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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย โดยศึกษาปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดวยวิธีการวิเคราะหเอกสาร การสอบถามผูเก่ียวของเก่ียวกับปญหา

การจัดการแขงขัน จํานวน 20 คน จากนั้นเปนการรางรูปแบบการจัดการแขงขัน โดยใชวิธีเทคนิค

เดลฟายสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 18 คน ข้ันตอไปเปนการตรวจสอบรูปแบบ

การจัดการแขงขันโดยใชวิธีเทคนิคการสนทนากลุมโดยการวิพากษและศึกษาขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และข้ันตอนสุดทายเปนการยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จากกลุมตัวอยางจํานวน 

450 คน โดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันผลการวิจัย

สามารถอธิบายไดวา 

            1. สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการปฏิบัติการ 

และ 4) ดานการควบคุม   

            2. รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

ท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ดานการวางแผน พบวา

มี 6 องคประกอบยอย 20 ตัวชี้วัด องคประกอบที่ 2 ดานการจัดองคกร พบวา มี 5 ตัวชี้วัด

องคประกอบท่ี 3 ดานการปฏิบัติการ พบวา มี 13 องคประกอบยอย 47 ตัวชี้วัด และองคประกอบท่ี 4

ดานการควบคุม พบวา มี 4 ตัวชี้วัดและโมเดลการวัดองคประกอบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนี้

χ 2= 966.96 df = 338 p = 0.133 GFI = .045 AGFI = .934 CFI = .974 SRMR = .042 

RMSEA = 0.014   
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to develop the model for the management of student 

sports competition of local administration organizations in Thailand. The first step of this research 

was studying problems in the management of student sports competition of local administration 

organizations in Thailand. For this purpose, the researcher studied analyzed documents, and  

interviewed 20 experts about problems in the management of student sports competition.  

After that, the researcher drafted the model for the management of the competition. During this 

process, the researcher had used Delphi technique in which 18 experts had been interviewed. 

Then, the researcher evaluated the model by using the technique of group discussion in which                   

9 academicians criticized and gave some recommendations. The last step of this research was 

the verifications of the appropriation of student sports competition of local administration 

organizations in Thailand. Such verification had been scrutinized from the opinions of 450 samples 

selected by using multi stages random sampling. During the process of the verification, the researcher 

used factor analysis technique. 

 The results of the study were as follows:  

 1. Problem in the management of student sports competition consisted of 4 factors i.e. 

1) Planning 2) Organization management 3) Operation and 4) Controlling 

              2. The model for appropriate student sports competition of local administrations in Thailand 

consisted of 4 factors. i.e. 1) Planning which consisted of 6 micro factors and 20 indicators 

2) Organizations management which consisted of 5 indicators 3) Operation which consisted of 

13 micro factors and 47 indicators and 4) Controlling which consisted of 4 indicators. The model 

for the factors measurement were congruent with the empirical data which were as follow: 

χ 2 = 966.96 df = 338 p = 0.133 GFI = .045 AGFI = .934 CFI = .974 SRMR = .042 RMSEA = 0.014  
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ไว ณ โอกาสนี ้

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหความกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่ง ตลอดจน
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รณยุทธ-จันทนา กิตติเวชานนท ผูซ่ึงใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิทยานิพนธฉบับนี้ 

มาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคท่ีพระองคทรงตรัสเนื่องในวันกีฬา

แหงชาติ 16 ธันวาคม 2531 ไววา ในหลักการการกีฬาเปนสิ่งท่ีมีจุดประสงคพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะสงเสริม

ใหรางกายแข็งแรงและสามารถท่ีจะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีและเพ่ือใหคุณภาพ

มนุษยดี ข้ึน มาเวลานี้การกีฬานับวามีความสําคัญในทางอ่ืนอีกดวย คือ ในทางสังคมทําให

คนในประเทศชาติไดหันมาปฏิบัติสิ่งท่ีเปนประโยชน ในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจและทําให

สามารถท่ีจะอยูในสังคมอยางอยูเย็นเปนสุข ท้ังเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเจริญของบานเมือง โดยเฉพาะ

การกีฬามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตคนและของบานเมือง ถาปฏิบัติกีฬาดวยความเรียบรอย

ดวยสุภาพก็ทําใหมีชื่อเสียงเหมือนกันและสงเสริมความสามัคคีในประเทศ (สูจิบัตรการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ, 2551, หนา 3) เห็นไดวาในปจจุบัน

การกีฬานับวาเปนกิจกรรมท่ีสําคัญและมีคุณคาประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากร

มนุษย เพราะสามารถทําใหผูรวมกิจกรรมเกิดการพัฒนาเปนผูที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ

ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญามีระเบียบวินัย กลาวคือ ทางรางกายทําใหมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ ทางอารมณซ่ึงฝกฝนใหเปนบุคคลมีท่ีน้ําใจนักกีฬารูจักอดทนอดกลั้น 

ทางสังคมเม่ือมีการเลนหรือแขงขันกีฬาจะทําใหบุคคลมีความรู รูจักการอยูรวมกัน สื่อสารกัน

สรางความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดานสติปญญาทําใหเกิดการพัฒนาการวางแผนตัดสินใจในการเลนกีฬา

ตลอดเวลาในดานระเบียบวินัยเปนผูอยูในกฎ กติกา เชื่อฟง และยิ่งไปกวานั้นการกีฬาเปนสื่อกลาง

ในการแสดงออกซ่ึงความมีน้ําใจ ความเปนมิตรและความสมัครสมานสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย 

เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีในสังคมและเปนการพัฒนาคุณภาพประชากรใหพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ขณะเดียวกันการกีฬายังถูกนํามาใชเปนสื่อในการสราง

ความสัมพันธไมตรีระหวางชนชั้น ระหวางเผาพันธุหรือระหวางประเทศดวย เห็นไดจากที่การกีฬา

ถูกกําหนดไวในนโยบายและแผนพัฒนาประเทศทุกรัฐบาลและทุกประเทศท่ัวโลก ดังนั้นเม่ือวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตอแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2531-2539) 

จึงประกาศใชแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากร

โดยใหมีการประสานการพัฒนาการกีฬาระหวางหนวยงานตางๆ ตั้งแตการพัฒนาขั้นพื้นฐาน
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จนถึงการพัฒนาเพ่ือเปนอาชีพ จวบจนถึงปจจุบันไดประกาศใชแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2550-2554) ภายใตพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีพระราชทานวา “กีฬาสรางคน คนสรางชาติ” ซ่ึงมีกรอบแนวคิดการพัฒนาการกีฬาของประเทศชาติ

ใหมีความเจริญกาวหนา ใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังทางรางกายและจิตใจ 

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงมีกรอบแนวคิดการพัฒนาการกีฬาของประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาใหประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังทางรางกายและจิตใจปราศจากโรคภัยไขเจ็บสามารถ เปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ จึงไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือมวลชน 

3) การพัฒนา การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 4) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ 5) การพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 6) การพัฒนาการบริหารการกีฬา (แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

ฉบับท่ี 4, 2552, หนา 16-44) อยางไรก็ตามความสําคัญของการกีฬายังสงผลใหหลายๆ หนวยงาน

ราชการตองดําเนินการเพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรในสังกัดไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถดานการกีฬา               

 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงตรัสในวันเปดการแขงขันกรีฑา

นักเรียนประจําป วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2505 วา “...............การกีฬานั้นนับเปนอุปกรณการศึกษา

ท่ีสําคัญยิ่งเพราะเปนการกลอมเกลาใหเด็กมีจิตใจอดทน กลาหาญ รูแพรูชนะ ปลูกฝงพลานามัย

ใหแข็งแรงเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหเด็กเปนผูมีสมรรถภาพท้ังในทางจิตใจและรางกายเปนผลสืบเนื่องไปถึง

การเปนพลเมืองของชาติอันเปนยอดแหงความปรารถนา...............” (สูจิบัตรการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก, 2553) พระราชดํารัสนี้

แสดงใหเห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการสงเสริมการกีฬาวาเปนสิ่งจําเปนและเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง                    

ในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงสงเสริมกีฬาทุกประเภทพรอมทั้งทรงกีฬามากมาย

หลายประเภท เชนกันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหนึ่ง

ไดเห็นถึงความสําคัญของการกีฬาจึงกําหนดใหเทศบาลและเมืองพัทยา ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา

จัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2526 ตามแนวทาง

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตรัสไว โดยใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมือง

พัทยา” โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไดตื่นตัว

และใหความสนใจในดานกีฬามากยิ่งข้ึน 2) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา

ไดมีโอกาสเลนกีฬาและแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึง 3) เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา

เห็นคุณคาของการกีฬาและสามารถนําความรูไปใชในโอกาสตอไป 4) เพ่ือเปนการเสริมสรางและ

พัฒนาบุคคลระดับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไปสูพฤติกรรมท่ีดี โดยอาศัยประโยชน

จากการกีฬาชวยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝกอบรมระเบียบ สรางความสามัคคี มีคุณธรรมและ
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ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 5) เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีสวนรวมในกิจกรรม

การกีฬามากข้ึน และตอมาในป พ.ศ. 2538 การจัดการแขงขันครั้งท่ี 12 ไดมีนโยบายกระจายการแขงขัน

ไปสูภูมิภาค จึงเปดโอกาสใหเทศบาลตางๆ ไดเสนอตัวรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันรอบคัดเลือกและ

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยใหหมุนเวียนกันไป และครั้นถึงการจัดการแขงขันครั้งที่ 25 

ไดเปลี่ยนชื่อการแขงขันเปนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดเชิญกรุงเทพมหานคร     

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันเปนครั้งแรก ตอมาการจัดการแขงขันครั้งท่ี 27 ไดเปลี่ยนชื่อการแขงขัน

อีกครั้งโดยใชชื่อวา การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย                   

(สํานักประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, 2552, หนา 1-3) ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกับ                      

นายเอกโอสถ รักเอียด หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ (การสัมภาษณ, 2552)                        

ซ่ึงผูวิจัยไดสัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2552 กลาววาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2526 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมอบหมาย

ใหหัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการเปนผูรับผิดชอบและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีเสนอตัวขอรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

เปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน   

        จากการศึกษาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

ท่ีผานมา พบปญหาในการดําเนินการ ดังท่ี สุรพันธ วิชาวุฒิพงษ (2540, หนา 44-58) ไดศึกษาปญหา

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลภาคเหนือ พบวา มีปญหามากเก่ียวกับ 1) ระเบียบการจัด 

การแขงขัน ปญหาท่ีพบคือ ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเทศบาลไมเกินชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 เขาศึกษากอนวันท่ี 10 มิถุนายน ของปการแขงขันและสิ้นสุดการแขงขัน นักกีฬาท่ีจะเปนตัวแทน

ของทีมเทศบาลอาจพิจารณาคัดเลือกจากหลายๆ ทีมท่ีเขาแขงขันคัดเลือกภายในของแตละเทศบาล

และนักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคตองเปนทีมของเทศบาลท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศการแขงขัน    

ในรอบคัดเลือกระดับภาค  2) การจัดการแขงขันดานวัตถุประสงคปญหาท่ีพบคือ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีเห็นคุณคาและความสําคัญของการเลนกีฬา

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางดานกีฬา เพ่ือปลูกฝงความมีน้ําใจ

เปนนักกีฬา เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัย รูจักสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

และเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและดําเนินการแขงขันรวมกันเปนการสงเสริม

ความสามัคคี 3) ดานงบประมาณปญหาท่ีพบคือ งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง

ทองถ่ิน สันนิบาตเทศบาล และเทศบาลตางๆ ไมเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณใหกับแผนกตางๆ

ยังไมมีความเหมาะสม การวางแผนรวมกันของแผนกตางๆ ในการใชงบประมาณไมประสานงานกัน

เทาท่ีควร การเบิกจายเงินลาชาทําใหไมสะดวกตอการดําเนินงาน และหลักฐานตางๆ ในการใชจาย

ไมตรงกับความเปนจริง  4) ดานสถานท่ีและเครื่องอํานวยความสะดวกปญหาท่ีพบ คือ สนามแขงขัน
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กีฬาอยูหางไกลจากที่พักไมสะดวกในการเดินทาง สนามฝกซอมกีฬามีจํานวนนอยและมีสภาพ

ไมเหมาะสม 5) ดานวิธีดําเนินการแขงขันปญหาท่ีพบ คือ ชวงวันทําการแขงขันนอยทําใหการจัด 

การแขงขันกีฬาบางชนิดจัดไดไมเหมาะสม เจาหนาท่ีและผูตัดสินปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดบอย

6) ดานท่ีพักและอาหารปญหาท่ีพบ คือ สถานท่ีพักมีสภาพไมเรียบรอย คับแคบ อากาศถายเทไมสะดวก

การบริการน้ําดื่มน้ําใชไมเพียงพอกับปริมาณผูพัก หองน้ําชายและหองน้ําหญิง ไมเปนสัดสวน และ

ไมมิดชิด เจาหนาท่ีรับผิดชอบอํานวยความสะดวกแกนักกีฬาและผูควบคุมนักกีฬาไมเพียงพอ และ

สถานท่ีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมหางไกลจากที่พักมาก 7) ดานประชาสัมพันธปญหาที่พบ คือ

มีการวางแผนงานและการเตรียมงานดานประชาสัมพันธไมรัดกุมและเปนในวงแคบ 8) ดานพิธีการ

ปญหาท่ีพบ คือ ระยะเวลาท่ีใชแสดงในพิธีเปด-ปด มากเกินไป และนักกีฬาทีข้ึนรับเหรียญรางวัล

แตงกายไมเรียบรอยไมเหมาะสม ซ่ึงเม่ือรวมเฉลี่ยในทุกๆ ดาน พบวามีปญหามากในทุกดาน

ในสวนปญหาการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ พบวา การจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล มีปญหามาก

ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณครูผูฝกสอนกีฬา 5 ภูมิภาค (สัมภาษณ, 2552) ไดแก ภาคกลาง

ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งท่ี 26 วันท่ี 20-30 มกราคม 2552

จังหวัดกาญจนบุรี พบวา การจัดการแขงขันมีปญหาเนื่องจากกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ไมชัดเจน

ในแตละป ดานการจัดการแขงขันพบวาควรมีการปรับปรุงในดานนโยบายและวัตถุประสงค

การจัดการแขงขัน การประเมินและสรุปผล ในสวนของมาตรฐานการแขงขันพบวายังไมเทียบเทา

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย กีฬาเยาวชนแหงชาติ ควรมีโครงการพัฒนา

ผูฝกสอน ผูตัดสินฝายจัดการแขงขัน ควรจัดการแขงขันควรใหเปนไปในแนวทางเดียวตั้งแตรอบคัดเลือก

จนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง และควรทําความรวมมือกับสมาคมกีฬาชนิดตางๆ เพ่ือใหการแขงขันเปนไปตามมาตรฐาน

ควรเชาอุปกรณกีฬาเพราะราคาต่ํา ควรปรับปรุงเอกสารการสมัครแขงขัน คุณสมบัตินักกีฬาหนึ่งคน

ควรลงเลนไดรุนอายุตนเองและกีฬาเดียวเทานั้นควรเปดอบรมใหความรูแกผูฝกสอน ผูตัดสิน 

ควรวางมาตรฐานการจัดการแขงขันตั้งแตรอบคัดเลือกระดับรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบกีฬาโดยตรงในการออกกฎ ระเบียบใหชัดเจน

ไมใชเปลี่ยนทุกป ตองกําหนดโดยสวนกลาง ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับที่นายหาญชัย ฑีฆธนานนท

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี และนายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี

เมืองอุดรธานี (หนังสือพิมพสยามกีฬารายวัน, 2553, หนา 11) ประกาศวาการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในวันท่ี 21-30 มกราคม 2554 จะยกระดับการแขงขัน

ใหเทียบเทากับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงมองใหเห็นวาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยนั้นมาตรฐานยังไมเทียบเทากับการจัดการแขงขัน
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กีฬาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจากการประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก “นครนายกเกมส” ประจําป

การศึกษา 2553 ระหวางวันท่ี 19-28 ตุลาคม 2553 ไดสอบถามผูควบคุมทีมและผูฝกสอนกีฬา พบวา

การจัดการแขงขันกีฬาไมควรจัดในชวงฤดูฝนเนื่องจากมีฝนตกขณะแขงขันทําใหสนามไมมีความพรอม

สําหรับแขงขัน ควรจัดในชวงเดือนพฤศจิกายนและอยูในชวงเปดภาคเรียน ควรปรับปรุงสนามแขงขัน

กรีฑาเนื่องจากมีหลุมและหินบริเวณลูวิ่ง สนามแขงขันกีฬาบางประเภทอยูไกลควรอํานวยความสะดวก

แกนักกีฬา ผูฝกสอนและผูควบคุมทีมในการเดินทางไปยังสนามแขงขันหรือไปดูการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆ ดวยการบริการรถรับ-สง กรรมการตัดสินขาดความยุติธรรม ควรมีการเตรียมความพรอม

ใหมากกวานี้ ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองน้ํา ควรบริการน้ําสําหรับอาบใหเพียงพอตอ

ความตองการ สถานท่ีอาบน้ําไมสะอาดควรปรับพ้ืนท่ีใหเรียบรอยไมใหเฉอะแฉะ ควรจัดใหมีราวตากผา

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักกีฬา ควรกําจัดยุงบริเวณท่ีพักนักกีฬา ควรมีหนวยพยาบาล ณ สถานท่ี

พักนักกีฬา ควรมีทีมงานออกเยี่ยมสถานท่ีพักนักกีฬาเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี (การประเมินผล

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2553

รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก, 2553) การประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต “เมืองทุงสงเกมส” ประจําปการศึกษา 2553

ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2553 ไดทําการสอบถาม/สังเกตและสัมภาษณผูควบคุมทีม

นักกีฬา ผูชม พบวา คาเฉลี่ยในสามลําดับสุดทายจากแปดลําดับ ไดแก การบริการของรานคา/รานอาหาร

ความพึงพอใจในการเชียร/การชมของผูชมการแขงขันอยูในลําดับท่ีหก ความพึงพอใจภาพรวมในพิธีปด

อยูในลําดับท่ีเจ็ด และอาคารสถานท่ีพัก/หองน้ํา (ความสะอาด/สะดวก/ปลอดภัย) อยูในลําดับสุดทาย

ลําดับท่ีแปด ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/ปญหาอุปสรรคตางๆ มีรายการดังตอไปนี้ รานคา สถานท่ี

ทองเท่ียวหางไกลจากท่ีพักมาก ควรปรับปรุงสถานท่ีพัก หองน้ําควรปลอดภัย พิธีเปดควรใหสวยงาม 

รถบริการโดยสารควรมีใหมาก กรรมการตัดสินขาดความยุติธรรม ควรทําตุกตามาสคอตใหมาก 

รานคาขายสินคาเกินราคา ฝนตกน้ําทวมนักกีฬาตองแขงขันกลางสายฝน งานเลี้ยงนักกีฬาควรใหดี 

และจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวา อยากใหเจาภาพเจาภาพประชุมคณะทํางานโดยไมใช

ประชุมแตคณะกรรมการ บริหารซ่ึงบางครั้งฝายบริหารไมไดมอบงานใหฝายปฏิบัติ การแขงขันครั้งนี้

นักกีฬาบางสวนติดทีมชาติดังนั้นระเบียบกติกาตองเขมงวด การจัดโปรแกรมการแขงขันควรเวนชวง

ใหมีเวลาวางใหนักกีฬาทองเที่ยวหรือนําเที่ยวบาง อาหารตอนรับนักกีฬาไมเพียงพอ พิธีเปด

ไมควรนํานักเรียนระดับอนุบาลมาแสดงเพราะทําใหชาและไมเปนระเบียบ สถานที่แขงขัน

หามบุคคลภายนอกเขาชมการแขงขันเนื่องจากก้ันรั้วไวไมสามารถเขาชมไดเจาภาพนาจะมีอุปกรณ

เปนของตนเอง (การประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ประจําปการศึกษา 2553 รอบคัดเลือกภาคใต, 2553) และการประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียน
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง “แมน้ําแควเกมส” 

ประจําปการศึกษา 2553 ระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2553 พบวา ลักษณะท่ีแสดงถึง

ความยุงยากของการดําเนินงาน ไดแก เปนการดําเนินงานที่ตองมีการประสานงานกับหนวยงาน

หลายฝายท้ังหนวยงานภายในและภายนอก ไมสามารถกําหนดหรือระบุจํานวน ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีจะสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน รวมทั้งจํานวนนักกีฬาแขกผูมีเกียรติที่มารวมงาน

ในพิธีเปด-ปด จึงทําใหมีผลกระทบตอการวางแผนงานในการเตรียมการในดานตางๆ รวมท้ังการวางแผน

กําหนดการใชจายงบประมาณ (การประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2553 รอบคัดเลือกภาคกลาง, 2553)    

 จากเอกสารดังกลาวขางตนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ไดดําเนินอยางตอเนื่องยาวนานถึง 27 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบัน

ไมปรากฏวามีการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทยแตประการใด ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่เคยเปนคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย และปฏบิัติหนาท่ีรับผิดชอบตอการกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยของเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงมุงท่ีจะทําการวิจัย

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

อันจะเปนแนวทางในการนํารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    

แหงประเทศไทย ไปพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

และสิ่งสําคัญอีกประการคือ เพ่ือเปนการสนองตอบวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

ฉบับท่ี 4 (แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับที่ 4, 2550, หนา ง) ในดานเพื่อใหมีการศึกษา วิจัย 

การนาํองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการพัฒนาการกีฬาการออกกําลังกายและนันทนาการใหมี

การจัดการแขงขันกีฬาท่ีไดมาตรฐานตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติเพ่ือพัฒนา

กีฬาสูความเปนเลิศและอาชีพ  

 

 

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

       คําถามการวิจัยมีดังนี้ 

       1.2.1 สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

ในปจจุบันเปนอยางไร 

        1.2.2 รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย              
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ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

  

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้          

        1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

       1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

   

       การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ซ่ึงมีขอบเขตดังนี้ 

        1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 ประจําปการศึกษา 2553 

        1.4.2 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการดําเนินการวิจัยสําหรับการออกแบบการวิจัยเริ่มตั้งแต

เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนมา 

 1.4.3 ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก               

                   1) สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ตัวแปร ไดแก สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

    2) รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ตัวแปร ไดแก 

   (1) ดานการวางแผน             

    (2) ดานการจัดองคกร 

    (3) ดานการปฏิบัติ               

    (4) ดานการควบคุม  

 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 1.5.1 สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

    การศึกษาข้ันตอนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวกับสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.2 รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

เปนการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดของ Bridges & Roquemore more (2001) 4 ดาน ไดแก 

ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม  

 

 

 

      

 

 

 

 

การวางแผน 

การจัดองคกร 

การควบคุม 

การปฏิบัติการ 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครอง                   

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

          ตัวแปรอิสระ 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง 

1. ประธานคณะกรรมการ 

    ฝายจัดการแขงขันกีฬา 

    นักเรียนองคกรปกครอง 

    สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

2. ผูมีสวนเก่ียวของกับการกีฬา  

    นักเรียนองคกรปกครอง 

    ทองถ่ินแหงประเทศไทย  

3. ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬา 

    เขาแขงขันกีฬานักเรียน 

       ิ่  

      

 

 

              ตัวแปรตาม 

สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

1. การวางแผน 

2. การจัดองคกร 

3. การปฏิบัติการ 

4. การควบคุม 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.6 ขอตกลงเบื้องตน 

 

       การวิจัยในครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตนดังตอไปนี้  

 1.6.1 รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

เปนรูปแบบสําหรับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

        1.6.2 รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

เสนอเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

ใหมีความเหมาะสม 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

       การวิจัยในครั้งนี้ ไดนิยามศัพทเฉพาะดังตอไปนี้  

       1.7.1 สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

หมายถึง อุปสรรคหรือขอจํากัดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตอการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศ โดยแยกออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

   1) การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

           2) การจัดองคกร หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

           3) การปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการนําแผนและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว

ใหสมาชิกในองคการรวมมือกันปฏิบัติ    
         4) การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน 

 1.7.2 การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย หมายถึง               

การแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร                    

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดําเนินโดยกรมสงเสริม                       

การปกครองทองถ่ิน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเสนอตัวเปนผูจัดการแขงขันในรอบคัดเลือก

ระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเปนผูดําเนินการ 
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   1.7.3 รูปแบบ หมายถึง แบบแผนหรือสิ่งท่ีแสดงเก่ียวกับโครงสรางและความสัมพันธของ

องคประกอบของการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย                                           

ซ่ึงประกอบดวย                      

  1) การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย        

               2) การจัดองคกร หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

               3) การปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการนําแผนและกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว

ใหสมาชิกในองคการรวมมือกันปฏิบัติ    
              4) การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน 
      1.7.4 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (กรมสงเสริมฯ) แหงประเทศไทย หมายถึง 

หนวยงานหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยท่ีดูแลรับผิดชอบดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) 

    1.7.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา 

 1.7.6 การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 

หมายถึง การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 รอบคัดเลือก 

5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ณ จังหวัดอุดรธานี 

 1.7.7 ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูท่ีดํารงตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ผู ที่ เ กี่ยวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขัน  

     1.7.8 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูท่ีเก่ียวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ผูฝกสอน

กีฬา เจาหนาท่ีจากกรมพลศึกษา ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการพลศึกษา 
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนจากการวิจัยดังนี้ 

 1.8.1 เพ่ือเปนประโยชนในการประยุกตใชรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปได สําหรับสถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา 

 1.8.2 เพ่ือเปนประโยชนในการประยุกตใชรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปได สําหรับกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 1.8.3 เพ่ือเปนประโยชนในการประยุกตใชรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยที่มีความเหมาะสมและเปนไปได สําหรับหนวยงานตางๆ 

ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

แหงประเทศไทยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

        2.1 ปญหาการแขงขันกีฬา 

        2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

        2.3 รูปแบบ ขอบังคับ ระเบียบการจัดการแขงขันกีฬา 

        2.4 กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 2.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) แหงประเทศไทย 

        2.6 สาระสําคัญของแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) 

 2.7 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

 2.8 การมีสวนรวม 

 2.9 สังคมวิทยาการกีฬา 

 2.10 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัย 

 2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

        2.12 ตัวแบบการวิจัย 

 

2.1 ปญหาการแขงขันกีฬา   

 

       การจัดการแขงขันกีฬาท่ีสถาบันและหนวยงานตางๆ จัดการแขงขันและจากการศึกษาสภาพ

และปญหาการจัดการแขงขันกีฬาในรูปแบบของงานวิจัย วิทยานิพนธ จากการกีฬาแหงประเทศไทย

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ไดทําการศึกษาในหัวขอตางๆ 

เชน ปญหาและขอเสนอแนะการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอ

บานบึง จังหวัดชลบุรี สภาพและปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 25 สภาพและปญหาการจัดการแขงขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 27 สภาพและปญหาการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 สภาพและปญหา

การจัดการแขงขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 24 สภาพและปญหาการจัดการแขงขัน
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กีฬานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสระบุรี ปญหาการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งท่ี 19 ปญหา

การจัดการแขงขันตะกรอไทยแลนดลีก ครั้งท่ี 2 ปญหาการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 24 

 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาวิเคราะหและสังเคราะหปญหา

การจัดการแขงขันกีฬาท่ีพบ โดยไดจัดกลุมการนําเสนอสภาพปญหา ดังนี้ 1. ฝายอํานวยการและ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 2. ผูจัดการทีมและผูฝกสอน 3. นักกีฬา พบวา 

    1) สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาท่ีฝายอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการ

แขงขันตามความคิดเห็นและขอคนพบของ วิโรจน อําพรวิชัย (2545, หนา 39-41) บุปผา สรอยสกุณี 

(2546, หนา 33-44) สุรินทร อ่ิมประไพ (2546, หนา 40-68) ชลิต เชาววิไลย (2546, หนา 56-58) 

พิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี (2547, หนา 39-83) ประคองชัย เชาวพลกรัง (2547, หนา 46-49) เสนาะ ครุฑอวน 

(2548, หนา 38) กฤษฏา ทาสุรินทร (2551, หนา 55, 77) เทศบาลเมืองนครนายก (2553, หนา 1-3) 

เทศบาลเมืองทุงสง (2553, หนา 1-3) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2552, หนา 1-3) ซ่ึงนํามาวิเคราะห

และสังเคราะหดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาของฝายอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

1. นโยบาย 

 

- การแขงขันไมเปนการเสริมสรางการมีระเบียบวินัยและ  

  น้ําใจนักกีฬา 

- ไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

2. วัตถุประสงค 

 

- ไมเปนการเสริมสรางความสามัคคี   

- ไมเปนการพัฒนาบุคลิกภาพดานตางๆ  

- ไมเปนการสงเสริมใหทัศนคติท่ีดีตอการกีฬาเห็นคุณคา 

  ของความสําคัญของการเลนกีฬา   

- ไมเปนการสงเสริมใหแสดงความสามารถและพัฒนา 

  ศักยภาพดานกีฬา   

- ไมเปนการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายโดยใชกีฬาเปนสื่อ   

- ไมเปนการสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน  

- ไมเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

- ไมเปนการปลูกฝงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีระเบียบ วินัย 

  รูจักสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3. การจัดองคกร  
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   3.1 บุคลากร - ขาดความเท่ียงตรงและความยุติธรรม  

- ขาดการจัดเก็บเอกสารหลักฐานของเจาหนาท่ีของฝายตางๆ 

- เจาหนาท่ีจัดการแขงขันขาดความรูในการดําเนินการ 

  จัดการแขงขัน 

- ปญหาบุคลากรไมมีเวลาพอท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี  

- ขาดผูชํานาญเก่ียวกับการกีฬา      

- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ ของพิธีเปด-ปด   

  ไมประสานงานกัน 

 

 

ตาราง 1 (ตอ) 

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

    3.2 การดําเนินงาน 

 

- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ ไมประสานงานกัน 

- ฝายจัดการแขงขันไมตรงเวลา  

- ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของในการประชุม 

  จัดการแขงขัน  

- ขาดการเตรียมการของคณะกรรมการอํานวยการและ 

  คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

4. วิธีจัดการแขงขัน 

    4.1 สนามแขงขันและอุปกรณ 

การแขงขัน สิ่งอํานวยความสะดวก  

ท่ีพักนักกีฬา 

         1) สนามแขงขันและ

อุปกรณการแขงขัน 

 

 

 

 

- สนามแขงขันและอุปกรณไมไดมาตรฐาน  

- สถานท่ีฝกซอม สนามแขงขันกีฬาบางประเภทอยูหางไกล 

  จากท่ีพักมากเกินไป   

- มีการถายเทอากาศไมสะดวกและมีแสงสวางไมเพียงพอ 

- อุปกรณสนามมีจํานวนไมเพียงพอ   

- สนามฝกซอมมีจํานวนนอยและมีสภาพไมเหมาะสม      

  มีปญหาหองพักนักกีฬาภายในสนามแขงขัน    

- อุปกรณท่ีใชในการแขงขันกับอุปกรณท่ีใชในการฝกซอม 
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  ท่ีมีคุณภาพแตกตางกัน 

         2) สิ่งอํานวยความสะดวก 

 

- ขาดน้ําดื่มบริเวณสนามแขงขันและสถานท่ีรับประทาน  

  อาหาร    

- เจาหนาท่ีรับผิดชอบอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ําหองสวมไมเพียงพอ 

          

        3) ท่ีพักนักกีฬา 

 

 

- หองเปลี่ยนเสื้อผาไมเพียงพอ 

- สถานท่ีพักมีไมเพียงพอและอุปกรณเครื่องนอน                

  มีไมเพียงพอ  

- หองน้ําสวมสกปรก คับแคบ อากาศถายเทไมสะดวก   

    4.2 ผูตัดสิน 

 

- ผูตัดสินไมเพียงพอและขาดประสบการณ   

- ผูตัดสินปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดบอยครั้ง    

- การแบงสายการแขงขันไมมีประสิทธิภาพและ 

  ขาดความยุติธรรม 

 

 

ตาราง 1  (ตอ) 

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

    4.3 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ        

 

- ขอบังคับท่ีกําหนดไวไมแนนอน ไมควรเปลี่ยนแปลงบอย 

- มีความไมแนนอนสําหรับนักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของทีม/ 

  ภาคตองชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาค    

- ไมสามารถจัดการแขงขันตามระเบียบกีฬาสากลได    

- กฎ ระเบียบการแขงขันแตละประเภทท่ีกําหนดไว 

  ไมแนนอน    

4.4 ระยะเวลา 

 

- ระยะเวลาทําการแขงขันมีนอยทําใหจัดการแขงขันกีฬา   

  บางประเภทไมเหมาะสม 

    4.5 การรับสมัคร - การสงหลักฐานนักกีฬาและเจาหนาท่ีลาชา 

 4.6 ประเภทกีฬา 

 

- กีฬาฟุตบอลมีปญหาในดานเอกสาร     

- ประเภทกีฬาท่ีกําหนดใหมีการแขงขันมีมาก  

  ไมเปนมาตรฐาน  

5. งบประมาณ - การเบิกจายงบประมาณมีข้ันตอนสับสนมากเกินไป ลาชา        



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

14 

 - การวางแผนรวมกันของแผนกตางๆ ในการใชงบประมาณ    

  ไมประสานงานกัน  

- การจัดสรรงบประมาณใหแผนกตางๆ ไมเครงครัดเทาท่ีควร 

- งบประมาณสําหรับผูตัดสินไมเพียงพอ   

- ชนิดกีฬามีมากทําใหงบประมาณไมเพียงพอ  

- การจัดสรรงบประมาณใหแผนกตางๆ ยังไมเหมาะสม   

- หลักฐานการเบิกจายไมตรงความเปนจริง   

- ไดรับการสนับสนุนจากบรษัิทเอกชนนอยเกินไป 

6. การประเมินผลการแขงขัน - ไมมีการประเมินผลการทํางานระหวางการดําเนินการ   

  และเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนงานและ    

  วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

- ขอมูลการประเมินผลการแขงขันไมสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 (ตอ) 

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

7. การประชาสัมพันธ 

 

- หนวยประชาสัมพันธไมมีการประสานงานท่ีดีกับแผนกอ่ืน   

- การวางแผนการเตรียมการดานประชาสัมพันธไมรัดกุม   

- การประชาสัมพันธประจําสนามกีฬามีไมท่ัวทุกสนาม 

- การประชาสัมพันธทางเอกสารเพ่ือแจงใหเจาหนาท่ี     

  และนักกีฬาทราบถึงขาวการแขงขันยังไมเพียงพอ 

- หนวยประชาสัมพันธมีขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ                        

  กับการแขงขันนอยเกินไป   

- การกระจายเสียงเพ่ือประชาสัมพันธภายในสนามแขงขัน 
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  แตละสนามไมดีพอ   

- เจาหนาท่ีประชาสัมพันธประจําสนามกีฬาแตละประเภท    

  ขาดความรูในกีฬาประเภทนั้นๆ  

- หนวยประชาสัมพันธใหขอมูลดานการแขงขันกีฬา                          

  ในแตละวันไมรวดเร็วและไมทันเหตุการณ 

- มีการติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน     

  และหนังสือพิมพไมดีพอทําใหประชาชนไมทราบ   

  ขาวการแขงขัน    

- ท่ีตั้งของหนวยงานประชาสัมพันธและการบริการและ    

  อํานวยความสะดวกใหแกสื่อมวลชนท่ีทําขาวการแขงขัน    

  ประชาสัมพันธอยูไกลจากสนามแขงขันไมสะดวกตอการ  

  ปฏิบัติงาน  

- ประชาสัมพันธวงแคบ บริการและอํานวยความสะดวก  

  ใหแกมวลชนท่ีมาทําขาวการแขงขันกีฬาไมเหมาะสม   

8. การรักษาสุขภาพและ 

   ความปลอดภัย 

- กีฬาแตละประเภทขาดแพทยหรือเจาหนาท่ีพยาบาล  

  ประจําทีม   

- นักกีฬาบาดเจ็บระหวางการเดินทาง ไมมีการประกัน   

  สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง 

 

         2) สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาของผูจัดการทีมและผูฝกสอนตามความคิดเห็น

และขอคนพบของ วิโรจน อําพรวิชัย (2545, หนา 39-41) พิสิทธิ์ศักด์ิ สุขชารี (2547, หนา 39-83) 

เสนาะ ครุฑอวน (2548, หนา 39-73) พงษธร พฤกษศรีรัตน (2548, หนา 34-53) กฤษฏา ทาสุรินทร 

(2551, หนา 56, 78) ชลิต เชาววิไลย (2546, หนา 73) เทศบาลเมืองนครนายก (2553, หนา 1-3) 

เทศบาลเมืองทุงสง (2553, หนา 1-3) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2552, หนา 1-3) ซ่ึงนํามาวิเคราะห

และสังเคราะห ดังแสดงในตาราง 2  

ตาราง 2  สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาของผูจัดการทีมและผูฝกสอน   

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

1.  วัตถุประสงค - ไมเปนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาใหมีมาตรฐานและ 

  มีประสิทธิภาพ 

- ขาดการดําเนินการดานกฎหมาย 
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 - ชมรม สมาคม ยังขาดการบริหารไมแพรหลายไปยังภูมิภาค  

- ขาดการจูงใจใหเอกชนรวมสงเสริมกีฬา 

2. การจัดองคกร 

    2.1 บุคลากร 

    2.2 การดําเนินงาน 

- ผูบริหารไมสงเสริม สนับสนุน 

- ไมมีการประชุมวางแผนรวมกันระหวางฝายจัดการแขงขัน 

- จํานวนชนิดกีฬาท่ีกําหนดใหมีการแขงขันมากเกินไป  

- ไมมีการอํานวยความสะดวกของฝายจัดการแขงขัน 

- คณะกรรมการจัดการแขงขันแตละชนิดไมไดแจงขอมูล   

  ลวงหนา 

- ขาดการวางแผน 

- ขาดการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและภายใน 

3. วิธีจัดการแขงขัน 

    3.1 สนามแขงขันและอุปกรณ

การแขงขัน สิ่งอํานวยความสะดวก  

ท่ีพักนักกีฬา 

         1) สนามแขงขันและอุปกรณ

การแขงขัน   

 

 

 

 

- ท่ีพักนักกีฬาระหวางรอแขงขันขาดความพรอม 

- อุปกรณการแขงขันไมเหมาะสม 

- ไมมีท่ีจอดรถสําหรับผูเขารวมการแขงขันและผูชม 

- ขาดสนามฝกซอม 

- สนามแขงขันอยูไกล 

- สนามแขงขันแสงสวางไมเพียงพอ 

- ท่ีนั่งชมไมเพียงพอ 

         2) สิ่งอํานวยความสะดวก - น้ําดื่มในสนามและท่ีพักไมเพียงพอ 

- หองน้ําไมมีความสะดวกในการใชบริการ 

- รถรับสงนักกีฬาจากท่ีพักไปสนามแขงขันมีนอย 

- หองน้ําไมสะอาดไมเหมาะสมและไมเพียงพอ 

- ขาดสถานท่ีจอดรถและระบบการจราจรขาดประสิทธิภาพ 

     3.2 ผูตัดสิน - ผูตัดสินขาดความยุติธรรม 

- ผูตัดสินมีจํานวนนอย 

- ผูตัดสินขาดมาตรฐานและความสามารถ 

- นักกีฬาและผูควบคุมไมยอมรับคําตัดสิน 

ตาราง 2  (ตอ) 
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รายการ ปญหาท่ีพบ 

     3.3 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ        - การแบงสายการแขงขันไมยุติธรรม 

- คุณสมบัตินักกีฬาไมเหมาะสม 

- ระเบียบการแขงขันไมเหมาะสม 

- นักกีฬามีฝมือระดับชาต ิ(ติดทีมชาติ) แตกตางกันมาก 

4. งบประมาณ - ขาดงบประมาณในการเขารวมแขงขัน 

- ขาดงบประมาณในการจัดการแขงขัน 

- ขาดงบประมาณในการจัดทําสูจิบัตร เหรียญรางวัล 

- ขาดงบประมาณพิธีเปด-ปด การแขงขัน 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด สมาคม 

- ขาดการหางบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 

- ข้ันตอนการเบิกจายมีปญหา 

- ขาดความเขาใจการงบประมาณ 

5. การประเมินผลการแขงขัน - ขาดการสรุปผลการแขงขันเม่ือเสร็จสิ้นการแขงขัน 

- ขาดการประชุมเพ่ือประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการแขงขัน 

6. การประชาสัมพันธ - ขาดบุคลากรดานการประชาสัมพันธ 

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธและสถานท่ีๆ ใหขอมูลขาวสารมีนอย  

- ไมชัดเจนของสถานท่ีตั้งของฝายประชาสัมพันธ 

- ขาดการเผยแพรขาวสาร 

7. การรักษาสุขภาพและ                         

   ความปลอดภัย 

- ยุงมีจํานวนมาก 

- ท่ีพักนักกีฬาไมมีหนวยพยาบาล 

 

              3) สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาจากของนักกีฬาตามความคิดเห็นและขอคนพบ

ของ วิโรจน อําพรวิชัย (2545, หนา 39-41) พิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี (2547, หนา 39-83) พงษธร 

พฤกษศรีรัตน (2548, หนา 54-63) เสนาะ ครุฑอวน (2548, หนา 43-67) กฤษฏา ทาสุรินทร (2551, 

หนา 58, 66, 82) เทศบาลเมืองนครนายก (2553, หนา 1-3) เทศบาลเมืองทุงสง (2553, หนา 1-3) 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2552, หนา 1-3) ซ่ึงนํามาวิเคราะหและสังเคราะห ดังแสดงในตาราง 3  
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ตาราง 3  สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาของนักกีฬา 

 

รายการ ปญหาท่ีพบ 

1. วัตถุประสงค - ไมเปนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาใหมีมาตรฐานและ   

  มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การดําเนินงาน - ขาดการดําเนินการดานกฎหมาย 

- ระยะเวลาในการจัดการแขงขันกีฬาบางประเภท                  

  นอยเกินไป 

- จํานวนชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันมากเกินไป 

- ไมควรจัดการแขงขันฤดูฝน 

- ขาดการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและภายใน 

- ขาดการประชุมของคณะทํางาน 

3. วิธีจัดการแขงขัน 

    3.1 สนามแขงขันและอุปกรณ 

การแขงขัน สิ่งอํานวยความสะดวก 

         1) สนามแขงขันและอุปกรณ

การแขงขัน   

 

 

 

- ขาดท่ีนั่งสําหรับนักกีฬาและผูชม 

- ขาดความสะดวกในการใชเครื่องมือและอุปกรณ 

- สนามฝกซอม สนามแขงขันไมเพียงพอ 

         2) สิ่งอํานวยความสะดวก   - ขาดเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด 

         3) ท่ีพักนักกีฬา   - ระยะทางท่ีพักหางจากสนามแขงขัน 

- ไมมีตูเก็บทรัพยสิน 

- ท่ีพักนักกีฬามีเสียงรบกวนทําใหนักกีฬาพักผอนไมเต็มท่ี 

    3.2 ผูตัดสิน - ผูตัดสินขาดความยุติธรรม 

- ผูตัดสนิมีนอย 

    3.3 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ        - การจัดการแขงขัน การแบงสายการแขงขัน ไมยุติธรรม 

- นักกีฬามีฝมือระดับชาต ิ(ติดทีมชาติ) แตกตางกันมาก 

    3.4 ระยะเวลา  - ระยะเวลาในการจัดการแขงขันกีฬาบางประเภทนอยเกินไป 
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    3.5 ประเภทกีฬา  - ชนิดกีฬามีมากทําใหงบประมาณไมเพียงพอ 

4. งบประมาณ  - ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ 

- งบประมาณสําหรับการจัดการแขงขันไมเพียงพอ 

- งบประมาณสําหรับผูตัดสินไมเพียงพอ 

- ข้ันตอนการเบิกจายลาชา 

- เจาหนาท่ีขาดความรูในการตั้งงบประมาณ 

- เจาหนาท่ีขาดความรูการควบคุมการเบิกจาย 

5. การประเมินผลการแขงขัน  - ขาดการประเมินผลกอนและหลังการแขงขัน 

 

ตาราง 3  (ตอ) 

   

รายการ ปญหาท่ีพบ 

6. การประชาสัมพันธ  - การประชาสัมพันธไมครอบคลุมทุกสนาม 

- การประชาสัมพันธดานเอกสารเพ่ือแจงใหเจาหนาท่ี  

  นักกีฬา ทราบขาวสารการแขงขันยังไมเพียงพอ  

- จํานวนสถานท่ีๆ ใหขอมูลไมชัดเจน 

- เครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการประชาสัมพันธไมทันสมัย 

- ขาดการประชาสัมพันธกอนและหลังการแขงขันอยาง 

  ตอเนื่อง 

 

 จากสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬาท่ีหนวยงานตางๆ ไดดําเนินการสามารถวิเคราะหไดวา 

พบสภาพปญหาในการจัดการแขงขันกีฬาตั้งแตนโยบาย วัตถุประสงคการจัดการแขงขันไมสอดคลองกับ

การดําเนินงานท่ีเปนจริง การจัดองคกรบุคลากรขาดความรูความชํานาญในการจัดการแขงขันกีฬา 

สนามแขงขัน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกไมมีความพรอมหรือมีก็ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

ท่ีพักนักกีฬาไมสะอาด ผูตัดสินขาดความยุติธรรม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ไมเหมาะสม ระยะเวลา

การจัดการแขงขันนอย การสงหลักฐานการสมัครเขาแขงขันไมตรงเวลา งบประมาณดําเนินงานนอย 

ขาดการประเมินผลการจัดการแขงขัน การประชาสัมพันธไมครอบคลุม และการรักษาสุขภาพและ

ความปลอดภัยขาดเจาหนาท่ีรักษาพยาบาลประจําท่ีพักนักกีฬา  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
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 ปจจุบันองคการตางๆ มักใชคําสองคํา คือ “การบริหาร” (administration) กับคําวา 
“การจัดการ” (management) สลับกันไปมา ทั้งนี้เนื่องจากสองคํานี้มีความหมายเหมือนกัน
จึงใชแทนกันได (ตุลา มหาพสุธานนท, 2545) นักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมายของการ
บริหารและการจัดการไวดังนี้ 
 เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 1) ไดใหความหมายวา การบริหารคือกิจกรรมในการใช
ทรัพยากรขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2549, หนา 13) ใหความหมายไววา การจัดการหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําทรัพยากรมาบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ประกอบดวยการ
วางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม 

 Carrol & Gillen (1987) ไดกลาววา การบริหารจัดการเปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ 
การวางแผนการจัดองคกร การนํา และการควบคุม 

 Koontz & Weihrich (1998, p 4) เห็นวา การบริหารเปนกระบวนการออกแบบ
และสรางบร รยาก าศ ในกา ร ทํา ง านของแตล ะคนรว มกัน  เ พื ่อ ใหบ ร รลุจุด มุ ง หมาย ท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

Dubrin & Ireland (1993, pp. 4-6) นิยามคําวา การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรซ่ึงอาศัยข้ันตอนการวางแผน การจัดองคการ การนํา 
และการควบคุม การใชทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคการท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของธุรกิจ รวมท้ังความสามารถทางการบริหาร ไดแก มนุษย วัสดุอุปกรณ เงินทุน ตลอดจน
สารสนเทศท่ีเก่ียวของในองคการอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

 Griffin (1999, p 4) กลาววา การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของเจาหนาท่ีตางๆ ท่ี
กําหนดทิศทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 Bateman & Snell (1999, p. 6) ใหความหมายของคําวา การบริหารจัดการ วา
หมายถึงกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
องคการ 

 Certo (2000, p. 555) นิยามวา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการ
มุงสูเปาหมายขององคการจากการทํางานรวมกันโดยใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

 Bridges & Roquemore (2001, p. 27) ใหความหมายของการบริหารจัดการวา 
หมายถึงการประสานการใชทรัพยากรองคการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 Robbins & Decenzo (2004, p. 24) ใหแนวคิดวา การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการในการทํางานกับคนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากเอกสารดังกลาวของตนสามารถสรุปไดวา “การบริหาร” และ “การจัดการ” คําสองคํานี้
ใชแทนกันได ซ่ึงมีความหมายวา การบริหารหรือการจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรมเพ่ือดําเนินการ
ใหบรรลุจุดมุงหมาย นโยบาย วัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย
การวางแผน การจัดองคกร การนํา และการควบคุม  
  1) หนาท่ีทางการบริหารจัดการ (management functions) 
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   ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน และคนอื่นๆ (2545 , หนา 20 -21) เสนาะ ติเยาว 
(2546, หนา 13-14) Dessler (1998, p. 679) Holt (1990, p. 10) เสนอวา หนาท่ีทางการ
บริหารจัดการ ประกอบดวย 
   (1) การวางแผน (planning) 

   (2) การจัดองคการ (organizing) 
   (3) การนํา (leading) 
   (4) การควบคุม (controlling) 

   Chelladurai (2005) Masteralexis, Barr & Humse (2009) ไดกลาว
วา หนาท่ีทางการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

    (1) การวางแผน  
    (2) การจัดองคการ  
    (3) การนํา  
    (4) การประเมินผล 

    Bridges & Roquemore (2001) Kaser & Brooks (2005) ไดจําแนก

หนาท่ีทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 
   (1) การวางแผน (planning) 
   (2) การจัดองคการ (organizing) 
   (3) การปฏิบัติการ (implementing) 
   (4) การควบคุม (controlling) 
   เห็นไดวา การจําแนกหนาท่ีทางการบริหารจัดการของนักวิชาการสวนใหญ

จะประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ท่ีคลายคลึงกันไปตามความคิดเห็นของนักวิชาการแตละคน สําหรับ

การจัดการแขงขันกีฬา (sport events management) เปนศาสตรหนึ่งท่ีตองใชความรู ความสามารถ

และประสบการณดานกีฬาในการจัดการแขงขันกีฬาใหบรรลุวัตถุประสงค การจัดการกีฬามีการจัดการ

หลายรูปแบบ อาทิเชน กีฬาอาชีพ กีฬาสมัครเลน กีฬานักเรียน กีฬาอุดมศึกษา กีฬาแหงชาติ กีฬา

เอเชี่ยนเกมส และการแขงขันกีฬาโอลิมปค การจัดการแขงขันกีฬาไดมีการพัฒนาการกาวหนา

ท้ังดานการจัดการแขงขันกีฬาชนิดเดียว และจัดในรูปแบบมหกรรมกีฬา การแขงขันท่ีดีตองคํานึงถึง

กําหนดขนาดของการแขงขันท่ีเหมาะสม การเลือกกลุม เปาหมายจัดการแขงขันใหสอดคลองกับ

การดําเนินงานของคณะโอลิมปคสากล (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ออนไลน, 2554) การวิจัยในครั้งนี้

จึงจําแนกหนาท่ีทางการจัดการครอบคลุมใน 4 ดาน ไดแก  
    (1) การวางแผน  
    (2) การจัดองคการ  
    (3) การปฏิบัติการ  
    (4) การควบคุม  
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   ซ่ึงสอดคลองกับ ไพฑูรย กันสิงห (2552, บทคัดยอ) ประกิต หงสแสนยาธรรม 

(2552, บทคัดยอ) ปรางคทิพย ยุวานนท (การจัดการกีฬาเพ่ือทองถ่ิน, ออนไลน, 2554)   

  2) การวางแผน  
   การวางแผนเปนหนาที่ทางการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของ

ผูบริหารเพราะจะมีผลตอการดําเนินการบริหารในสวนอื่นๆ ดังนั้นจึงจําเปนที่หนวยงานตางๆ 
จะตองใหความสําคัญตอการวางแผน ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของการวางแผน ดังนี้ 
   พยอม วงศสารศรี (2542, หนา 69) กลาววา การวางแผนเปนการคาดการณ
อนาคตเปนการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
   สุรัสวดี ราชกุลชัย (2546, หนา 112) สรุปไววา การวางแผนเปนกิจกรรม
หรือกระบวนการที่กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติลวงหนา แลวสรางแผนหรือ
วิธีการเปนสะพานเชื่อมปจจุบันไปยังอนาคต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวและบรรลุความสําเร็จในท่ีสุด 
   ณัฏฐพันธ เขจรนันท และฉัตยาพร เสมอใจ (2547, หนา 60) สรุปวา การ
วางแผนเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการตางๆ เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมาย นั้นโดยพิจารณาตามลําดับ ในการดําเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
รวบรวมและประสานงานกับกิจกรรมตางๆ ใหสงเสริมและมุงสูเปาหมาย โดยตองคํานึงถึงวาใครจะ
ทําอะไรทําอยางไร และทําเม่ือใด 
   ชํานาญ บูรณโอสถ (2547, หนา 9) กลาววา การวางแผนเปนงานหลักท่ี
สําค ัญและจํา เป นควบคู ก ับงานบร ิหาร  โดย เป นองค ประกอบหนึ ่ง ที ่ม ีความสําค ัญของ
กระบวนการหรือภารกิจของการบริหารงาน ซ่ึงหากมีการวางแผนท่ีดีแลวก็ยอมจะสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายท่ีตองการอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
   รังสรรค ประเสริฐศรี (2549, หนา 136) อธิบายวาการวางแผนเปนการ
กําหนดเปาหมายขององคการและจําแนกหนทางเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ หมายถึง กระบวนการท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรในอนาคตและตัดสินใจใน
งาน รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีใชประโยชนตามความตองการเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 
   Vander, Z. waag (1998) กลาววา การวางแผนเก่ียวของกับการเตรียมการ
สําหรับแนวทางปฏิบัติขององคการกีฬา 
   Dessler (1998, p. 680) กลาววา การวางแผนเปนข้ันตอนในการกําหนด
เปาหมายและทางเลือกในการปฏิบัติ การพัฒนากฎและกระบวนการปฏิบัติ ตลอดจนการ
พยากรณผลลัพธในอนาคต 
   Certo (2000, p. 126) กลาววาการวางแผนหมายถึง กระบวนการในการ
กําหนดวาองคการจะสามารถเปนในสิ ่งที่ตองการเปนไดอยางไรและจะทําอะไรเพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแลว 
   Williams (2005, p. 106) ใหความหมายของการวางแผนวา เปนการเลือก
เปาหมายและพัฒนาวิธีการหรือกลยุทธเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมาย 
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   Bridges & Roqumor (2001) ใหความหมายของการวางแผน วาเปนการ
กําหนดเปาหมายและแนวทางในการดําเนินการขององคกร รูปแบบในการวางแผนจะมีลักษณะ
แตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการจัดทําแผน 
   จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา การวางแผนเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอน
ท่ีกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุสูเปาหมายท่ีตั้งไว 

   (1) วัตถุประสงคของการวางแผน 
    ก. แผนชวยกําหนดทิศทาง (planning gives direction) ใหกับผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานในองคการรูวาจะตองทําอะไร อยางไร เพ่ือไปสูเปาหมาย แผนจึงทําหนาท่ีประสานงาน

และทําใหเกิดความรวมมือของผูปฏิบัติงานในองคการ หากปราศจากแผนการทํางานขององคการ 

อาจทําใหการทํางานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายและขาดประสิทธิภาพ 

    ข. แผนชวยลดความไมแนนอน (planning reduces uncertainly ) 

โดยทําใหผูบริหารตองมองไปขางหนาทํานายความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 

และปรับองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงนั้น 

    ค. แผนชวยลดความซํ้าซอนและความสิ้นเปลืองในการทํางาน (planning 

reduces overlapping and wasteful activities) เม่ือแผนชวยประสานงานขององคการจะสามารถ

ประหยัดเวลา ทรัพยากร และขจัดการทํางานที่ซํ้าซอนได เมื่อการกําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติ

ในแผนชัดเจนหากมีกิจกรรมท่ีขาดประสิทธิภาพผูบริหารจะเห็นไดและปรับปรุงแกไขได 

     ง. แผนชวยกําหนดมาตรฐานในการควบคุม (planning sets the standard 

used in controlling) ในการวางแผนจะมีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหผูบริหารเปรียบเทียบกับการปฏิบัติจริง สิ่งท่ีเบี่ยงเบนไปจากแผนจะมีการปรับแกหากไมมีแผน

ก็จะไมมีมาตรฐานท่ีใชในการควบคุม (Robbins & Coulter, 2007, p. 80) 

    จากเอกสารดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา วัตถุประสงคของการวางแผน 
คือแผนการกําหนดทิศทางเพ่ือไปสูเปาหมายเพ่ือทําใหเกิดความรวมมือของผูปฏิบัติงานในองคการ 
ชวยลดความไมแนนอน ซํ้าซอน และกําหนดมาตรฐานในการควบคุม 
   (2) ความสําคัญของการวางแผน 
    อนิวัช แกวจํานงค (2550, หนา 87-88) ไดสรุปถึงความสําคัญของการ
วางแผนไวดังนี้ 

    ก. ชวยใหมีการคาดคะเนปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได (predictive) ในการวางแผน

ทุกครั้งผูบริหารตองพยากรณเพ่ือคาดการณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว ท้ังนี้เพ่ือปองกันหรือแกไขไดทันทวงที กอนท่ีปญหาเหลานั้นจะกอใหเกิดความเสียหาย

ตอแผนงานท่ีวางไว 

    ข. ชวยลดความไมแนนอน (reduction of uncertainly) ในการวางแผน

นักวางแผนจะตองตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ซ่ึงอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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การวางแผนที่ดีแลว นอกจากจะสามารถคาดคะเนปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมในเชิงธุรกิจแลว การวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาจะยังชวยลดความไมแนนอนของ

การดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

    ค. สะดวกและงายตอการดําเนินการ (efficiency of action) ท้ังนี้เม่ือไดมี

การวางแผนและดําเนินการตามแผนท่ีวางไวจะชวยใหการทํางานเปนไปตามข้ันตอน บุคลากรไดรับรูถึง

หนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน เพราะงานทุกอยาง

ไดมีการวิเคราะหเปนอยางดีเปนข้ันเปนตอน 

    ง. ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน (reduction of action) แผนงานท่ีมี

การวางแผนไวแลวเปนอยางดีทําใหมองเห็นภาพการปฏิบัติงานตามแผน จึงเปนการใหบุคคลไดทํางาน

ตามโครงสรางหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละงาน การทําดังกลาวชวยใหบุคลากรไมทํางาน

ซํ้าซอนกัน 

    จ. ทําใหเกิดแนวคิดใหม (new concepts) การยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอองคกร สงผลใหเกิดความระดม

ความคิดใหมๆ เขามาในองคกร การนําแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใชในการปฏิบัติงานในองคการ

จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

     ง. การตัดสินใจ (decision making) การวางแผนที่ดีจะชวยใหผูบริหาร

ไดคนพบแนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งจะเปนทางเลือกในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีและ

เหมาะสมท่ีสุดตอองคการ 

     ฉ. การควบคุม (controlling) เม่ือตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งแลว

จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารตองทําการควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไวใหมากท่ีสุด

เพ่ือผลสําเร็จของงาน 

    จากเอกสารดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ความสําคัญของการวางแผน
ชวยใหมีการคาดคะเนปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได เปนกระบวนการตัดสินใจ ชวยลดความไมแนนอน 
สะดวกงายตอการทํางาน ลดความซํ้าซอน เกิดแนวคิดใหมๆ และเปนแนวทางในการควบคุม 
   3) นโยบาย 

          (1) ความหมายของนโยบาย (policy)  

               ความหมายของนโยบาย หมายถึง คําท่ีมาจากภาษาบาลีโดยการสมาสคําวา 

“นย” (เคาความท่ีสอใหเขาใจเอาเอง) กับคําวา “อุปาย” (วิธีการอันแยบคาย เลหกล เลหเหลี่ยม) 

เขาดวยกันและแปลเปนความหมาย คือ แบบแผนความคิดที่ใชเปนหลักคิดในการปฏิบัติตามวิธีการ

ตัดสินใจ มักใชในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัยและสมบูรณ, 2552, 

หนา 553) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

25 

    นโยบาย หมายถึง หลักการ แผนการ แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหงาน

สามารถดําเนินการไปโดยมีประสิทธิภาพ หลักการหรือแนวทางการดําเนินงาน (course of action) 

ขององคการ ซ่ึงผูมีอํานาจหนาท่ีไดกําหนดข้ึนเพ่ือใชชี้นําใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการถือปฏิบัติ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน หนวยงานท่ัวไปไมวาจะเปนองคการในภาครัฐบาล หรือ

เอกชน จะมี “นโยบาย” หรือแนวทางการดําเนินงานของตนเองเสมอ และถาหากจะพิจารณา

ใหกวางไปกวานั้นก็อาจจะกลาวไดวาแมแตบุคคลแตละคนก็อาจมี “นโยบาย” หรือแนวทาง

ในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของตนเอง นโยบายของหนวยงานใดๆ จะมาจากกระบวนการ

ตัดสินใจของหนวยงานนั้นๆ อยางไรก็ตามผูมีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายรวมท้ังปจจัยท่ีเก่ียวของ

ในการกําหนดนโยบายอาจมิไดจํากัดอยูเฉพาะภายในหนวยงานเทานั้น แตอาจมีบุคคลและปจจัย

ภายนอกองคการเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายของหนวยงานดวยก็ได 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, หนา 5) นักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความของ

นโยบายไวหลากหลายความหมายแตเม่ือพิจารณาถึงหลักการสําคัญๆ แลวจะมีลักษณะคลายคลึงกัน

โดยมีสาระสําคัญกลาวคือ ใชกลเม็ด วิธี มารวมกันแปลไดความหมายวา กลเม็ดหรือวิธีที่จะชี้ไปสู

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง นโยบายจะเปนขอความที่แสดงใหเกิดความเขาใจอยางกวางๆ 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตางๆ รวมกัน นโยบายเปนขอความหรือความเขาใจรวมกัน

