
85
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2523 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
แข่งขัน 19 ชนิดกีฬามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้กาหนดให้การจัดการแข่งขันอยู่ระหว่าง 2 สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนตุลาคม เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ปิดภาคการศึกษา ทาให้ลดปัญหาในเรื่องที่พักสาหรับ
เจ้า ภาพ ที่ ต้ องจัดที่ พั กให้กับ นักกี ฬ าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่
ทบวงมหาวิท ยาลัย ได้ส นับ สนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน งบประมาณ การเดินทาง เบี้ยเลี้ย ง
นักกีฬา และเจ้าหน้าที่โดยใช้งบประมาณ กิจกรรมนักศึกษาทีได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล ผลการ
แข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
42
25
30
97
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
35
29
24
88
3. เกษตรศาสตร์
24
30
39
93
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2524 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 5 มหาวิทยาลัยร่วมกัน
เป็ นเจ้า ภาพ จั ดการแข่ ง ขั น 19 ชนิด กี ฬ า มี มหาวิท ยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ไม่ มี
มหาวิทยาลัยใดรับ เป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัย (ก.ก.ม.ท.) จึงขอความ
ร่วมมือให้ 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
66
32
36
134
2. เกษตรศาสตร์
29
30
19
78
3. ศรีนครินทรวิโรฒ
25
35
34
94
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ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2525 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางแสนจั ด การแข่ ง ขั น 17 ชนิ ด กี ฬ า มี ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น 13 มหาวิ ท ยาลั ย ในปี นี้
มหาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งยั งไม่ไ ด้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
รับเป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
49
32
27
108
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
25
26
26
77
3. เกษตรศาสตร์
19
20
35
74
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2526 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย จัดการแข่งขัน 18
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้กาหนดคุณสมบัติของนักกีฬา ดังนี้
1. สาหรับปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
2. สาหรับสูงกว่าปริญญาตรี เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
โดยเริ่มนับตั้งแต่การแข่งขัน ครั้งที่ 9 (ปีการศึกษา 2524) เป็นต้นมา ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
65
47
43
155
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
39
41
27
107
3. เกษตรศาสตร์
16
21
30
68
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2527 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน 19
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
55
31
36
122
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
40
32
32
110
3. เกษตรศาสตร์
17
32
28
77
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2528 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดการแข่งขัน
19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 26 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้ งนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ โดยคณะกรรมการอานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ได้ และได้ มี ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิท ยาลัย
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แห่งประเทศไทยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2528 โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเสียค่า
สมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน การแข่งขัน ครั้งนี้มีนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 4,292 คน ซึ่ง
สูงสุด นับแต่มีการแข่งขันมา ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
84
40
21
145
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
25
25
35
85
3. เกษตรศาสตร์
19
30
25
74
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขั น 27 มหาวิทยาลัย ในปีนี้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
และการดาเนินการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพครั้งสาคัญโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาและ
ผลการศึกษา การแข่งขันครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้แยกเป็น 3 มหาวิทยาลัย (พระ
นครเหนือ, ธนบุรี, และเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มโครงงานพัฒนา
กีฬาชาติขึ้น โดยรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษเป็นมหาวิทยาลัยแรกและมีนักกีฬาใน
โครงการส่วนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
38
26
27
91
2. ศรีนครินทรวิโรฒ
29
34
34
97
3. เกษตรศาสตร์
26
26
26
78
ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2530 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน จัดการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 31 มหาวิทยาลัย ในปี
นี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ มีการ
ประกาศตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ เกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาและเอกสารการ
สมัครไม่ครบตามกาหนด ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
43
26
27
96
2. จุฬาลงกรณ์
41
34
26
101
3. ศรีนครินทรวิโรฒ
19
26
29
74
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ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2531 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน 19
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 34 มหาวิทยาลัย ในปี นี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
แห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้กาหนดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการ
เรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต (จากเดิม 9 หน่วยกิต) และการแข่งขันครั้งนี้มีปัญหาใน
การจัดการแข่งขั นมวยสากลสมัครเล่นเกี่ยวกั บคุณสมบัตินักกีฬ าจนทาให้ ก.ก.ม.ท. ต้องนาไป
ทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบใหม่อีกครั้ง ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
47
30
22
99
2. จุฬาลงกรณ์
42
26
20
88
3. เกษตรศาสตร์
14
20
20
54
ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2532 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน 19
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 33 มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอานวยการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเอกชนเข้าเป็นสมาชิกได้เหมื อนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
จากมติดัง กล่า วท าให้มี ม หาวิท ยาลัย สมัค รเข้ าร่วมการแข่ง ขันมากขึ้ นกว่ าเดิ ม โดยเฉพาะกี ฬ า
ประเภททีม ต้องมีการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อให้เหลือทีมตามจานวนที่กาหนดในแต่ละชนิดกีฬา
เป็นปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เหรียญทองเป็นอันดับ 1 ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคาแหง ครอง
อันดับ 1 มาถึง 14 ครั้ง ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
43
37
29
109
2. เกษตรศาสตร์
28
27
25
80
3. รามคาแหง
24
29
25
78
ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2533 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดการแข่งขัน
20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย ในปีนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา (ซึ่งแยกออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และ
ม.อุ บ ลราชธานี ได้ ส มั ค รเข้ า แข่ ง ขั น เป็ น ครั้ ง แรก คณะอนุ ก รรมการเทคนิ ค การกี ฬ าในคณะ
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้เริ่มนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอน
การสมั ค รของมหาวิท ยาลัยต่า งๆ และมีนัก กี ฬาจานวนมากที่สุดที่ถูก ตัดสิทธิ์ไ ม่ใ ห้เข้าแข่งขัน
เนื่องจากคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบ ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
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มหาวิทยาลัย
1. จุฬาลงกรณ์
2. รามคาแหง
3. เกษตรศาสตร์

ทอง
39
32
30

เงิน
28
28
29

ทองแดง
31
21
27

รวม
98
81
86

ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน 22 ชนิด
กีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรก
และได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินักกีฬามวยสมัครเล่น ให้มีคุณสมบัติเหมือนกับนักกีฬาชนิด
อื่นๆ คณะอนุกรรมการเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้พิจารณารูปแบบจัดการแข่งขันใหม่ และคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยมีมติให้กีฬาประเภททีม
ลดจานวนลงเหลือ 12 - 16 ทีม โดยจัดการแข่งขันแบบลีก (League) หรือใช้แบบโซน ซึ่งเริ่มใช้ระบบ
นี้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และได้มีการทดลองจัดวอลเลย์บอล
หญิงรอบคัดเลือก โดยคัดให้เหลือ 12 ทีม ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
44
28
24
96
2. รามคาแหง
25
37
41
103
3. กรุงเทพ
24
9
19
52
ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม 2536 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขัน
22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ กีฬาประเภททีมได้จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬารอบคัดเลือกขึ้น เพื่อให้เหลือจานวน 12 - 16 ทีม สาหรับวอลเลย์บอลหญิง จัดการ
แข่งขันรอบคัดเลือกต่างไปจากประเภทอื่น คือ คัดเอาทีมที่ได้คะแนน 12 ทีม ไปแข่งขันในรอบ
สุดท้ า ย และมี ก ารลดนัก กี ฬ ายู โ ดให้เหลือ รุ่น ละ 1 คน เพื่ อให้ส อดคล้องกั บการแข่งขันระดั บ
นานาชาติ เริ่มมีการจากัดและปรับลดจานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันในกีฬาหลายประเภท เช่น ยิง
ปืน หมากกระดาน แบดมินตัน เทนนิส บริดจ์ จากการที่มีการดาเนินการดังกล่าว ทาให้ลดจานวน
นักกีฬาจาก 5,636 คน ในครั้งที่ 19 เหลือ นักกีฬาที่แข่งในครั้งนี้ ประมาณ 4,300 คน ผลการแข่งขัน
3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
44
25
32
101
2. จุฬาลงกรณ์
30
29
26
85
3. กรุงเทพ
16
12
17
45
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ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน 2536 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน
23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 39 มหาวิทยาลัย ปีนี้มีการจัดการแข่งขันยิงธนูขึ้นเป็น
ครั้งแรก และได้กาหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่ไม่ได้สัญชาติไทยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
ตามจานวนที่กาหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น และในปีนี้ได้มีปัญหา เกี่ยวกับนักกีฬาที่
เรียนหลายสถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันและมีการเริ่มเก็บค่า ธรรมเนียมเข้าร่วมในการแข่งขันคนละ
20 บาท ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
37
25
37
99
2. จุฬาลงกรณ์
36
36
25
97
3. ศรีปทุม
16
9
5
29
ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน 23
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 37 มหาวิทยาลัย การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพได้จัด
สถานที่แข่งขันไว้หลายแห่ง คือ วิทยาเขตรังสิต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและสนามธูปเตมีย์ ทาให้ต้องใช้บุคลากรในการดาเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการรายงาน
ผลจานวนมาก มีการจากัดจานวนนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะเข้าแข่งขัน เช่น กรีฑา กีฬาทางน้า
ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
43
31
26
100
2. จุฬาลงกรณ์
37
33
39
109
3. กรุงเทพ
21
20
22
63
ครั้ง ที่ 23 ระหว่า งวันที่ 19 - 26 มกราคม 2539 ณ สถาบันเทคโนโลยี ก ารเกษตรแม่โจ้
จัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย การแข่งขั นครั้งนี้ ใช้
สนาม 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามแข่งขัน และการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพมีปัญหาด้าน
การหางบประมาณสนับสนุน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จึงทาให้
เจ้า ภาพลดชนิดกี ฬ า ลงเหลือ 15 ชนิด มีนั ก กี ฬ าเข้า ร่วมการแข่ งขัน 3,798 คน และมีก ารปรั บ
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันจากคนละ 20 บาท เป็นคนละ 40 บาท ผลการแข่งขัน 3 อันดับ
ได้แก่
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มหาวิทยาลัย
1. จุฬาลงกรณ์
2. กรุงเทพ
3. ธรรมศาสตร์

ทอง
32
17
16

เงิน
20
8
11

ทองแดง
32
12
17

รวม
84
37
44

ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มกราคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดการแข่งขัน 21
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งเป็นจานวนที่สูงสุดตั้งแต่มีการ
จัดการแข่งขันมา และมีการชิงชัย 172 เหรียญทอง ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. รามคาแหง
33
25
29
87
2. จุฬาลงกรณ์
31
25
20
76
3. เกษตรศาสตร์
18
26
40
84
ครั้ง ที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 - 16 มกราคม 2541 ณ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัด การแข่ ง ขั น 16 ชนิดกี ฬ า มี ม หาวิทยาลัย เข้า ร่วมแข่งขัน 41 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้ง นี้
เจ้าภาพจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันที่อาคารสระว่ายน้า และเริ่มมีการตรวจสารกระตุ้นเป็นครั้งแรก
ในการแข่งขันมีการชิงชัย 163 เหรียญทอง ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
31
25
22
78
2. เกษตรศาสตร์
22
29
35
86
3. มหิดล
20
13
10
43
ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2541 - 5 กุมภาพันธ์ 2542 ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการแข่งขัน 21 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 46 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพ
จัดสถานที่แข่งขันไว้หลายแห่ง เนื่องจากเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ณ วิทยาเขตบางเขน วิทยา
เขตก าแพงแสน และสนามกี ฬากลาง จังหวัดสุพ รรณบุรี ในระหว่างการแข่งขัน ต้องมีก ารย้ าย
สนามแข่งขันกรีฑาจากวิทยาเขตกาแพงแสน ไปยังสนามกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี เนื่องจากมีฝนตก
หนักทาให้สภาพสนามเสียหายใช้ทาการแข่งขันไม่ได้ ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
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มหาวิทยาลัย
1. จุฬาลงกรณ์
2. เกษตรศาสตร์
3. ศรีปทุม

ทอง
26
25
23

เงิน
23
26
19

ทองแดง
19
39
10

รวม
78
87
52

ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
องครักษ์ จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 51 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้ง
นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาส
มหามิ่งมงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา วิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยรัตนบัณฑิต และวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี มีการชิงชัยทั้งสิ้น
143 เหรีย ญทอง,143 เหรี ย ญเงิ น และ 206 เหรีย ญทองแดง ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัย ฯ (ก.ก.ม.ท.) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายที่จะพัฒนารูปแบบกีฬา มหาวิทยาลัยใหม่ไว้หลายประการ อาทิ ให้เจ้าภาพจัดการ แข่งขัน
ได้ไม่เกิน 18 ชนิดกีฬา จากหมวดกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทยและกีฬาจาก
การเสนอของเจ้าภาพ ส่วนชนิดกีฬาที่เจ้าภาพไม่ได้จัดให้มหาวิทยาลัยที่ไ ม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันรอบมหกรรม รวมทั้งมีการแก้ไขปรังปรุงระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดแต่ละชนิดให้มี
ความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นปัจจุบันอีกด้วย ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
25
16
24
65
2. ศรีปทุม
23
14
19
56
3. เกษตรศาสตร์
22
23
19
64
ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา การแข่งขันครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น 186 เหรียญ
ทอง 191 เหรียญเงิน 263 เหรียญทองแดง ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. ศรีปทุม
23
19
20
62
2. เกษตรศาสตร์
21
15
30
66
3. ธรรมศาสตร์
19
21
21
61
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ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี
จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้มี
การชิงชัยทั้งสิ้น 217 ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
32
23
35
90
2. ศรีปทุม
32
21
17
70
3. กรุงเทพ
26
17
34
77
ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน 21
ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา คือ เรือพาย มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 58 มหาวิทยาลัย การ
แข่งขันครั้งนี้มีการชิงชัย ทั้งสิ้น 194 เหรียญทอง คาขวัญ เกมน้าใจ เกมมิตรภาพ ผลการแข่งขัน 5
อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. ศรีปทุม
43
30
23
96
2. กรุงเทพ
27
17
40
84
3. เกษตรศาสตร์
26
21
20
67
4. ธรรมศาสตร์
21
24
28
73
5. รามคาแหง
11
2
11
31
ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10 - 17 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน 22
ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 61 สถาบัน การแข่งขันครั้งนี้มีการชิงชัย ทั้งสิ้น 234
เหรียญทอง คาขวัญ ทองกวาวเกมส์ เชื่อมสามัคคี ผูกพันไมตรี ผลการแข่งขัน 5 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. กรุงเทพ
35
25
39
99
2. เชียงใหม่
34
22
41
97
3. ศรีปทุม
28
25
21
74
4. เกษตรศาสตร์
23
21
33
77
5. ธรรมศาสตร์
13
16
27
56
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ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมาจัดการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 102 สถาบัน การแข่งขัน
ครั้งนี้มีการชิงชัย ทั้งสิ้น 204 เหรียญทอง คาขวัญ กีฬาปัญญาชน คนรักสุขภาพ ผลการแข่งขัน
5 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. กรุงเทพ
34
32
25
91
2. ศรีปทุม
23
15
20
58
3. เกษตรศาสตร์
20
27
22
69
4. เชียงใหม่
18
19
31
68
5. หอการค้าไทย
14
5
6
25
ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 110 สถาบัน กีฬาสาธิต 3 ชนิดกีฬา คือ
ขี่ม้า ยิงเปฺาบิน และลีลาศ คาขวัญ กีฬาสร้างสุขภาพและสังคมแห่งความสมานฉันท์ ผลการแข่งขัน
5 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. กรุงเทพ
48
29
41
118
2. เกษตรศาสตร์
28
16
31
75
3. ศรีปทุม
24
16
20
60
4. เชียงใหม่
20
29
24
73
5. จุฬาลงกรณ์
11
12
30
53
ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 - 26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์
จ.นครนายก จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 115 สถาบัน คาขวัญ กีฬาสี
เขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการและกัลยาณมิตร ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. กรุงเทพ
31
30
33
94
2. ศรีปทุม
23
17
27
67
3. จุฬาลงกรณ์
21
15
17
53
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ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 115 สถาบัน คาขวัญ พลังกีฬา สามัคคี
เทิดศักดิ์ศรีอุดมศึกษา ผลการแข่งขัน 3 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. เกษตรศาสตร์
31
13
19
63
2. กรุงเทพ
29
32
26
87
3. สถาบันการพลศึกษา
23
24
30
77
ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
จัดการแข่ง ขั น 27 ชนิดกีฬ า มี ม หาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน 117 สถาบัน คาขวัญ พลังกีฬ า พลัง
ความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล ผลการแข่งขัน 5 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
31
23
27
81
2. รามคาแหง
30
17
17
64
3. กรุงเทพ
29
29
27
85
4. เกษมบัณฑิต
25
23
21
69
5. เกษตรศาสตร์
23
19
28
70
ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 111 สถาบัน คาขวัญ สามัคคีที่แดนโดม
ผลการแข่งขัน 5 อันดับ ได้แก่
มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1. จุฬาลงกรณ์
27
21
26
74
2. เกษมบัณฑิต
23
15
17
55
3. กรุงเทพ
20
21
31
72
4. เกษตรศาสตร์
17
12
29
58
5. ธรรมศาสตร์
17
9
28
54
ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2554 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน
25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 117 สถาบัน คาขวัญ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้าใจนักกีฬา
ผลการแข่งขัน 5 อันดับ ได้แก่
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มหาวิทยาลัย
1. จุฬาลงกรณ์
2. รัตนบัณฑิต
3. รามคาแหง
4. สถาบันการพลศึกษา
5. กรุงเทพ

