
 
 
 
ท่ี ศธ 04345.04/ว41                                   โรงเรียนด่านช้างวิทยา 

               ต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง                 
                                                                                     จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๘๐ 
 14 มีนาคม 2565 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

เรียน   รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. โครงร่างวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 1 ฉบับ 

2. แบบประเมินรูปแบบ                 จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วยข้าพเจ้า นางเรณู สรหงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ก าลังด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือน วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่าน
ช้างวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการท่ีก าลังด าเนินการอยู่     

 ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญในการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อ
ตรวจพิจารณาประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบ ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น.               
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็น อย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นางเรณู สรหงษ)์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา 

 
 
 
 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
โทร ๐-๓๕๕๙-๕๖๕๑  
 
 
 



เอกสารประกอบสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
แบบตรวจสอบ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting  

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 
 

Meeting ID: 301 500 1668 
Passcode: 1234 

 
 
 

นางเรณู สรหงษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา 
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วัตถุประสงค์ของการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
 วิพากษ์ พิจารณา ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่   
 1. ด้านการวางแผน  
 ด้านการวางแผน หมายถึง มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นโยบายของโรงเรียนและสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีการ
กำหนดงานในระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่างเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการศึกษา
ความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ สถานท่ีอุปกรณ์ต่าง ๆ และการ
บริหารจัดการ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีมีความสำคัญและจำเป็นสูงสุดก่อนมีการจัดทำแผนของ
องค์กรและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานและแผนควบคุม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และโครงการต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีการรับนักกีฬาโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
กีฬา เช่น โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการช้างเผือก และมีการตั้งเป้าหมายในการเตรียมทีมนักกีฬา 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ และมีแผนพัฒนากีฬาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกด้วย 
 2. ด้านการจัดองค์กร  
 ด้านการจัดองค์กร หมายถึง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้มี
เอกภาพในการบังคับบัญชา มีการมอบอำนาจหน้าท่ีให้แก่ผู้รับผิดชอบรอง ๆ ลงไปตามสายงานและมี
การกำหนดชอบเขตของแต่ละงานอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในสถาบันจะมีชมรมกีฬาต่าง ๆ ชัดเจนและ
การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีการประสานงานกับชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะดำเนินการจัดกิจกรรม
กีฬาต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากภายนอกสถาบัน เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 
 3. ด้านการจัดการ  
 ด้านการจัดการ หมายถึง โรงเรียนมีความร่วมมือในการดำเนินงานของชมรมกีฬาและฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม ด้านการเงินและงบประมาณ ทรัพยากรทางด้านการ
บริหาร ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เป็นต้น 
 4. ด้านการพัฒนาศักยภาพ  
 ด้านการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง โรงเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อสร้างประสบการณ์และสะสมผลงาน
เพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาที่เป็นระบบ
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อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านภาวะผู้นำ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของผู้ที่ได้รับการ
อบรม มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานกีฬา และนักกีฬาเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรสิ่งจูงใจ เช่น เงินรางวัล หรือการให้รางวัลอื่น ๆ สำหรับ
บุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ีกีฬา และนักกีฬา ท่ีมีการพัฒนาทักษะท่ีสูงขึ้นตามระดับท่ีได้วางแผน
ไว้ มีผลงานวิจัยทางการกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นต้น  
 5. ด้านการควบคุม  
 ด้านการควบคุม หมายถึง โรงเรียนมีการการควบคุม ติดตามแผน ดัชนีช้ีวัดการบริหารกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ มีการควบคุมการใช้งบประมาณในฝ่ายต่าง ๆ อย่างรัดกุมให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานและมีการ
ประเมินผลปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องของสนามและอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบมาตรฐานมี
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ังมีการควบคุม การปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งมีการเขียนไว้ในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบและประเมิน
ศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาวอลเลย์บอล พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกซ้อม
และผลการแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลมาพัฒนาปรับปรุงนักกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีขึ้น 
 6. ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง โรงเรียนจัดใหม้ีสนามกีฬาวอลเลย์บอลท่ี
ได้มาตรฐาน รองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนที่กำหนด มีอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล
เพียงพอและได้มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนที่กำหนด มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็น
เลิศ โรงเรียนมีนักจิตวิทยาการกีฬาวอลเลย์บอลคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล  มี
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอลให้โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่นักกีฬา
วอลเลย์บอล ตลอดจนมีนักเวชศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอล ช่วยตรวจสอบร่างกายก่อนการแข่งขัน 
ป้องกันการบาดเจ็บ การรักษา และฟื้นฟูการบาดเจ็บ มีหน่วยงานทำหน้าท่ีประสานระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลด้านการกีฬาวอลเลย์บอลและสุขภาพ มีบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลด้านการฝึกซ้อม
และส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอล 
นักบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอ รวมทั้งมีการประเมินผลการแข่งขันของ
นักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน และนำผล/สถิติการแข่งขันของนักกีฬา
วอลเลย์บอลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสู่ความเป็นเลิศ 
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แบบตรวจสอบ 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
โดยวิธีการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

 
คำช้ีแจง แบบตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 
 ตอนที ่ 2 ความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีต่อองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 แบบตรวจสอบรูปแบบฉบับนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัย ก่อนที่ผู้วิจัยจะสรุป
ผลการวิจัยซึ ่งเป็นขั้นตอนการของการตรวจสอบรูปแบบ หลังจากที่ท่านผู้เชี ่ยวชาญได้ศึกษาใน
รายละเอียดประกอบการการพิจารณาแล้ว ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ต่อไป 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ท่ีท่านได้กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ ตรวจสอบรูปแบบงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 

นางเรณู สรหงษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา 
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แบบตรวจสอบ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยวิธีการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 
1. ช่ือ-สกุล................................................................................................. 
2. ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะ     ศาสตราจารย์   
          รองศาสตราจารย์ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
            ชำนาญการพิเศษ 
          เช่ียวชาญ 
          เช่ียวชาญพิเศษ 
          อื่น ๆ (ระบุ)................................. 
 
4. การศึกษาสูงสุด   
  ปริญญาเอก   
  ปริญญาโท  
  ปริญญาตรี  
  อื่น ๆ (ระบุ)…………………… 
 
5. สถานท่ีทำงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อส่วนประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
 ในฐานะที่ท่านมีความรู้และประสบการณ์เกี ่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ด้านการนิเทศ การวิจัย การวัดและประเมินผล                
ขอความอนุเคราะห์ท่าน พิจารณา และตรวจสอบในแต่ละองค์ประกอบ ซึ ่งประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ                   
ด้านการควบคุม และด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
ตัวเลือกของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พร้อมกับระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีต่อแต่ละ
องค์ประกอบ ในกรณีท่ีท่านเห็นว่า ควรปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น 
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1. ด้านการวางแผน 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 โรงเรียนมีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานท่ีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านก ีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

          

2 โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ระยะส้ันและระยะยาว 

          

3 โรงเร ียนกำหนดแนวทางในการส ่ง เสร ิมก ีฬา
วอลเลย ์บอลโดยคำน ึงถ ึ งความต ้องการหรือ
ผลประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

          

4 โรงเร ียนม ีการนำประเด ็นการเปล ี ่ยนแปลงท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลิศ ที ่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้ในการวาง
แผนการดำเนินงาน 

          

5 โรงเรียนมีการปรับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็นเลิศ 

          

6 โรงเรียนมีการรายงานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญ
ที ่นำมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ด ้านกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

7 โรงเรียนมีวิธีการในการรวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์
ข้อมูล และประเมินผลการดำเนินงาน 

          

8 โรงเรียนมีขั ้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

9 โรงเรียนมีแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ 

          

10 โรง เร ียนม ีการส ื ่ อสารแผนย ุทธศาสตร ์ และ
แผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
11 โรงเรียนมีการประเมินความพร้อมของทรัพยากรท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลิศ โดย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ 

          

12 โรงเรียนมีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ
การ และประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 

          

13  โรงเรียนมีการปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการจาก
ผลการติดตามความสำเร็จ และความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการ 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ด้านการจัดองค์กร 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
14 โรงเร ียนมีการจัดโครงสร ้างการบริหารงาน  มี

หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลิศไว้อย่างชัดเจน 

          

15 โรงเรียนจัดให้มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาไว้
อย่างชัดเจน 

          

16 โรงเรียนมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้มี
เอกภาพในการบังคับบัญชา 

          

17 โรงเรียนมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
รอง ๆ ลงไปตามสายงานพร้อมทั ้งมีการกำหนด
ขอบเขตของแต่ละงานอย่างชัดเจน 

          

18 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับชมรมกีฬา
วอลเลย์บอลและมีการประสานงานกับชมรมกีฬา
ต่าง ๆ   

          

19 โรงเร ียนม ีส ่ง เสร ิมและดำเน ินการให ้น ักก ีฬา
วอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขันจากภายนอกโรงเรียน 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ด้านการจัดการ 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ทรัพยากรทางด้านการบริหาร 
20 โรงเรียนมีการสนับสนุนกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศ

แตกต่างจากกีฬาเพื่อสุขภาพ 
          

21 โรงเรียนมีจำนวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม
กีฬาวอลเลย์บอลในปัจจุบันมีจำนวนที่พอเพียงต่อ
การปฏิบัติงาน 

          

22 บุคลากรที่มีในปัจจุบันมีความรู้และความชำนาญ
ทางด้านการกีฬาวอลเลย์บอลเพื ่อความเป็นเลิศ
ระดับไลเซนซ์ 

          

23 โรงเรียนมีการจัดหาผู้ฝึกสอนภายนอกเพื่อความเป็น
เลิศเข้ามาดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

24 บุคลากรในโรงเรียนมีการเข้าร่วมสัมมนาหรืออบรม
เพื ่อเพิ ่มความรู ้และประสบการณ์เกี ่ยวก ับกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

ด้านการเงินและงบประมาณ 
25 การเงินและงบประมาณโรงเรียนได้รับงบประมาณ

สนับสนุนเพียงพอ 
          

26 นอกจากงบประมาณการดำเนินงานด้านกีฬาทั่วไป
แล้ว โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  

          

27 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้าน
กิจกรรมกีฬา 

          

28 งบประมาณสำหรับสนับสนุนชมรมกีฬาอย่างความ
เหมาะสมและมีการจัดสวัสดิการให้นักกีฬาของ
โรงเรียน 

          

29 โรงเรียนมีการให้รางวัลในการสนับสนุนนักกีฬา
วอลเลย์บอลท่ีสร้างช่ือเสียง เช่น ทุนการศึกษา 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
30 สนามและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลอยู ่ในสภาพ

ทันสมัยมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ และ
พร้อมใช้งาน 

          

31 โรงเร ียนม ีการจ ัดสถานที ่ทำงานสำหร ับก ีฬา
วอลเลย์บอล 

          

32 โรงเรียนมีอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาวอลเลย์บอลท่ีเหมาะสม 

          

33 โรงเรียนมีการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอล 

          

34 โรงเรียนมีการจัดสถานท่ีในการดำเนินการของชมรม
กีฬาวอลเลย์บอล 

          

ด้านการจัดการ 
34 โรง เร ียนม ีการกำหนดนโยบายส ่ ง เสร ิมก ีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน 
          

35 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลิศให้กับนักเรียน 

          

36 ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานของชมรมกีฬาวอลเลย์บอล  

          

37 โรงเรียนมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานวอลเลย์บอล 

          

38 โรงเรียนมีกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอล 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ 
39 โรงเรียนมีว ิธ ีการรับฟังความต้องการและความ

คาดหวังของบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลและ
นักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

40 โรงเร ียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ 
เครื ่องมือและสถานที ่ ที ่ม ีความทันสมัยสามารถ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

          

41 โรงเรียนมีการใช้สื ่อสังคมออนไลน์สามารถสร ้าง
เครือข่ายทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

42 โรงเรียนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้บริการ
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับบริการ 

          

43 โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเก็บ
ตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

44 โรงเรียนให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมของนักกีฬา
วอลเลย์บอลโดยอำนวยความสะดวกด้านสนาม
ฝึกซ ้อมและอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้กับน ักกีฬา
วอลเลย์บอลเป็นอันดับต้น ๆ 

          

45 โรงเรียนให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในสาย
อาชีพสำหรับบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

46 โรงเรียนมีเจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือนักเรยีนท่ี
มีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

47 โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

48 โรง เร ียนจ ัดสว ัสด ิการท ี ่จำเป ็นของน ักก ีฬา
วอลเลย์บอลตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

          

49 โรงเรียนมีนักโภชนาการที่ดูแลเรื ่องอาหารให้กับ
นักกีฬาวอลเลย์บอลตามหลักโภชนาการทางการ
กีฬาวอลเลย์บอล 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
50 โรงเร ียนด ูแลความปลอดภ ัยและสุขภาพของ

นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอล 
          

51  โรงเรียนมีการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ยาและสาร
ต้องห้ามสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

52 โรงเรียนตรวจสอบติดตามผลการจัดสวัสดิการและ
บริการต่าง ๆ ให้แก ่น ักกีฬาวอลเลย์บอลให้ได้
มาตรฐาน 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ด้านการพัฒนาศักยภาพ            

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านภาวะผู้นำ 
53 ผู้บริหารโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนา

เพ ื ่อให ้ท ันก ับการเปล ี ่ยนแปลงทางการก ีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลิศ 

          

54 ผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะในการชักนำสามารถจูงใจ 
ให้บุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอล เจ้าหน้าท่ีกีฬา
วอลเลย์บอล และนักกีฬาวอลเลย์บอล ดำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

          

55 โรงเรียนดำเนินงานตามบรรทัดฐานและจริยธรรม 
ด ้ านภาวะผ ู ้ น ำขอ งบ ุ คลากรทางก ารก ี ฬ า
วอลเลย์บอล 

          

56 โรงเรียนมีโครงการอบรมภาวะผู้นำและจริยธรรม
ทางการกีฬาวอลเลย์บอลให้กับบุคลากรทางการ
กีฬาวอลเลย์บอลเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล และ
นักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

57 โรงเรียนมีการประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม
ท า ง ก า ร ก ี ฬ า ว อล เ ลย ์ บ อลน อก เห น ื อ จาก
ความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

58 โรงเร ียนมีโครงการธรรมาภิบาลทางการกีฬา
วอลเลย์บอล 

          

ด้านการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม 
59 โรงเรียนกำหนดให้คณะมีส่วนร่วมเพื ่อคัดกรอง

นักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาวอลเลย์บอลใหม้ี
ความพร้อมท่ีจะเรียนในแต่ละสาขาวิชา 

          

60 โรงเร ียนเปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ่วมงานทุกคน เช่น  ผู้
ฝึกสอน เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานกีฬาวอลเลย์บอล 
นักกีฬาวอลเลย์บอล มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการดำเนินงาน 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
61 โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการในการวางแผนและ

จัดทำงบประมาณเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

          

62 โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ควบคุมดูแล
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

63 โรงเรียนมุ่งเน้นการดำเนินงานตามโครงสร้างโดยให้
ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมีการสั ่งการ 
ควบคุม กำกับติดตาม และประเมินผลในการ
ดำเนินงาน 

          

ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า 
64 โรงเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลเพื ่อสร ้างประสบการณ์และสะสม
ผลงานเพื่อการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 

          

65 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬา
วอลเลย์บอลได้ร ับการพัฒนาที ่ เป ็นระบบอย่ าง
ต่อเนื่อง 

          

66 โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการกำหนดสมรรถนะ                 
ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลตามตำแหน่งงาน 

          

67 โรงเรียนมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำหรับบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอล 

          

68 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้
ของผู้ที่ได้รับการอบรม มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ทางการกีฬาวอลเลย์บอล เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน
กีฬาวอลเลย์บอล และนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
69 โรงเรียนมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

ลงในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
ใหม ่  ๆ ให ้บ ุคลากรทางการกีฬาวอลเลย ์บอล 
เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ก ี ฬ าวอลเลย ์บอล และน ักก ี ฬ า
วอลเลย์บอล ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

          

70 โรงเรียนมีการจัดสรรสิ่งจูงใจ เช่น เงินรางวัล หรือ
การให้รางวัลอื่น ๆ สำหรับบุคลากรทางการกีฬา
วอลเลย์บอล เจ้าหน้าที ่ก ีฬาวอลเลย์บอล และ
นักกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น
ตามระดับท่ีได้วางแผนไว้ 

          

71 โรงเรียนมีผลงานวิจัยทางการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อ
ส่งเสริมการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

72 โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

          

73 โรงเรียนมีแผนการฝึกซ้อมทุกชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

          

74 โรงเรียนมีการประเมินแผนการฝึกซ้อมทุกชนิดกีฬา
วอลเลย์บอล 

          

75 โรงเร ียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นระยะ 

          

76 โรงเรียนมีการนำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักกีฬาวอลเลย์บอลไปปรับปรุงแผนการฝึกซ้อม 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ด้านการควบคุม 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
77 โรงเรียนมีการควบคุม ติดตามแผน ดัชนีชี ้วัดการ

บริหารกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศอย่าง
ชัดเจน 

          

78 โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

          

79 โรงเรียนมีการประเมินผลปฏิบัติงานและตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 

          

80 โรงเรียนมีการตรวจสอบมาตรฐานของสนามและ
อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล 

          

81 โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

          

82 โรงเรียนจัดการให้มีระบบรายงานเพื่อจะได้ข้อมูล
ต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 

          

83 โรงเรียนมีการทดสอบและประเมินศักยภาพของ
นักกีฬาวอลเลย์บอล ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอ 

          

84 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการฝึกซ้อมและผล
การแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลมาพัฒนา
ปรับปรุงนักกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีขึ้น 

          

85 โรงเรียนมีการรับฟังความเห็น การวิจัยประเมินผล 
เพื่อนำมาพัฒนาการบริหาร 

          

86 โรงเร ียนมีระบบการร ักษาสว ัสด ิการน ักก ีฬา
วอลเลย์บอล เช่น ทุนการศึกษา 

          

87 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีส่งเสริมกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศในและนอกโรงเรียน 

          

88 โรงเร ียนมีการประเมินผลการดำเน ินงานกี ฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศเพื่อนำมาเป็นแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
89 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้าน กีฬากีฬา

วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

          

90 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเสริมเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับ
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

91 โรงเรียนมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ได้นักกีฬา
วอลเลย์บอลเข้ามาเรียนในโรงเรียน เช่น สเก้าท์ 
ทาบทาม เชิญให้มาสมัคร 

          

92 โรงเรียนมีโครงการร่วมมือในการพัฒนานักกีฬา
วอลเลย์บอลกับสมาคมหรือสโมสรกีฬาอื่น ๆ 

          

93 โรงเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

          

94 โรงเรียนมีการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน
ท่ัวไป เพื่อขยายฐานผู้สนใจกีฬาวอลเลย์บอล 

          

95 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากร
สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เช่น 
การเป็นแฟนคลับ การพาไปเชียร์ 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
96 โรงเรียนมีสนามกีฬาวอลเลย์บอลที ่ได้มาตรฐาน 

รองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนท่ี
กำหนด 

          

97 โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลเพียงพอและได้
มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตาม
แผนท่ีกำหนด 

          

98 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 

          

99 โรงเรียนมีนักจิตวิทยาการกีฬาวอลเลย์บอลคอยดูแล
ให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

100 โรงเรียนมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอลให้
โปรแกรมการฝึกเพื ่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่
นักกีฬาวอลเลย์บอล 

          

101 โรงเรียนมีนักเวชศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอล ช่วย
ตรวจสอบร่างกายก่อนการแข่งขัน ป้องกันการ
บาดเจ็บ การรักษา และฟื้นฟูการบาดเจ็บ 

          

102 โรงเรียนมีหน่วยงานทำหน้าที่ประสานระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการกีฬาวอลเลย์บอลและ
สุขภาพ 

          

103 โรงเรียนมีบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลด้าน
การฝึกซ้อมและส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความ
เป็นเลิศ เช่น ผู ้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
วอลเลย์บอล นักบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีมี
มาตรฐานและเพียงพอ 

          

104 โรงเรียนมีการประเมินผลการแข่งขันของนักเรยีนท่ี
มีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอล 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
105 โรงเร ียนนำผล/สถ ิต ิการแข ่งขันของน ักก ีฬา

วอลเลย์บอลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข 

          

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 กีฬามีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั ้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
การเสริมสร้างสุขภาพ ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสมานฉันท์ สร้างความภาคภูมิใจของคน
ในชาติ ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความมุ ่งมั ่นเพื ่อที ่จะก้าวไปสู ่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (สมาคมกีฬาแห่ง                 
ประเทศไทย, 2553, หน้า 42) และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้กีฬาได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัย
และได้กลายเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ที่งดงามอีกอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะกีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่น 
จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนากีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งในส่วนของ
รัฐบาลแล้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนากีฬาเพื่อยกมาตรฐานกีฬาของไทยให้
เท่าเทียมอารยประเทศ สามารถเข้าทำการแข่งขันระดับนานาชาติและพยายามผลักดันการที่จะเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น ซึ่งใน
การท่ีจะพัฒนากีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเท่ากับนานาประเทศนั้นจะต้องมีการปูพื้นฐาน  
ที่ดี ซึ ่งเป็นสิ่งสำคัญและต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมีความสอดคล้องกับ Gallien 
(Gallien, 2006) ที่กล่าวว่าการพัฒนาด้านกีฬาถือเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืนอย่างหนึ่งเพราะส่งผล
ต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมได้อย่างชัดเจน สถาบันการศึกษา
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำกีฬามาใช้ในการพัฒนากำลังคน จะเห็นได้ว่าการเล่นกีฬามีความสำคัญ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา การส่งเสริมกีฬาจึงเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันศึกษา 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้มีการกำหนดองค์กรท่ีร่วมรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ เช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม จึงควรพิจารณาจัดให้มี
กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกัน นำกีฬามาใช้ในการส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ชื ่นชมตนเอง (Self-Appreciation) ควบคุมตนเอง (Self-Control) และยอมรับในตนเอง (Self-
Respect) เพื่อเน้นย้ำให้เป็นคนมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการทำงานเป็นทีม เมื่อจบการศึกษา
ออกไปทำงานในสังคมจะช่วยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกท้ังในระหว่างท่ีกำลังศึกษาโดยเฉพาะ
ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางร่างกายสูงสุด เมื่อรวมกับสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
แหล่งวิชาการท่ีมีบทบาทในการผลิตบุคลากรเฉพาะทาง ศึกษาค้นคว้าผลิตผลงานวิจัยและเป็นแหล่ง
ผลิตเครื่องมือและนวัตกรรมหากได้มีการนำองค์ประกอบนี้มาผสมผสานลงฝึกปฏิบัติจริงให้กับเรียนท่ี
เป็นนักกีฬาให้เกิดความสมดุลกันของความเป็นวิชาการและการฝึกปฏิบัติ จะทำให้สถานศึกษาเป็น



2 
 

แหล่งสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถระดับสูงได้เป็นอย่างดี (Bingshu, 2007, p. 185; Soler, 2010, 
p. 539) และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสถาบันการศึกษาอีกด้วย (Mitic, 2009, p. 224) ซึ่งสนับสนุน
หลักการและเหตุผลที่ว ่าสถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่ งที ่สำคัญยิ่งในการพัฒนากีฬาของชาติไปสู่                
ความเป็นเลิศและมาตรฐานสากล ซึ่งการที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยแนวนโยบาย
การส่งเสริมและการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนผ่านกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมกว่าที่เปน็อยู่
ในปัจจุบันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาและบุคลากรให้มีสมรรถภาพ
และสุขภาพที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักให้โอกาสผู้อื่น มีระเบียบวินัย รู้จักปฏิบัติตาม
กติกาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างบริสุทธิ์ใจ มีความอดทน รู้จักอดกล้ัน รู้จักควบคุมตนเองและมีความ
สามัคคี รู้จักร่วมมือปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างกลมกลืน รู้จักแก้ปัญหาอย่างสันติ รู้จักสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนามาตรฐานและวัฒนธรรมการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นแบบฉบับท่ีดี
งามของการกีฬาระดับชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใสร่าเริงมี
ความสามัคคีในหมู ่คณะอันเป็นปัจจัยพื ้นฐานของมนุษย์ กีฬาเพื ่อความเป็นเลิศ (Sports for 
Excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนากีฬาของสถาบันการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนให้
นักเรียนและนักกีฬาที่มีความสามารถที่โดดเด่น ได้ฝึกซ้อมกีฬาสู่ความเป็นเลิศและร่วมแข่งขัน
ระดับชาติ นานาชาติ เพิ่มช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นการประกาศศักด์ิศรีเกียรติคุณของสถานศึกษา เป็น
พื้นฐานในการที่จะส่งเสริมนักเรียน นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษได้ก้าวเข้าสู่สังกัดสโมสร สมาคม
กีฬาและเป็นตัวแทนของทีมชาติต่อไป และเพื่อยกระดับมาตรฐานของกีฬาเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ (รชต สุทธิจิตตกุล, 2559, หน้า 2) 
 การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั ้งในด้านสุขภาพ 
พลานามัยและด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งกีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน (Wilairat, 2009) ท้ังนี้ต่างประเทศ
เล็งเห็นความเห็นความสำคัญในการพัฒนากีฬาของประเทศจึงมีการส่งเสริมการเล่นกีฬาตั้งแต่ระดับ
เยาวชน เพื่อสร้างพื้นฐานด้านทักษะกีฬาที่ถูกต้อง และเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยการจัดต้ังโรงเรียนกีฬา สถาบันที่ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งโรงเรียนกีฬาเป็นพื้นฐาน 
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แรกในอันที่จะปลูกฝังทัศนคติและวางรากฐานด้านร่างกายให้ เกิดความพร้อมด้านกีฬาตามวัยที่ควร
จะเป็น ในส่วนของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและทางด้านกีฬา
เพิ่มมากขึ้น ทำให้โรงเรียนกีฬาเริ่มมีบทบาทสำคัญในด้านส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน
ของชาติ โดยมุ ่งเน้นการวางรากฐานการกีฬาที ่ถูกต้องให้แก่เยาวชน เพื ่อให้สามารถยกระดับ
ความสามารถของตนได้ขึ ้นไปจนถึงระดับเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติสามารถสร้างช่ือเสียงให้ประเทศชาติ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศให้สูง 
ยิ่งขึ้น นอกจากโรงเรียนกีฬาจะผลิตนักกีฬาเพื่อรับใช้ชาติแล้ว ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา
ยังสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับ
นักกีฬาไทย ให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
องค์กรในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ต่างก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อท่ีจะสามารถอยู่ได้ในสังคมแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน และประสบความสำเร็จตาม 
เป้าหมายที่องค์กรต้องการให้ได้ เหตุผลที่ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงมี 3 ประการ คือ 1 โลกาภิวัตน์ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดและสภาพแวดล้อมที่องค์กร
ดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการทำงาน รัฐบาลใหม่ ผู้นำคนใหม่ ตลาดใหม่ ประเทศใหม่กำลังเกิดขึ้น และ
การสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ที ่มีทั ้งโอกาสและภัยคุกคาม 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นิยามรูปแบบ
ธุรกิจต้ังเดิมใหม่โดยการเปล่ียนวิธีการทำงาน วิธีการใช้ความรู้ และวิธีคำนวณต้นทุนการทำธุรกิจ วิธีท่ี
องค์กรรวบรวมจัดเก็บใช้งานและส่งข้อมูลสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการ 3) นวัตกรรมการจัดการได้ตอบสนองต่อแนวโน้มโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และได้เร่งส่งผลกระทบต่อองค์กรใหม่ เช่น เครือข่ายพันธมิตร กลยุทธ์และการบริหารองค์กร เสมือน
ให้วิธีคิดใหม่เกี ่ยวกับวิธีการผลิตสินค้าและบริการ (Cummings and Worley, 2009, pp. 4 - 5) 
บริบทต่าง ๆ ของการจัดการในศตวรรษท่ี 21 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนมากขึ้นในภาวะ
ที่ไร้พรมแดนทำให้ระบบเทคโนโลยีข่าวสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถมีการรับรู ้การ
เคลื่อนไหวของสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับ การจัดการในศตวรรษที่ 20 
ดังนั้นองค์กรในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องแสวงหา
รูปแบบหรือเทคนิค การจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำพาองค์กรของตนไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ 
(Management Excellence) โดยจะทำให้องค์กรนั้นอยู่รอดและเติบโตภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีสูง
ได้ 
 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในหลายประเทศได้มีการนำระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ท้ัง 
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ในภาคร ัฐและเอกชน เพื ่อให้มีการปร ับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื ่องและเป็นการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และได้เป็นแนวทางให้ประเทศ
ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้มากกว่า 70 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ชื่อรางวัล “Australian Business 
Excellence Award”  (ABEA) สหภาพย ุ โรป ช ื ่ อรางว ัล “European Quality Award”  (EQA) 
สิงคโปร์ ชื ่อรางวัล “Singapore Quality Award” (SQA) และประเทศญี ่ปุ ่น “Japan Quality 
Award” (JQA) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, หน้า 1) ในประเทศไทยก็มี
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเช่นเดียวกัน ชื่อรางวัลคือ “Thailand Quality Award” (TQA) โดยมี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำมาปรับให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการไทย มีการวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) นำมาส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ก็คือ การจัดการ
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) การจัดการคุณภาพคือคุณภาพของการ
จัดการ โดยเป้าหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม คือการจัดการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรจะ
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุลพร้อมทั้งลดความสูญเปล่า สูญเสียท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรมีผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างยั่งยืนการจัดการ
คุณภาพโดยรวมจึงเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแทบทุกขั้นตอน ผลการวิจัยมากมายชี้ให้เห็นว่า
องค์กรที่มีผลประกอบการดี ใส่ใจกับการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ
โดยรวมเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานในทุกด้านอย่างจริงจัง ความเข้าใจและความสามารถในการ
จัดการคุณภาพโดยรวม จึงเป็นองค์ความรู้ท่ีสำคัญต่อความอยู่รอดของการดำเนินงานในภาวะท่ีมีการ
แข่งขันสูง และเป็นแนวคิดท่ีกระตุ้นให้องค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง 
 ในองค์กรกีฬาได้นำเทคนิคการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใช้เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์กรโดยระบุว่า วิธ ีที ่ดีที ่สุดสำหรับองค์กรกีฬาในการใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพและปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์กรคือการใช้ การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) และเทคนิคต่าง ๆ โดยเทคนิค
ที่ดีที ่สุดที่สามารถใช้คุณภาพเป็นข้อดีในการแข่งขันสำหรับองค์กรกีฬา Dana และ Ramadani  
(Dana and Ramadani, 2015, Ratten, 2015, 2011a, 2011b) และ Nova (Nova, 2013, p. 2) 
ได้กล่าวว่า แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ในวงการกีฬาเน้นระบบการจัดการที่มุ่งเน้น
ผู้บริโภคซึ่งเกิดจาก การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของพนักงานทั้งองค์กรในการปรับปรุงคุณภาพ การ
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพมากท่ีสุด 
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พัฒนาศักยภาพและวิธีการดำเนินงาน เข้าใจในระบบและการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร (Hegazy, 2012) สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของจาวที่ Jyoti, 2017) กล่าวถึงผลการดำเนินงานและมาตรฐานขององค์กร สังคมผู้เข้าร่วม
บุคลากรด้านการศึกษาทางกายภาพเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสนับสนุนที่สร้างสรรค์ต่อสมาคมกีพาใน
อินเดีย ผู้บริหารดำเนินงานผ่านหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งมักจะจำแนกตามการวางแผน การบริหารจัดการ
บุคลากร การกำกับ การควบคุม การตรวจสอบและการจูงใจ การตระหนักถึงคุณภาพได้เกิดขึ้นใน
ระบบเศรษฐกิจของอินเดีย คุณภาพของบริการและองค์กรมีความรู้สึกว่าต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก
เทคนิคการบริหารจัดการท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันคือ TQM ดังนั้นเมื่อพิจารณา 
ถึงเครื่องมือในการบริหารที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างคุณภาพในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนา
หลักการบริหารจัดการที่เคยใช้กันอยู่ โดยคุณภาพได้ถูกใช้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จ
ของธ ุรก ิจ (Dean and Evans, 1994) และยังช่วยสร ้างความได้เปร ียบในการแข่งขันขึ ้นใน
สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย การแข่งขันเสรี และลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย  
(Sureshchandar and Other, 2001, p. 11) ซึ่ง Millar (Millar, 1987, p. 21) ได้เคยทำนายไว้ว่า
ต่อไปในอนาคตจะมีเพียงองค์กรสองประเภท คือ องค์กรท่ีนำหลักการบริหารคุณภาพมาใช้ กับองค์กร 
ที่ไม่ได้นำมาใช้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ที่อยู่ในส่วนของการผลิตหรือ
การบริการ ต่างก็ยอมรับและมีการนำกลยุทธ์การบริหารคุณภาพโดยรวมองค์กรมาประยุกต์ใช้
เพื่อท่ีจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทางธุรกิจกันมากขึ้น (Dow and Other, 1999, 
p. 16, Prajogo and Other, 2007, p. 9) จะเห็นได้ว่าการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) เป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรกีฬา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ เพราะมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำให้
เกิดคุณภาพ ผู้รับบริการพอใจ ผู้บริการภูมิใจ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และการปรับปรุง
กระบวนการ เพื่อส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 จากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้สรุปผลการพัฒนาการกีฬา
ในระยะท่ีผ่านมาจากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยสรุปประเด็นผลการ
ดำเนินงานจากพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ผลงานของนักกีฬา
ทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ทั้ง 2 มหกรรมกีฬา                  
ไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัตที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากประเทศไทยขาด
บุคลากรการกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ขาดศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาสำหรับ
นักกีฬาทีมชาติท่ีได้มาตรฐานในระดับจังหวัด และขาดระบบท่ีชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนากีฬาจาก
ขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิศ จึงทำให้ไม่สามารถชนะเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในเวทีนานาชาติได้
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ตามเป้ากำหนดซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยด่วน ผลงานของนักกีฬาไทยจะไม่สามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ประชาชน ไม่สามารถสร้างศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น ควร
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการกีฬา โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนให้มีความสามารถทัดเทียมกับ
สากล จัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลให้มีจำนวนเพียงพอกับนักกีฬานอกจากนี้ภาครัฐ
ควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา และพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อขยาย
ฐานนักกีฬาที่มีศักยภาพอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จต่อไป (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2560, 
หน้า 17) 
 จากการสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรกีฬาของมหาวิทยาลัย พบว่า การจัดการ
ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภาคกลางส่วนใหญ่มิโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานบริหารท่ี
ชัดเจน มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการจัดตั้งองค์กรและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมีระบบการ
วางแผนในการดำเนินงานการจัดองค์กร การจัดบุคลากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ และบรรลุผลสำเร็จของ
องค์กรอีกท้ังการประสานงานท่ีดีท่ีทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะเดียวกันนั้น
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐในส่วนภาคกลางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื ่องผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของหาวิทยาลัยยังมี
จำนวนน้อย มีความรู้และความชำนาญทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายเพียงระดับพอใช้ และ
มีวุฒิทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเพียงร้อยละ 56.90 ในเรื่องทรัพยากรในการบริหาร
องค์กรกีฬาด้านการเงินและงบประมาณอยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่ามีค่าเฉล่ีย
ต่ำกว่าในทุก ๆ ด้าน ซึ่งงบประมาณ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้องค์กรกีฬาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าองค์กรกีฬาได้รับงบประมาณไม่เพียงพอแล้วอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบติังานได้ 
หรือถ้าปฏิบัติงานได้ก็คงไม่มีประสิทธิภาพ (อาภา สุจิณโณ, 2555, หน้า 72) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรรณพร ทองตะโก (2551) เรื่องการศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ ในเรื่องของกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในมหาวิทยาลัยที่ยังขาดการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณในการสนับสนุนชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยและความเพียงพอของสนามและอุปกรณ์กีฬาท่ี
ใช้ในการฝึกซ้อม ในส่วนของสภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น
พบว่า มีความแตกต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่ มีอาจารย์ที ่ปรึกษาชมรมกีฬา ส่วน
มหาวิทยาลัยเอกชนมีเจ้าหน้าท่ีดูแลในภาพรวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นระหว่างนิสิตนักศึกษาท่ีเป็นกิจกรรม
ภายในยังมีรูปแบบน้อย และการใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีความ
แตกต่างกัน มีวิถีชีวิตแตกต่างกันจึงทาให้มีความคิดเห็นต่างกันเท่าที่ควร และจากงานวิจัยของ               
วรรณพร ทองตะโก (2551) ยังพบอีกว่า นักกีฬาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังขาดการดูแลในเรื่อง การ
ช่วยเหลือเร ื ่องการเรียน การติวหนังสือ และเมื ่อเปรียบเทียบ การบริหารกิจกรรมกีฬาใน
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สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ นอกเขตเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกมีความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก ความแตกต่างกันในเรื่อง
นโยบายของแต่ละสถาบันอย่างสิ้นเชิงสอดคล้องกันความคิดเห็นของชัยรัตน์ คำนวณ จากการ
ประชุมสัมมนาเรื ่อง “นโยบายและแนวทางการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย” ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอุปสรรค การพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัยว่านโยบายการบริหารของแต่ละสถาบันฯ แตกต่าง
กันสิ้นเชิง เนื่องจากมีเป้าหมายทางกีฬาแตกต่างกันนั่นเอง (คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย, 2559) จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยยังได้สรุปว่า อันดับของสัมฤทธิ์ผลในการ
บริหารองค์กรกีฬา กับอันดับของผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันทางบวก แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยที ่มีสัมฤทธิ ์ผลในการบริหารองค์กรกีฬาที ่ตีจะทำให้ผลการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์
ของความเป็นเลิศด้านกีฬาว่าส่วนหนึ่งวัดจากผลการแข่งขันหรือลำดับที่ได้รั บจากการแข่งขันกีฬา 
และในส่วนของการประเมินผลการบริหารงานพบว่า การประเมินผลการดำเนินงานเป็นเพียงการ
ประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น ยังขาดความชัดเจน ครบถ้วนทุกมิติของการ
ดำเนินงานและไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้ ชัดเจน
เท่าท่ีควร ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่าท่ีผ่านมาไม่มีสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผลการพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อการนาผลการประเมินไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาต่อไป 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเลิศมี
ความสำคัญ หากสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการกีฬาของ
ตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ย่อมส่งผลให้เกิด
การพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนามาตรฐานการกีฬาของประเทศให้ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศในการแข่งขันท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ จากผลการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีจะทำให้ทราบถึงว่ามีการบริหาร
ด้านต่าง ๆ หรือตัวแปรที่ส่งผลทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะประสบผลสำเร็จหรือเกิด
ประสิทธิผล 
  ผู ้ว ิจัยย้ายมาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ในฐานะผู ้บริหาร
สถานศึกษา ได้วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนด่านช้างวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ประจำตำบลนิคมกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
เป็นโรงเรียนมีความโดดเด่นการกีฬาวอลเลย์บอล และชนะการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ยังได้วิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีกำหนดเป้าหมายให้
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เป็นเมืองเกษตรกรรมยั ่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข ประเด็นการพัฒนา 
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาท่ียั่งยืน 2) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน และ 4) ประเด็น
การพัฒนาท่ี 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการผลการพัฒนาการกีฬาในระยะท่ี
ผ่านมาจากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยสรุปประเด็นผลการ
ดำเนินงานจากพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียนด่านช้างวิทยาและเป้าหมายของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยจึง จึงมีความประสงค์ท่ี
จะพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
 2. เพื ่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 3. เพื่อใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 4. เพื่อประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน              
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เป็นการวิจัยและพัฒนากีฬา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 
 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ศึกษา
จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาวอลเลย์บอล  
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  1.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านการกีฬา จำนวน 5 โรงเรียน จำแนก
เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 5 คน ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล จำนวนโรงเรียนละ 5 คน ครูผู้สอนที่รับผิดชอบด้านการ
จัดการกีฬาของโรงเรียน จำนวน 5 คน และผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนละ 2 คน
รวมผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน จำนวน 30 คน 
คน 
  1.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
  2.1 ส่วนที่ 1 การยกร่างรูปแบบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดำเนินการดังนี้ 
   2.1.1 ผู ้ว ิจ ัยนำข้อมูลองค์ประกอบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบ
สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่าน
ช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   2.1.2 ผู้วิจัยนำร่างรูปแบบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม 
   2.1.3 ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทำเป็น
ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  2.2 ส่วนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   2.2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู้เช่ียวชาญหรือ
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ศึกษานิเทศก์ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน 13 คน 
   2.2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 3. ขั้นตอนที่ 3 ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปร ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการพัฒนาศักยภาพ                   
5) ด้านการควบคุม และ 6) ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 4. ขั ้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
  4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
   4.1.1 ประชากร จำนวน 1,687 คน ได้แก่ 
    4.1.1.1 ผู้บริหารและครู จำนวน 36 คน 
    4.1.1..2 นักเรียน จำนวน 535 คน 
    4.1.1.3 ผู้ปกครอง จำนวน 535 คน 
    4.1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับผู้วิจัยและ
ผู้แทนครู) 
   4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 323 คน ได้แก่ 
    4.1.2.1 ผู้บริหารและครู จำนวน 36 คน 
    4.1.2..2 นักเรียน จำนวน 137 คน 
    4.1.2.3 ผู้ปกครอง จำนวน 137 คน 
    4.1.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับผู้วิจัยและ
ผู้แทนครู) 
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  4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานและด้านประสิทธิภาพของกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที ่แสดงถึงองค์ประกอบของการบริหารจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื ่อความเป็นเลิศในโรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านชา้ง
วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  
  2.1 ด้านการวางแผน หมายถึง มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬากีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของโรงเรียนและสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
มีการกำหนดงานในระยะส้ันและระยะยาวไว้อย่างเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการศึกษา
ความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ สถานท่ีอุปกรณ์ต่าง ๆ และการ
บริหารจัดการ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีมีความสำคัญและจำเป็นสูงสุดก่อนมีการจัดทำแผนของ
องค์กรและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานและแผนควบคุม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และโครงการต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีการรับนักกีฬาโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
กีฬา เช่น โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการช้างเผือก และมีการตั้งเป้าหมายในการเตรียมทีมนักกีฬา 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ และมีแผนพัฒนากีฬาด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกด้วย 
  2.2 ด้านการจัดองค์กร มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้มีเอกภาพใน
การบังคับบัญชา มีการมอบอำนาจหน้าท่ีให้แก่ผู้รับผิดชอบรอง ๆ ลงไปตามสายงานและมีการกำหนด
ชอบเขตของแต่ละงานอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในสถาบันจะมีชมรมกีฬาต่าง ๆ ชัดเจนและการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ มีการประสานงานกับชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ 
และส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากภายนอกสถาบัน เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยู่เสมอ 
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  2.3 ด้านการจัดการ หมายถึง โรงเรียนมีความร่วมมือในการดำเนินงานของชมรมกีฬา
และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม ด้านการเงินและงบประมาณ ทรัพยากร
ทางด้านการบริหาร ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เป็นต้น 
  2.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง โรงเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อสร้างประสบการณ์และสะสม
ผลงานเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาที่เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านภาวะผู้นำ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของผู้ที่ได้รับ
การอบรม มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานกีฬา และนักกีฬาเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรสิ่งจูงใจ เช่น เงินรางวัล หรือการให้รางวัลอื่น ๆ สำหรับ
บุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ีกีฬา และนักกีฬา ท่ีมีการพัฒนาทักษะท่ีสูงขึ้นตามระดับท่ีได้วางแผน
ไว้ มีผลงานวิจัยทางการกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นต้น  
  2.5 ด้านการควบคุม หมายถึง โรงเรียนมีการการควบคุม ติดตามแผน ดัชนีชี ้วัด                
การบริหารกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ มีการควบคุมการใช้งบประมาณในฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
รัดกุมให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และมีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องของสนามและอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบ
มาตรฐานมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที ่กำหนดไว้  พร้อมทั้งมีการควบคุม                    
การปฏิบัติงานกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ซึ่งมีการเขียนไว้ในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ
และประเมินศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาวอลเลย์บอล พร้อมท้ังติดตามประเมินผล
การฝึกซ้อมและผลการแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลมาพัฒนาปรับปรุงนักกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีขึ้น 
  2.6 ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง โรงเรียนจัดให้มีสนามกีฬา
วอลเลย์บอลที่ได้มาตรฐาน รองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนท่ีกำหนด มีอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลเพียงพอและได้มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนที่กำหนด มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนมีนักจิตวิทยาการกีฬาวอลเลย์บอลคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักกีฬา
วอลเลย์บอล มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอลให้โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
แก่นักกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนมีนักเวชศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอล ช่วยตรวจสอบร่างกายก่อน
การแข่งขัน ป้องกันการบาดเจ็บ การรักษา และฟื้นฟูการบาดเจ็บ มีหน่วยงานทำหน้าท่ีประสานระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการกีฬาวอลเลย์บอลและสุขภาพ มีบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลด้าน
การฝึกซ้อมและส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
วอลเลย์บอล นักบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีมาตรฐานและเพียงพอ รวมทั้งมีการประเมินผล
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การแข่งขันของนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน และนำผล/สถิติการ
แข่งขันของนักกีฬาอลเลย์บอลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสู่ความเป็นเลิศ 
 3.  คู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้าง
วิทยา หมายถึง เอกสารคู่มือท่ีประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา ส่งผลให้กีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนด่านช้าง
วิทยาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐาน
หลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส่วนท่ี 3 ส่วนเงื่อนไขความสำเร็จ 
 4. ผลการใช้การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้าง
วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง ผลการดำเนินงานตามการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 6 กระบวนการ ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดการ              
4) ด้านการพัฒนาศักยภาพ 5) ด้านการควบคุม และ 6) ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
 5. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  หมายถึง การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อประสิทธิผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานและด้านประสิทธิภาพของกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 6. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศดา้น
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. ได้ทราบสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 3. ได้รูปแบบและคู่มือการบริหารสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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 4. นำผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไปเป็นแนวทางให้กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ  
 5. สถานศึกษาที่นำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9จ ะมีแนวทางในการ
ดำเนินงาน และมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
 6. สามารถนำผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนเพื ่อพ ัฒนา ( Improvement Plan) 
รูปแบบในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศในสถาศึกษาอื่น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดกีฬาเพื่อความเป็น

เลิศ 
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหารและการ

บริหารสถานศึกษา 
4. การศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้าน

กีฬาวอลเลย์บอล 
 

(ร่าง) 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล  
1. ด้านการวางแผน  
2. ด้านการจัดองค์กร  
3. ด้านการจัดการ  
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพ                    
5. ด้านการควบคุม  
6. ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล  
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
 3. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  
 4. การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 6. รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 7. แนวคิดกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 8. องค์ประกอบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 9. ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
 10. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 11. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) 
 1. ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบเป็นส่ิงท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 220) ได้กล่าวอธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
หมายถึงเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาคำตอบ ความรู้  ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี 
หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 ณัฐศักด์ิ จันทร์ผล (2552, หน้า 125) กล่าวว่ารูปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรม 
แบบจำลองหรือตัวแบบท่ีจำลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ โดย
พิจารณาว่ามีส่ิงใดบ้างท่ีจะต้องนำมาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง ในการอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
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 มาลี สืบกระแส (2552, หน้า 108 - 109) กล่าวว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ ลักษณะท่ี
หนึ่งเป็นรูปแบบจำลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงานและรูปแบบท่ีเป็นแบบจำลอง
ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และลักษณะท่ีสองคือรูปแบบอาจแสดง
ความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์หรือสมการพยากรณ์
หรือเขียนเป็นข้อความ จำนวน หรือภาพ หรือแผนภูมิหรือรูปสามมิติ เป็นต้น 
 คัมภีร์ สุดแท้ (2553, หน้า 179-188) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงส่ิงท่ีสร้างหรือพัฒนาขึ้น 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ต่อไป 
 ปัญญา ทองนิล (2553, หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงโครงสร้างท่ีเกิดจาก
ทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ และนำเสนอในรูปของข้อความหรือแผนผัง 
 Procter และ Paul (Procter and Paul, 1978, p. 174) ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบ
ใน Longman Dictionary of Contemporary English ว่าโดยสรุปแล้วรูปแบบจะมี 3 ลักษณะใหญ่
ด้วยกัน คือ รูปแบบท่ีหมายถึงส่ิงซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า
แบบจำลอง เช่น แบบจำลองของเรือดำน้ำ เป็นต้น และรูปแบบท่ีหมายถึงส่ิงของหรือคนท่ีนำมาใช้
เป็นแบบอย่างในการดำเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพ
ศิลป์ เป็นต้น หรือรูปแบบท่ีหมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 
Core I5 เป็นต้น 
 Bardo และ Hartman (Bardo and Hartman, 1982, p. 245) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ไว้ว่า รูปแบบเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใช้ใน
การนิยามคุณลักษณะและ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ ซึ่ง Bardo และ Hartman ยังได้อธิบาย
ต่อไปว่า รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างท่ีเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อบรรยายคุณลักษณะท่ีสำคัญ ๆ ของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้นรูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รูปแบบมีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากเกินไปในการท่ีจะทำความเข้าใจซึ่งจะทำให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการท่ีจัดระบบ
รูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกำหนดเป็นการตายตัว ท้ังนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบท่ีต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร 
 Tosi และ Carroll (Tosi and Carroll, 1982, p. 74) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรม
ของจริงหรือภาพจำลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีต้ังแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไป
จนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีท้ังรูปแบบท้ังกายภาพ (Physical Model) ท่ีเป็น
แบบจำลองของวัตถุ เช่น แบบจำลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจำลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็นต้น 
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และรูปแบบเชิงลักษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ 
เช่น รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์ (A System/Contingency Model) ของ Brown และ 
Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 56)  
 Stoner และ Wankel (1986, p. 44) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบไว้ว่า รูปแบบเป็นการ
จำลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์
นั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน 
 Willer (Willer, 1986, p. 125) ได้กล่าวถึงรูปแบบไว้ว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ 
(Conceptualization) ท่ีเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบ              
รูปนัย  (Formal System) และมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อการทำให้ เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม 
ความสัมพันธ์ และประพจน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Husen และ  Postlethwaite (Husen and Postlethwaite, 1994 , p. 3895) ได้ ให้
ความหมายว่า รูปแบบคือ โครงสร้างท่ีถูกนำเสนอเพื่อใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ี
สร้างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ด้วยวิธีการอุปมาอุปมัยหรือได้มาจากทฤษฎี ดังนั้นรูปแบบจึงไม่ใช่
ทฤษฎี 
 Raj (Raj, 1996, p. 45) ได้ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบว่ามีความหมาย 2 ความหมาย
ด้วยกัน คือ 1) รูปแบบคือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จำนวนหรือ 
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทำให้ เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น และ                      
2) รูปแบบคือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีกำหนดเฉพาะ โดยสรุปแล้วรูปแบบ
หมายถึงแบบจำลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผู้เสนอ
รูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน หรือ
ในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 Good (Good, 2005, p. 177) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย
ด้วยกัน คือ 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ 2) เป็นตัวอย่าง
เพื่อการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 
3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด และ 4) เป็น
ชุดของปัจจัย ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์
ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
 Encyclopedia of Psychology (2006, p.671) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ (Model) 
ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
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  1) รูปแบบคือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จำนวนหรือ 
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทำให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
  2) รูปแบบคือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีกำหนดเฉพาะ 
 ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึงความสัมพันธ์ของ 2 ชุดตัวแปร ประกอบด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานกับงานวิชาการท่ีมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
 The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007, p. 671) ได้ให้ความหมายว่า
รูปแบบเป็นระบบหรือโครงสร้างท่ีถูกสร้างขึ้ นมาจากทฤษฎี ท่ัวไปเพื่อพรรณนาและอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ 
 Ardictionary (2008, p. 1) ได้นิยามความหมายของรูปแบบ (Model) ว่าหมายถึง 
แบบจำลองท่ีเป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ของการเป็นตัวแทนส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตหรือแบบแผนของส่ิงท่ีเตรียมไว้ 
 Thinkexist (2008 , p. 1 ) ได้ ให้ ความหมายของคำว่ารูปแบบ (Model) ไว้ว่าเป็น
แบบจำลองระบบการปฏิบัติงานหรือแบบแปลนของการก่อสร้างท่ีวาดไว้ล่วงหน้า หรือส่ิงของท่ีเป็น
ตัวแทนแสดงความคิดของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือส่ิงท่ีเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า  
 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบหมายถึงวิธีการและแนวทางในการบริหารของสถานศึกษา 
หรือกรอบความคิดทางด้านหลักการต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์เพื่อนำมาเป็นหลักในการบริหาร                
สู่วิธีการบริหารแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน รวมท้ังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและอำนาจหน้าท่ีในการขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และภาพความสำเร็จตามแนวทางในการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่  3 ห่วง 2 เงื่อนไข และสมดุล 4 มิติ เพื่อให้
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนได้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของกระแสในยุค
โลกาภิวัตน์ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและเกิดภูมิคุ้มกันแก่องค์กรในการดำเนินชีวิตภายใต้
เงื่อนไขของความรู้ควบคู่คุณธรรม  
 2. ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป
สำหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น มีการแบ่งดังนี้ 
 Smith และคณะ (Smith, et al, 1980, p. 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ได
แก 
   1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1.1) รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเส้ือผา  



19 
 

   1.2) รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 
การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการก่อนจะทำการทดลอง เครื่องบินจําลองท่ีบินไดหรือเครื่องฝกหัด
บิน เปนตน รูปแบบชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 
  2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1) รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา เปนตน ซึ่งการมีรูปแบบขอความนั้นแมบางครั้งจะเขาใจยากแตก็ยังดีกวาไมมี
รูปแบบเสียเลยเพราะอยางนอยก็เปนแนวทางในการสรางรูปแบบประเภทอื่นตอไป 
   2.2) รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 
 Bardo และ  Hartman (Bardo and Hartman, 1982, p. 141) เป็ น นั กนิ เวศวิทย า                  
คนสำคัญท่ีได้ให้ทัศนะท่ีน่าสนใจไว้อีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบ 
โดยแบ่งประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมือง ออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบาย
โดยลักษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบท่ีใช้ในการอธิบายโดย
ลักษณะพื้นท่ีนั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร เช่น แบบจำลอง
โซนศูนย์กลาง (Concentric Zone Model) และรูปแบบการวิเคราะห์พื้นท่ีทางสังคม (Social Area 
Analysis Model) เป็นต้น สำหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ี
เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมืองต่าง ๆ เช่น แบบจำลองการแยกท่ี
อยู่อาศัย (Residential Segregation Model) และรูปแบบท่ีต้ังกลุ่ม (Group Location Model)              
เป็นต้น 
 
 Keeves (Keeves, 1988, pp. 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท 
คือ 
  1) รูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ (Analogue Model) ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวน
นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถัง 
โดยนักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนเปรียบได้กับน้ำท่ีเปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยู่ในระบบ
จึงเท่ากับนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต้น 
  2) รูปแบบท่ี ใช้ภาษา (Semantic Model) เป็น ส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
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และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce และ 
Weil (1992, p.41) 
  3) รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันท้ังในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
  4) รูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และหลักการ
สร้างทางภาษา (Semantic Model) เป็นโดยการนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ี
เกิดขึ้น (Causal Model) เช่น รูปแบบการลิดรอนมาตรฐาน (The Standard Deprivation Model) 
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีบ้านและระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 
  5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า 
Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการนำเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กัน             
เชิ ง เห ตุและผลท่ี เกิ ดขึ้ น  เช่น  The Standard Deprivation Model ซึ่ ง เป็น รูปแบบ ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน 
และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 
 Joyce และ Weil (Joyce and Weil, 1992, p. 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของ
รูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่ม
รูปแบบการสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบการประมวลผลข้อมูล (Information-Processing Models) เป็นรูปแบบ
การสอนท่ียึดหลักความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุง
วิธีการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) รูปแบบลักษณะบุคคล (Personal Models) รูปแบบการสอนท่ีจัดไว้ในกลุ่มนี้ให้
ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคล
จัดระบบปฏิบัติต่อสรรพส่ิง (Reality) ท้ังหลาย 
  3) รูปแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction Models) เป็นรูปแบบท่ี
ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม 
  4) รูปแบบจำลองพฤติกรรม (Behavior Models) เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใช้
องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นท่ีสำคัญคือ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีสังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถ
สังเกตได้ 
 Steiner (Steiner, 1990, p. 148) กล่าวว่า รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  
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  1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) รูปแบบประเภทนี้ เป็นแบบจำลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจำลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจำลอง เป็นต้น 
  2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป็นแบบจำลองท่ีสร้างขึ้นจากกรอบ
ความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจำลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน  
 จากท่ีกล่าวมา แสดงว่ารูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นส่ิงท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นของแต่
ละสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 
รูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์  ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา
ด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบท่ีนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบของรูปแบบ 
 Husen และ Postlethwaite (Husen and Postlethwaite, 1994, p. 3865); ทิศนา 
แขมมณี (2550, หน้า 220) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 องค์ประกอบดังนี้  
  1) รูปแบบสามารถนำไปสู่การทำนายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถทดสอบสังเกตได้ 
  2) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นหรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุ               
ท่ีกำลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกำลังศึกษา 
  3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีกำลังศึกษา
หรือช่วยสืบเสาะความรู้ 
  4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง 
 จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีตายตัวว่ารูปแบบนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจดำเนินการศึกษา ส่วนการกำหนดองค์ประกอบ
รูปแบบในการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The 
Model of Organization and Management) ตามความคิดของ Brown และ Moberg (1980, p. 
98) นั้น Brown และ  Moberg ได้ สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems 
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และองค์ประกอบตาม
รูปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี  
(Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการ
ตัดสินใจส่ังการ (Decision making) 
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 รูปแบบการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การและการบริหารของ 
Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 17) มีลักษณะดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown และ Moberg 
ท่ีมา : Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 17) 
 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547, หน้า 354 - 355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะ ผู้นำของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่                      
1) คุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีท่ีต้องพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดกำกับรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ท่ัวไปของรูปแบบ 3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ำของคณบดี ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนเนื้อหาการพัฒนาวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
ผลท่ีต้องการ และ 4) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความสำเร็จและตัวบ่งช้ีความสำเร็จของ
รูปแบบ 
 ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550, หน้า 179-180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและ
หลักการของการศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียน     
การสอนของการศึกษาต่อเนื่อง 6) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7) ส่ือการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของ
การศึกษาต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและ
เทียบโอนผลการเรียน 
 ศักด์ิจิต มาศจิตต์ (2550 , หน้า 226-227) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้               
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลักการ การมีส่วนร่วม 
และการกำหนดแนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 2) องค์ประกอบโครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการ
ดำเนินงาน และ 4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน 



23 
 

 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550, หน้า 274 - 275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา        
นอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ       
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้          
4) การประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา                
6) การบริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน 
 พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553, หน้า 159 - 160) ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบประกอบด้วยส่วนประกอบ       
3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ        
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนท่ี 2 โครงสร้างและสาระสำคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) ฐานะ
ของสถานศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนกลาง        
2) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ 3) การกระจายอำนาจภารกิจ การจัด 
การศึกษา 4 ด้าน 4) หน่วยงานกำกับติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน       
5) มาตรฐานและการประกันคุณภาพผู้เรียน ส่วนท่ี 3 การนำสู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความสำเร็จ  
ประกอบด้วย 1) การนำไปสู่การปฏิบัติ 2) เงื่อนไขความสำเร็จในส่วนการบริหารขององค์การ 
 ไมตรี บุญทศ (2554, หน้า 149 - 153) สรุปองค์ประกอบของรูปแบบท่ีคล้ายกันไว้ว่า ควร
มีองค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ          
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ 
โดยมีคำอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ การจัดทำคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนำสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และนำ
รูปแบบไปใช้ 
 มีศิลป์ ชินภักดี (2555, หน้า 22) ได้กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย     
3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่งคือส่วนสถาบันหรือองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี 2) โครงสร้าง                      
3) บทบาท 4) เป้าหมายหรือความคาดหวัง ส่วนท่ีสองคือส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ               
2) บุคลิกภาพ 3) กระบวนการบริหาร 4) การตัดสินใจส่ังการ 5) ความต้องการ และส่วนท่ีสามคือส่วน
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ชุมชน 2) แหล่งเรียนรู้ 3) เศรษฐกิจ 4) การมีส่วนร่วมทางด้าน                  
การบริหารสถานศึกษา 
 สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555, หน้า 16) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)วัตถุประสงค์ 2) หลักการ 3) กลไกการดําเนินการ             
4) วิธีดําเนินการ และ 5) การประเมินผล โดยมีคำอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบพร้อมมีเงื่อนไข
การนำรูปแบบไปใช้  
 Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, pp. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบ
ขึ้ น มาจากแนวคิด เชิ งระบบ  (System Approach) กับห ลักการบริห ารตามสถานการณ์  



24 
 

(Contingency Approach) กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบ ควรประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม 
(Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ 
(Management Process) และ 5) การตัดสินใจส่ังการ (Decision Making) 
 สำหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและแนวทางใน
การดำเนินงานในภาระหน้าท่ี (Function) ท่ีสำคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการและการบริหารงานท่ัวไป เป็น
ต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนท่ีว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบในการกำหนดรูปแบบต่อไป 
โดยสรุปแล้วในการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด                     
มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ท่ีเรากำลังศึกษา หรือจะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
 สรุปได้ว่า การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จำนวนเท่าใด มี
โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีกำลังศึกษา 
ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดท่ีสอดคล้องกันขององค์ประกอบของรูปแบบท่ีนักการศึกษา               
ได้แบ่งองค์ประกอบไว้ โดยเลือกองค์ประกอบท่ีส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันได้องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียน โดยสำหรับการสร้างรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ มี 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการบริหาร                
2) วิธีการบริหารแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ข้ันตอน 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) อำนาจหน้าท่ี และ 5) ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จของโรงเรียน  
 4. ลักษณะของรูปแบบที่ดี  
  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 6) กล่าวว่ารูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
  1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของ       
การพัฒนารูปแบบ  
  2) รูปแบบควรนำไปสู่การทำนายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้น                  
ต้องถูกยกเลิก  
  3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน  
  4) รูปแบบควรเป็ น เครื่อ งมื อ ในการสร้างความ คิดรวบยอดใหม่  (Concept)            
และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ใน
เรื่องท่ีกำลังศึกษา  
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  5) รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ  
 Keeves (Keeves, 1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อกำหนด 
(Requirement) 4 ประการ คือ (1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structural Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ ท่ี เกี่ ยว เนื่ องกันแบบรวม ๆ (Associative 
Relationship) (2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งสาม ารถถูก
ตรวจสอบได้ โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้                     
(3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ก็ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย และ (4) รูปแบบควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยาย
ในเรื่องท่ีกำลังศึกษา  
 สรุปได้ว่ารูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการ
ทำนายผลท่ีจะเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน และ 4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบ
ยอดหรือมโนทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่และเป็นการขยายใน
เรื่องท่ีกำลังศึกษา  
 5. การสร้างและการพัฒนารูปแบบ 
   5.1 การสร้างรูปแบบ  
  Steiner (Steiner, 1990, pp. 1-2) และ Keeves (Keeves, 1988, p.172) ได้กล่าวถึง
การสร้างรูปแบบคือ การกำหนดมโนทัศน์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อช้ีให้เห็นชัดเจนว่า
รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และส่ิงท่ีได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร และนำไปสู่
ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ซึ่งขั้นตอนการสร้างรูปแบบแสดงดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ท่ีมา: Steiner (1990, pp. 1-2) และ Keeves (1988, p.172) 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ 
(Relating Proposition) 

รูปแบบ 
(Model) 

ผลการทำนาย 
(Solution) 

ผังมโนทัศน์ 
(Concept) 

ตัวแปร 
(Variables) 

 

ข้อเสนอ 
(Proposition) 

การวัด 
(Measurement) 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบท่ีจะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องประกอบด้วยลักษณะท่ี
สำคัญคือมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทำนายผลได้ สามารถขยายความผลทำนายได้
กว้างขวางขึ้นและสามารถนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบนำโดยเอาข้อมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ กำหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน
เพื่อนำไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบ
ก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนำรูปแบบไปใช้งานจริง 

Miyakawa (Miyakawa, 2007, p. 3 ) ไ ด้ เสน อการสร้ างรู ป แบ บว่ า เป็ น ก าร ศึกษ า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็
ได้ แต่เราศึกษาโดยวิธีการสร้างรูปแบบ เพื่อหาข้อสรุปท่ีสามารถนำไปอธิบาย ทำนายหรือควบคุม
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างรูปแบบ 
ท่ีมา: Miyakawa (Miyakawa, 2007, p. 3) 

 รูปแบบท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการท่ี
หนึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องท่ีศึกษาและอีกประการ
หนึ่งสามารถนำไปใช้หาข้อสรุปเพื่ออธิบาย ทำนายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
คุณสมบัติของรูปแบบท้ัง 2 ประการนี้  มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือถ้าเราสร้างรูปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด รูปแบบจะสลับซับซ้อนมากขึ้นทำให้การนำ
รูปแบบไปใช้มีความยุ่งยาก ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการนำเอารูปแบบไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ก็ต้องเขียนรูปแบบให้ง่ายเข้าไว้ รูปแบบก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริง
ของปรากฏการณ์ซึ่งทำให้การนำรูปแบบไปใช้อธิบาย ทำนาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จำกัด 

โมเดล 

สภาพ 
ความเป็นจริง 
ของปรากฏการณ ์
ที่ศึกษา 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

ข้อสรุป 
- อธิบาย 
- ทำนาย 
- ควบคุม 
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จุดมุ่ งหมายท่ีสำคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูล                      
เชิงประจักษ์ 
 ดังนั้น รูปแบบท่ีสร้างขึ้นจึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ โดยปกติแล้ว 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มักจะทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้าง 
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบรูปแบบเป็นกิจกรรมท่ีต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน 
เนื่องจากโครงสร้างของรูปแบบจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะ
นำไปใช้ทดสอบรูปแบบ ผลของการทดสอบรูปแบบย่อมนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น 
 Keeves (Keeves, 1988, p. 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อกำกับการสร้าง
รูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 
  1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาท่ัวไปนั้น             
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 
  2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบได้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
  3) รูปแบบควรจะต้องระบุ หรือ ช้ี ให้ เห็นถึ งกลไกเชิงเห ตุผลใน เรื่อ ง ท่ี ศึกษา                       
ดังนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
  4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโน
ทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ี
เรากำลังศึกษาด้วย 
 บรรจง เจริญสุข (2552, หน้า 92-93) ได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาและสำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาล สัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 12 คน ระยะท่ี 2 พัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 24 คน ด้วยเทคนิค
เดลฟายจำนวน 3 รอบ ระยะท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ 
แบบสอบถาม  
 รมย์ พะโยม (2555, หน้า 17) สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา ดังนี้  
  1) การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจากแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า              
ในการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา  
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  2) การสร้างรูปแบบการบริหารการปฏิบั ติงานของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก                 
การสังเคราะห์ข้ันตอนท่ี 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยสนทนากลุ่ม  
  3) การประเมินรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 15 คน พิจารณาความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ (Focus Group Discussion)  
 สมยงค์ แก้วสุพรรณ (2552, หน้า 138-145) ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา             
ท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ  
  1) วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  
  2) สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่มและจัดเวทีวิพากษ์  
  3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  
  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  
 วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 9-10) กล่าวว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบ สามารถ                 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายกรณี หน่วยงานท่ีดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็น 
อย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ัง 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้นหรือลำดับก่อนหลังของแต่ละ 
องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น 
รากฐานสำคัญ ซึ่งโดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้  
  1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำสารสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์                
และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย  
  2) การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้  
   2.1) การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม 
การสำรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  
   2.2) การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานท่ีประสบผลสำเร็จ 
หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษาเพื่อนำมาเป็นสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนารูปแบบ  
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   2.3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น  
  3) การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศท่ีได้ในข้อ 1) และ 2) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนำมาจัดทำรูปแบบ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้ว จำเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าวเพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นถึงแม้
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่นและผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็
เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญของ
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัด
องค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีพบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเป็นภาพ ได้ดัง
ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
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ขั้นตอน        กิจกรรม       ผลที่ได้ 
 

1. ข้ันการพัฒนา 
 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันตรวจสอบ 
 ความเที่ยงตรง 
 ของรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ  
      กรณีท่ี 1 ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสารและการศึกษาจากสภาพจริง 
ท่ีมา: วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 9-10) 
 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
และรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) 
กรอบความคิดการวิจัย 

ศึกษาสภาพจริง ได้แก่ 
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์              
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ดำเนินการได้ดี
ในเรื่องที่ศึกษา 

 

กรอบความคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

และจากการศึกษาจากสภาพจรงิ 
 

(ร่าง) รูปแบบ 
(หรือเรียกว่ารูปแบบ

ตามสมมติฐาน) 

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ ซึ่ ง
สามารถกระทำได้ ดังน้ี 

1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทำได้โดย
การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม การสอบถามหรือการสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่ งอาจใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม หรือการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

3) การนำรูปแบบไปทดสอบใช้จริง 
 

ได้ข้อเสนอแนะ 
คำแนะนำ 

ในการปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 
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ขั้นตอน      กิจกรรม     ผลที่ได้ 
 

1. ข้ันการพัฒนารูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันตรวจสอบความเท่ียงตรง ของรูปแบบ 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี 2 ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
ท่ีมา: วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 11) 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเน้ือหาและรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) 
กรอบความคิดการวิจัย 

ศึกษาสภาพจริง ได้แก่ 
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์การสนทนา

กลุ่ม เป็นต้น 
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ดำเนินการได้ดีใน

เรื่องที่ศึกษา 
 

กรอบความคิดการวิจัย 

พัฒนารูปแบบ (ตามประเด็นที่ศึกษา) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 
(ร่าง) รูปแบบ 

(หรือเรียกว่ารูปแบบตามสมมติฐาน) 

รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมคำถามปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละตอน 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ จากน้ันนำมาวิเคราะห์
หาค่า Md และ IQR 

รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซึ่งในรอบน้ีจะแสดงค่า Md และ IQR เป็นรายข้อทั้งของกลุ่มและ
คำตอบของแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคำตอบ 

นำเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้ โดยนำคำตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md และ IQR เป็นรายข้อโดย คัดเลือกข้อที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > 3.50, IQR < 1.50) 

วิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการนำรูปแบบ/
ตัวบ่งชี้ไปใช้) โดยนำแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (สร้างจากข้อความที่ผ่านการคัดเลือก
ในการทำเดลฟายรอบที่ 3) ไปให้ผู้เก่ียวข้องตอบ แล้วนำเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม  
(เลือกข้อที่ Md > 3.50, IQR < 1.50 หรือ ค่าเฉลี่ย > 3.50) 

ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ 

รูปแบบที่เหมาะสม 
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  5.2 การพัฒนารูปแบบ 
  จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ พบว่าการพัฒนารูปแบบนั้น
อาจจะมีขั้นตอนในการดำเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยท่ัวไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอน       
ใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็น
พื้นฐาน ในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ ตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ 
  รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548, หน้า 228) พัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจำลอง 
(Model Development) หมายถึงกระบวนการสร้างหรือพัฒนาแบบจำลองตลอดจนการทดสอบ
รูปแบบท่ีดีให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่สภาวการณ์ท่ีดีในการศึกษาวิจัย 
  รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548, หน้า 92-93) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ              
ท้ังองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม ซึ่งในการศึกษามี
รายละเอียดในการดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
บริหารคุณภาพท้ังองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการ
นำร่องการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพ 
   2) ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจำลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 นำมาสร้างรูปแบบจำลอง
ระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
   3) ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์การ โดยใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยการใช้                    
รูปแบบจำลองจากขั้นตอนท่ี 2 นำมาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
   4) ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ท้ังองค์การเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา 
   5) ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและนำรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การและจัดทำเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป 



33 
 

  บุญชม ศรีสะอาด (2557, หน้า 13) ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบ ซึ่งได้แบ่ง                 
การดำเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้นดำเนินการโดยวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนในการทำ
วิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ีมักจะพบในการทำวิทยานิพนธ์ ฯลฯ               
แล้วนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามลำดับขั้นในการทำ
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี 2 คือการนำรูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557, หน้า 198 - 209) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังนี้ 
  1) กำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ทำการคัดเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และความชำนาญในเรื่องท่ีศึกษา ขนาดของกลุ่มท่ีเพียงพออยู่ระหว่าง 10 - 15 คน หากผู้เช่ียวชาญมี
ขนาดต้ังแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือนจะมีน้อยมากจนคงท่ี ซึ่งผู้วิจัยท่ีใช้
เทคนิคเดลฟายมักนิยมกำหนดจำนวนผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 17 คน 
  2) กำหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บข้อมูลจะใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งจะใช้แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิดชนิด
มาตราประมาณค่า 
  3) ทำเดลฟายรอบท่ีหนึ่ง โดยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกว้าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญ โดยใช้คำถามปลายเปิด การเก็บข้อมูลรอบนี้ต้องช้ีแจงจุดมุ่งหมายของ 
การเก็บข้อมูล 
  4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในรอบท่ีหนึ่ง ท้ังนี้ต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด เพื่อนำไปให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในข้อความทุกประเด็น จัดทำแบบสอบถามท่ีเป็นคำถามปลายปิดในรูปมาตรา
ประมาณค่าสำหรับเก็บข้อมูลในรอบท่ีสอง 
  5) ทำเดลฟายรอบท่ีสอง ในรอบนี้ ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ          
เชิงสถิติท่ีเป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม ผนวกด้วยคำตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคน
พิจารณาตอบใหม่ 
  6) ทำเดลฟายรอบท่ีสามหรือ ส่ีขึ้นอยู่กับการได้ข้อสรุป ท่ีมีฉันทามติ โดยปกติ               
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องใช้สองรอบ แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ 

  7) สรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโน้มท่ีมีฉันทามติตามเกณฑ์ ท่ี ต้ังไว้                       
การกำหนดระดับความสอดคล้องทางความคิด หรือการหาฉันทามติในเทคนิคเดลฟายสามารถกำหนด
ได้ด้วยค่าสถิติ 2 ประเภท โดยประเภทแรกคือกำหนดด้วยค่าร้อยละเพื่อแสดงให้เห็นอัตราส่วนผู้ท่ีมี 
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ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าอยู่ในระดับใดและมีการแสดงแจกแจงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลว่ามีลักษณะ
ของคำตอบกระจายในลักษณะใด ประเภทท่ีสองคือการใช้สถิติท่ีวั ดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง                     
เพื่อบ่งบอกระดับความคิดเห็นของกลุ่มในลักษณะสรุปรวมและแสดงค่าสถิติการกระจาย เพื่อให้ทราบ
ระดับ ความแตกต่างทางความคิดเห็นของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ท่ีใช้ในการระบุฉันทามติ
จึงขึ้นอยู่กับลักษณะของค่าสถิติท่ีใช้ การตรวจสอบระดับฉันทามติมีเกณฑ์พิจารณา 2 ส่วน คือ                     
การกำหนดระดับความเห็นพ้องกันของเสียงส่วนใหญ่และการกำหนดเกณฑ์การยุติกระบวนการ              
เดลฟาย เมื่อสมาชิกไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงทางความคิดจากรอบท่ีแล้ว 

 สรุปเทคนิคเดลฟายเป็นระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ศึกษาปัญหาท่ีอาศัยการตัดสินของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญโดยผู้เช่ียวชาญไม่ต้องมาประชุมร่วมกัน ผู้วิจัยทำหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานด้วยการออก
แบบสอบถามจัดส่งให้ผู้เช่ียวชาญ เมื่อได้รับคำตอบคืนก็ทำการประมวลผลส่งกลับไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ได้รับทราบสถานการณ์ด้านความคิดเห็น โดยอาจให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อได้รับ
คำตอบผู้วิจัยจะทำการประเมินอีกครั้งว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหรือยืนยันในความคิดเห็นเดิม หากไม่มี
การเปล่ียนแปลงมากถือได้ว่าได้รับความเห็นท่ีใช้ได้ 
 นอกจากนี้ยังได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
 Willer (Willer, 1986, p. 83); บุญชม ศรีสะอาด (2557, หน้า 43) กล่าวว่า ในการพัฒนา
รูปแบบโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความ
เท่ียงตรง ของรูปแบบ (Validity)  
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษารายกรณีจากสถานศึกษาท่ีดำเนินการในเรื่อง               
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง และ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น
หรือลำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้อง
อาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำสารสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 
   1.2) การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น 
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    1.2.1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหน่วยงานโดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลท่ี เกี่ ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่ งวิธี ศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์                    
การสอบถาม การสำรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
    1.2.2) ศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ี
ประสบผลสำเร็จหรือมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องท่ีศึกษาเพื่อนำมาเป็นสารสนเทศ
ท่ีสำคัญของการพัฒนารูปแบบ 
    1.2.3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้
วิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 
   1.3) การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศท่ีได้ในข้อ 1.1) และ                
1.2) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนำมาจัดทำรูปแบบ 
  อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามข้ันตอนท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยัง 
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือแม้กระท่ังการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ใน
การพัฒนารูปแบบก็ได้ 
  2) ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได้พัฒนารูปแบบใน
ขั้นตอนแรกแล้วจำเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
ถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่นและผลการวิจัยท่ีผ่านมา 
แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบว่ามี   
ความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูล          
ในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญ
ขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัด
องค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีพบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบอาจกระทำได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานท่ีกำหนด เป็นการประเมินท่ี
พัฒนาโดยประยุกตใชเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินทางการศึกษา (The Joint 
Committee on Standards of Educational Evaluation)  ภ า ย ใ ต้ ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ข อ ง 
Stufflebeam แ ละ  Shinkfield (Stufflebeam and Shinkfield, 1 990 , p. 159) ไ ด้ น ำ เสน อ
หลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 
ด้าน (สุวิมล ว่องวานิช, 2549, หน้า 54 - 56) ดังนี้ 
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    1.1) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมิน              
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง 
    1.2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมิน
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
    1.3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
    1.4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็น              
การประเมินความน่าเช่ือถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
   2) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบ                     
ในบางเรื่องไม่สามารถกระทำได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 
หรือการดำเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป ซึ่ง  Eisner (Eisner, 1976, pp. 192 - 193) ได้เสนอ
แนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 
    2.1) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นท่ีถูกพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะ
ทำการประเมิน 
    2.2) รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องท่ีจะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อน 
ลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าท่ีไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ท้ังนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา และผู้ท่ีศึกษา
เรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใช้ใน
เรื่องท่ีต้องการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะ 
    2.3) รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
    2.4) รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การกำหนดประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาพิจารณา                
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การบ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
นำเสนอ 
   3) การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มักจะใช้
กับการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนำรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทำเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
   4) การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รู ปแบบ  การทดสอบรูปแบบ                     
โดยการทดลองใช้รูปแบบนี้ ผู้วิจัยจะนำรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย                        
มีการดำเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจะนำข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุง
รูปแบบต่อไป   
  จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ 
(Model) นั้น ไม่มีข้อกำหนดท่ีตายตัวแน่นอนว่าต้องการทำอะไรบ้าง แต่โดยท่ัวไปจะเริ่มต้นจาก
การศึกษาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีเราจะ
สร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงร่างองค์ประกอบหรือหลักการของรูปแบบท่ีจะพัฒนาแล้วสร้าง
รูปแบบตามหลักการท่ีกำหนดขึ้นและนำรูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพ
ของรูปแบบ ซึ่งอาจทำได้จากการทำสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่คือ
การสร้างรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบ และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบ                    
4 ขั้นตอน คือ 1)  การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) การใช้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 4) การประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เพื่อจะได้นำผลการพัฒนารูปแบบไปปรับปรุงพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
 1. ความหมายของการจัดการ (Management)  
 การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นท่ีการกำหนดนโยบายท่ี
สำคัญและการวางแผนของผู้บริหารระดับสูง 
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 Haiman และ Scott (Haiman and Scott, 1970 , p. 35) ได้ให้ความหมายว่า “การ
จัดการ คือกระบวนการทางสังคม และเทคนิคในการใช้ทรัพยากรการบริหารในการดำเนินงานของ
องค์กรและทำให้เปล่ียนแปลงเพื่อให้ประสบผลสำเร็จหรือบรรลุจุดประสงค์ขององค์กร” 
 การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Bateman and Snell, 1999, p. 24) สำหรับ
กิจกรรมท่ีทาให้การบริหารประสบความสำเร็จเรียกว่า หน้าท่ีของผู้บริหารหรือหน้าท่ีการจัดการ
(Managerial Functions) (Holt, 1990 ; Robbins and Mukerji, 1994, p. 51) 
 การจัดการการกีฬา จึงเป็นการนำแนวคิดทางบริหารธุรกิจ มาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะ
ของการกีฬา และประสบการณ์ในทุกบริบทของผู้บริหาร เพื่อให้ได้วิธีการท่ีดีท่ีสุด สามารถนำไป
ปฏิบัติให้ได้เกิดผลสำเร็จตามความคาดหวังในระดับสูง 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานนำมาใช้เพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมาย
ปลายทางท่ีได้กำหนดไว้ 
 ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2552, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การจัดการทางการกีฬาว่าเป็นการนำ
แนวคิด หลักการทางการบริหารจัดการมาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะของการกีฬาและประสบการณ์ใน
ทุกบริบทของผู้บริหารเพื่อให้ได้วิธีการท่ีดีท่ีสุด สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามความคาดหวัง
ในระดับสูง และนวัตกรรมการจัดการทางการกีฬา (Sport Management Innovation) ดังนั้น การ
จัดการทางการกีฬาจึงเป็น การสร้างใหม่ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์บริการท่ีดีกว่า
และมีความแตกต่าง นวัตกรรมการจัดการทางการกีฬาในการจัดการแข่งขันท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติมีส่วนสำคัญ 2 ด้าน คือ การสร้าง (Build) และการพัฒนาค้นคิด (Develop/Create) แล้ว
นำไปพัฒนาการจัดการ (Management Development) การสร้างท่ีดีต้องสร้างสรรค์อย่างทันสมัย 
ทำได้โดยการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร การ
วางกลยุทธ์ในการจัดการการแข่งขันและนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้การค้นหาและการวิเคราะห์
ตนเองท้ังด้านท่ีประสบความสำเร็จและล้มเหลวท่ีเคยทำมาในอดีตพิจารณาปัจจุบันโดยวิเคราะห์จุด
แข็ง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาแล้วจึงต้ังเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจนต่อไป 
 กรกนก จรัสหิรัญปรีดา (2553, หน้า 40) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรในองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ การจัดการจึงเปรียบเสมือนเครื่องจักรท่ีคอยควบคุมการ
ดำเนินงานให้องค์การนั้น ๆ ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
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 พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์  (2560, หน้า 58) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การนำเอา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการท่ีทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุดซึ่งทำให้การ
จัดการกีฬาเพื่อสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 Davis (Davis, 1994, p. 25) ท่ีได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการจัดการทางการกีฬาว่าในการส่งเสริม
กีฬานั้นมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบโครงสร้างของกีฬาในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน หรือท่ีเรียกว่า 
การจัดการกีฬาขององค์กรกีฬา (Management of Sports Organizations)  
 สุรวุฒิ มหารมณ์ (2550, หน้า 234) ได้กำหนดระดับการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักกีฬามี 3 ระดับ คือ 
  1) ระดับสูงสุด เป็นการบริหารในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการรับนโยบายของรัฐบาลด้าน
การกีฬามาดำเนินการ ซึ่งการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการด้านการกีฬามีงานท่ีส่งผล 
ต่อการพัฒนากีฬาของชาติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นโยบายการบริหารท่ัวไป แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา และการสนับสนุนงบประมาณ 
  2) ระดับสนองนโยบาย เมื่อมีการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในระดับการ
บริหารระดับสูงหรือระดับกระทรวงแล้ว การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีจะสนองนโยบายให้
เป็นรูปธรรม โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์คือ กีฬามวลชน กีฬาพื้นฐานกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ และอีก 2 ยุทธศาสตร์คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และการ
บริหารจัดการกีฬาเป็นกระบวนการท่ีนำมาใช้ผสมผสานกับ 4 ยุทธศาสตร์หลักโดยท่ีกระทรวงการ 
ท่องเท่ียงและกีฬาได้มอบหมายให้องค์กรรับผิดชอบ 2 องค์กร คือ 
   2.1) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาในปัจจุบัน) ให้
ดำเนินการด้านการกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน ประเด็นสำคัญผลผลิตท่ีได้รับจำเป็นต้อง
เช่ือมโยงสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สามารถนำนักกีฬาท่ีมีทักษะ มีพรสวรรค์มาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
ตัวแทนทีมชาติ องค์กร การวางกลยุทธ์ในการจัดการการแข่งขันและนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้การ
ค้นหาและการวิเคราะห์ตนเองท้ังด้านท่ีประสบความสำเร็จและล้มเหลวท่ีเคยทำมาในอดีตพิจารณา
ปัจจุบันโดยวิเคราะห์จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาแล้วจึงต้ังเป้าหมายในอนาคต
ให้ชัดเจนต่อไป 
   2.2) การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเท่ียวและ 
กีฬาให้ดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการกีฬาอาชีพ ซึ่งในการ 
พัฒนากีฬาอาชีพนั้นจะต้องต่อยอดจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
  3) ระดับปฏิบัติเป็นการบริหารจัดการระดับล่างสุด แต่จะส่งผลต่อระดับความสำเร็จ 
สูงสุด และมีความรับผิดชอบโดยตรงคือสมาคมกีฬา ชมรม หรือสโมสรกีฬาต่าง ๆ การจัดการกีฬา คือ 
การรวบรวมบุคลากร วัสดุ เทคโนโลยี และแหล่งการเงินท่ีต้องใช้เพื่อให้องค์กรกีฬาบรรลุเป้าหมายได้
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ผู้บริหารอาจเป็นในรูปของบุคคล หรือคณะกรรมการมีหน้าท่ีรวบรวมทรัพยากร บุคลากร เงิน และ
เครื่องมือท่ีจะใช้ในการทำงานและทำงานให้บรรลุเป้าหมาย “ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดงานและส่ังการ”  
 ในยุคปัจจุบันเป็นการนำแนวคิดทางบริหารธุรกิจมาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะของการกีฬา
และประสบการณ์ในทุกบริบทของผู้บริหาร เพื่อให้ได้วิธีการท่ีดีท่ีสุด สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
สำเร็จตามความคาดหวังในระดับสูง คำว่าผู้บริหารในท่ีนี้มิได้หมายถึง รัฐมนตรีฯ หรือนายกสมาคม
กีฬาหรือผู้จัดการทีมกีฬาเท่านั้น ครูพลศึกษาและครูผู้ทำทีมกีฬาก็จัดเป็นผู้บริหารทีมกีฬาในโรงเรียน 
กล่าวคือ เป็นท้ังผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน จัดหาผู้สนับสนุนและท่ีสำคัญเป็นผู้สรรหา เยาวชนท่ีมี
ความสามารถเชิงกีฬาเพื่อนำมาเจียระไนให้ได้นักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์และสามารถป้ันไปสู่ดวงดาวได้งาน
การบริหารและการจัดการการกีฬาจึงเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถของบุคลากรในวงการกีฬา
ผู้บริหาร ผู้จัดการการกีฬาในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องมีความรู้ ศึกษาพื้นฐานขององค์กรกีฬาอย่าง
ละเอียด ความรู้ ในสาขาการจัดการการกีฬา (Sport Management) การตลาดกีฬา (Sport 
Marketing) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development) ท้ังแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้มี
ความแม่นยำในความคิด ซึ่งจะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อท่ีจะนำไปสู่แนวทางท่ีเป็นระบบ 
ประกอบกับความมุ่งมั่นท่ีจำเป็นของปรัชญาการกีฬา เป็นพื้นฐานและคุณลักษณะสำคัญของการกีฬา 
 Horch (Horch, 1996, p. 54) ได้กล่าวว่า การจัดการกีฬาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์
การกีฬาท่ีมีความพยายามท่ีจะหาเทคนิคการจัดการท่ีจะนำไปสู่องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการ 
และรูปแบบขององค์ประกอบท่ีนำมาเกี่ยวกับการจัดการกีฬาท่ีดี การจัดการกีฬาสามารถประเมิน
กลไกการเช่ือมต่อระหว่างภาคประชาชน ผู้จัดกีฬา นักกีฬาและองค์กรกีฬา 
 Pitts และ Stotlar (Pitts and Stotlar, 2002, p. 4) ได้กล่าวว่า Sport Management 
หมายถึง การรวมตัวของบุคคล, กิจกรรม, การดำเนินธุรกิจ และองค์กรธุรกิจเพื่อท่ีจะผลิตใช้เพื่อเป็น
ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่งเสริม หรือการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อความฟิตของร่างกาย และ
กิจกรรมนันทนาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น สรุปได้ว่า การจัดการกีฬา (Sports Management) เป็นการนำกระบวนการ 
วิธีการในการจัดการในการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านบุคลากร , วัสดุอุปกรณ์และส่ิงอำนวย
ความสะดวก, งบประมาณ, สถานท่ี ตลอดจนเวลาและโอกาสต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาให้ประสบ
ความสำเร็จ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การจัดการการแข่งขัน (Event Management) 
 การจัดการการแข่งขัน (Event Management) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการการกีฬา 
(Sport Management) หน้าท่ีของการจัดการการกีฬา มีความหลากหลายและกว้างขวางมาก                    
แต่เป้าหมาย คือ การคิดให้ถูก ทำให้เป็น ด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตลอดจนความ
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สามัคคีร่วมมือกันทำงานเป็นทีมต้ังแต่ระดับนานาชาติจนถึงระดับท้องถิ่น การจัดการการกีฬามี
ขอบข่าย 3 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่ 
  1) การจัดองค์กร (Organization Management) 
  2) การจัดการแข่งขัน (Event Management) 
  3) กระบวนการการจัดการ (Process Management) 
 การจัดการนั้น ขึ้นอยู่กับองค์กรท่ีมีผู้นำท่ีดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าถึงการทำงานใน
ทุกระดับ มีระบบการจัดการท่ีเป็นระบบโดยมีกลยุทธ์เป็นตัวขับเคล่ือน การมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ 
การคาดถึงอนาคตท่ีทุกส่ิงเป็นไปได้การมองอนาคตท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกับคนอื่น ๆ สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรท่ีมีและข้อมูลต่าง ๆ พันธกิจ (Mission) คือ ภาระหน้าท่ีการสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าของ
องค์กร การทำให้องค์กรมีการบริการเป็นท่ีหนึ่ง มีคุณภาพและเป็นทางเลือกของผู้บริโภคเป็นอันดับ
หนึ่งอยู่เสมอ เป้าหมาย (Goals) คือ ผลท่ีต้องการได้รับ อันเกิดจากพันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์การ 
ดำเนินการ การวางนโยบายระดับนานาชาติ การจัดทานโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายพัฒนากีฬาชาติ ตลอดจนถึงนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงทิศทางของ
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา มีความละเอียดอ่อนท่ีต้องสอดคล้องและเหมาะสม 
เป็นเสมือนเข็มทิศท่ีสำคัญยิ่ง ควรต้องเป็นการสร้าง (Build) การคิดค้น (Create) สามารถนำไป
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกระดับ ยังเป็นปัจจัยท่ีสร้างโอกาสและเป็นส่ิงเกื้อกูล
ให้เกิดผลทางธุรกิจท่ีสำคัญ การบริหารและการจัดการมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรทุก
ประเภท การบริหารและการจัดการกีฬาจึงเป็นส่ิงสำคัญและจาเป็นสำหรับองค์กรกีฬาท่ีต้องการ
ความสำเร็จในการบริหารงานเช่นกัน 
 3. หน้าที่ของการจัดการและกระบวนการจัดการ 
 Henri Fayol (1949, p. 34) ได้กล่าวว่า ผู้จัดการต้องทำงานหลัก 5 ประการ เพื่อให้
องค์กรประสบความสำเร็จ ได้แก่ 
  1) การวางแผน (Planning) 
  2) การจัดองค์การ (Organizing) 
  3) การบังคับบัญชา (Commanding) 
  4) การประสานงาน (Co-ordinating) 
  5) การควบคุม (Controlling) 
 ชนินทร์ ชุนหพันธรักษ์ (2550, หน้า 1 - 10) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีและบทบาทของการจัดการ 
ดังนี้ผู้บริหารในทุกระดับขององค์การต่างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ                
4 ประการ ประกอบด้วยกระบวนการจัดการ ดังต่อไปนี้ 
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  1) การวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ในการเลือกและกำหนดเป้าหมายท่ี
เหมาะสมตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น กระบวนการของการวางแผนจึง
เกี่ยวข้องกับการมีวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อกำหนดพันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ของ
องค์การ การจัดเลือกวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการจัดทรัพยากรขององค์การ 
  2) การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของงานเพื่อให้สมาชิกองค์การทา งานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นการจัดการ
องค์การจึงเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มบุคคลเข้าไปในแผนงานต่าง ๆ ตามชนิดของภาระงานต่าง ๆ ท่ี
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นปฏิบั ติงาน ซึ่งผู้บริหารองค์การต้องกำหนดสายของอำนาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การท่ีได้รับมอบหมายให้ทำงาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  3) การนำ หมายถึง การจูงใจ การส่ังการ และการมีอิทธิพล เพื่อโน้มน้าวบุคลากรใน
องค์การในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น การนำจึงเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ
(Leadership) การจูงใจ (Motivation) และการส่ือสาร (Communication) ท่ีผู้บริหารจะกระตุ้นให้
พนักงานมีศักยภาพในการทำงานสูง เสริมสร้างและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
ตามท่ีผู้บริหารต้องการ 
  4) การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปรับปรุงในส่ิง
ท่ีจำเป็น หรือเป็นขั้นตอนของการวัดผลการทำงานนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ว่าผลการปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เพื่อท่ีจะได้ปรับปรุง 
แก้ไขผลการปฏิบัติงานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น 
 Holt (Holt, 1990 , p. 33) ได้กล่าวว่า หน้าท่ีการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การวางแผน 
(Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การนำ (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) ซึ่ง 
มีความเห็นตรงกับ Gibson และคนอื่น ๆ (Gibson and Others, 1997, p. 35); Bateman และ 
Snell (Bateman and Snell, 1999, p.16) ต่างมีความเห็นตรงกันว่าหน้าท่ีการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การนำ (Leading) 4) 
การควบคุม (Controlling) ธงชัย สันติวงษ์ (2541, หน้า 54) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นการ
กำหนดทิศทางของหน่วยงาน กลุ่มงาน หรือการดำเนินงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ใช้ทรัพยากรท้ังหลายท่ี
มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
ครอบคลุมถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด เหมาะสมและคุ้มค่า (Cost-Effective) ส่วนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right 
Decision) และมีการปฏิบัติการสำเร็จตามแผนท่ีกำหนดไว้ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า บทบาทสำคัญของ
ผู้บริหารคือการนำพาองค์การไปให้ถึงเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จได้โดยส่วนรวม เพื่อให้บรรลุถึง
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เป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารมีหน้าท่ีรวบรวมและจัดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี กระบวนการบริหาร
จัดการ เป็นกลไกและตัวประสานท่ีสำคัญท่ีสุดในการประมวล ผลักดัน และกำกับให้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เป็นทรัพยากรการจัดการประเภทต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ การเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและการฝึกฝนให้มีทักษะสูงขึ้น จะช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นได้ กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการท่ีทำให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการ มีดังนี้ 
  1) การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน 
และตัดสินใจหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จ 
  2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดต้ังและจัดวาง
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรท่ีไม่ใช่บุคคลโดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลสำเร็จขององค์การ 
  3) การนำและส่ังการ (Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของการมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในการท่ีจะทาให้บุคคลอื่นมีพฤติกรรมในการทางานท่ีต้องการ และบรรลุ
เป้าหมาย 
  4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายท่ีองค์การคาดหวัง และกำหนดไว้ 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2552, หน้า 26) ได้กล่าวว่า กิจกรรมหลักทางการจัดการแบ่งออกเป็น
กระบวนการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการคือ 
  1) การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมการจัดการ โดยการกำหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการเกี่ยวกับความสำเร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด การวางแผนจะประกอบด้วย แผนระยะส้ัน และแผนระยะยาว การกำหนด
เป้าหมาย และทางเลือกในการปฏิบัติ การพัฒนากฎ และกระบวนการการปฏิบัติตลอดจนการ
พยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดภารกิจ (Mission)และ
วัตถุประสงค์ (objective) ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2) การจัดองค์กร (Organization) เพื่อเป็นการให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ การจัดองค์กรจึงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
(1) การออกแบบงานเป็นการกำหนดภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบสำหรับสมาชิกในองค์กร                  
(2) การออกแบบโครงสร้างองค์กรเป็นการจัดกลุ่มตำแหน่งงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ แต่ละ
องค์กรนั้นจะมีการออกแบบท่ีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สภาพองค์กร (3) การแบ่งอำนาจหน้าท่ี
เพื่อให้เกิดการบังคับบัญชาและขอบเขตของการทำงานท่ีถูกต้องเหมาะสม และ (4) การประสานงาน
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ท้ังภายในภายนอกองค์กร ซึ่งจะต้องทราบบทบาทในการประสานท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพื่อให้องค์กร
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) การนำ (Leading) เป็นการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารร่วมกับการจูงใจในการทำให้
สมาชิกขององค์กรทำงานได้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้องค์กรได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้การนำ
จึงประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ คือภาวะผู้นำ 
และการจูงใจ ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำของตนได้อย่างไรพร้อมกับ
ศึกษาว่าจะสามารถจูงใจผู้อื่นได้อย่างไร จึงจะทำให้การทำหน้าท่ีของตนในฐานะผู้นำองค์กรประสบ
ความสำเร็จได้สูงสุด 
  4) การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามตรวจสอบการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของ
องค์กร เพื่อให้ผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด องค์กรท่ีมี
ระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมท่ีประกอบไปด้วยข้ันตอนต่าง ๆ 
ท่ีจำเป็น เริ่มต้ังแต่การกำหนดขอบเขตและส่ิงท่ีต้องการควบคุม การกำหนดมาตรฐานเป้าหมาย การ
วัดผลการเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน เป้าหมาย และหากผลท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด จึงต้อง
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป 
 Weihrich และ Koontz (Weihrich and Koontz, 1993, p. 12) ได้กล่าวว่า หน้าท่ีของ
การจัดการท่ีจะทำงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ต้องใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ให้บุคคลปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพการเงินทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 Bovee และคนอื่น ๆ (Bovee and Other, 1993, p. 45-46) ได้กล่าวว่า หน้าท่ีของการ
จัดการมี 4 ประการคือ 
  1) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Goals) การกำหนด
กลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพื่อให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ 
  2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการกำหนดว่าจะทางานอะไร บุคคลใดท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะทำงานนั้น วิธีการท่ีจะจัดกลุ่มงาน ใครรายงานขึ้นตรงต่อใคร และจุดใดท่ีจะต้องมีการ
ตัดสินใจเกิดขึ้น การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็น
ทางการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การมีพนักงานท่ีมีความสามารถในงานทุกระดับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
  3) การนำ (Leading) ประกอบด้วย การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การส่ังการการคัดเลือก
ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้ง 
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  4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ี
จำเป็นเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่างานบรรลุผลตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 Chelladuri (Chelladuri, 2009, p. 25) ได้กล่าวถึงการจัดการองค์กร สำหรับกิจกรรม
ด้านพลศึกษาและกีฬา ว่าในการจัดการนั้นควรจะเป็นไปตามทฤษฎีสมัยใหม่ ท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง
จากของ Henri Fayol ท่ีใช้มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1916 ดังนั้น ตามสถานการณ์แล้วในมุมมองของการ
จัดการกีฬาสมัยใหม่จึงเหมาะสมท่ีจะใช้หลักขององค์ประกอบการจัดการ 4 ด้าน คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การส่ังการ/การปฏิบัติ (Leading/Influencing) และการ
ควบคุม (Controlling) อย่างไรก็ตามงานในแต่ละส่วนของขบวนการจัดการท่ีกล่าวข้างต้นนี้มี
ความสัมพันธ์ 
และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหน้าท่ีและกระบวนการจัดการกีฬาเพื่อการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ท่ีประกอบด้วยหน้าท่ีหลัก 4 ประการนี้ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าท่ี
ทางการจัดการท่ีผู้บริหารควรมีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และสร้างความสำเร็จในองค์กรตามตารางสังเคราะห์กระบวนการจัดการ 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  
 1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
  1.1 ความหมายของการบริหาร 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2550, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึงงานของหัวหน้าหรือผู้นำท่ีจะต้องกระทำเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และ
ร่วมกันทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้จนสำเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวอย่างง่าย ๆ การบริหาร
คือการทำให้งานเสร็จลงได้โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำให้เสร็จนั่นเอง  
  สมคิด บางโม (2552, หน้า 61) กล่าวว่า การบริหารคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  วิรัช สวนวงศ์วาน (2554, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารคือส่ิงท่ีผู้จัดการหรือผู้บริหาร
ต้องปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการดูแลงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อื่น 
  Hoy และ Miskel (Hoy and Miskel, 2001, p. 297) กล่าวว่า การบริหารหมายถึง
เป็นกระบวนการท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีกำหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น การตัดสินใจ
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องค์กร แรงจูงใจ ภาวะเป็นผู้นำ เป็นต้น โดยการบริหารต้องคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาและ
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
  Sergiovanni (Sergiovanni, 2004, p. 570 ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า 
หมายถึงกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Barnard (Barnard, 2009, p. 31 ) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร
หมายถึง การทำงานของคณะบุคคลต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป ท่ีรวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
  จากความหมายของการบริหารในทัศนะของนักวิชาการและนักการศึกษา ผู้วิจัย
สามารถสรุปความหมายของการบริหารได้ว่า การบริหารคือภาระงานท่ีจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ซึ่งจะต้องมีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันในการดำเนินงาน ดังนั้นการบริหารงาน  
ท่ีดีควรอาศัยปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการบริหารจะต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจึงจะประสบ
ผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานต่อไป 
  1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
  บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด (2552 , หน้า 12) ได้สรุปความหมายของ             
การบริหารการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการและกิจกรรมท่ีผู้บริหารขององค์กรทางการศึกษาใช้ภาวะ
ผู้นำในการระดมทรัพยากรและเทคนิคในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใช้ในกิจการ
ทางการศึกษา การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาและสมาชิกของสังคมให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ              
มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้                   
การประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม ตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ  
  สมคิด บางโม (2552, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษาคือกิจกรรมท่ีบุคคล
หลายคนร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน 
เช่น ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ท้ังในด้านการสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผนท้ังในและนอกโรงเรียน 
  หวน พินธุพันธ์ (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า เป็น
การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลซึ่งอาจต่างระดับกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น ต้องมีการดำเนินการจัดกิจกรรมวัดผล อาคารสถานท่ีและสรรหาบุคคลมา
ดำเนินการสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2556 , หน้า 38 - 39) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
การศึกษาไว้สองความหมายดังนี้ ความหมายแรกคือการทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีถูกต้องจากครู 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีดำเนินการโดยรัฐ โดยให้นักเรียนรับผลประโยชน์สูงสุด ความหมายท่ีสองคือการใช้
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อิทธิพลต่อคนกลุ่มหนึ่งนั่นคือนักเรียนเพื่อให้มีความเจริญงอกงามสู่วัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนด โดยการ
ใช้กลุ่มคนท่ีสอง ซึ่งได้แก่ ครูในฐานะตัวแทนดำเนินการให้วัตถุประสงค์บรรลุผลสำเร็จ 
  สุนทร จงเพียร (2556, หน้า 13) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า เป็น
กระบวนการท่ีจะทำให้ภาระงานในสถานศึกษาคืองานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ       
งานบริหารบุคคลและงานบริหารท่ัวไปสำเร็จ โดยอาศัยกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา บริหาร
กิจกรรมทุกชนิดและดำเนินการทุกอย่างของผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดให้
ประชาชนทุกคนในสังคมนั้น ได้นำประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปพัฒนาชีวิตและสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของตน 
  จากความหมายของการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหาร
การศึกษาหมายถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความเจริญ
งอกงามในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและมี           
การปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีต้ังไว้ 
 2. หลักการและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา  
  2.1 หลักการบริหารสถานศึกษา 
  ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
หลักการแนวคิดในการบริหารภาพรวม ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม 
ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งขึ้น
ต่อไป 
   การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดการระเบียบ
อย่างเป็นระบบคือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่
กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์  แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของ               
การปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ท่ีจะ 
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
  2.2 ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 
   2.2.1 ความหมายของทฤษฎี 
   ทฤษฎี หมายถึงแนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบ
และการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซ็ท (Set) ของมโนทัศน์ท่ีเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุป
อย่างกว้างท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎี
ได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนำไป
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ประยุกต์และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ัวไปและอธิบาย
ผลการวิจัย    
   2.2.2 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการบริหารการศึกษา 
   ระยะท่ี 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887-1945 (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 326) ยุคนัก
ทฤษฎีบริหารสมัยด้ังเดิม (The Classical Organization Theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
    1) กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์  (Scientific Management) ของ Taylor 
ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของตำรับ “The One Best Way” คือประสิทธิภาพของการทำงาน
สูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับส่ิงสำคัญ 3 อย่างคือ 
     1.1) เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
     1.2) ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
     1.3) หาส่ิงจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) 
    กล่าวได้ว่า Taylor คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรม ซึ่งในงานวิจัยเรื่อง “Time 
and Motion Studies” เวลาและการเคล่ือนไหวเช่ือว่ามีวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกันทำ ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อ
ระดับบน 
    Taylor ได้เสนอระบบการจ้างงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุป
หลักวิทยาศาสตร์ของ Taylor สรุปง่าย ๆ ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ การแบ่งงาน (Division of 
Labors) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) และการจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ (Incentive Payment) 
     2) กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือทฤษฎีบริหาร
องค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ Fayol 
     Fayol บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ท้ัง Fayol 
และ Taylor จะเน้นตัวบุคคลปฏิบัติงานและวิธีการทำงานได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ก็ไม่
มองด้าน “จิตวิทยา” (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 327) Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับ
การบริหารท่ัวไป 14 ประการ แต่ลักษณะท่ีสำคัญ มีดังนี้ 
     2.1) หลักการทำงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิด
ความชำนาญเฉพาะทาง 
     2.2) หลักสายบังคับบัญชาเริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด 
     2.3) หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 