ทอง
51
19
18
17
16

เงิน
36
5
18
15
19

ทองแดง
40
8
13
28
27

รวม
127
32
49
60
62

3. ความเป็นมาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกีฬาระดับอุดมศึกษาที่ถูก
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของความต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้การแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งจะนาไปสู้ความสามัคคีและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของ
นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คือ
1. เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และบุคลากรให้มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี มีน้าใจนักกีฬา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักให้โอกาสผู้อื่น มีระเบียบวินัย รู้จักปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่าง
บริสุทธิ์ใจ มีความอดทน รู้จักอดกลั้น รู้จักควบคุมตนเองและมีความสามัคคี รู้จักร่วมมือปฏิบัติการ
ต่างๆ อย่างกลมกลืน รู้จักแก้ปัญหาอย่างสันติ รู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและวัฒนธรรมการกีฬา ให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็ นแบบฉบับ
ที่ดีงามของการกีฬาระดับชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริม ทานุบารุง และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาไทย
ในสมั ยก่ อน การแข่ง ขันกีฬ าระดับอุดมศึก ษา ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการจัดการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเองแบบหลวมๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะของการ
จัดการแข่งขันแบบเหย้าเยือน ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จึง
ได้มีความพยายามที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบของการจัดการแข่งขัน
แบบมหกรรม กล่าวคือ เป็นลักษณะของการจัดการแข่งขั นที่รวมมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่
สนใจจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในคราวเดียวกันพร้อมกัน จนกระทั่ง ในปีพ.ศ. 2513 การ
แข่งขันมหกรรมกีฬาระดับอุดมศึกษาจึงถือกาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีองค์การนักศึกษาและชมรมกีฬาจาก 8 มหาวิทยาลัยจัดส่งนักกีฬาเข้า
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ร่วมการแข่งขัน ทาการแข่งขันใน 12 ชนิดกีฬาระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2513 แต่ทว่า ภายหลัง
จากการแข่งขันดังกล่าว พบว่า ปัญหาหลักของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหกรรม คือ เรื่องของ
การขาดงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหกรรมนั้น จะมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันเป็นจานวนมากและใช้ระยะเวลาหลายวันในการจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจาเป็นที่
จะต้องใช้จ่า ยงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมากในการจัดการแข่งขัน
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่จัดส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2515 ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้มีการยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
ฉบับแรกขึ้น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ปัจจัย
บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ ดารงตาแหน่งประธานและเลขาธิการคนแรกของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน)เพื่อใช้ในการจัดการ
แข่งขัน
อย่ า งไรก็ ตาม เมื่ อคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่ งประเทศไทย มีจ านวนสมาชิ ก
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งทาให้
ปัญหาดังเดิมของการจัดตั้งคณะกรรมการใหญ่ขึ้นตามมาเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากความพยายามใน
การรัก ษาให้ก ารแข่ ง ขั นกี ฬ ามหาวิทยาลั ย เกิ ดขึ้ นเป็ นประจ าทุ ก ปี แม้ ว่าจะประสบปั ญหาด้า น
งบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในหลายๆ ครั้ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
สถาบันเพื่อสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นได้ เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งที่ 5,
6, 7 และ 9 ที่มีเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมหลายมหาวิทยาลั ย แม้ว่าการจัดการแข่งขันในช่วงเวลา
ดัง กล่ า ว จะยั ง มี จ านวนสมาชิ ก อยู่ น้ อ ยเพี ย ง 13 สถาบั น ทั้ง นี้ ในปัจ จุ บั น คณะกรรมการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 126 สถาบัน ล่าสุดคือ มหาวิทยาลัยพะเยา
นอกจากบทบาทในด้ า นการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยังให้ความสนใจการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
กีฬาแก่นิสิต นักศึกษา และขยายบทบาทขององค์กรสู่เวทีระดับสากลเช่นเดียวกัน ดังวิสัยทัศน์ของ
องค์กร ดังนี้
- สร้างเสริมสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างทั่วถึง
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา นาพาไปสู่การปฏิบัติเพื่อความเป็น
เลิศ
- เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายความร่วมมือด้านการกีฬาในระดับสากล
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4. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554)
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550-2554 ) ซึ่งมุ่งพัฒนาสู่
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญาในการพัฒนาบริหารประเทศ ควบคู่ ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” และให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัว
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยกีฬาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปั ญญา รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนากีฬา
ของชาติ โดยได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 25312539 ) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2540-2544 ) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3 ( พ.ศ. 2545-2549 ) และแผนพัฒนาการกี ฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) (สานักวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2550 ) ซึ่งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นแผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
( พ.ศ. 2550-2554 ) โดยแผนพัฒนาการกี ฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) ( การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2551 ) มีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การบริหารการกีฬา
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างค่านิยมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
2. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนาการเล่นกีฬา การออกกาลังกาย
และนันทนาการ ตลอดจนการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสูงขึ้น
3. เพื่อให้มีการศึกษา วิจัย และนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการกีฬา การ
ออกกาลังกาย และนันทนาการ
4. เพื่ อ บู ร ณาการทรั พ ยากรทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ดการกี ฬ าที่ เ ป็ น ระบบ และมี
มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ
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5. เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านการกีฬา นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักวิจัย
ด้านการกีฬา
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญแก่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะการเล่นกีฬาและออกกาลังกายขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ กและเยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ให้ความสาคัญแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุก
กลุ่มได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกาลังกายสม่าเสมอเป็นประจา
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาการกี ฬ าเพื่ อความเป็ นเลิศ ให้ ความส าคัญ แก่ เ ด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาการกีฬ าเพื่อการอาชีพ ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาชนิดกี ฬาที่มี
ศักยภาพสู่การเป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้ความสาคัญแก่การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา และการนาความรู้ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
การแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
6. ยุทธศาสตร์การบริหารการกีฬา ให้ความสาคัญแก่การบริหารงานแบบบูรณาการ โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม สร้างและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ และมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนต่อไป
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์นี้ มียุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ ยุทธศาสตร์การบริหารการกีฬา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน และพัฒนา
ความสามารถโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมี
จานวนเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนากีฬาทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด ชาติ และ
นานาชาติ)
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3. เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับอาเภอจังหวัด ชาติ และนานาชาติ)
4. เพื่อสร้าง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบและมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการจัดและส่งแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
เพื่ อส่ง เสริม ให้นัก กี ฬ าทุ ก กลุ่ม ทุก ระดับ มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพั ฒนา
ความสามารถ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
ผลผลิต
ความสาเร็จของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. สถิติในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติดีขึ้น
2. ประเทศไทยเป็ นเจ้า เหรีย ญทองซีเกมส์ ในชนิดกี ฬ าสากลที่มีก ารแข่งขันในกี ฬ า
เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิก
3. ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1-5 จากการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
4. ประเทศไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
5. ชนิดกีฬาที่ได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
มาตรการ
การพัฒนานักกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สมาคมกีฬาและองค์กรกีฬาต่างๆ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬามาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนในการเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการแรงจูงใจสาหรับนักกีฬาให้เพิ่มขึ้นทั้งในระดับจังหวัด ชาติ และ
นานาชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ก.ก.ม.ท./อปท./สมาคมกีฬา/โอลิมปิก/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/เอกชน ฯลฯ
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีจานวน
เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนากีฬาทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด ชาติ และ
นานาชาติ)
ผลผลิต
1. บุคลากรทางการกีฬามีจานวนเพียงพอและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
2. มี ส ถาบั น ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการกี ฬ าระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
1. บุ ค ลากรทางการกี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ขี ด ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ในแต่ละระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. มาตรฐานสถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
มาตรการ
การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการกีฬาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับ
อาเภอจนถึงระดับนานาชาติโดยเปิดหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้มีโอกาสในการหา
ประสบการณ์และการสอบเลื่อนระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรทางการกีฬาในทุกระดับ
4. ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในทุก
ระดับ โดยยกเว้นภาษีและให้สิทธิประโยชน์เป็นการจูงใจ
5. ส่ง เสริม ให้มีก ารจัดตั้งสถาบันผลิตและพั ฒนาบุคลากรทางการกีฬ าระดับชาติ และ
นานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./กค./มท./อปท./สมาคมกีฬา/โอลิมปิก/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/เอกชน ฯลฯ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ)
ผลผลิต
มีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา ที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร
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ตัวชี้วัด
สถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน ที่ได้มาตรฐานในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีศูนย์กลาง
อย่างน้อย 1 แห่ง และมีเครือข่ายภาคกีฬา (5 ภาค) ภาคละอย่างน้อย 1 แห่ง
มาตรการ
การสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอานวยความสะดวกด้า นการกีฬา มี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อฝึกนักกีฬาทีมชาติ
2. สนับสนุนให้คณะกรรมการกีฬาทุกระดับสร้างปรับปรุง พัฒนา และบารุงรักษาสนาม
กีฬา และศูนย์วัสดุอุปกรณ์กีฬาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้เอกชนจัดสร้างสถานกีฬา และสถานออกกาลังกายในเชิงธุรกิจด้วยมาตรการ
ทางภาษีและมีสิทธิประโยชน์จูงใจ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./กค./มท./อปท./สมาคมกีฬา/โอลิมปิก/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/เอกชน ฯลฯ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4
เพื่อสร้าง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์ กัน
อย่างเป็นระบบ และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
เครือข่ายองค์กรกีฬาได้รับการพัฒนาและขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกอาเภอ รวมทั้งมี
ระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
มีเครือข่ายองค์กรกีฬาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเชื่ อมโยงอย่างเป็นระบบใน
ทุกระดับ
มาตรการ
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาชมรมกีฬา สมาคมกีฬา ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัดและชาติในสถานศึกษาทุกระดับมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกี ฬา
อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีการนาระบบบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายกีฬามาใช้อย่างเป็นระบบในทุก
ระดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./พม./มท./อปท./สมาคมกีฬา/โอลิมปิก/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/เอกชน ฯลฯ
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 5
เพื่อพัฒนาระบบการจัดและส่งแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ผลผลิต
มีระบบการจัดการแข่ งขันและระบบส่งแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด
สามารถจัดการแข่งขันกีฬาและส่งแข่งขัน ได้ตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
มาตรการ
การพัฒนาระบบการจัดและส่งแข่งขันกีฬามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ใน
การสนับสนุนการจัดและส่งแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ชาติ และ
นานาชาติ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. ผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทาหน้าที่เป็นผู้รักษาปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
กติกาให้ทันสมัยและเป็นไปตามข้อกาหนดของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
3. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
ชาติ และนานาชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการแข่งขั นหรือสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาคนพิการ
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องทุกระดับและเป็นระบบ
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีนโยบายให้สมาชิกมีโอกาสเล่นกีฬาและ
แข่งขันกีฬาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
6. สนับสนุนให้หน่วยงานเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้งทีมกีฬา
และพัฒนากีฬาของตนเอง
หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./พม./มท./อปท./สมาคมกีฬา/โอลิมปิก/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการศึกษา/เอกชน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารการกีฬา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและบุคลากรในการบริหารจัดการกีฬาทุกระดับของภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้ทันสมัย
2. เพื่อบูรณาการแผนและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายสู่
ระดับการปฏิบัติและในระดับเดียวกัน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และบุคลากรในการบริหารจัดการกีฬาทุกระดับของภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้ทันสมัย
ผลผลิต
ระบบ กลไก และนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการกีฬามี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรสมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงและพั ฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬ าให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 60
2. มีคณะกรรมการการกีฬาที่มีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อยจานวน 1
คณะกรรมการครบทุกระดับได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค และระดับชาติ
3. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัดและระดับชาติที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
และติดตามผลดาเนินงาน
4. มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในทุกๆ ด้านให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
5. มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด และระดับชาติ
6. มีการวิจัยและพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการความรู้ด้านการกีฬา
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ตาบล
อาเภอ จังหวัด และระดับชาติ
8. องค์กรด้านการกีฬาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการผลิตสื่อ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
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มาตรการ
1. การปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจัดการองค์กรกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรกีฬาทั้งระบบ
2) เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของภาคเอกชนภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ด้านการกีฬา ทั้งด้านงบประมาณ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และ
บุคลากร
3) ส่งเสริมการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) ในทุกองค์กร
ชมรม และสมาคมด้านการกีฬา
4) สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนา และความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทั้ง
ในประเทศ และระหว่างประเทศ
5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาการกีฬา การออกกาลัง
กาย และนันทนาการของประชากรในท้องถิ่น
2. การกากับและควบคุมนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาตลอดจนงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) จัดทานโยบายสาธารณะในการพัฒนาการกีฬาของประเทศที่เป็นรูปธรรมและมี
การบูรณาการทุกภาคส่วน
2) จัดทาแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการกีฬาการออกกาลังกายและนันทนาการที่
สอดคล้องกันในทุกระดับ
3) การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายและแผน เพื่อลด
ความซ้าซ้อนและการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
3. เพิ่มประสิทธิภาพ กลไก และสมรรถนะในการบริหารจัดการของบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) จัดให้มีคณะกรรมการกีฬาและศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมกีฬา การออกกาลังกายและ
นันทนาการในทุกระดับที่มาจากทุกภาคส่วนในสังคม
2) จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการการกีฬาทุกระดับโดยการฝึกอบรม
สัมมนาแลกเปลี่ยน และทัศนศึกษาดูงาน
3) มีระบบการติดตาม กากับ ดูแล และประเมินผลประสิทธิภาพ ในการบริหาร
งานของทุกคณะกรรมการ องค์กร สมาคม และชมรมด้านการกีฬา
4) มีระบบประสานงานและการบริการด้านสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
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4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ออกแบบระบบและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรทางการกี ฬา การบริหาร
จัดการ การกีฬาวิชาการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่สู่ประชาชน
2) จัดให้มีหน่วยงานหลัก (ระดับจังหวัดและภูมิภาค) ที่รับผิดชอบการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการกีฬา และรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการพัฒนาการกีฬา
5. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ออกกฎหมาย ระเบียบที่ควบคุม กากับ (ติดตามและส่งเสริม) การพัฒนาการกีฬา
2) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สนับสนุนการพัฒนาการกีฬาในอนาคต
3) การปฏิรูปกฎหมายให้ภูมิภาคและท้องถิ่นมีส่วนร่วมพัฒนาการกีฬา
6. เพิ่มแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีกองทุนในการพัฒนาการกีฬาและสวัสดิการของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาทุกระดับ
และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาการกีฬา
3) เพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ของนั ก กี ฬ าและบุ ค ลากรกี ฬ าทุ ก ระดั บ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม ชมรมต่างๆ
7. การบริหารจัดการความรู้ด้านการกีฬา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการกีฬาและการบริหารการกีฬา
2) จัดให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
3) พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารการกีฬา
4) จัดให้มีหน่วยงานกลางในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ ข้อมูล เอกสารทางวิชาการ
งานวิจัยด้านการกีฬา
5) จัดให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการกีฬา เพื่อศึกษาวิจัย รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการกีฬา(ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ)
8. การติดตามประเมินผล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีระบบการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
2) มีระบบการติดตาม กากับ และดูแลการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3) สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและการปรับปรุง
การบริหารงาน
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9. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) จัดทาสื่อ ส่งเสริม และแนะนา การกีฬาการออกกาลังกาย และนันทนาการ และมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีคุณภาพและหลากหลาย
2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
3) การรณรงค์ สร้างกระแสตื่นตัว ค่านิยม และวัฒนธรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
เป็นวิถีชีวิตผ่านสื่อทุกแขนง

หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./กค./กต./กษ./กห./คค./ทก./ทส./นร./พณ./พน./พม./มท./ยธ./รง./วท./วธ./ศธ./สธ./อก./
มสช./วช./สกว./สปสช./สสส./อปท./สถาบันการศึกษา/รัฐวิสาหกิจ/สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ/
สื่อมวลชน ฯลฯ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
เพื่อบูรณาการแผนและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับ นโยบายสู่
ระดับการปฏิบัติและในระดับเดียวกัน

ผลผลิต
1. การบูรณาการและประสานแผนงาน / โครงการและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพของ
กระทรวง
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับนโยบายระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
1. มีการบูรณาการและประสานงาน / โครงการในทุกระดับ (ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด ภาค และระดับชาติ) โดยการจัดทาแผนพัฒนากีฬาระดับต่างๆ โดยประชาชน และเยาวชนมี
ส่วนร่วม
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาการออกกาลังกายทั้งในระดับ
นโยบายระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค
และระดับชาติ
มาตรการ
การสร้างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาการกีฬามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีการบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับแผนปฏิบัติการ
2) ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและสนับสนุนให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเปฺาหมายที่กาหนด โดยให้ทุกท้องถิ่น
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น
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3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน การตัดสินใจ การดาเนินการและ
การติดตามประเมินผล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กก./กค./กต./กษ./กห./คค./ทก./ทส./นร./พณ./พน./พม./มท./ยธ./รง./วท./วธ./ศธ./สธ./อก./
มสช./สปสช./สสส./อปท./สถาบันการศึกษา/รัฐวิสาหกิจ/ สมาคมและชมรมกีฬาต่างๆ ฯลฯ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2552) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษบ้านจา หมู่ที่ 6 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสภาพปัญหาของการดาเนินงานของกลุ่มและรู ปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจาหมู่ที่ 6 ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง 2.เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 3.เพื่อ
ศึกษาทิศทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจาในอนาคต โดยมีโจทย์
ในการวิจัย คื อ 1.รูป แบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ผัก ปลอดสารพิ ษเพื่ อนาไปสู่ก ารก าหนด
ทิศทางของการดาเนินงานกลุ่มให้ยั่งยืนในอนาคตควรเป็นอย่างไร 2.ผู้นากลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่ม
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างไรบ้าง การศึกษาวิจัยใช้วิธีวิจั ยเชิงคุณภาพมี
เครื่องมือในการวิจัยคือ การจัดเวทีเสวนา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์และการทดลองการ
รวมกลุ่มด้วยทฤษฏีการจัดการองค์กร POLC ด้วยกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย ทีมวิจัย
และกลุ่ ม อาชี พ เกษตรกรปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ บ้ า นจ า หมู่ ที่ 6 ที่ มี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที่ ร่ ว มในการ
ดาเนินการวิจัย 30 คน ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านจาหมู่ที่ 6 พบว่าสมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
รวมถึงยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการรวมกลุ่มอาชีพ ผู้นากลุ่มเป็นผู้นาเพียงนามธรรม
ที่ไม่มีอานาจหรือเครื่องมื อที่ใช้ในการบังคับหรือสั่งการ โครงสร้างการรวมกลุ่มยังเป็นเป็นใน
ลัก ษณะที่ ไ ม่ เป็ น รูป ธรรมที่ ชั ด เจนคื อ ไม่ มีผั ง โครงสร้ างกลุ่ม ไม่ มีก ฎระเบีย บข้อ บั งคั บ ไม่ มี
กิ จกรรมในการดาเนินงานกลุ่ม เช่นการประชุมสมาชิก อย่ างต่อ เนื่อง และกลุ่มยั งไม่ไ ด้รับการ
ยอมรั บ ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และ
งบประมาณในการพัฒนา ผลการวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า 1.กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลุก
ผักปลอดสารพิษ บ้า นจาหมู่ที่ 6 มีปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์กรที่ไ ม่เป็ นรูปธรรม ไม่มีหลัก
วิชาการในการรวมกลุ่ม อันนามาสู่ปัญหาทางด้านต่าง ๆ ตามมาคือปัญหาการวางแผนการปลูก
การตลาด บรรจุภัณฑ์ 2.พบความเชื่อมโยงปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ซึ่งมี
ส่วนเชื่อมโยงสาคัญ 5 องค์ประกอบคือ ความรู้ความสามารถของผู้นากลุ่ม, การได้รับความเอาใจใส่
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และความส าคั ญ จากผู้ น าในชุ ม ชน, การสนั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นากลุ่ม ผู้นาชุมชนชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยเชื่อมโยง
ณัฎฐา ถือซื่อ (2542) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาในการดาเนินงานของ
ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด” โดยส่งแบบสารวจให้กับผู้บริหารศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดและ
ส่ง แบบสอบถามไปยั ง ผู้บ ริ หารและผู้ ป ฏิบั ติ งานของศู น ย์ พ ลศึ ก ษาและกี ฬ าจัง หวัด และแบบ
สัมภาษณ์ถามผู้บริหาร 12 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พลศึกษาและกีฬา
จังหวัดส่วนใหญ่ มีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรายงานผลการดาเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้น โครงการเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร แต่ยั ง ขาดแบบฟอร์มรายงานที่เป็นมาตรฐานเดีย วกั น
ผู้บ ริหารและผู้ป ฏิ บั ติง านมี ปั ญหาการดาเนินงานอยู่ ใ นระดับมากในด้านสถานที่ วัส ดุอุปกรณ์
นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาการดาเนินงานของศูนย์ พลศึก ษาและกีฬ าจังหวัด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการวางแผนและด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
พันธุปรี ดาบเงิน (2539) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานของสมาคมกีฬา ศึกษาปัญหาในการ
ดาเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด เปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด ตาม
การรับรู้ของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัด ตามตัวแปรที่ตั้งของสมาคมกีฬาจังหวัดตาม
ภูมิภาค และเปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด ตามการรับรู้ของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัด ตามตัวแปรที่ตั้งของสมาคมกีฬาจังหวัดตามภูมิภาค ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัด จานวน 43 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 730 คน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ผลวิจัยพบว่า 1. ด้านการวางแผน จากแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก สมาคมกีฬา จังหวัดมีการตอบสนอง
มากอยู่ 3 แผนงาน คือ แผนพัฒนากีฬาเพื่อการแข่งขัน ร้อยละ 90.24 แผนพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 87.80 และแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 82.92 2. ด้านการจัดการองค์การ สมาคม
กีฬาจังหวัดจัดให้มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ร้อยละ 53.66 มีการกาหนดส่วนงานและแบ่ง
งานภายใน ร้อยละ 46.43 มีการกาหนดความสัมพันธ์ภายในสมาคม ร้อยละ 51.22 มีการกาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ร้อยละ 70.73 3. ด้านการจัดการบุคลากร สมาคมกีฬาจังหวัดส่วน
ใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจาทางานเต็มเวลา ร้อยละ 73.17 เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ร้อยละ 17.07 และมี
ลักษณะรับค่าตอบแทนจากสมาคม ร้อยละ 24.39 เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝูายกีฬาฟุตบอล ร้อยละ
87.80 รองลงมาเป็นกรีฑา ร้อยละ 85.36 4. ด้านการงบประมาณ สมาคมกีฬาจังหวัดส่วนใหญ่มีการ
จัดทาแผนงบประมาณประจาปี ร้อยละ 92.68 งบประมาณส่วนร้อยละ 100.00 ได้มาจาก กกท.
รองลงมาเป็นเงิ นบริจาค ร้อยละ 56.10 และจากค่าสมาชิก ร้อยละ 48.78 5. ด้านสถานที่ วัส ดุ
อุปกรณ์ สถานที่ทาการส่วนใหญ่ใช้สถานที่ของผู้อื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 87.80 มี
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เครื่องอานวยความสะดวกและเป็นทรัพย์สินของสมาคม ร้อยละ 60.98 6. ด้านการอานวยการ ส่วน
ใหญ่มีลักษณะการสั่งงานโดยตรง 60.96 รองลงมาเป็นการสั่งงานแบบขอร้อง ร้อยละ 21.96 ส่วน
ใหญ่มีการสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 82.93 และมี การควบคุมติดตามผลในการดาเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ ร้อยละ 90.24 โดยการเสนอเป็นรายงาน ร้อยละ 48.78 รองลงมาเป็นการตรวจ
เยี่ยม ร้อยละ 24.39 7. ด้านการประสานงาน โดยการใช้จดหมายหรือหนังสือ ร้อยละ 87.80 มีการ
ประชุมกรรมการบริหารสมาคม โดยเฉลี่ย 1-5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 6.82 รองลงมา 11-15 ครั้งต่อปี ร้อย
ละ 29.28 และ 8. ด้านการรายงานผล ใช้การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 56.10 ใช้รายงานใน
ที่ประชุม ร้อยละ 43.90
ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (2540) ได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ
และแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 กั บ นโยบายของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยและ
แผนปฏิบัติก ารของการกีฬ าแห่งประเทศไทย เพื่ อประเมินผลการดาเนินงานของการกี ฬ าแห่ง
ประเทศไทย ตามนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ และแผนพัฒ นาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และเพื่อ
เสนอกลยุ ท ธการจัดท าแผนปฏิบั ติก ารให้ส อดคล้องกั บนโยบายด้านการกี ฬาของรัฐ และแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนและการ
ดาเนินงานตามแผน ปฏิบัติการของกกท. ตามแผนงานการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน และโครงการ
สาคัญ 4 โครงการ ระดับแผนงานละ 3 คน ระดับโครงการๆ ละ 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาหรับกาหนด
เกณฑ์กรอบแนวคิดการประเมินเบื้องต้น จานวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาหรับตรวจสอบความตรงเชิง
สอดคล้องของเกณฑ์การประเมินตามเทคนิคเดลฟาย จากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 3
กลุ่ม จานวน 21 คน ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของกกท.ในแผนงานการ
พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและโครงการ 4 โครงการ ระดับแผนงาน 3 คน ระดับโครงการๆ ละ 2 คน
หน่วยงานละ 1 รวม 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกลงทะเบีย นที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสะดวกแก่การจดบันทึกข้อมูล และการจัดข้อมูลภายหลัง แบบตรวจสอบรายการ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลวิจัยพบว่า 1) นโยบายด้านการกีฬาของรัฐ
และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีความสอดคล้อง กับนโยบายและแผนการปฏิบัติการ
ของกกท. ในขณะเดีย วกั น พบว่า แผนปฏิบัติก ารของกกท. ไม่ครอบคลุมแผนพั ฒนาการกี ฬ า
แห่ง ชาติฉ บับ ที่ 1 ด้า นการพัฒนาโภชนาการกั บการกีฬา และการพัฒนาการกี ฬาเพื่อการอาชีพ
รวมทั้งไม่ครอบคลุมนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ ด้านสวัสดิการนักกีฬา และการให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการกีฬา 2) ผลการประเมินแผนงานพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน และโครงการคัดสรร 4
โครงการ พบว่า ผลการดาเนินงานส่วนใหญ่มีคุณภาพตามเกณฑ์ และ 3) กลยุทธการจัดแผนปฏิบัติ
การของกกท. ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการกีฬาของรัฐ และ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
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ที่ 2 ควรบูรณาการวิธีจัดทาแผนเชิงทฤษฎีร่วมกับผลการประเมิน และการประเมินตามแรงขับของ
ทฤษฎีของเชน
สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล (2552) ได้ศึกษาการบริหารจัดการวิทยุชุมชน "คนเมืองหละปูน"
อย่ า งมี ส่วนร่วม ในตาบลปู า สัก อาเภอเมือง จังหวัดล าพู น 1. เพื่ อศึก ษาหาปัจจัย ที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานของวิทยุชุมชน "คนเมืองหละปูน" 2. เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงานวิทยุ
ชุมชน "คนเมืองหละปูน" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เป็นวิทยุสาธารณะ ที่ทาหน้าที่เสมือนกระบอกเสียง
ในการแจ้งข่าวสารภายในชุมชน เป็นศูนย์กลางการสื่อสารทั้งด้านสาระและบันเทิงกับชุมชนมา
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทว่ า ในการด าเนิ น งานในระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่ า นมานี้ แม้ จ ะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการในการบริหารงานทั้งหมด 9 คน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีผู้ทางานเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน
เท่านั้น ทาให้คณะทางานต้องประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน มีความเหน็ดเหนื่อยจากการทางาน
แต่ด้วยความมีใจรักในการจัดการวิทยุชุมชนจึงเป็นแรงผลักดั นให้คนกลุ่มดังกล่าวดาเนินงานมา
จนถึงทุกวันนี้ ส่วนคณะกรรมการคนอื่ น ๆ ที่แม้จะมีใจรักในการทาวิทยุชุมชนเช่นกัน แต่ยังไม่
เชื่ อมั่ นในศั ก ยภาพของตนเองว่า จะสามารถบริหารจัดการวิทยุชุมชนได้ ส่งผลให้เริ่มห่างหาย
ออกไป ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นถึงความสาคัญของวิทยุชุมชนและเห็นถึงปัญหาที่เกิ ดขึ้นกับวิทยุ
ชุม ชน อยากเห็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของวิทยุ ชุมชน ให้
ชุมชนรู้จักการใช้ประโยชน์ร่วมกันและให้ชุมชนเข้าใจในความเป็นเจ้าของวิทยุชุมชนร่วมกันไม่ใช่
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อที่จะให้วิทยุชุมชนแห่งนี้เป็นของชุมชนโดยแท้จริง เกิดการพัฒนาและ
ขยายการใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนต่อไป ผลวิจัยได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการวิทยุชุมชน “คนเมืองหละปูน” อย่างมีส่วนร่วมในตาบลปูาสัก อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ได้
องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผลต่อการดาเนินงานของวิทยุชุมชน องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรค ของการดาเนิ นงานวิทยุชุมชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการวิทยุ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งได้ได้รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทพื้นที่ เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนที่เข้ามาในกระบวนการวิจัย และเกิดการมีส่วนร่วม
ของคนในพื้นที่ทั้งในแง่การรับฟัง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยุชุมชน
อาพัทธ์ เตียวตระกูล (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลของการบริหาร
องค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และ
วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการบริ ห ารองค์ กรกี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ และเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครใน
ส่วนทรัพยากรในการบริหารอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกระบวนการบริหารและผลการดาเนินงานด้าน
กี ฬ าอยู่ ใ นระดั บ ดี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรในการบริ ห าร ระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน พบว่ าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่
แตกต่า งกั นอย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรีย บเที ย บความคิดเห็นเกี่ ย วกั บผลการ
ดาเนินงานด้านกี ฬา ระหว่างนิสิตนัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัย รัฐและเอกชน พบว่า ในทุก ด้านมี
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการบริ ห ารองค์ ก รกี ฬ ามี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ทรั พ ยากร กระบวนการบริ ห าร และผลการด าเนิ น งานด้ า นกี ฬ า โดยมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการดาเนินงานกีฬาด้านกีฬาขั้น
พื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และอันดับการบริหารองค์กรกีฬามีความสัมพันธ์กับอันดับการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุ ษ ณี ย์ จิ น ตนาประวาสี (2544) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารการกี ฬ าของ
มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ ” โดยท าการเก็ บข้อมูล จากคณะกรรมการบริหารการกี ฬ า ผู้ที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการกีฬา นักกีฬาที่คัดเลือกเข้ามาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการ
กีฬา และนักกีฬาของชมรมกีฬาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดประมวลตาม
ความจากการสัมภาษณ์ค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ
กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องมีการพัฒนา และปรับปรุง ด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ ตลอดจน
วางแผนการจัดการบริหารการกีฬาอย่างมีระบบสะดวกต่อการติดตามประเมินผล เมื่อเปรียบเที่ยบ
ผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 โดยใช้ค่าเปรียบเทียบ ผล
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอยู่ในลาดับที่ 13 ของจานวนสถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ทั้งหมด 37 สถาบัน ที่ได้รับเหรียญรางวัล
อาภา สุจิณโณ (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การจัดการศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภาคกลางจานวน
10 แห่ง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศูนย์กีฬา และการศึกษาเอกสารประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปเชิงบรรยายในส่วนที่ข้อมูลสัมภาษณ์ และสรุป
แนวความคิดเห็นโดยการสรุปแล้วเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจั ยพบว่า ผู้บริหารศูนย์กีฬาส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-50 ปี ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน ไม่มีเงินเดือนประจาตาแหน่ง มี
ความรับผิดชอบงานด้านอื่นด้วย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งระหว่าง 10-20 ปีขึ้นไป
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งานวิจัยต่างประเทศ
Kikulis (1992) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบองค์กร
ขององค์กรกีฬาระดับชาติ” วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นการทาความเข้าใจลักษณะหรือการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด รู ป แบบองค์ ก รขององค์ ก รกี ฬ าระดั บ ชาติ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์นี้ จึงแบ่งการศึกษาครั้งนี้เป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันด้วย
ส่วนแรกเป็นการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับ โครงสร้างขององค์กร
กี ฬ าสมั ค รเล่นในแคนาดา ซึ่ง ท าให้ไ ด้ข้อ สนเทศที่แสดงให้เห็น ถึงการจัด เตรีย ม ค่ านิย ม และ
รูปแบบโครงสร้างองค์กรขององค์กรกีฬาระดับชาติส่วนใหญ่มีการระบุถึงรูปแบบโครงสร้าง 3
รูปแบบคือ แบบโต๊ะอาหาร แบบห้องพัก และแบบสานักงานบริหาร ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ชี้แนะการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในองค์กรกีฬาระดับชาติ
กลุ่มหนึ่ง
ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรในองค์กรกีฬาระดับชาติ 36
แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Quadrennial Planning Program ระหว่างปี 1984-1988 จากรูปแบบ
โครงสร้าง 3 รูปแบบดังกล่าวแต่ละรูปแบบถูกกาหนดรูปแบบสาหรับอ้างถึง 3 ประการ คือ ความ
ชานาญเฉพาะด้าน ความเป็นมาตรฐาน และการตัดสินใจ มีการกาหนดเค้าโครงร่างของรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน ความหลากหลายของรูปแบบองค์กรและรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วงเวลา คือ ปี 1984 ปี 1986 และปี 1988 องค์กรกีฬาแห่งชาติเปลี่ยนไปใน 2
แนวทาง คื อ เปลี่ย นไปสู่ แบบห้ องพั ก และแบบส านั ก งานบริ หาร องค์ก รกี ฬ าแห่ งชาติ มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 5 แบบ (คือ แบบเฉื่อย แบบเข้ามารวมกัน แบบ
กาหนดจุดมุ่งหมายใหม่ แบบเปลี่ยนทิศทาง แบบไม่แก้ปัญหา) และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ ถูก จากั ดอยู่ เ ฉพาะองค์ ก รต่างๆ ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงแบบก าหนดจุดมุ่งหมายใหม่ใ น
ทิศทางที่มุ่งไปสู่รูปแบบสานักงานบริหาร
ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างการตัดสินใจสาหรับองค์กร
กีฬ าแห่ง ชาติทั้ง 36 แห่ง การวิเคราะห์ก ารตัดสินใจพบว่ามีมิติต่างๆ คือ การทาให้เป็น รูปแบบ
เส้นทางการตัดสินใจ ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และความตั้งใจในการตัดสินใจ มี
ความสาคัญมากกว่าหัวข้อของการตัดสินใจเมื่อพยายามที่จะเข้าใจโครงสร้างของการตัดสินใจของ
รูปแบบโครงสร้างแบบต่างๆ ขององค์กรกีฬาแห่งชาติ รูปแบบสานักงานบริหารมีลักษณะของความ
ตั้งใจในการตัดสินใจนั้นคือ นาโดยมืออาชีพและช่วยเหลือโดยอาสาสมัคร โครงสร้างการตัดสินใจ
เปลี่ ย นแปลงไปตามหั ว ข้ อ และการเปลี่ ย นแปลงด้ า นโครงสร้ า งจะเกิ ด ควบคู่ กั น ไปกั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการตัดสินใจ แต่เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ แล้วก็แสดงให้เห็นว่า
ความตั้งใจของการตัดสินใจจากอาสาสมัครสู่มืออาชีพไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา 4 ปีแต่อย่างใด
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Cheng (1993) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การประเมินสมรรถนะในการจัดการกีฬาสาหรับ
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)” วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นการกาหนดสมรรถนะต่า งๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดการองค์กรกีฬาให้ได้ผลดี และถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่จาเป็นต้องมีใน
การเป็นผู้นาและการจัดการกีฬาสู่หลักสูตรการศึกษาของไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถนะทางวิชาชีพสาหรับผู้จัดการกีฬาในไต้หวันเรียงลาดับจากสูงลงมาต่า มีดังนี้
ก. ความรู้เกี่ยวกับกีฬา
ข. มนุษยสัมพันธ์
ค. การพูดต่อสาธารณชน
ง. การจัดการด้านบุคคล
จ. การเขียน
ฉ. การจัดการด้านการเงิน
ช. สมรรถภาพส่วนบุคคล
ซ. การจัดการด้านกีฬา
ฌ. อื่นๆ
2. การศึกษาสาหรับผู้จัดการกีฬาในไต้หวันที่เป็นด้านสาคัญ 10 อันดับแรกคือ
ก. การบริหารการกีฬา
ข. การวางแผนและการจัดการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ค. การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
ง. การบาดเจ็บจากการกีฬา
จ. การจัดการด้านบุคคล
ฉ. การจัดการ
ช. การจัดการโปรแกรมสาหรับนันทนาการและกีฬาเยาวชน
ซ. การสื่อสารระหว่างบุคคล
ฌ. การตัดสินกีฬา
ญ. การสอนกิจกรรมกีฬา
3. มีค วามแตกต่า งอย่ างมีนัย สาคัญระหว่าง ผู้อานวยการกีฬ า ตัวแทนการกีฬ า องค์ก ร
ควบคุมระดับชาติ และการกีฬาอาชีพ ในแง่ของการจัดการกีฬาในด้าน
ก. ด้านที่ศึกษามา
ข. องค์กรที่ทาหน้าที่เป็นสถานที่ฝึกงานสาหรับนักศึกษาปริญญาโท
ค. จานวนชั่วโมงรวมสาหรับการฝึกงาน
ง. หน้าที่หลักของผู้จัดการกีฬา
จ. การรับรองวุฒิสาหรับผู้จัดการกีฬา
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Thibault (1993) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “แผนงานในองค์การกีฬาแบบไม่หวังกาไร” (Strategy
in Nonprofit Sport Organizations) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าแผนงานในองค์กรกีฬาแบบไม่
หวังผลกาไร ซึ่งมีแผนงานหลักของกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ 6 อย่างได้แก่ รากฐาน ขนาดของผู้
มาใช้บริการ อาสาสมัคร กลุ่มที่สนับสนุน ค่าอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดได้จากการสังเกตองค์กรกีฬาแห่งชาติ 32 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนงานที่รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มขึ้นสาหรับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ
การวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบ 6 อย่าง ในแผนงาน ใช้วิธีวิเคราะห์ตามจุด 6 จุดตามแบบ
มาตราส่วนของลิเคอร์ท (Likert Scale, 1932) ซึ่งพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทาการคาดคะเนการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรกีฬาแห่งชาติในการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ โดยสรุปแล้วนั้น องค์กร
ต่างๆ วางแผนที่จะทาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ ซึ่งเมื่อปฏิบัติ
ไปแล้วเป็นเวลา 2 ปี พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิด
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่ง ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จานวน 110 คน คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย จานวน 90 คน และนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 12,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 549 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
ใช้ ก ารค านวนขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามแนวคิ ด ของ Taro Yamane ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การโดย
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 0.05 (บุญเรียง, 2543,109)
สูตร

n=

เมื่อกาหนดให้ n
N
e

N
1  N (e) 2

=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 87 คน
110
โดยแทนค่าในสูตร ดังนี้ n =
= 86.274
1  110(0.05) 2
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กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ 2 ได้แ ก่ คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 74 คน
90
โดยแทนค่าในสูตร ดังนี้ n =
= 73.469
1  90(0.05) 2
กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ 3 ได้แก่ นิสิตนัก ศึก ษา และบุคลากรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกี ฬ าของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 388 คน
12,000
โดยแทนค่าในสูตร ดังนี้ n =
= 387.096
1  12,000(0.05) 2
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 3 ชุดสาหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารต่างๆ ศึกษาจากเครื่องมือในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างการบริหารของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และนามาประมวลเข้ากับทฤษฎีต่างๆ ในการ
บริหาร
หลังจากสร้างเครื่องมือแล้ว ได้นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น 3 ชุด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6
ท่าน ทาการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และนาผลการตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence - IOC) ค่า IOC ที่
คานวณได้เท่ากับ 0.5 หรือมากกว่า แสดงว่ามีความเห็นสอดคล้อง ถ้าต่ากว่า 0.5 จะถูกตัดออก หรือ
ปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกเฉพาะข้อคาถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป เพื่อให้คาแนะนาในการ
ปรั บ ปรุง เครื่อ งมื อ สามารถครอบคลุ ม งานวิ จัย ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง จากการวิเ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ได้ค่า IOC เฉลี่ย ดังนี้ 0.95, 0.95 และ 0.95 ตามลาดับ
จากนั้น นาแบบสอบถาม 3 ชุด ไปทดลองใช้ (Try out) โดย
แบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัย แห่ง ประเทศไทย โดยศึก ษากับ คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
จานวน15 คน เพื่อวัดความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงด้วย
สัมประสิทธิ์อัลฟูา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า α = 0.93
แบบสอบถามชุดที่ 2 เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการ
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บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยศึกษากับคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ จานวน 15 คนเพื่อวัดความเที่ยง
(Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเที่ ย งด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟู า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า α = 0.88
แบบสอบถามชุดที่ 3 เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย โดยศึกษากับทดลองใช้กับ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 30 คน เพื่อวัดความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความเที่ย งด้วยสัมประสิทธิ์อัล ฟูา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า α = 0.78
เครื่องมือในการวิจัยมี 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม (ชุดที่ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม (ชุดที่ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กี ฬ ามหาวิท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ผู้ ตอบแบบสอบถาม คื อ คณะอนุก รรมการฝูา ยต่ างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
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ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด)เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถาม (ชุดที่ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการบริ ห ารจั ด การของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร หนั ง สื อ ต ารา และรายงานการวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรการกีฬา เพื่อกาหนดแนวคิดในการวิจัย
2. ศึ ก ษาทฤษฎี และกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เพื่ อ สร้ างเครื่อ งมื อ ในการวิ จั ย โดยให้
ครอบคลุมเนื้อหาทางการบริหาร
3. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity)
4. นาแบบสอบถามทั้ ง 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับคณะกรรมการกี ฬ า
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย แบบสอบถามชุ ด ที่ 2 ส าหรั บ คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และแบบสอบถามชุดที่ 3 สาหรับนิสิต
นัก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ วไปที่ เคยเข้ าร่วมกิ จ กรรมกี ฬ าของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย ทดลองใช้ (Try Out) และหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟูา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟูา (α) เท่ากับ 0.93,
0.88, และ 0.78 ตามลาดับ
5. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยใช้แบบสอบถาม
6. นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างพร้อมรับคืนด้วยตนเอง
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จานวน 87 ฉบับ ได้รับคืน 87 ฉบับ
2. ส่งแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จานวน 74 ฉบับ ได้รับคืน 74 ฉบับ
3. ส่งแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 3 จานวน 388 ฉบับ ได้รับคืน 388 ฉบับ
ซึ่งรวมส่งแบบสอบถามทั้งหมด 549 ฉบับ ได้รับคืนจานวน 549 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
แล้วนามาวิ เคราะห์ ผลด้วยวิธี ก ารทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการสัมภาษณ์ออกเป็นประเด็นต่างๆ ในรูปความเรียง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถาม (ชุดที่ 1) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนามาแจกแจงความถี่ของแต่ละคาตอบ คิดเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอ
ในรูปตารางและความเรียง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และกระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน
(POSDCoRB)
นามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นาเสนอในรูปตารางและความเรียง กาหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามเป็น 4 ระดับ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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การแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด ก ารของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB) ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายข้อและโดย
ส่วนรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) ที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จากตอนที่ 3 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open ended) นามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
เรียบเรียงแล้วสรุปผล และนาเสนอในรูปแบบความเรียง
2. แบบสอบถาม (ชุดที่ 2) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนามาแจกแจงความถี่ของแต่ละคาตอบ คิดเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอ
ในรูปตารางและความเรียง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และกระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน
(POSDCoRB)
นามาวิเ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว
นาเสนอในรูปตารางและความเรียง กาหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามเป็น 4 ระดับ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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การแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB) ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายข้อและโดย
ส่วนรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
3.50-4.00
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.50-3.49
เห็นด้วย
1.50-2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00-1.49 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) ที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จากตอนที่ 3 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open ended) นามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
เรียบเรียงแล้วสรุปผล และนาเสนอในรูปแบบความเรียง
3. แบบสอบถาม (ชุด ที่ 3) ผู้วิจัย นาข้อมูล ที่ไ ด้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนามาแจกแจงความถี่ของแต่ละคาตอบ คิดเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอ
ในรูปตารางและความเรียง
ตอนที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับ ความคิดเห็นที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ของการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จากตอนที่ 2 นามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาเสนอในรูปตารางและความเรียง กาหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามเป็น 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุป ระสงค์ ข องผู้ที่ มี ส่วนร่วมในกิ จกรรมกี ฬาที่เกี่ ยวข้องกั บการบริหารงานของคณะกรรมการกี ฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายข้อและโดยส่วนรวม โดยใช้ เกณฑ์
การประเมินค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ก.ก.ม.ท.)” มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 87 คน 2) คณะอนุกรรมการฝูายต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 74 คน 3) นิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. จานวน 388 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 549 คน โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 3 ชุ ด ส าหรับ แต่ล ะกลุ่ม ตัวอย่ าง ผู้วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ซึ่ง จ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 549 ฉบับ ได้รับกลับคืน 549 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดย
นาเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง โดยแบ่งเป็น 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการ
บริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 5 ความคิ ดเห็น ของคณะอนุก รรมการฝูายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารงานของ ก.ก.ม.ท.
ตอนที่ 6 ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ของ คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า ง ๆ ใน
คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 7 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท.
ตอนที่ 8 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
79
8
87