49 
 

     2.4) หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of Control) ผู้ดูแลหนึ่งคน
ต่อ 6 คนท่ีจะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
     2.5) การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การส่ือสารโดยตรง
จากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง 
     2.6) หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยท่ีสุดคือไม่ควรมีสายบังคับ
บัญชายืดยาวหลายระดับมากเกินไป 
     2.7) หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสาย                      
เสนาธิการ (Line and Staff Division) 
     3) ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ 
Weber ท่ีกล่าวถึงหลักการบริหารราชการ ประกอบด้วย 
      3.1) หลักของฐานอำนาจจากกฎหมาย 
      3.2) การแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์ 
      3.3) การแบ่งงานตามความชำนาญการเฉพาะทาง 
      3.4) การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว  
      3.5) มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 
   ระยะท่ี 2 ระหว่าง ค.ศ. 1945-1958 (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 327-328) เป็น
ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation ) Follette ได้นำเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ               
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้ 
    1) Domination คือใช้อำนาจให้อีกฝ่ายสยบลง กล่าวคือคือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ 
ซึ่งไม่ดีนัก 
    2) Compromise คือคนละครึ่งทางเพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
    3) Integration คือการหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า เป็นการได้ประโยชน์                    
ท้ัง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
   นอกจากนี้  Follette ให้ ทัศนะท่ีน่าฟังว่า “การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงาน                    
เป็นความพกพร่องของการบริหาร” (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 327) 
   การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ท่ี Mayo และคณะ
ทำการวิจัยเริ่มท่ีข้อสมมติฐานว่าส่ิงแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน มีการค้นพบ
จากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ท่ีว่า 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของ Mayo และคณะ พอสรุปได้
ดังนี้ 
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    1) คนเป็นส่ิงมีชีวิต จิตใจ ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจเป็นเรื่องสำคัญในการ
ทำงาน 
    2) เงินไม่ใช่ส่ิงล่อใจท่ีสำคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจ
ในการทำงานไม่น้อยกว่าเงิน 
    3) การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ คับท่ีอยู่ได้คับใจอยู่ยาก 
    ข้อคิดท่ีสำคัญสามารถกล่าวได้ว่าการตอบสนองคนด้านความต้องการศักด์ิศรี               
การยกย่องนั้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 
   ระยะท่ี 3 ต้ังแต่ ค.ศ. 1958-ปัจจุบัน (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 328) เป็นยุค
การใช้ทฤษฎีการบริห าร  (Administrative Theory) ห รือการศึกษาเชิ งพฤติกรรมศาสตร์  
(Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน ความสัมพันธ์ของคนและพฤติกรรมของ
องค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีหลาย ๆ คนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ 
    Barnard (1983, p. 294) ได้เขียนหนังสือช่ือ The Function of The Executive 
ท่ีกล่าวถึงงานในหน้าท่ีของผู้บริหารโดยให้ความสำคัญต่อบุคคล ระบบของความร่วมมือองค์การ และ
เป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 
    ทฤษฎีของ Maslow เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของ
มนุษย์ (Maslow-Hierarchy of Needs) ซึ่งเป็นเรื่องแรงจูงใจ แบ่งความต้องการของมนุษย์ต้ังแต่
ความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการ
ด้านการเคารพนับถือ และประการสุดท้ายคือการบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self-Actualization) 
คือมี โอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้น สูงสุดจากการทำงาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับ                   
การสนองตอบตามลำดับข้ัน 
    ทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y ของ  MCGregor (Theory X, Theory Y) ซึ่ ง ได้ เสนอ
แนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน ทฤษฎี X (The 
Traditional View of Direction and Control) โดยทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานดังนี้ 
     1) คนไม่อยากทำงานและหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 
     2) คนไม่ทะเยอทะยานและไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การส่ัง 
     3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
     4) คนมักต่อต้านการเปล่ียนแปลง 
     5) คนมักโง่และหลอกง่าย 
    ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ ทำให้การบริหารจัดการเน้นท่ีการใช้เงิน และ
วัตถุเป็นเครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การส่ังการ เป็นต้น 
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    ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) โดยทฤษฎี
นี้เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้ 
    1) คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
     2) คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
     3) คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
     4) คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
    ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จัก
ควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเช่ือท่ีแตกต่างกัน ทำให้เกิด
ระบบการบริหารท่ีแตกต่างกันระหว่างระบบท่ีเน้นการควบคุมกับระบบท่ีค่อนข้างให้อิสรภาพ 
    Ouchi (1991, p.297) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA (University of 
California- Los Angeles) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของ
ทฤษฎี X, Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือองค์การต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รัก
ความเป็นอิสระและมีความต้องการ หน้าท่ีของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ 
    จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้านข้อเสียคือสายบังคับ
บัญชายืดยาวการทำงานต้องอ้างอิงกฎระเบียบจึงชักช้าไม่ทันการ และการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
เรียกว่า ระบบ “Red Tape” ในด้านข้อดีคือยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การ
เล่ือนขั้นตำแหน่งท่ีมีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจทำให้เริ่มมีปัญหาเช่นกัน 
  2.3 ปัจจัยสำคัญการบริหารท่ีสำคัญมี 4 อย่าง ท่ีเรียกว่า 4Ms ได้แก่ 
   2.3.1 คน (Man) 
   2.3.2 เงิน (Money) 
   2.3.3 วัสดุส่ิงของ (Materials) 
   2.3.4 การจัดการ (Management) 
  2.4 กระบวนการบริหารการศึกษา 
   จากหลักการบริหารท่ัวไป 14 ข้อของ Fayol ทำให้ต่อมา Gulick (Gulick, 1973) ได้
นำมาปรับต่อยอดเป็นท่ีรู้จักกันดีในตัวอักษรย่อท่ีว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัด
องค์การในต้นยุคของศาสตร์การบริหาร ซึ่งตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 
   2.4.1 P (Planning) หมายถึงการวางแผน 
   2.4.2 O (Organizing) หมายถึงการจัดองค์การ 
   2.4.3 S (Staffing) หมายถึงการจัดคนเข้าทำงาน 
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   2.4.4 D (Directing) หมายถึงการส่ังการ 
   2.4.5 Co (Coordinating) หมายถึงความร่วมมือ 
   2.4.6 R (Reporting) หมายถึงการรายงาน 
   2.4.7 B (Budgeting) หมายถึงงบประมาณ 
 สรุปได้ว่า หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ท่ีมีการพัฒนา            
มาหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารนั้นจะต้องเลือกใช้ทฤษฎีในการบริหารในสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นสำคัญ 
 3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550, หน้า 128 - 133) กล่าวว่าการ
บริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ีผู้บริหารต้องรับผิดชอบซึ่งมีท้ังงานหลักและงานสนับสนุน งานหลักคือ                       
งานบริหารวิชาการ ส่วนงานอื่นเป็นงานสนับสนุนซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพอจะสรุปงานบริหาร
สถานศึกษาได้เป็น 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล                
และการบริหารท่ัวไป ซึ่งแต่ละงานมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 การบริหารวิชาการ 
  งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการและแนวทางให้สถานศึกษาในการปฏิบัติ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
5 การบริหารและการจัดการศึกษา มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มาก
ท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับ                 
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถบริหารงาน
วิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ดีขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ให้สถานศึกษา
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
  ในการบริหารวิชาการสถานศึกษามีขอบข่ายภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการ คือ การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา       
งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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  การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางในการปฏิบัติ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระ                   
ต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                   
และบริหารจัดการใช้หลักสูตร มีการนิเทศการใช้หลักสูตรติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
  3.2 การบริหารงบประมาณ 
  เพื่อให้การบริหารด้านงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาจึงเป็นการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
ท่ีมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังรายได้จากการ
บริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน การ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษามีขอบข่ายและภารกิจ ได้แก่ การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอ
ต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแล้วแต่กรณี มีการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ และการตรวจสอบติดตามรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การวางแผน
พัสดุ การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การ
ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำ
รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงานการ
จัดทำและเสนอของบประมาณ สถานศึกษาจะมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน คือ การวิเคราะห์
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และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือ
สถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายการจัดทำแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ
และแ ผน พั ฒ น าการ ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน  ศึ กษ าข้ อ ตกล งผลก ารป ฏิ บั ติ งาน  เป้ าห ม าย                        
การให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: 
PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาทำกับเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ัง
ศึกษาวิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ตามความต้องการของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ 
เวลา ตลอดจนต้นทุนซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตของงานหรือโครงการ ใน
การจัดทำและเสนอของบประมาณของสถานศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาโดยให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการทบทวนกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยศึกษาและรายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) 
กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Key Performance 
Indicators: KPIS ) ของสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการเสนอของบประมาณ สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติคือการจัดทำรายละเอียด
แผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของสถานศึกษา จัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีเปล่ียนไปจากเดิมเพื่อปรับ
เป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการดำเนินการใน 3 ปี ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงานโครงการและกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และยึดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
  3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เป็นการบริหารท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ให้ดำเนินการด้านบริหารบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่ งมีขอบข่ายและภารกิจ คือ                    
การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา
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และการบรรจุแต่งต้ัง การเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน มีการ
รายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ
การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ                 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมสนับสนุนการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง สถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากำลังคน กำหนดตำแหน่ง การขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครูมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรา
กำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา จัดทำแผนอัตรากำลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) กำหนด แล้วนำแผนอัตรากำลัง
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) ของแต่ละจังหวัด เพื่อนำแผน
อัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบั ติ  ซึ่ งในการกำหนดตำแหน่งมีแนวทางในการปฏิบั ติ                           
คือสถานศึกษาทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำแผนอัตรากำลังมา
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ สำหรับการขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู สถานศึกษาส่งคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ หรือขอ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง หรือขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) 
และหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
  3.4 การบริหารท่ัวไป 
  สำหรับการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาซึ่งเป็นงานท่ีเกี่ยวกับกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร ให้บริการงานบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
โดยมีบทบาทในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร



56 
 

และจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจ คือ                  
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา               
มีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการดำเนินงาน
ธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้ เรียน การรับนักเรียน                 
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การทัศนศึกษา งานกิจการ
นักเรียน งานการประชาสัมพันธ์การศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 จากหลักการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จะต้องบูรณาการหลักการบริหาร 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการ
จัดองค์กร 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการพัฒนาศักยภาพ 5) ด้านการควบคุม และ 6) ด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการบริหารงานต้องมีการบริหารท่ีควบคุมท้ังปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก จึงจะทำให้การบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เพื่อ
ขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ยึดหลักการ แนวคิด และทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา 22 กำหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 2. แนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียน (Whole School Approach: WSA)  
 การพัฒนาท้ังโรงเรียนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี (Full 
Participation) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ              
โดยมีการดำเนินการอย่างครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนอาศัยการมีส่วนร่วมของ
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ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพัฒนาท้ังโรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน (ทิศนา แขมณี และ
ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย, 2547 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2548) ดังนี้ 
  1) ขั้นสำรวจ (E-Explore) 
  2) ขั้นสนทนา แลกเปล่ียนความคิด (C-Converse) 
  3) ขั้นการวางแผน (P-Plan)  
  4) ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน (I-Implement) 
  5) ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน (E-Evaluation) 
  6) ขั้นการปรับปรุงแผนงาน (R-Revision) 
 การพัฒนาท้ังโรงเรียน มีลักษณะสำคัญดังนี้ 
  1) การบูรณาการเข้าสู่ระบบงาน (Built-in) เป็นการนำเรื่องท่ีต้องการนำเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน และภาระงานท่ีทำอยู่ปกติ 
  2) การจัดให้ครบวงจร (Complete Cycle) โดยนำเรื่องท่ีต้องการเข้าไปในขั้นตอน   
ต่าง ๆ ของระบบและภาระงาน ต้ังแต่การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผล 
  3) การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกส่วนของระบบโรงเรียน (Total Development) โดยให้
เรื่องท่ีต้องการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของทุกองค์ประกอบของโรงเรียน 
  4) การกำหนดปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirement) ท่ี เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้
เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมของเรื่องท่ีต้องการ เช่น ระบบงาน กระบวนการทำงาน บุคลากร และ
โครงสร้างของโรงเรียนทางกายภาพ เป็นต้น 
  5) ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง (Self Development) โดยให้ฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาตนเองในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) คือ 
เป็นการบริหารอย่างมีระบบตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ท่ีมีการวางแผน (Plan) ลงมือปฏิบัติ 
(Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Act) 
  6) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี (Full Participation) โดยให้ทุกฝ่ายทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรื่องนั้นบนพื้นฐานของความเข้าใจการยอมรับและตระหนักใน
ความสำคัญ 
 หลักการการพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach) เป็นหลักการท่ีมีการปรับท้ัง
เรื่องโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรโดยการเปล่ียนแปลงต้องให้ระบบท้ังหมดเห็นด้วยและสนับสนุน 
การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จได้ 
ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 
1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการซึ่ งมีสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในมาตรา 6 กล่าวถึง
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ลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 
7 เป้าหมายกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา ส่งเสริม สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ                  
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยความรู้อันเป็นสากล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 
8 การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 หลักการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบมีขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์ภารกิจตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท้ังผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เป้าหมาย 
ร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพรวม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์หรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเกิด 
จากการตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาซึ่งเน้นผู้เรียนสําคัญท่ีสุด เน้นความ
ร่วมมือในการพัฒนาตามภารกิจ มีการสร้างทีมงานและผลักดันการปฏิรูปครู  เพราะครูเป็นหัวใจ
สําคัญของการเรียนรู้ การพัฒนาท้ังระบบจะต้องให้ระบบการบริหารจัดการขับเคล่ือน ได้เห็นภาพของ
งานร่วมกันอย่างชัดเจน มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การท่ีเข้มแข็งเป็นเอกภาพ 
และมีการบริหารจัดการตามสภาพและความต้องการจําเป็นของโรงเรียน  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าหลักการพัฒนาท้ังระบบตามแนวคิดการ 
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น เป็นแนวคิดท่ีต้องมีการปรับโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ รวมท้ัง
ปรับปรุงระบบบริหารใหม่ โดยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งทุกฝาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน หน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ และผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังหมดเห็นด้วยและสนับสนุน 
 การจัดการในลักษณะดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก
ของงานในโรงเรียนคือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรม
ท่ีทำร่วมกับชุมชน 
 3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)  
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึงการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาส่วนกลาง
ไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีอิสระและมีความคล่องตัว
ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและการบริหารท่ัวไป 
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โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมากท่ีสุด (ธเนศ ขำเกิด, 2545, หน้า 149) 
 แนวคิดหรือหลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ธเนศ ขำเกิด , 2545, 
หน้า 149; ถวิล มาตรเล่ียม, 2544, หน้า 41) มีดังนี้ 
 การกระจายอำนาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษามากท่ีสุด โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสำคัญในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
การศึกษาของเด็กเป็นการบริหารแนวราบมากกว่าแนวตั้ง ตามทฤษฎีของ Y แมคเกรเกอร์ ท่ีมองคน
ในแง่ดี เห็นว่าธรรมชาติของคนชอบทำงาน มีความรับผิดชอบและใฝ่ดี จึงมอบอำนาจความไว้วางใจ 
ให้บริหารด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุ่งยากและเพิ่มปัญหามากขึ้นตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการกระจายอำนาจให้โรงเรียน จะทำให้สมาชิกในโรงเรียนมี
ส่วนร่วม โรงเรียนมีพลังอำนาจและมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 การมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมทำ (Participation and Collaboration) คือการเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ท้ังครู 
ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียนเพราะการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 การบริหารตนเอง (Self-Managing) โดยโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการ คิดเอง 
ทำเอง แก้ปัญหาเอง โดยมีความเช่ือว่าวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทำได้หลายวิธี ซึ่งหน่วยงาน
กลางทำหน้าท่ีเพียงกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วมอบความไว้วางใจให้หน่วยปฏิบัติ สถานศึกษา
สามารถบริหารด้วยตนเองซึ่งอาจดำเนินการได้หลากหลายแนวทางด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันตาม 
ความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน ท่ีเรียกว่าเอกภาพในนโยบายแต่หลากหลายในวิธี
ปฏิบัติ 
 การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เป็นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
(accountability) ท่ียึดหลักว่าส่วนกลางมีหน้าท่ีกำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีหน่วยงานท่ี
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของชาติ 
 4. การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 เป็นการบริหารจัดการท่ีดี ยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส สนองประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชนและ
ประเทศชาติเป็นท่ีต้ังรวมท้ังหลักการสร้างอุปนิสัยเรื่อง Think Win-Win ท่ีมีข้อตกลงแบบชนะ-ชนะ 
ท่ีต้องเกื้อกูลกันอย่างจริงใจ ทุกคนได้ประโยชน์ไม่ทำให้ใครเสียหาย 



60 
 

 หลักการริเริ่ม (Principle of Human Initiative) ความหลากหลายและความซับซ้อน           
ของกิจกรรมการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในโรงเรียน                
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หลักดุลยภาพ (Principle of Equilibrator) มีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายท่ีจะนำมาใช้
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา การยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นเรื่องสำคัญ 
โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มท่ีท่ีจะขับเคล่ือนพัฒนาและดำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ของตนเองใน 
การจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นพลังสร้างคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  
 ปัจจุบันโลกเปล่ียนผ่าน (Transformation) จากเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( Industrial 
Economy) มาสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Economy) ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี
การศึกษาและทักษะจะเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าท่ีสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความสำคัญมากเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวกลางในการ
สร้างและการกระจายความรู้ไปสู่การพัฒนา (วชิราพร อัจฉริยโกศล และคณะ, 2550, หน้า 78) 
 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึงบุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจและ
สามารถท่ีจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือเป็นบุคคลในองค์กรท่ีสามารถสร้างคุณค่าของ
ระบบการบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ ดังนั้นองค์กรจึงมีหน้าท่ีในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ธงชัย สันติวงษ์ , 2548, หน้า 3 
และสมชาย หิรัญกิตติ, 2542, หน้า 15) 
 ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) มีผู้ให้
ความหมายไว้ต่างกัน (ธงชัย สันติวงษ์, 2548, หน้า 3) ดังนี้ 
 เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(Mondy, Noe and Premeaux, 2003, p.5) เป็นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ของธุรกิจเพื่อในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Dressler, 2004, p. 200-7) เป็นกิจกรรมท่ี
ออกแบบเพื่อการจัดหาความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Byars and Rue, 1997, p. 84) 
เป็นหน้าท่ีหน้าท่ีหนึ่งขององค์กร ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนักงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ และเป้าหมายเฉพาะบุคคล (Ivancevich, 2001, p. 243) 
 6. ยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา (Strategic Human 
Resources Management in School)  
 สถานศึกษาเป็นองค์กรสำคัญท่ีต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงาน 
มีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (รมดี พิมลบรรยงค์, 2548, หน้า 28 - 30) ดังนี้ 
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 ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารงานบุคคล (Personal Management) คือการจัดการเกี่ยวกับคนเป็นหน้าท่ี
ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นการบริหารคนให้ทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและตัวบุคคล 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการผนึกกำลัง หรือ
บูรณาการในลักษณะของความเป็นผู้นำ ผู้บริหารและการจัดการ ให้คนได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรและตัวบุคคลด้วย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษามีหลักในการบริหาร ดังนี้ 
  1) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ฝึกอบรมและเสนอเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ทำงาน 
  2) ให้ความสำคัญต่อผู้ร่วมงานและบุคลากรในสถานศึกษาในผลงานท่ีทำ 
  3) พัฒนาบทบาทของผู้ร่วมงานบุคลากรในสถานศึกษาเพื่ อให้ โรงเรียนดี เด่น                    
ด้านการเรียนการสอน 
  4) สนับสนุนการพัฒนาผู้นำการบริหารและการพัฒนาอาชีพอย่างจริงจัง 
  5) การบริหารงาน มีการให้กำลังใจผู้ร่วมงานและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
 กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่ง (ในจำนวน 7 โรง) ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการจัดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี ซึ่งมีหลักการบริหาร ดังนี้ 
  1) เน้นการบริหารและการพัฒนาเป็นอันดับแรก 
  2) สร้างกลุ่มผู้นำท่ีเข้มแข็ง มีบุคลากรเช่ือมโยงโครงสร้างของทีมเป็นอย่างดีและบรรลุสู่
กลยุทธ์ 
  3) พัฒนาโครงสร้างของทีมงาน การคัดเลือกบุคลากรและการรักษาบุคลากรท่ีดีใน
สถานศึกษาไว้ให้คงอยู่ การวางแผน การพัฒนา กระบวนการตรวจสอบทีมและบุคคล เป็นไปด้วย
ความยุติธรรมมีความเสมอภาค 
  4) ก ารบ ริ ห าร คุณ ภ าพ ท่ั ว ท้ั งอ ง ค์ ก ร  (Total Quality Management: TQM)                      
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรหรือการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: 
TQM) หมายถึงการจัดการเพื่ อ ให้ เกิด คุณภาพ ท่ีสมบู รณ์สำหรับ ลูกค้าซึ่ งต้องดำเนินการ                      
อย่างต่อเนื่องและเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์กร 
 การมุ่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรโดยรวม เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ส่งเสริมให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการทำงานเป็นทีม สนับสนุนพนักงานให้ใช้นวัตกรรม และ
สร้างบรรยากาศของการปรับปรุงงานในโรงเรียน ครูมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ
โดยมีส่วนร่วมในการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก จัดหาทรัพยากร การประเมินผล รวมท้ังการวางแผน
ระยะยาว หัวใจของการบริหารคุณภาพโดยรวมคือการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
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และการส่ือสารระบบเปิด (Cunningham and Gress, 1993, p.20) การบริหารคุณภาพโดยรวม 
หรือ TQM ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ, 2545, 
หน้า 23) ดังนี้ 
  1) การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) พนักงานทุกคนต้องมีความ
สำนึกแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ (Excellence) ต้องระลึกเสมอว่าผลงานของทุกคนมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการท่ีส่งมอบให้กับลูกค้า 
  2) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะก่อให้เกิดโมเมนตัม (Momentum) ทำให้การก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจสะดวก คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงานท่ีซับซ้อนและครอบคลุมท้ังองค์กรซึ่งต้อง
ทำในทุกระดับและขั้นตอน โดยดำเนินการดังนี้ 
   2.1) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลการดำเนินการและสภาพแวดล้อมเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 
   2.2) พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินการท่ีเรียบง่ายแต่ให้
ผลลัพธ์สูง 
   2.3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอย่างเป็นระบบเป็นธรรมชาติ                        
และไม่สร้างความสูญเสียในการตรวจสอบ 
  3) สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม (Employer Involvement) สมาชิกในองค์กรทุกคน
ต้ังแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers หรือ CEOs) 
ต้องมีความเข้าใจ และยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดข้ึน 
 7. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ได้เริ่มในภาค 
ราชการ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม           
ท่ีดี พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลบังคับ
ใช้ในหน่วยงานภาครัฐดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
(ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, 2549, หน้า 9; สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ, 2549, หน้า 1 - 
2) 
  1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับ
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลำเอียง ทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ
กฎหมายเดียวกัน 
  2) หลักคุณธรรม (Equity and Inclusiveness) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม ข้าราชการต้องปรับทัศนคติในการทำงานโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่ง
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วิชาชีพของการเป็นข้าราชการท่ีดีมีคุณภาพ เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนคนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจำชาติ 
  3) หลักความโปร่งใส (Transparency and Accountability) หลักความโปร่งใส ได้แก่ 
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุก
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีกระบวนการให้ประชาชนมีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ซึ่ง
จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันได้ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
  4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญในสังคมและสร้างความสามัคคี
กับประชาชน การมีส่วนร่วมทำได้โดยอิสระด้วยตัวเอง ด้วยวิธีทางแห่งประชาธิปไตย เช่น การให้
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ  
  5) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความรับผิดชอบเป็นความพยายามให้            
ทุกฝ่ายทำหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุดมีความตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม สนใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง กล้าท่ีจะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น 
  6) หลักความคุ้มค่า (Sufficient Value) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการ 
และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการพัฒนากระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 8. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory)  
 ความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีคือไม่มีรูปแบบการบริหารใดท่ีสมบูรณ์แบบและนำมาใช้ได้ใน
การบริหารองค์กรต่าง ๆ ได้ทุกองค์กร แม้ว่าหลักการของรูปแบบ (Model) จะเหมือนกัน แต่
รายละเอียดปลีกย่อยหรือน้ำหนักในการเน้นด้านใดด้านหนึ่งย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร 
ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัยท่ีแตกต่างกันหลายประการ ทฤษฎีตามสถานการณ์มีหลักการสำคัญ (ณัฐพล 
ชวลิตชีวิน และปราโมทย์ ศุภปัญญา, 2545, หน้า 38)  
 องค์กรแต่ละองค์กรได้รับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดล้อมและความเป็นมาในอดีตขององค์กร 
เช่น เทคโนโลยีท่ีใช้ พนักงานขององค์กรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละองค์กรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โครงสร้างการควบคุมและระบบวัดผลขององค์กรย่อมได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมขององค์กร และ
แตกต่างไปจากองค์กรอื่น ไม่มีระบบใดท่ีดีท่ีสุดสำหรับองค์กรทุกแห่งแม้แต่ในองค์กรเดียวกันซึ่งจะ
ได้รับผลจากส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 การบริหารคุณภาพท้ังองค์การ (Total Quality Management หรือ TQM) นับเป็น
แนวคิดท่ีได้รับความนิยมสูงมาก Deming และ Juran เจ้าของความคิดเรื่องการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การ (Total Quality Management หรือ TQM) อธิบายว่า TQM คือปรัชญาปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Robbins, 2010, p.14) สอดคล้อง
กับ Sallis และ Jones (Sallis and Jones, 2002, p. 113 - 124); Bartol และ  Martin (Bartol 
and Martin, 1998, p.6) ; Lunenberg แ ล ะ  Ornstein (Lunenberg and Ornstein, 2004, p. 
318) กล่าวว่าการบริหารคุณภาพระดับสูงสุดคือการจัดการคุณภาพท้ังองค์การ ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปรัชญาสำคัญของ TQM ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่น
และผูกพันกับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกหน่วยงาน 
ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนในทุกด้านและองค์การต้องมีมุมมองเป็นระบบ พนักงานเป็นส่วนสำคัญท่ี
ทำงานในระบบ ซึ่งหลักการสำคัญของการจัดการคุณภาพท้ังองค์การ (TQM) ประกอบด้วย 3 
ประการ คือ การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของทุกคนในองค์การ และเนตร์พัณณา 
ยาวิราช (2553, หน้า 54) กล่าวว่าจากการศึกษาของ Thomas และ Robert เรื่องความเป็นเลิศ
ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปว่า ความเป็นเลิศทางการบริหารประกอบด้วย องค์ประกอบ
ต่อไปนี้ การมุ่งท่ีการกระทำ การศึกษาความต้องการของลูกค้า การส่งเสริมให้มีอิสระในการทำงาน 
การบรรลุความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตโดยให้ความสนใจกับความต้องการของบุคคลในองค์การ มี
รูปแบบการจูงใจ และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน คำนึงถึงปรัชญาขององค์การ คุณค่าของ
ผู้นำองค์การ ค่านิยมองค์การ เน้นความเข้าใจ และมีความรู้ในธุรกิจนั้นเป็นอย่างดี มีโครงสร้างองค์กร
ท่ีง่ายและคล่องตัว มีการรวมอำนาจและกระจายอำนาจในขณะเดียวกันได้อย่างเหมาะสม 
 ดังนั้น แนวความคิดการบริหารท่ีมุ่งความเป็นเลิศจึงมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลักและให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ทำงานซึ่งสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ 
 1. ความหมายของการบริหารที่เน้นความเป็นเลิศ 
 หากพิจารณาความหมายของคำว่าการบริหารสู่ความเป็นเลิศ อาจแยกได้เป็น 2 คำ คือ
การบริหารและความเป็นเลิศ ซึ่งคำว่าการบริหารผู้วิจัยได้อธิบายความหมายไว้ในตอนต้นแล้ว ต่อไปนี้
จะอธิบายความหมายของความเป็นเลิศ ดังนี้ 
  1.1 ความหมายของความเป็นเลิศ 
  ความเป็นเลิศมีความหมายหลายด้าน ส่วนมากนักวิชาการจะให้นิยามไว้ในกรอบ                  
ม โน ทั ศน์ ท่ี เป็ น สาก ล  เช่ น  Webster (Webster, 1981, p. 344) นิ ย าม ว่ าค ว าม เป็ น เลิ ศ 
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(Excellence) หมายถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดสมบูรณ์ท่ีสุดหรือการกระทำท่ีประกอบด้วยคุณภาพท่ีสูงสุดจนเป็น
ท่ียอมรับของคนท่ัวไปสอดคล้องกับสำนักงานมาตรฐานทางการศึกษาหรือ OFSTED (Office for 
Standards in Education, 2007, p.18) นิยามว่า ความเป็นเลิศหมายถึงยอดเยี่ยม เด่น อยู่ระดับ
หนึ่ง มีประสิทธิภาพระดับสูง ความรวดเร็วในความก้าวหน้าของกระบวนการ นอกจากนี้ Baumgart 
(1988, p.81) ให้นิยามคุณภาพว่า หมายถึงแบบของความเป็นเลิศหรือส่ิงท่ีเหนือกว่าหรือดีกว่าปกติ
ธรรมดา ซึ่งสอดคล้องกับ Conrad และ Blackburn (Conrad and Blackburn, 1985, p.295) ท่ี
กล่าวว่าความเป็นเลิศและคุณภาพนั้นมีความหมายคล้ายกันใช้แทนกันได้ท้ังสองคำ ต่างคำนึงถึงมิติ
ของรูปแบบโดยไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลสำเร็จแต่คำนึงถึงคุณลักษณะซึ่งทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยท้ัง
คุณภาพและความเป็นเลิศต่างก็ หมายถึงคุณลักษณะท่ีมีมาตรฐานสูงและต้ังใจจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ไม่ต่ำไปกว่ามาตรฐานนั้น 
  ดังนั้น คำว่ามาตรฐานคุณภาพและความเป็นเลิศมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ก็มีความ
แตกต่างกันท่ีการจัดลำดับ กล่าวคือมาตรฐานเป็น ส่ิงท่ีถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด                    
(ราชบัณฑิตสถาน, 2556) หรือเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำท่ีต้องมี ส่วนคำว่าคุณภาพเป็นการยกระดับจาก
มาตรฐานซึ่งนอกจากทำให้ตรงตามข้อกำหนดแล้วยังต้องคำนึงถึงความพึงพอใจและสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าด้วย สำหรับความเป็นเลิศมีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหนือกว่า
คุณภาพเพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะมีความโดดเด่นกว่า เป็นระดับคุณภาพสูงสุดมีผลงานยอด
เย่ียมซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547, หน้า 67) 
  สรุป ความเป็นเลิศคือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม               
โดดเด่นเป็นระดับคุณภาพสูงสุด มีผลงานยอดเยี่ยมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น                
จากการศึกษาทบทวนเรื่องคุณภาพและความเป็นเลิศท่ีกล่าวมา ระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คือ 
ชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์กันโดยใช้องค์ประกอบทางการบริหาร 
ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การนำ การจัดการด้านบุคคล และการควบคุมเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
 2. ความสำคัญของระบบบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ 
  วัฒนธรรมองค์การระดับโลก ส่งผลให้องค์การมีความสามารถในการดึงดูด ผูกพัน 
และจูงใจพนักงานขององค์การให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเปล่ียนแปลง
องค์การให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันคือการสร้างองค์การให้มีความเป็นเลิศ (ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน, 
2558, หน้า 239) และ Greg (Greg, 1994, p.28) กล่าวว่ากระบวนทัศน์การบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็น
เลิศคือกรอบแนวคิดแบบใหม่ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนในการบริหารเพื่อให้องค์การมีการปรับปรุง ซึ่ง
สอดคล้องกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547, หน้า 67) กล่าวว่าระบบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ
เป็นกลยุทธ์ท่ีทำให้องค์การสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ ได้มาซึ่งความภักดีของลูกค้าและได้มาซึ่งส่วนแบ่ง
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ของตลาดมากขึ้นทำให้องค์การเจริญเติบโตทันต่อการตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความต้องการของ
ลูกค้า ตลาดท่ีเปล่ียนไป หรือเกิดขึ้นใหม่สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อ
การผลิตผลสูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ข้างต้น กล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงท้ังด้านลูกค้า เทคโนโลยี คู่แข่ง วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้
องค์การต้องมีการปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อรักษาลูกค้า สร้างความภักดีให้กับ
องค์การสามารถขยายตลาดได้และมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่น
หมายถึงการเพิ่มงานและกำไรให้กับองค์การ ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาท่ียั่งยืนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 สรุปได้ว่า การสร้างองค์การให้มีความเป็นเลิศ (Excellence) โดยใช้กระบวนการหรือ
หน้าท่ีทางการบริหารท่ีสำคัญ 5 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การนำ
และการควบคุม การมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการท่ีเป็นเลิศ มีความโดดเด่นเป็นระดับคุณภาพสูงสุด 
เพื่อการอยู่รอดขององค์การและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก 
 3. แนวคิดหลักของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
 การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ (TQM) ได้นำไปใช้เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับพัฒนา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Malcolm Balding National Quality Award : MBNQA) ฉบับ
ความเป็นเลิศทางการศึกษาได้มีการกำหนดค่านิยม หลักการและแนวคิดขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ได้นำไปใช้เป็นหลักฐานในการจัดการและพัฒนาคุณภาพแห่งชาติ (MBNQA)ฉบับความเป็น
เลิศทางการศึกษามีหลักการและแนวคิดดังนี้ ช่วงโชติ พันธุเวช (2552, หน้า 5); สำนักบริหารงาน                 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555, หน้า 9 - 10) 
  3.1 การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
  3.2 ความเป็นเลิศท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered Excellence) 
  3.3 การเรียนรู้ระดับครู และระดับบุคคล (Organizational and Personal Learning) 
  3.4 การให้ความสำคัญกับบุคคล และพันธมิตร (Valuing workforce members and 
partners) 
  3.5 ความคล่องตัว (Agility) 
  3.6 การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the Future) 
  3.7 การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing of Innovation) 
  3.8 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
  3.9 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) 
  3.10 การุม่งเน้นผลลัพธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and Creating Value) 
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  3.11 มุมมองเชิงระบบ (Systems Perspective) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ตามแนวคิดของนักวิชาการไว้ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2549, หน้า 18 - 19) ได้ให้คำจำกัดความของความเป็นเลิศของโรงเรียนไว้
ว่า หมายถึงการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มีมาตรฐาน โดยการปรับระบบภายในให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลผลิตคือนักเรียนมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
ซึ่งทุกกระบวนการของการดำเนินงาน ผู้บริหารจะเป็นบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำให้ผลงานบรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน                           
จึงสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง  
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 4) ได้จำแนกองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้  
  1) โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นองค์การทางการศึกษามีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านภารกิจคือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ องค์ประกอบอีกด้านหนึ่ง คือ 
บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้สอนและบุคลากรอื่น ๆ  
  2) ภารกิจหลักของการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งช้ี
คุณภาพ การจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจด้านงานบริหารท่ัวไป  
  3) การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของ                   
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน กระบวนการในการบริหาร 
การศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีกลยุทธ์  
  4) การบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีผลต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีหลักการ แนวคิดเทคนิควิธีการ เพื่อบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรการบริหาร การท่ีผู้บริหารจะสามารถบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจและทรัพยากรให้มีคุณภาพได้นั้นผู้บริหารจะต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ท่ีเรียกว่ากระบวนการบริหาร  
  5) กระบวนการบริหาร ทักษะท่ีจำเป็นเพื่อให้ดำเนินการตามกระบวนการบริหาร 
ประกอบด้วย ทักษะความคิด ทักษะเชิงมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ  
  6) ผู้บริหารต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้อำนวยการ
โรงเรียนต้องมีหลักการบริหารท่ีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
จัดการโรงเรียน 
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 สรุปได้ว่า ความสำคัญของการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศคือการสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้ง  ภายใต้สภาวะ
การแข่งขัน ท่ีรุนแรงและทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
นอกจากนั้นยังสามารถเป็นแบบอย่างและมีการแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศให้กับองค์กร                       
อื่น ๆ ด้วย 

รูปแบบการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่ อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาท่ีกำหนดโดยการกีฬา                    
แห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย , 2551ข, หนา 49) ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ การ
บริหารจัดการ การสรรหา และคัดเลือกนักกีฬา การจัดการหลักสูตรและพัฒนาและการจัดสวัสดิการ 
โดยสาระสำคัญของแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการ  
 มีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการหลายแนวคิด ดังนี้ 
  1.1 รูปแบบท่ีเน้นปัจจัยการบริหารจัดการ 4Ms ซึ่งอธิบายไว้ในตาราการบริหารท่ัวไป
ว่าหมายถึงกระบวนการบริหารท่ัวไป มักมีลักษณะกระบวนการหรือการกำหนดวิธีการขั้นตอนใน
การฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่งท่ีมีหลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางบริหารจะกำหนดขอบเขตและหน้าท่ีตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยสุธี                      
สุทธิสมบูรณ์ (2539 อ้างถึงใน พฤกษศาสตร์ ลำพุทธา, 2557, หน้า 12) ได้สรุปการบริหารจัดการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร ประกอบด้วย 
   1) รูปแบบท่ีเน้นปัจจัยการบริหาร 4 ด้าน สรุปได้ว่าการบริหารจัดการองค์การ
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสำคัญคือการบริหารทรัพยากร 4 ด้าน (4Ms) ได้แก่ ด้านบุคลากร (Man)  
ด้านงบประมาณ (Money) ด้านวัสดุอุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวก (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติ (Management) หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า 4Ms 
   2) รูปแบบ POSDCoRB เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการบริหาร 7 ประการของ
Gulick และ Urwick (1973, p.20) รูปแบบนี้มีแนวความคิดว่า การบริหารจัดการประกอบด้วย
กิจกรรม 7 ประการ ประกอบด้วย การวางแผน (P: Planning) การจัดองค์การ (O: Organizing) การ
จัดคนเข้าทำงาน (S: Staffing) การวินิจฉัยส่ังการ (D: Direction) ความร่วมมือ ประสานงาน (Co: 
Coordinating) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (R: Reporting) และการจัดการงบประมาณ (B: 
Budgeting)  
   แนวคิดดังกล่าวได้มีการปรับหรือคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีสำคัญเด่นชัด เช่น  
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   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 9) ได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการโดยอาศัย
หน้าท่ีของผู้บริหารเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสำคัญ คือ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) การนำ (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) 
   3) รูปแบบการบริหารตามทฤษฎี 7 -S รูปแบบนี้ เป็นแนวความคิดของบริษัท
Mckinsey (Mckinsey, n.d. อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ , 2546 , หน้า 19  - 21) การบริหารให้
ความสำคัญกับโครงสร้าง  (Structure) กลยุทธ์  (Strategy) ระบบ (System) เป้าหมายสูงสุด 
(Superordinate Goal or Share Value) ความสนใจต่องาน (Staff) ลีลาการบริหาร (Style) และ
ทักษะ (Skill) 
   4) รูปแบบการบริหารแบบ Competing Value Approach เป็นรูปแบบมาจาก
แนวคิดของ Quinn และคณะ (Quinn, et al., 1988 อ้างถึงใน เกื้อ ชูศรี , 2543, หน้า 11-14) 
แนวคิดของรูปแบบนี้เห็นว่าวิธีการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งท่ีถือได้ว่าเป็นวิธีของ
การประเมินประสิทธิผลขององค์กรเป็นเชิงรวมเรียกว่า Competing Value หรือการแข่งขันคุณค่า 
รูปแบบการบริหารพัฒนามาจากการใช้ตัวเกณฑ์วัด 30 ตัวเกณฑ์ เมื่อนำมาวัดเป็นระบบการวัด จะได้
ชุดการแข่งขันคุณค่า 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ ชุดท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีองค์การมุ่งเน้น 
และชุดท่ีเกี่ยวกับหนทาง และผลสุดท้ายจากชุดการแข่งขันคุณค่าท้ัง 3 ชุด สามารถนำมาพิจารณา
เป็น 8 ช่องทางของเกณฑ์ การวัดประสิทธิผลองค์การและจาก 8 ช่องทางนี้ สามารถสรุปได้เป็น 4 
รูปแบบของการสร้างประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งได้แก่ รูปแบบของมนุษยสัมพันธ์ รูปแบบของระบบ
เปิด รูปแบบของการมุ่งเป้าหมายผลงาน และรูปแบบของการมุ่งเน้นกระบวนการวิธีการทำงาน 
   5) รูปแบบการพัฒนากีฬาของไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (2540 อ้างถึงใน                    
เกื้อ ชูศรี, 2543, หน้า 46) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาตัวบ่งช้ีการพัฒนากีฬาของไทย: การพัฒนา 
การบริหารจัดการ ผลวิจัยพบว่าตัวบ่งช้ีการพัฒนาการบริหารการกีฬา มี 5 ด้าน และลักษณะสำคัญ
ท้ังหมด รวม 17 รายการ ได้แก่ 
    5.1) ตัวบ่งช้ีด้านองค์การและระบบงาน มีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือองค์การ 
ระบบงาน เครือข่ายงานกีฬา 
    5.2) ตัวบ่งช้ีด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ 
กฎหมายข้อบังคับท่ีเอื้อต่อการพัฒนากีฬา และกฎหมายข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากีฬา 
    5.3) ตัวบ่งช้ีด้านกองทุนและสวัสดิการ มีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ กองทุน 
มูลนิธิ และสวัสดิการ 
    5.4) ตัวบ่งช้ีด้านกองทุนและสวัสดิการมีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ ระบบการ
ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล และระบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
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    5.5) ตัวบ่ ง ช้ีด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านกีฬา มี ลักษณะสำคัญ                  
7 ประการ คือ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล เครือข่ายเช่ือมโยง คุณวุฒิของบุคลากร                  
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณและระบบเก็บรักษาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล 
 2. รูปแบบที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา  
 มีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือประเด็นสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาท่ีผ่าน
มา มีดังนี้ 
  2.1 วิธีการคัดเลือกนักกีฬา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552, หน้า 55) การสร้างนักกีฬา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เริ่มต้ังแต่วัยเด็กจนสามารถพัฒนาเป็นทีมชาติ และใช้วิธีการคัดเลือกท่ี
หลากหลายและใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ในการพิจารณาคัดเลือก โดยเฉพาะการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะแต่ละชนิดกีฬาร่วมกัน รวมท้ังการใช้ผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จ
ทางการกีฬาไม่ควรใช้เฉพาะเหรียญรางวัลอย่างเดียว ควรใช้สถิติร่วมด้วยจะทำให้ได้ผู้ท่ีมีศักยภาพ
ทางกีฬาแท้จริง (ศักด์ิชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล มีคุณ , 2551, หน้า 49) รวมท้ัง มีการคัดเลือก
นักกีฬาต้ังแต่เยาว์วัยในแต่ละชนิดกีฬาเพื่อให้สามารถพัฒนาท้ังร่างกาย ทักษะ และมีทัศนคติท่ีดี
ต้ังแต่พื้นฐาน 
  2.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา (ศักด์ิชาย                 
พิทักษ์วงศ์ และโกศลมีคุณ, 2551, หน้า 49) 
   2.2.1 ด้านการเสาะหานักกีฬา ขาดหน่วยงานกลางในการประสานผู้ปกครองยังไม่
เช่ือมั่นในการประกอบอาชีพด้านกีฬา การมองเห็นความสำเร็จของนักกีฬาระยะส้ันมากกว่า                 
การส่งเสริมอย่างครบวงจร ผู้ปกครองไม่มั่นใจเรื่องศักยภาพในเด็กเล่นกีฬา และมีการแย่งตัวนักกีฬา
ท่ีเก่งโดยมีข้อเสนอท่ีดีกว่า 
   2.2.2 ด้านวิธีการคัดเลือกผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษหรือนักกีฬา ได้แก่ วิธีการ
คัดเลือก ยังไม่สามารถคัดกรองผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้แท้จริง การคัดเลือกจากผลสำเร็จ
จากการแข่งขันโดยไม่พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ต้น ระบบอุปถัมภ์ และต่างตอบแทนทำให้ไม่ได้ผู้ท่ีมี
ความสามารถทางกีฬาอย่างแท้จริง และยังไม่มีวิธีจัดแจงผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬามาใช้ใน               
การคัดเลือก 
  อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกนักกีฬาส่วนใหญ่มีหลักการคล้าย ๆ กัน คือใช้ผู้ฝึกสอนหรือ
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาด้านทักษะกีฬา และผลงานด้านกีฬา ร่วมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่                  
การทดสอบสมรรถภาพ การตรวจสุขภาพ การวัดทัศนคติ การสอยวัดความรู้ และการสัมภาษณ์
ประกอบกัน 
 3. รูปแบบที่ 3 รูปแบบการจัดหลักสูตรพัฒนา  