ร้อยละ
90.80
9.20
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 และเพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
25 – 35 ปี
18
20.69
35 – 45 ปี
57
65.52
45 – 60 ปี
12
13.79
มากกว่า 60 ปี
0
0.00
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 35 – 45 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 และรองลงมา คือ 25 – 35 ปี จานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.69
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
0
0.00
ระดับปริญญาตรี
0
0.00
ระดับปริญญาโท
71
81.61
ระดับปริญญาเอก
16
18.39
อื่นๆ
0
0.00
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 81.61 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาเอก
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด
จานวน (คน)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
81
93.10
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
6
6.90
อื่นๆ
0
0.00
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่ า คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ทยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ส่ ว นใหญ่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 และ
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90

75
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามตาแหน่งที่ดารงใน ก.ก.ม.ท.
ตาแหน่งใน ก.ก.ม.ท.
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประธานกรรมการ
1
1.15
รองประธานกรรมการ
1
1.15
กรรมการ
85
97.70
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่งกรรมการใน ก.ก.ม.ท. จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 97.70
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
หน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา1/
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
ผู้กาหนดนโยบาย
34
27.64
ผู้บริหารกิจกรรม/โครงการ
47
38.21
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประสานงาน
42
34.15
รวม
123
100.00
1/
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 6 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารกิจกรรม/โครงการ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่สาเร็จ
การศึกษาในสาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาเร็จการศึกษาในสาขาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ใช่
55
63.22
ไม่ใช่
32
36.78
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาในสาขาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 63.22
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานกิจกรรมด้านการกีฬา
ประสบการณ์ในการทางานกิจกรรมด้านการกีฬา
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
0
0.00
1 – 5 ปี
5
5.75
5 – 10 ปี
12
13.79
มากกว่า 10 ปี
70
80.46
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่า คณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการทางานกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 10 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 80.46
และรองลงมา คือ 5 – 10 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหาร
จัดการของ ก.ก.ม.ท.
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในภาพรวม
n = 87
ระดับความ
การบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.
คิดเห็น
S.D.
X
ด้านบุคลากร
3.46
0.28
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ด้านงบประมาณ
2.27
0.60
ไม่เห็นด้วย
ด้านสถานที่
2.95
0.40
เห็นด้วย
ด้านการจัดการ
2.78
0.37
เห็นด้วย
ด้านการวางแผน
2.76
0.43
เห็นด้วย
ด้านการจัดการองค์กร
2.66
0.45
เห็นด้วย
ด้านการจัดหาบุคลากร
2.62
0.44
เห็นด้วย
ด้านการอานวยความสะดวก
2.71
0.36
เห็นด้วย
ด้านการประสานงาน
2.63
0.44
เห็นด้วย
ด้านการรายงาน
2.86
0.54
เห็นด้วย
ระดับโดยรวม
2.79
0.30
เห็นด้วย
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมของคณะกรรมการกีฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.( X = 2.79) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง ในด้านบุ ค ลากร ( X = 3.46) แต่ไม่เห็นด้วยกั บการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ ( X = 2.27)
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านบุคลากร
n = 87
ด้านบุคลากร
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
1. จานวนกรรมการตามโครงสร้างของ ก.ก.ม.ท.
2.98
0.53
เห็นด้วย
มีความเหมาะสมในการกาหนดนโยบาย ดาเนิน
โครงงานและพิจารณาแผนงานในเรื่องต่าง ๆ
ของ ก.ก.ม.ท.
2. จานวนและสัดส่วนของผู้แทนคณะ ก.ก.ม.ท.
3.00
0.51
เห็นด้วย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีความเหมาะสม
3. ก.ก.ม.ท. มีเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อดาเนินกิจกรรม 3.94
0.23
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
4. ก.ก.ม.ท. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
3.69
0.47
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
บุคลากรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดี
5. ก.ก.ม.ท. มีแผนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน
3.69
0.47
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ระดับโดยรวม
3.46
0.28
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ด้านบุคลากร( X = 3.46) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับการที่ ก.ก.ม.ท. มีเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อดาเนินกิจกรรมตาม
นโยบายที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ( X = 3.94) และเห็นด้วยน้อยที่สุ ดในเรื่อ งจานวนกรรมการตาม
โครงสร้างของ ก.ก.ม.ท. มีความเหมาะสมในการกาหนดนโยบาย ดาเนินโครงงานและพิจารณา
แผนงานในเรื่องต่าง ๆ ของ ก.ก.ม.ท. ( X = 2.98)
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านงบประมาณ
n = 87
ด้านงบประมาณ
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
1. งบประมาณในการดาเนินงานแต่ละโครงการ
2.25
0.85
ไม่เห็นด้วย
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปยัง
2.29
0.75
ไม่เห็นด้วย
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในโครงการต่างๆ
มีความเท่าเทียมกัน
3. งบประมาณของ ก.ก.ม.ท. ที่ได้รับจัดสรรจาก
2.56
0.76
เห็นด้วย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ใช้จ่าย
ครอบคลุมไปยังกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของ
ก.ก.ม.ท. อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงาน
1.97
0.60
ไม่เห็นด้วย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีความ
เพียงพอต่อความต้องการ
ระดับโดยรวม
2.27
0.60
ไม่เห็นด้วย
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ด้านงบประมาณ ( X = 2.27) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ไม่เห็นด้วยในเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในปัจจุบัน มีความเพียงพอต่อความต้องการ ( X = 1.97) แต่เห็นด้วยกับงบประมาณ
ของ ก.ก.ม.ท. ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ใช้จ่ายครอบคลุมไปยัง
กิจกรรมต่างๆตามนโยบายของ ก.ก.ม.ท. อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ( X = 2.56)
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านสถานที่
n = 87
ด้านสถานที่
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. มีการตั้งสานักงานรวมอยู่ที่เดียวกัน
3.89
0.47
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2. ก.ก.ม.ท. มีนโยบายในการบริหารสนามกีฬา
3.13
0.82
เห็นด้วย
ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาร่วมกั บ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุด ของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษา และ
สังคมโดยรวม
3. ปัจจุบันสานักงานของ ก.ก.ม.ท. อยู่ในที่ตั้งที่
2.53
0.76
เห็นด้วย
มีการคมนาคม การเดินทางที่สะดวก และ
เหมาะสม
4. ปัจจุบันสานักงานของ ก.ก.ม.ท.
2.24
0.78
ไม่เห็นด้วย
มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสม
ระดับโดยรวม
2.95
0.40
เห็นด้วย
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ด้านสถานที่ ( X = 2.95) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ ก.ก.ม.ท. มีการตั้งสานักงานรวมอยู่ที่เดียวกัน
( X = 3.89) แต่ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ปัจจุบันสานักงานของ ก.ก.ม.ท. มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสม
( X = 2.24)
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดการ
n = 87
ระดับความ
ด้านการจัดการ
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการตามที่ได้รับข้อเสนอจาก
2.61
0.56
เห็นด้วย
สมาชิ ก อย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
รวดเร็ว
2. การดาเนินกิจกรรมการต่างๆ ก.ก.ม.ท.
3.02
0.46
เห็นด้วย
มี ก ารให้ ค าแนะน า ตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด
3. การดาเนินกิ จกรรมต่า งๆ ของ ก.ก.ม.ท. มี
2.70
0.46
เห็นด้วย
ความต่ อ เนื่ อ ง หรื อ ขยายผลเพิ่ ม เติ ม ตาม
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้นๆ
4. ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ
2.79
0.46
เห็นด้วย
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ระดับโดยรวม
2.78
0.37
เห็นด้วย
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็ นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดการ( X = 2.78) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยกับการดาเนินกิจกรรมการต่างๆ ก.ก.ม.ท. มีการให้คาแนะนา
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ ชิด ( X = 3.02) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ก.ก.ม.ท.
ดาเนินการตามที่ได้รับข้อเสนอจากสมาชิก อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ( X = 2.61)
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการวางแผน
n = 87
ระดับความ
ด้านการวางแผน
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. ได้จัดทาแผนดาเนินการในแต่ละปี
2.67
0.47
เห็นด้วย
ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
2. ก.ก.ม.ท. มี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
2.92
0.41
เห็นด้วย
เปฺาหมายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละปี
อย่างชัดเจน
3. ก.ก.ม.ท. มีกาหนดระยะเวลาในการประชุมที่
2.62
0.53
เห็นด้วย
แน่ น อน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
แผนงานให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ
4. ก.ก.ม.ท. มีการกาหนดโครงการและกิจกรรม
2.94
0.32
เห็นด้วย
กีฬาต่าง ๆ ในแต่ละปีอย่างชัดเจน
5. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการโครงการใหม่ๆเพื่อให้
2.66
0.71
เห็นด้วย
สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก
6. ก.ก.ม.ท. มีการวางแผนจัดทาโครงการเผยแพร่
2.75
0.93
เห็นด้วย
องค์ความรู้ กติกาการแข่งขัน และเทคนิคกีฬา
ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ระดับโดยรวม
2.76
0.43
เห็นด้วย
จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการวางแผน ( X = 2.76) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท. มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมกีฬา
ต่า งๆ ในแต่ล ะปี อย่ า งชั ด เจน ( X = 2.94) แต่เห็ นด้วยน้ อยที่สุดในเรื่องที่ ก.ก.ม.ท. ดาเนินการ
โครงการใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก ( X = 2.66)
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.ในด้านการจัดการองค์กร
n = 87
ระดับความ
ด้านการจัดการองค์กร
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท.มีการประเมินคุณภาพการดาเนินงาน
2.40
0.88
ไม่เห็นด้วย
คณะอนุกรรมการในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
2. ก.ก.ม.ท.มีการพิจารณาให้รางวัลแก่บุคคลหรือ
2.40
0.74
ไม่เห็นด้วย
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ค ณ ะ ท า ง า น ที่ ท า
คุณประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
3. ก.ก.ม.ท.มี การปรั บปรุ งอ านาจหน้ าที่ ของ
2.78
0.64
เห็นด้วย
คณะอนุ กรรมการ เพื่ อให้คณะอนุ กรรมการสามารถ
ด าเนิ นการได้ ถู กต้ อง สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
4. ก.ก.ม.ท.มี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
2.82
0.39
เห็นด้วย
ประโยชน์ต่อองค์กร
5. ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ
2.92
0.27
เห็นด้วย
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ระดับโดยรวม
2.66
0.45
เห็นด้วย
จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดการองค์กร( X = 2.66)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ ( X = 2.92) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุดกั บที่ ก.ก.ม.ท. มีก ารประเมิน
คุณภาพการดาเนินงานคณะอนุกรรมการในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ( X = 2.40)
และมีการพิจารณาให้รางวัลแก่บุคคลหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่ทาคุณประโยชน์
ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ( X = 2.40)
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดหาบุคลากร
n = 87
ระดับความ
ด้านการจัดหาบุคลากร
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งมี
2.67
0.54
เห็นด้วย
ความสามารถเพื่อเข้าร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน
2. ก.ก.ม.ท. มีแผนงานการจัดวางกาลังคน
2.69
0.47
เห็นด้วย
เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาองค์กรในอนาคต
3. ก.ก.ม.ท. กาหนดขอบเขตการทางานที่ชัดเจน
2.52
0.57
เห็นด้วย
เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรได้ตรงตามความ
ต้องการของงาน
ระดับโดยรวม
2.62
0.44
เห็นด้วย
จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดหาบุคลากร ( X = 2.62)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท. มีแผนงานการจัดวางกาลังคน เพื่อ
เป็นการเตรียมการพัฒนาองค์กรในอนาคต ( X = 2.69) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ก.ก.ม.ท. กาหนด
ขอบเขตการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของงาน ( X =
2.52)
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการอานวยการ
n = 87
ระดับความ
ด้านการอานวยความสะดวก
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. ได้กาหนดขอบเขตและหน้าที่ในการ
2.90
0.53
เห็นด้วย
ทางานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอย่างชัดเจน
2. ก.ก.ม.ท. มีการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่
2.49
0.50
เห็นด้วย
ๆ ให้กับสมาชิกอยู่เสมอ
3. ก.ก.ม.ท. มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
2.75
0.65
เห็นด้วย
สมาชิกอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ระดับโดยรวม
2.71
0.36
เห็นด้วย
จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการอานวยความสะดวก ( X =
2.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท. ได้กาหนดขอบเขตและหน้าที่
ในการท างานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอย่างชัดเจน ( X = 2.90) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ
ก.ก.ม.ท. มีการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสมาชิกอยู่เสมอ
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการประสานงาน
n = 87
ระดับความ
ด้านการประสานงาน
คิดเห็น
S.D.
X
1. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ สามารถดาเนินการได้ 2.77
0.68
เห็นด้วย
อย่ า งสอดคล้ อ งกั น ตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้กาหนด
2. ก.ก.ม.ท. มีการโอนถ่ายข้อมูลอย่างอิสระและ
2.64
0.48
เห็นด้วย
มีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนิน
กิจกรรม
3. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2.46
0.50
ไม่เห็นด้วย
ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
4. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2.59
0.50
เห็นด้วย
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2.70
0.70
เห็นด้วย
ระหว่างก.ก.ม.ท. และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นสมาชิกอยู่เสมอ
ระดับโดยรวม
2.63
0.44
เห็นด้วย
จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการประสานงาน ( X = 2.63)
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ ค ณะอนุ ก รรมการแต่ ล ะคณะ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกันตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กาหนด ( X = 2.77) แต่
ไม่เห็นด้วย คือ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดาเนินงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ ( X = 2.46)
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการรายงานผล
n = 87
ระดับความ
ด้านการรายงานผล
คิดเห็น
S.D.
X
1.ก.ก.ม.ท. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
3.06
0.47
เห็นด้วย
และโครงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. ก.ก.ม.ท. มีการประเมินโครงการเพื่อศึกษาถึง
2.64
0.86
เห็นด้วย
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการใน
ครั้งต่อไป
3. ก.ก.ม.ท. มีการรายงานงบประมาณ ค่าใช้ จ่าย
3.03
0.49
เห็นด้วย
ในการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห าร
รวมถึงคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ก.ก.ม.ท. มีการจัดทาดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
2.56
0.87
เห็นด้วย
การดาเนินกิจกรรมกีฬาอย่างชัดเจน
5. ก.ก.ม.ท. จัดทารายงานการดาเนินกิจกรรมต่อ
3.00
0.53
เห็นด้วย
สมาชิกเป็นประจา
ระดับโดยรวม
2.86
0.54
เห็นด้วย
จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. ในด้านการรายงาน ( X = 2.86) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมและ
โครงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.06) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ก.ก.ม.ท. มีการจัดทาดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมกีฬาอย่างชัดเจน ( X = 2.56)

88
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
1. ความคิ ดเห็ นต่ อ สภาพการบริ หารจัด การของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทยในปัจจุบัน ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากร
1.1.1 ผู้บริหารขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา ทาให้การกาหนดนโยบายต่างๆ
ไม่ชัดเจน และล่าช้า
1.1.2 ควรจัดให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีสถาบันสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก
1.1.3 ฝูายปฏิบัติการควรมีเจ้าหน้าที่ประจาตามภาระงานที่ฝูายบริหารกาหนด
1.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้งทาให้การรับรู้ข้อมูลและการดาเนินงานไม่
ต่อเนื่อง
1.2 การดาเนินงานโดยทั่วไป
1.2.1 ควรมีสถานที่ตั้งของ ก.ก.ม.ท.ที่แน่นอน เพราะปัจจุบันสถานที่ตั้งของ ก.ก.ม.ท.
เปลี่ยนไปตามประธาน
1.2.2 งานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบอาสาสมัคร ซึ่งค่าตอบแทนจัดให้เป็นครั้งคราวตามงาน
โครงการที่เกิดขึ้น ดังนั้น ส่วนที่ปฏิบัติงานประจามีภาระงาน มีบุคลากร มีเงินเดือนประจา และมี
การประเมินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2.3 ควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์ของ ก.ก.ม.ท. เป็นรายเดือน เพื่อเผยแพร่ภารกิจหรือ
กิจกรรมที่ ก.ก.ม.ท. ได้ดาเนินการไป
1.2.4 ควรจัดให้มีการดาเนินงานด้านกีฬาให้สอดคล้องกับกีฬาระดับชาติ
1.3 การวางแผนและการกาหนดนโยบาย
1.3.1 ควรมีการวางแผนและกาหนดนโยบายให้ชัดเจน เนื่องจากนโยบายจะเปลี่ยนไป
ตามผู้บริหาร
1.3.2 การวางแผนและการกาหนดนโยบาย มีการวางแผนเฉพาะปี ขาดการวางแผนระยะ
กลางและระยะยาว เนื่องจาก กรรมการบริหารมีวาระและมีการเปลี่ยนแปลงทาให้การดาเนินงานยัง
ไม่ต่อเนื่อง
1.3.3 ก.ก.ม.ท. ควรก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การจัด การแข่ง ขั นกี ฬ าให้ ชั ดเจน โดย
กาหนดกรอบล่วงหน้า เพื่อที่สถาบันสมาชิกจะได้เตรียมการได้ทันเวลา
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1.3.4 ควรมีการกาหนดกรอบให้สอดคล้องกับสถาบันในเรื่องการส่งเสริ มแต่ละชนิด
กีฬา และสนามซ้อม
1.3.5 ควรมีการจัดทาแผนพัฒนากีฬาระดับมหาวิทยาลัย เช่น แผน 5 ปี แผน 10 ปี โดย
แบ่งความรับผิดชอบ โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ละชนิดกีฬา
2. ในฐานะสถาบั น สมาชิ ก ของ ก.ก.ม.ท. ต้องการให้ ก.ก.ม.ท. ด าเนินการ หรื อก าหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาในสถาบันอย่างไร
2.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างนักกีฬา เพื่อความเป็น
เลิศสู่ระดับสากล
2.2 ควรจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดาเนินโครงการที่มีเปฺาหมาย
2.3 ควรมีโครงการที่เหมาะสมกับสถาบั นหรือภูมิภาค และตอบสนองความต้องการของ
สถาบันให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
2.4 ควรมีการสารวจความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา แล้วพิจารณาจัดหางบประมาณ
สนับสนุนไปพร้อมกันทั้งประเทศ
2.5 ก.ก.ม.ท. ควรสอบถามแต่ละสถาบันถึงความต้องการล่วงหน้าก่อน แล้วนาความ
ต้องการที่ได้มาประมวลผลหาข้อสรุป และกาหนดนโยบายให้ชัดเจน
2.6 ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักกีฬา ควรมีการสัมมนาสโมสรกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย
เพื่อสอบถามความต้องการของสถาบันสมาชิก
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่ง
ประเทศไทย
3.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น
3.2 ควรมี แผนงาน/โครงงานกี ฬ า หรือการสนับสนุนกี ฬ าประเภทต่างๆ เพื่ อเป็นการ
กระตุ้นให้แต่ละมหาวิทยาลัยมองเห็นช่องทางในการจัดหาหรือสร้างนักกีฬาของสถาบัน เพื่อมุ่งสู่
เปฺาหมายที่ ก.ก.ม.ท. กาหนดไว้
3.3 ควรกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีเปฺาหมายชัดเจน และบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้
3.4 ควรมีการจัดตั้งสานักงานถาวร และเจ้าหน้าที่ประจาของ ก.ก.ม.ท. ให้ชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกในการประสานงาน และสืบค้นข้อมูล
3.5 ควรมี ฐานข้ อมู ล ที่ส อดคล้อง เช่น ศัก ยภาพนัก กี ฬา ผู้ฝึกสอน สนามฝึก ซ้อม และ
อุปกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ
3.6 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ก.ม.ท. ควรแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษารับทราบ เพื่อเป็นการประสานงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 20 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
28
37.84
หญิง
46
62.16
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 20 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 และเพศ
ชาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84
ตารางที่ 21 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่า 25 ปี
38
51.35
25 – 35 ปี
9
12.16
35 – 45 ปี
7
9.46
45 – 60 ปี
19
25.68
มากกว่า 60 ปี
1
1.35
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 21 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 และ
รองลงมา คือ 45 - 60 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68
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ตารางที่ 22 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
5
6.76
ระดับปริญญาตรี
38
51.35
ระดับปริญญาโท
29
39.19
ระดับปริญญาเอก
2
2.70
รวม
87
100.00
จากตารางที่ 22 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
51.35 และรองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19
ตารางที่ 23 แสดงจานวนและร้อยละของกคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด
จานวน (คน)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
69
93.24
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
4
5.41
อื่นๆ
1
1.35
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 23 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 93.24 และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
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ตารางที่ 24 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามตาแหน่งที่ดารงใน ก.ก.ม.ท.
ตาแหน่งใน ก.ก.ม.ท
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประธานอนุกรรมการ
6
8.11
อนุกรรมการ
68
91.89
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 24 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งอนุกรรมการใน ก.ก.ท.ม. จานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.89 และรองลงมา คือ ประธานอนุกรรมการ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ตารางที่ 25 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามสื่อการรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรม
ของ ก.ก.ม.ท.
สื่อการรับทราบข้อมูล1/
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
หนังสือราชการ
31
21.38
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
27
18.62
โทรทัศน์
20
13.79
วิทยุ
0
0
เว็บไซด์
33
22.76
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
16
11.03
อื่นๆ เช่น เพื่อน ปฺายโฆษณา
9
6.21
ไม่เคยรับทราบข้อมูลใดๆ
9
6.21
รวม
145
100.00
1/
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 25 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล ประชาสั มพั นธ์เกี่ ย วกั บกิ จกรรมของ
ก.ก.ม.ท.จากเว็บไซด์ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 และรองลงมา คือ หนังสือราชการ
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38
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ตารางที่ 26 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่กาลังศึกษา/จบการศึกษาในสาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
ศึกษา/จบการศึกษาสาขาพลศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
ใช่
26
35.14
ไม่ใช่
48
64.86
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 26 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กาลังศึกษา/จบการศึกษาในสาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวน 26 คน จานวน 35.14 และไม่ได้ศึกษาสาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 48
คน ร้อยละ 64.86
ตารางที่ 27 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกตามประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬา
ประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬา
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
22
29.73
1 – 5 ปี
23
31.08
5 – 10 ปี
10
13.51
มากกว่า 10 ปี
19
25.68
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 27 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬา 1-5 ปี
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.08 และรองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
29.73
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ตารางที่ 28 แสดงจานวนและร้อยละของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จาแนกการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
กิจกรรมของ ก.ก.ม.ท. ที่เข้าร่วม1/
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
65
48.15
กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21
15.55
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
6
4.44
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
2
1.48
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
23
17.04
การสัมมนาวิชาการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
9
6.67
แห่งประเทศไทย
การสัมมนาวิชาการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก
0
0
ไม่เคยเข้าร่วม
9
6.67
รวม
135
100.00
1/
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 28 พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝูา ยต่า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจานวน 65
คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 และรองลงมา คือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.04
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารงานของ ก.ก.ม.ท.
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในภาพรวม
n = 74
การบริหารงานของ ก.ก.ม.ท.
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
ด้านการบริหารบุคลากร
2.98
0.33
เห็นด้วย
ด้านงบประมาณ
2.78
0.42
เห็นด้วย
ด้านสถานที่
2.96
0.43
เห็นด้วย
ด้านการจัดการ
2.94
0.41
เห็นด้วย
ด้านการวางแผน
3.06
0.44
เห็นด้วย
ด้านการอานวยความสะดวก
2.92
0.47
เห็นด้วย
ด้านการประสานงาน
3.09
0.45
เห็นด้วย
ระดับโดยรวม
2.95
0.27
เห็นด้วย
จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของคณะอนุกรรมการฝูาย
ต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท. ( X = 2.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เห็นด้วยในด้านการประสานงาน
มากที่สุด ( X = 3.09) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ( X = 2.78)
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านการบริหารบุคลากร
N = 74
ด้านการบริหารบุคลากร
ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ เพื่อช่วย 3.08 0.40
เห็นด้วย
ดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
2. ในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาของ ก.ก.ม.ท. แต่ละ 2.97 0.33
เห็นด้วย
ครั้ง ก.ก.ม.ท. ได้จัดสรรจานวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
เพียงพอต่อความต้องการ
3. จานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของ ก.ก.ม.ท. ในปัจจุบัน 2.86 0.45
เห็นด้วย
สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการท่านได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ น ก.ก.ม.ท. มี ค วามรู้ 3.00 0.50
เห็นด้วย
ความสามารถด้านการกีฬาอย่างเพียงพอ
ระดับโดยรวม
2.98 0.33
เห็นด้วย
จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านการบริหารบุคลากร ( X = 2.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยกับการที่
ก.ก.ม.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ เพื่อช่วยดาเนินการได้อย่างเหมาะสม ( X = 3.08) แต่
เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ จานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของ ก.ก.ม.ท. ในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ( X = 2.86)
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ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านงบประมาณ
N = 74
ระดับความ
ด้านงบประมาณ
คิดเห็น
S.D.
X
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก ก.ก.ม.ท. มีความ 2.70 0.64
เห็นด้วย
เหมาะสม และเพียงพอ
2. ระเบียบ เงื่อนไข การใช้งบประมาณ เหมาะสม และ 2.77 0.56
เห็นด้วย
ชัดเจน
3. ก.ก.ม.ท. จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนากีฬา 2.66 0.63
เห็นด้วย
เพื่อความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว
4. ก.ก.ม.ท.จัดสรรงบประมาณได้ครอบคลุมการพัฒนากีฬามวลชน 3.09 0.58
เห็นด้วย
5. กิจกรรมตามนโยบายของ ก.ก.ม.ท. สร้างภาระทางด้าน 2.69 0.74
เห็นด้วย
งบประมาณให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า
มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
ระดับโดยรวม
2.78 0.42
เห็นด้วย
จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านงบประมาณ ( X = 2.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยกับการที่ ก.ก.ม.ท.
จัดสรรงบประมาณได้ครอบคลุม การพั ฒนากีฬ ามวลชน ( X = 3.09) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ
ก.ก.ม.ท. จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว ( X = 2.66)
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ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านสถานที่
N = 74
ระดับความ
ด้านสถานที่
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. มีสานักงานรวมอยู่ในที่เดียวกัน
2.81 0.72
เห็นด้วย
2. ก.ก.ม.ท. มีนโยบายในการบริหารสนามกีฬาภายใน 3.20 0.59
เห็นด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของนิสิต
นักศึกษาและสังคมโดยรวม
3. ปั จจุบั นส านัก งานของ ก.ก.ม.ท. อยู่ใ นที่ตั้งที่มีก าร 2.86 0.60
เห็นด้วย
คมนาคม การเดินทางที่สะดวก และเหมาะสม
ระดับโดยรวม
2.96 0.43
เห็นด้วย
จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านสถานที่ ( X = 2.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยที่ ก.ก.ม.ท. มีนโยบาย
ในการบริ ห ารสนามกี ฬ าภายในมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาและสังคมโดยรวม ( X = 3.20)
แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ก.ก.ม.ท. มีสานักงานรวมอยู่ในที่เดียวกัน ( X = 2.81)
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านการจัดการ
N = 74
ระดับความ
ด้านการจัดการ
คิดเห็น
S.D.
X
1. คณะอนุกรรมการฝูายต่าง ๆ สามารถดาเนินงานได้ 2.91 0.44
เห็นด้วย
อย่างสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2.99 0.48
เห็นด้วย
แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
3. ระบบเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2.92 0.52
เห็นด้วย
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานในสถานการณ์ปัจจุบัน
ระดับโดยรวม
2.94 0.41
เห็นด้วย
จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านการจัดการ ( X = 2.94) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยกับ ระบบในการ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ( X = 2.99) แต่เห็นด้วย
น้อยที่สุด คือ คณะอนุกรรมการฝูายต่าง ๆ สามารถดาเนินงานได้อย่างสาเร็จ และมี ประสิทธิภาพ
( X = 2.91)
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ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านการวางแผน
N = 74
ระดับความ
ด้านการวางแผน
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. ได้แจ้งข่าวสารล่วงหน้าในการเข้าร่วมการ 3.04 0.48
เห็นด้วย
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. ก.ก.ม.ท. ได้แจ้ง แผนงานหรือกิ จกรรมประจาปีไ ว้ 3.14 0.42
เห็นด้วย
ล่วงหน้าต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
3. ก.ก.ม.ท. มีระยะเวลามาตรฐานในการแจ้งข่าวสารการ 3.01 0.61
เห็นด้วย
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ยเป็ น ระยะเวลา 1-3
เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมสาหรับการพิจารณาการ
เข้าร่วม
ระดับโดยรวม
3.06 0.44
เห็นด้วย
จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้า นการวางแผน ( X = 3.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยที่ ก.ก.ม.ท.
ได้แจ้งแผนงานหรือกิจกรรมประจาปีไว้ล่วงหน้าต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ( X = 3.14) แต่
เห็นด้วยน้อยที่ สุด คื อ ก.ก.ม.ท. มีระยะเวลามาตรฐานในการแจ้งข่าวสารการเข้าร่วมกิ จกรรม
ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมสาหรับการพิจารณาการเข้า
ร่วม ( X = 3.01)
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ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านการอานวยความสะดวก
N = 74
ระดับความ
ด้านการอานวยความสะดวก
คิดเห็น
S.D.
X
1. ก.ก.ม.ท. มี ก ารแจ้ง ข่ า วสารหรื อข้ อ มู ล ด้า นต่ า งๆ 2.96 0.51
เห็นด้วย
เกี่ ย วกั บ การกี ฬ าในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ท ราบอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาปัญหาหรือข้อเสนอของสมาชิก 2.91 0.55
เห็นด้วย
และสามารถตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ก.ก.ม.ท. ได้อย่าง 2.91 0.55
เห็นด้วย
สะดวก
ระดับโดยรวม
2.92 0.47
เห็นด้วย
จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านการอานวยความสะดวก ( X = 2.92) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยที่
ก.ก.ม.ท. มีการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาให้ทราบ
อย่างต่อเนื่อง ( X = 2.96) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาปัญหาหรือข้อเสนอของ
สมาชิก และสามารถตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ( X = 2.91) และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ ก.ก.ม.ท. ได้อย่างสะดวก ( X = 2.91)
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ในด้านการประสานงาน
N = 74
ระดับความ
ด้านการประสานงาน
คิดเห็น
S.D.
X
1.
ก.ก.ม.ท. มี ก ารประสานงานใกล้ ชิ ด กั บ 3.11 0.54
เห็นด้วย
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
2. ก.ก.ม.ท. มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอุดมศึกษาที่ 3.14 0.45
เห็นด้วย
เป็นสมาชิก
3. ก.ก.ม.ท. มีการประสานข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.04 0.53
เห็นด้วย
รวมถึงให้ความช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
4. ก.ก.ม.ท.ได้เปิดโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น 3.08 0.54
เห็นด้วย
สมาชิ ก ในการเสนอแนะ แก้ ไ ข การด าเนิ น งานของ
ก.ก.ม.ท. และนาไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับโดยรวม
3.09 0.45
เห็นด้วย
จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของคณะอนุก รรมการฝูายต่างๆ ใน
คณะกรรมการบริหารกี ฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกั บการบริหารจัดการของ
ก.ก.ม.ท. ด้านการประสานงาน ( X = 3.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยที่ ก.ก.ม.ท.
มีความสัม พันธ์อันดีกั บสถาบันอุดมศึก ษาที่เป็นสมาชิก ( X = 3.14) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ
ก.ก.ม.ท. มีการประสานข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ความช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.04)