71 
 

 มีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือประเด็นสำคัญในการจัดหลักสูตรและการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
  3.1 การพัฒนาบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร เป็นกระบวนการปฏิบัติในการพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา ประกอบด้วยการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การสอบเล่ือนระดับและการฝึก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการพัฒนากีฬาเพื่อ                
ความเป็นเลิศและเป็นฐานในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อการอาชีพต่อไป (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2551) 
  3.2 บุคลากรการพัฒนากีฬาไทยและความสำเร็จ ควรประกอบด้วยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้บริหารสมาคมกีฬา (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2552, หน้า 42) 
  3.3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
   3.3.1 ผู้ตัดสินกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย , 2550ก, หน้า 23) หลักสูตรควร
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และเทคนิคเฉพาะกีฬา เนื้อหาเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขัน การจัดการ
แข่งขัน การให้คะแนน วิธีตัดสินแพ้ชนะ ข้อกำหนดมาตรฐานด้วยอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด
ของสหพันธ์กีฬา การอบรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าท่ีจริง ด้านบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกาย 
ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการองค์กรและโครงสร้างกีฬา รวมท้ังการจัดทาหลักสูตรเร่งรัดพิเศษ
สำหรับสมาคมกีฬาท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาผู้ตัดสิน 
   3.3.2 ผู้ฝึกสอนกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551ค, หน้า 44) ต้องหาหลักสูตร
อบรมเกี่ยวกับเทคนิค และเทคนิคท่ีทันสมัยในชนิดกีฬาท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังการอบรมภาษาอังกฤษ
และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   3.3.3 ผู้บริหารการกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย , 2551ค, หน้า 44) ต้องการ
เกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารแบบมืออาชีพ การพัฒนาจัดสมรรถนะ (Core 
Competency) การพัฒนาขีดความสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) และ               
การพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Specific Competency) 
  3.4 วิธีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การพัฒนาบุคลากรกีฬาแต่ละประเภท มีวิธีการ
พัฒนาดังนี้ 
   3.4.1 การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
    3.4.1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ตัดสินระดับชาติ ได้แก่ การสร้างระบบและ
เกณฑ์ในการสอบขึ้นทะเบียน การเล่ือนระดับและการจัดทาหลักสูตรการจัดอบรมสัมมนา                  
การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติท่ีเป็นปัจจุบัน 
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    3.4.1.2 ยุทธศาสตร์การส่งผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าท่ีในระดับนานาชาติ ได้แก่                
การส่งผู้ตัดสินไปกับทีมกีฬาการผลักดันในการรับเลือกผู้ตัดสินชาติเป็นกลาง การจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศในประเทศ การส่งผู้ตัดสินไปประชุมสัมมนา การเชิดชูเกียรติผู้ตัดสิน การสร้าง
บุคลากรต้นแบบ (Role Model) การส่งผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ำเสมอในระดับนานาชาติ      
และการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเป็นวิทยากรอบรมผู้ตัดสินของสหพันธ์กีฬานานาชาติ 
    3.4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ตัดสินชาวไทย เพื่อไปสอบขึ้นทะเบียนเป็น                
ผู้ตัดสินนานาชาติโดยจัดอบรมเชิญวิทยากรระดับนานาชาติมาให้ความรู้ผู้ตัดสินชาวไทยและการส่ง              
ผู้ตัดสินไปสอบเล่ือนขั้น 
    3.4.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาษาเพื่อการส่ือสารสำหรับผู้ตัดสินกีฬา ได้แก่  
การอบรมภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องให้ผู้ตัดสิน การอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับผู้ตัดสิน            
เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีและการจัดทำคู่มือหรือการสอนภาษาสำหรับผู้ตัดสินกีฬา 
    3.4.1.5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มช่องทางการส่ือสารสำหรับผู้ตัดสินกีฬา การรายงาน 
ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับผู้ตัดสินกีฬาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
    3.4.1.6 ยุทธศาสตร์การจัดต้ังสถาบันพัฒนาผู้ตัดสินชาวไทยเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาผู้ตัดสินและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ตัดสิน เป็นต้น (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2550) 
   3.4.2 การพัฒนาผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
    3.4.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสมรรถนะของผู้ฝึกสอนสู่ความเป็นเลิศ
ได้แก่ การพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงบริหาร
(Managerial Competency) การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้าน (Specific Competency)  
การพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้ เจคติ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานสากลและการสนับสนุน
ให้ผู้ฝึกสอนกีฬาได้มีโอกาสการหาประสบการณ์ และการสอบเล่ือนช้ันอย่างต่อเนื่อง 
    3.4.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ฝึกสอนสู่ระดับนานาชาติ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการ
ไปฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ ให้ทุนการศึกษาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในต่างประเทศและการ
ส่งเสริมให้มีการเล่ือนขั้นเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ 
    3.4.2.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาฝึกสอน โดยการจัดต้ังสถาบันพัฒนา
บุคลากร ได้แก่ การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาตามหลักสูตรมาตรฐานสากล                 
การจัดต้ังสถาบันพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและการพัฒนาผู้ฝึกสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    3.4.2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
สนับสนุนให้มีการควบคุมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาไทย โดยมีการออกใบรับรองมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา 
(License) ในการประกอบอาชีพส่งเสริมศูนย์อบรมผู้ฝึกสอนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
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ในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอนโดยการจัดต้ัง
สมาคมหรือชมรมและการกำหนดรายได้ของผู้ฝึกสอนให้สามารถเล้ียงชีพได้ 
   3.4.3 การพัฒนาผู้บริหารกีฬา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
    3.4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ ได้แก่ การพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก การพัฒนาขีดสมรรถนะเชิงบริหาร การพัฒนาตามขีด
สมรรถนะเฉพาะด้าน การพัฒนาผู้บริหารกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลละการสนับสนุนให้
ผู้บริหารทางการกีฬามีส่วนร่วมในการจัดการกีฬาระดับนานาติ 
    3.4.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับนานาชาติ ได้แก่ 
การจัดหา จัดทำ รวบรวมคู่มือ เอกสาร ตำรา ส่ือ นวัตกรรมท่ีใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาผู้บริหาร
องค์การกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีโอกาสปึกอบรมและดูงานต่างประเทศและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารกีฬาได้ทำงานในระดับสหพันธ์กีฬานานาชาติและองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ 
    3.4.3.3 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาผู้บริหารกีฬาโดยการจัดต้ังสถาบัน               
การผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬา ได้แก่ การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตผู้บริหารกีฬาตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล การจัดต้ังสถาบันพัฒนาผู้บริหารเพื่อพัฒนาขีดความสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ขีดสมรรถนะเชิงบริหาร (Managerial Competency) และขีดสมรรถนะเฉพาะด้าน 
(Specific Competency) 
    3.4.3.4 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
ได้แก่ การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรแบบสากล การจัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใช้ในการบริหาร
จัดการพัฒนาทักษะ การจัดหาเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของผู้บริหารองค์กรกีฬาโดยนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการ
กีฬา เพื่อนำองค์กรสมาคม และการจัดการแบบธุรกิจกีฬาบริการด้านกีฬาและการจัดหา จัดทำ 
รวบรวมเอกสาร ตำรา ส่ือนวัตกรรมท่ีใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร                    
แบบมืออาชีพ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551ก, หน้า 67) 
   3.4.4 การพัฒนานักกีฬา ควรมีการพัฒนา 3 ด้าน 
    3.4.4.1 การพัฒนาสรีระ และสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬามาพัฒนากีฬาทุกด้าน เพื่อให้นักกีฬามีสมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
    3.4.4.2 การพัฒนาจิตใจของนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ   
ให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถบริหารตนเองและ 
ผลประโยชนท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.4.4.3 การพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของนักกีฬาโดยการได้รับการ
ฝึกเทคนิคจนเกิดความชำนาญและในระดับสูงขึ้นต้องได้รับการฝึกด้านแท็กติกให้ไปในแนวเดียวกัน 
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(เอนก ทิพย์รัตน์, 2546, หน้า 26) ท้ังนี้วิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และโกศล 
มีคุณ (2550) ได้เสนอให้มีการพัฒนาแบบองค์รวมคือการพัฒนาด้านศักยภาพด้านกีฬาให้มีความโดด
เด่นเต็มศักยภาพร่วมกับการพัฒนาแบบเติมเต็มด้านวิชาการ ด้านสังคม ภาษา ทักษะชีวิต ความ
สุนทรีย์ด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยี สารสนเทศควบคู่กันไป 
 4. รูปแบบที่ 4 ระบบสวัสดิการ ระบบสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา               
ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีระบบการให้สวัสดิการ  
 ระบบสวัสดิการ ระบบสวัสดิการนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ของสมาคมกีฬา 
แห่งประเทศไทยมีระบบการให้สวัสดิการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (การกีฬาแห่งประเทศไทย , 2550ก, หน้า 24) เป็น
กองทุนท่ีเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ข้อ 3 และ
ข้อ 4 จำนวน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากรกีฬา คือ 
   ข้อ 3 ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพ                
แก่บุคลากรทางการกีฬา 
   ข้อ 4 ให้รางวัลแก่องค์กร และบุคลากรทางการกีฬาท่ีประกอบคุณงามความดี                
แก่วงการกีฬาหรือนำช่ือเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามท่ีคณะกรรมการกำหนด (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2550ก) 
   4.2 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตามรูปแบบการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2554, หน้า 28) มีดังนี้ 
   (1) ระบบการบริหารจัดการ 
   ตัวชี้วัด 1.1 การจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุน 
   ตัวชี้วัด 1.2 เครื่องมืออุปกรณ์ส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
   ตัวชี้วัด 1.3 วิธีการทำงานท่ีดีของสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.4 การมีผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.5 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬา 
   ตัวชี้วัด 1.6 การวางแผนงานของสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.7 การจัดองค์กรของสมาคมเพื่อการบริหาร 
   ตัวชี้วัด 1.8 การจัดวางตัวบุคคลในการทำงานของสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.9 การวินิจฉัยส่ังการภายใต้สมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.10 การประสานงานและความร่วมมือภายในสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.11 การจัดทาแผนงานงบประมาณสมาคม 
   ตัวชี้วัด 1.12 การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม 
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   (2) ระบบการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาสมาคมกีฬา 
   ตัวชี้วัด 2.1 การคัดเลือกอย่างเป็นทางการ 
   ตัวชี้วัด 2.2 การจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬา 
   ตัวชี้วัด 2.3 การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก 
   ตัวชี้วัด 2.4 ข้ันตอนท่ีจำเป็นในการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
   ตัวชี้วัด 2.5 การกำหนดวิธีการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
   (3) ระบบการจัดหลักสูตรและการพัฒนา 
   ตัวชี้วัด 3.1 หลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอน 
   ตัวชี้วัด 3.2 หลักสูตรพัฒนานักกีฬา 
   ตัวชี้วัด 3.3 วิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคม 
   (4) ระบบการจัดสวัสดิการ 
   ตัวชี้วัด 4.1 สวัสดิการนักกีฬา 
   ตัวชี้วัด 4.2 สวัสดิการบุคลากร 
  4.3 ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 5. การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  
 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการใช้หลักการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา ดังนี้ 
  5.1 การวางแผน (Planning) 
  การวางแผนมีความสำคัญต่อการบริหารงานทุกประเภท และเป็นท่ียอมรับกันว่า                   
การวางแผนเป็นภารกิจของนักบริหารท่ีจะต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกในกระบวนการบริหารเพราะว่า
การวางแผนเป็นเรื่องของการกำหนดความต้องการ การกระทำ วิธีปฏิบัติและผลของการกระทำ                  
ในอนาคตโดยใช้หลักวิชาการ เหตุผล ตัวเลข ข้อมูล  รวมท้ังปัญหาต่าง ๆ มาประกอบกัน                        
การวางแผนจึงมีบทบาทอันสำคัญยิ่งท่ีจะทำให้ผู้บริหารทราบว่าจะทำอะไร อย่างไร ท่ีไหน และเมื่อไร 
อันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ี
วางไว้ 
   5.1.1 ความหมายของการวางแผน 
   ในปัจจุบันการวางแผนได้นำไปใช้ในงาน หน่วยงาน โครงการต่าง ๆ อย่างมากมาย
ต้ังแต่หน่วยงานเล็ก ๆ ไปจนถึงงานขนาดใหญ่ ได้มีนักบริหาร นักบริหารการศึกษาและผู้รู้หลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการวางแผนดังต่อไปนี้ 
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   Gulick (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 16 - 17) ได้กล่าวถึง เกี่ยวกับการ
วางแผนว่า เป็นการวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีงานอะไรบ้างท่ีจะต้องทำตามลำดับพร้อมท้ังวาง
แนววิธีปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
   Northcraft และ  Neal (Northcraft and Neal, 1994, pp. 6 -8) ก ล่าว่ าการ
วางแผนเป็นการคิดก่อนท่ีจะมีการดำเนินการใด ๆ ในองค์การ การวางแผนต้องกระทำอย่างน้อยใน
สองระดับคือระดับแรก เป็นการให้ความใส่ใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย พันธกิจหรือเป้าประสงค์ของ
องค์การ 
   Robbins (Robbins, 2010, p. 130) ให้ความหมายของการวางแผนคือการกำหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ การวางกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีแผนงานท่ีเป็น
ระดับช้ัน (Hierarchy of Plans) ลดหล่ันและสอดคล้องกันไป พร้อมท้ังกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กันท้ังวิธี
และเป้าหมาย 
   Dressler (Dressler, 2004, p. 680) ให้ความหมายของการวางแผนว่าเป็นขั้นตอน                           
ในการกำหนดเป้าหมาย (Goals) และทางเลือกในการปฏิบัติ การพัฒนากฎและกระบวนการปฏิบัติ
ตลอดจนการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต 
   Schermerhorn แ ล ะ ค ณ ะ  (Schermerhorn, et al., 2000, p. 189)  ใ ห้
ความหมายของการวางแผนว่าเป็นขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
   การวางแผนคือกระบวนการกำหนดทางเลือกหรือกระบวนการตัดสินใจของการ
กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสู่จุดเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตลอดจนต้องใช้
ความสามารถในการบริหารกระบวนการทำงาน (Process Management) อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.1.2 หลักสำคัญของการวางแผน 
   การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีสำคัญประการหนึ่งในการบริหารงานเป็นภาระหน้าท่ี
ของผู้บริหารท่ีสำคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ดังนั้น ในการบริหารจึงจำเป็นจะต้องทราบถึงหลักสำคัญของ
การวางแผนเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแล้วว่าการบริหารหรือการจัดการหรือเรียกว่าการบริหาร
จัดการ (Management) เป็นปัจจัยท่ีสำคัญมากในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จาก 
ความหมายของการบริหารจัดการ (Management) Griffin (Griffin, 1997, p. 4) คือ ชุดของหน้าท่ี
ต่าง ๆ (A Set of Functions) ท่ีกำหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ังหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficient) ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-
Effective) ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
(Right Decision) และมีการปฏิบัติการได้สำเร็จตามแผนท่ีกำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหาร
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จัดการจึงต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน ส่วนอีกความหมายหนึ่ง การบริหารจัดการ 
(Management) ของ Certo (Certo, 2000, p. 555) หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์การจากการทำงานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ดังนั้นในการท่ีจะทำงานให้ได้ผล
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ได้จะต้องมีการบริหารหรือการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการท่ีจะทาเช่นนั้น
ได้ผู้บริหารต้องทำหน้าท่ีสำคัญ ๆ ตามท่ีกล่าวกันไว้คือหน้าท่ีในการวางแผน (Planning) การจัด
อง ค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ตามท่ี
กล่าวมาจะเห็นว่าการวางแผนเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งของผู้บริหารหน้าท่ีนี้จะสำคัญหรือไม่สามารถ
พิจารณาได้จากเหตุผลต่อไปนี้ (อนันต์ เกตุวงศ์, 2553, หน้า 8 - 9) 
    1) การวางแผนเป็นหน้าท่ีอันดับแรกของผู้บริหาร นักวิชาการหลายคนท่ีกล่าวถึง
หน้าท่ีสำคัญของผู้บริหาร เช่น Urwick และ Gulick ได้กล่าวถึงหน้าท่ีบริหารไว้ที่เรียกว่า POSDCoRB 
และ Fayol กล่าวว่าการบริหารจะต้องทำส่ิงต่อไปนี้ คือการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา 
การประสานงานและการควบคุม นอกจากนี้ Koontz และ O'Donnell (Koontz and O'Donnell, 
1972, p. 172)) ก็ได้อธิบายถึงหน้าท่ีของผู้บริหารไว้ทำนองเดียวกันและเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ
การให้ทำหน้าท่ีทางการวางแผนเป็นอันดับหนึ่ง จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ว่าในทางวิชาการนั้นยอมรับการ
วางแผนว่าสำคัญมาก 
    2) การวางแผนและแผนเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีสำคัญ ผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนและกระบวนการทำงานได้จากแผนก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ ดังนั้นช่วยให้การ
ทำงานของเขามีความเป็นไปได้มาก ท้ังเป็นท่ีเช่ือว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ      
การทำงานด้วยแผนจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 
    3) การวางแผนและแผนเป็นตัวกำหนดทิศทาง และความรู้สึกในเรื่องของความ
มุ่งหมายสำหรับองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานมีทุกคนได้รู้ นอกจากนี้ แผนยังเป็นกรอบสำหรับการตัดสินใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี จึงสามารถป้องกันมิให้มีการตัดสินใจแบบเพื่อแก้ปัญหาแต่ละครั้งไป
เท่านั้นด้วย 
    4) การวางแผนและแผนจะช่วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต และ
เห็นโอกาสท่ีจะแสวงประโยชน์หรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อจะได้หาทางป้องกัน ตลอดจนการลดภาวะ
ความเส่ียงต่าง ๆ ได้ด้วย 
    5) การตัดสินใจท่ีมีเหตุผล ในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าซึ่งจะมีเวลาพอท่ีจะใช้ท้ังหลักทฤษฎีแนวความคิด และหลักการประกอบกับตัวเลขสถิติและ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาตัดสินใจ จึงทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีเหตุผลและเป็นประโยชน์ตามต้องการ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น  
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   Koontz และ O'Donnell (Koontz and O'Donnell, 197,2 p. 172) กล่าวว่าถ้า
ปราศจากการวางแผนแล้วการตัดสินใจและการกระทำจะเป็นไปตามยถากรรม 
   อินสอน บัวเขียว (2547, หน้า 90) กล่าวว่ากระบวนการวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจท่ีกระทำในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะทำการจัดสรรทรัพยากรสำหรับทำงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในอนาคต 
    6) การวางแผนเป็นเรื่องการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อมีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามความต้องการแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องทำเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลตามเป้าหมายนั้น ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาและการตัดสินใจในเรื่อง  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนของ              
การกระทำ ทรัพยากรท่ีต้องใช้เวลา สถานท่ีและการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ท้ังหมดจะต้องมี
การพิจารณา ทดลองและทดสอบอย่างละเอียดถูกต้องและเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์
ถูกต้องแล้วจึงนำไปปฏิบัติ ดังนั้นสาระสำคัญดังกล่าวเกี่ยวกับการวางแผนจึงเป็นเครื่องประกัน                       
ความเป็นไปได้ของการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
    7) การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ได้มาก เนื่องจาก                 
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเสมอตามธรรมชาติ เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น มนุษย์มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ
มากขึ้น การวางแผนจึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีมนุษย์อาศัยเพื่อใช้ในการเตรียมการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ใน
อนาคตและทำให้การเปล่ียนแปลงมีความเป็นได้มากยิ่งขึ้น นอกจากการวางแผนจะมีส่วนช่วยให้เกิด
การเปล่ียนแปลงแล้วยังมีบทบาทช่วยให้การกระทำต่าง ๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องประสาน                   
และสัมพันธ์กันเป็นระบบอีกด้วย 
    8) การวางแผนเป็นตัวนำในการพัฒนาตามหลักการวางแผน ขั้นแรกจะต้องมี                
การกำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นหลักของการตัดสินใจในทุกเรื่องท่ีจะกระทำต่อไป 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก็เพื่อท่ีจะทำให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ท้ังนี้เพราะ
การกำหนดวัตถุประสงค์แล้วจะต้องมีการกระทำเพื่อให้เกิดผล ดังนั้นการมีการวางแผนย่อมหมายถึง 
การมีวัตถุประสงค์ มี เป้ าหมาย มีการตัดสิน ใจท่ีมี เหตุผล มีการกระทำตามแผน และให้                
บังเกิดผลตามต้องการ 
   อินสอน บัวเขียว (2547, หน้า 90) กล่าวถึง ลักษณะและขอบเขตของกระบวนการ
วางแผน (The Planning Process) เพื่อจะได้เข้าใจถึงเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้คือ 
    1) ความสัมพันธ์ของการวางแผนท่ีมีต่อการตัดสินใจในปัจจุบันและการกำหนด
วัตถุประสงค์ในอนาคต 
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    2) ความได้เปรียบหรือข้อดีของการวางแผนภายในองค์การท่ีมีขนาดเล็ก 
ตลอดจนท่ีมีต่อกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในองค์กร 
    3) ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสำคัญของกระบวนการวางแผน 
    4) ระดับต่าง ๆ ของการวางแผนภายในองค์การ รวมท้ังความแตกต่างระหว่าง              
การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนดำเนินงาน การวางแผนของฝ่ายปฏิบัติการ (Line) และฝ่าย
ช่วยเหลือให้คำปรึกษา (Staff) และการวางแผนท่ีกระทำแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ                
การวางแผนมีบทบาทสำคัญมากต่อการดำเนินงาน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลง                
ไปในทางท่ีดีและสามารถตรวจสอบได้ตามต้องการและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและแน่นอนท่ีสุด ผลผลิต
นี้จะต้องเป็นประโยชน์ท่ีตอบสนองและสอดคล้องกับการวางแผนท้ังส้ิน  
   5.1.3 ประโยชน์ของการวางแผน 
   Simmons (1982 , pp. 2-3, อ้างถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร, 2547, หน้า 8) ได้
กล่าวถึง ประโยชน์ของการวางแผนไว้ดังนี้ 
    1) เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบได้ดีขึ้น 
    2) ช่วยให้การควบคุม สามารถทำได้โดยอาศัยการวัดผลสำเร็จตามแผนงานท่ีทำไป 
    3) แผนงานใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการส่ือความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางของ
องค์การและให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานการทำงานเป็นทีมโดยอาศัยแผนเป็นเครื่องมือ 
    4) แผนงานท่ีใช้ดำเนินงานอยู่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบาย
ปัจจุบันโดยจะสามารถตรวจสอบดูได้จากผลของการปฏิบัติตามแผนเพื่อจะได้มีการปรับแก้นโยบาย
และเป้าหมายระยะยาวให้ถูกต้อง 
    5) การวางแผนช่วยขยายขอบเขตของการคิดของผู้บริหารและช่วยให้ผู้บริหาร
คล่องตัวในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับผลงานได้ดีขึ้น เพราะสามารถเพิ่มทัศนะวิสัยของการคิดให้
กว้างและไกล และสามารถคิดคล่องแคล่วปรับตัวได้ดีขึ้น 
   ก่อนท่ีจะได้พิจารณาถึงหลักต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนควรได้เข้าใจถึงประโยชน์ท่ี
สำคัญ ๆ ของการวางแผน ดังนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร, 2547, หน้า 7-8) 
    1) ช่วยค้นหาหรือช้ีให้ทราบถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นหรือช่วยช้ีให้เห็นถึงโอกาส        
ต่าง ๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
    2) ช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การ
ให้ดีขึ้น 
    3) ช่วยในการปรับทิศทางอนาคตขององค์การ ตลอดจนค่านิยมและวัตถุประสงค์
ขององค์การให้ชัดเจนเสมอ 
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    4) ช่วยให้แต่ละบุคคลหรือองค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง               
ในสภาพแวดล้อม 
    5) ช่วยเหลือผู้บริหารให้สามารถม่ันใจท่ีจะนำองค์การให้อยู่รอด 
   5.1.4 ข้อจำกัดของการวางแผนและแผน 
   ตามท่ีได้กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนและแผนมาหลาย
ประการแล้ว แผนก็ย่อมมีจุดอ่อนหรือข้อจำกัดบ้างเช่นกัน ดังต่อไปนี้ (สุภาพร พิศาลบุตร , 2547, 
หน้า 8-10) 
    1) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำนายอนาคต การวางแผนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
อนาคต    มีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ล่วงหน้า และในการตัดสินใจแต่ละเรื่องแต่ละครั้งจะต้องอาศัย
ตัวเลขข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และบางครั้งหรือบ่อยครั้งท่ีไม่สามารถหาข้อมูลได้ จึง
จำเป็นต้องใช้วิธีการพยากรณ์หรือทำนายตามหลักการ การทำนายนี้ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วย
เหตุผลหลายประการและยิ่งการทำนายอนาคตระยะยาวมากเท่าใดแล้วแนวโน้มจะผิดพลาดก็มักจะมี
มากตามไปด้วย ดังนั้นถ้าการวางแผนเรื่องใดท่ีจะต้องอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการพยากรณ์มากเท่าใด
โอกาสผิดพลาดก็ย่อมมีมากด้วยและยิ่งทำนายได้ไม่ค่อยถูกต้องความบกพร่องของการตัดสินใจก็จะมี
มากขึ้นไปอีกจึงถือว่าเป็นข้อจำกัดท่ีสำคัญของการวางแผน 
    2) ข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล การตัดสินใจในการวางแผนส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยตัวเลข สถิติ ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าผู้ตัดสินใจไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลท่ี
ผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องและล้าสมัย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมทำให้การตัดสินใจและ
การวางแผนในเรื่องนั้นผิดพลาดบกพร่องตามไปด้วยและจะต้องกระทบถึงแผนใหญ่ท้ังหมดด้วยไม่
มากก็น้อย ดังนั้นการตัดสินใจท่ีต้องใช้ข้อมูลจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้ดี
เสียก่อน 
    3) แนวปฏิบัติของแผนปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ ในแต่ละแผนและ
โครงการจะมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติ แนวทางหรือหลักปฏิบัติ รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานไว้ ส่วน
แผนหรือโครงการใดจะกำหนดไว้อย่างละเอียดมากน้อยกว่ากันเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความประสงค์
ของผู้วางแผนท้ังนี้เพราะการกำหนดไว้ละเอียดหรือไม่ละเอียดนั้นมีผลดีผลเสียเหมือน ๆ กัน 
    4) ข้อจำกัดเกี่ยวกับค่านิยมของผู้บริหาร ผู้บริหารจำนวนหนึ่งไม่สนใจกับ
เหตุการณ์ในอนาคตไม่พยายามมองไปข้างหน้าและไม่ชอบการเปล่ียนแปลง (McFarland, 1974, p. 
331, อ้างถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร, 2547, หน้า 9) จึงไม่นิยมคิดวางแผนและกระทำการใด ๆ ท่ีจะ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตและไม่คิดท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต แต่มักจะ
ทำงานและให้ความสำคัญกับส่ิงต่าง ๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางครั้งอาจไม่ชอบ
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การเปล่ียนแปลงหรือหากจะต้องมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในปัจจุบันหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะ
ปัดให้เป็นหน้าท่ีของผู้อื่น เป็นต้น 
    5) ข้อจำกัดในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แผนระยะยาวท่ีมี
เวลาดำเนินการมากกว่าสองปีข้ึนไปหรือแผนระยะใดก็ตามหากจะต้องนำไปปฏิบัติในสภาพแวดล้อมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมจะเป็นไปโดยท้ังหมดหรือบางส่วน                
ก็ตาม อาจกระทบถึงแผนได้และทำให้แผนนั้นใช้ไม่ได้จะเป็น ท้ังหมดหรือบางส่วนของแผน                  
แล้วแต่กรณี ปัญหาก็คือไม่อาจปฏิบัติตามแผนได้ การปรับปรุงแก้ไขแผนท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของแผนจะต้องมีขึ้นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของแผน ทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจทำได้วิธีหนึ่งก็คือผู้ร่าง
แผนเปิดแนวทางไว้โดยไม่ระบุเงื่อนไขลงไปให้ชัดเจนหรือละเอียดมากนัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ
ตามแผนใช้ดุลพินิจตัดสินใจเลือกแนวทาง หรือวิธีการท่ีเขาเห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้น     
แต่ก็เป็นทางแก้ไขท่ีใช้ได้บางส่วนและบางกรณีเท่านั้น โดยท่ัวไปแล้วหากมีปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้น 
มักจะมีการปรับแผนใหม่ท้ังหมด เพื่อให้เหมาะสมและใช้ได้กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    6) ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา การวางแผนเป็นงานท่ีต้องใช้ทรัพยากรท้ังคน เงิน วัตถุ
และการจัดการท่ีจำเป็นอีกอย่างก็คือต้องใช้เวลา อาจใช้เวลาเป็นช่ัวโมง วัน เดือน และเป็นปีอันขึ้นอยู่
กับลักษณะเนื้อหา ขอบข่าย และขอบเขตของงานแต่ละอย่าง ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ
การมีเวลาน้อยไม่พอเพียงท่ีจะใช้ในการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้ 
การวางแผนต้องรีบเร่งและได้แผนท่ีไม่สมบูรณ์และถูกต้อง ปัญหาต่าง ๆ จะตามมาในขั้นของ              
การปฏิบัติตามแผน 
    7) ข้อจำกัดในความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วางแผน
ปัญหานี้ค่อนข้างจะกว้างและมีลักษณะท่ัว ๆ ไป ท้ังนี้เพราะการวางแผนก็เช่นเดียวกับงานด้านอื่นท่ี
ต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านมามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
งานท่ีต้องกำหนดว่าจะทำอย่างไร (How) ส่วนงานด้านอื่น เช่น จะทำอะไร ทำไมจึงต้องทำ ทำเมื่อใด 
ทำท่ีไหนและใครเป็นผู้ทำ รวมท้ังการควบคุมประสานงานนั้นสามารถใช้ผู้บริหารท่ีมีความรู้ทางด้าน
วางแผนและการบริหารท่ัว ๆ ไป ฉะนั้นบุคคลท้ังสองประเภทจะต้องมีความรู้และประสบการณ์
พอสมควรและจะต้องมีฝ่ายช่วยเหลือทางด้านข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจและการ
พยากรณ์อนาคตอย่างพร้อมเพรียงด้วย 
   สรุปได้ว่า การวางแผนจะเป็นหน้าท่ีสำคัญอันดับแรกของผู้บริหารท่ีจะต้องให้
ความสำคัญ ดังท่ี Urwick และ Gulick ได้กล่าวถึงหน้าท่ีบริหารไว้ที่เรียกว่า POSDCoRB และ Fayol 
กล่าวว่าการบริหารจะต้องทำส่ิงต่อไปนี้  คือการวางแผนการจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงานและการควบคุม และ Koontz และ O'Donnell (Koontz and O'Donnell, 1972, p. 
173) ก็ได้มีความคิดเห็นสอดคล้องเช่นเดียวกัน ทำให้การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีสำคัญเพื่อเป็น
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ตัวกำหนดทิศทางให้ทุกคนได้รู้ความมุ่งหมายขององค์การจะช่วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมอง
แผนงานในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายและการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล หากปราศจากการวางแผน
แล้วการตัดสินใจและการกระทำมักจะเป็นไปตามยถากรรม ซึ่งอินสอน บัวเขียว กล่าวไว้ว่า
กระบวนการวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจท่ีกระทำในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะทำการจัดสรร
ทรัพยากรสำหรับทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
  5.2 การจัดองค์การ (Organization) 
  ในหน่วยงานหรือในองค์การใด ๆ ก็ตามจำเป็นจะต้องมีระเบียบต่าง ๆ เกิดขึ้นภายใน
องค์การเพื่อท่ีหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
การจัดองค์การจึงเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการงานบุคคล 
และปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์การ การสร้างรูปแบบเพื่อท่ีจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ี
ตำแหน่งท่ีตนได้รับเพื่อให้กิจการต่าง ๆ ขององค์การดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ความหมายของจัดองค์การ 
   5.2.1 ความหมายของการจัดองค์การ 
   Gulick (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 17) ให้ความหมายของการจัด
องค์การว่า คือการจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงของการบริหารโดยกำหนดอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ย่อยหรือของตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยกำหนดลักษณะและวิธีการติดต่องาน 
ซึ่งสัมพันธ์กันตามลำดับข้ันแห่งอำนาจหน้าท่ีสูงต่ำลดหล่ันกันไป 
   Northcraft และ Neal (Northcraft and Neal, 1994, pp. 6 - 8) การจัดองค์การ 
คือเมื่อใดท่ีองค์การมีการวางแผน เมื่อนั้นองค์การต้องมีการจัดเตรียมทรัพยากรท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ 
และบุคคลท่ีจำเป็นต้องใช้เพื่อก่อให้แผนงานเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 
   Buchanan และ Huczynski (Buchanan and Huczynski, 1997, p. 9) องค์การ 
หมายถึงการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของกลุ่ม 
(Morgan, 1997, p. 6) องค์การเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   Bateman และ Snell (Bateman and Snell, 1999, p. 4) การจัดองค์การเป็น
หน้าท่ีในการรวบรวมและ การประสานทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สภาพแวดล้อมทางกายภาพข้อมูล
และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   Robbins และ Coulter (Robbins and Coulter, 2007, p. 4) องค์การเป็นการจัด
รวมบุคคลท่ีทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
   Schemerhorn (Schemerhorn, 1999, p. G-7) การจัดองค์การเป็นขั้นตอนใน
การจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงาน 
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   Schemerhorn และ Osborn (Schemerhorn and Osborn, 2000, p. 8) กล่าว
ว่าการจัดองค์การเป็นการแบ่งงาน และการจัดทรัพยากร เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของคำดังกล่าวไว้ว่าองค์กรหมายถึง 
ส่วนประกอบย่อยของหน่วยงานใหญ่ ทำหน้าท่ีสัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน ส่วนองค์การหมายถึง 
ศูนย์รวมของกิจการท่ีประกอบข้ึนเป็นหน่วยงานเดียวกัน 
   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 78) ให้ความหมายการจัดองค์การว่าการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และบุคคลในองค์การ โดยกำหนดภารกิจ อำนาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบให้ชัดแจ้งเพื่อให้การประกอบการตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   สุนันทา เลาหนันทน์ (2549, หน้า 26) ได้กล่าวถึงองค์การเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรก มองในองค์การในแง่ท่ีเป็นสถาบันหรือหน่วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง ซึ่งเป็นการ
พิจารณาในองค์การในลักษณะค่อนข้างอยู่กับท่ี (Static) ส่วนอีกลักษณะมององค์การเป็นพลวัต 
(Dynamics) เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ เมื่อองค์การหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นแล้วจะมีการเคล่ือนไหว
อยู่ตลอดเวลา 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 144) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับองค์การ                    
เป็นโครงสร้างท่ีได้ต้ังขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือหมายถึงการจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลต่าง ๆ ต้ังแต่               
2 คนขึ้นไปเพื่อนำไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
   นิรมล กิติกุล (2546, หน้า 95) ให้ความหมายการจัดองค์การว่าคือความพยายาม
ของผู้บริหารในการกำหนดโครงสร้าง ระบบงาน คุณสมบัติของคน และจำนวนคนในองค์การ ให้
สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้ 
   วิทยา ด่านธำรงกุล (2546, หน้า 30) การจัดองค์การ หมายถึงกระบวนการจัดสรร
งานทรัพยากรและกำหนดความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ เพื่อท่ีจะตอบสนองความสำเร็จของแผนงาน 
   สมยศ นาวีการ (2546, หน้า 30) ให้ความหมายองค์การว่าคือกลุ่มของบุคคลท่ี
ทำงานร่วมกันภายใต้โครงสร้างท่ีกำหนดไว้เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
   สมคิด บางโม (2552, หน้า 16) ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับองค์การว่าองค์การคือกลุ่มบุคคล
หลาย ๆ คนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ การร่วมกันของกลุ่มต้องถาวร มีการจัด
ระเบียบภายในกลุ่มกับอำนาจหน้าท่ีของแต่ละคนตลอดจนกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 
   สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร (2549, หน้า 2) ให้ความหมายองค์การ
ว่า คือการรวมตัวกันของบุคคลต้ังแต่สองขึ้นไปโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดำเนินกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุ
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เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ โดยมีการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้องค์การยังมี ลักษณะเป็นพลวัต กล่าวคือ มีการเคล่ือนไหว และ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์ (2560) ได้ให้ความหมายของการจัดองค์การว่า เพื่อให้มี
หน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้องตระหนักถึง
วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นหลัก ท้ังนี้เพื่อจะได้จัดแบ่งหน่วยงานให้เหมาะสม กับลักษณะของงาน 
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ส่ิงท่ีองค์การสมัยใหม่จะขาดไม่ได้เลย ก็คือ ระบบ
ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการซึ่งเป็นหน้าท่ี ท่ีผู้บริหารต้องจัดการให้มีข้ึนและนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
   สัน ติ  บุญภิ รมย์  (2552 , หน้า 123) ได้ ให้ความหมายของการจัดองค์การ 
(Organizing) ว่าหมายถึงการกำหนดโครงสร้างของหน่วยงานให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังจัดส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้กฎระเบียบแบบแผนเพื่อให้
เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   5.2.2 หลักสำคัญการจัดองค์การ 
   ยงยุทธ เกษสาคร (2547, หน้า 61-62) ในองค์การทุกแห่งย่อมประกอบด้วย
บุคลากรกับงาน ซึ่งบุคลากรในท่ีนี้ หมายถึงพนักงาน เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในองค์การ ซึ่งทำหน้าท่ีประจำหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนงานหมายถึงพันธกิจหรือภารกิจ                 
ทุกอย่างท่ีองค์การหรือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่นั่นเอง บุคลากรกับงานเป็น
ของคู่กันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกเพราะเหตุว่าบุคลากรเป็นผู้ก่อให้เกิดผลงานและ
นำความสำเร็จมาสู่องค์การหรือหน่วยงานโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือท่ีเรียกว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการ 
คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การท่ีวางไว้ โดยท่ัวไปจะสังเกตเห็น
ได้ชัดเจนว่าหน้าท่ีหลักของผู้บริหารก็คือการประสานงานให้บุคคลต่าง ๆ ในองค์การปฏิบัติหน้าท่ีไป
ด้วยดีจากการตรวจตรา ควบคุมดูแล บำรุงรักษาหน่วยงานให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป การบริหารองค์การนั้นมีคำท่ีใช้กันอยู่ 2 คำ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน 
คือ การบริหาร และการจัดการ 
    1) การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วย
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยจิตรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) การจัดการ หมายถึง การจัดกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยดำเนินการ
ตามนโยบายขององค์การท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การจัดการ
มักจะใช้ในการบริหารธุรกิจเอกชนมากกว่าการบริหารงานราชการ 
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   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2536, อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจัญ, 2557, หน้า 140) ได้กล่าวว่า
ในการจัดองค์การนั้นต้องใช้หลักการจัดองค์การท่ีดีซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 12 ด้าน ดังนี้ 
    1) วัตถุประสงค์ต้องระบุอย่างชัดเจน ต้ังขึ้นมาเพื่ออะไรและจะต้องทำอย่างไร
บ้าง 
    2) ความชำนาญเฉพาะทาง (ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ีท่ีถนัดเพียงอย่าง
เดียว  
    3) การประสานงาน (การระบุท่ีชัดเจนว่างานมีการติดต่อส่ือสาร กับหน่วยงานใด 
ผู้ใด เพื่อให้ผู้รับตำแหน่งมองเห็นภาพของหน้าท่ีการงานชัดเจน 
    4) อำนาจหน้าท่ี มีการกำหนดอำนาจหน้าท่ีของงานชัดเจนว่าต้องทำอะไรอนุมัติ
อะไรได้ ต้องรายงานผู้ใด 
    5) ความรับผิดชอบ เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาต้องรับท้ังผิดและชอบแต่ทางท่ีดีต้องมี
การวางแผนท่ีดีไม่ให้เกิดความผิดพลาดมาแต่ต้น 
    6) ความสมดุล ต้องมีการมอบหมายให้หน่วยงานย่อยมีงานทำอย่างสมดุลกันมี
ปริมาณใกล้เคียงกันเมื่อมีงานแล้วก็ต้องมอบอำนาจให้เหมาะสมด้วย 
    7) ความต่อเนื่อง การจัดองค์การจะต้องมีการดูแลปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตาม
สมัยอย่างต่อเนื่อง  
    8) การติดต่อโต้ตอบ ทุกหน่วยงานจะต้องมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันและกัน
เสมอ ดังนั้นจึงต้องจัดส่ิงอำนวยความสะดวกมีการวางระบบการติดต่อส่ือสารอย่างดีไว้ด้วย 
    9) การความคุมบังคับบัญชาต้องการกำหนดขอบเขตการบังคับบัญชาเอาไว้ ปกติ               
ไม่เกิน 6 หน่วยงาน ต่อหัวหน้า 1 คน 
    10) เอกภาพในการบังคับบัญชาต้องมีผู้บังคับบัญชาตรงท่ีส่ังการแก่ตนเองเพียง
คนเดียวที่เรียกว่า One man One Boss 
    11) ขั้นตอนของสายบังคับบัญชา การส่ังงานต้องส่ังตามสายงานและตามลำดับ
ขั้นตอนของการบังคับบัญชาด้วย 
    12) การเล่ือนขั้นเล่ือนตำแหน่งต้องให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบให้ผู้ปฏิบัติงานนั้น 
   ดังนั้น จึงสรุปหลักการจัดองค์การได้ดังนี้ 
    1) กำหนดภารกิจท่ีต้องกระทำเฉพาะกิจหรือต่อเนื่อง 
    2) มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
    3) ระบุอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีความสมดุล 
    4) การบังคับบัญชาองค์การ 
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    5) ความก้าวหน้าของบุคลากร 
   อย่างไรก็ตาม หลักการจัดองค์การเป็นแนวทางในการดำเนินการตามภารกิจ
กำหนดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่งจะต้องมีความชัดเจนเรื่องของ
อำนาจหน้าท่ีซึ่งเป็นสิทธิ์ท่ีจะกระทำหรืองดเว้นกระทำ โดยท่ัวไปอำนาจหน้าท่ีจะต้องสมดุลกัน                
ความขัดแย้งจึงจะไม่เกิด 
   สรุปได้ว่า การจัดองค์การคือการจัดแบ่งงานเป็นกลุ่มตามลักษณะหน้าท่ี                      
ความรับผิดชอบ พร้อมท้ังกำหนดความสัมพันธ์ของหน้าท่ีเพื่อการติดต่อประสานงาน จุดมุ่งหมายของ                
การจัดองค์การ คือ การร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจร่วมกันและจุดมุ่งหมาย
หรือนโยบายท่ีแน่นอนเพื่อให้ภารกิจนั้นสัมฤทธิผล ในการบริหารสถานศึกษา การจัดองค์การของ
สถานศึกษาจึงเป็นเทคนิคพื้นฐานของการบริหารเพราะจะเป็นการกำหนดโครงสร้างของสถานศึกษา
นั้น ๆ ว่าจะมีลักษณะอย่างไร มีแผนภูมิเกี่ยวกับการบริหาร ตำแหน่งหน้าท่ีสถานภาพและการควบคุม
บังคับบัญชา ซึ่งโครงสร้างของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
การมอบอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบ่งการทำงาน ต้ังหน่วยงานหลัก หน่วยการย่อยโดยมี
สายการบังคับบัญชา ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสำเร็จในการบริหารมหาวิทยาลัยย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและการบริหารก็จะเป็นไปด้วย
ความราบรื่น 
  5.3 การบริหารบุคคล (Staffing) 
  การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยอันสำคัญประการหนึ่ งท่ีจะทำให้การศึกษาเกิด
สัมฤทธิผลเพราะการบริหารงานบุคคลเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการบริหาร กล่าวคือ ไม่ว่าการ
บริหารงานใด ๆ จำเป็นจะต้องอาศัยบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน งานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้
หรือไม่ ย่อมอยู่ท่ีบุคคล หากว่าได้บุคคลท่ีดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีได้รับ
มอบหมายในปริมาณท่ีเพียงพอ มีความพึงพอใจในการทำงานและมีพัฒนาความรู้มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานนั้น ๆ อย่างแน่นอน 
   5.3.1 ความหมายของการบริหารบุคคล 
   Gulick (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์ , 2552, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารบุคคลว่าเป็นงานด้านบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุ 
แต่งต้ัง การพัฒนาการเล่ือนและการลดขั้น การให้พ้นจากตำแหน่ง การบำรุงขวัญและเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
   Thompson และ Strickland (Thompson and Strickland, 1999, p. 45) กล่าว
ว่าการบริหารงานบุคคลคืองานท่ีประกอบด้วยการนำคนเข้าสู่องค์การและการรักษาคน รวมถึงงาน
ทางด้านแรงงานและกลยุทธ์การบริหารต่าง ๆ 
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   Steiner (Steiner, 1997 , p. 78 ) ก ล่าวว่ าการบริหารงานบุ คคลคืองาน ท่ี
ประกอบด้วยการนำคนเข้าสู่องค์การและการรักษาคน โดยมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีจะต้องนำมาทำ
ความเข้าใจและศึกษาร่วมด้วยคืองานทางด้านแรงงาน (สหภาพแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความ
ปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม) และกลยุทธ์การบริหารบุคคล  
   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 108) ได้ให้ความหมายการบริหารงานบุคคลว่า ศิลปะ 
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในองค์การ มอบหมายงาน พัฒนาบุคคลและให้
พนักงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิตหรือบริการขององค์การเป็นสำคัญ 
   วรพงษ์ รวิรัฐ (2546, หน้า 6) ได้ให้ความหมายการบริหารงานบุคคลว่า ภารกิจของ
ผู้บริหารทุกคนท่ีมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาท่ีจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรหรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการจัดการในทุก ๆ ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การนั้น ๆ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กับบุคลากรนั้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดท้ังต่อองค์การและตัวบุคลากรนั้น ท้ังนี้  
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การด้วย 
   สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2546, หน้า 6) ให้ความหมายการบริหารงานบุคคลว่า เป็น
กระบวนการท่ีผู้บริหารขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินการสรรหา
คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมท้ังให้ความ
สนใจในการธำรงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้น ให้มี
สุขภาพกายและจิตใจท่ีดีในการทำงาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างหลักประกันให้แก่บุคลากรท่ีต้องพ้น
จากการทำงานด้วยเหตุผลบางประการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   อินสอน บัวเขียว (2547, หน้า 151) การบริหารงานบุคคลหมายถึงภารกิจของ
ผู้บริหารทุกคน (และของผู้ชำนาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ท่ีมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ี
เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดเวลา ท่ีจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ 
   5.3.2 หลักสำคัญของการบริหารบุคคล 
   Zwoll (Zwoll, 1964, อ้างถึงใน อรรถพล เต็กอวยพร, 2550, หน้า 46) ได้ให้หลัก
ในการบริหารบุคคลดังนี้ 
    1) ต้องจัดให้มีความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานท่ีตน
มีความพอใจและมีประสบการณ์ ผลการศึกษาของโรงเรียนจะดีตามไปด้วย 
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    2) นโยบายในด้านการบริหารบุคลากรต้องเป็นนโยบายท่ีจัดให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของการศึกษาและจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด 
    3) การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนต้องพยายามทาให้บุคลากรมีความต้องการ
ท่ีจะให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ดีท่ีสุด 
    4) ต้องมีความมั่นใจว่าการคัดเลือกบุคลากรจะต้องได้คนท่ีดีท่ีสุด การกำหนด
มอบหมายงานให้บุคลากร การวางตัวบุคลากรและการจัดหาบุคลากรต้องถูกต้องท่ีสุด 
    5) ต้องพยายามสร้างความผูกพันในองค์การของโรงเรียนให้เกิดแก่บุคลากรทุก
ฝ่ายไม่ให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นเพียงนายจ้างทางธุรกิจเท่านั้น 
    6) ผู้บริหารไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของบุคลากรในโรงเรียน โดย
ไม่ได้รับการร้องขอ 
    7) ต้องจัดให้มีการเล่ือนตำแหน่ง การให้ความดีความชอบอย่างเป็นธรรมใน
โรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระบบโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
    8) ต้องสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรของโรงเรียน โดยสร้างความรู้สึกว่างานท่ี
เขาได้ปฏิบัตินั้นมีคุณค่า 
    9) ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคลากร โดยการให้ความยกย่องนับถือ 
การยอมรับในบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและแสดงความช่ืนชมกับความสามารถท่ีเขาได้แสดงออกมา 
    10) ปัญหาด้านบุคลากรจะต้องดำเนินการแก้ตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม 
    11) ผู้บริหารต้องให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรในโรงเรียนและระหว่างบุคลากร
กับผู้บริหาร 
    12) ต้องพยายามเพิ่มการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียนเองและ
ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร 
   Castetter (Castetter, 1996, p. 20) ได้เสนอหลักการในการบริหารงานบุคคล 
ดังนี้  
    1) การวางแผนกำลังคน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานหลักในเรื่องการคาดคะเน
กำลังคนการทำโครงสร้างขององค์การ การตระเตรียมกำลังคนท่ีมีอยู่การคาดคะเนการเปล่ียนแปลง
กำลังคนในปัจจุบันการจัดโปรแกรมสนับสนุนการเพิ่มกำลังคนและการวางแผนควบคุมกำลังคน 
    2) การสรรหาบุคลากร ได้แก่  การแสวงหาเหล่ากำลังคน การวางนโยบาย                   
ในการ สรรหาและการจัดกระบวนการสรรหาท่ีเหมาะสม 
    3) การคัดเลือกบุคลากร ได้แก่  การรวบรวมรายละเอียดของผู้สมัคร การ
ประเมินผลของผู้สมัครและการจัดกระบวนการสรรหาท่ีเหมาะสม 
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    4) การจูงใจบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับชุมชนการปรับตัว
เข้ากับหน่วยงาน การปรับตัวเข้ากับตำแหน่งและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
    5) การประเมินค่าบุคลากร โดยการทาแผนการประเมินค่าต่าง ๆ 
    6) การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง โดยให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความนับถือ                   
ความมั่นคงและความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
    7) การให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิตส่วนตัวและความปลอดภัยใน
หน้าท่ีการงาน 
    8) การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรท่ีนอกเหนือจากรายได้ประจำให้
เหมาะสมกับอัตราค่าครองชีพท่ีจำเป็น 
    9) การให้สวัสดิการต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบั ติงานของบุคลากร เช่น                       
การให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    10) การให้ความรู้ เพิ่มเติมขณะประจำการ ได้แก่  การสนับสนุนให้ได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมการบริการด้านความรู้พิเศษให้ทันต่อความต้องการของบุคคลและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้บุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ  เน้นการ
วางแผน การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การบำรุงขวัญให้กำลังใจ และให้พ้นจากงานด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Gulick ท่ีได้กล่าวว่าการบริหารบุคคลเป็นงานด้านบุคคลของหน่วยงานได้แก่ การจัด
อัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาการเล่ือนและการลดขั้น การให้พ้นจากตำแหน่ง 
การบำรุงขวัญและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน ดังท่ี Thompson และ Strickland (1999, 
p. 45) ได้กล่าวว่าการบริหารงานบุคคลคืองานท่ีประกอบด้วยการนาคนเข้าสู่องค์การและการรักษา
คน รวมถึงงานทางด้านแรงงานและกลยุทธ์การบริหารต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญของ
การวางบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากยิ่งขึ้น 
  5.4 การประสานงาน (Coordinating) 
  ในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการประสานงานกัน เพื่อให้งานต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบสอดคล้องไม่มีการซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานและงานนั้นก็จะดำเนินไป
ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยการประสานงานร่วมมือกัน 
   5.4.1 ความหมายของการประสานงาน 
   Gulick (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์ , 2552, หน้า 73) ได้ให้ความหมายของการ
ประสานงานไว้ว่าหมายถึงการประสานหรือสัมพันธ์หน่วยงานย่อยหรือตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การ
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หรือหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันแต่ทุก
หน่วยงานทำงานประสานกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน 
   Northcraft และ Neal (Northcraft and Neal, 1994, pp. 6-8) กล่าวว่าการ
ประสานงานเป็นการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีท่ีจะใช้กำกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 154) ได้ให้ความหมายการประสานงานว่าเป็นการจัด
ให้คนในองค์การทำงานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 174) ได้ให้ความหมายการประสานงานว่า 
การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่มและระบบย่อยขององค์การท่ีทำงานเกี่ยวข้องกัน 
เพื่อบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย 
   สุดา สุวรรณาภิรมย์ (2546, หน้า 125) ได้ให้ความหมายของคำว่าการประสานงาน
คือ กระบวนการทำงานของกลุ่มบุคคลหรือของหน่วยงานท่ีทำงานด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
กันในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในระยะเวลาท่ีต้องการ 
   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 154) การประสานงานเป็นการจัดให้คนในองค์การ
ทำงานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก 
   มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์ (2560, หน้า 15) กล่าวว่าการท่ีผู้บริหารประสานงาน 
(Coordinating) ระหว่างหน่วยงานย่อย ๆ ในองค์การเพื่อให้การทำงานสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ การติดต่อส่ือสาร (Communicating) ผู้บริหารท่ีดีจะต้องมี
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลทุกระดับและทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจท้ัง
ภายในองค์การและระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอกถัดมาคือหน้าท่ีในการควบคุม (Controlling) 
การดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีได้กำหนดไว้ 
   5.4.2 หลักสำคัญของการประสานงาน 
   ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 155-156) ได้ให้หลักการในการประสานงาน คือ 
    1) จัดให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดี 
    2) จัดให้มีระบบของความร่วมมือท่ีดี 
    3) จัดให้มีระบบการประสานงานท่ีดี 
    4) จัดให้มีการประสานนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การให้สอดคล้องกัน 
    5) จัดให้มีการประสานงานในรูปกระบวนการบริหารท่ีครบวงจร 
   สรุปได้ว่า การประสาน เป็นการปฏิบัติงานรวมกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 
และหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน เช่น 



91 
 

Gulick ท่ีได้กล่าวว่าการประสานงาน หมายถึง การประสานหรือสัมพันธ์หน่วยงานย่อยหรือตำแหน่ง
ต่าง ๆ ภายในองค์การหรือหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการทำงาน
ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันแต่ทุกหน่วยงานทำงานประสานกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ
ร่วมกัน  สอดคล้องกับ Northcraft และ  Neal (Northcraft and Neal, 1994, pp. 6-8) การ
ประสานงานเป็นการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีท่ีจะใช้กำกับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน และ               
ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, หน้า 154) ได้ให้ความหมายการประสานงาน ว่าเป็นการจัดให้คนในองค์การ
ทำงานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก 
  5.5 การประเมิน (Evaluating)  
  การประเมิน (Evaluating) เป็นการเก็บรวบรวม สังเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจโดยใช้กิจกรรม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสะสมงาน หรือการทำโครงงาน เป็นต้น 
  Worthen และคณะ (Worthen, et al., 1997) ให้ความหมายของการประเมินผลว่า
เป็นการพิจารณาหรือกำหนดคุณค่า เพื่อตรวจสอบหรือตัดสิน  
  Scriven (Scriven, 1967) อธิบายว่าการประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของบางส่ิง
บางอย่าง 
  โดยสรุป การประเมิน (Evaluating) จึงหมายถึงการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีต้องการศึกษา 
โดยอาศัยข้อมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เช่น ประเมินว่าวันนี้ฝนจะตกก็ต้องมีข้อมูลประกอบว่า               
ฟ้าครึ้ม เมฆต่ำ อากาศร้อน ประเมินว่านาย ก. เป็นคนดีหรือไม่ก็ต้องมีข้อมูล เป็นต้น 
  5.6 การรายงาน (Reporting) 
  ในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารทราบถึงความเคล่ือนไหว ความเป็นไปในองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ และถ้าเกิดปัญหาข้ึน 
ก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น 
   5.6.1 ความหมายของการรายงาน 
   Gulick (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 73) ให้ความหมายของการรายงาน
ว่า หมายถึงการเสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานและสะดวกแก่การประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันการเสนอรายงาน
จะต้องมีการบันทึกหลักฐาน มีการวินิจฉัยประเมินผลและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 
   มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์ (2560) กล่าวว่า การรายงาน (Reporting) ผู้บริหารมีหน้าท่ี
ต้องรายงานความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงานให้ทุกฝ่ายในองค์กา และควรมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ในส่วนท่ีสามารถเปิดเผยได้ให้สังคมภายนอกองค์การได้ทราบด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การ
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ส่วนหนึ่งและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบการดำเนินขององค์การได้ด้วยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
ขององค์การ (Transparency) 
   5.6.1 หลักสำคัญของการรายงาน 
   หลักการรายงานคือการเก็บข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไว้เป็นหลักฐานและ
เป็นระเบียบในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานของหน่วยงานขององค์กรต่อไป 
  สรุปได้ว่า การรายงานเป็นการแสดงผลท่ีมีการทำงานในแต่ละครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้
ในท่ีเวลาต้องการศึกษาและทำงานวางแผนหรือวัตถุประสงค์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ  Gulick ว่า 
หมายถึงการเสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานและสะดวกแก่การประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน การเสนอรายงานจะต้อง
มีการบันทึกหลักฐาน มีการวินิจฉัยประเมินผลและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ดังท่ี มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์ 
(2560) กล่าวว่าการรายงาน (Reporting) ผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับงาน 
ให้ทุกฝ่ายในองค์การและควรมีการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีสามารถเปิดเผยให้สังคม
ภายนอกองค์การได้ทราบด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การส่วนหนึ่งและเปิดโอกาสให้สังคม
ตรวจสอบการดำเนินขององค์การได้ด้วยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์การ (Transparence) 

แนวคิดกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาสมัครเล่นท่ีทำการแข่งขันทุกระดับ ได้แก่ นักเรียน
ระดับเยาวชนระดับนิสิตนักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับ
ท่ี 5) 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง เป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีมีการวางแผนมี
จุดมุ่งหมายและกำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันกีฬาท่ีมุ่งหวังทางประสิทธิภาพของ
นักกีฬา ให้ได้รับโอกาสท่ีแสดงความเป็นเลิศทางการกีฬาและเพื่อเป็นแชมป์เปียน 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2555, หน้า 17 - 19) ได้กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาการ
กีฬาไว้ว่าการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ การพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึง
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน
พัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มุ่งเน้น
การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม การกีฬานอกจากจะทำให้ประชาชนได้
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจแล้ว ความเจริญก้าวหน้าด้านการ
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กีฬายังเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย ท้ังด้านคุณภาพของคนในสังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านการกีฬาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในด้านบุคลากรด้านการกีฬา รวมท้ัง
เกี่ยวข้องกับประชาชนท่ัวไปในการเข้ามาชมกีฬาหรือใช้บริการเพื่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขันและอุปกรณ์ด้านการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา จึงเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม การกีฬาสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้หลายมิติด้วยกันคือ 
  1) มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นมิติของการส่งเสริมกีฬา เพื่อการออกกำลังกายและ
ก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีของประชาชน เป็นมิติท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและคุณภาพของประชาชนท้ัง
ประเทศ จึงเป็นมิติท่ีควรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนเล่นกีฬา เพื่อการออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต 
  2) มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นมิติกีฬาท่ีมีพื้นฐาน เพื่อสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ 
และเป็นมิติท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจในความสำเร็จในการแขง่ขันกีฬา ท้ังของตนเองและ
ของคนท้ังชาติในทุกระดับของความสำเร็จของนักก็หาจะนำไปสู่ช่ือเสียงและความเจริญในด้านต่าง ๆ 
ของประเทศ 
  3) มิติกีฬาเพื่ออาชีพ เป็นมิติกีฬาท่ีมุ่งเน้นการแพ้ชนะจากการแข่งขัน เป็นมติท่ีมุ่ง
พัฒนาให้คนมีความอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท้ังจากการแข่งขัน ความมี
ช่ือเสียงและผลตอบแทนท่ีได้จากการแข่งขันกีฬา 
  4) มิติกีฬาเพื่อความมั่นคง เป็นมิติกีฬาท่ีมีเป้าหมายนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความรักสามัคคี และความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกกลุ่มตัวอย่างท่ี
ผ่านมา ได้เคยมีการใช้กีฬาเพื่อลดปัญหาส่ิงเสพติดให้แก่เยาวชน ดังนั้น ประเด็นมิติกีฬาเพื่อความ
มั่นคงสามารถนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นท่ีชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้
หรือเขตพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
  5) มิติกีฬาด้านเศรษฐกิจ ความสำเร็จด้านการกีฬาของประเทศเป็นดัชนีบ่ง ช้ีถึง
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากมีการจัดการแข่งขันมีผู้ชมกีฬาเป็น
วิถีชีวิต มีรายได้จากการแข่งขัน มีการลงทุนด้านส่ือและประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬามีการท่องเท่ียว
และมีอุตสาหกรรม เครื่องมืออุปกรณ์การกีฬาและประชาชนมีทัศนคติการเล่นกีฬาเป็น ดูกีฬาเป็น 
และใช้กีฬาเพื่อการออกกำลังกาย ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคท่ีรักษาได้ 
และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง และสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาและสร้างความ
เจริญในด้านอื่นของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมิติกีฬาเพื่อสุขภาพ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
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มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ จะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแตกต่างกันท่ีจำนวนประชากรท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากีฬาของชาติจะจะต้องพิจารณาให้ความสำคัญของกีฬาแต่ละมิติอย่าง
เหมาะสม มิติกีฬาเพื่อสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มท้ังประเทศ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
จะเกี่ยวข้องกับเยาวชนและประซาชนส่วนหนึ่ง ส่วนมิติกีฬาเพื่อการอาชีพนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนเพียงส่วนน้อย แต่ท้ังสามมิติมีความสำคัญซึ่งกันและกันต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2555, หน้า 35 - 36) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ.
2555 - 2559) ไว้ดังนี้ 
  1) เพื่ อให้นักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับ มี โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน  และพัฒนา
ความสามารถความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาท้ังระดับและนานาชาติ 
  2) มีระบบและกลไกให้บุคลากรทางด้านการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
พอเพียงต่อความต้องการในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ชาติ นานาชาติ 
  3) เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ชาติ และนานาชาติ 
  4) เพื่อระบบและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เช่ือมโยง
บูรณาการและมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
 สันติภาพ เตชะวนิช (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วิบูลย์ สุขยานุดิษฐ์, 2551) กล่าวว่า การท่ีจะสร้าง
มาตรฐานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ควรมีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
  2) สร้างสนามฝึกซ้อมให้เพียงพอ และกระจายสู่ภูมิภาคให้มากท่ีสุด 
  3) สร้างนักกีฬาเข้าสู่ระบบอาชีพ 
  4) ประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาให้มาก 
  5) ต้องสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มท่ี 
 เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิ ชัย (2553) กล่าวว่า การเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานั้น
จำเป็นต้องมีการวางแผนท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทำให้นักกีฬาประสบผลสำเร็จ
ประกอบด้วยบุคลากร การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และสถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความ
สะดวก การฝึกฝนหรือการเตรียมนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันจำเป็นต้องมีการจัดหรือการวางแผนการ
ฝึกตลอดจน การเตรียมการด้านต่าง ๆ ซึ่งพอจะสรุปองค์ประกอบสำคัญ ๆ ได้ดังนี้ 
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  1) บุคลากร หมายถึง นักกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการฝึกซึ่งจะลงทำการแข่งขัน และ
บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ผู้จัดการทีม โค้ช ผู้ให้การฝึก ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกขณะซ้อมหรือ
ทำการแข่งขัน 
  2) สถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก 
  3) การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
  4) งบประมาณ 
 ปัจจัยท้ัง 4 จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี จึงจะทำให้การดำเนินการจัด หรือฝึกนักกีฬา
เพื่อเข้าทำการแข่งขันได้มีความสมบูรณ์แบบ ก่อนทำการแข่งขัน หรือขณะทำการแข่งขัน 

องค์ประกอบการจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 บงกช จันทร์สุขวงค์ (2562) ได้เสนอองค์ประกอบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไว้ 
ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนและการจูงใจ 
 การท่ีองค์กรจะผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง 
รวมถึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับองค์กรอย่างเต็มท่ีเพื่อจะมีส่วนผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
จะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นผู้มีคุณค่า และองค์กรจะต้องอาศัยการสร้างแรงจูงใจ (พวงเพชร 
วัชรอยู่, 2537, หน้า 27) ได้กล่าวว่า “ถ้ายิ่งมีแรงจูงใจมากเพียงใดคนก็ยิ่งจะมีผลงานท่ีเกิดจากการ
กระทำท่ีมีแต่การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม” ดังนั้นจึงอาจกล่าว ได้ว่าการ
สร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นส่ิงท่ีควรทำให้เกิดขึ้นองค์กร และจากการดำเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาด้านมนุษยธรรม เช่น ผลผลิตและคุณภาพของงานลดลง โดยไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกทางด้านจิตใจตลอดจนการคิดหาวิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน 
เสถียรภาพหรือความเป็นปึกแผ่นของหน่วยงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นองค์กรจึงต้องสร้างแรงจูงใจ เพื่อ
ทำให้พนักงานมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ทำงานให้สำเร็จลุล่วง โดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบีบบังคับ
ให้ทำงานและพร้อมท่ีจะทำงานด้วยความเต็มใจ จึงทำให้งานท่ีออกมามีคุณภาพ และสำเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดีและรวดเร็ว (ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ, 2552, หน้า 13) 
  1.1 แรงจูงใจ จึงเป็นส่ิงสำคัญมากอย่างหนึ่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในองค์กร (อุทัย หิรัญโต, 2553, หน้า 181) ถ้าองค์กรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยู่ในระดับสูง
เสมอก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีความอดทน มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
น้อยมากและไม่คิดหนีงาน ดังนั้นการบริหารบุคลากรจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน จะทำให้บุคลากรในองค์กรต้ังใจ 
  1.2 การจูงใจ (Motivation)  
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  Schermerhornet และคณะ (Schermerhornet al., 2000, p. 7) ได้กล่าวว่า การจูง
ใจ หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับการกำหนดทิศทางและการใช้ความ
พยายามในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
  รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 242) ได้ให้ความหมาย การจูงใจ หมายถึง อิทธิพล
ภายในบุคคลซึ่งจะกำหนดระดับทิศทางและการใช้ความพยายามในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
  สรุป การจูงใจ หมายถึง ทำให้บุคคลเกิดความคิดริเริ่มให้เกิดความเช่ือมั่นให้บุคคลมีการ
กำหนดทิศทางและพฤติกรรม การกระทำ ท่ีจะกำหนดระดับทิศทาง เป้าหมายบางประการได้ 
  1.3 เทคนิคการจูงใจ 
  เทคนิคการจูงใจท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
    1.3.1 เงิน (Money) เงินเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีสำคัญโดยอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง
ต่อหน่วยตลอดจนโบนัส ประกันและส่ิงอื่น ๆ ท่ีมอบให้พนักงาน นอกจากนี้ เงินยังหมายถึงสถานะ 
(Status) และอำนาจ (Power) ผู้บริหารส่วนใหญ่ และนักเศรษฐศาสตร์ ได้ใช้เงินเป็นส่ิงกระตุ้นเพื่อให้
พนักงานทำงานอย่างเต็มท่ี แต่นักวิทยาศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มองว่าเงินมีความสำคัญน้อย 
    1.3.2 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นเทคนิคซึ่งเป็นผลมาจากทฤษฎีการจูง
ใจและการวิจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของบุคคลจะมีความรู้ท้ังในด้านปัญหา
และผลลัพธ์ การมีส่วนร่วมที่ถูกต้องจะเป็นท้ังการจูงใจและความรู้ท่ีมีคุณภาพสำหรับความสำเร็จของ 
องค์กร การมีส่วนร่วมจะรวมถงึการยอมรับ เป็นการทำให้คนรู้สึกถึงความสำเร็จ การมีส่วนร่วม ไม่ได้ 
หมายความว่าจะทำให้ผู้บริหารมีอำนาจน้อยลง แต่การกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม จะช่วย 
ให้ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างระมัดระวงั 
    1.3.3 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of working life) เป็นคุณภาพ
โดยรวมจากประสบการณ์ของมนุษย์ในท่ีทำงาน ท้ังนี้องค์กรจะต้องจัดโปรแกรมซึ่งออกแบบเพื่อสร้าง 
บรรยากาศในสถานท่ีทำงานและกระตุ้นความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน (Bateman & Snell, 1999, p. 
G-4 ) ก า ร ให้ ร า ง วั ล  (Rewards) Carrell, Jennings แ ล ะ  Heavrin (Carrell, Jennings and 
Heavrin, 1997 , p. 22) ได้สรุปว่า การให้รางวัลจะช่วยกระตุ้นพนักงานให้ทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถและด้วยความเต็มใจ 
  Nahavandi และ Malekzadeh (Nahavandi and Malekzadeh 1988 , p. 55) ได้
เสนอว่า การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพให้แก่องค์กรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพในระคับท่ีสูงขึ้นและได้
ผลผลิตมากขึ้น ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนา ระบบรางวัลเพื่อกระตุ้นบุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีกำหนดการให้รางวัลเป็นผลตอบแทนในทางบวกจากการ
ปฏิบัติงานของบุคคล (Schermerhorn, 2005, p. 351) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 
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   1) การให้รางวัลภายใน ( Intrinsic rewards) เป็นการจูงใจท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติในระหว่างการทำงานในองค์กร (Schermerhorn, 2005, p. 352) เกิดขึ้นโดยตรงจากการ
ทำงาน ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความต้องการความสำเร็จ ความต้องการช่ือเสียง 
เกียรติยศ 
   2) การให้รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวัลท่ีเกิดจากการบริหาร เช่น
การเล่ือนตำแหน่ง ให้เงินเป็นรางวัล เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานเป็นส่ิงกระตุ้นเพื่อจูงใจบุคคล โดย
ได้รับจากผู้บริหารหรือโดยระบบการทำงานในองค์กรแรงจูงใจกับการเล่นกีฬา 
  พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2554, หน้า 43) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของนักกีฬาท่ีจะประสบ
ความสำเร็จว่า นักกีฬาต้องมีความกังวลใจน้อย สมาธิดี เช่ือมั่นในตนเอง มองผลงานของตนเป็นเรื่อง
ใหญ่ท่ีสุด มีแรงจูงใจมาก ดังนั้น พลังของแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงท่ีผู้ฝึกสอนควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก และ
เป็นหน้าท่ี ของผู้ฝึกสอนท่ีจะต้องหาวิธีกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับนักกีฬาของตนเอง 
  วรศักด์ิ เพียรชอบ (2554, หน้า 54) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวด้านจิตวิทยา
ก่อนการแข่งขัน โดยนำเสนอปัจจัยในการเตรียมตัวนักกีฬาด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าทำการแข่งขันให้ได้
ประสบความสำเร็จไว้ดังนี้ 
   1) ควรให้แรงเสริมและผลย้อนกลับท่ีเหมาะสมแก่นักกีฬาในความสามารถทำได้ซึ่ง
การใช้แรง เสริมท่ีสามารถทำได้โดยง่ายคือ คำชมเชย และคำกล่าวท่ีเป็นลักษณะสร้างสรรค์ของผู้ฝึก 
เป็นต้น ส่วนผลย้อนกลับทำได้โดยท่ีผู้ฝึกบอกผลท่ีนักกีฬาสามารถทำได้ 
   2) ควรใช้แรงจูงใจโดยการท่ีครูผู้ฝึกสอนจะต้องรู้จักการสร้างสภาพการฝึกซ้อมเป็นท่ี
น่าสนใจมีความสนุกสนาน มีความท้าทายและสภาพการฝึกซ้อมก็ต้องคล้ายคลึงกับการแข่งขันจริง 
เพื่อให้นักกีฬาสามารถยืนหยัดฝึกซ้อมให้ได้มากท่ีสุดและดีท่ีสุด 
   3) ควรจะเพิ่มความลดความต่ืนเต้น และความฮึกเหิมในการแข่งขันให้เหมาะสม 
และถูกต้อง เช่น การนั่งสมาธิและการสะกดจิต 
   4) การจัดสภาพการฝึกซ้อมให้คล้ายคลึงกับสภาพการแข่งขันจริงให้มากท่ีสุด 
   5) ผู้ฝึกสอนต้องมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละคนเป็นสำคัญ 
   6) ผู้ฝึกซ้อมควรจะหาทางช่วยเหลือนักกีฬาให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีมโน
ทัศน์ท่ีถูกต้อง โดยการจัดสภาพการณ์ให้นักกีฬามีประสบการณ์ในความสำเร็จหรือประสบการณ์ท่ีดีใน
การฝึกซ้อมและการให้แรงเสริม 
   7) การใช้ความเช่ือมั่นบางอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อม เช่น ความเช่ือว่าได้
สูดออกซิเจนก่อนการฝึกซ้อม จะทำให้มีความรู้สึกว่ามีกำลังวังชาขึ้น 
   8) ควรเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทำให้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อม 
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   9) ผู้ฝึกสอนควรมีรูปแบบเป็นผู้นำท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฝึกซ้อม เช่น ผู้นำแบบ
ประชาธิปไตย และผู้นำแบบอัตตาธิปไตย 
   10) โปรแกรมการฝึกซ้อมและวิธีการฝึกซ้อมควรจะเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อนักกีฬา
โดยท่ีโปรแกรมการฝึกซ้อม และวิธีการฝึกซ้อมท่ีนักกีฬาเห็นว่าสามารถท่ีจะเป็นไปได้และปฏิบัติได้ 
   11) การใช้แรงจูงใจท่ีเกิดจากการเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นท่ีพึง
ปรารถนา เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเล่นกีฬาและเป็นนักกีฬา หรือการเห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ของกีฬา 
   12) ผู้ฝึกสอนควรจะมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอน และผู้ดูและ
ความสามารถ ท่ีนักกีฬาสามารถทำได้ โดยการมีครูฝึกซ้อมจะทำให้นักกีฬาได้ใช้ความพยายาม
มากกว่าการฝึกซ้อม คนเดียว 
   13) การควบคุมระดับความกังวลใจ และการลดความเครียดในตัวนักกีฬา 
   14) สุขภาพจิตของนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฐมพยาบาลทางจิตและอารมณ์
ของนักกีฬาหลังการแข่งขัน 
  การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา 
  พิชิต เมืองนาโพธิ์ (2554, หน้า 44) ได้กล่าวถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดวามสำเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาไว้ว่า 
   1) ให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์แห่งการประสบความสำเร็จอย่างท่ัวถึงกันในการ
กีฬา การจัดสภาพแวดล้อมในการกีฬา ควรจัดให้นักกีฬาได้รับความสำเร็จ ซึ่งทำให้เพิ่มแรงจูงใจใน
การเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
   2) ให้นักกีฬามีโอกาสรับผิดชอบในการต้ังกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ ทำให้นักกีฬามี
โอกาส ควบคุมความประพฤติของตนเองและเกิดความรู้สึกว่าได้ประสบความสำเร็จ 
   3) ให้คำชมเชยท้ังคำพูดและท่าทางและควรใช้บ่อย ๆ ให้นักกีฬาได้รับรู้ถึงการมีส่วน
ช่วยเหลือทีม เน้นบทบาทความสำคัญของแต่ละคนท่ีมีต่อความสำเร็จของทีมและทำให้นักกีฬา 
   4) การต้ังจุดมุ่งหมาย ต้องเป็นจุดมุ่งหมายท่ีเป็นจริงและสามารถทำได้ด้วย ความ
พยายาม มีการประเมิน มีการปรับปรุงว่านักกีฬาได้บรรลุจุดมุ่งหมายแค่ไหน 
   5) มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฝึก ทำให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ทำให้การฝึกซ้อม
เกิดความสนุกสนาน ทำให้นักกีฬาได้ค้นพบส่ิงใหม่ ๆ 
   6) การทำให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถของนักกีฬา
กับความยากง่ายของการฝึก ท้าทาย ความสามารถ เกิดอยากลองอยากซ้อม และอยากแข่งขัน  
  สรุปได้ว่าการส่งเสริม สนับสนุนและการจูงใจ คือ การสนับสนุนให้บุคลากรด้านการ
กีฬา พัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าของตนเองในหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านความรู้ทักษะ
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กระบวนการในการพัฒนางานและการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
งาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและความเช่ือในเรื่องความมีคุณภาพของการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสวัสดิการให้บุคลากรด้านกีฬาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
เพื่อเป็นการการสร้างขวัญและกำลังใจ อันจะส่งผลให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
อย่างมีความสุข 
 2. องค์ประกอบที่ 2 ความพร้อมของนักกีฬา 
 ในการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าแข่งขัน ให้มีมาตรฐานสูง เพื่อเข้าแข่งขันนั้นมิใช่ง่าย ซึ่งในการ
เล่นกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันนั้น ต้องการความสามารถของตัวนักกีฬาและความพร้อมของตัวนักกีฬา ดังนี้ 
  2.1 ความพร้อมของนักกีฬา 
    1) ด้านสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความสามารถของร่างกายในด้านต่าง ๆ เป็น
ปัจจัยสำคัญในการ เล่นกีฬาแต่ละประเภท ได้แก่ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน
ของกล้ามเนื้อ การทำงานประสานสัมพันธ์กันของประสาทและกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว เป็นต้น ซึ่งนักกีฬาท่ีจะลงแข่งขันจำเป็นต้องฝึกซ้อมเป็นพิเศษ 
นอกเหนือจากการฝึกทางด้านเทคนิค 
   2) ด้านจิตใจ สภาพจิตใจโดยท่ัวไป ได้แก่ ความต้ังใจ การอุทิศตน ความมานะ
พยายามในการปรับปรุงตนเอง ความเอาจิรงเอาจังกับการฝึกซ้อม อุทิศตนเสียสละ มีความหนัก แน่น
ทางอารมณ์ สามารถอดทนอดกล้ันต่อคำวิพากษ์วิจารณ์รอบด้าน ต้องอดทนฟัง คำส่ังจากผู้ฝึกสอน 
ความมุมานะพยายามเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นท่ีจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาท่ีดีมีอนาคตเพราะงานการ
ฝึกซ้อมกีฬาเป็นงานท่ีหนักต้องใช้เวลา และต้องยอมละท้ิงความสะดวกสบายต่าง ๆ ได้นักกีฬาท่ีแพ้ใจ
ตนเองมีโอกาสยาก ท่ีจะพาตนเองไปสู่ยอดนักกีฬาได้ 
   3) ด้านสติปัญญา นักกีฬาพร้อมเรียนรู้ทักษะและวิธีการต่าง ๆ ท่ีผู้ฝึกสอน ถ่ายทอด
ให้ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเกมการเล่นอย่างเหมาะสม ดังคำกล่าวที่ว่าเล่นด้วยสมอง เล่นด้วย 
ปัญญาและความชาญฉลาด 
   4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การแสดงออก การพูด มีลักษณะของความเป็น
มิตร สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข สามารถครองใจเพื่อนร่วมทีมได้ ทำให้ทีมมีความ
สามัคคี มีความพร้อมเพรียงในการฝึกซ้อม ซึ่งจะทำให้ทีมไปสู่ชัยชนะได้ โดยชนะท้ังฝีมือและชนะใจ
ของทุก ๆ คน 
   5) ด้านเทคนิค ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะกีฬาชนิดนั้น ๆ ซึ่งนักกีฬา
จะต้องทำการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญเป็นพิเศษ เทคนิคในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ จะถูกคิดค้น
ขึ้นโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลาย เช่น ตัวนักกีฬาเอง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการแข่งขันมา นานหรือ
จากผู้ฝึกสอน เป็นต้น เพื่อคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีจะทำให้ตนเองหรือนักกีฬาของตนเอง สามารถ
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กระทำการแข่งขันอย่างได้เปรียบคู่ต่อสู้ ก็จะนำมาทดลองปฏิบัติดูจนเห็นว่าทำได้เป็น อย่างดีก็จะ
นำไปใช้ในการแข่งขัน 
  2.2 บทบาทและหน้าท่ีนักกีฬา 
  พีระพงษ์ บุญศิริ (2555, หน้า 24) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าท่ีนักกีฬาไว้ดังนี้ 
   1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบและทีม 
   2) รู้จักประสานด้านต่าง ๆ เช่น การประสานการฝึก การเล่น 
   3) รู้จักสร้างสุขภาพส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมทุกระยะ 
   4) ศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมกีฬาท่ีเล่นให้ลึกซึ้ง 
   5) รู้จักพัฒนาด้านบุคลิกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คือ พัฒนาตนเอง พัฒนาด้านสังคม 
   6) สร้างสมรรถภาพความแข็งแรงและสภาพส่วนตัวอยู่เสมอ 
   7) ฝึกลักษณะการเป็นผู้นำท่ีเหมาะสมกับสถานะ 
  สรุปได้ว่าความพร้อมของนักกีฬา คือ สภาวะท่ีนักกีฬาพร้อมด้วยประการท้ังปวงท่ีจะ 
กระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบไป 
ด้วย ความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มนุษยสัมพันธ์และด้านเทคนิค 
 3. องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร 
  3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
  ปัจจุบันในองค์กรต่าง ๆ มักใช้คำสองคำ คือ “การบริหาร” (Administration) กับคำว่า
“การจัดการ” (Management) สลับกันไปมา ท้ังนี้เนื่องจากท้ังสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน จึงใช้
แทนกันได้ มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตรงท่ีประการแรก “การบริหาร” มักใช้ในวงการสาธารณะ
หรือราชการและใช้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท่ีมีหน้าท่ีในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในขณะท่ี 
“การจัดการ” ใช้กันในวงการธุรกิจหรือเอกชนเป็นหลัก และใช้กับผู้ปฏิบัติงานรองลงมาท่ีมีหน้าท่ีนำ
นโยบายไปปฏิบัติ (ตุลา มหาพสุธานนท์, 2557, หน้า 65) 
  ในความหมายของการบริหารจัดการมีความแตกต่างกันอยู่ ในความเข้าใจของ
นักวิชาการแต่ละคน อาทิเช่น การบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการในการทำงานกับคนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Robbings and Decenzo, 2004, p. 24) สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรี
รัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณาภิรมย์ และชวลิต ประภาวนนท์ (2545, 
หน้า 4) ท่ีกล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึงกระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทำงาน
ร่วมกัน โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาวะแวดล้อม
ซึ่งบุคคล ทำงานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Carroll และ
Gillen (Carroll and Gillen, 1987 , p.45) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า เป็น
กระบวนการใช้ความรู้ในส่วนต่าง ๆ เช่น การวางแผนงาน การจัดองค์กร การช้ีนำ และการควบคุม 
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จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความสำคัญ คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สู่ความสำเร็จ ข้อจำกัด
ของทรัพยากรและคน เป้าหมายของการจัดการงานและบทบาทของผู้จัดการจะทำให้เกิดการทำงานท่ี
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากความหมายของการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ มีความคล้ายคลึงกับความหมาย
ของ Dubrin และ Ireland (Dubrin and Ireland, 1993 , p.36) ท่ีกล่าวว่า การบริหารจัดการ
หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาศัยขั้นตอนการวางแผน การจัดองค์กร 
การนำ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวทางธุรกิจ รวมท้ังความสามารถ ทางการบริหารได้แก่ มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน 
ตลอดจนสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความอยู่รอดของ 
องค์กร ผู้บริหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องทำความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาสู่แนวคิดด้านการจัดการของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุว่า ทำไมต้อง
จัดการหรือปฏิบัติเช่นนั้น รวมท้ังได้ทราบทัศนะท่ีมีคุณค่าสำหรับการจัดการในปัจจุบัน  และอนาคต 
ซึ่งแนวคิดในการจัดการได้ถูกรวบรวมขึ้นอย่างเป็นรูปแบบและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง และพัฒนา
เรื่อยมาจนกลายเป็นทฤษฎีสำคัญ เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ผู้บริหารต้องคิดพิจารณาในการท่ีจะเลือก
นำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน เนื่องจากการจัดการ ในแต่ละองค์กรมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน 
  Stoner, Freeman และ Gilbert (Stoner, Freeman and Gilbert, 1995 , p. 31 - 
32) ได้ให้เหตุผลในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการว่า เป็นเรื่องของความมั่นคงและความแน่ว
แน่ในเรื่องการจัดการ โดยมุ่งให้ความเข้ าใจจากประสบการณ์ ท่ีมี ท้ังสำเร็จและล้มเหลวจาก
ประสบการณ์ของบุคคลสำคัญ ๆ ในอดีตท่ี ผ่านมา ท้ังนี้ทฤษฎีจะเป็นบรรทัดฐานใช้กำหนดในส่ิงท่ี
เกี่ยวข้อง และการศึกษาในเรื่องนี้จะช่วย สร้างความสัมพันธ์เชิงซ้อนกับบุคคลในองค์กรก่อให้เกิดการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการท่ีเกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยมีมากมายไม่อาจ
นำเสนอได้ท้ังหมด ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะนำเสนอเฉพาะแนวคิด และทฤษฎีท่ีสำคัญ ๆ ท่ีสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการได้ ตามท่ี อนิวัช แก้วจำนงค์ (2550, หน้า 81) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี
การจัดการท่ีสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ 4 แนวคิดด้วยกันคือ 
1) แนวคิดแบบด้ังเดิม (Classical approach) 2) แนวคิดแบบดังเดิม-ใหม่ (Neo-classic approach)                       
3) แนวคิด สมัยใหม่ (Modern approach) และ 4) แนวคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency theory)
ซึ่งแนวคิด และทฤษฎีในแต่ละยุคสมัยมีนัยแห่งการนำเสนอท่ีแตกต่างกันในความแตกต่าง พบว่ามี
หลายองค์ประกอบท่ีคล้อยตามกันบ้าง โดยจุดร่วมของแนวคิดทฤษฎีด้ังเดิมต้องการค้นหาหลักวิธีการ
ทำงานท่ีดีท่ีสุดซึ่งมีเพียงวิธีเดียว และการทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยหลักการทำงาน
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อย่างมีเหตุมีผล ในปัจจุบันนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ออกมาช้ีให้เห็นจุดด้อย ของแนวความคิด
ด้ังเดิมบ้างแต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดและทฤษฎีสมัยด้ังเดิมก็ยังคงใช้ได้และเป็นท่ี ยอมรับในการจัดการ
ของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน เหตุผลหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีมีวิธีการในการแสวงหา
จุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมผู้ปฏิบัติงานสำหรับบุคคลท่ีไม่เต็มใจทำงานหรือมีความสามารถในงานท่ีทำ 
ผู้ท่ีมีความเช่ือในแนวคิดนี้จึงต้องทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึง ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้าง
ความมั่นใจและวิธีการทำงานแก่พวกเขาให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกันเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุผล
ร่วมกันได้ 
  ส่วนแนวคิดทฤษฎีแบบด้ังเดิม-ใหม่เป็นแนวคิดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเห็นว่าเป็นจุดสำคัญ 
และมีความจำเป็นในการท่ีจะทำให้คนงานสามารถทำงานได้เป็นผลสำเร็จ แนวคิดนี้ให้ความสำคัญ 
ด้านความรู้สึกโดยมองเห็นความสำคัญและคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมท้ังการยอมรับอิทธิพล ทาง
สังคมท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
  แนวคิดทฤษฎีนี้เช่ือว่ามนุษย์สัมพันธ์จะช่วยใน การผ่อนคลายและเอื้อประโยชน์ให้เกิด
การทำงานร่วมกันได้ดี สำหรับบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ได้แก่ Munsterberg, McGregor, Herzberg 
และ Maslow เป็นต้น แนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ. 1950 โดยใช้ฐาน
ความคิด มาจากสมัยด้ังเดิมและสมัยด้ังเดิม-ใหม่ โดยมีการรวมสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้หลัก
แนวคิด และทฤษฎีมีความน่าเช่ือถือและเพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดการมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับทุก วงการสาขาอาชีพ โดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้เสนอแนวคิดท่ีแตกต่างกันไปจากแนวคิดเดิม ๆ 
และเป็นท่ียอมรับตัวอย่างเช่น Follet และ Barnard เป็นต้น 
  สำหรับแนวคิดทฤษฎีเชิงสถานการณ์เป็นแนวคิดทฤษฎีสมัยปัจจุบันท่ีเช่ือว่าองค์กร มี
ส่วนประกอบของหน่วยงานย่อยท่ีเป็นจักรสำคัญผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ประสบ
ผลสำเร็จตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป แนวคิดทฤษฎีเชิงสถานการณ์จึงเป็นอีกทางเลือก หนึ่ง
ของผู้บริหารในการกำหนดโครงสร้างและระบบการควบคุมองค์กร ท้ังนี้ในการดำเนิน กิจกรรมของ
องค์กรจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในลักษณะต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์นั้น ๆ มักเช่ือมโยงถึงสภาพแวดล้อมนอกองค์กรท่ีมีส่วนกระทบต่อ การดำเนินงานในองค์กร
จากแนวความคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรมักจะมีลักษณะกระบวนการหรือวิธีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารไว้อย่าง
ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันขององค์กรและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีกำหนดไว้  Bridges และ Roquemore  (Bridges and 
Roquemore, 2001, p. 31) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องดำเนินงานโดยมีพื้นฐานกระบวนการจัดการ 4 
ประการ คือ การวางแผน (Planning)การจัดองค์กร(Organizing) การปฏิบัติการ (Implementing) 
และการควบคุม (Controlling) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 , หน้า 16) ได้
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กล่าวถึง หลักการของการบริหารจัดการท่ีเป็นสากลไว้ว่า หลักการของการบริหารจัดการท่ีเป็นสากล
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท โดยใช้กิจกรรมของการบริหารจัดการแบบเดียวกัน 
คือการวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนำและการควบคุม และสาคร สุขศรีวงศ์ (2551 , หน้า 26) ก็ได้
กล่าว ในลักษณะเดียวกันอีกว่ากิจกรรมหลักทางการจัดการแบ่งออกเป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรม 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์กร (Organizing) การช้ีนำ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling)โดยกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ีผู้บริหารต้องกระทำในปัจจุบันนี้
ได้มีการพัฒนามาจากแนวคิดต้ังแต่สมัยของFayol (1916 , p. 23) ท่ีเห็นว่าหน้าท่ีการจัดการ 
ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การส่ังการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ต่อมาในปีค.ศ.
1937 Gulick และ Urwick เห็นว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning)การจัด
องค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) การอำนวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) เรียกย่อว่ า 
POCDCORB และ Koontz และ Weihrich (Koontz and Weihrich, 1998, p.14) มีความเห็นว่า
หน้าท่ีทางการจัดการคือ POCDC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การ
จัดคนเข้าทำงาน (Staffing) การอำนวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 
  สำหรับการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องเข้าใจหน้าท่ี
ทางการจัดการ (Management function) และนำเอาแนวคิดมาปฏิบัติในองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ
ผ่านกิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการ คือ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2551, หน้า 17)  
   1) การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมอัน ดับแรกของผู้บริหารท่ีจะเป็น
กระบวนการกำหนดพันธกิจเป้าหมาย และแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 
   2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นกิจกรรมออกแบบงาน จัดโครงสร้างการ
ปฏิบั ติงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อบุคลากรต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการ
ประสานงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับการวางแผน 
   3) การช้ีนำ (Leading) เป็นกิจกรรมท่ีผู้บริหารดำเนินการเพื่อให้แผนงานและ
บุคลากรต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายงานดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยผู้บริหารต้องมี
ภาวะ ผู้นำในตัวเองและสามารถจูงใจบุคคลต่างให้ปฏิบัติงานบรรลุความต้องการขององค์กรได้ 
   4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ต่าง ๆ ในองค์กรให้เป็นไปตาแผนงานท่ีกำหนดไว้ 
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  จากหน้าท่ีการบริหารจัดการดังกล่าวได้มีการพัฒนามาจนถึงสมัยปัจจุบันที่ผู้บริหารนิยม 
ใช้ คือ POLC เป็นหน้าท่ีทางการจัดการ 4 ประการได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนำ และ 
การควบคุม  
   1) การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นหน้าท่ีทางการบริหารจัดการท่ีสำคัญ
ท่ีสุดอันดับแรกของผู้บริหารเพราะ จะมีผลต่อการดำเนินการบริหารส่วนอื่น ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องให้ความสำคัญ ต่อการวางแผนซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายการวางแผน 
ดังนี้ 
   สุรัสวดี ราชกุลชัย (2556, หน้า 112) และพะยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 69) 
สรุปไว้ว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกำหนดวัตถุประสงค์นโยบาย และวิธีปฏิบัติ
ล่วงหน้า แล้วสร้างแผนหรือวิธีการเป็นสะพานเช่ือมปัจจุบันไปยังอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ และบรรลุความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบั ติ ท่ี ดี ท่ี สุด International Olympic Committee (Olympic Committee, 2005 , p. 279 - 