103
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริห าร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ
1.1.1 ควรเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่า วสารอย่ า งเป็ น ระบบ สม่ าเสมอ พร้อ มเสนอนโยบายให้
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิกทราบ
1.1.2 ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข่าวสาร นอกจากการส่งหนังสือ
แจ้งให้แต่ละสถาบันทราบ
1.2 การให้บริการ
มีการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ
1.3 การอานวยความสะดวก
ด้านการอานวยความสะดวกดี เพียงพอต่อความต้องการ
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
2.1 ควรมีสานักเลขา ฯ ของการดาเนินงานของ ก.ก.ม.ท. อย่างถาวร
2.2 การแข่งขันควรเป็นไปตามกฎ กติกา นานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาเพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 7 ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท.
ตารางที่ 37 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
157
40.46
หญิง
231
59.54
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 37 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 59.54 และเพศชาย จานวน 157 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.46
ตารางที่ 38 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่า 25 ปี
249
64.18
25 – 35 ปี
101
26.03
35 – 45 ปี
17
4.38
45 – 60 ปี
20
5.15
มากกว่า 60 ปี
1
0.26
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 38 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬ าของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 64.18 และรองลงมา คือ 25 35 ปี จานวน 101คน คิดเป็นร้อยละ 26.03
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ตารางที่ 39 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้อยละ
กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
156
40.21
ระดับปริญญาตรี
144
37.11
ระดับปริญญาโท
68
17.53
ระดับปริญญาเอก
20
5.15
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 39 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 และ
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11
ตารางที่ 40 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
283
72.94
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
64
16.49
อื่นๆ
41
10.57
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 40 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่ศึกษา/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 283 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.94 และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 16.49
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ตารางที่ 41 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กี ฬ าของ ก.ก.ม.ท. จ าแนกตามสื่ อ การรั บ ทราบข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สื่อการรับทราบข้อมูล1/
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
หนังสือราชการ
42
6.50
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
110
17.03
โทรทัศน์
116
17.96
วิทยุ
19
2.94
เว็บไซด์
58
8.98
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
151
23.37
อื่นๆ เช่น เพื่อน ปฺายโฆษณา
34
5.26
ไม่เคยรับทราบข้อมูลใดๆ
116
17.96
รวม
646
100.00
1/
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 41 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ ก.ก.ม.ท.จากสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 และรองลงมา คือ โทรทัศน์
จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96
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ตารางที่ 42 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่/เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งที่ปฏิบัติ/เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ชม
122
31.44
นักกีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ / มหาวิทยาลัยเอกชน
34
8.76
เจ้าหน้าที่
28
7.22
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ / มหาวิทยาลัยเอกชน
202
52.06
อื่น ๆ
2
0.52
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 42 พบว่า นิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่/เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาใน
ตาแหน่งนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ / มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ
52.06 และรองลงมา คือ ผู้ชม จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.44
ตารางที่ 43 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกตามประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬา
ประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬา
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
257
66.24
1 – 5 ปี
105
27.06
5 – 10 ปี
18
4.64
มากกว่า 10 ปี
8
2.06
รวม
388
100.00
จากตารางที่ 43 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิ จกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรมกีฬาน้อยกว่า 1 ปี จานวน 257 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.24 และรองลงมา คือ 1 - 5 ปี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06
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ตารางที่ 44 แสดงจานวนและร้อยละของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของ ก.ก.ม.ท. จาแนกการเข้าร่วมกิจกรรมของ ก.ก.ม.ท.
กิจกรรมของ ก.ก.ม.ท. ที่เข้าร่วม1/
จานวน (ความถี่)
ร้อยละ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
151
33.86
กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
30
6.73
อุดมศึกษา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
5
1.12
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
0
0
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
26
5.83
การสัมมนาวิชาการคณะกรรมการกีฬา
7
1.57
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การสัมมนาวิชาการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก
5
1.21
ไม่เคยเข้าร่วม
222
49.77
รวม
446
100.00
1/
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 44 พบว่า นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ ก.ก.ม.ท. จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77
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ตอนที่ 8 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของ
n = 388
ระดับความ
ผู้ใช้บริการจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการ
S.D.
X
คิดเห็น
บริหารงานของ ก.ก.ม.ท.
1. การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าของ ก.ก.ม.ท. เช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ า 3.30 0.46
เห็นด้วย
มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย รอบมหกรรม เป็นการกิจกรรม
กี ฬ าที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรให้
ความส าคั ญ เพราะเป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิ สิ ต
นักศึกษา
2. กิ จกรรมการแข่ งขันกี ฬาแล้ว ก.ก.ม.ท. ควรจัดกิ จกรรมให้ 3.14 0.54
เห็นด้วย
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมกันบาเพ็ ญประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
พื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาด้วย
3. มีความเข้าใจในกฎกติกาของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ เป็น 2.60 0.78
เห็นด้วย
อย่างดีในการเข้าร่วมหรือเข้าชมการแข่งขันกีฬา
4. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีส่วนกระตุ้ น 2.90 0.62
เห็นด้วย
ให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ในการออกก าลั ง กายภายในมหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันอุดมศึกษา
5. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรม 2.86 0.58
เห็นด้วย
กี ฬ าที่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งของความเป็ น เลิ ศ มากกว่ า การเสริ ม สร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน
6. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นมหกรรม 2.76 0.66
เห็นด้วย
การแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
7. การแข่ ง ขันกีฬ ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการต่อ 3.18 0.52
เห็นด้วย
ยอดให้นักกีฬาที่มีความสามารถก้าวสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติ
8. การทะเลาะวิวาทระหว่าง ผู้ชม นักกีฬา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.48 0.61
เห็นด้วย
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
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ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ของนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ต่อ)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของ
n = 388
ระดับความ
ผู้ใช้บริการจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการ
S.D.
X
คิดเห็น
บริหารงานของ ก.ก.ม.ท.
9. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทาให้ได้รู้จัก 3.16 0.62
เห็นด้วย
เพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น
10. การลงโทษในระหว่างการแข่งขัน ควรพิจารณาเป็นรายกรณี 3.19 0.58
เห็นด้วย
ตามความรุนแรง แต่ควรมีการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์การ
ลงโทษตามกฎกติกาการแข่งขันของชนิดกีฬานั้นๆ พร้อมชี้แจง
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
11. งานเลี้ยงนักกีฬาที่จัดขึ้นเป็นประจาในช่วงการแข่งขันกีฬา 3.13 0.61
เห็นด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย เป็ น กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบัน
12. การที่ ก.ก.ม.ท. จัดการแข่งขันกีฬาไทย เช่น ดาบไทย ตะกร้อ 3.10 0.65
เห็นด้วย
ลอดห่วง หมากกระดาน เรือพาย เปตองเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์กีฬาไทย
13. ก.ก.ม.ท. ควรร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 3.13 0.60
เห็นด้วย
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/ชุมนุม/การแข่งขันกีฬาไทย
เพื่ อ เป็ น การท านุ บ ารุ ง และเผยแพร่ ใ ห้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก
การละเล่นกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แทนที่ ก.ก.ม.ท. จะเป็น
ผู้ดาเนินการแต่เพียงผู้เดียว
14. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการ
2.93 0.68
เห็นด้วย
จัดกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม
15. จานวนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ 3.04 0.62
เห็นด้วย
ไทย ปีละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม
16. หากมหาวิทยาลัย / สถาบันของท่าน ให้ความสาคัญและ 2.86 0.72
เห็นด้วย
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย / สถาบัน
ท่านจะสนใจเข้าร่วมกิ จกรรมกี ฬาของมหาวิทยาลัย / สถาบัน
ของท่านมากขึ้น
ระดับโดยรวม
3.05 0.33
เห็นด้วย
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จากตารางที่ 45 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. โดยภาพรวมเห็นด้วยกับการบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.ว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
( X = 3.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอันดับแรก คือ
การทะเลาะวิวาทระหว่าง ผู้ชม นักกีฬา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ( X = 3.48) แต่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. มีความเข้าใจในกฎกติกาของการแข่งขันชนิดกีฬานั้ นๆ เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมหรือเข้า
ชมการแข่งขันกีฬา ( X = 2.60)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการกีฬา
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ นิสิตนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. รวมจานวนทั้งสิ้น 549 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามจานวน 3 ชุด
สาหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จานวน 549 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 549 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 87
ฉบั บ คณะอนุก รรมการฝูา ยต่า งๆ ในคณะกรรมการบริหารกี ฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
จานวน 74 ฉบับ และนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 388 ฉบับ จากนั้น นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลความคิดเห็นข้อเสนอแนะในรูปความเรียง
1. ข้อมูลทัว่ ไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 87 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 90.80 มีอายุอยู่ระหว่าง 35 – 45 ปี ร้อยละ 65.52 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 81.61 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 93.10
ดารงตาแหน่งใน ก.ก.ม.ท.เป็นกรรมการ ร้อยละ 97.70 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ 54.02 สาเร็จการศึกษาในสาขาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา ร้อยละ 63.22 มีประสบการณ์
ในการทางานกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 10 ปี ร้อยละ 80.46
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จานวน 74 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.16 มีอายุต่ากว่า 25
ปี ร้อยละ 51.35 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.35 จบการศึกษาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา ร้อยละ 64.86 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 93.24 ดารง
ตาแหน่งใน ก.ก.ม.ท.เป็นอนุกรรมการ ร้อยละ 91.89 ซึ่งได้รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
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กิ จ กรรมของ ก.ก.ม.ท. จากเว็ บ ไซด์ ร้อ ยละ 44.59 มี ประสบการณ์ใ นการเข้ าร่ ว มหรือ ท างาน
กิจกรรมกีฬา 1-5 ปี ร้อยละ 31.08 เคยเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร้อยละ 87.84
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. จานวน 388 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.54 มีอายุต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 64.18
กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.26 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ร้อยละ 72.94 ซึ่งได้รับทราบข้อมูลประชาสัมพั นธ์เกี่ ยวกั บกิจกรรมของ ก.ก.ม.ท. จาก สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ร้อยละ 38.92 ปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในตาแหน่งนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัย
เอกชน ร้อยละ 52.06 มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมหรือทางานกิจกรรมกีฬา 1-5 ปี ร้อยละ 31.08
และเคยเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร้อยละ 87.84
2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นโดยรวม เห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ก.ก.ม.ท. มีเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อดาเนินกิจกรรมตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีแผนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดี ด้านเงินและงบประมาณ ไม่เห็นด้วย ซึ่งต้องการให้ ก.ก.ม.ท.
ปรับ ปรุงในเรื่องงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง
ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานแต่ละโครงการ
ต้ อ งการให้ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ อี ก ทั้ ง อยากให้ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ในการจั ด สรร
งบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษาเพื่อไปดาเนินโครงการต่างๆ ด้านสถานที่ เห็น
ด้วย กล่าวคือ ก.ก.ม.ท. มีการตั้งสานักงานรวมอยู่ที่เดียวกัน และมีนโยบายในการบริหารสนามกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลั ย/สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์สูง สุดของนิสิตนักศึ ก ษา และสังคมโดยรวม แต่ต้องการให้ส านักงานของ ก.ก.ม.ท.
มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้านการจัดการ เห็นด้วย เนื่องจาก
ก.ก.ม.ท. มีการให้คาแนะนา ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด ในการดาเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ และสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้าน
การวางแผน เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมกีฬาต่างๆ วัตถุประสงค์
เปฺาหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละปีอย่างชัดเจน ด้านการจัดการองค์กร เห็นด้วย คือ
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ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการจัดทา
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร แต่มีความต้องการให้ ก.ก.ม.ท. มีการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการในแต่ละปีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดหา
บุคลากร เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. มีแผนงานการจัดวางกาลังคน เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒ นาองค์กร
ในอนาคต และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถเพื่อเข้าร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน ด้านการอานวยการ เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. ได้กาหนดขอบเขตและหน้าที่ในการ
ทางานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอย่างชัดเจน และมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
สมาชิกอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้านการประสานงาน เห็นด้วยที่ คณะอนุกรรมการแต่ละ
คณะ สามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องตามนโยบาย แต่ต้องการให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นะบบ สุดท้ายคือ ด้านการรายงาน เห็นด้วย
เนื่องจาก ก.ก.ม.ท. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมและโครงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และการ
รายงานงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ฝูายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1. ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร
ผู้บริหารขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บ ริหารบ่อยทา
ให้การกาหนดนโยบายต่างๆ ไม่ชัดเจน และการดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันมีสถาบัน
สมาชิกเพิ่มขึ้นมากจึงควรจัดให้มีบุคลากรในการทางานเพิ่มขึ้น
1.2 ด้านการดาเนินงานโดยทั่วไป
- ก.ก.ม.ท. ควรมีสถานที่ตั้งในการติดต่อประสานงานที่แน่นอน เพราะปัจจุบัน สถานที่ตั้ง
จะเปลี่ยนไปตามประธาน ก.ก.ม.ท. ทาให้การทางานและการประสานไม่สะดวกและล่าช้า
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรืออื่นๆ ของ ก.ก.ม.ท. ให้มากขึ้น เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ภารกิจที่ ก.ก.ม.ท. ได้ดาเนินการไป
1.3 ด้านการวางแผนและการกาหนดนโยบาย
ก.ก.ม.ท. ควรมีการวางแผนและกาหนดนโยบายต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งอาจมีการจัดทาเป็น
แผนพัฒนากี ฬาระดับมหาวิทยาลัย เช่น แผน 5 ปี แผน 10 ปี โดยแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ล ะ
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ละชนิดกีฬา
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2. ความต้องการของสถาบันสมาชิกของ ก.ก.ม.ท. ที่ต้ องการให้ ก.ก.ม.ท. ดาเนินการเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมด้านกีฬาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
ก.ก.ม.ท. ควรมี ก ารส ารวจความต้ อ งการของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้ างนักกีฬา รวมถึงส่งเสริมการดาเนินโครงการที่มีเปฺาหมาย เพื่อ
ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล
3. ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ผลการดาเนินงานต่างๆ
ของ ก.ก.ม.ท. ให้ชัดเจนมากขึ้น
- ควรมีแผนงาน/โครงงานกีฬา หรือการสนับสนุนกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยมองเห็นช่องทางในการจัดหาหรือสร้างนักกีฬาของสถาบัน เพื่อมุ่งสู่เปฺาหมาย
ที่ ก.ก.ม.ท. กาหนดไว้
- ควรกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีเปฺาหมายชัดเจน และบุคคลทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้
- ควรมีการจัดตั้งสานักงานของ ก.ก.ม.ท. ที่แน่นอนและถาวร และมีเจ้าหน้าที่ประจาของ
ก.ก.ม.ท. ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และสืบค้นข้อมูล
- ควรมีฐานข้อมูลที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน
สนามฝึกซ้อม และอุปกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ
- บุ ค ลากรที่ ไ ด้รับ มอบหมาย หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ก.ม.ท. ควรแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษารับทราบ เพื่อเป็นการประสานงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมเห็นด้วยกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารบุคลากร เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ เพื่อช่วยดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ก.ก.ม.ท. มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาอย่างเพียงพอ ด้านงบประมาณ เห็นด้วย เนื่องจาก
ก.ก.ม.ท. จัดสรรงบประมาณได้ครอบคลุมการพัฒนากีฬามวลชน และมีระเบียบ เงื่อนไข การใช้
งบประมาณ เหมาะสม และชัดเจน ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก เห็นด้วย
คือ ก.ก.ม.ท. มีนโยบายในการบริหารสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาและสังคมโดยรวม
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และสานักงานของ ก.ก.ม.ท. ตั้งอยู่ในที่มีการคมนาคม การเดินทางที่สะดวกและเหมาะสม ด้านการ
จัดการ เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. มีระบบในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพ และระบบเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยมีค วามเหมาะสมต่อการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการวางแผน เห็นด้วย
เนื่องจาก ก.ก.ม.ท.ได้มีการแจ้งแผนงานหรือกิจกรรมประจาปีไว้ล่วงหน้าต่อสถาบั นอุดมศึกษาที่
เป็นสมาชิก อีก ทั้งมีการแจ้งข่าวสารล่วงหน้าในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ด้านการอานวยความสะดวก เห็นด้วย คือ ก.ก.ม.ท. มีการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และมีการพิจารณาปัญหาหรือ
ข้อเสนอของสมาชิ ก และสามารถตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สุดท้าย คือ ด้านการ
ประสานงาน เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่า ก.ก.ม.ท. มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
สมาชิก และมีการประสานงานใกล้ชิดกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
5. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
1. ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ
ก.ก.ม.ท. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายต่างๆ อย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ
เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันสมาชิก
ในการเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ก.ก.ม.ท.
1.2 การให้บริการ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประสานงานของ ก.ก.ม.ท. มีการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ
1.3 การอานวยความสะดวก
การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประสานงานเป็นไปด้วยดีและ
เพียงพอต่อความต้องการ
2. ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย คือ การแข่ง ขั นกิ จกรรมกี ฬาต่างๆ ที่ ก.ก.ม.ท. จัดขึ้นควรเป็นไปตามกฎ กติก า
นานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาเพิ่มมากขึ้น
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6. ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. เห็นด้วยว่า การ
บริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบ
มหกรรม เป็นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมและสาคัญของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา และเป็นการต่อยอดให้นักกีฬาที่มีความสามารถก้าวสู่
การแข่งขันกีฬาระดับชาติ อีกทั้งทาให้ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น และมีความคิดเห็นว่า การ
ทะเลาะวิวาทระหว่าง ผู้ชม นักกีฬา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น และการลงโทษในระหว่างการแข่งขัน ควรพิจารณาเป็นรายกรณีตาม
ความรุนแรงแต่ควรมีการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์การลงโทษตามกฎกติกาการแข่งขันของชนิด
กีฬานั้น ๆ พร้อมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย จากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญ ดังนี้
ด้านบุคลากร
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการด้านบุคคลากรของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท. มีเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อดาเนินกิ จกรรม
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีแผนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเห็นว่าจานวน
กรรมการตามโครงสร้างของ ก.ก.ม.ท. และจานวน/สัดส่วนของผู้แทนคณะ ก.ก.ม.ท. ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีความเหมาะสม ดังที่ ธงชัย สันติ
วงษ์ (2535) กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุด แม้ว่าองค์กรจะมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถ้าหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว เครื่องจักร
อุป กรณ์ เหล่า นั้น ก็ จ ะไม่ ก่ อประโยชน์ อัน ใด และถึง แม้ จะใช้ ดาเนิ นงานได้ บ้า ง ประสิ ทธิ ภาพ
เครื่องจักรก็คงอยู่ในระดับต่า ด้วยเหตุผลข้างต้นการจัดคนเข้าทางานหรือการบริหารงานบุคคลจึง
ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งจะมีผลทาให้การบริหารงานและการเพิ่มผลผลิตทาได้ดีขึ้ น
ซี่งสอดคล้องกับ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524) กล่าวว่า บุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการจัดกีฬาเพื่อ
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มวลชน เพราะเป็นทั้งผู้วางแผนและดาเนิน การทางกีฬาให้เกิดผลต่อผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดผลตาม
ความมุ่งหมาย ควรมีเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน และวางแผนนโยบายที่แน่นอน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ทา
หน้าที่ในการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ และนิรมล กิตติกุล (2549) กล่าว
ว่า ความพยายามของผู้บริหารในการกาหนดโครงสร้าง ระบบงาน คุณสมบัติของคน และจานวน
คนในองค์กร ให้สามารถดาเนินงานให้สาเร็จตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านเงินและงบประมาณ
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณของ ก.ก.ม.ท. ซึ่งเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินงานแต่ละโครงการต้องการให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งอยาก
ให้มีความเท่าเทียมกันในการจัดสรรงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเพื่อไปดาเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งขัดแย้งกับที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2529) กล่าวไว้ว่า “งบประมาณและการเงิน
นั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการดาเนินงานทุกอย่าง” และ ธงชัย สันติวงษ์ (2543)
กล่าวว่า เงินนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยง
และเอื้ออานวยให้กิจกรรมขององค์กรดาเนินไปโดยไม่ติดขัด ซึ่งเงินทุนนี้มีทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว รวมถึงราคาต้นทุนของเงิน คือ ดอกเบี้ยอีกด้วย นั่นแสดงว่า การเงินและงบประมาณยังไม่ใช่
ทรัพยากรที่สาคั ญมากนักสาหรับ ก.ก.ม.ท. เพราะปัจจุบันคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เห็นว่า ก.ก.ม.ท.ยังได้รับงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ยังสามารถมีการ
ดาเนินการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระนั้นองค์กรต้องมีพัฒนาไปสู่ระดับสากล จึงมี
ข้ อ เสนอว่ า ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ เ พี ย งพอและตรงตามความต้ อ งการของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับสากล
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวก
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท.
มีการจัดตั้งสานักงานรวมอยู่ที่เดียวกัน และมีนโยบายในการบริหารสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
นิสิตนักศึกษา และสังคมโดยรวม แต่ต้องการให้สานักงานของ ก.ก.ม.ท. มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ
เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังที่ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542) กล่าวไว้ว่า “การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การบริหารประสบผลสาเร็จได้ผลสมบูรณ์
อย่างแท้จริง และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยยึดหลักการใช้วัสดุ ตามความเหมาะสม ความคุ้มค่า
ประหยัด สะดวกและพอเหมาะ”
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ด้านการจัดการ
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านการจัดการของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท. ดาเนินการตามที่ได้รับข้อเสนอจากสมาชิก
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และในการดาเนินกิจกรรมการต่างๆ ก.ก.ม.ท. มีการให้
ค าแนะน า ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิน ผลอย่ า งมีค วามต่ อ เนื่ อ ง หรื อขยายผลเพิ่ ม เติม ตาม
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น ๆ อีกทั้ง ก.ก.ม.ท. ยังสามารถดาเนินการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ (Haimann and Scott, 1970 อ้างถึงใน อาพันธ์
เตียวตระกูล, 2548) ได้ให้ความหมายว่า “การจัดการ คือ กระบวนการทางสังคม และเทคนิคในการ
ใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินงานขององค์กร และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็ จ หรื อบรรลุ จุด ประสงค์ ข ององค์ ก ร” และธงชั ย สัน ติ วงษ์ (2543) กล่ าวว่า การจั ดการ
หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เข้ามาทาหน้าที่ประสานให้การทางานของ
บุคคลที่ต่างฝูายต่างทา และไม่ อาจประสบผลสาเร็จจากการแยกกันทาให้สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ด้วยดี และ Longenecker and Pringle (1981) กล่าวไว้ว่า “การบริหารจัดการใช้กระบวนการทางานที่
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
และมีองค์ป ระกอบ คื อ เปฺ า หมายที่ชัดเจน ทรัพ ยากรในการบริหารที่มีจากัด การประสานงาน
ระหว่างกัน การแบ่งงานกันทา และนาเอาระบบสารสนเทศมาสู่กระบวนการในการบริหาร เพื่อให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ” นั่นแสดงว่า ก.ก.ม.ท เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี
สามารถใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินงานขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างเกิดประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านการวางแผนของ ก.ก.ม.ท. กล่าวคือ ก.ก.ม.ท.มีการกาหนดโครงการและกิจกรรม
กีฬาต่างๆ วัตถุประสงค์ เปฺาหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละปีอย่างชัดเจน มีการจัดทาแผน
ดาเนินการในแต่ละปี ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีการกาหนดระยะเวลาในการ
ประชุมที่แน่นอนเพื่อปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ อีกทั้งมี
การดาเนินการโครงการใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก และมีการวางแผน
จัดทาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ กติกาการแข่งขัน และเทคนิคกีฬาใหม่ ๆ ให้แก่ สมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง ดังแนวคิดของ (Dubrin and Ireland, 1993 อ้างถึงใน ตุลา มหาสุธานนท์ , 2545) กล่าวว่า
การวางแผน คื อ กระบวนการในการกาหนดเปฺาหมายไว้ใ นอนาคต การใช้ทรัพ ยากร และการ
ปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุผลสาเร็จตามเปฺาหมายที่ได้ตั้งไว้ และ (Schermerhorn, 1999 อ้างถึงใน
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ, 2545) กล่ า วว่ า การวางแผน เป็ น ขั้ น ตอนแรกในการก าหนด
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วัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมพงษ์ เกษมสิน (2523) ที่กล่าวถึงความสาคัญของการวางแผนว่า “การวางแผนเป็นหลักการ
สาคัญขั้นมูลฐานของกระบวนการบริหาร แผนที่ดีจะช่วยให้การบริหารสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
ราบรื่น”
ด้านการจัดองค์กร
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านการจัดองค์กรของ ก.ก.ม.ท. เนื่องจาก สามารถดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร แต่มีความต้องการ
ให้ ก.ก.ม.ท. มีการประเมินคุณภาพการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ
และมี ป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง สอดคล้องกั บแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (2523) ที่ก ล่าวว่า “การจัด
องค์กรเป็นการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงานกับบุ คคล ซึ่ง
จะก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร” และสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของสุพิตร สมาหิโต (2542) ที่ว่า “สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน ควรจะต้องมีหน่วยงานที่
ทาหน้า ที่บ ริหารการกี ฬ าของตนเอง ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายการบริหาร
ทางการกีฬา จากองค์กรหลักของทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ หน่วยงานดังกล่าว
อาจจะออกมาในรูปของสานักกีฬา หรือฝูายกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกองกิจการนักศึกษาของแต่ละ
สถาบัน และนอกเหนือจากการรับนโยบายทางด้านกีฬาจากองค์กรหลักของทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว
หน่วยงานภายในของแต่ละสถาบันก็ควรจะได้ทางานประสานกันกับองค์กรต่างๆ ทางด้านการกีฬา
ของประเทศด้วย ทั้งเพื่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ จะได้ดาเนินไปอย่างมีทิศทางมีแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน และทุกๆแผนงาน ตลอดจนมีการเอาบุคลากร สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านการกีฬามาใช้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุด”
ด้านการจัดหาบุคลากร
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในเรื่อง
ของการบริหารจัดการด้านการจัดหาบุคลากรของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท. มีแผนงานการจัดวาง
กาลังคน เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาองค์กรในอนาคต และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งมี
ความสามารถเพื่อเข้าร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ เนตร์พัณณา
ยาวิราช (2546) กล่าวว่า ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ขั้นตอน คือ 1)การสรรหา คือ การ
ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ บรรจุล งในต าแหน่ ง งานที่ ว่ าง โดยการจ้ า งงาน การสรรหาที่ มี
ประสิทธิภาพ มีข้อควรพิจารณาคือ การพิจารณางานที่ต้องการพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ แหล่งของ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทาการสรรหา ที่จะทาให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 2)การคัดเลือก มี
หลักการคือ การได้บุคคลที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับงานนั้นๆ 3)การพัฒนาและฝึกอบรม คือ
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เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อให้มีผลการทางานดีขึ้น
เพื่อให้บรรลุเปฺาหมายขององค์กร 4)การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการทางาน
ของพนักงาน บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทาให้ทราบผลสะท้อนกลับ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่า การศึกษาดูงาน การ
ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาพนั ก งาน นั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ องค์ ก ร เพราะสภาพแวดล้ อ มหรื อ
ความก้ าวหน้าทางวิท ยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทาให้พนักงานตามไม่ทันความเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าว ดังนั้นจึ งต้องพยายามรักษา และเพิ่มพูนคุณสมบัติของพนักงานให้มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ
ทั้งนี้พนักงานที่ขาดความรู้ความสามารถมักจะทาให้ต้องกลายเป็นภาระและมักจะมีแนวโน้มทาให้
เกิ ดผลเสีย คื อ ท างานได้น้อยกว่า ที่ควรโดยสูญเสีย วัตถุดิบ และวัส ดุต่างๆ มาก ทาให้งานของ
พนักงานฝ่ายอื่นๆ ต้องสะดุดหยุดลง และทาให้ภาระต้องมีการควบคุม ดูแลมากกว่าปกติ ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่า ก.ก.ม.ท. เป็นองค์กรที่มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและตรงตามความ
ต้องการขององค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คือ ส่วนใหญ่สาเร็จศึกษาระดับปริญญาโท ร้อย
ละ 81.61 และส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาพลศึ ก ษา/วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ร้ อ ยละ 63.22 อี ก ทั้ ง มี
ประสบการณ์ในการทางานกิจกรรมด้านกีฬามากกว่า 10 ปี ร้อยละ 80.46
ด้านการอานวยการ
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
จัดการด้านการอานวยการของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท. ได้กาหนดขอบเขตและหน้าที่ในการทางาน
ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอย่างชัดเจน มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกอย่าง
รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ และมี การเผยแพร่ข้อมูล องค์ค วามรู้ใ หม่ ๆ ให้กับสมาชิกอยู่เสมอ
สอดคล้องกับที่ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า การอานวยการเป็นภาระหน้าที่อันจาเป็นและ
สาคัญของนักบริหารหรือหัวหน้า และเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผนและการจัดองค์กร เพราะ
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็ถึงขั้นที่อานวยการให้งานเหล่านั้นดาเนินไปตามแผน เพื่ อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพราะการอานวยการเป็นการใช้ผู้นาวินิจฉัยสั่ง การ ตรวจตรา สอน
แนะน า และจู ง ใจให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ร่ ว มงานได้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความรู้
ความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์ก รบรรลุวัต ถุประสงค์ไ ด้อย่ างมีประสิทธิภาพ และ
(Gulick, 1973 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุล ย์, 2529) กล่าวว่า การอานวยการที่ดีนั้น คือ การทา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนงานทราบว่า เขาต้องทาอะไรทาอย่างไรและทาเมื่อใด อย่างไรก็ตามผล
ที่ จ ะส าเร็ จ ตามที่ เ ราต้ อ งการนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของการอ านวยการระหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา แต่การทาความเข้าใจดังกล่าวมักจะเกิดความเข้าใจผิดกันบ่อย
ในการปฏิบัติงาน เพราะการสั่งงานที่ผู้บังคับบัญชาหมายความอย่างหนึ่งนั้น บางทีผู้ใต้บังคับบัญชา
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กลั บ ตี ค วามไปอี ก อย่ า งหนึ่ ง อี ก ประการหนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารควรรู้ ข อบเขตแห่ ง ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและปริมาณงานที่จะมอบหมายให้เขาทาเสียก่อน เพื่อประกันความล้มเหลวของ
การสั่งงาน นอกจากนี้ผู้บริหารจาเป็นต้องแน่ใจว่าผู้รับคาสั่งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้หากมีข้อ
สงสัย อาจมี การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น หรือปรึก ษาหารือซึ่งวิธีเหล่านี้จะลดความยุ่ งยากและ
เสียเวลาไปมาก
ด้านการประสานงาน
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านการประสานงาน ของ ก.ก.ม.ท. คือ คณะอนุกรรมการแต่ละฝูาย ของ ก.ก.ม.ท. สามารถ
ดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกันตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กาหนด และก.ก.ม.ท. มี
การโอนถ่ายข้อมูลอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม
อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ก.ก.ม.ท.และ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกอยู่ เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสมพงษ์ เกษมสิน (2523)
กล่าวว่า การประสานงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลเป็นสาคัญและสิ่งที่นักบริหารหรือหัวหน้า
งานจะต้องสร้างสรรค์บรรยากาศของความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสานสอดคล้อง
กลมกลืน ราบรื่น และเรียบร้อย บรรลุเปฺาหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด และ คมชนัญ โวหาร
(2551) กล่าวว่า การประสานงาน เป็นกระบวนการที่ต้องจัดให้มีขึ้นทุกขั้นตอนของการบริหารและ
ทั้งยังเป็นตัวช่วยผสมผสานปัจจัยในการบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ การจัดการและเวลา ให้ผสม
กลมกลืนกันดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าการประสานงานเป็นกระบวนการในการบริหารที่สาคัญอย่าง
หนึ่ง เพราะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายในการบริหารงานขององค์กร
ด้านการรายงานผล
จากผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการ
บริหารจัดการด้านการรายงานผลของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
และโครงการกี ฬ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารรายงานงบประมาณ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังที่ ไพฑูรย์ จัยสิน (2513)
กล่าวว่า การรายงานผล หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเสนอรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับขั้นเพื่อจะได้ช่วยแสวงหาแนวทางการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการเสนอรายงานให้ทุกฝูายทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความภักดีให้เกิดขึ้นหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าวว่า การติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนนั้น เป็นสิ่งที่จาเป็น
ต่อการบริหารงานเป็นอันมาก เพราะการติดตามผลการปฏิ บัติงานแต่ละขั้นตอนนั้น จะช่วยแก้ไข
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อุ ป สรรคได้ ทั น ท่ ว งที และสามารถน าผลงานนั้ น ไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง งานในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ จ ะ
ดาเนินการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 2 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝูาย
ต่างๆในคณะกรรมการบริหารกีฬ ามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ที่มีต่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญ ดังนี้
ด้านการบริหารบุคลากร
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลของ ก.ก.ม.ท. คือ
ก.ก.ม.ท. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ เพื่อดาเนินการได้อย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานอยู่ใน ก.ก.ม.ท. มีค วามรู้ความสามารถด้านการกีฬาอย่างเพียงพอ อีกทั้งในการจัด
กิจกรรมด้านการกีฬาของ ก.ก.ม.ท. แต่ละครั้ง ก.ก.ม.ท. ได้จัดสรรจานวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
เพี ย งพอต่อ ความต้ องการ ซึ่ ง จานวนเจ้ าหน้าที่ ที่ใ ห้บริ ก ารของ ก.ก.ม.ท. ในปัจ จุบั น สามารถ
ตอบสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่
4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและบุคลากรในการบริหารจัดการกีฬา
ทุกระดับของภาครัฐ และเอกชนตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬาให้ทันสมัย และดังที่ (Gulick, 1973 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2529) กล่าวว่า ในการจัด
องค์ ก รนั้นจาเป็ นต้องพิ จารณาจั ดหาตัวบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ส อดคล้องกั บการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่กาหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมมาปฏิบัติงานนั้น ผู้วิจัย มีความเห็นว่า ก.ก.ม.ท. มีการบริหาร
บุคลากรที่ดี เหมาะสม มีบุ คลากรที่มีความสามารถทางด้านกีฬาโดยตรง ซึ่งทาให้การดาเนินงาน
หรือการกิจกรรมด้านการกีฬาของ ก.ก.ม.ท.เป็นไปได้ด้วยดีและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบสอบถามที่เป็นคณะอนุกรรมการฝูายต่าง ๆ
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิท ยาลัยแห่งประเทศไทย คือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 51.35 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 39.19 มีประสบการณ์ในการเข้าร่วม/ทางานกิจกรรม
กีฬา 1- 10 ปี ร้อยละ 44.59
ด้านงบประมาณ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ ก.ก.ม.ท. คือ
ค่อนข้า งเห็นด้วยกับ การที่ ก .ก.ม.ท. จัดสรรงบประมาณได้ครอบคลุมการพัฒนากีฬามวลชน มี
ระเบี ยบ เงื่ อนไข การใช้ งบประมาณ เหมาะสม และชัดเจน ซึ่งงบประมาณที่จัดสรร มีความ
เหมาะสม และเพียงพอ แต่กิจกรรมตามนโยบายของ ก.ก.ม.ท. สร้างภาระทางด้านงบประมาณ
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ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้งมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ (Gulick, 1973 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุล,
2529) กล่าวว่า การจัดงบประมาณ หมายถึง การจัดการทางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือ
โครงการในการใช้จ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน หรือการตรวจสอบบัญชี
โดยรอบคอบและรัดกุม
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านสถานที่ของ ก.ก.ม.ท. คือ ก.ก.ม.ท.
มีนโยบายในการบริหารสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาและสังคมโดยรวม ซึ่ง ก.ก.ม.ท.
มีการบริหารจัดการด้านนี้ตรงกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 วัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 2 คือ เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับอาเภอจังหวัด ชาติ และนานาชาติ) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ที่ ประฤดา สุ ริ ยั น ต์ และคณะ (2547) กล่ า วว่ า การออกก าลั ง กายเป็ น ความต้ อ งการใน
ชีวิตประจาวันอย่างหนึ่งของบุคลากร และนักศึกษา ดังนั้นจึงควรจัดบริการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอแก่ความต้องการ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดารงชีวิต
ความเป็นอยู่ การทางานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรให้ความ
ดูแล เอาใจใส่ และซ่อ มแซมบ ารุงรัก ษา บริเ วณสถานที่ส าหรั บออกก าลังกายให้อยู่ ใ นสภาพดี
สะอาด และพร้อมใช้งานได้ทุกเวลา และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ลูกค้าจะใช้บริการ
กับธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะต้องสร้างความสะดวกให้ลูกค้า หากลูกค้าไปติดต่อใช้บริการได้ไม่สะดวก
ธุรกิจจะต้องทาหน้าที่สร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงที่บ้านหรือที่ทางานลูกค้า
ด้านการจัดการ
จากผลการวิจัย พบว่า คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านการจัดการของ ก.ก.ม.ท. เนื่องจากก.ก.ม.ท. มีระบบ
ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และเอกสารที่ใช้
ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ สามารถดาเนินงานได้อย่างสาเร็จ และมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ Longenecker and Pringle (1981) กล่าวว่า การบริหารจัดการใช้กระบวนการ
ทางานที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด และมี อ งค์ ป ระกอบ คื อ เปฺ า หมายที่ ชั ด เจ น ทรั พ ยากรในการบริ ห ารที่ มี จ ากั ด
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การประสานงานระหว่างกัน การแบ่งงานกันทา และนาเอาระบบสารสนเทศมาสู่กระบวนการใน
การบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าว
ว่า “การจัดองค์กรเป็นการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน
กับบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดเอกภาพในการในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ กร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิตร สมาหิโต (2542) ที่ว่า “สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน ควรจะต้องมี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารการกีฬาของตนเอง ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายการ
บริหารทางการกีฬา จากองค์กรหลักของทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ หน่วยงาน
ดังกล่าวอาจจะออกมาในรูปของสานักกีฬา หรือฝูายกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกองกิจการนักศึกษา
ของแต่ ล ะสถาบั น และนอกเหนื อ จากการรั บ นโยบายทางด้ า นกี ฬ าจากองค์ ก รหลั ก ของ
ทบวงมหาวิท ยาลัย แล้ว หน่วยงานภายในของแต่ล ะสถาบันก็ ควรจะได้ทางานประสานกั นกั บ
องค์กรต่างๆ ทางด้านการกี ฬาของประเทศด้วย ทั้งเพื่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ จะได้ดาเนินไป
อย่างมีทิศทางมีแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน และทุกๆแผนงาน ตลอดจนมีการเอา
บุคลากร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านการกีฬามาใช้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ขั้น
สูงสุด”
ด้านการวางแผน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ ก.ก.ม.ท. คือ
ก.ก.ม.ท. มีการแจ้งแผนงานหรือกิจกรรมประจาปีไว้ล่วงหน้าต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
แจ้งข่าวสารล่วงหน้าในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และมีระยะเวลา
มาตรฐานในการแจ้งข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาเหมาะสมสาหรับการพิจารณาการเข้าร่วม ดังที่ คมชนัญ โวหาร (2551) กล่าวว่า การ
วางแผนเป็นการใช้ความรู้ทางวิชาการในการกาหนดสิ่งที่จะพึงปฏิบัติในอนาคต โดยกาหนดหรือ
คาดการณ์ว่าการบริหารจะดาเนินไปเช่นนี้ ซึ่งการพยากรณ์หรือคาดการณ์ จาต้องอาศัยความรอบรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ประกอบกันเข้าเป็นพิเศษ นั่นแสดงว่า ก.ก.ม.ท. มีการวางแผน
องค์ ก รที่ ดี มี ก ระบวนการเตรี ย มการล่ วงหน้ า เพื่ อ ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ นโยบายโครงการวิ ธี
แก้ปัญหา ตลอดจนการแสดงหาวิธีการที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด และรวดเร็วที่สุด เพื่อดาเนินงานให้บรรลุ
เปฺาหมายที่ตั้งไว้
ด้านการอานวยการ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านการอานวยการของ ก.ก.ม.ท. คือ
เห็นว่า ก.ก.ม.ท. มีก ารแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาให้
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ทราบอย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาปัญหาหรือข้อเสนอของสมาชิก และสามารถตอบกลับภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ก.ก.ม.ท. ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของกูลิค (Gulick, 1937 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2529) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควร
จะรู้ขอบเขตแห่งความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาและปริมาณงานที่จะมอบหมาย เพื่อประกัน
ความล้มเหลวในการสั่งงาน และสมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว การออกคาสั่งมัก
อาศัยหรือยึดระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นหลัก ส่วนในกรณีที่จาเป็นต้องออกคาสั่งหรือตัดสินใจโดย
ไม่ครอบคลุมไปถึงระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ก็อาจจะอานวยการหรือสั่งการให้ได้ผลโดยยึดเอา
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นว่าการอานวยการสั่งงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
แตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะบุ ค คลแล้ ว แต่ ก รณี ในบางครั้ งมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งสั่ งงานแบบรี บ ด่ ว น
บางครั้งการให้คาแนะนาก็เพียงพอที่จะให้ผู้รับคาสั่งทางานให้สาเร็จลุล่วงไปได้เป็นที่พอใจ”
ด้านการประสานงาน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า คณะอนุ ก รรมการฝู า ยต่ า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของ ก.ก.ม.ท.
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า ก.ก.ม.ท. มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น สมาชิ ก มี ก าร
ประสานงานใกล้ชิดกั บสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก เปิดโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
สมาชิ ก ในการเสนอแนะ แก้ ไ ข การด าเนิน งานของ ก.ก.ม.ท. และน าไปด าเนิ นการอย่ างเป็ น
รู ป ธรรม และมี ก ารประสานข้ อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมถึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสมพงษ์ เกษมสิน (2523) กล่าวว่าการ
ประสานงาน คือ การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝูายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงาน
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวไม่ซ้าซ้อน ไม่ทางานขัดแย้ง หรือเลื่อมล้ากัน และซึ่ง (Gulick, 1937 อ้างถึงใน
นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2529) ได้กล่าวว่า การประสานงานเป็นกิจกรรมที่จาเป็นในการบริหาร และ
ผู้บริหารที่ดีนั้น ต้องมีความสามารถในการที่จะกระทาให้เกิดความผสมกลมกลืนในหน่วยงานที่
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในการบริหาร อันได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ และวิธีใน
การปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของการบริหารได้
ประเด็นที่ 3 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญ ดังนี้
นิสิตนักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. เห็นด้วยว่าการ
บริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท. มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและสามารถบรรลุต ามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ
เห็น ว่า การจั ดกิ จ กรรมกี ฬ าของ ก.ก.ม.ท. เช่ น การแข่ งขั นกี ฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย
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รอบมหกรรม เป็นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมและสาคัญของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพราะ
เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการออกกาลังกาย
ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และเป็นการต่อยอดให้นักกีฬาที่มีความสามารถก้าวสู่การ
แข่ ง ขั นกี ฬ าระดั บ ชาติ อีก ทั้ ง ท าให้ไ ด้รู้ จัก เพื่ อ นต่างสถาบันมากขึ้น และมีความคิดเห็ นว่า การ
ทะเลาะวิวาทระหว่าง ผู้ชม นักกีฬา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น และการลงโทษในระหว่างการแข่งขัน ควรพิจารณาเป็นรายกรณีตาม
ความรุนแรงแต่ควรมีการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์การลงโทษตามกฎกติกาการแข่งขันของชนิด
กีฬานั้น ๆ พร้อมชี้แจงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน อีกทั้งต้องการให้ ก.ก.ม.ท. จัดการแข่งขันกีฬา
ไทย เช่น ดาบไทย ตะกร้อลอดห่วง หมากกระดาน เรือพาย เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์กีฬา
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2550-2554 ) คือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญแก่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและ
ทักษะการเล่นกีฬาและออกกาลังกายขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ให้ความสาคัญแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทุ ก กลุ่ ม ได้ มี โ อกาสเล่ น กี ฬ าและออกก าลั ง กายสม่ าเสมอเป็ น ประจ า และ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความสาคัญแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุก
กลุ่มทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก
ระดับ ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้ นาเอาทรัพ ยากรที่ เป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานทางการบริ หาร คื อ บุค ลากร การเงิน และงบประมาณ
สถานที่ วัสดุอุป กรณ์เครื่องอานวยความสะดวกและการจัดการ มาดาเนินการบริหารจัดการให้
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปฺาหมายที่ก าหนดไว้ ไ ด้อย่ างมีประสิทธิภาพ และมีข้อควร
ปรับปรุงของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาการบริหารงานในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนและการกาหนดนโยบาย ถือเป็นประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านกีฬา ทาให้นโยบายขาดความชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนกรรมการและผู้บริหารนโยบาย
บ่อยครั้ง ทาให้การรับรู้ข้อมูล ปัญหา และข้อจากัดที่ใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึงแนวทางการ
กาหนดนโยบายขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ ทาให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันหรือเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ด้วยเหตุนี้
การทาวิจัยดังกล่าว จะเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความคิดของผู้บริหารและสถาบันสมาชิกในเรื่อง
การบริหารงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อันจะเป็นการกระตุ้ นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การสร้างความมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากประเด็นของการเข้าถึงข้อมูลการทางานของ ก.ก.ม.ท. แสดงให้เห็น
ว่า สถาบันสมาชิ กต่างๆ ต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ
ก.ก.ม.ท. โดยต้องการให้ ก.ก.ม.ท. สอบถามถึงความต้องการในการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมด้านการกีฬาในสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัย และเงื่อนไขในการดาเนินกิจกรรมของ
แต่ละสถาบัน
2. ก.ก.ม.ท. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลที่ดีเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากการจัดทากิจกรรมต่างๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมิน อันจะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบของ
กิจกรรมให้มีความสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของสถาบันสมาชิกและบรรลุเปฺาหมายตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ ก.ก.ม.ท.
3. ก.ก.ม.ท. ควรมีการจัดตั้งสานักงานถาวร เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีสานักงานที่รวบรวมฝูายต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ใน
รูปแบบ one-stop service นอกจากนี้ ควรมีเจ้าหน้าที่ประจา ทาหน้าที่ ติดต่อประสานงานและวิจัย
พัฒนาในเรื่องต่างๆ เพราะในปัจจุบัน การทางานของ ก.ก.ม.ท. เป็นลักษณะงานของอาสาสมัคร ซึ่ง
บุคลากรที่ทางานนั้นแต่ละคนมีภาระหน้าที่ประจา ทาให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ก.ก.ม.ท.
นั้น ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ การมีเจ้าหน้าที่ประจาจะช่วยลดปัญหาดังกล่าว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของ ก.ก.ม.ท.
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อ
ไปสู่องค์กรส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยเอเซีย
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาองค์กรกีฬาในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมแผนพัฒนากีฬาชาติทั้ง
6 ยุทธศาสตร์
3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมี 3 ชุด ดังนี้
แบบสอบถาม ชุดที่ 1

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 3 ตอน
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ฝูายเลขานุการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม มี 3 ตอน
แบบสอบถาม ชุดที่ 3 นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 2 ตอน
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แบบสอบถามชุดที่ 1
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยแบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการกีฬา สานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ได้รับจะ
เป็ น ประโยชน์ แ ละส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การศึ ก ษาและการวิ จั ย ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอความกรุ ณ าท่ า น ตอบ
แบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน และกรุณาตอบให้
ครบทุกข้อ ทั้งนี้แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การตอบแบบสอบถามนี้ ใช้เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของท่าน และข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การสอบถามนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยจะเก็บ
รักษาข้อมูลของท่านให้เป็นความลับที่สุด และจะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน ในการให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้
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ตอนที่ 1
ทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ( ) หน้าข้อความ
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. 25 – 35 ปี
( ) . –4
( ) 3. 4 –
( ) 4.
.
ศึกษา
( ) 1. ต่าระดับปริญญาตรี
() .
ตรี
() .
โท
( ) 4.
เอก
( ) 5. อื่น ๆ ระบุ......................................
4. ท่านทางานอยู่ในหน่วยงานใด
( ) 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
( ) 2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
( ) 3. อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................
5. ท่านดารงตาแหน่งใดใน ก.ก.ม.ท. (สามารถตอบได้มากกว่า )
( ) 1. ประธานกรรมการ
() . ง ธ
( ) 3. กรรมการ
( ) 4.
.
เกี่ยวกับ
ใ ตาแหน่งใดภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของ
ท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า )
( ) 1. ผู้กาหนดนโยบาย
( ) 2. ผู้บริหารกิจกรรม/โครงการ
() .
งาน/ผู้ประสานงาน
7. ท่านสาเร็จการศึกษาในสาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่
( ) .ใ
( ) 2. ไม่ใช่
.
ใ
ง
ด้านการ
งใ
( ) . อยกว่า
() . –
() . –
( ) 4.
ปี
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ช่องว่างของระดับความคิดเห็นแต่ละคาถามให้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด

การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ด้านบุคลากร
1. จานวนกรรมการตามโครงสร้างของ
ก.ก.ม.ท. มีความเหมาะสมในการกาหนด
นโยบาย ดาเนินโครงงานและพิจารณา
แผนงานในเรื่องต่างๆ ของ ก.ก.ม.ท.
2. จานวนและสัดส่วนของผู้แทนคณะ
ก.ก.ม.ท. ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยมีความเหมาะสม
3. ก.ก.ม.ท. ควรมีเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย
4. . . . .
ง ง ง
องค์กรและ
เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการและดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
5. ก.ก.ม.ท. ควรมีแผนการบริหารบุคลากร
ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ด้านงบประมาณ
1. งบประมาณในการดาเนินงานแต่ละ
โครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปยัง
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ในโครงการต่างๆ มีความเท่าเทียมกัน
3. งบประมาณของ ก.ก.ม.ท. ที่ได้รับ
จัดสรรจาก สกอ.ได้ใช้จ่ายครอบคลุมไป
ยังกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
ก.ก.ม.ท. อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
สกอ. ในปัจจุบันมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก
1. ก.ก.ม.ท. ควรมีการตั้งสานักงาน
รวมอยู่ที่เดียวกัน
2. ก.ก.ม.ท. ควรมีนโยบายในการบริหาร
สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนิสิตนักศึกษา และ
สังคมโดยรวม
3. ปัจจุบันสานักงานของ ก.ก.ม.ท. อยู่ใน
ที่ตั้งที่มีการคมนาคม การเดินทางที่
สะดวก และเหมาะสม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
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ด้านการจัดการ
1. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการตามที่ได้รับ
ข้อเสนอจากสมาชิก อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2. ในการดาเนินกิจกรรมการต่างๆ
ก.ก.ม.ท. มีการให้คาแนะนา ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
3. การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ก.ก.ม.ท. มีความต่อเนื่อง หรือขยายผล
เพิ่มเติมตามประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการนั้นๆ
4. ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
1. ก.ก.ม.ท. ได้จัดทาแผนดาเนินการใน
แต่ละปี ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาว
2. ก.ก.ม.ท. มีการกาหนดวัตถุประสงค์
เปฺาหมายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแต่ละปีอย่างชัดเจน
3. ก.ก.ม.ท. มีกาหนดระยะเวลาในการ
ประชุมที่แน่นอน เพื่อปรับปรุง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนงานให้ทันต่อ
สถานการณ์อยู่เสมอ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ด้านการวางแผน (ต่อ)
4. ก.ก.ม.ท. มีการกาหนดโครงการและ
กิจกรรมกีฬาต่างๆ ในแต่ละปีอย่างชัดเจน
5. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการโครงการใหม่ๆ
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
สมาชิก
6. ก.ก.ม.ท. มีการวางแผนจัดทาโครงการ
เผยแพร่องค์ความรู้ กติกาการแข่งขัน
และเทคนิคกีฬาใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านการจัดการองค์กร
1. ก.ก.ม.ท. มีการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานคณะอนุกรรมการ
ในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
2. ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาให้รางวัลแก่
บุคคลหรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่
คณะกรรมการบริหาร
3. ก.ก.ม.ท. มีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
4. ก.ก.ม.ท. มีการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ด้านการจัดการองค์กร (ต่อ)
5. ก.ก.ม.ท. สามารถดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ด้านการจัดหาบุคลากร
1. ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ผู้ซึ่งมีความสามารถเพื่อเข้าร่วม
อยู่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
2. ก.ก.ม.ท. มีแผนงานการจัดวางกาลังคน เพื่อ
เป็นการเตรียมการพัฒนาองค์กรในอนาคต
3. ก.ก.ม.ท. กาหนดขอบเขตการทางานที่
ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการของงาน
ด้านการอานวยความสะดวก
1. ก.ก.ม.ท. ได้กาหนดขอบเขตและหน้าที่ในการ
ทางานของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
อย่างชัดเจน
2. ก.ก.ม.ท. มีการเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสมาชิกอยู่เสมอ
3. ก.ก.ม.ท. มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับสมาชิกอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ด้านการประสานงาน
1. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
สามารถดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกัน
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้กาหนด

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ด้านการประสานงาน (ต่อ)
2. ก.ก.ม.ท. มีการโอนถ่ายข้อมูลอย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพภายใน
หน่วยงาน เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม
3. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
4. ก.ก.ม.ท. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างก.ก.ม.ท. และ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
สมาชิกอยู่เสมอ
ด้านการรายงาน
1. ก.ก.ม.ท. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
และโครงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. ก.ก.ม.ท. มีการประเมินโครงการเพื่อ
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินโครงการในครั้งต่อไป
3. ก.ก.ม.ท. มีการรายงานงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร รวมถึง
คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1

ด้านการรายงาน (ต่อ)
4. ก.ก.ม.ท. มีการจัดทาดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมกีฬา
อย่างชัดเจน
5. ก.ก.ม.ท. จัดทารายงานการดาเนิน
กิจกรรมต่อสมาชิกเป็นประจา
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
.
……………………………………………………………………………………………...
……………..………………………………………………………………………………………...
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….....
1.2 การดาเนินงานโดยทั่วไป
……………………………………………………………………………………………...
……………..………………………………………………………………………………………...
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….....
1.3 การวางแผนและการกาหนดนโยบาย
……………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
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1.4 งบประมาณ
……………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………....
2. ในฐานะสถาบันสมาชิกของ ก.ก.ม.ท. ท่านต้องการให้ ก.ก.ม.ท. ดาเนินการหรือกาหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาในสถาบันของท่านอย่างไรบ้าง และท่านคิดว่า
ก.ก.ม.ท. สามารถตอบสนองความต้ อ งการของท่ า นได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร (ให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบ)
……………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………....………
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………….....................
3. ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะอย่ า งไรในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของคณะกรรมการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
……………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามชุดที่ 2
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ คณะอนุกรรมการฝูาย
ต่า งๆ ในคณะกรรมการบริ หารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ง ประเทศไทย โดยแบบสอบถามชุด นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทยที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
จั ด การกี ฬ า ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จะเป็ น
ประโยชน์และสาคัญยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยขอความกรุณาท่าน ตอบแบบสอบถาม
ให้ตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ ทั้งนี้
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การตอบแบบสอบถามนี้ ใช้เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของท่านและข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สอบถามนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยจะเก็บรักษา
ข้อมูลของท่านให้เป็นความลับที่สุด และจะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นที่ ส ละเวลาอั น มี ค่ า ของท่ า น ในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้
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ตอนที่ 1
คาชี้แจง:

ทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ( ) หน้าข้อความ

1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) . กว่า
( ) 2. 25 – 35 ปี
( ) . –4
( ) 4. 4 –
() .
.
ศึกษา
( ) 1. ต่าระดับปริญญาตรี
() .
ตรี
() .
โท
( ) 4.
เอก
( ) 5. อื่น ๆ ระบุ.......................................
4. ท่านทางานอยู่ในหน่วยงานใด
( ) 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
( ) 2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
( ) 3. อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................
5. ท่านมีความเกี่ยวกับ ก.ก.ม.ท. ในด้านใด
() . ธ
( ) 2. อนุกรรมการ
( ) 3. เลขานุการ
. รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
ผ่านทางสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า )
( ) หนังสือราชการ
( ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์
( ) โทรทัศน์
( ) วิทยุ
( ) เว็บไซด์
( ) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
( ) อื่น ๆ
..........................................................................
( ) เคยรับทราบข้อมูลใด ๆ

156
7. ท่านกาลังศึกษา/จบการศึกษาในสาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่
( ) .ใ
( ) 2. ไม่ใช่
.
ใ เข้าร่วม/ ง
งใ
( ) . อยกว่า
() . –
( ) 3. 5 – 10
( ) 4.
ปี
9. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือไม่
( ) เคยเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า )
( ) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
( ) กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
( ) การสัมมนาวิชาการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
( ) การสัมมนาวิชาการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก
( ) ไม่เคยเข้าร่วม
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร (4 M’s) และ
กระบวนการด้านการบริหาร 7 ด้าน (POSDCoRB)
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ช่องว่างของระดับความคิดเห็นแต่ละคาถามให้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
ของ ก.ก.ม.ท.
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
ด้านการบริหารบุคลากร
1. ก.ก.ม.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝูาย
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดาเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม
2. ในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาของ
ก.ก.ม.ท. แต่ละครั้ง
ก.ก.ม.ท. ได้จัดสรรจานวนเจ้าหน้าที่เพื่อ
ให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ
3. จานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของ
ก.ก.ม.ท. ในปัจจุบัน สามารตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการท่านได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ก.ก.ม.ท.
มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาอย่าง
เพียงพอ
ด้านงบประมาณ
1. งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรจาก ก.ก.ม.ท.
มีความเหมาะสม และเพียงพอ
2. ระเบียบ เงื่อนไข การใช้งบประมาณ
เหมาะสม และชัดเจน
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ด้านงบประมาณ (ต่อ)
3. ก.ก.ม.ท. จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้น
เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพียง
อย่างเดียว
4. ก.ก.ม.ท. ควรจัดสรรงบประมาณให้
ครอบคลุมการพัฒนากีฬามวลชนเพิ่มมาก
ขึ้น
5. กิจกรรมตามนโยบายของ ก.ก.ม.ท.
สร้างภาระทางด้านงบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษามากกว่า
ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านสถานที่
1. ก.ก.ม.ท. ควรมีสานักงานรวมอยู่ในที่
เดียวกัน
2. ก.ก.ม.ท. ควรมีนโยบายในการบริหาร
สนามกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา
และสังคมโดยรวม
3. ปัจจุบันสานักงานของ ก.ก.ม.ท. อยู่ใน
ที่ตั้งที่มีการคมนาคม การเดินทางที่
สะดวก และเหมาะสม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ด้านการจัดการ
1. คณะอนุกรรมการฝูายต่างๆ สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพ
3. ระบบเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านการวางแผน
1. ก.ก.ม.ท. ได้แจ้งข่าวสารล่วงหน้าใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
2. ก.ก.ม.ท. ได้แจ้งแผนงานหรือกิจกรรม
ประจาปีไว้ล่วงหน้าต่อสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นสมาชิก
3. ก.ก.ม.ท. มีระยะเวลามาตรฐานในการ
แจ้งข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่ง
เ
เหมาะสมสาหรับการ
พิจารณาการเข้าร่วม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ด้านการอานวยความสะดวก
1. ก.ก.ม.ท. มีการแจ้งข่าวสารหรือข้อมูล
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการกีฬา
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ก.ก.ม.ท. มีการพิจารณาปัญหาหรือ
ข้อเสนอของสมาชิก และสามารถตอบ
กลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ก.ก.ม.ท. ได้อย่างสะดวก
ด้านการประสานงาน
1. ก.ก.ม.ท. มีการประสานงานใกล้ชิดกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
2. ก.ก.ม.ท. มีความสัมพันธ์อันดีกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
3. ก.ก.ม.ท. มีการประสานข้อมูล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
4. ก.ก.ม.ท.ได้เปิดโอกาสให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
ในการเสนอแนะ แก้ไข การดาเนินงาน
ของ ก.ก.ม.ท. และนาไปดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ (คาถามปลายเปิด) เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้อง
.
นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ
……………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………....
1.2 การให้บริการ
……………………………………………………………………………………………...
……………...………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………....
1.3 การอานวยความสะดวก
……………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………....
2. ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะอย่ า งไรในการปรับปรุงการบริห ารจั ดการของคณะกรรมการกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในด้านต่างๆ ที่ท่านเกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………....
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แบบสอบถามชุดที่ 3
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือ นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดย
แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการกีฬา สานักวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์และสาคัญยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัย
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอความกรุณาท่าน ตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความ
คิ ด เห็ น ของท่ า น และกรุ ณ าตอบให้ ค รบทุ ก ข้ อ ทั้ ง นี้ แ บบสอบถามประกอบไปด้ ว ย 2 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การตอบแบบสอบถามนี้ ใช้เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของท่านและข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สอบถามนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษา ซึ่งผู้ วิจัยจะเก็บรักษา
ข้อมูลของท่านให้เป็นความลับที่สุด และจะใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน ในการให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้
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ตอนที่ 1
คาชี้แจง:

ทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ( ) หน้าข้อความ

1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) . กว่า
( ) . –4
() .

( ) 2. 25 – 35 ปี
( ) 4. 4 –

2. อายุ

.

ศึกษา
( ) 1. กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
() .
โท
( ) 5. อื่น ๆ ระบุ.................................

() .
( ) 4.

ตรี
เอก

4. ท่านศึกษา/ทางานอยู่ในหน่วยงานใด
( ) 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
( ) 2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
( ) 3. อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................
. รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
ผ่านทางสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า )
( ) หนังสือราชการ
( ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์
( ) โทรทัศน์
( ) วิทยุ
( ) เว็บไซด์
( ) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
( ) อื่นๆ
..........................................................................
( ) เคยรับทราบข้อมูลใดๆ
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.
ท่าน

เข้าร่วม
(
(
(
(
(

7.

ใ ตาแหน่งใดภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของ

) 1. ผูช้ ม
) 2. นักกีฬา มหาวิทยาลัยของรัฐ / มหาวิทยาลัยเอกชน
) 3. เจ้าหน้าที่
) 4. นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ / มหาวิทยาลัยเอกชน
) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................................

ใ
( ) . อยกว่า
() . –

เข้าร่วม/ ง
() . –
( ) 4.

งใ
ปี

8. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) หรือไม่
( ) เคยเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า )
( ) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
( ) กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
( ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
( ) การสัมมนาวิชาการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
( ) การสัมมนาวิชาการสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก
( ) ไม่เคยเข้าร่วม
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่องหมาย X งใ ช่องว่างของระดับความคิดเห็นแต่ละคาถามให้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
การบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
1. การจัดกิจกรรมกีฬาของ ก.ก.ม.ท. เช่น
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย รอบมหกรรม เป็นกิจกรรมกีฬาที่
สาคัญของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา
ควรให้ความสาคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแล้ว ก.ก.ม.ท.
ควรจัดกิจกรรมให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
พื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาด้วย
3. ท่านมีความเข้าใจในกฎกติกาของการ
แข่งขันชนิดกีฬานั้นๆ เป็นอย่างดีในการ
เข้าร่วมหรือเข้าชมการแข่งขันกีฬา
4. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการออก
กาลังกายภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
5. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นกิจกรรมกีฬาที่มุ่งเน้น
เรื่องของความเป็นเลิศมากกว่าการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิต
นักศึกษาต่างสถาบัน
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

6. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นมหกรรมการแข่งขัน
กีฬาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
7. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นการต่อยอดให้นักกีฬาที่
มีความสามารถก้าวสู่การแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ
8. การทะเลาะวิวาทระหว่าง ผู้ชม นักกีฬา
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
9. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยทาให้ได้รู้จักเพื่อน
ต่างสถาบันมากขึ้น
10. การลงโทษในระหว่างการแข่งขัน
ควรพิจารณาเป็นรายกรณีตามความ
รุนแรง แต่ควรมีการกาหนดมาตรฐาน
และเกณฑ์การลงโทษตามกฎกติกาการ
แข่งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมชี้แจง
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
11. งานเลี้ยงนักกีฬาที่จัดขึ้นเป็นประจา
ในช่วงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบัน

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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การบริหารจัดการของคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

12. การที่ ก.ก.ม.ท. จัดการแข่งขันกีฬา
ไทย เช่น ดาบไทย ตะกร้อลอดห่วง หมาก
กระดาน เรือพาย เปตองเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์กีฬาไทย
13. ก.ก.ม.ท. ควรร่วมกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรม/ชุมนุม/การแข่งขัน
กีฬาไทย เพื่อเป็นการทานุบารุง
และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษารู้จัก
การละเล่นกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
แทนที่ ก.ก.ม.ท. จะเป็นผู้ดาเนินการแต่
เพียงผู้เดียว
14. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เป็นการจัดกิจกรรมสาหรับ
นิสิตนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม
15. จานวนในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ปีละ 1 ครั้ง มีความเหมาะสม
16. หากมหาวิทยาลัย / สถาบันของท่าน
ให้ความสาคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การกีฬาภายในมหาวิทยาลัย / สถาบัน
ท่านจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของ
มหาวิทยาลัย / สถาบันของท่านมากขึ้น

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการของ ก.ก.ม.ท.
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
4
3
2
1
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล
เกิดวันที่
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา :

:
:
:

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เฟื่องประภัสสร์
23 พฤษภาคม 2520
102 ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก ต.บางซื่อ
อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สาเร็จการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อปีการศึกษา 2544
เข้าศึกษาต่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปีการศึกษา 2551