280) พร้อมกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์และฉัตรยาพร เสมอใจ (2557, หน้า 60) ได้เสนอและสรุป
หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ หลักการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
โครงการ กลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้น โดยพิจารณาตามลำดับในการ
ดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อรวบรวมและประสานงานกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่งเสริมและ
มุ่งสู่เป้าหมาย โดยต้องคำนึงถึงว่า ใครจะทำอะไร ทำอย่างไร และทำเมื่อใด 
   วิรัตน์ไข่มุก (2550, หน้า 8 - 9) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีในการ
บริหารงาน เป็นภาระหน้าท่ีและเป็นการใช้ศิลปะของภาวะผู้นำท่ีสำคัญของการวางแผนเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หลักการสำคัญท่ีควรคำนึงในการวางแผน และพิจารณา มีดังนี้ 
    1) การวางแผนควรกระทำเมื่อใด โดยปกติการวางแผนนั้นควรจะเริ่มปฏิบัติ
จัดทำขณะท่ีเริ่มดำเนินงานเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นผู้บังคับบัญชาอาจจัดวางแผนอีกเมื่อเริ่มงานใหม่
หรือเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ 
    2) วัตถุประสงค์นโยบายจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ชัดเจนเพราะ 
วัตถุประสงค์และนโยบายเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสำคัญท่ีสุดของการวางแผน หากไม่ทำความเข้าใจให้ดีเสีย 
แต่ต้น แผนงานท่ีกำหนดขึ้นก็จะล้มเหลวและไร้ความหมายโดยส้ินเชิง 
    3) ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการวางแผนท่ีสำคัญ ได้แก่ข้อมูลข่าวสาร              
ต่าง ๆ คน เงิน วัสดุส่ิงของ สถานท่ีและเวลา ฯลฯ จะต้องจัดให้พร้อม 
    4) วิธีการดำเนินงานตามแผน เมื่อได้วางแผนขึ้นแล้วจะต้องพิจารณาหาลู่ทาง 
หรือ วิธีการท่ีจะดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าให้ได้ท้ังนี้เพื่อช่วยให้แผนงานท่ีกำหนดขึ้น 
เป็นแผนท่ีสามารถดำเนินการได้ 
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    5) คำนึงภูมิศาสตร์สภาวะแวดล้อม ดินฟ้าอากาศคุณค่าทางสังคม พฤติกรรมของ
คน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นท่ียึดถือของคนกลุ่มนั้น 
   Ackoff (Ackoff, 1970, pp. 5-6) กล่าวว่าการวางแผนประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี
สำคัญหลายประการ คือ วิธีการวิเคราะห์การกำหนดทางเลือกในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรใน
การวางแผน การสนับสนุนการนำแผนไปใช้และการควบคุมประเมินผลการปฏิบัติตามแผนได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากีฬาของรัฐปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ ระหว่างปี ค.ศ.2004 -
2006 มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) การพัฒนาองค์กร 
     1.1) โครงสร้าง 
     1.2) ทรัพยากรมนุษย์ 
     1.3) สมาชิก 
     1.4) การติดต่อส่ือสารและการตัดสินใจ 
     1.5) การประชุม 
     1.6) การเงิน 
    (2) การพัฒนาผู้ฝึกสอน 
     2.1) การรับสมัครและคัดเลือก 
     2.2) การศึกษาและการฝึกอบรม 
     2.3) การสนับสนุน 
     2.4) การประเมินผล 
    3) การพัฒนานักกีฬา 
     3.1) โปรแกรม 
     3.2) การฝึก 
     3.3) การแข่งขัน 
     3.4) การบำรุงรักษา 
    4) การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีบุคลากร 
     4.1) การสรรหา 
     4.2) โปรแกรมสนับสนุน 
     4.3) การประเมินผล 
     4.4) การแข่งขัน 
     4.5) การบำรุงรักษา 
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   Anthony และ Govindarajan (Anthony and Govindarajan, 2003. p. 22) ได้
กล่าวว่า กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์ มีดังนี้ 
    1) การตรวจสอบและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันสมัยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
    2) การตัดสินใจบนสมมติฐานและการแนะนำ 
    3) ทบทวนครั้งท่ี 1 ในแผนกลยุทธ์ใหม่ท่ีกำหนดขึ้น 
    4) การวิเคราะห์ในปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    5) ทบทวนอีกครั้งในแผนกลยุทธ์ใหม่ท่ีกำหนดขึ้น 
    6) ตรวจสอบและอนุมัติ 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการในการ
ตัดสินใจและการกำหนดทางเลือกของวิธีดำเนินการในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกำหนดสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรในอนาคตและตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกอบแนวคิด 
   2) การจัดองค์การ (Organizing)  
   การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้มีลักษณะรูปแบบหรือสายงานและตำแหน่งงาน
ให้การดำเนินกิจกรรม องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพเช่นการแบ่งงานต่าง ๆ ออกเป็น 
ส่วน ๆ การกำหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตงานให้แน่ชัดและปฏิบัติได้ให้กับ 
ผู้ท่ีปฏิบัติงานทุกคน 
   อนิวัช แก้วจำนงค์ (2550, หน้า 113) และพะยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 107) 
สรุปว่า การจัดองค์กรเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ของการวางแผนทำงานให้องค์กรโดยกำหนด
ออกมา เป็นโครงสร้างท่ีแน่นอนและชัดเจนว่าหน่วยงานในองค์กรมีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน 
อย่างไรในการกำหนดโครงสร้างขององค์กรท่ีสามารถเอื้ออำนวยให้แผนท่ีจัดทำขึ้นไปสู่สัมฤทธิ์ผลท่ี
ปรารถนา  
   Koontz และ O’ Donnell (Koontz and O’ Donnell, 1972, p.28) อธิบายว่า
การจัดองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดหน้าท่ีตามความถนัด การ
จัดกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร การกำหนดตัวบุคคลให้บริหารกลุ่มงานนั้น การมอบหมายงานพร้อมท้ัง
อำนาจหน้าท่ีในการทำงานนั้น การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง
เพื่อให้สามารถประสานงานกันได้ตลอดเวลา 
   จากการให้ความหมายของการจัดองค์กร สรุปว่า การจัดองค์กรหมายถึง การบริหาร 
วางแผนโครงสร้างองค์กรโดยมีการมอบอำนาจหน้าท่ี การจัดกลุ่มงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับทรัพยากรและสถานการณ์ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
   3) ระบบการนำ 
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   ระบบการนำเป็นกระบวนการท่ีทำให้สมาชิกเกิดความผูกพันและกระตือรือร้นท่ีจะ 
ทำงานร่วมกันโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย เป็นวิธีการท่ีผู้บริหารแสดงออกถึงภาวะผู้นำ เช่น วิธีการ ท่ี
ใช้ในการตัดสินใจ การหาช่องทางในการติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การผลักดันให้
สมาชิกในองค์กรนำค่านิยม ทิศทาง และผลการดำเนินงานท่ีคาดหวังของหน่วยงานไปปฏิบัติ (รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, 2549, หน้า 219; เสนาะ ติเยาว์, 2546, หน้า 183)  
   4) ภาวะผู้นำ (Leadership)  
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้หลายทัศนะ เช่น 
   Schermerhorn และคณะ (Schermerhorn et al., 2000, p. G-7) ได้กล่าวว่า 
ภาวะผู้นำเป็นอิทธิพลระหว่างบุคคลท่ีจะ ชักนำให้บุคคลหรือกลุ่มทำในส่ิงท่ีผู้นำต้องการ 
   Drath แ ละ  Palus (Drath and Palus, 1 9 94 ) อ ธิ บ าย ว่ า  ภ าวะ ผู้ น ำ เป็ น
กระบวนการสร้างความสมเหตุสมผลในการทำงานร่วมกันของบุคคลต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความผูกพันให้เกิดข้ึนกับคนเหล่านี้ 
   Richard และ  Engle (Richard and Engle, 1986 ) ได้ก ล่าวถึ งภาวะ ผู้นำว่ า 
หมายถึง การจุดประกายวิสัยทัศน์ให้ผู้อื่นมองเห็น พร้อมท้ังปลูกฝังเป็นค่านิยมและสร้างสภาวะ
แวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ 
   สมชาย เทพแสง (2556, หน้า 11 - 16); และสุเทพ เชาวลิต (2556, หน้า 36) เสนอ
ว่าผู้นำ ควรมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ รู้จักกระจายอำนาจมุ่งมั่นในงาน มี
มนุษย์สัมพันธ์ ตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีการส่ือสารดี รู้จักการจูงใจคน และเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง 
ศรีทับทิม พานิชพันธ์ (2553, หน้า 76-77) และไพรัช เมฆอาภรณ์ (2555, หน้า 58) เสนอว่าผู้นำควร
มีจิตใจมุ่งมั่น กล้าหาญเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถใน
การส่ือสาร มีแรงจูงใจรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักสถานการณ์ และปฏิบัติงานได้ผลประชุม โพธิกุล 
(2547 อ้างถึงใน ณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์ , 2556, หน้า 63) และบรรจง อมรชีวิน (2557, หน้า 
32) เสนอว่าผู้นำควรมีการส่ือสารท่ีดี เป็นท่ีไว้วางใจ รู้จักการแก้ปัญหาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีบุคลิกภาพดีท้ังทางกายใจและควร มีเทคนิคทางด้านวิชาชีพ 
รู้จักตัวเอง มีบุคลิกดีรับผิดชอบ ตัดสินใจได้ดี ทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการทำงานเป็นทีมรู้จักการจูงใจ 
สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ตามและมีศักยภาพในการทำงานสรุปคุณลักษณะผู้นำประกอบไปด้วยรู้จักการ
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถทางการบริหารจัดการผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
กระตือรือร้น มีคุณธรรมและจริยธรรมบุคลิกภาพท่ีดี มีการส่ือสารท่ีดี 
   5) การควบคุม (Controlling)  
   นักวิชาการได้ให้ความหมายของการควบคุมไว้หลายทัศนะ อาทิเช่น 
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   Schermerhorn และคณะ (Schermerhorn et al., 2000, p. 3); เสนาะ ติเยาว์ 
(2546, หน้า 318) ให้ความหมาย ไว้ว่าการควบคุม ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ติดตามผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขเพื่อให้งานเป็นไปตามท่ีต้องการ 
   Certo (Certo,  2000, p. 551) อธิบายว่า การควบคุมเป็นการใช้ความพยายาม
อย่างมีระบบเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐานแผนหรือวัตถุประสงค์ท่ีมีการพิจารณาไว้ 
โดยพิจารณาว่าการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์หรือมาตรฐาน หรือความต้องการท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปรับปรุงกันต่อไป 
   Kaser and Brooks (Kaser and Brooks, 2005, p. 122); Lussier และKimball 
(Lussier and Kimball, 2004, p. 10) กล่าวว่าการควบคุมหมายถึง กระบวนการในการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ได้กำหนดไว้ และแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีจำเป็น
และเป็นกระบวนการกำหนดและวิธีการปฏิบัติงานท่ีทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของกระบวนการควบคุม
ประกอบด้วยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานการวัดผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดการเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว้การแก้ไขความบกพร่องและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
  สรุปได้ว่าการบริหารจัดการองค์กร คือ การกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร 
กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน กำหนดทิศทางนโยบายท่ีจะลงไปสู่แผนการดำเนินงานท้ังระยะ
ส้ัน ระยะยาว หรือรายปีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และเป็นระบบการทำงานตามลำดับข้ัน 
และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายให้กับบุคลากรให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ 
 4. องค์ประกอบที่ 4 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีนำมาใช้เป็นแนวทางหรือกระบวนการ
ส่งเสริม เพิ่มพูน ศักยภาพและความสามารถให้กับนักกีฬานำไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย ทางจิต และ ความสามารถทางกลไก เทคนิคทักษะการเคล่ือนไหว และเทคนิค
ทักษะกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ ความพร้อมและสมบูรณ์สูงสุดเป็นระบบในช่วงการแข่งขัน ศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) สรีรวิทยา 2) ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา 3) จิตวิทยาการกีฬา                         
4) โภชนาการการกีฬา 5) เวชศาสตร์การกีฬา 6) เทคโนโลยีการกีฬา ซึ่ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ (สุพิตร สมาหิโต, 2552, หน้า 2 - 3) 
  4.1 สรีรวิทยา (Physiology) หมายถึง การศึกษาหน้าท่ีการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ท่ี
มีชีวิตในร่างกาย มนุษย์การออกกำลังกาย (Exercise) หมายถึง การทำงานของกล้ามเนื้อลาย เพื่อให้
ร่างกายเกิดการ เคล่ือนไหวตามความมุ่งหมาย โดยมีการทำงานของระบบต่าง ๆ ช่วยสนับสนุน 
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ส่งเสริมให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Physiology of 
Exercise) หมายถึง ศาสตร์สาขาหนึ่งท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของระบบต่าง ๆ ท่ีตอบสนอง 
(Response) หรือปรับตัว (Adaptation) ต่อการออกกำลังกาย ในสภาวะต่าง ๆ การออกกำลังกาย 
(Exercise) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   1) การออกกำลังกายแบบเฉียบพลัน เป็นการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียว 
   2) การออกกำลังกายทุกวันหรือเป็นเดือน โดยกระทำซ้ำ ๆ กัน หวังผลการฝึกเพื่อ
ความแข็งแรง หรือสมรรถภาพเพื่อการแข่งขัน เป็นต้น 
  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Physiology of Exercise) จะศึกษาเกี่ยวกับ 
   1) กลไกการตอบสนองและการปรับตัวต่อการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม 
   2) การเปล่ียนแปลงของระบบประสาท 
   3) การเปล่ียนแปลงของระบบกล้ามเนื้อ 
   4) การเปล่ียนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
   5) การเปล่ียนแปลงของระบบหายใจ - ไหลเวียนเลือด 
   6) การเปล่ียนแปลงของระบบควบคุมอุณหภูมิ 
   7) ผลทางสรีรวิทยา จาการฝึกทางกาย 
  ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) เป็นคำท่ีมาจากการผสมกัน 
2 คำคือ bio หมายถึงเรื่องท่ีเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต mechanics การศึกษาเกี่ยวกับแรงท่ีกระทำให้วัตถุเกิด
การเคล่ือนไหวเกิดความสมดุล 
  สรุปความหมายของชีวกลศาสตร์ คือ เป็นการศึกษาการเคล่ือนไหวและการสมดุลของ
ส่ิงมีชีวิต และมีผู้ให้ความหมายถึง ชีวกลศาสตร์การกีฬาท่ีน่าสนใจไว้ดังนี้ 
  สุวัตร สิทธิหล่อ (2552, หน้า 29) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็น
ศาสตร์ ท่ีมีบทบาทสำคัญ  ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ สูงขึ้น ซึ่ งเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของการเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวข้องกับ เรื่องลักษณะท่าทางการเคล่ือนไหว ตำแหน่ง 
ระยะทาง มุม ความเร็ว และความเร่งท้ังเชิงเส้นและเชิงมุม กับเรื่องของแรงอันเป็นสาเหตุของการ
เคล่ือนไหว โดยอาศัยความรู้ทฤษฎีและหลักการทางฟิสิกส์ แคลคูลัส สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ 
ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเคล่ือนไหวในเชิงกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพชร (2554, หน้า 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชีวกลศาสตร์เป็นการ
ประยุกต์วิชาฟิสิกส์และกลศาสตร์เพื่อการศึกษาการเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิตในทางกีฬา ชีวกลศาสตร์
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ใช้แรงกับตนเองกับผู้อื่นในการปะทะกันร่างกายได้รับผลอย่างไรจากแรง
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ภายนอก ความรู้ท่ีลึกซึ้งทางชีวกลศาสตร์จะเป็น เครื่องช้ีนำสำหรับโค้ชและนักกีฬาท่ีจะเลือกเทคนิค
การฝึกซ้อมกีฬาได้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อตรวจสอบความเข้าใจข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
  ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2556, หน้า 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชีวกลศาสตร์การกีฬาเป็น
การศึกษาระบบกาทำงาน ของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวของกระดูก เอ็น ข้อต่อ 
  สรุปได้ว่า ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นการนำหลักวิชาทางกลศาสตร์ด้านต่าง ๆ เข้ามา
ประประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการ
กีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันต่อไป  
  4.3 จิตวิทยาการกีฬา จิตวิทยา มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Psychology ซึ่งมีราก
ศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Psyche หมายถึง จิตวิญญาณ (mind, soul) กับคำว่า Logos 
หมายถึง ศาสตร์ วิชาวิทยาการ (science, study) (กันยา สุวรรณแสง, 2552, หน้า 33) จิตวิทยา คือ 
การศึกษาพฤติกรรมกระบวนทางจิตเชิงปรนัย เป็นศาสตร์ท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง เป็นองค์ความรู้ท้ัง
เชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คลอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ท้ังทางกาย สังคมอารมณ์ 
จิตใจ ความคิดสติปัญญา จุดมุ่งหมายสำคัญของการศึกษาศาสตร์สายนี้คือ เพื่อท่ีจะเข้าใจอธิบาย
ทำนายพัฒนาและควบคุมพฤติกรรมด้านต่าง ๆ (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2550, หน้า 33)  
  จิตวิทยา (Psychology) คือ การศึกษาเรื่องของจิตใจ พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
ของคนและสัตว์โดยวิธีการทดลอง สังเกต สำรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มักเน้นการศึกษาแต่ละคน
หรือกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่า แบ่งเป็นแขนงต่าง เช่น จิตวิทยาการทดลอง (experimental psychology) 
เน้นวิธีการศึกษากระบวนการทาง จิตใจและพฤติกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา 
การศึกษา จิตวิทยาอาชีพ จิตวิทยาคลินิก (วิทยากร เชียงกูล, 2552, หน้า 62) 
  จิตวิทยา คือ ศาสตร์สาขาหนึ่งท่ีศึกษาพฤติกรรม การกระทำ หรือกระบวนการทาง
จิตใจ ศาสตร์ท่ีว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท้ังหมดของชีวิต
รวมถึงระบบของร่างกายท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม การทำงานของประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พัฒนาการ ปัจจัยทางพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม กระบวนการทางปัญญาท่ีอยู่ใน
จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต พลวัตของพฤติกรรม การสังเกต การ
ทดสอบ และการทดลอง การ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เช่น การจ้างงาน การจัดการศึกษา เรื่อง
เกี่ยวกับจิตบำบัด และพฤติกรรมของ ผู้บริโภค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 33)  
  จิตวิทยา เป็นวิชาท่ีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณหรือจิตใจของส่ิงมีชีวิต (กระบวนการ
ของจิต) สมอง หรือกระบวนความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ครอบคลุมถึงอารมณ์การนึกคิด รับรู้พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ , 
2552, หน้า 12)  
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  จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology) จิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักกีฬาก่อนการ
แข่งขัน เป็นการใช้เพื่อดึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนหรือทีม
นักจิตวิทยาการกีฬา ควรใช้เวลาก่อนการแข่งขันเพื่อสร้างความเช่ือมั่น และ เสริมสร้างความมุ่งมั่น
ให้กับนักกีฬาท้ังทางร่างกาย และจิตใจ ทำให้เกิดการควบคุมระดับความวิตกกังวล การสร้างสมาธิ 
และคงความมุ่งมั่นต้ังแต่ก่อนการแข่งขันจนถึงจบการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแข่งขันจริงท่ีมี
ภาวะความกดดันสูงและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (พรพจน์ ไชยนอก, 2557, หน้า 12) 
  สรุปความหมายของจิตวิทยา คือ วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือกิริยาอาการของ 
มนุษย์รวมถึง ความพยายามท่ีจะศึกษาว่ามีอะไรบ้างหรือตัวแปรใดบ้าง ในสถานการณ์ใดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการทำให้เกิด พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สามารถคาดคะเน หรือพยากรณ์ได้โดย 
ใช้แนวทางหรือวิธีการทาง วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ 
  4.4 โภชนาการการกีฬา คือ ศาสตร์ท่ีให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร
แต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนท้ังในด้านปริมาตร และคุณภาพใน
แต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานในการเคล่ือนไหวการเก็บสำรอง
พลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันและภายหลังการฝึกซ้อม
แข่งขัน ซึ่งจะช่วยเสริมโครงร่างและความสามารถของร่างกายให้คงสภาพแข่งแกร่งยิ่งขึ้น นัก
โภชนาการมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาโดยนักโภชนาการ 
จะต้องทำหน้าท่ีประเมินสภาวะโภชนาการของนักกีฬาและจัดโปรแกรมอาหารให้ เหมาะสมกับ
ปริมาณ การฝึกซ้อมสอดคล้องกับวงจรของระยะเวลาการฝึกซ้อม (Periodization of Training) ท้ัง
ในช่วงของการฝึกซ้อม และการแข่งขัน โดยในช่วงของการฝึกซ้อม การจัดโปรแกรมอาหารควร
คำนึงถึงหลัก 5 ประการของ การจัดโปรแกรมโภชนาการ คือ  
   1) ความเหมาะสมกับปริมาณการฝึกซ้อม การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
นักกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาจำเป็นต้องได้รับอาหารเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับท่ี ร่างกายต้องการตามปริมาณ
การฝึกซ้อม โดยเฉพาะ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex carbohydrate) ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่ม 
ความทนทานของนักกีฬา  
   2) ปริมาณน้ำท่ีได้รับเพียงพอ ท้ังนี้การสูญเสียน้ำ(Dehydration) ในนักกีฬาว่ายน้ำ
ย่อมทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง นักกีฬาว่ายน้ำควรได้รับ การทดแทนเหงื่อท่ีเสียไปด้วยการด่ืมน้ำ
เป็นระยะ ให้พอเพียงกับการสูญเสียน้ำในเหงื่อ การทดแทนน้ำจะช้าหรือเร็วขึ้นกับปัจจัยของ
ส่วนประกอบของเครื่องด่ืม ความถ่ีของการดื่ม ปริมาตรและอุณหภูมิของเครื่องด่ืม  
   3) การทดแทนพลังงานท่ีใช้ไป หลังจาก การฝึกซ้อมคือช่วงเวลา 15 -30 นาที 
นักกีฬาจำเป็น ต้องชดเชยไกลโคเจนในกล้ามเนื้อท่ีถูกใช้ไปให้กลับมา อย่างรวดเร็วหรือถ้าเป็นไปได้
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เมื่อรู้สึกหายเหนื่อยให้ด่ืม น้ำและบริโภคอาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) สูงเพื่อให้
นักกีฬาฟื้นตัวเร็ว หลังจากนั้นจึงค่อย รับประทานอาหารตามปกติ  
   4) การซ่อมแซมร่างกายจากการฝึกซ้อม อาหารหลังจากการฝึกซ้อมควรเป็นอาหาร 
ประเภท คาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามหลังจากการ ฝึกซ้อมอาจทำให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อฉีก
ขาด (DOMS) ซึ่งการรับประทานอาหารประเภทโปรตีน วิตามิน และ เกลือแร่จะช่วยให้ร่างกาย
ดำเนินกระบวนการซ่อมแซม และทดแทนเซลล์ท่ีถูกทำลายไปได้ตามธรรมชาติเพื่อท่ี จะสร้างมัด
กล้ามเนื้อใหม่  
   5) การฟื้นฟูร่างกาย อาหารหลังจากการ ฝึกซ้อมสำคัญอย่างมากสำหรับช่วยให้
นักกีฬาสามารถฟื้นสภาพและมีพลังงานสำรองสำหรับการฝึกซ้อม ครั้งต่อไป โดยนักกีฬาควรได้รับ
อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) สูง ภายใน 2 ช่ัวโมงหลังการ
ฝึกซ้อมซึ่งจะทำให้การเก็บ สะสมไกลโคเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (พรพจน์ ไชยนอก, หน้า 12) 
  4.5 เวชศาสตร์การกีฬา เป็นสาขาวิชาหนึ่งท่ีนำความรู้ทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
พัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศให้กับนักกีฬาทุกประเภทให้มีสมรรถภาพทางกายและสถิติการแข่งขันดี
ขึ้นโดยปราศจากการบาดเจ็บ การบาดเจ็บทางกีฬาเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สมรรถภาพทางกายและ
ความสามารถทางทักษะลดลงได้ ฉะนั้นในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจึงเป็นเรื่องท่ี
จำเป็นต่อทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนกีฬาและ นักกีฬา นอกเหนือจากแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ การป้องกกันการบาดเจ็บกีฬาช่วยในการตรวจสอบ การบาดเจ็บระยะเริ่มต้นท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมท่ีเกินขีดจำกัดของนักกีฬาหรือมากเกินไป (Over Training) เพื่อป้องกันและ
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักกีฬามีสมรรถภาพทางกายเต็มท่ี ป้องกัน การบาดเจ็บ
เรื้อรังและทุพพลภาพอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง เวชศาสตร์การกีฬาไม่ใช่หน้าท่ีของแพทย์พยาบาล 
ประจำทีมแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องเรียนรู้เข้าใจถึง
ประโยชน์หรือโทษของเวชศาสตร์การกีฬา จึงจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตรายดัง 
ตัวอย่างท่ีพบได้บ่อยนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงมีความสามารถสูงมักจะเลิกเล่นกีฬาไปก่อนวัยอันควร
เนื่องมาจากการบาดเจ็บทางการกีฬานั้นเอง พบว่า การบาดเจ็บทางกีฬาพบมากโดยเฉพาะจาก
ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศ ไทยท่ีนักเรียน นิสิตนักศึกษาให้ความสนใจและ
จัดให้มีการแข่งขันตลอดท้ังปีท้ังระดับโรงเรียนอุดมศึกษา สมาคมต่าง ๆ และระหว่างประเทศ เช่น 
ฟุตบอลคิงส์คัพ ฟุตบอลอาเซียน ฟุตบอลถ้วยพระราชทานถ้วย ก ข ค และ ง ฟุตบอลนักเรียนกรม
พลศึกษา ฟุตบอลมหาวิทยาลัย ฯลฯ เมื่อเยาวชนเป็นผู้ท่ีเต็มไปด้วยพลังกายการเรียนรู้ความคิด 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสำคัญยิ่งและเป็นกลุ่มท่ีเล่นกีฬา และ
ได้รับบาดเจ็บจากกีฬาย่อมทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคมากมายท้ังต่อตนเองและประเทศชาติ เยาวชน
เหล่านี้เป็น กลุ่มเป้าหมายท่ีสำคัญของการพัฒนากีฬาของชาติ ดังนั้นเวชศาสตร์การกีฬาจึงเป็นเรื่องท่ี
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เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายให้ปลอดภัยกลไกการบาดเจ็บทางกีฬา ลักษณะและสาเหตุของ
อุบัติเหตุในขณะเล่นกีฬา วิธีป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บทางกีฬา  
  4.6 เทคโนโลยีการกีฬา คือ ศาสตร์ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อ
เพิ่มการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในยุคปัจจุบัน ลำพังเพียงการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย 
และการหมั่นฝึกซ้อมอาจไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะขณะนี้ในหลายประเทศได้มีการนำองค์ความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการกีฬาด้วยการสร้าง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย ท้ังท่ีเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ เส้ือผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อ
การแข่งขัน ตลอดจน อุปกรณ์สนามได้แก่ พื้นลู่วิ่ง สระว่ายน้ำ ซึ่งช่วยเพิ่มขีด ความสามารถให้แก่
นักกีฬามากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าในการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุสำหรับการเล่นกีฬานั้น นับวันดูจะ
มี ความก้าวล้าไป มาก จากลูกฟุตบอลท่ีใช้วัสดุจากหนังวัวพัฒนามาใช้วัสดุจากโพลิสไตรีน หรือหัวไม้
กอล์ฟท่ีมีการเลือกใช้วัสดุ ประเภทอัลลอยอสัณฐาน (Amorphous Alloy) เซรามิกส์และเซอร์เม็ท 
(Cermet) นอกเหนือจากหัวไม้กอล์ฟไทเทเนียม ท่ีถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน เป็นต้น ท้ังนี้ก็
เพื่อประโยชน์ต่อผู้เล่นกีฬา สำหรับในแวดวงการแข่งขันกีฬาแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้อาจ
เป็นเสมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งส่งเสริมให้การแข่งกีฬาเป็นไปอย่างสนุกสนาน อีกด้านหนึ่งก็ทำให้
เกิดความไม่ยุติธรรมข้ึนได้ เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อผู้เล่นใช้อุปกรณ์ท่ีมีวัสดุต่างกัน ส่งผล
ให้องค์กรด้านกีฬาต่าง ๆ ได้ออกข้อกำหนดถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับและมาตรฐาน เพื่อควบคุมการนำ
วัสดุชนิดใหม่ มาใช้กับอุปกรณ์กีฬาสำหรับผู้เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายแล้ว ความรู้ทางด้านวัสดุ
จะมีส่วนช่วยให้ผู้เล่น กีฬา สามารถเลือกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับร่างกาย ประเภทกีฬา และทุน
ทรัพย์ท่ีมี นอกเหนือจากการพิจารณาเพียง รูปลักษณ์ภายนอกและความสวยงามของอุปกรณ์เท่านั้น 
สรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้นักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยบูรณา
การการกับทุก ๆ สาขา ได้แก่ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาโภชนาการการ
กีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา ท้ังในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันภายใต้การ
ทำงานร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิด
แนวทาง และวิธีการท่ีเป็นรูปธรรมในการพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ 
 5. องค์ประกอบที่5 สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เป็นปัจจัยท่ีทำให้การทำทีมกีฬาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จะเห็นได้ว่าสนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ สนามและอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องให้เหมือนกับสนามแข่งขันจริง หรือให้คล้ายกับสนาม แข่งขันจริงมาก
ท่ีสุดและมีให้เพียงพอแก่การฝึกซ้อม ถ้านักกีฬาไม่มีสนามฝึกซ้อมก็จะต้องไปขอยืม หรือเช่าสนาม ซึ่ง
จะต้องไม่สะดวกและเสียเงินมาก ถ้าสนามฝึกซ้อมมีแต่ขนาดและสภาพไม่ได้มาตรฐานพอไปแข่งขัน
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จริง ๆ ก็ปรับตัวไม่ได้เช่นกัน ถ้าเราไม่มีสนามมาตรฐานก็จะต้องไปเช่าหรือยืม สนามท่ีเป็นมาตรฐาน
เล่นเป็นครั้งคราวและพาไปแข่งขันนอกสถานท่ีให้มากหน่อยเพื่อจะช่วยทำให้นักกีฬามีประสบการณ์
การแข่งขันและเคยชินกับสภาพสนามหลาย ๆ แบบ วัสดุ อุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและใช้ในการเตรียมทีมการฝึกซ้อม และแข่งขันเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การฝึกซ้อมจะจำเนินไปได้ด้วยดีต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี สนามแข่งขัน ตลอดจนส่ิง
อำนวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ มีความทันสมัย และมีจำนวนมากเพียงพอต่อการใช้ มีประสิทธิภาพ
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจะต้องพิจารณาจัดหาอุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรับทีมกีฬาและสำหรับผู้เล่นแต่ละคน เช่น 
   1) ชุดแข่งขัน เช่น เส้ือ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องป้องกัน 
   2) อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ไม้ตีลูกเทนนิส ลูกขนไก่ ฯลฯ 
   3) สนามฝึกซ้อมตามแต่ละประเภทกีฬา 
   4) เครื่องเวชภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ชุดร่วมยาประจำทีม ยาถูนวด สเปรย์ยาชา 
ผ้าพันแผล ผ้าม้วน เป็นต้น 
   5. อาคารท่ีพัก เช่น ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องรับแขก เป็นต้น 
  ในการจัดด้านวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเตรียมทีมควร
ยึดหลักดังต่อไปนี้ 
   1) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ สำหรับการฝึกซ้อม และแข่งขัน
ยี่ห้อเดียวกันกับผู้จัดแข่งขันกำหนด 
   2) จัดให้มีสนามฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ สำหรับการฝึกซ้อม และได้มาตรฐาน มีสภาพ 
เหมือนกับ สนามท่ีใช้ในการแข่งขันจริง ๆ 
   3) จัดให้มีบัญชีรายช่ืออุปกรณ์ท่ีใช้เตรียมทีมท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   4) จัดให้มีอาคารพักผ่อนอย่างเป็นสัดส่วน สะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ เช่น 
ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเปล่ียนเครื่องแต่งตัว ห้องพักผ่อน ห้องรับแขก เป็นต้น 
   5) จัดให้มีชุดแข่งขัน หรือเครื่องแต่งกายท่ีมีขนาดและมีความเหมาะสมกับขนาดของ 
นักกีฬา 
   6) จัดให้มีเครื่องปูองกันอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ เช่น สนับแข้ง สนับเข่า 
ถุงมือ หน้ากาก ฟันยาง ฯลฯ เป็นต้น 
   7) จัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น จัดหายาสามัญประจำบ้านท่ี
จำเป็นท่ีคาดว่านักกีฬาอาจต้องใช้เมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ยาถูนวดและผ้าพันแผล เป็นต้น 
   8) จัดให้มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์การฝึกซ้อมตามประเภท และชนิดกีฬาต่าง ๆ ด้วย
ความเรียบร้อยมีความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ สนามให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ 
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   9) จัดให้มีการสำรวจอุปกรณ์ สนาม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ 
   10) จัดให้มีการทำความสะอาด และซ่อมแซมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำไปเก็บ 
  สรุปได้ว่าสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวกคือ การจัดสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิง 
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถ 
ใช้แล้วให้ผลคุ้มค่าในการใช้งาน มีการจัดและดำเนินการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้การ 
ปฏิบัติงานด้านกีฬา เกิดความพร้อม และเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของงานด้านกีฬาเพื่อรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ชาติ  
และนานาชาติ 
 6. องค์ประกอบที่6 ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  6.1 ความหมายของผู้ฝึกสอนกีฬา 
  การฝึกสอนกีฬา (Coaching) ได้มีผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายโดยท่ัวไปของ
ผู้ฝึกสอน ดังท่ี เจริญ กระบวนรัตน์ (2555, หน้า 22) ได้กล่าวว่า การฝึกสอนกีฬา การเตรียมความ
พร้อมให้กับใครบางคนหรือบางกลุ่มเพื่อจุดประสงค์ทางการกีฬา ดังนั้นการฝึกสอนกีฬาหมายถึง การ
จัดเตรียมความพร้อมหรือการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถภาพและขีดความสามารถให้กับนักกีฬา 
  สนธยา สีละมาด (2557, หน้า 12) ได้กล่าวว่า ผู้ฝึกสอน (Coach) หมายถึง การให้คำ
สอนหรือคำแนะนำ ผู้ฝึกสอน (Coach) เป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญมากต่อทีมหรือนักกีฬา ถ้าเรานำมา 
เปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ผู้ฝึกสอนก็เช่นกันทำหน้าท่ีควบคุมท้ังเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและ 
การเตรียมทีม เตรียมตัว นักกีฬาให้พร้อมอยู่เสมอและให้อยู่ในสภาวะท่ีสมบูรณ์ รวมทั้งการปรับปรุง 
และหานักกีฬามาเสริม 
  ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ท่ีทำหน้าท่ีวางแผนกำหนดตัวผู้เล่นลงแข่งขันและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับวิธีการเล่นของนักฟุตบอลในทีมท่ีตนรับผิดชอบท้ังในด้านการฝึกซ้อม การเก็บตัวและการ
แข่งขัน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเป็นผู้ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย เพื่อเตรียมทีมไว้ลงสนามแข่งขัน 
  สรุปได้ว่า ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากทีมและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
ภายในทีมให้ทำหน้าท่ีในการเตรียมทีมท้ังในด้านการคัดเลือกตัวผู้เล่น การวางแผนการฝึกซ้อม                 
การวางแผนการแข่งขัน และการแก้ไขปัญหาท้ังในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อทำการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ท่ีมีอำนาจเต็มในการควบคุมดำเนินเกี่ยวกับการสอนและการฝึกซ้อม 
ท้ังในระหว่างการฝึกและการแข่งขันสำหรับแนวความคิดของผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละคนอาจมีความ
แตกต่างกันเพราะสาเหตุหลายประการ เช่นการศึกษา พื้นฐานของครอบครัว สภาพแวดล้อมและท่ี
สำคัญวิธีในการสอน ปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ฝึกสอน ดังนั้นจึง
มีผู้ให้ความหมาย และบทบาทหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนไว้ดังนี้ 
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  สืบสาย บุญวีระบุตร (2559, หน้า 34) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ฝึกสอน (Coach) 
ไว้ดังนี้ บทบาทของการเป็นผู้ฝึกสอน มีหลากหลายตามระดับของการเรียนรู้ ความสามารถ เพศ วัย 
และจุดมุ่งหมายในการฝึก กีฬา ความต้องการของนักกีฬา และแม้แต่บุคลิกภาพนักกีฬาหรือแม้แต่
บุคลิกภาพผู้ฝึกสอน ย่อมทำให้บทบาทและพฤติกรรมผู้ฝึกสอนแตกต่างกัน บทบาทของการเป็นผู้
ฝึกสอน จึงไม่ใช่บทบาทใดบทบาทหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากต้องมีหลายบทบาทเพื่อการพัฒนา
นักกีฬาและความสามารถนักกีฬาไปพร้อมกัน ดังนั้นบทบาทผู้ฝึกสอนจึงควรเป็น หลายอย่างดังนี้ 
   1) ผู้ฝึกสอน เป็นแม่แบบ (As a Role Model) ผู้ฝึกสอน เป็นผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุด
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ต่อนักกีฬา โค้ชจะถ่ายทอดจัดปรับและส่งผ่านปรัชญา ค่านิยม ทัศนคติ การ 
รับรู้ตนเองท้ังต่อการแข่งขันกีฬาและการกีฬาโดยรวมตลอดจนการดำเนินชีวิตของการกีฬา 
   2) ผู้ฝึกสอน เป็นแรงจูงใจ (As a Motivator) ผู้ฝึกสอน ควรมีบทบาทเป็นแรงจูงใจ
เพื่อให้นักกีฬา มุ่งมั่นในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการเล่นกีฬา บทบาทเป็น
แรงจูงใจของโค้ชจึงมีความจำเป็นและความสำคัญต่อนักกีฬาอย่างยิ่ง 
   3) ผู้ฝึกสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ (As a Resource Person) ซึ่งแน่นอนท่ีสุด ผู้ฝึกสอน 
ต้องใฝ่หาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถนักกีฬา ท่ี
สำคัญท่ีสุดคือ ความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬานั้น ๆ ท้ังด้านสมรรถภาพ กลวิธี 
(Technique) กลยุทธ์(Tactic) และการวิเคราะห์ความสามารถนักกีฬาเพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพปลอดภัย ในเวลาอันส้ัน 
   4) ผู้ฝึกสอนท่ีรู้บทบาทหน้าท่ี (Roles and Rights) ผู้ฝึกสอนท่ีดีควรมีการศึกษา
หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแข่งขันกีฬาของนักกีฬา เพื่อจะให้ทราบและกำหนดบทบาทของตน
ได้ถูกต้อง 
   5) ผู้ฝึกสอน ท่ีเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังด้านแรงจูงใจ ความพยายาม 
อารมณ์ความสามารถในการเรียนรู้ ความฉลาด และความคิด ตลอดจนทักษะ สมรรถภาพร่างกาย 
และสมรรถภาพจิต ซึ่งมีผลต่อการเล่นกีฬาท้ังส้ิน  
  การท่ีจะเป็นผู้ฝึกสอนท่ีดีและมีความสามารถนั้น จะต้องมีบทบาทในการฝึกสอนแก่ นัก
เทนนิสแต่ละคนท่ีแตกต่างกันเพื่อสามารถท่ีจะพัฒนานักเทนนิสนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ความมุ่งมั่นและต้ังใจจริงของผู้ฝึกสอนรับรู้บทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง ตลอดจนสร้างให้นักกีฬารู้บทบาทหน้าท่ี และความมุ่งมั่นเพื่อจุดมุ่งหมาย ในการ
สร้างคนให้เป็นคนดี ดังนั้น ผู้ฝึกสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ๆ ดังนี้ 
  สุพิตร สมาหิโต (2554, หน้า 22) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าท่ีของผู้ฝึกสอน ไว้ดังนี้ 
   1) ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานท่ีตนทำ 
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   2) สามารถหาวิธีที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ โดยเป็นวิธีการท่ีสะดวกประหยัดและ
มีประสิทธิภาพท่ีสูงสุดท่ีสำคัญคือ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีก 
ด้วย 
   3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์แข่งขัน 
   4) ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ให้กับนักกีฬาและทีม 
   5) ทำงานอย่างมีระบบตามขั้นตอน โดยมีแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า มีการ
พัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
   6) มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หวั่นไหวง่าย มีเหตุมีผลและมีความเป็นธรรมกับ
นักกีฬาทุกคน โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
   7) เป็นคนกลางท่ีจะประสานความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะในหมู่นักกีฬาหรือทีมกีฬา 
   8) ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาค้นคว้าทดลองวิธีการ        
ใหม่ ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาของตนเองให้พัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น 
  พฤติกรรมของผู้ฝึกสอน พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทำหรือการแสดงออกของ 
มนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดซึ่งมีความต้องการทางด้านจิตใจเป็นตัวเสริม เช่นความ 
ต้องการความรัก ความอบอุ่น จัดเป็นความต้องการภายใน 
  สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ (2559 , หน้า 45) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของผู้ฝึกสอน 
(Behavior of the Coach) ว่าพฤติกรรมของผู้ฝึกสอนมีอิทธิพลต่อนักกีฬา เพราะพฤติกรรมของผู้
ฝึกสอนสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาขยันซ้อมและต้ังใจแสดงความสามารถในการ
แข่งขันอย่างเต็มท่ี พฤติกรรมของผู้ฝึกสอนแบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ 
   1) แบบฝึกและการสอน (Training and Instruction) หมายถึง พฤติกรรมของผู้
ฝึกสอนท่ีมุ่งพัฒนาความสามารถของนักกีฬา เน้นการฝึกหัดท้ังสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางใจ 
และ 
ทักษะ พร้อมท้ังมีการกำหนดหน้าท่ีของนักกีฬาและการประสานงานภายในทีมไว้อย่างชัดเจน 
   2) แบบประชาธิปไตย (Democratic Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ฝึกสอน
ท่ียอมให้นักกีฬามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายวิธีการฝึกซ้อม ยุทธวิธีในการฝึกซ้อมและเกมการ 
แข่งขัน 
   3) แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Coaching Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ 
ฝึกสอนท่ีมีความเป็นเผด็จการในการตัดสินใจ เน้นความเป็นระเบียบวินัยมาก ทำงานอย่างเป็นระบบ 
และขั้นตอน เน้นการฝึกและการใช้อำนาจของความเป็นผู้นำในการออกคำส่ัง 



118 
 

   4) แบบสังคมสงเคราะห์ (Social Support Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ 
ฝึกสอนท่ีชอบช่วยเหลือสงเคราะห์นักกีฬา เมื่อนักกีฬามีความทุกข์ใจในทุก ๆ เรื่อง สร้างบรรยากาศ 
ในการทำงานท่ีดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกคนภายในทีม 
   5) แบบให้แรงเสริมทางบวก (Positive Feedback or Rewarding Behavior) 
หมายถึง 
   พฤติกรรมของผู้ฝึกสอนชอบให้เสริมแรงทางบวกกับนักกีฬาโดยวิธีการให้รางวัลหรือ
การชมเชยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ฝึกสอน 
  เจริญ กระบวนรัตน์ (2555, หน้า 54) กล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนไว้ว่า 
   1) การเป็นครู ผู้ฝึกสอนท่ีดี หมายถึง การเป็น ผู้ท่ีความพร้อม ในด้านความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิค ทักษะ ในแต่ละขั้นตอนของการฝึกกีฬาชนิดหรือประเภท นั้น ๆ 
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่ายสามารรถประยุกต์ใช้วิธีการฝึกได้ในทุกสถานการณ์ท่ีจะเอื้อให้เกิด
ประโยชน์และเป็นผลดีกับนักกีฬา 
   2) เป็นนักจิตวิทยาท่ีเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของนักกีฬา ควรเป็นผู้ท่ีสร้างความ
สนิทสนมเป็นกันเองกับนักกีฬาของตนและผู้ร่วมงาน ตลอดจนสร้างความมีชีวิตชีวา 
   3) เป็นนักสรีรวิทยาท่ีรอบรู้ ผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ท่ีกำหนดการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา
ซึ่งการฝึกซ้อมท่ีหนักและต่อเนื่องเป็นระบบเท่านั้น คือหนทางท่ีนำนักกีฬาไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการไม่
ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค ทักษะ หรือความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน การประสานงานของ
ระบบ ประสาท กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อันเป็นองค์ประกอบหลักของสมรรถภาพทางกายท่ี
สำคัญของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทุกคนจะต้องเข้าใจหลักทฤษฎีการฝึก และความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นผลมาจากการฝึกและจะต้องมีความรู้ 
   4) เป็นนักพูดท่ีดีในการทำหน้าท่ีควบคุมนักกีฬานั้น พ่อ แม่ เจ้าหน้าท่ีประจำทีม 
ผู้บริหารกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนส่ือมวลชนทุกแขนงจะต้องทำความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับ
นักกีฬา การพูด หรือเขียนส่ิงใดควรจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าท่ีจะสร้างความกดดันบีบค้ัน
ให้เกิดความรู้สึกท้อหมดกำลังใจเพื่อจะช่วยกระตุ้นหรือเป็นแรงใจทำให้นักกีฬาเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ีเขากำลังกระทำอยู่และมีกำลังใจท่ีจะกระทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
   5) ทำตัวให้เป็นนักสืบบางโอกาส บางครั้งหรือบางเวลาผู้ฝึกสอนกีฬาจำเป็นต้องทำ
หน้าท่ีสืบหาข้อมูลบางอย่างด้วยตนเอง เพื่อสืบหาเหตุท่ีมาของปัญหาและวิธีการแก้ไข 
   6) ทำตัวเป็นนักแสดงให้เข้าบรรยากาศเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์หรือบรรยากาศใน
ช่วงเวลานั้น ผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพควรจะมีไหวพริบปฏิภาณรู้ว่าช่วงเวลาใดควรจะ
ปรับเปล่ียนนิสัยตนเอง ช่ัวคราวเพื่อให้เกิดผลดีกับทีมหรือนักกีฬา 
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   7) เป็นนักเผด็จการในบางเวลาในบางโอกาส ผู้ฝึกสอนกีฬาจำเป็นต้องทำตัวเหมือน 
นักเผด็จการ แต่มีมนุษยธรรม เพราะอาจจะมีบางกรณีจะต้องตัดสินใจลงไปโดยท่ีไม่อาจรอปรึกษาใคร
ได้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในลักษณะดังกล่าวนี้ ผู้ฝึกสอนควรจะได้ไตร่ตรองโดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นหลัก 
  6.2 องค์ประกอบของผู้ฝึกสอน 
  สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2551, หน้า 63) ได้กล่าวว่า ผู้ฝึกสอนเป็นจำนวนมากมีความ
องการท่ีจะเป็นผู้สอนท่ีดีและประสบความสำเร็จ องค์ประกอบสำคัญ ๆ ท่ีจะทำให้ผู้ฝึกสอนประสบ
ความสำเร็จ มีดังต่อไปนี้ 
   1) แรงจูงใจ (Motivation) ผู้ฝึกสอนต้องมีแรงจูงใจท่ีต้องการจะเป็นผู้ฝึกสอนอย่าง
จริงใจ นอกจากนั้นผู้ฝึกสอนต้องมีความเสียสละ และการทำงานทุกอย่างต้องมีการวางแผนท่ีดีเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบางครั้งผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เพื่อ
การเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา 
   2) มีความรู้เกี่ยวกับการกีฬา (Knowledge of Your Sport) ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในยุทธวิธีต่าง ๆ ของประเภทกีฬาท่ีตนฝึกสอนอยู่ สามารถอธิบายและสาธิตทักษะต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
   3) มีปรัชญา (Philosophy) ผู้ฝึกสอนควรมีหลักการ ความเช่ือและมีความมั่นคงทาง 
จิตใจ 
   4) เป็นผู้ฝึกสอนท่ีดี (Be a Good Teacher) ผู้ฝึกสอนควรศึกษาค้นคว้าเทคนิค              
ใหม่ ๆ ในกีฬาท่ีตนกำลังฝึกสอนอยู่ และพยายามต้ังใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
   5) เป็น ผู้จัดการท่ี ดี (Be Organized) ผู้ ฝึกสอนควรรู้ จักการวางแผน การต้ัง
งบประมาณการ บริหารงาน และการประเมินผล 
   6) มีความคิดเป็นทางบวก (Be Positive) ผู้ฝึกสอนควรสร้างทัศนคติท่ีเป็นทางบวก 
ให้แก่นักกีฬา และควรให้ผลย้อนกลับแก่นักกีฬาในทางบวกเสมอ 
   7) บุคลิกลักษณะ (Personality) ผู้ฝึกสอนควรมีบุคลิกลักษณะเป็นตัวของตัวเอง 
และรู้จัก ศึกษาถึงบุคลิกลักษณะของผู้ฝึกสอนคนอื่น ๆ ท่ีเคยประสบความสำเร็จมาแล้ว 
   8) รู้จักเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จ (Preparation Success) ผู้ฝึกสอนควรมี
การเตรียม ความพร้อมในการสร้างทีม โดยยึดหลัก 6’s ดังต่อไปนี้ 
    8.1) ทักษะ (Skill) ผู้ฝึกสอนควรมีความรู้และทักษะท่ีดีและถูกต้องในประเภท
กีฬาท่ีตนฝึกสอน 
    8.2) ยุทธวิธี (Strategy) ผู้ฝึกสอนควรศึกษายุทธวิธีการเล่นแปลกใหม่อยู่เสมอ 
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    8.3) ความเร็ว (Speed) ผู้ฝึกสอนควรมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วในการทำงาน มี
ความคล่องแคล่วว่องไว 
    8.4) ความแข็งแรง (Strength) ผู้ฝึกสอนต้องมีความแข็งแรง สุขภาพร่างกายดี
เพื่อพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ 
    8.5) ความอดทน (Stamina) ผู้ฝึกสอนต้องมีความอดทน เสียสละต่อการฝึกซ้อม 
กีฬา 
    8.6) ควบคุมความเครียด (Stress Control) ผู้ฝึกสอนควรต้องศึกษาวิธีการ
ควบคุมความเครียดให้แก่ตนเองและนักกีฬา 
   9) ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ (Teach Your Athletes about Proper Nutrition) 
ผู้ฝึกสอน ต้องให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการแก่นักกีฬา โดยแนะนำการรับประทานต้ังแต่ช่วงการ 
ฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน 
   10) ไม่ทำตัวมากกว่าเป็นผู้ฝึกสอน (Don’t over Coach) ผู้ฝึกสอนไม่ควรทำตัวให้ 
วุ่นวายเกินไป การส่ือสารท่ีซ้ำซ้อนอาจทำให้นักกีฬาและคนรอบข้างเกิดความสับสน 
   11) กำหนดเป้าหมาย (Set Goals) ผู้ฝึกสอนควรกำหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง
และนักกีฬาสามารถปฏิบัติได้ 
   12.) พัฒนาความสามารถส่วนบุคคล (Strive for Individual Improvement) ผู้
ฝึกสอนควรเข้าใจในความสามารถและความแตกต่างระหว่างนักกีฬาแต่ละคน 
   13) ชนะและแพ้ (Winning and Losing) ผู้ฝึกสอนต้องเตรียมความพร้อมเสมอ
สำหรับผลการแข่งขัน ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ แต่ส่ิงสำคัญต้องพยายามให้นักกีฬาเล่นอย่างเต็ม
ความสามารถ 
  6.3 บุคลิกลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีดี 
  เจษฎา เจียระไน (2560, หน้า 60) ได้กล่าวว่า ผู้ฝึกสอนท่ีดีควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
   1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ 
   2) มีความรู้ทันสมัยเกี่ยวกับหลักวิธีการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
แก่นักกีฬา 
   3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ท่าทางสไตล์ของผู้เล่น 
   4) มีความสามารถในการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   5) มีจริยธรรมและเช่ือถึงคุณค่าของการแข่งขัน 
   6) รู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
   7) มีปรัชญาเป็นของตนเอง 
   8) อุทิศตน กระตือรือร้น และมีความคิดริเริ่ม 
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   9) มีเป้าหมาย 
   10) ต้องสร้างวินัยในทีม 
   11) มีจิตวิทยา 
   12) ไม่เห็นแก่ตัว 
   13) มีมนุษยสัมพันธ์ 
   14) มีความรับผิดชอบต่อผู้เล่น ชุมชน สังคม และต้นสังกัด 
   15) ต้องมีความรู้ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เล่น 
   16) มีความเป็นผู้นำ 
   17) มีนักกีฬาท่ีดี 
  สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2559, หน้า 14) ได้กล่าวว่า บุคลิกลักษณะของผู้ฝึกสอนเป็น
ส่ิงสำคัญมากต่อ นักกีฬา เพราะนักกีฬามักจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะของผู้ฝึกสอนของตนเอง 
เพราะฉะนั้นผู้ฝึกสอน จึงควรพัฒนาบุคลิกลักษณะของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักกีฬาต่อไป 
บุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ฝึกสอน มีดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้ฝึกสอนต้องให้ความใส่ใจท่ีต้องการจะประสบความสำเร็จ 
   2) ผู้ฝึกสอนต้องมีลักษณะการเป็นผู้นำท่ีมีความสามารถ 
   3) ผู้ฝึกสอนต้องความยุติธรรม 
   4) ผู้ฝึกสอนต้องมีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า 
   5) ผู้ฝึกสอนต้องมีความรับผิดชอบ 
   6) ผู้ฝึกสอนต้องมีอารมณ์มั่นคงแจ่มใส และรู้จักการควบคุมอารมณ์ 
   7) ผู้ฝึกสอนต้องตัดสินใจได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ 
   8) ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ในหลักการบริหารท่ีดี 
   9) ผู้ฝึกสอนต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
   10) ผู้ฝึกสอนต้องมีความรอบรู้ในเกมการแข่งขันของกีฬาประเภทนั้น ๆ 
   11) ผู้ฝึกสอนต้องรู้จักวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
   12) ผู้ฝึกสอนต้องรู้จักการสร้างความสามัคคีภายในทีม 
  สรุปได้ว่าผู้ฝึกสอน/ผู้เช่ียวชาญกีฬา คือ บุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และความรอบรู้
สูง ในเรื่องของชนิดกีฬานั้น ๆ มีความชำนาญและกว้างขวางพอต่อการกีฬาท่ีทำ มีอำนาจบทบาท ใน
การควบคุม ดูแล ประสานงาน และกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อนักกีฬาและทีม เป็นผู้วางแผนกำหนด  
แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7. องค์ประกอบที่ 7 การคัดเลือกนักกีฬา 
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 การคัดเลือกตัวนักกีฬาจึงต้องมีหลักและวิธีการท่ีกำหนดไว้อย่างมีระบบระเบียบ ส่ิงท่ีควร
พิจารณาในการคัดเลือกตัวนักกีฬามีดังต่อไปนี้ คือ 
   1) การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักกีฬาจากแหล่งต่าง ๆ สมัครเข้ามาคัดเลือกเป็น
นักกีฬาอย่างท่ัวถึง ผู้ฝึกสอนจะต้องประสานงานและจำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
เกี่ยวกับรายละเอียดในการรับสมัครและส่ิงท่ีต้องพิจารณาในการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาโดยใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ หรือทำหนังสือติดต่อไปยัง
หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ต้องทำล่วงหน้า เพื่อให้มีโอกาส
เผยแพร่ข่าวการคัดเลือกอย่างท่ัวถึง และเพื่อให้ผู้ฝึกสอนมีเวลาเตรียมการในการประชุมช้ีแจงกับ
ผู้สมัครคัดเลือกเป็นเวลานาน ทำให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น 
   2) การช้ีแจงหลักและวิธีการคัดเลือก ผู้ฝึกสอนจะต้องช้ีแจงหลักและวิธีการคัดเลือก
นักกีฬา ท่ีทำให้ผู้สมัครมีความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลาของการฝึกซ้อมเพื่อการ
คัดเลือก สถานท่ีฝึกซ้อม ตลอดจนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณา เป็นต้น 
   3. การพิจารณาศักยภาพของผู้เล่น การคัดเลือกตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอนจะต้องมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาศักยภาพของผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกอย่างถูกต้องและยุติธรรมโดยการ
กำหนด คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับประเภทของชนิดกีฬาท่ีต้องการคัดเลือก การกำหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าว จะต้องได้มาจากการพิจารณาร่วมกันกับทีมผู้ฝึกสอน และอาจนำหลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้ในการคัดเลือกร่วมกับการพิจารณาคุณลักษณะประจำตัวของนักกีฬาเหล่านั้น ซึ่ง
คุณลักษณะ ดังกล่าวได้แก่ 
    3.1 ด้านสุขภาพ การพิจารณาด้านสุขภาพ เป็นส่ิงสำคัญพื้นฐานในการคัดเลือก
ตัวนักกีฬา อนาคตทางการกีฬาขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพท่ีดี หากนักกีฬามีสุขภาพไม่ ดีหรือมีอาการ
บาดเจ็บแฝงติดตัวมา จะเป็นปัญหาทำให้ประสิทธิภาพของทีมด้อยลงไป ดังนั้นหากเป็นไปได้ควรจัด
แพทย์มาตรวจสุขภาพของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย 
    3.2 ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการพิจารณาสมรรถภาพท่ัวไปและ
สมรรถภาพทางกาย พิเศษเฉพาะนักกีฬา โดการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามวิธีการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพิจารณาความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายของผู้สมัครแต่ละคน 
    3.3 ด้านทักษะการกีฬา โดยการเปิดโอกาสให้ ผู้รับการคัดเลือกได้แสดง
ความสามารถตามรูปแบบของตนอย่างเต็มท่ี เพื่อผู้ฝึกสอนจะได้ศึกษาค้นคว้าหาความสามารถพิเศษ
ของเขาและเมื่อร่วม ฝึกซ้อมตามรูปแบบท่ีผู้ฝึกสอนกำหนดก็สามารถปฏิบัติได้ สามารถปรับปรุงการ
เล่นตามท่ีผู้ฝึกสอนกำหนดให้ได้ เป็นต้น 
    3.4 ด้านจิตใจ โดยการสังเกตสภาพจิตใจโดยท่ัวไป ได้แก่ ความต้ังใจ การอุทิศ
ตน ความมานะพยายามในการปรับปรุงตนเอง ความเอาจิรงเอาจังกับการฝึกซ้อม อุทิศตนเสียสละ มี
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ความหนัก แน่นทางอารมณ์ สามารถอดทนอดกล้ันต่อคำวิพากษ์วิจารณ์รอบด้าน ต้องอดทนฟัง คำส่ัง
จากผู้ฝึกสอน ความมุมานะพยายามเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นท่ีจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาท่ีดีมีอนาคต
เพราะงานการฝึกซ้อมกีฬาเป็นงานท่ีหนัก ต้องใช้เวลา และต้องยอมละท้ิงความสะดวกสบายต่าง ๆ 
ได้นักกีฬาท่ีแพ้ใจตนเองมีโอกาสยาก ท่ีจะพาตนเองไปสู่ยอดนักกีฬาได้ 
     3.5 ด้านสติปัญญา โดยการสังเกตการรับรู้ เรียนรู้ทักษะและวิธีการต่าง ๆ ท่ีผู้
ฝึกสอน ถ่ายทอดให้แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเกมการเล่นอย่างเหมาะสม ดังคำกล่าวท่ีว่าเล่น
ด้วยสมอง เล่นด้วยปัญญาและความชาญฉลาด 
    3.6 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยการพิจารณาและสังเกตความสามารถทางด้าน         
มนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพ การแสดงออก การพูด มีลักษณะของความเป็นมิตร สามารถอยู่ร่วมกับคน
อืน่ได้อย่างมีความสุข สามารถครองใจเพื่อนร่วมทีมได้ ทำให้ทีมมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงใน
การฝึกซ้อม ซึ่งจะทำให้ทีมไปสู่ชัยชนะได้ โดยชนะท้ังฝีมือและชนะใจของทุก ๆ คน 
   4) การตัดตัว หลังจากท่ีได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมและการพิจารณาศักยภาพของ
ผู้สมัครท่ีคัดเลือกตัวมาแล้ว ผู้ฝึกสอนจะต้องตัดสินว่าผู้สมัครท่ีได้รับการคัดเลือกคนใดจะเป็นนักกีฬา
ร่วมทีม เช่น การตัดตัวนักกีฬาวอลเล่ย์บอลจะต้องยุติได้ว่าใครจะเป็นผู้เล่นใน 12 คน ตามระเบียบ
กติกาการแข่งขัน โดยผู้ฝึกสอนจะต้องประกาศรายช่ือผู้เล่นดังกล่าวเพื่อให้มาอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของตนเอง งานพิจารณาตัดตัวนักกีฬาเป็นงานท่ีลำบากท่ีสุดงานหนึ่งของผู้ฝึกสอน เพราะผู้
ฝึกสอนมักเกิดความวิตกกังวลว่าการตัดสินใจของตนจะผิดพลาด ตลอดจนตองเผชิญหน้ากับผู้ท่ี มี
ความสมหวังและผิดหวัง โดยเฉพาะผู้ท่ีผิดหวังถูกคัดช่ือออก ต้องให้กำลังใจ เห็นอกเห็นใจด้วยความ
จริงใจ ให้ผู้ท่ีตัดตัวออกมีความรู้สึกว่าอยากจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตัวอีกถ้ามีโอกาสการประกาศ
ผลการตัดตัวจะต้องทำด้วยความรอบคอบ มีหลักเกณฑ์ท่ีทุกคนยอมรับในผลการประกาศนั้น 
  สรุปได้ว่าการคัดเลือกนักกีฬา คือ หลักการ วิธีการคัดเลือก หรือขั้นตอนการได้มาของ
นักกีฬาแต่ละประเภท มีการกำหนดนโยบายหรือวางแผนเพื่อให้โรงเรียนมีนักกีฬาท่ีมีคุณภาพเข้ามา
ศึกษาภายในโรงเรียนของท่าน มีการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกนักกีฬาอย่างมีมาตรฐานเพื่อ 
นำไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
 8. องค์ประกอบที่ 8 การฝึกซ้อม 
 การฝึกซ้อม (Training) การฝึกซ้อม หมายถึง การใช้อวัยวะต่าง ๆ ให้ออกกำลังหรือทำงาน
ซ้ำ ๆ กันบ่อย ๆ อย่างมีระบบระเบียบโดยมีเป้าหมายให้อวัยวะเหล่านั้นมีการพัฒนา แข็งแรง 
เจริญเติบโต และสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกซ้อมเพื่อการเล่นกีฬาหรือการ
แข่งขันกีฬา มีเป้าหมาย เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมสำหรับการเล่นหรือแข่งขันกีฬานั้น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยท่ัวไป การฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือเพื่อการอาชีพจะมี
เป้าหมายให้ร่างกาย มีประสิทธิภาพถึงขีดสูงสุด พร้อมท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละครั้ ง โดยหวัง
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ผลให้ชนะการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนในกีฬาท่ีประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ของการฝึกซ้อม รวมท้ังความรู้ความเข้าใจในสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางกายของนักกีฬาแต่ละ
คน ตลอดจน วิธีการฝึกซ้อมท่ีถูกต้องและเหมาะสมต่อการเล่นหรือการแข่งขันกีฬานั้น ๆ และต้อง
เตรียมร่างกาย ให้พร้อมท่ีสุดสำหรับการแข่งขัน  (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 
2559, หน้า 39 - 44) 
 หลักการฝึกซ้อมโดยท่ัวไปควรแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย 
  1) ระยะการฝึกซ้อมร่างกายเพื่อปรับตัวให้พร้อมสำหรับการฝึกทักษะ ได้แก่ การฝึกเพื่อ
ปรับสภาพร่างกายก่อนการฝึกทักษะทางกีฬา ซึ่งควรประกอบด้วยการฝึกความอดทนของหัวใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือดการฝึกกล้ามเนื้อท่ัวไป ได้แก่กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อไหล่ และแขน 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความอ่อนตัวของร่างกายการฝึกความเร็วและความคล่องแคล่ว ว่องไวใน
การเคล่ือนท่ีหรือการเคล่ือนไหวของร่างกาย ตลอดจนการฝึกในการเคล่ือนท่ีและการทรงตัวที่ดี 
  2) ระยะการฝึกทักษะ หลังจากการปรับสภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมแล้วสามารถ
เริ่มการฝึกทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเล่นกีฬานั้น ๆ ได้ในกรณีการฝึกทักษะท่ียากและซับซ้อน
โดยเฉพาะทักษะท่ีต้องใช้ความละเอียดหรือการเคล่ือนไหวโดยอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย เป็น
การเฉพาะผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อเป็นพิเศษเฉพาะท่ีจะต้องใช้เพื่อให้นักกีฬาสามารถ ปฏิบัติ
ตามทักษะนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นักกีฬาจะต้องมีกำลังขา หรือสปริงข้อเท้าท่ีดีจึงจะ
สามารถทำได้ถูกต้องและแม่นยำตามต้องการ 
  3) ระยะการฝึกทักษะ โดยการเพิ่มความรวดเร็วและความแข็งแกร่งและให้เกิดความ
แม่นยำ ผู้ฝึกสอนต้องแน่ใจว่านักกีฬาสามารถทำทักษะนั้น ๆ ได้ถูกต้องแล้วหลายๆ ครั้ง หลังจากนั้น
จึงค่อยเพิ่มการปฏิบัติทักษะนั้น ๆ ด้วยความรวดเร็ว แข็งแรงและแม่นยำ ซึ่งอาจจำเป็นต้องฝึก
สมรรถภาพการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและความสัมพันธ์ของการเคล่ือนไหวควบคู่ไปกับการฝึก
ระบบประสาท ถึงแม้ว่าโดยปกติการทำงานของกล้ามเนื้อจะกำกับหรือควบคุมโดยระบบประสาท ซึ่ง
ส่ังการจากสมองแต่การฝึกซ้อมและการทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนการทำงานของระบบประสาทส่ังงาน เกิด
ความชำนาญ การส่ังการอาจไม่จำเป็นต้องส่ังการจากสมอง แต่การทำงานอาจสามารถลัด ขั้นตอนได้
ด้วยวิธีลัดจากไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อได้ก่อนท่ีสมองจะส่ังการซึ่งเป็นการร่นระยะเวลา ในฉับพลันทำ
ให้นักกีฬาท่ีมีการฝึกซ้อมมาดีจะได้เปรียบ 
  4) ระยะเตรียมการแข่งขัน ระยะนี้นักกีฬาจะมีความพร้อมท้ังทางร่างกายและทักษะ 
แต่ก็จำเป็นต้องมีการทบทวนทักษะการเล่นท่ีมีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคนิคท่ีเคยได้มีการฝึก ผ่าน
มาแล้ว เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและชำนาญยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้ฝึกสอนสามารถสอดแทรก เทคนิค
และแทคติกการเล่นท้ังในการเล่นเพื่อรุกและการเล่นเพื่อรับให้นักกีฬา หรือในกรณีการเล่น เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักกีฬา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วยให้นักกีฬามี 
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ความมั่นใจและความเช่ือมั่นในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมมากยิ่งขึ้น การฝึกซ้อมในช่วงนี้จำเป็นต้องเพิ่ม
ทักษะในการเล่นเป็นทีมหรือการซักซ้อมความแม่นยำในทักษะการเล่นต่างๆ การฝึกซ้อมท่ีดีโค้ชต้อง
มั่นใจว่านักกีฬาทุกคนในทีมมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะ ด้านสมรรถภาพทางกายและทาง
จิตใจ สมรรถภาพทางทักษะ ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคและแทคติก การเล่น ความแม่นยำในกฎกติกา
มารยาทในการแข่งขัน 
   4.1) การแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อม (Periodization) 
   การแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อม (Periodization) เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างหนึ่งของ 
การฝึกซ้อมและการวางแผน การแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมเป็นการแบ่งกระบวนการฝึกซ้อมของ
นักกีฬาออกเป็นช่วง ๆ โดยในแต่ละช่วงจะมีจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมท่ีเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับการ
ให้ความสำคัญและระยะเวลาของการฝึกซ้อม ท้ังนี้เพื่อเตรียมร่างกายนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการ
ฝึกซ้อมท่ีหนักขึ้นในช่วงต่อไปจนกระท่ังนักกีฬาก้าวขึ้นไปถึงขีดความสามารถสูงสุดในช่วง การแข่งขัน
ท่ีสำคัญสำหรับการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมจะแบ่งช่วงการฝึกซ้อมจากรอบการฝึกซ้อมใหญ่สุด ลงไป
ถึงรอบการฝึกซ้อมเล็กสุดได้ดังต่อไปนี้ คือ 
    (1) การฝึกซ้อมรายปี (Macrocycles) คือ กระบวนการฝึกซ้อมจากจุดเริ่มต้น
การฝึกซ้อมดำเนินไปถึงการแข่งขันท่ีสำคัญและ ตลอดถึงการฝึกซ้อมช่วงหลังการแข่งขันหรือช่วงฟื้น
สภาพร่างกาย การฝึกซ้อมรายปีจะประกอบด้วย ช่วงการฝึกซ้อม (Periods) 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการ
แข่งขัน (Preparation) ช่วงการแข่งขัน (Competition) และช ่วงหลังการแข่งขันหรือการฟื้นสภาพ 
(Transition or Recovery) โดยในแต่ละช่วงการฝึกซ้อมจะประกอบด้วยจำนวนระยะการฝึกซ้อม 
(Phases) และมีจุดมุ่งหมาย การฝึกซ้อม ความหนัก และระยะเวลาแตกต่างกัน 
    (2) การฝึกซ้อมช่วงก่อนการแข่งขัน (Preparation Period) เป็นช่วงการฝึกซ้อม
สำหรับเตรียม ความพร้อมของนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขัน บางครั้งอาจจะเรียกว่าการฝึกซ้อมช่วงก่อน
ฤดูกาลแข่งขัน (Pre-season Training) การฝึกซ้อมช่วงการแข่งขัน (Competition Period) หรือ
อาจเรียกว่าการฝึกซ้อม ช่วงฤดูกาลแข่งขัน (Season) เป็นช่วงท่ีสำคัญของนักกีฬาในการท่ีจะก้าวไป
ถึงขีดความสามารถ สูงสุด เป็นช่วงท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญ 
    (3) การฝึกซ้อมช่วงหลังการแข่งขัน (Transition Period) บางครั้งเรียกว่าช่วง
การฟื้นฟูสภาพหรือการสร้างขึ้นใหม่ (Recuperation or Regeneration) เป็นการฟื้นฟูสภาพ
ระหว่างการฝึกซ้อม ช่วงการแข่งขันและการเริ่มต้นการฝึกซ้อมช่วงก่อนการแข่งขันครั้งใหม่เป็นช่วงท่ี
ยอมให้นักกีฬา มีการฟื้นสภาพจากความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจจากการแข่งขัน นักกีฬามี
การเข้าร่วม การฝึกซ้อมในประเภทกีฬาอื่นๆ หรือเป็นการพักผ่อนมีกิจกรรม (Active Rest) โดยการ 
ออกแบบ การฝึกซ้อมต้องเปิดโอกาสให้มีการผ่อนคลายทางด้านจิตใจและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การ 
ฝึกซ้อมรายเดือน (Mesocycles) คือ กระบวนการฝึกซ้อมภายในแต่ละระยะการฝึกซ้อม (Phases)  
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ซึ่งอาจมีระยะเวลา ประมาณหนึ่งเดือนหรืออาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ 
    (4) การฝึกซ้อมรายสัปดาห์ (Microcycles) คือ กระบวนการฝึกซ้อมภายในแต่
ละรอบการฝึกซ้อมรายเดือน (Mesocycles) ซึ่งปกติจะประกอบด้วย 2 - 6 การฝึกซ้อมรายสัปดาห์
ต่อหนึ่งการฝึกซ้อมรายเดือน การฝึกซ้อมรายสัปดาห์จะใช้เวลา 7 - 9 วัน และน้อยสุด 3 วัน และใน
แต่ละรอบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์จะประกอบด้วย การฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง 
    การฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง (Training Session) คือ การทำงานในหนึ่งครั้ง เช่น 
การออกกำลังกายตอนเช้า การออกกำลังกายตอนเย็น ปกติในหนึ่งรอบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์
นักกีฬาจะมีวันว่าง (วันพักผ่อน) จนถึงการฝึกซ้อม 3 ครั้งในหนึ่งวัน แต่โดยปกติท่ัวไปอาจจะ
ประกอบด้วยการฝึกซ้อมหนึ่งหรือสองครั้งในหนึ่งวัน และ การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งควรจะมี
จุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียว โดยการฝึกซ้อม ในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยจำนวนของ
หน่วยการฝึกซ้อม หน่วยการฝึกซ้อมเป็นองค์ประกอบ ของการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง เช่น การอบอุ่น
ร่างกายการคลายอุ่น เป็นต้น ปกติการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยหนึ่งถึงห้าหน่วยการ
ฝึกซ้อม 
   สรุปได้ว่าการฝึกซ้อม คือ กระบวนการท่ีจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบแบบ
แผน มีจุดประสงค์ชัดเจนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนานักกีฬาให้มี
ความสามารถสูงสุดตามลำดับ มีการจัดทำแผนการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา (ระยะส้ัน/ระยะยาว) และ
เพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างครบวงจร ซึ่งการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ 
พัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
 9. องค์ประกอบที่ 9 การจัดประสบการณ์ในการแข่งขัน 
  9.1 ความหมายของประสบการณ์ 
  ประสบการณ์ หมายถึง ความชัดเจนท่ีเกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา และ
ประสบการณ์ก็เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะมี 
อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้  
   1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีเราได้ปะทะหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้พบเอง 
กระทำเอง ได้ยินได้ฟังเอง  
   2) ประสบการณ์รอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ประสบการณ์ทางอ้อม เป็น
ประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอดหรือรับรู้มาอีกทอดหนึ่ง 
  ดังนั้นการท่ีจะส่งเสริมให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา ก็จะต้อง
ส่งเสริมและจัดประสบการให้กับนักกีฬา โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน และประเมินสมรรถนะของนักกีฬาอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาจุดเด่น จุดด้อยของนักกีฬาในการแข่งขันครั้งต่อไป 
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  สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์ในการแข่งขัน คือ การจัดการแข่งขันกีฬาให้นักกีฬาได้
เกิดความพร้อม ซึ่งเป็นการประเมินผลความสามารถของทีมและได้พบจุดบกพร่องของทีมในการหา
ทางแก้ไขในข้อท่ีผิดพลาด และกระตุ้นให้เกิดทักษะในด้านกีฬาท้ังในระดับโรงเรียน และการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ เพื่อดูผลสำเร็จของการแข่งขันกีฬาและความมีน้ำใจนักกีฬา 
 10. องค์ประกอบที่ 10 งบประมาณ 
  10.1 ความหมายของงบประมาณ 
  ธวัช วีระศิริวัฒน์ (2558, หน้า 15) ได้กล่าวถึง งบประมาณ ไว้ดังนี้ การจัดเตรียม
งบประมาณ หมายถึง การวางแผนและการจัดงบประมาณการเงินในการใช้จ่ายในการจัดเตรียมทีม 
โดยรอบคอบและรัดกุม วิธีการบริหารงบประมาณ ควรจำเนินงานในลักษณะวงจรงบประมาณ 
(Budget Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   10.1.1 การจัดทำงบประมาณ 
    1) การจัดต้ังคณะทำงานท่ีประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประธาน
ควรเป็นผู้บริหารท่ีสามารถมอบหมายนโยบาย และมีความรู้ด้านงบประมาณ ส่วนคณะทำงาน คือ 
ผู้ทำหน้าท่ีวางแผนงานเพื่อประเมินรายรับ ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำหน้าท่ี
ประมาณการรายจ่าย ผู้แทนส่วนกลางท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการผู้แทนจากฝ่าย
บัญชีและการเงินท่ีจะช่วยตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินและงบกระแสเงินสด 
    2) การกำหนดระยะเวลา ท่ีต้องใช้ในการจัดเตรียมรายละเอียดงบประมาณ ของ
หน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพื่อปฏิบัติร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ 
    3) การตรวจสอบรายละเอียดของแบบร่างงบประมาณรายรับ รายจ่ายก่อน
นำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือท่ีประชุมของคณะกรรมการใช้พิจารณาต่อไป 
  10.2 การอนุมัติงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินจะมีการจัดต้ังคณะทำงานขึ้นมา 
ทำหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการองค์กรพิจารณา ซึ่งอาจมีการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้ปรับปรุงก่อนประกาศใช้เป็น 
งบประมาณประจำปีต่อไป 
  10.3 การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ถือเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญ
ท่ีสุดท่ีจะแปลงแผนงาน ให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม ธุรกิจยุคใหม่ ผู้บริหารในทุกระดับช้ัน จำเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ต้ังแต่ขั้นแผนงานจนถึงขั้นงบประมาณ ตลอดจนควรเป็นผู้มีส่วนต้ังแต่เริ่มต้น ใน
การจัดทำแผนงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อท่ีเมื่อต้องลงมือปฏิบัติงานจะได้เข้าใจภาพรวมในการ
บริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ อีกท้ังหากมีปัจจัย
เส่ียงเกิดขึ้น จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรตลอดจนกำกับดูแลงานในความ
รับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการบริหารจัดการและการควบคุมต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
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ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับองค์กรธุรกิจด้วย 
  10.4 การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน ในช่วงเวลาท่ีกำหนดว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการได้
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง หรือทบทวนแผนงานหรือไม่ นับเป็น
ขั้นตอนสำคัญท่ีฝ่ายบริหารต้องทำหน้าท่ีติดตามประเมินผลดังกล่าว ท้ังนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลการ 
ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดีด้วย งบประมาณหรือเงิน เป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการเตรียมทีม
กีฬา ผู้ฝึกสอนจะต้องวางแผนในการจัดเตรียมงบประมาณท่ีใช้ในการเตรียมทีมและการแข่งขันอย่าง
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีงบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในทุก ๆ ด้าน มีงบประมาณ
สำรองใช้ในกรณีเร่งด่วน รวมท้ังการจัดหาผู้สนับสนุนจากองค์กร มูลนิธิ ห้างร้าน หรือสมาคมต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจต่อนักกีฬาในทีมด้วย 
  สรุปได้ว่างบประมาณ คือ การจัดทำแผนงานในการจัดสรรงบประมาณด้านกีฬามีการ
รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 11. องค์ประกอบที่ 11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  11.1 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder theory)  
  แนวคิดทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder theory) เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและ
ชุมชนองค์กรมีภาระรับผิดชอบท่ีจะต้องตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ตนเอง การท่ีองค์กรจะสามารถดำรงอยู่ เติบโต และเจริญก้าวหน้าได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการ (Need) ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ท่ีเกิดขึ้นจากนโยบาย และการ
ดำเนินงานขององค์กร 
  11.2 ความหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  Freeman (Freeman, 1984) ได้กล่าวว่าธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้ต้องสามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น ธนาคาร และผู้มีเงิน) 
เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบดูแลส่ิงแวดล้อม หรือการทำการใด ๆ 
ท่ีทำให้โลกเป็นท่ีน่าอยู่ ท้ังนี้แนวคิดทางธุรกิจคุณธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต้อง
ดำเนินการ ไปพร้อมกัน เพราะผู้มีส่วนได้เสียคือ กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบ
จาก ความสำเร็จของภารกิจขององค์การ 
  Post และคณะ (Post, el al., 2002) ได้กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือ
กลุ่มซึ่งมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์การ นโยบาย และการปฏิบัติ 
  Jonker และ Foster (Jonker and Foster, 2005) ได้กล่าวว่า แนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นความชอบธรรมในรูปแบบใหม่ทางการจัดการและการกระทำหมายถึง ความต้องการกำไร
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สูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความพอใจและการตอบสนองความต้องการ
บางอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แม้องค์กรจะพยายามท่ีจะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
คำนึงถึงเป็นอันดับแรกได้สำเร็จ แต่การทำเช่นนั้นจะนำไปสู่การกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถจำแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภท ตาม 
Clarkson (Clarkson, 1995); Mcalister และคณะ (Mcalister, et al., 2005); Lawrence และ  
Weber (Lawrence and Weber, 2002) ดังนี้ 
   1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับแรก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปฐมภูมิ (Primary 
Stakeholders) คือกลุ่มและบุคคลท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินการและการดำรงอยู่ขององค์กร
ประกอบด้วย ผู้ถื อหุ้ น  (Stakeholders) เจ้าของ (Owner) นักลงทุน  (Investors) พนักงาน 
(Employees) ลูกค้า (Customers) และคู่ค้าหรือผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier)  
   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Stakeholders) คือ กลุ่มและบุคคลในสังคมผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรม
และการตัดสินใจขององค์กร แต่ไม่ได้มีพันธะต่อการดำเนินการขององค์กรถึงระดับท่ีเป็นความ จำเป็น
ต่อการดำรงอยู่ ขององค์กร ประกอบด้วย รัฐบาล (Governments) ชุมชน ท้องถิ่น  (Local 
communities) ส่ือ (Media)  
  อย่างไรก็ตาม การท่ีองค์กรจะประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
องค์การจำเป็นท่ีต้องสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลายผ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder engagement) ซึ่งมีผู้ให้คำนิยามของการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
  The Clarkson Center for Business Ethics (1990) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วน ได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการของการนำมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
องค์การออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Gray (Gray, 2002) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกลไกความ 
รับผิดชอบขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถดำเนินการได้ 
  Lawrence และคณะ (Lawrence, et al., 2005) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  Theaker (Theaker, 2004) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
วิธีการเช่ือมต่อกับบุคคลผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ท่ีมีศักยภาพอย่างแท้จริงกับองค์การธุรกิจ 
  Andriof และ Waddock (Andriof and Waddock, 2002) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นความไว้วางใจ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลและ/หรือ
สถาบันทางสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน 
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  Kaler (Kaler, 2003) ได้ก ล่าวว่า การมี ส่ วนร่วมของผู้มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย เป็ น
กระบวนการของการติดต่อส่ือสาร การให้คำปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียน 
  Gable และ Shireman (Gable and Shireman, 2005) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการของการจัดการความสัมพันธ์ท่ีพยายามท่ีจะเพิ่มความเข้าใจ และ
การเข้ารวมกันระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขา 
  Greenwood (Greenwood, 2007) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ แนวการปฏิบัติท่ีองค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะท่ีดีของการทำกิจกรรม
ขององค์การ นอกจาก Yang และคณะ (Yang et al., 2011) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ การติดต่อส่ือสารซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  Manetti (Manetti, 2011) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
กระบวนการท่ีองค์กรเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจ ทำให้พวก
เขาเข้าร่วมในการจัดการธุรกิจ การแบ่งปันข้อมูล มีการสนทนา และสร้างรูปแบบของความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญกับ
นโยบายขององค์การท่ีสร้างผลกระทบให้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น โดยองค์การมีภาระรับผิดชอบ ท่ี จะต้อง
ตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง โดยการสร้าง ความสัมพันธ์ผ่านการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกระบวนการของการสร้างการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและองค์การ ผ่านกระบวนการของการสนทนา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการ
ธุรกิจผ่านการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน แบ่งปันข้อมูล ให้คำ ปรึกษาหารือ บนพื้นฐานของการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจ 
การเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างรูปแบบของความ รับผิดชอบร่วมกัน 
  11.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  กลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จ
ของสถาบัน เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่ เป็นทางการ คณะกรรมการกำกับ ดูแลโรงเรีย น ใน ด้าน ต่าง ๆ  ศิษย์ เก่ า นายจ้าง 
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การท่ีทำหน้าท่ีกำกับดูแลกฎระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสีย
ภาษี ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการ
หรือวิชาชีพจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เราสามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาท  
อำนาจและความสำคัญ ได้ดังนี้ 
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   1) กลุ่มเด็กวัยเรียนและผู้ปกครอง มีความสำคัญสูงต่อองค์กร แต่มีบทบาทอำนาจ
ต่ำ ผู้จัดต้องให้ความสนใจพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์กลุ่มนี้ 
   2) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีความสำคัญสูงและมีบทบาทอำนาจสูง ท่ีอาจ
กระทบต่อความสำเร็จขององค์กรได้ ฉะนั้นผู้จัดต้องสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อขอการสนับสนุนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายนี้ 
   3) ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ไม่ใช่ผู้มีความสำคัญตามเป้าหมายขององค์กร แต่มีบทบาท 
อำนาจ และความสำคัญ เพราะมีบารมีด้านความอาวุโสในชุมชน จึงถือเป็นกลุ่มท่ีอาจส่งผลต่อความ
เส่ียงหรือความสำเร็จ ในการดำเนินองค์ จึงจำเป็นต้องมีวิธีบริหารจัดการท่ีดี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ
โครงการ กลุ่ม NGO ด้านการศึกษาผู้ใหญ่นอกวัยเรียน มีบทบาทอำนาจต่ำ และมีความสำคัญต่ำจึงมี 
ผลกระบทต่อองค์กรได้จำกัด ถือว่ามีความสำคัญในลำดับท้าย ๆ ท่ีอาจไม่จำเป็นต้องมีการบริหาร 
จัดการสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
  จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นจะช่วยให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกีฬา
ได้ตระหนักและเห็นความจำเป็น ต้องให้ความเอาใจใส่ และสร้างยุทธวิธีเพื่อนนำกลุ่มเหล่านี้เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยวางแผนการมีส่วนร่วมต่อไป 
  11.4 การมีส่วนร่วม 
   11.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
   นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550, หน้า 104) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจึงควรเข้า
ร่วม ในกระบวนการนี้ตังแต่เริ่มแรกจนกระท้ังถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และ การรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งอาจจะกล่าว
ได้ว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทีจะจัดการทรัพยากรของชุมชน 
ด้วยตัวของชุมชนเองได้และในการอธิบายการมีส่วนร่วมนั้นจำเป็นต้องอธิบายระดับของการมีส่วนร่วม 
เพื่อท่ีจะช้ีให้เห็นความสามารถของชาวบ้านในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553, หน้า 96) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนรวมท้ังมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา 
กำหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์กรการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด ท่ีเป็น
การส่ือสารสองทางท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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   สมเดช สีแสง (2553, หน้า 22) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารท่ี
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าท่ีของตน ซึ่งเป็น
หลักสำคัญ ของการบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า การบริหารคุณภาพท่ัว ท้ังองค์การ (Total Quality 
Control หรือ TQC) 
   สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลในองค์กร หรือต่าง
องค์กรได้ร่วมกันต้ังแต่การเริ่มคิด เริ่มวางแผน เริ่มปฏิบัติการ รวมท้ังร่วมติดตาม และประเมินผล ซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งอำนาจหน้าท่ี เกิดการสร้างสรรค์ทีจะกระทำในส่ิงท่ีบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกัน เพื่อให้
องค์กรบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากท่ีสุด 
   11.4.2 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2551, หน้า 17) ได้กำหนดความสำคัญ
ของการมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
    1) ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร 
    2) ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรท้ังหมด 
    3) ช่วยเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการ
ปฏิบัติงานและการย้ายงาน 
    4) ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ำ 
    5) ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน และให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้น 
    6) ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
    7) สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในองค์กร 
    8) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และทะนุถนอม 
    9) ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 
    10) เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงานให้ลด
น้อยลงและทำให้ผลของงานดีขึ้น 
   ชินรัตน์ สมสืบ (2550, หน้า 37) ได้กล่าวว่า ความสำคัญของการมีส่วนร่วม เป็นการ
พัฒนากระบวนการท่ีซับซ้อนเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทุกคนต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
    1) เป็นเครื่องช้ีว่าการตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความต้องการ 
    2) เพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มขีดความสามรถในการตรวจตอบได้ของรัฐ 
    3) ช่วยในการสร้างแผนต่าง ๆ ท่ีดีกว่าเดิม 
    4) เพิ่มความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
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    5) สร้างการสนับสนุนให้แก่หน่วยวางแผน 
   จินตวีร์ เกษมศุข (2554, หน้า 3) ได้กล่าวว่า ความสำคัญของการมีส่วนร่วม เป็น
การท่ีประชาชน จะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริหาร และทาง
การเมืองเพื่อกำหนดความต้องการในชุมชนของตน 
   สรุปได้ว่า ความสำคัญของการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมในการจัดการศึกษาต้ังแต่ การศึกษาปัญหาการวางแผนดำเนินการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพื่อขับเคล่ือนให้การจัดการศึกษานั้นดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ
ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
   นักวิชาการกล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2551 , หน้า 11) ได้กำหนดลักษณะการมีส่วนร่วม มี                       
4 ข้ันตอน คือ 
    1) การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ 
    2) การมีส่วนร่วมวางแผน 
    3) การมีส่วนร่วมดำเนินการ 
    4) การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล 
    5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   ประชุม สุวัติถี (2551, หน้า 4) ได้กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมเกิดจากพื้นฐาน 4 
ประการ คือ 
    1) เป็นบุคคลท่ีจะต้องมีความสามารถท่ีจะเข้าร่วม ต้องเป็นผู้มีศักยภาพ ท่ีจะเข้า
ร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการวางแผน การ
บริหารจัดการการบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
    2) เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม ผู้นั้นจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ 
    3) เป็นบุคลากรท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วม เป็นผู้ท่ีมีความเต็มใจสมัครใจท่ีจะ
เข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องไม่เป็นการบังคบหรือผลักดันให้เข้าร่วม 
โดยตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม 
    4) เป็นบุคคลท่ีต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าร่วม เป็นผู้มีโอกาสท่ีจะเข้าร่วม ซึ่ง
ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และการกำหนดกิจกรรมทีตนเองต้องการ ใน 
ระดับท่ีเหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ท่ีจะจัดการด้วยตนเอง 
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   Hugtington และ Nelson (Hugtington and Nelson, 1976, pp. 12 - 15) ได้
กล่าวว่า ลักษณะ การมีส่วนร่วมไว้ 3 ลักษณะคือ 
    1) การมีส่วนร่วมโดยดูท่ีกิจกรรม เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
    2) การมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากระดับการบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับแนวราบ 
ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมโดยไม่จริงจัง ระดับแนวด่ิง เป็นการมีส่วนร่วมกับผู้ท่ีมีอำนาจมากกว่า
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังแนวดิ่งและแนวราบ 
    3) การมีส่วนร่วมทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีอำนาจและควบคุม 
สรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วม เป็นการท่ีบุคคล ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น 
เข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะของการบริหารจัดการหรือสนับสนุน ทรัพยากร  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรมนั้น ๆ การคิดค้น ปัญหา สาเหตุ และ แนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วปฏิบัติตามแนวทาง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล 

ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
 1. ความหมายประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 ในทุกองค์กรประสิทธิผลเป็นส่ิงสำคัญสำหรับองค์การ มีความเกี่ยวพันกับผลงานหรือ
ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2556,หน้า 169) องค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลขององค์การ หากองค์การ
ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ องค์การนั้นก็จะล่มสลายไป (ประเสริฐ 
สมพงษ์ธรรม, 2558, หน้า 74; ภารดี อนันต์นาวี, 2555, หน้า 22; Barnard, 1972) นักวิชาการสาขา
ต่าง ๆ ได้ให้ความหมายประสิทธิผลองค์การ แตกต่างกันไปในรายละเอียดตามแต่ละสาขาวิชา แต่วาม
หมายหลักยังคงเป็นไปตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมายถึง ระดับความสามารถในการผลิตท่ี
ก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ (Ford, Armandi, and Heaton, 1988, p. 56; Godon 
et al, 1970, p.14; Northcraff and Neal, 1990, p. 6) สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2554, 
หน้า 118) ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผลองค์การเป็นผลการดำเนินงานท่ีองค์การสามารถคำเนิน
งานได้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้  (พั ชรินทร์  เขาว์กิ ติวุฒิ , 2550, หน้ า 33; 
Schermerhon, Hunt, and Osborn, 2003. p.9) 
 นอกจากนี้ นักวิชาการท่ีให้ความสำคัญกับประสิทธิผลองค์การในด้านการใช้ทรัพยากร
กล่าวไว้ว่าประสิทธิผลองค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการสรรหาและใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีคุณค่า เพื่อนำไปใช้ดำเป็นการให้ได้ผลตามเป้าหมาย (Hall, 
1991, p. 249; Steers, 1977, p.47) ทำนองเดียวกับ สำนักงบประมาณ (2545, หน้า 1 - 6) ให้
ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง การบรรลุเป้าหมายของการใช้ทรัพยากรในการบริหาร
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กิจกรรมและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารขององค์การท่ีได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน 
ส่วนความหมายประสิทธิผลองค์การท่ีให้ความสำคัญด้านความสามารถในการปรับตัวขององค์การ
หมายถึง สมรรถภาพขององค์การในการเติบโต ปรับตัวและรักษาสภาพองค์การให้ดำรงอยู่ได้ไม่ว่า
องค์การนั้นจะต้องมีหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติอย่างไร McFarland (McFarland, 1979, pp. 438 - 439; 
Schein, 1970, p.177) และ Gibson และคณะ; (Gibson, et al., 1991) กล่าวถึง ประสิทธิผลของ
องค์การว่า เป็นความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ผลิตผล ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจ การปรับตัวการพัฒนาและความสามารถในการปรับตัว จากความหมายท่ีได้กล่าวมา 
ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ความสามารถของ
การบริหารงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
เกี่ยวกับการบริหารงานการพัฒนานักกีฬา-บุคลากร และผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬา 
 2. การประเมินประสิทธิผลองค์การ 
 การประเมินประสิทธิผลองค์การเป็นการพิจารณาระดับประสิทธิผล และนำผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (Dejnozka, 1988 p. 58; Seldin, 1988, p. 24) เกณฑ์ท่ีใช้เป็น
ตัวแปรในการวัดประสิทธิผลขององค์การอาจได้มาโดยการตีความการเสนอทฤษฎีแล้วนาเกณฑ์ไป
วิเคราะห์ หรือได้เกณฑ์มา โดยการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ทำให้ทราบเกณฑ์
บ่งช้ีประสิทธิผลองค์การ เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ศึกษาตัวบ่งช้ีการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยแยกแนว
ทางการประเมินเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2556, หน้า 33; ภรณี (กีร์ติบุตร) มหา
นนท์, 2559, หน้า 185 - 187; Hoy and Miskel, 1991, pp. 375 - 387) 
  1) การประ เมินประสิทธิผลใน ด้าน เป้ าหมาย (Goal model of organization 
effectiveness) เป็นประเมินประสิทธิผลองค์การโดยพิจารณาจากผลท่ีไ ด้รับว่าบรรลุเป้าหมาย
องค์การหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการใช้เป้าหมายองค์การเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมิน เช่น การวัดประสิทธิผลจากความสามารถในการผลิต ผล
กำไรขององค์การแนวคิดนี้แม้ว่าจะเป็นท่ีนิยมกันมาก แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีข้อบกพร่องหลาย
ประการ ท้ังนี้เพราะองค์การอาจมีเป้าหมายหลายประการไปพร้อม ๆ กัน แต่ผลผลิตขององค์การเป็น
ภาพรวมท่ีแยกออกไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตตามเป้าหมายใด นอกจากนี้ วิธีการวัดยังมีจุดอ่อนเนื่องจากไม่
ทราบว่าการดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพียงใด 
  2) การประเมินประสิทธิผลในด้านระบบ-ทรัพยากร (System-resource model of 
organizational effectiveness) เป็นการประเมินประสิทธิผลองค์กาโดยพิจารณาจากความสามารถ
ขององค์การในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีต้องการส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เป็นการเน้นท่ีปัจจัยป้อนเข้า (Input) มากกว่าผลผลิต (Output) 
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องค์การจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็ต่อเมื่อองค์การสามารถแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด (Maximizes) ได้
จากตำแหน่งท่ีทำการต่อรองและใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด (Optimizes) ในการได้มาซึ่งทรัพยากร
อย่างไรก็ตามการประเมินแนวทางนี้มีได้แตกต่างไปจากการใช้เป้าหมายเท่าใดนัก เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว
เป้าหมายขององค์การอย่างหนึ่งก็คือ การสรรหา (Acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมซึ่งเป็น
การขยายเป้าหมายขององค์การหรือเป็นการมองเป้าหมายในฐานะท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
มากขึ้น 
 แนวทางการประเมินประสิทธิผลในด้านเป้าหมายและด้านระบบ-ทรัพยากร เป็นการวัด
ประสิทธิผลจากเครื่องมือเพียงอย่างเดียว เรียกว่า การวัดประสิทธิผลเชิงเดียว (Univariate 
effectiveness measures) เป็นการวัดประสิทธิผลท่ียังไม่ครอบคลุมและเหมาะสม เพราะไม่มี
องค์การใดสามารถอยู่รอดในระยะยาวได้ หากมุ่งสนองเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจความ
ต้องการและเป้าหมายของคนในองค์การและของส่วนตัวได้ ดังนั้นความพยายามท่ีจะประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การจึงจำเป็นจะต้องครอบคลุมถึงตัวแปรหรือเกณฑ์ (Criteria) หลาย ๆ ประการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การอย่างแท้จริง จากจุดอ่อนและ
ข้อบกพร่องในการวัดประสิทธิผลองค์การท้ังสองแนวทาง จึงนำไปสู่การประเมินประสิทธิผลแนวทางท่ี
สาม คือ การใช้หลายเกณฑ์เป็นเครื่องประเมินประสิทธิผล 
  3) การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (Multiple criteria of effectiveness) 
เป็นการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างในการวัด ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ี
มีผลต่อความสำเร็จขององค์การและพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันเช่น                
(1) ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพโดยวัดจากผลผลิต (2) ลักษณะขององค์การซึ่ง
พิจารณาจากบรรยากาศองค์การสไตล์การอำนวยการและสมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติงาน      
(3) พฤติกรรมในการผลิต เช่น ความร่วมมือร่วมใจ , การพัฒนาและการปฏิบัติงานท่ีเช่ือถือได้ซึ่ง
องค์การสามารถพัฒนาเกณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิผลองค์การ
ตามแนวทางนี้มีความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของนักวิชาการ เพราะมีความคลอบคลุมการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การท้ังด้านของเป๋าหมายและระบบ-ทรัพยากร นักวิชาการท่ีใช้แนวคิด 
ในการประเมินผลองค์การโดยวิธีนี้ เช่น Mott (Mott, 1972, pp. 20 - 24) ได้ศึกษาและกำหนด
เกณฑ์ ในการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยใช้หลายเกณฑ์ ได้แก่ (1) ความสามารถในการผลิต               
(2) ความสามารถในการปรับ และ (3) ความสามารถในการยืดหยุ่น และยังพบว่าตัวแปรแทรกซ้อนซึ่ง
เป็นสาเหตุของความแตกต่างในประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถในการผลิต การยินยอม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ ขวัญ ความสามารถในการปรับตัว และความเป็นปึกแผ่น (Price, 
1968, p. 10) 
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 Kats และ Kahn (Kats and Kahn, 1966, p. 149 อ้างถึงใน ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์, 
2529, หน้า 5) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ สรุปได้ว่า 
ประสิทธิผลองค์การหมายถึง การท่ีองค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้และมีประสิทธิภาพใน
การทำงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะนำไปสู่ความสามารถในการรักษาสภาพความเป็นอยู่ของ
องค์การสำหรับตัวแปรของความมีประสิทธิผลขององค์การวัดจากดัชนี 4 ด้าน ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดจาก
ประสิทธิผลขององค์การ คือ (1) ขวัญ (Morale) (2) ภาพพจน์ต่อสาธารณะ (Public image) (3) 
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) (4) ข้อจำกัดทางกฎหมาย (Legal constraint) 
 Gibson และคณะ (Gibson et al., 1991, pp. 30 - 32) ได้ศึกษาและกำหนดเกณฑ์ใน
การประเมินประสิทธิผลองค์การ โดยใช้แนวคิดเชิงระบบและผนวกกับมิติของเวลา (Time 
dimension) เข้ามาเป็นเครื่องมืออธิบายประสิทธิผล ซึ่ งตัวบ่ง ช้ีในการประเมินประสิทธิผล 
(Indicators) แยกตามระยะเวลา ได้แก่ ระยะส้ัน (Short run) ประเมินจากความสามารถในการผลิต 
(Production) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ระยะถัดมาคือระยะ
กลาง (Intermediate) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัว (Adaptiveness) และการพัฒนา 
(Development) เป็นเกณฑ์ในการวัดและสุดท้ายในระยะยาว (Long run) ประเมินจากการอยู่รอด
ขององค์การ (Survival) รายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การผลิต (Production) เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อน (Input) 
กับผลลัพธ์ (Output) ตัวป้อน เช่น เวลาในการปฏิบัติงาน ความพยายามของบุคคล การใช้เครื่องมือ
ผลลัพธ์ เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์ เสียงบ่นจากลูกค้า การขาย ส่วนแบ่งการตลาด การสำเร็จ
การศึกษาของนักเรียน การหายของผู้ป่วย การให้บริการ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การทุก ๆองค์
มีท้ังผลลัพธ์และปัจจัยนาเข้าท่ีขึ้นอยู่กับพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ การวัดนี้จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้บริโภคคือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์การ 
  2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นอัตราส่วนของผลลัพธ์กับปัจจัยนาเข้า เช่น ราคาต่อ
หน่วยการสูญเสียการเสียเวลา อัตราการจ้างงานและค่าใช้จ่ายต่อรายของผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อการ
ผลิตนักเรียนหนึ่งคน การวัดประสิทธิภาพมักอยู่ในรูปของอัตราส่วน เช่น ผลกำไรต่อราคาทุนหรือผล
กำไรต่อเวลาท่ีใช้ 
  3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) แนวคิดท่ีว่าองค์การเป็นระบบสังคมจำเป็นต้องมีการ
คืนผลกำไร การวัดระดับความพึงพอใจรวมถึงทัศนคติของบุคลากร การลาออก การขาดงาน 
  4) การปรับตัว (Adaptiveness) องค์การสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายในเป็นความสามารถท่ีรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การ ถ้า
ผลผลิตไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ขาดความพึงพอใจเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความต้องการท่ี
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จะต้องมีการปรับเปล่ียนการบริหารและนโยบาย ส่ิงแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนดท่ีสำคัญของ
ความแตกต่างของผลลัพธ์หรือความแตกต่างของปัจจัยนำเข้า 
  5) การพัฒนา (Development) องค์การจะต้องลงทุนให้กับตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ขององค์การในระยะยาวด้วยการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้บุคลากรในองค์การได้รับการฝึกอบรม
ความอยู่รอดขององค์การ (Survival) เป็นความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดใน
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นลง เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การจากแนวทางการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การท้ัง 3 แนวทาง จะเห็นได้ว่าแนวทางการ 
  6) ประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (The multiple criteria of effectiveness) 
เป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย เพราะสามารถประเมิน
ประสิทธิผลองค์การท้ังในด้านเป้าหมาย และด้านระบบ-ทรัพยากร (Rojas, 2000, pp. 100 - 101) 
ครอบคลุมบริบทการดำเนินงานของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท้ัง
ด้านการบริหารงานด้านการพัฒนานักกีฬาลากร การบริหาร และด้านผลสำเร็จในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาของการบริหารกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ การบริหารกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กีฬาของประเทศ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงต้องปรับบทบาทการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ รวมทั้งจะต้องพัฒนาปรับเปล่ียนการ 
ดำเนินงานให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและ 
เทคโนโลยีทางการกีฬาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนว
ทางการประเมินประสิทธิผลองค์การโดยใช้หลายเกณฑ์เป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 3. ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จากการศึกษาแนวคิดการประเมิน
ประสิทธิผลองค์การพบว่า มีการประเมินหลากหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกแนวทางใด
ไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์การท่ีจะประเมินเพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีถูกต้อง สำหรับการประเมิน
ประสิทธิผลของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารถนำแนวคิดการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การมาใช้ประเมินประสิทธิผลของหอผู้ป่วยได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวคิดของ 
Gibson และคณะ (Gibson, et al., 1991) เป็นการประเมินประสิทธิผลองค์การตามแนวทางบูรณา
การ โดยมีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน และของบุคลากรซึ่ งประกอบด้วย ผลงาน 
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับตัวการพัฒนาและความอยู่รอดขององค์การ ซึ่ง



139 
 

เป็นรูปแบบท่ีมีความครอบคลุมและเหมาะสมสำหรับการประเมินองค์กรท่ีไม่ใช่ธุรกิจ เช่น 
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การท่ีป้าหมายหลากหลายรวมท้ังใช้กรอบเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้
เกณฑ์การประเมินแบบพหุเกณฑ์เป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลท่ีสอดคล้องกับปัญหาในการ
ดำเนินงานของการบริหารกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 การวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรด้านประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล ผู้วิจัยใช้แนวทางการประเมินประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดของ Gibson et al. 
(1991, pp.30-32) มาประยุกต์ใช้ ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอลเป็นความสามารถของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน การพัฒนานักกีฬา บุคลากรและผลสำเร็จในการ
แข่งขันกีฬาประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานและด้าน
ประสิทธิภาพ  (Gibson et al, 1991, pp. 30 - 32) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ด้านผลงาน (Production) เป็นความสามารถในการดำเนินงานของการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 
ในสถาบัน การจัดประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาภายใน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่าง ๆ รวมท้ังการได้รับเหรียญรางวัล และการพัฒนาสถิติหรือลำดับท่ีในการแข่งขันกีฬาของ
นักกีฬา 
  2) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความสามารถในการดำเนินงานของการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การ
จัดหาและวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดให้มีสถานท่ีทำการสมาคม วัสดุและครุภัณฑ์สานักงาน
การจัดให้มีสนามกีฬา สถานท่ีฝึกซ้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านกีฬาให้กับนักกีฬาอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ชม ภูมิภาค (2549, หน้า 47) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพความพร้อม
ของจิตใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสรับรู้ต่อส่ิงหนึ่ งส่ิงใด อยู่ในรูปของการประเมินว่าช่ืนชอบ                       
หรือไม่ช่ืนชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ด้านบวกหรือด้านลบและเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  
 สุพจน์ คนยืน (2554, หน้า 73 ) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจเป็นลักษณะทางจิตหรือ
ทางอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวกอันเนื่องมาจากส่ิงเร้าแรงจูงใจต่อกิจกรรมท่ี
ทำซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
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 สมจิตร กาหาวงศ์ (2550 , หน้า 30) ให้ความหมายว่า ความพึ งพอใจหมายถึง                       
ความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือการได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการ 
 ประยง กำประโคน (2552, หน้า 10) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงระดับของ
ความรู้ สึกพอใจโดยการได้บรรลุหรือได้รับการตอบ สนองในความต้องการ ความคาดหวัง                      
ความปรารถนา ความอยากของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความชอบ ความสนใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถานการณ์นั้นหรือส่ิงใด ๆ และเห็นว่าส่ิงนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า 
 ศุภสิริ โสมาเกตุ (2554, หน้า 49) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก               
นึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจ
ในการเรียนจึงหมายถึงความรู้สึกพอใจ ความชอบในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ต้องดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 Dennis (Dennis, 1998, p. 711) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
พอดี เหมาะสมกันระหว่างส่ิงท่ีได้รับความสนใจ ความต้องการและความคาดหวังของบุคคล 
 Good (Good, 2005, p. 7) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพหรือระดับ                       
ความพึงพอใจ ท่ีเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 
 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง
สภาพความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึก
หรือทัศนคติต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ                        
ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 
 2. ความสำคัญของความพึงพอใจ 
 สุริยา พุฒพวง (2552, หน้า 12) กล่าวว่าการท่ีบุคคลมีความพึงพอใจจะทำให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ คือมีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอหากพบ
ข้อบกพร่องจะพยายามแก้ไข เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความเสียสละ มี
ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสบายใจท่ีได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้สรุปความสำคัญ
ของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงาน 
  2) ความพึงพอใจช่วยเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อองค์กร
หรือหน่วยงาน 
  3) ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กร
หรือหน่วยงาน 
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  4) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการร่วมพลังเพื่อกำจัดปัญหา
ในองค์กรร่วมกัน 
  5) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ สามารถใช้บังคับ 
ควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
  6) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กรท่ีร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
  7) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ  
 จากความสำคัญของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจมีความสำคัญ
ต่อบุคคล ต่องานและหน่วยงานอันจะส่งผลให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานและทำให้งานประสบความสำเร็จในท่ีสุด 
 3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎี ท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้ 
  3.1 Korman (Korman, 1977, p. 181) ได้จำแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
   1) ทฤษฎีการสอนความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจในงานเกิดจาก                
ความต้องการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลท่ีได้รับจากงานกับการประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล 
   2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล       
การทำงาน 
  3.2 ทฤษฎีลำดับข้ันความต้องการของ Maslow (Maslow’s Need Hierarchy) 
  Maslow (Maslow, 1970, pp. 69 - 80) ได้เสนอทฤษฎีลำดับข้ันของความต้องการว่า 
มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด ความต้องการท่ีได้รับการสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจ
สำหรับพฤติกรรมต่อไป ความต้องการท่ีไม่ได้รับการสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม ความ
ต้องการของคนเราอาจจะซ้ำซ้อนกัน คือความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่หมดไป ความต้องการอีกอย่าง
หนึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ ลักษณะเฉพาะของมนุษย์คือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีปรารถนา 
นั่นคือเมื่อใดก็ตามท่ีมีความปรารถนาเกิดขึ้นก็จะมีแรงขับและการกระทำท่ีถูกปลุกเร้าแล้วก็เกิด                     
ความพึงพอใจขึ้น ซึ่ง Maslow มีความเช่ือว่าการท่ีคนเราจะพัฒนาให้ตนเองได้บรรลุถึงศักยภาพ             
แห่งตนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสามารถสนองตอบต่อความต้องการในระดับต้นเสียก่อน ซึ่ง
ตราบใดท่ีความต้องการในระดับต้นนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง การท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพแห่งตนก็
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ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ Maslow จึงได้เสนอแนวคิดของการจัดลำดับข้ันของความต้องการของมนุษย์เป็น 
5 ข้ัน ดังนี้ 
   1) ความ ต้องการทางกายภาพ  (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ระดับพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรคและเพศ 
   2) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) 
ได้แก่ ความต้องการในส่ิงท่ีทำให้รู้สึกมั่นคง คาดการณ์ได้และมีขั้นตอนท่ีแน่นอน เมื่อใดท่ีเด็กรู้สึกว่า
ไม่ปลอดภัยหรือไม่แน่ใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะเกิดความกลัวและถ้าส่ิงนั้นเกิดขึ้นบ่อย ๆ เขาจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีขาดความมั่นคงทางจิตใจไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
   3) ความต้องการความรักและความเป็นพวกเดียวกัน (Love and Belongingness 
Needs) ได้แก่ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การได้รับการยอมรับและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   4 ) ความ ต้อ งก ารรู้ จั ก คุณ ค่ าของตน เอ ง (Need for Self-esteem) ไ ด้ แก่                      
ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นช่ืนชมและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5) ความต้องการการบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน (Need for Self Actualization) 
เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการประสบผลสำเร็จในทุกอย่างตามความ
คาดหวัง เพื่อพัฒนาตนให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ มีความเป็นตัวของตัวเองและมีอารมณ์ขันในระดับท่ีสูง 
  จากแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, หน้า 102-
105) สรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพ             
แห่งตนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนและกิจกรรม               
การเรียนการสอน ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในระดับต้นเสียก่อน โดยเริ่มจากทาง
กายภาพให้ผู้เรียนได้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ไม่รู้สึกว่าถูกข่มขู่ทำให้เกิดความกลัว ท้อแท้หรือทำให้รู้สึกว่า
ตนถูกลดคุณค่าลง ผู้สอนควรจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ลดแรงกดดันลงไม่ทำให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าความล้มเหลวเป็นส่ิงท่ีน่าละอายใจ นักเรียนก็อยากจะเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันครูก็
จะจัดให้มีการเรียนรู้ท่ีจะร่วมมือกันเรียน ทำงานร่วมกันเพื่อสนองตอบต่อความต้องการเป็นพวก
เดียวกันให้ยอมรับซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า                
และเมื่อรู้ว่าตนมีคุณค่าแล้วต่อมาก็จะเกิดความต้องการท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน 
  3.3 ทฤษฎีการจูงใจของ Herzbergs (Herzbergs’s Motivation-Hygiene Theory) 
  Herzbergs (Herzbergs, 1996, pp. 113 - 115) ได้ทำการศึกษาพบว่าทฤษฎีท่ีเป็น
มูลเหตุท่ีทำให้ เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า Motivation-Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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   1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในงานท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานท่ีปฏิบัติอยู่และทำให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
    1.1) ความสำเร็จในงาน หมายถึงบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำงานได้จน
ทำให้งานสำเร็จจึงเกิดความพึงพอใจในผลสำเร็จนั้น 
    1.2) การได้รับการยอมรับนับถือ  หมายถึงการได้รับการยอมรับในความรู้  
ความสามารถ ท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นในองค์กร 
    1.3) ลักษณะงาน หมายถึงงานท่ีน่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้ต้องลงมือทำ
ต้ังแต่ต้นจนจบ เป็นงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึงการได้เล่ือนขึ้นตำแหน่งให้สูงขึ้นรวมท้ังการได้รับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
   2) ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีกำจัดความไม่พึงพอใจในงานและ
เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 
    2.1) ค่าตอบแทน  หมายถึงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นท่ีได้รับจาก                  
การปฏิบัติงาน 
    2.2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
    2.3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึงการติดต่อส่ือสารและสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน หรือระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
    2.4) ความมั่นคงปลอดภัยในงาน หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคง
ในหน้าท่ีการงาน 
    2.5) สภาพการทำงาน หมายถึงตารางการทำงาน วัสดุ อุปกรณ์และการจัด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  หลักการของทฤษฎีการจูงใจของ Herzbergs สรุปได้ 2 ประการ คือ การปรับปรุง
ปัจจัยจูงใจสามารถเพิ่มความพึงพอใจในงานได้และการปรับปรุงปัจจัยค้ำจุนสามารถป้องกันหรือกำจัด
ความไม่พอใจในงานได้ Herzbergs ได้เน้นเรื่องปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสำเร็จในงาน การยอมรับ              
นับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าเพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเกิด
แรงจูงใจ 
  Brown และ Holtzman (Brown and Holtzman, 1980, p. 17) ได้ศึกษาและพบว่า
นักศึกษาท่ีมีระดับสติปัญญาเท่ากันถ้ามีแรงจูงใจในการเรียนต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน นอกจากนี้
ยังพบว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเมื่อผู้เรียนได้รับการจูงใจ 
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  Scott (Scott, 1991, p. 124) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการทำงานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) งานและความปรารถนาส่วนตัวควรมีความสัมพันธ์กัน 
   2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความสำเร็จได้  
   3) เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
    3.1) คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
    3.2) ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการทำงาน 
    3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
  ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2553, หน้า 18) ได้อธิบายไว้ว่าความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
หมายถึงความพอใจหรือความไม่พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนการสอนท่ี
จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน 
เนื่องจากสภาวะพึงพอใจและสุขใจ อันเป็นพื้นฐานท่ีจะนำไปสู่การเรียนรู้หรือการพัฒนาตนของบุคคล 
ซึ่งบุคคลต้องได้รับการจูงใจท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 
  สมบูรณ์ พรรณนาภาพและชัยโรจน์ ชัยอินคำ (2548 อ้างถึงใน ทัศนีย์ สิงห์เจริญ , 
2553, หน้า 19) กล่าวว่าการท่ีบุคคลจะเรียนรู้หรือพัฒนาการนั้น บุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจ
เป็นเบ้ืองต้นและท่ีสำคัญบุคคลนั้นจะต้องได้รับการจูงใจท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 
  ศุภสิริ โสมาเกตุ (2554, หน้า 52) ได้ให้แนวคิดว่า ในการดำเนินกิจกรรมการเรียน               
การสอนนั้น ความพึงพอใจเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานท่ีได้รับมอบหมายหรือต้องการ
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนในปัจจุบันเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือ
ให้คำแนะนำปรึกษาจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจในการเรียน การกระทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานสำคัญ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ความพึงพอใจนำไปสู่การปฏิบัติงาน 
   เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจจะทำให้เกิด
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานท่ีสูงกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นหากผู้สอน
ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องคำนึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์
รวมท้ังส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   2) ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัย
อื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะนำไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะก็จะนำไปสู่การตอบสนอง
ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่ง
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สามารถแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอนแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความ
ยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือความพึง
พอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงและการ
รับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น 
 4. การประเมินความพึงพอใจ 
 โยธิน แสวงดี (2551, หน้า 9) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทำได้หลายวิธี
ได้แก ่
  1) การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบ  
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทำได้ในลักษณะท่ีกำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ
เป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทำใหข้้อมูลท่ีเป็นจริงได้ 
  3) การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย               
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกรัก ชอบในส่ิงท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ โดยความรู้สึกนี้จะช่วยจูงใจให้
เกิดความรักในงานหรือองค์กร โดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบาย วัตถุประสงค์ของการ
ทำงานในองค์การ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกมั่ นคงและมี              
ความมุ่งมั่นท่ีจะอุทิศตนและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มท่ี แล้วงานทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ  
 สุธนะ ติงศภัทิย์ (2554, หน้า 231) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทย การวิจัยมี6 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 การศึกษา ปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อกำหนดกรอบ ขั้นท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) ขั้นท่ี 3 การสังเคราะห์รูปแบบโดยใช้แบบจำลองของสตีเฟ่น ทูลมิน (Stephen 
Toulmin) ในการตีความ ขั้นที่ 4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์เชิงลึก ข้ันท่ี 5 การ
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หาคุณภาพของรูปแบบโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของรูปแบบและขั้นท่ี 6 การประเมิน
ความเส่ียง (Risk Assessment) เพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) เป็น
การศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ของรูปแบบ และนำเสนอรูปแบบ โดยมีแหล่งข้อมูล 
คือ อดีตนักกีฬาเทนนิส ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการแข่งขัน นักการศึกษา บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มประเมินค่า 
IOC และประเมินค่าความเส่ียงเพื่อการบริหารจัดการความเส่ียง ผลการวิจัย ได้นำเสนอรูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยท่ีเหมาะสมในสภาพปัจจุบันประกอบด้วย
ประเด็นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์ตามแบบจำลองของสตีเฟ่น ทูลมินและการสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการศึกษาจากทฤษฎีการศึกษาจากประสบการณ์ (Experiential Education) ของจอห์น ดิวอี้
(John Dewey) เน้นให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสร้างให้เหมือนกับชีวิตจริง (Environment 
Center) เพราะอาชีพของผู้เรียนคือการเล่นกีฬาเทนนิสและได้นำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพเชิงข้อความจำนวน 7 ข้อ  ประกอบด้วย 1) วิ สัยทัศน์  2) พันธกิจ                         
3) เป้าหมาย  4) โครงสร้างการบริหารจัดการคือ 4.1) การจัดการเรียนรู้ 4.2) การคัดเลือกผู้เรียน 
4.3) บุคลากร 4.4) สถานท่ี 4.5) งบประมาณ 5) พระราชบัญญัติการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 6) หลักสูตร 
คือ 6.1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 6.2) โครงสร้างหลักสูตร 6.3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.4) เวลา
เรียน 6.5) ตารางเรียน 6.6) แผนการจัดการเรียนรู้ 6.7) การวัดและประเมินผล และ 7) ความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รวมเฉล่ียในระดับดีมากเท่ากับ .98 
และ .91 และมีค่าการประเมินความเส่ียง เมื่อวิเคราะห์ระดับความเส่ียงแล้วมีค่าผลคูณท่ีได้อยู่
ระหว่าง 1-6 มีความเส่ียงน้อย เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ด้านปัจจัยนำเข้า เรื่องโอกาสท่ีจะไม่มี
งบประมาณสนับสนุนโครงการ มีค่าผลคูณท่ีได้คือ 12.14 อยู่ในระดับมีความเส่ียงสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนวทาง ในการแบ่ง (Share) ความเส่ียงโดยการจัดต้ังเป็นมูลนิธิเพื่อการบริหารงบประมาณ
แทน 
 ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น และคณะ (2555, หน้า 130) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย พบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการพัฒนากีฬาฟุตซอลให้เป็นกีฬาอาชีพในประเทศไทย 2) สร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย 3) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย โดยกำหนดระเบียบวิธีวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนากีฬาฟุตซอลเป็นอาชีพในประเทศไทย 2) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา 
ฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 3) การประเมินคุณภาพของ 
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย โดยวิธีการสนทนากลุ่ม จำนวน 7 คน 
สรุปและนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
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ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประเทศไทยมีความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนากีฬาฟุตซอล ให้เป็นกีฬาอาชีพ 2. รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพใน 
ประเทศไทย ประกอบด้วยโครงสร้างของรูปแบบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการสโมสร                 
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการตลาดสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์และแฟนคลับและ 4) ด้านการ
พัฒนานักกีฬาฟุตซอล และ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตซอลอาชีพในประเทศ
ไทย มีความเป็นได้ในระดับมากในการนำไปใช้จริง 
  จิรศักด์ิ บุญนาค (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยศึกษาปัญหาการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร
การสอบถามผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการแข่งขัน จำนวน 20 คน จากนั้นเป็นการร่างรูปแบบ
การจัดการแข่งขัน โดยใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 19 คน                  
ขั้นต่อไปเป็นการพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการแข่งขันโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มโดยการวิพากษ์
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คนและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการยืนยันความเหมาะสม
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการแข่งขันจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า 1) ปัญหา
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบคือ การวางแผน ได้แก่ วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดองค์กร การปฏิบัติการ ได้แก่ 
ข้อบังคับบทท่ัวไป คุณสมบัตินักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับทีมผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาดกีฬา สนามและอุปกรณ์  
การใช้สารต้องห้าม การประท้วง บทลงโทษ และการควบคุม 2) รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การวางแผน มี 6 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 2 การจัดองค์กร มี 
5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการ มี 13องค์ประกอบย่อย 47 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบท่ี 4 
การควบคุม มี 4 ตัวชี้วัด และโมเดลการวัดองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
 สุพิช จันทะสิทธิ์ (2555, หน้า 156) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
กีฬาท่ีมีประสิทธิผลสังกัดสถาบันการพลศึกษา ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนกีฬาท่ีมีประสิทธิผลสังกัดสถาบันการพลศึกษา คือ รูปแบบบูรณาการจัดการเชิงระบบ ซึ่งมี
ส่วนประกอบหลักดังนี้คือ 1) หลักการได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม หลักการใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและหลักการยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2) วัตถุประสงค์
ได้แก่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูในการจัดการศึกษาและการกีฬา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการกีฬาให้ถึงขั้นสูงสุดเพื่อเตรียมและผลิตนักกีฬาของชาติ 3) กลไกการดำเนินงาน 
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ได้แก่ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางการศึกษา สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการกีฬานำไปสู่ความเป็นเลิศ สร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการและการกีฬา เสริมสร้างความมั่นคงเข็มแข็ งแก่ ชุมชนและท้องถิ่น                            
4) วิธีดำเนินการ ได้แก่ วางแผนโครงสร้างการบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน การ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา การสร้างขวัญและกำลังใจ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
วินัยนักเรียน 5) การประเมินผล ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านบุคลากรผู้สอน และด้านผู้บริหาร 6) เงื่อนไข
ความสำเร็จ ได้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนกีฬาเสียสละให้กับโรงเรียนอย่างมาก ระบบการ
บริหารจัดการจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬา เพิ่มอัตราตำแหน่งให้ครูผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีมี
ความสามารถ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง พัฒนาระบบการคัดเลือกนักกีฬาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน มี
งบประมาณสำหรับนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันเพี ยงพอ ผลการประเมินรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 พงษ์เอก สุขใส (2556, หน้า 111 - 112) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนว
ทางการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด และมีวิธีการวิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนำผลท่ีได้มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมกับ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี จำนวน 2
แห่งและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การ
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1        
มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมินความเป็นไปได้และ
ความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการทำแบบ
สอบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ และปัญหาการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยภาพรวมมีการดำเนินการบริหารจัดการกีฬา
และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 
สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านบุคคล  
ด้านงบประมาณ และ ด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก (2) กระบวนการบริหาร 
จัดการ ประกอบด้วย การนำ การวางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน และ
การควบคุม (3) ผลผลิต ประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต  
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ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬาได้รับการสนับสนุน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และ 3) การประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีพัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไป 
ปฏิบัติ และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 แอน มหาคีตะ และถนอมศักด์ิเสนาคำ (2557, หน้า 131) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทยในปัจจุบัน และนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
กีฬาคนพิการในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรกีฬาคน
พิการ ประกอบด้วย ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารองค์กรกีฬา องค์กร
กีฬาคนพิการ สมาคมกีฬา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรกีฬา รวมถึง
นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาการและการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัย
ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างตามข้ันตอนของการวิจัย ได้แก่ข้ันตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานในการทาการวิจัย โดยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จำนวน 5 คน ขั้นตอน 
ท่ี 2 การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 17 คน ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันรูปแบบฯ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โดยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก พบว่าการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทยนั้นสามารถกาหนดกรอบใน
การวิจัยด้วยการใช้ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ (Operational Management Theory) ของ
Fayol ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วยหน้าท่ีการบริหารจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) การประสานงาน (Coordination) 
การบังคับบัญชาหรือการส่ังการ (Commanding) และการควบคุม (Controlling) 2) ผลการวิจัย
พบว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย
รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 มีค่ามัธยฐานต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่าพิสัยควอไทล์ต้ังแต่ 1.50 ลงมา ในทุก 
ๆ ด้าน 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย ด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่ารูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน มีสาระสำคัญ จำนวน 20 ข้อ ด้านการจัดองค์กร  มี
สาระสำคัญ จำนวน 25 ข้อ การบังคับบัญชาหรือการส่ังการ มีสาระสำคัญ จำนวน 36 ข้อ การ
ประสานงาน มีสาระสำคัญ จำนวน 32 ข้อ และการควบคุม มีสาระสำคัญ จำนวน 11 ข้อ95 
 ปรีชา พงษ์เพ็ง (2558 , หน้า 201) ได้ทำการวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีใช้บริการต่อรูปแบบการจัดการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีพัฒนาขึ้นใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
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จัดการกีฬา จำนวน 5 คนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์การกีฬาจำนวน 6 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ณ ศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งไม่ทราบจำนวนท่ีแน่ชัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 560 คน โดยใช้วิธีการ 
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากผู้ใช้บริการ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การจัดการบุคลากร การจัดการการเงินและเศรษฐกิจ การ
จัดการเทคโนโลยีการจัดการการตลาด และการจัดการชุมชน โดยต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับภาคการเมืองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และ
บริบทของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า รูปแบบการจัดการ ท่ีพัฒนาขึ้นมีความ 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีนอกจากนี้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า ประชาชนท่ีใช้บริการ ท่ีมีเพศ อายุระดับ 
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีความเห็นด้วยต่อรูปแบบการจัดการท่ีพัฒนาขึ้นว่ามีประสิทธิภาพ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เทิดทูล โตคีรี (2558, หน้า 249) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 
1 ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านสถานกีฬาและส่ิง
อำนวยความสะดวก3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการจัดการ องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการฝึก 3) ด้านการพัฒนา                  
4) ด้านการศึกษาและสวัสดิการ และองค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) ด้านผลสำเร็จของการพัฒนา 2) ด้านเอกลักษณ์ของสโมสร และรูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลอาชีพ มีค่าความเป็นไปได้ท่ีระดับมากท่ีสุด 
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 รัตนา ยอดหาญ (2559) การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความ
เป็นเลิศในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายกรณีของรูปแบบในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความ
เป็นเลิศในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 20 คน 
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและใช้การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษารายกรณีพบว่า สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ท่ี
ประสบความสำเร็จด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน 
ประกอบไปด้วย ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรโดยเฉพาะการมีผู้บริหารท่ีทุ่มเทการท า
งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศประกอบกับมี ผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง มีงบประมาณ
สนับสนุนชมรมวอลเลย์บอลชายหาด มีงบประมาณสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความเป็น
เลิศโดยเฉพาะ มีระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณมีระบบในการช่วยเหลือสนับสนุนการ
เรียนของนักวอลเลย์บอลชายหาดและดูแลนักวอลเลย์บอลชายหาดอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล มี
สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ ด้านหน้าท่ีทางด้านการบริหารนั้นได้มีปัจจัยสนับสนุน
ประกอบด้วยการมีรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตสุโขทัย เป็นหลักในการด 
าเนินการโดยมีการก าหนดเป้าหมายในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2) ด้านการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความเป็นเลิศในสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย พบว่าผู้บริหารได้ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันระยะยาวใน
การจัดองค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศโดยเฉพาะมีการนำแผนไปปฏิบัติมีการกำกับควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูง มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจของบุคลากรมี
ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
และสถาบันมีความมั่นคง 
 พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ (2559, บทคัดย่อ ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
กีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ และปัญหาของการจัดการ
กีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อ
สุขภาพในมหาวิทยาลัยราขภัฏ 3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อ
สุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิหยาลัย               
ราชภัฏท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย ด้านนโยบาย 
ด้านบคุคล ด้านงบประมาณและด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก ด้านขอบชาย
งานกาจัดการกีทำเพื่อสุขภาพ (2) กระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัด
องค์การการนำการควบคุม (3) ผลผลิต นักศึกษา บุคลากรเละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออก



152 
 

กำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 3) การประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อ
สุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีพัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 Armstong (Armstong, 2007, p. 119 อ้างถึงใน สุริยา สุขสุภักด์ิ , 2554, หน้า 108) 
พบว่าในการค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนของแต่ละประเทศจนถึงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็น
เลิศนักกีฬาถือได้ว่าเป็นรหัสลับของโค้ชท่ีมีความพยายามอย่างสูงและใช้เวลานานในการค้นหา
ความสามารถพิเศษเชิงกีฬาท่ีเหมาะสมของเด็กและเยาวชนท้ังด้านร่างกายและจิตใจเพื่อพัฒนาให้
เป็นนักกีฬาช้ันเย่ียมระดับโลกปัจจัยหลักท่ีมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันได้แก่พันธุกรรมด้านสังคม-
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จนักกีฬาเยาวชนที่อยู่ในระดับแนวหน้าในการ
แข่งขันนานาชาติของประเทศอังกฤษพบปัจจัยท่ีสำคัญได้แก่ตัวเด็กนักกีฬาเองสมาชิกในครอบครัวท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังรวมทั้งสโมสรและการมีโค้ชท่ีดีด้วย 
 Nikolai และ Robinson (Nikolai and Robinson, 2009, p. 115) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบพัฒนากีฬาเป็นเลิศโดยหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Benchmarking) เป็นวิธีการท่ีศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเป็นแบบอย่าง ค้นหาแนวทางท่ีต้องปรับปรุงเมื่อทำการวิเคราะห์แนวปฏิบัติท่ี
ประสบความสำเร็จ นำไปใช้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าต่อไป เพื่อความสำเร็จให้สูงขึ้นไป จึงเป็นส่ิง
สำคัญท่ีต้องเข้าใจว่า “เรา” และ “คนอื่น” มีการดำเนินการอย่างไร โดยมีขั้น ตอนท่ีสำคัญดังนี้                   
1) วิเคราะห์โครงสร้างภายใน (Internal) เป็นการเปรียบเทียบการดำเนินงานท่ีมีความคล้ายคลึงกัน 
ภายในองค์กรตัวเอง 2) ภาวะการณ์แข่งขัน (Competitive) เป็นการเปรียบเทียบกับคนหรือองค์กรท่ี
ดีท่ีสุดท่ีเป็นคู่แข่งขันโดยตรง 3) หน้าท่ีการทำงาน (Functional) เป็นการเปรียบเทียบวิธีการกับ
หน่วยงานอื่นท่ีมีกระบวนการในบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมือนกัน และ  4) กระบวนการทำงานท่ัวไป 
(Generic Process) เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการทำงานกับคนอื่น ๆ ท่ีมีนวัตกรรมสร้างสรรค์
เช่น กระบวนการทำงานซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบท่ีใช้ในระบบกีฬาเป็นเลิศ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
การทำ Benchmarking มีอุปสรรคในการนำไปใช้ถ้าปฏิบัติคิดว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบ ดังนี้ควร
ใช้เทคนิคการบริหารจัดการ และนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและปฏิบัติขั้นตอนของ
การศึกษาเปรียบเทียบและแก้ไขเพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการอันเป็นรูปแบบท่ีตนเอง
สามารถปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
 Glotova (Glotova, 2011, p. 98) ได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการศึกษากีฬาใน
โรงเรียนของรัสเซีย สำหรับการพัฒนาระดับมืออาชีพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู โดย
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแนะนำรูปแบบการศึกษากีฬาให้กับนักเรียนรัสเซียในวิทยาลัยพล
ศึกษา และติดตามความเข้าใจและความต้ังใจของพวกเขาท่ีจะสอนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การบรรยาย/การเรียนรู้การมี
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ส่วนร่วม/การฝึกปฏิบัติ การวางแผน และการสอน ในแต่ละขั้นตอนนักวิจัยสร้างโมเดล (Mini -
Model) ท่ีจัดเป็นลักษณะของ “แผนการ - การดำเนินการ – การสะท้อนกลับ” (Plan-Action 
Reflection) การออกแบบงานวิจัยในครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติงาน โดยการ
จัดสัมมนาเพื่อสร้างรูปแบบการสอนหลังจากได้รูปแบบแล้วนำไปแนะนำให้กับครู (Pre-Service 
Teacher) เพื่อทดลองใช้ในโรงเรียน และขณะเดียวกันให้นักศึกษาระดับวิทยาลัยทำการฝึกสอนกับ
นักศึกษาใหม่ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย โดยผู้วิจัยติดตามสังเกตการสอน และเป็น 
ท่ีปรึกษาในการสอนตลอดช่วงท่ีทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้แล้วนำผลมาวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า ส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีค้นพบจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนในครั้งนี้ คือ 
การเช่ือมโยงความรู้ของครูผู้สอนให้ระหว่างทำการสอน ในระยะแรกครูผู้ร่วมสอนมักจะเริ่มต้นด้วย
การเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนท่ีจัดทำขึ้นซึ่งครูควรจะเป็นเพียงผู้ดำเนินการ นักเรียนจะต้องให้ 
เป็นหลักของช้ันเรียน ท้ังนี้ในรูปแบบใหม่ของการศึกษากีฬา ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
แตกต่างกันตามสไตล์ของผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกของกิจกรรมในช้ันเรียน และ 
การเตรียมการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นส่ิงสำคัญท่ีผู้เรียนต้องปฏิบัติ เพราะการสอนในช้ันเรียน
เพียงอย่างเดียวมีเวลาน้อยไม่เพียงต่อการพฒันาและการนำไปประยุกต์ใช้ 
 Davis (Davis, 2011 , p. 115) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประเทศจาไมกา ในการสร้างนักกีฬาท่ีเป็นนักศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะ
นักกีฬาประเภทกรีฑาจากสถิติการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับโลก นักวิ่งจากจาไมกาเป็นเจ้าของ
สถิติท้ัง ส้ิน และนักกีฬาส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  แผนพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัย เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1948 นักกีฬาส่วนใหญ่หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ใฝ่ฝันท่ีจะเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ในระบบของ NCAA 
ความสำเร็จของแผนพัฒนากีฬาเห็นชัดเจนจากผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีปักกิ่งในปีค.ศ.2008 
นักกีฬาของจาไมกาได้ถึง 11 เหรียญ (6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง) ซึ่งแผน
กลยุทธ์หลักท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีใช้เป็นเสาหลัก คือ “จาไมกาโมเดล” (Jamaica Model) 
รูปแบบ คือ 1) โค้ช ได้รับการทำสัญญาระยะยาว เพื่อการเตรียมทีมและการแข่งขัน 2) นักเรียนท่ีเป็น
นักกีฬา ฝึกกีฬาตลอดท้ังปี 3) ผู้ฝึกสอนกีฬา (โค้ช) ทำโปรแกรมรายปีโดยให้นักกีฬามีส่วนร่วม เพื่อ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนานักกีฬาระดับสูงเพื่อความเป็นเลิศ 4) โค้ชคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีศักยภาพจาก
โรงเรียนมัธยม ไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานสูง 5) จัดให้มีการแข่งขันแห่งชาติ นอกเหนือจากการแข่งขัน
ของมหาวิทยาลัย 6) จัดระบบทุนการศึกษาในหลายระดับของการสนับสนุนทางการเงิน โดยให้
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพัก หรือค่าหนังสือนอกเหนือจากการสนับสนุนกีฬาในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงแล้ว คณะผู้บริหารและนักวิชาการระดับมหาวิทยาลัยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือจัดการเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโปรแกรมกีฬา สนับสนุนให้ผู้ดำเนินงานโครงการแสดงบทบาทได้เต็มท่ี ให้การ



154 
 

สนับสนุนท่ีจำเป็นและเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการและการขาดเรียนของนักกีฬาซึ่งหลักในการบริหาร
จัดการของแผน กลยุทธ์สำหรับการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยท่ีนักกีฬาคาดหวังให้เกิด คือ ให้มี
ความยืดหยุ่นในเรื่องของการถือบวช การปรับเปล่ียนเงื่อนไขของการสอบ การอำนวยความสะดวกต่อ
การเดินทางให้นักกีฬา มีอาจารย์สอนเสริมให้การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการกีฬา และการดูแลทาง
การแพทย์ท่ีครบถ้วน รวมทั้งการตรวจทางการแพทย์สอบก่อนฤดูกาลแข่งขัน อย่างไรก็ตามส่ิงท้าทาย
ท่ีมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเพื่อให้การพัฒนากีฬาเกิดผลเป็นท่ียอมรับในวงการกีฬาระดับโลก คือ 
มหาวิทยาลัยต้องไม่ขาดงบประมาณ มีทัศนะวิสัยกว้างไกล การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรใน
คณะและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและได้รับความสนใจจากส่ือ 
 Jacobsson และ Timpka (Jacobsson and Timpka, 2014, p. 178) ได้ทำการศึกษา
การพัฒนารูปแบบองค์กรท่ีเช่ือมโยงกับอุปสรรคองค์กรปฏิบัติการในการป้องกันความเสียหาย
ร้ายแรง: การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการแข่งขันกีฬาในประเทศสวีเดน เนื่องจากช่องว่างระหว่าง
องค์กรกีฬาและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา เป็นผลทำให้เกิดการก้าวก่ายและแทรกซ้อนทำงานจนทำให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อองค์กรปฏิบัติการ จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ
พัฒนารูปแบบส่งเสริมความปลอดภัยระหว่างองค์กรกีฬา โดยกำหนดเป้าหมายในการป้องกันความ
เสียหายร้ายแรงโดยระบุแนวทางป้องกันท่ีเป็นอุปสรรคต่อองค์กรปฏิบัติการ ทำการวิจัยโดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการกับการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีทาง
คุณภาพ (Quality Function Deployment Technique) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การในการวิจัย คือผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาของสวีเดน ได้แก่ นักกีฬา, เจ้าหน้าท่ีในตำแหน่งท่ีแตกต่างกันของ
สมาคมกีฬาสวีเดน, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา, แพทย์, ตัวแทนสโมสร และผู้ปกครองของนักกีฬาเยาวชน (ปี
1 จำนวน 12 คน , ปี 2 จำนวน 35 คน) ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ความต้องการของกีฬา ความต้องการขององค์กร การเปล่ียนแปลงองค์กรซึ่งผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรกีฬา ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงของการระบุ
ความต้องการของกีฬา ความต้องการขององค์กร และการเปล่ียนแปลงองค์กร องค์กรท่ีปฏิบัติใน
รูปแบบนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องซึ่งส่งผลตรงข้ามกับอุปสรรคขององค์กรปฏิบัติการ โดยองค์กร
ปฏิบัติการมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนของฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ความ
แตกต่างของการแข่งขันกีฬา โดยองค์กรจะเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ต ให้
ครอบคลุมการแข่งขันกีฬาท้ังหมดของประเทศสวีเดนรูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย จะถูกนำมา
พิจารณารวมกันระหว่างนักกีฬา นักวิจัยสมาคมกีฬาสวีเดน ผู้ฝึกสอน โดยอนุญาตให้สนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ กล่าวโดยสรุปคือ 
รูปแบบความปลอดภัยระหว่างองค์กรกีฬาในการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวกร่วมกันระหว่างองค์กรกีฬา
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาได้รับการพัฒนา และดำเนินการแข่งขันกีฬาของประเทศสวีเดน โดย
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คุณลักษณะท่ีสำคัญในรูปแบบนี้คือ ต้องทราบกีฬาท่ีเป็นท่ีต้องการ ความต้องการขององค์กรเอง และ
การเปล่ียนแปลงองค์กรให้เหมาะสม ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก็เป็นส่ิงสำคัญต่อท่ีสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันกีฬา ซึ่งการทำวิจัยในอนาคตควร
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบใหม่ในการป้องกันความเสียหาย
ร้ายแรง 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจยั 

 ในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 2) สร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 และ 4) ประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน              
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 4 
ขั้นตอน ดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ขั้นตอนท่ี 3 การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการวิจัย  

สอบถามโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

สังเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
 

สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โดยวิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬา

วอลเลย์บอล 
 

ผลการทดลองใช้ 
รูปแบบ 

ทดลองใช้รูปแบบ 
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
 

ขั้นที่ 3 
การทดลองใช้รูปแบบ 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการวิจัย ผลผลิต 

ขั้นที่ 2 
การพัฒนารูปแบบ 

ขั้นที่ 1 
การศึกษารูปแบบ 

การบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร บทความ
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 

(Content Analysis) 

สภาพการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬา

วอลเลย์บอล 
 

ร่าง 
รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล 

 
 

ด้านผลงานและ
ด้านประสิทธิภาพ

ของกีฬา
วอลเลย์บอล 

ประเมินรูปแบบ 
ขั้นที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล  
 ในขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. วิธีดำเนินการ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) สังเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้แบบสอบถาม จำนวน 105 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามสอบถามโรงเรียนท่ีมีความเป็น
เลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน 5 คน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล จำนวนโรงเรียนละ 5 คน ครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการกีฬาของ
โรงเรียน จำนวน 5 คน และผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนละ 2 คนรวมผู้เช่ียวชาญ
ด้านกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน จำนวน 30 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
  1.2 นำแบบสอบถามสภาพรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ดังนี้ 
   1.2.1 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   1..2.2 ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   1.2.3 รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา คณะคุรุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   1.2.4 ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
   1.2.5 ผศ.ดร.สถาพร พฤฑฒิ กุล อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคล้องของ
ข้อคำถามกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) พิจารณาคัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ .50 
ขึ้นไป ปรากฏว่า ผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม มีค่า IOC ระหว่าง .60 - 1.00 
  1.3 ดำเนินการปรับแก้ข้อคำถามในแบบสอบถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  1.4 นำแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน 
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ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนด่านช้างวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน เพื่อทำการ
วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ .8821 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .33 - .87  
  1.5 นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเพื่อนำผลการสอบถามมาเป็นแนวทางในการร่าง
รูปแบบสำหรับข้ันตอนท่ี 2 ต่อไป โดยมีรายช่ือโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   1.5.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
   1.5.3 โรงเรียนบาลปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 105 ข้อ เป็นแบบสอบถามองค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการแบบ Checklist จำนวน 2 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล แสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด 
 3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
จำนวน 5 คน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน 5 คน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอล จำนวนโรงเรียนละ 5 คน ครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการกีฬาของโรงเรียน จำนวน 
5 คน และผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนละ 2 คนรวมผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหรือผู้
ฝึกสอนกีฬา จำนวน 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)    
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1 สถิ ติคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) จากสูตรต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 64)  

N

R
IOC

Σ
=    

  เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
RΣ     หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

    N   หมายถึง  จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.2 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.2.1.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
    4.2.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ 
Likert (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 49) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
    ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก  
    ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย  
    ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
    สำหรับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้
เกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายของ Best (1970, p. 190) โดยให้ความหมายของ ระดับ
คะแนน ดังนี้  
    ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก   
    ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย   
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีสภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   4.2.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉล่ียประชากร (µ) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร () 
    4.2.2.1 ค่าเฉล่ียประชากร (Mean) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2557, หน้า 
77) 

N
X    สูตร  µ =  

    เมื่อ µ แทน ค่าเฉล่ียประชากร 
     X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     N แทน จำนวนประชากร 

    4.2.2.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร () (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 
2557, หน้า 79) 

    สูตร   = ට
σ(𝑥−µ)2

𝑁
 

    เมื่อ  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 
     X แทน คะแนนแต่ละตัว 
     µ แทน ค่าเฉล่ียประชากร 
     N แทน จำนวนประชากรท้ังหมด 

      แทน ผลรวม 
    4.2.2.3 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามใช้ค่าความสอดคล้องภายใน

แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า  96) 

     














 
−

− 2
tS

2
tS

1
1k

k
  =   

    เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
     k แทน จำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

 2
tS      แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

2
tS      แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 ในขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัย
ได้ดำเนินการ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
 1. ส่วนท่ี 1 การยกร่างรูปแบบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ดำเนินการดังนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยนำข้อมูลองค์ประกอบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบสร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  1.2 ผู้วิจัยนำร่างรูปแบบสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 ท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม 
  1.3 ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดทำเป็นร่าง
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
  2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการ
จัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู้เช่ียวชาญหรือ
ศึกษานิเทศก์ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน 13 คน 
  2.2 ดำเนินระดมความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ท่ีพัฒนาขึ้นต่อการนำรูปแบบ
ไปใช้บริหารโรงเรียน โดยดำเนินการ ดังนี้ 
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   2.2.1 ดำเนินการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่ อประเมิน ด้าน                
ความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13คน เพื่อประเมินและให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยการกำหนด
คุณสมบัติ ดังนี้  เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดการกีฬา
วอลเลย์บอลเพื่ อความเป็นเลิศ และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู้เช่ียวชาญหรือ
ศึกษานิเทศก์ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ 
    2.2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท่ีเป็นผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก ่  
     1) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     2) นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
    2.2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน 
ได้แก่ 
     1) ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
     2) รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา คณะ
คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
     3) ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี    
     4) ผศ.ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
    2.2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่    
     1) นายคำรณ รูปสูง อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 3 
     2) นายประชอบ หลีนุกูล อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนสงวนหญิง 
     3) ดร.เชิดศักด์ิ ศุภโสภณ อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 
     4) ดร.อนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 
     5) นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย 
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     6) นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนอนุบาล
ด่านช้าง 
    2.2.1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นศึกษานิเทศก์ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย การวัดและ
ประเมินผล จำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.ปราญชลี มะโนเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
  2.3 ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบจากคำแนะนำและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วม
สัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญลงมติให้ผู้วิจัยจัดทำคู่มือ            
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และนำไปใช้ 
  1.5 จัดทำคู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้   
  1.6 ประเมินคุณภาพของคู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ ด้านรูปแบบ  ด้านเนื้อหา และด้านคุณค่า โดยผู้เช่ียวชาญชุดเดิม 
  1.7 ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของคู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ และจัดทำคู่มือเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตอนท่ี 3 ต่อไป 
  1.8 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของคู่มือ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนำตัวเลขท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด, 2552, หน้า 103) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะท่ี 2 ได้แก่  
  2.1 แบบประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเหมาะสม (Propriety) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)  
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  2.2 คู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้าง
วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านรูปแบบ  ด้าน
เนื้อหา และด้านคุณค่า  
 3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะท่ี 2 ได้แก่ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ และผู้เช่ียวชาญด้าน
การบริหารการศึกษา ผู้เช่ียวชาญหรือศึกษานิเทศก์ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล 
รวมท้ังส้ิน จำนวน 13 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   4.1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามวิธีของ Likert (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 49) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
    ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมาก  
    ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืนมีความ
เป็นไปได้/ความเหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อย  
    ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
   จากนั้นนำตัวเลขท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ                
(บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด, 2552, หน้า 103) ดังนี้ 
    ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมาก   
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    ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อย  
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.2.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  

X
N
X    สูตร    =  

X    เมื่อ  แทน ค่าเฉล่ีย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     n แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
   4.2.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554, หน้า 103) 

1)-n(n

2)X(2Xn −    สูตร  S.D. =  

    เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนแต่ละตัว 
     n แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

      แทน ผลรวม 

ข้ันตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 1. วิธีดำเนินการ 
 ในการนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไปใช้ มีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่ง
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กลุ่มผู้ใช้คู่มือการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด่านช้างวิทยา จำนวน 35 คน 
  1.2 สร้างความเข้าใจและช้ีแจงให้ผู้บริหารและบุคลากร มีดังนี้ 
   1.2.1 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเอกสารรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปี
การศึกษา 2563 
   1.2.2 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินการให้กับครู นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความจำเป็น ตลอดจนขอความร่วมมือในการใช้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
   1.2.3  การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา 
  1.3 ดำเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.3.1 ด้านการวางแผน หมายถึง มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬากีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของโรงเรียนและสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
มีการกำหนดงานในระยะส้ันและระยะยาวไว้อย่างเหมาะสมในการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
การศึกษาความพร้อมด้านทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ เช่น บุคลากร เงินงบประมาณ สถานท่ีอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีมีความสำคัญและจำเป็นสูงสุดก่อนมีการจัดทำ
แผนขององค์กรและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานและแผนควบคุม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและโครงการต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีการรับนักกีฬาโครงการส่งเสริม
หรือสนับสนุนกีฬา เช่น โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการช้างเผือก และมีการต้ังเป้าหมายในการ
เตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ และมีแผนพัฒนากีฬาด้วยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกด้วย 
   1.3.2 ด้านการจัดองค์กร มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้มี
เอกภาพในการบังคับบัญชา มีการมอบอำนาจหน้าท่ีให้แก่ผู้รับผิดชอบรอง ๆ ลงไปตามสายงานและมี
การกำหนดชอบเขตของแต่ละงานอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในสถาบันจะมีชมรมกีฬาต่าง ๆ ชัดเจนและ
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การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีการประสานงานกับชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะดำเนินการจัดกิจกรรม
กีฬาต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากภายนอกสถาบัน เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 
   1.3.3 ด้านการจัดการ หมายถึง โรงเรียนมีความร่วมมือในการดำเนินงานของชมรม
กีฬาและฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม ด้านการเงินและงบประมาณ ทรัพยากร
ทางด้านการบริหาร ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เป็นต้น 
   1.3.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง โรงเรียนสร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อสร้างประสบการณ์
และสะสมผลงานเพื่อการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการ
พัฒนาท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านภาวะผู้นำ การส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้
ของผู้ท่ีได้รับการอบรม มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานกีฬา และ
นักกีฬาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรส่ิงจูงใจ เช่น เงินรางวัล หรือการให้รางวัล
อื่น ๆ สำหรับบุคลากรทางการกีฬา เจ้าหน้าท่ีกีฬา และนักกีฬา ท่ีมีการพัฒนาทักษะท่ีสูงขึ้นตาม
ระดับท่ีได้วางแผนไว้ มีผลงานวิจัยทางการกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ 
เป็นต้น  
   1.3.5 ด้านการควบคุม หมายถึง โรงเรียนมีการการควบคุม ติดตามแผน ดัชนีช้ีวัด                
การบริหารกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ มีการควบคุมการใช้งบประมาณในฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
รัดกุมให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และมีการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องของสนามและอุปกรณ์กีฬา มีการตรวจสอบ
มาตรฐานมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ังมีการควบคุม                    
การปฏิบัติงานกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ซึ่งมีการเขียนไว้ในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ
และประเมินศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาวอลเลย์บอล พร้อมท้ังติดตามประเมินผล
การฝึกซ้อมและผลการแข่งขันของนักกีฬาวอลเลย์บอลมาพัฒนาปรับปรุงนักกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีข้ึน 
   1.3.6 ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง โรงเรียนจัดให้มีสนามกีฬา
วอลเลย์บอลท่ีได้มาตรฐาน รองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนท่ีกำหนด มีอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอลเพียงพอและได้มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ตามแผนท่ีกำหนด มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
เพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนมีนักจิตวิทยาการกีฬาวอลเลย์บอลคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักกีฬา
วอลเลย์บอล มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอลให้โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
แก่นักกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนมีนักเวชศาสตร์การกีฬาวอลเลย์บอล ช่วยตรวจสอบร่างกายก่อน
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การแข่งขัน ป้องกันการบาดเจ็บ การรักษา และฟื้นฟูการบาดเจ็บ มีหน่วยงานทำหน้าท่ีประสาน
ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการกีฬาวอลเลย์บอลและสุขภาพ มีบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอล
ด้านการฝึกซ้อมและส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาวอลเลย์บอล นักบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการแข่งขันของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน และนำผล/
สถิติการแข่งขันของนักกีฬาอลเลย์บอลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสู่ความ
เป็นเลิศ 
  1.4 ประเมินผลหลังการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   1.4.1 ประชุมติดตามการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
   1.4.2 ประเมินด้านผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ใน 6 
กระบวนการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการควบคุม และด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินระยะนี้ แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ใน 6 กระบวนการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดการ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการควบคุม และด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
สอบถามระดับการปฏิบัติของผู้ท่ีใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ  (Rating Scale) ตามวิ ธี ของ  Likert (อ้ างถึ งใน                 
บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 49) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
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   ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก  
   ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย  
   ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
  จากนั้นนำตัวเลขท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ                  
(บุญชม ศรีสะอาด และสุริทอง ศรีสะอาด, 2552, หน้า 103) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก   
   ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย  
   ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
  3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
   3.2.1 ค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 102) 

X
N

XΣ    สูตร    =    

X    เมื่อ  แทน ค่าเฉล่ีย 
Σ     X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

     N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
   3.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2554, หน้า 103) 

1)-n(n

2)X(2Xn −    สูตร  S.D. =  

    เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนแต่ละตัว 
     n แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

     X แทน ผลรวมของคะแนน 
   3.2.3 ค่าร้อยละ (%) สูตรการหาค่าร้อยละ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 104) 

    สูตร  P 100
N
T
 =    

    เมื่อ P แทน ร้อยละ 
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     T แทน ค่าเฉล่ียท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N แทน จำนวนคะแนนท้ังหมด 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 1. วิธีดำเนินการ 
 ในการประเมินการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน              
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อประสิทธิผลท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานและด้านประสิทธิภาพของกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
  1.1 สังเคราะห์การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ แล้วจัดทำ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าในการสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อ                
ผลเกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่าน
ช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
  1.2 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลท่ีเกิดจากการนำรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไปใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ชุดเดิม จำนวน 5 ท่าน  
  1.3 ทำการวิ เคราะห์ ข้อมูล โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) จากการกำหนดระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประเมิน 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประเมิน 
   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประเมิน 
  พิจารณาคัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ .50 ขึ้นไป ปรากฏว่า ผลการหาค่า IOC 
ของแบบสอบถาม มีค่า IOC ระหว่าง .60 - 1.00 
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  1.4 ดำเนินการปรับแก้ข้อคำถามในแบบสอบถามด้านการใช้ภาษา การจัดเรียงลำดับ          
ข้อคำถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  1.5 ปรับแก้แบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำแบบสอบถามไป 
ใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร               
ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนด่านช้างวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน เพื่อทำการ
วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)    
  1.6 นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเพื่อนำผลการสอบถามมาเป็นแนวทางในการร่าง
รูปแบบสำหรับข้ันตอนท่ี 2 ต่อไป โดยมรีายช่ือโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
   1.6.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
   1.6.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
   1.6.3 โรงเรียนบาลปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
  1.7 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ .8133 และมีค่าอำนาจจำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .35 - .83 ผู้วิจัยจึงนำแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต่อไป   
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในข้ันตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อผลท่ีเกิดจากการนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียน
ด่านช้างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ  
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลท่ีเกิดจากการนำ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนด่านช้างวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน จำนวน 1,687 คน 
ได้แก่ 
   3.1.1 ผู้บริหารและครู จำนวน 36 คน 
   3.1.2 นักเรียน จำนวน 535 คน 
   3.1.3 ผู้ปกครอง จำนวน 535 คน 
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   3.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับผู้วิจัยและผู้แทน
ครู) 
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 323 คน คำนวณได้จากสูตรของ Yamane (1967, p. 86) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แล้วคำนวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพผู้บริหาร 
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จากนั้นทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้
กระจายตามสัดส่วน รายละเอียดแสดง ดังนี้  
   3.2.1 ผู้บริหารและครู จำนวน 36 คน 
   3.2.2 นักเรียน จำนวน 137 คน 
   3.2.3 ผู้ปกครอง จำนวน 137 คน 
   3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับผู้วิจัยและผู้แทน
ครู) 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ จัยขั้นตอนท่ี  4 โดยการวิ เคราะห์ข้ อมู ลท่ี เป็นระดับความพึ งพอใจ                         
โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
  4.1 สถิตพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 105) 

X
N
X      =  

X   เมื่อ    แทน  ค่าเฉล่ีย 

 X      แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
N       แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

  4.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2557,      
หน้า 106) 

( )
( )1NN

2X2XN
−
−   S.D. =  

   เมื่อ  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X      แทน  คะแนนแต่ละองค์ประกอบ 
N       แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

       แทน  ผลรวม 
  4.3 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามใช้ค่าความสอดคล้องภายในแบบ

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า  96) 
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   เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
     k แทน จำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

 2
tS      แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

2
tS      แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     N  หมายถึง จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
  4.3  เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 103) 
   4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของต่อผลท่ีเกิดจากการใช้              
รูปแบบอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของต่อผลท่ีเกิดจากการใช้            
รูปแบบอยู่ในระดับมาก  
  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของต่อผลท่ีเกิดจากการใช้           
รูปแบบอยูใ่นระดับปานกลาง  
  1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของต่อผลท่ีเกิดจากการใช้               
รูปแบบอยูใ่นระดับน้อย  
  1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจของต่อผลท่ีเกิดจากการใช้                  
รูปแบบอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

การเผยแพร่ผลการวิจัย 
 หลังจากผู้วิ จัยได้ทำการวิ จัยเสร็จส้ินแล้ว ผู้วิ จัยได้เผยแพร่ผลการวิ จัย ในงานเปิด                   
บ้านวิชาการของโรงเรียนด่านช้างวิทยา เผยแพร่ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเผยแพร่ไปยังเครือข่าย
วิชาการ รวมท้ังเผยแพร่เป็นบทความในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการของสถาบัน
ต่าง ๆ เป็นต้น  
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