อยางกวางๆ ท่ีใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของผูบริหารหรือหนวยงาน 

ขอความท่ีใชเปนนโยบายมักเปนคําท่ีมีความยืดหยุน (flexibility)  

     จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา นโยบาย คือ 

หลักการ แผนการแนวทางการดาํเนินงานขององคกร เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตางๆ รวมกัน

เปนนโยบายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 

 

 

            (2) ความสําคัญของนโยบาย 

             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538, หนา 5-6) ใหความหมายของ

ความ สําคัญของนโยบายวาเปนในฐานะการวางแผนเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวานโยบาย คือ แนวปฏิบัติการ                   

ซึ่ง กําหนดการกําหนดวิธีทาง (mean)  แบบแผน (methods)  และหลักการ (principle) 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย และการวางแผน คือ กระบวนการในการตัดสินใจ

เลือกสรรแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ

การบริหารเพราะนโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางในการบริหารงาน เปนขอมูลท่ีผูบริหารพิจารณา

เพ่ือใชตัดสินใจสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจากนโยบายยอมเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดเพราะนโยบาย
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เกิดจากวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารก็เกิดจากวัตถุประสงคเชนเดียวกัน และเปาหมาย

จะสามารถเปนไปไดก็ดวยนโยบายท่ีกําหนดข้ึน ฉะนั้น เม่ือไมมีนโยบายยอมจะไมมีท้ังวัตถุประสงคและ

เปาหมายในการบริหารงาน ฉะนั้นนโยบายจึงมีความสําคัญ ดังนี้ นโยบายเปนเครื่องชี้นําการวางแผน 

คือ นโยบายในความหมายแคบ หมายถึง หลักการและกลวิธีท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว นโยบาย

ความหมายกวาง หมายถึง การกําหนดเปาหมายท่ีตองการจะไปถึงหลักการและกลวิธีท่ีจะหาทาง

ปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นและการเตรียมการสนับสนุนตางๆ เพ่ือใหสามารถลงมือปฏิบัติตาม

หลักการและกลวิธีท่ีวางไว โดยท้ังสองประการแสดงใหเห็นวาการกําหนดนโยบายของหนวยงาน

เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการวางแผน รวมท้ังการกําหนดลักษณะโครงการกิจกรรมของหนวยงาน

และการเตรียมการอ่ืนๆ นโยบายจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว นโยบาย

เปนเครื่องชี้นําการบริหาร นโยบายชวยสนับสนุนใหมีการตัดสินใจในทางท่ีถูกตอง กลาวคือ นโยบาย

ขององคการใดๆ จะเปนแนวทางการวินิจฉัยสั่งการสําหรับผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ ใหเปนไป

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคขององคการรวมกันอยางมีเอกภาพในขณะเดียวกันก็เปนเสมือน “กฎเกณฑ”

จํากัดกรอบการวินิจฉัยสั่งการของบุคคลมิใหออกนอกลูนอกทางหรือการวินิจฉัย สั่งการผิดพลาด 

นโยบายชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร ความสําคัญของนโยบายในขอนี้อาจเห็นไดชัดเจนในกรณี

ของหนวยงานท่ีขาดการกําหนดนโยบายหรือไมมีนโยบายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไวอยางแนนอน ในกรณี

ดังกลาวปรากฏวามีปญหายุงยากมากในการวินิจฉัยสั่งการหลายประการ เชน เกิดความลาชาหรือ

ขาดความนาเชื่อถือเนื่องจากการวินิจฉัยสั่งการไมคงเสนคงวาจนเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาเปนจํานวน

มาก การมีนโยบายจึงเปนเรื่องสําคัญตอการบริหารท้ังในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

สรางความเชื่อถือใหแกหนวยงานไดอีกดวย นโยบายเปนเครื่องมือในการประสานงานการมีแนวทาง 

การดําเนินงานท่ีแนนอนชวยใหหนวยปฏิบัติงานทุกระดับสามารถเรียนรูและคาดหวังในวิธีปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอ่ืนๆ ไดโดยงาย อันจะชวยใหหนวยงานสามารถสรางความเขาใจความรวมมือและ

ประสานงานระหวางกันและกันไดโดยสะดวก 

    กลาวโดยสรุปความสําคัญของนโยบายจะชวยใหบุคลากรทุกฝายทราบแนวทาง

และภารกิจในการปฏิบัติงานมีเปาหมายในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน ทําใหผูบริหารใชอํานาจ

ในการบริหารอยางถูกตองบุคลากรทุกฝายมีความจงรักภักดีตอหนวยงาน กอใหเกิดการพัฒนาการ

ทางบริหาร และคุณสมบัติที่ดีของนโยบายขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่แตกตางกันหลายประการ เชน 

ความสามารถของผูกําหนดนโยบาย ความเขาใจและความสามารถของผูนํานโยบายไปปฏิบัติการ

จัดระบบบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพในหนวยงานและรวมถึงทัศนะของผูเก่ียวของนโยบาย 

               (3) นโยบายดานกีฬา 

                นโยบายดานการกีฬาไดมีผูบริหารชั้นสูงของประเทศหลายๆ ทานไดใหแนวทาง

ในการดําเนินการดานการกีฬาแตกตางกันไป และหนวยงานดานการศึกษาของประเทศท่ีจัดการแขงขัน
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กีฬาตลอดจนกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดนโยบายการจัดการแขงขันกีฬา

แตกตางกันไป ดังเชน ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย 6 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ออนไลน, 2554)6 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหนโยบายในการจัดการแขงขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 23 “จันทนแกวพิบูลเกมส” วาการจัดการแขงขันในครั้งนี้จะตองเปนไปดวย

ความสงางามสมศักดิ์ศรีชาวราชภัฏ โดยจะเนนในเรื่องของมาตรฐานการแขงขันที่ถูกตอง สมบูรณ 

และความพรอมของสนามแขงขัน สถานท่ี และอุปกรณ รวมไปถึงเกณฑการตัดสินท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม

โดยจะเนนในเรื่องของการใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด เชนเดียวกัน

การจัดการแขงขันกีฬาภายในกองทัพบก (กระทรวงกลาโหม, ออนไลน, 2554) ไดมีนโยบายท่ีจะพัฒนา

ขีดความสามารถและมาตรฐานทางการกีฬาของกองทัพบกใหสูงข้ึนจึงไดเริ่มทําการแขงขันกีฬาภายใน

กองทัพบก เม่ือป 2492 นายพิศโนรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, ออนไลน, 

2554) เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดใหมีการแขงขันกีฬา อาชีวะเกมส 

ระดับชาติ โดยมีนโยบายสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ไดมีโอกาสแขงขันกีฬาท้ังในระดับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและการแขงขัน

ระดับชาติเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง ดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ อีกท้ังสงเสริม

ใหรูรักสามัคคีในหมูคณะของกลุมเยาวชนในสังกัดอาชีวศึกษา โดยใชกีฬาใหเปนสื่อกลาง หลีกเลี่ยง

ปญหายาเสพติดและสงเสริมการทองเท่ียว นายชุมพล ศิลปอาชา (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ, ออนไลน, 2554) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวทองเท่ียวและกีฬา เปนประธาน

มอบนโยบายดานการกีฬาเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 โดยกลาววากีฬามีความสําคัญในการพัฒนา

คน สังคม ชวยสงเสริมความสุขแกประชาชน ทําใหประชาชนมีความสมบูรณท้ังดานรางกายและจิตใจ 

ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติอยางยั่งยืน โดยในป 2554 ทุกภาคสวนในหนวยงานดานกีฬา

จะจัดกิจกรรมเพ่ือรวมเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมท้ังการจัดการแขงขัน

กีฬาระดับนานาชาติ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ สรางความเชื่อม่ัน ดึงนักลงทุน นักทองเท่ียว

จากตางประเทศ การจัดกิจกรรมกีฬาเปนสื่อชวยประชาสัมพันธประเทศ อาทิ การเสนอตัวเพ่ือขอรับ

เปนเจาภาพกีฬาซีเกมสป 2558 กีฬาเอเชี่ยนอินดอรเกมส และมารเชี่ยลอารตเกมส ป 2556/2558 

กีฬาเอเชี่ยนเกมส ป 2561/2565 การรวมมือกับประเทศในกลุมเอเชี่ยนเพ่ือเสนอตัวเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันฟุตบอลโลกและกีฬาโอลิมปคเกมส นายสมบัติ คุรุพันธ (สํานักงานพัฒนา การกีฬาและ

นันทนาการ, ออนไลน, 2554) ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานในการประชุมหารือ

นโยบายการจัดการแขงขันกีฬาไทคัพ ณ หองประชุมปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ถนน

ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554 กลาววากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของมหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชนตางๆ เพ่ือสรางเสริมความมีสุขภาพดีของประชาชนโดยท่ัวไป 

อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดข้ึนกับชุมชนในทองถิ่นนั้นๆ อีกดวย 
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ในกรณีของการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนไทคัพนั้นถือวาเปนอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬา

ที่สรางความสามัคคีใหกับมวลชนไดอยางแทจริงซึ่งนอกจากจะมีกีฬาที่เปนที่นิยมของคนทั่วไป

อยางกีฬาฟุตบอลแลวยังมีกีฬาพ้ืนบานที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถมีสวนรวม (sport for all) และ

สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ตลอดจนสรางวัฒนธรรมในการชมการเชียรกีฬาท่ีดี กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬาจึงรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ สนับสนุนการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬา

เพ่ือมวลชนไทคัพติดตอกันมาอยางยาวนาน เพื่อสงเสริมความมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของ

พ่ีนองประชาชนชาวไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน  

    นโยบายการกีฬาและนนัทนาการ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

    ก. เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา 

โดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ เอกชน ชมชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมการออกกําลังกายและ

เลนกีฬาอยางท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริมใหเยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    ข. พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมทั้ง

นําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชจัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพและ

สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 

    ค. สงเสริมกีฬาไทยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและไดการยอมรับจากสากล

ยิ่งข้ึน 

    ง. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดการดานกีฬา โดยสงเสริมใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานกีฬา จัดกิจกรรมและสถานกีฬารวมท้ัง

จัดสรางลานกีฬาในหมูบานและชุมชน 

    จ. ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเก่ียวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ 

กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานกีฬา

ใหมีประสิทธิภาพ (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, ออนไลน, 2554)  

    จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนในดานนโยบายการกีฬาสามารถวิเคราะห

และสังเคราะห ไดดังนี้   

                 ก. เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

                ข. เพ่ือสรางความเปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา สรางความสามัคคี

ในหมูคณะมีความเปนน้ําใจนักกีฬา 

      ค. เปนการสนับสนุนสงเสริมการเลนกีฬาโดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

      ง. เปนการพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  
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                จ. เปนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดานการกีฬา 

                ฉ. บูรณาการรวมกันจัดการแขงขันกีฬา    

               ช. สงเสริมกีฬาไทยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวง 

                ซ. สรางสนาม ลานกีฬากีฬาจัดกิจกรรมกีฬาในทุกหมูบานและชุมชน 

               วัตถุประสงค  

              ความหมายของวัตถุประสงคตามพจนานุกรมไทยฉบับทันสมัยและสมบูรณ 

(2552, หนา 308) คือ สิ่งท่ีตั้งความปรารถนาไวเพ่ือใหบรรลุผลท่ีประสงค 

              วัตถุประสงคของการจัดการแขงขันกีฬา   

              ผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) เรื่อง รูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวง ศึกษาธิการ พบวา ในดานวัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนา

นิสิตนักศึกษาและบุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา มีความสามัคคี มีระเบียบ

วินัย รูจักสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและสัมพันธภาพอันดีระหวาง

นิสิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการกีฬาไปสู

ความเปนเลิศและเพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกีฬาไทย รชฏ ตวนเพ็ชร (2546, 

หนา 19) ไดทําการวิจัยโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทยุวชน เยาวชนและประชาชนของ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2546 พบวาไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชนและประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไดฝกหัดและเลนกีฬาไดอยางถูกวิธี 

ฝกสอนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 2) สงเสริมและพัฒนาการเลน

กีฬาสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนท้ังดานปริมาณและคุณภาพเพ่ือใหมีทักษะ ความรู ความสนใจ

ในการเลนกีฬาและรักการออกกําลังกายจนกลายเปนนิสัยสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต 3) เพ่ือพัฒนา

กีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชนอันเปนมาตรฐานสําคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพประชากร

ของประเทศ ท้ังในดานสุขภาพ พลานามัยและดานจิตใจ ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญและเอ้ืออํานวยใหประชากร

ในชาติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร วัลลภ พงษาพันธ (2546, 

หนา 23) ไดทําการวิจัยโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและระเบียบการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก พบวา วัตถุประสงคของการจัดการแขงขัน 

ดังนี้ 1) เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนนักศึกษาของกรมอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก ไดใชเวลาวาง                

ใหเปนประโยชนโดยการเลนกีฬาและการดูกีฬาใหมากข้ึน 2) เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนนักศึกษา

มีนิสัยในการรักการออกกําลังกาย 3) เพ่ือเปนการเสริมสรางขบวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ในวิทยาลัย 4) เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในการเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน ในสวนของ
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คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (2547, หนา 2) ไดกําหนดวัตถุประสงคของ

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและบุคลากร

ใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬารูแพ รูชนะ รูจักใหโอกาสผูอ่ืน มีระเบียบวินัย รูจัก

ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑตางๆ อยางบริสุทธิ์ใจ มีความอดทน รูจักอดกลั้น รูจักควบคุมตนเอง

และมีความสามัคคี รูจักรวมมือปฏิบัติการตางๆ อยางกลมกลืน รูจักแกปญหาอยางสันติ รูจักสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม 2) เพ่ือพัฒนามาตรฐานและวัฒนธรรมการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศ

และเปนแบบฉบับท่ีดีงามของการกีฬาระดับชาติ 3) เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและสัมพันธภาพอันดี

ระหวางนิสิตนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 4) เพ่ือสงเสริม ทํานุบํารุง

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกีฬาไทย และพระราชดํารัชพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวเนื่องในวันกีฬา

แหงชาติ (สูจิบัตรการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ, 2550, หนา 3) ในหลักการการกีฬาเปนสิ่งที่มีจุดประสงคพื้นฐานเพื่อที่จะสงเสริมให

รางกายแข็งแรงและสามารถท่ีจะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคี และเพ่ือใหคุณภาพ

มนุษยดี ข้ึน มาเวลานี้การกีฬานับวามีความสําคัญในทางอ่ืนอีกดวย คือ ในทางสังคมทําให

คนในประเทศชาติไดหันมาปฏิบัติสิ่งท่ีเปนประโยชนในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจและทําให

สามารถท่ีจะอยูในสังคมอยางอยูเย็นเปนสุข ทั้งเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเจริญของบานเมืองและ

โดยเฉพาะการกีฬามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตคนและของบานเมือง ถาปฏิบัติกีฬา

ดวยความเรียบรอยดวยสุภาพก็ทําใหมีชื่อเสียงเหมือนกันและสงเสริมความสามัคคีในประเทศ 

เชนเดียวกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2552, หนา 1) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดังนี้ 1) เพ่ือสงเสริมใหครูและ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไดตื่นตัวและใหความสนใจดานกีฬามากข้ึน 2) เพ่ือสงเสริม

ใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีโอกาสเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 3) เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลและเมืองพัทยาเห็นคุณคาของการกีฬาและสามารถนําความรูไปใชในโอกาสตอไป 

4) เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไปสูพฤติกรรม

ท่ีดี โดยอาศัยประโยชนจากกีฬาชวยเพ่ิมพูนสุขภาพอนามัย ฝกอบรม ระเบียบวินัย สรางความรัก

สามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย และความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 5) เพ่ือสงเสริมและ

กระตุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬามากข้ึน ซ่ึงสํานักงานพัฒนาการกีฬา

และนันทนาการ (2552) ไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย 

ดังนี้ 1) เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเลนกีฬา 2) เปนการสงเสริมการออกกําลังกายและ

นันทนาการแกมวลชน 3) สรางนิสัยรักการเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือหลีกเลี่ยง

การหมกมุนและม่ัวสุมกับสิ่งท่ีเปนอบายมุขและยาเสพติดอันเปนการสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยท่ีดี 

4) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา และสรางโอกาสใหเยาวชนในสถานศึกษาไดพัฒนา 
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การเลนกีฬาพ้ืนฐานมีโอกาสเขารวมการแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศสามารถสรางชื่อเสียงมาสูตนเอง 

วงศตระกูล ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด เขต และประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาความสามารถกาวไปสู

การเปนนักกีฬาอาชีพตอไปในอนาคต และนายอุกริช พ่ึงโสภา (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2553, หนา 22) 

รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี กลาววา การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด “สระบุรีเกมส” 

ครั้งท่ี 8 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนในดานสุขภาพอนามัยเพ่ือวางรากฐานการกีฬาใหกับนักเรียน สรางเสริมใหมี

ความสามัคคี รูจักการทํางานเปนหมูคณะโดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  

     จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนสามารถนํามาวิเคราะหและสังเคราะห

ในดานของวัตถุประสงคของการจัดการแขงขันกีฬาไดดังนี้  

                 ก. เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

                 ข. เพ่ือสรางความเปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา สรางความสามัคคี

ในหมูคณะมีความมีน้ําใจนักกีฬา 

                 ค. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเลนกีฬาโดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หลีกเลี่ยง

ยาเสพติด 

                 ง. เพ่ือพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  

                จ. เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดานการกีฬา 

 

  4) การจัดองคกร (organizing) 
   ความหมายของการจัดองคการ ไดมีนักวิชาการใหความหมายและแสดงทัศนะของ
การจัดองคการไวหลายทาน อาทิเชน 
   พยอม วงศสารศรี (2542, หนา ,  107) อธิบายว า  การจ ัดองคการ 
หมายถึง ความพยายามของผูบริหารกําหนดโครงสรางขององคการท่ีสามารถเอ้ืออํานวยใหแผนท่ี
จัดทําข้ึนไปสูสัมฤทธิ์ผลท่ีปรารถนา 
   อนิวัช แกวจํานงค (2550, หนา 113) สรุปวา การจัดองคการ เปนการ
จัดระบบความสัมพันธของแผนการทํางานในองคการ โดยกําหนดออกมาเปนโครงสรางท่ีแนนอนและ
ชัดเจนวาหนวยงานในองคการมีความสัมพันธและทํางานรวมกันอยางไร 
   Koontz & Weihrich (1998, p. 174) การจัดองคการ หมายถึง การ
จําแนกแยกแยะงานท่ีจําเปน การจัดกลุมงานใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ การ
มอบหมายงาน การมอบหนาท่ี และการจัดความสัมพันธของงานและอํานาจ 
   Griffin (1999, p. 324) ใหความหมายของการจัดองคการไววา 
หมาย ถึง การตัดสินใจเลือกวิธีการในการจัดแบงกลุมกิจกรรมและทรัพยากรตางๆ ขององคการ
ออกเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ 
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   Bateman & snell (1999, p. G-4) อธิบายวา การจัดองคการหมายถึง 
หนาท่ีในการรวบรวมและประสานทรัพยากรมนุษย การเงิน สภาพแวดลอมทางกายภาพ ขอมูล 
และทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
   Schermerhorn, Hunt & Osborn (2000, p. G-8) กลาววา การจัด
องคการหมายถึง การแบงงานและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ  

   Bridges & Roquemore (2001, p. 182) กลาววา การจัดองคการ 
หมายถึง ความพยายามในการแบงงานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามข้ันตอนตามท่ีองคการมีความตองการใหไดรับผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล 
   Samual & Trevis (2006, p. 228) กลาววา การจัดองคการคือ กระบวนการ
ของการจัดระเบียบแบบแผนสําหรับการใชทรัพยากรโดยเนนผลสําเร็จใหเกิดข้ึนในระบบบริหาร
จัดการ 
   Robbins & Coulter (2007, p. 117) กลาววา การจัดองคการคือ 
กระบวนการในการจัดโครงสรางขององคการ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแบงงาน การกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน การกําหนดกลุมงาน การกําหนดความสัมพันธในสายการ
บังคับบัญชาและการประสานงานของหนวยงานตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรใหกับหนวยงาน
ตางๆ 
   จากทัศนะการใหความหมายของการจัดองคการ สรุปวา การจัดองคการ หมายถึง 
การจัดระเบียบภายในองคการโดยมีการจําแนกงาน การมอบหมายงาน การมอบอํานาจหนาท่ี 
การประสานงานใหเปนไปตามข้ันตอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณขององคการนั้นและ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล 
   5) กระบวนการจัดองคการ 
   การจัดองคการเปนกระบวนการท่ีมีนักวิชาการไดใหทัศนะไวหลากหลาย อาทิเชน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 189-196) กลาววา การจัดองคการประกอบดวย
องคประกอบตอไปนี้คือ 

   (1) สายการบังคับบัญชา 
   (2) การมอบหมายอํานาจหนาท่ี/การมอบหมายงาน 
   (3) การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ 
   (4) ขนาดของการจัดการ/ขนาดของการควบคุม 

   เสนาะ  ต ิเยาว  (2546, หนา  121 -133)  กล าวว า  การจ ัดองค การ
ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้คือ 

   (1) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
   (2) การแบงเปนแผนกงาน 
   (3) สายการบังคับบัญชา 
   (4) ขนาดของการควบคุม 
   (5) การรวบอํานาจและการกระจายอํานาจ 
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   อนิว ัช  แกวจํานงค (2550, หนา  115 -116)  สรุปกระบวนการจัด
องคการเพ่ือการประยุกตใชไดจริงดังนี้ 

   (1) การระบุงาน 
   (2) การกําหนดอํานาจหนาท่ี หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
   (3) การจัดความสัมพันธ 
   กระบวนการในการจัดองคการยังเก่ียวของกับปจจัยอื่น ไดแก ความชํานาญ

เฉพาะดาน ระดับของตําแหนงงาน การรวมอํานาจ แลการกระจายอํานาจ 
   Kast & Rosenzweig (1979, p. 404) ไดแบงกระบวนการจัดองคการ
ออกเปน 3 ข้ันตอน 

   (1) การจัดแบงงาน 
   (2) การประสานความพยามของบุคคล 
   (3) การบูรณาการผลลัพธ 
   Robbins (1985, p. 8) กลาวถึงองคประกอบสําคัญของการจัดองคการ

ไว 5 ประการ ไดแก 
   (1) การแบงงานกันทํา 
   (2) การกําหนดกลุมของงาน 
   (3) การจัดตําแหนงงานของผูปฏิบัติ 
   (4) การจัดลําดับของการใชอํานาจ 
   (5) การมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเสมอภาค 
   Hodgetts (1990, p. 138) ไดแบงกระบวนการจัดองคการไว 3 ประการ คือ 
   (1) การแบงงาน 
   (2) การจัดกลุมกิจกรรม 
   (3) การจัดแผนกใหเหมาะสมกับความชํานาญเฉพาะทาง 
    Koontz & Weihrich (1998, p. 174) ไดใหทัศนะกระบวนการจัด

องคการวาควรประกอบดวย 
   (1) การจําแนกแยกแยะงานท่ีจําเปน 
    (2) การจัดกลุมงานใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ 
    (3) การมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคคลในองคการอยางเหมาะสม 
    (4) การจัดวางความสัมพันธของงานและอํานาจใหชัดเจน 

   Bridges & Roquemore (2001, p. 32) กลาววา องคประกอบท่ี
สําคัญของการจัดองคการไว 5 ประการ คือ 

   (1) การประสานทรัพยากร 
   (2) การจัดคนเขาทํางาน 
   (3) การพัฒนาคําอธิบายลักษณะงาน 
   (4) การมอบหมายงาน 
   (5) การติดตอสื่อสาร 
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   จากความหมายของการจัดองคการ ตามทัศนะของนักวิชาการท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น
เม่ือพิจารณาสามารถสรุปไดวา การจัดองคกรเปนการทํางานท่ีตองกําหนดกลุมของงาน จัดลําดับ
การใชอํานาจ จัดแบงงานมอบหนาที่ความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความชํานาญเฉพาะทาง 
การแบงงานการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจและจัดความสัมพันธใหเหมาะสมกับทรัพยากร 

  6) โครงสรางองคการ  
   โครงสรางองคการ (organization struchure) เปนระบบท่ีเปนทางการขององคการ 

ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธระหวางกฎ ระเบียบ งาน และอํานาจ เพ่ือท่ีจะควบคุมบุคลากร ในองคการ
ใหทํางานรวมกัน และมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งอาจกลาวไดวา โครงสราง
องคการจะมีความสัมพันธโดยตรงกับการบรรลุเปาหมายหรือกลยุทธขององคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 
และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, หนา 100) 

   โครงสรางองคการเปนแบบแผนของความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนตางๆ 
ในองคการท่ีสรางข้ึนมา โดยมีจุดมุงหมายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการใหบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีตั้งไว (Kast & Rosenzweig, 1979) โดยมีสิ่งท่ีแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการ
ท้ังหมดภายในองคการ ดังนี้ 

   (1) โครงสรางเปนแบบแผนของหนาท่ี และความสัมพันธอยางเปนทางการในองคการ

แบบแผนดังกลาวแสดงใหเห็นดวยการมีแผนผังโครงสรางองคการและการกําหนดคําบรรยายลักษณะงาน

ในแตละตําแหนง 

   (2) โครงสรางจะเปนวิธีการแยกแยะประเภทกิจกรรมและบุคคล แบงลงไป

ในฝายงานตางๆ ในองคการเพ่ือใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามความสามารถเฉพาะตามฝายตางๆ

   (3) โครงสรางจะเปนวิธีการในการประสานกิจกรรมตางๆ ในองคการที่ มี

ความหลากหลายใหมีความสัมพันธในเชิงสนับสนุนในการทํางานซ่ึงกันและกัน 

   (4) โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการกําหนดความสัมพันธในเชิงอํานาจภายใน

องคการ ซ่ึงบอกถึงสถานภาพอํานาจของตําแหนงและลําดับชั้นของการบังคับบัญชา 

   (5) โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการควบคุมและเปนแนวทางของกิจกรรมและ

ความสัมพันธของบุคคลในองคการ เนื่องจากโครงสรางจะกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของ

แตละสวนงานในองคการ 

   จากการนิยามโครงสรางดังกลาวแสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญ 2 ประการ ท่ีเปนพ้ืนฐาน
ของการจัดโครงสรางในองคการคือ ประการแรก ความชํานาญ ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานประการแรกสุด
ของการกําหนดโครงสราง โดยองคการจะแยกบุคคลและกลุมงานในองคการโดยพิจารณาจาก
ความชํานาญเฉพาะหรือความคลายคลึงกันของกิจกรรมตางๆรวมไวในฝายงานเดียวกัน การดําเนินงาน
ดังกลาวนี้ จะนําไปสูการแบงแยกหนาท่ีการทํางานของฝายงานตางๆ (differentiation) เปนผลให
แตละฝายงานมีหนาท่ีการทํางานแตกตางกับไป ประการท่ีสองคือ การประสานงาน (coordination) 
เปนการประสานงานท่ีมีความหลากหลายตางๆ ขางตน จัดเชื่อมความสัมพันธในเชิงอํานาจซ่ึงกันและกัน               
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อันเปนผลใหเกิดการบูรณาการ (integration) ของกิจกรรมตางๆ ในอันที่สนับสนุนการทํางาน
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จขององคการ (ประกิต หงสแสนยาธรรม, 2552, หนา 47-48) 
   โครงสรางขององคการจะทําใหเราสามารถเขาใจลักษณะขององคการในลักษณะ
ของกิจกรรมหรือระบบงานในองคการไดเปนอยางดี โครงสรางขององคการจึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง
ขนาดขององคการ อัตราความเจริญเติบโตขององคการ ตลอดจนความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในองคการนั้นๆ ได โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ (ประกิต หงสแสนยาธรรม, 
2552, หนา 48-49) ดังตอไปนี้ 

   (1) การรวมอํานาจ (centralization) และการกระจายอํานาจ (decentralization) 

หมายถึง ความมากนอยของการมีอํานาจในกรตัดสินใจ (decision-making) ในเรื่องตางๆ วามีมากนอย

แคไหน โดยพิจารณาถึงระดับท่ีทําการตัดสินใจ ถาระดับท่ีอยูในตําแหนงสูงสุดขององคการแลวรวมอํานาจ

ในการตัดสินใจ โดยสั่งการลงมาตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชา โดยใหความเปนอิสระในการตัดสินใจ

แกในระดับลางลงมา ผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีปฏิบัติตามคําสั่งเพียงเดียวถือวาเปนการรวมอํานาจ

ในการตัดสินใจ สวนการกระจายอํานาจนั้นอํานาจในการตัดสินใจไดรับการกระจายไปตามข้ันตอน

ของการบังคับใหความเปนอิสระในการตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชาในระดับลางๆ ลงมา ผูบังคับบัญชา

จะฟงความคิดเห็นและใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับชั้นไดมีสวนรวม ในการตัดสินใจไปตามโครงสราง

ขององคการอาจทําไดใน 2 ลักษณะ คือ การกระจายหนวยงานตามแนวนอน (horizontal 

differentiation) และการกระจายหนวยงานตามแนวตั้ง (vertical differentiation) 

   (2) ความชํานาญเฉพาะอยาง (specialization) หมายถึง การจัดใหมีการแบงงานกัน

ตามความถนัด (division of work) เพ่ือใหบุคคลหรือกลุมคนท่ีทํางานอยูในองคการไดทํางานในหนาท่ี

ท่ีตนมีความถนัดตามลักษณะของงานเพื่อกอใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางของบุคคลและ

ในการแบงงานกันทํานั้นตองมอบหมายงานใหเหมาะสมกับคน โดยยึดหลัก “put the right man in 

the right job” (วางคนใหเหมาะกับงาน) 

   รูปแบบความชํานาญเฉพาะอยางอาจสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
ความชํานาญเฉพาะอยางตามหนาท่ี (function specialization) เชี่ยวชาญในงานท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา 
ซ่ึงไดแก งานประจําวัน (routin) งานสํานักงาน (office) และความชํานาญเฉพาะอยางทางสังคม 
(social specialization) เปนความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพเฉพาะทางเปนงานท่ีจําเปนตองใชทักษะ
ความสามารถในการทํางานสูง เหมาะกับงานที่มีความหลากหลายและตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ในทุกๆ วัน ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไดแก งานวิชาชีพ (professionals) 

   (3) ลําดับสายของการบังคับบัญชา (chain of command) หมายถึง ลําดับข้ัน

ของการบังคับบัญชา ที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับจากตําแหนงสูงสุดจนถึงตําแหนงที่ต่ําสุด และ

เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความซับซอนขององคการ กลาวคือ ถาจํานวนลําดับขั้นของการบังคับบัญชา

มีมากองคการก็มีความซับซอนมาก ในทางตรงกันขามถาจํานวนลําดับข้ันของการบังคับบัญชามีนอย

องคการก็มีความซับซอนนอย 
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   (4) ชวงกวางของการบังคับบัญชา (span of control) หมายถึง ขนาดของจํานวน

ผูใตบังคับบัญชาชั้นใดชั้นหนึ่งมีผูใตบังคับบัญชามากก็เรียกวาชวงกวางของการบังคับบัญชา 

แตถามีผูใตบังคับบัญชานอยก็เรียกวา ชวงกวางของการบังคับบัญชาแคบ ชวงกวางของการบังคับ

บัญชากวางนั้นเหมาะกับลักษณะงานในวิชาชีพ (professional qualities) ท่ีตองการความเปนอิสระ

ในการทํางาน เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก อาจารย สวนชองกวางของการบังคับบัญชาแคบนั้น

เหมาะกับลักษณะของงานประจําท่ีตองการใหงานแลวเสร็จในวันหนึ่งๆ เชน สํานักงาน  

   (5) ขนาดขององคการ (organization size) หมายถึง ขนาดของกลุมคน ปริมาณงาน

และทรัพยากรในการบริหาร (management resource) ภายในองคการหนึ่งๆ หากองคการใด

มีขนาดของกลุมคน ปริมาณงาน และทรัพยากรในการบริหารมากองคการนั้นก็จะมีขนาดใหญ 

ในทางตรงกันขามถาองคการใดมีขนาดของกลุมคน ปริมาณงาน และทรัพยากรในการบริหารนอย

องคการนั้นก็จะมีขนาดเล็ก 

    ขนาดขององคการนั้นจะมีความสัมพันธกับการกระจายอํานาจเปนอยางมาก 
กลาวคือ องคการมีขนาดใหญมากเทาไรการกระจายอํานาจยอมมีมากตามไปเทานั้น 

   (6) ขนาดของหนวยทํางาน (work unit size) หรือการแบงงานออกตามแผนกงาน  

(departmentation) หมายถึง การแบงงานไปตามหนาท่ีนั้น ออกเปนกลุมกิจกรรมตางๆ โดยนํากลุม

กิจกรรมเหลานั้นเขาดวยกันเปนแผนกหนึ่งท่ีใหญเปนการรวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันเขาไว

ในกลุมเดียวกันอาศัยหลักแบงงานกันทําถือไดวาเปนการแบงงานออกตามแผนกงาน 

    ขนาดของแผนกงานมีอิทธิพลตอทัศนคติ พฤติกรรม และผลผลิต (output) 
ของแผนกงานนั้นมาก ดังนั้น การเพ่ิมขนาดของแผนกงานจึงมีความสัมพันธตอการลดนอยลงของ
ความพอใจในงาน การเอาใจใสตองาน และความสามารถในการธํารงรักษาพนักงานไว ผลผลิตของ
องคการตลอดจนถึงทําใหการโตแยงปญหาแรงงานเพ่ิมข้ึน 

   (7) ความเปนทางการ (formalization) หมาถึง ความมากนอยของการท่ีกิจกรรม

ในการทํางานของพนักงานถูกกําหนดอยางเฉพาะเจาะจง หรือถูกควบคุมดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีเปนทางการ องคการท่ีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงใชเปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมพนักงานมากเทาไหร

องคการนั้นก็มีความเปนทางการมากข้ึนเทานั้น 

   จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหไดวา การจัดองคการเปนระบบ
ท่ีเปนทางการซ่ึงจะแสดงความสัมพันธระหวางกฎ ระเบียบ งาน และอํานาจ เพ่ือท่ีจะควบคุมบุคลากร
ในองคการใหทํางานรวมกันและมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหบรรลุวัตถุประสงคโดยผูปฏิบัติงาน
จะตองมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญในดานการกีฬาและการบริหารเปนสําคัญ 

  7) การจัดองคกรกีฬา 

          การจัดการแขงขันระดับใดหรือวาเปนการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาหรือ

กีฬาเฉพาะอยาง หลังจากไดพิจารณาความเปนไปไดของกิจกรรมการแขงขันแลวการจัดการแขงขัน
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จะบรรลตุามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูมีความรักความสนใจ 

และมีความเขาใจในวิธีการจัดการแขงขันกีฬาแตละชนิดเปนอยางดี และจะตองรวมมือ รวมแรง รวมใจ 

รวมคิดและรวมทําของทุกฝายตองประสานสัมพันธกันเปนอยางดีเพ่ือเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

จัดการแขงขันโดยคํานึงถึงภาระของงานวามีมากนอยเพียงใด โดยปกติการแบงงานจะแบงเปนฝายๆ 

จะมีจํานวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะของการจัดการแขงขันเปนลักษณะใด หลังจากนั้นแลว

ก็พิจารณาตัวบุคคลท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีแตละฝายดังท่ีไดมีนักวิชาการไดใหแนวทาง (นอม สังขทอง, 2542, 

หนา 117-120) ดังนี้ 

    จรวย แกนวงษคํา (2523, หนา 30-56) ไดกลาววา การจัดการแขงขันกีฬา

จะประสบความสําเร็จนั้นจะตองคํานึงถึงขอสําคัญของวิธีการในการจัดการแขงขันกีฬาในการวางแผน 

การปฏิบัติงานควรประกอบดวย 

                (1) การวางแผนงาน ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

                    ก. การจัดเจาหนาท่ีในการจัดการแขงขัน 

                     ข. งบประมาณ 

                    ค. เตรียมอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

                    ง. การจัดสวัสดิการและความปลอดภัย 

                    จ. การประเมินโครงการ 

                (2) การจัดตั้งคณะกรรมการ กําหนดหนาท่ีในการแขงขัน 

                    ก. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับ

การดําเนินการจัดการแขงขัน 

          ข. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกและควบคุม

งานท่ัวไป 

                    ค. ฝายการเงิน มีหนาที่ควบคุมดูแลดานการเงินเกี่ยวกับการรับ-จายเงิน

ใหเปนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

          ง. ฝายจัดสนามแขงขัน มีหนาท่ีดานเทคนิคเก่ียวกับการจัดเตรียมสนามจัดหา

อุปกรณการแขงขันกีฬาทุกประเภท 

                    จ. ฝายจัดสถานท่ี มีหนาท่ีตกแตงบริเวณพิธีการ จัดหาท่ีนั่งสําหรับประธาน 

แขกรับเชิญกรรมการแผนกตางๆ เตรียมเสาเชิญธงชาติ ธงกรมพลศึกษา ธงประจําจังหวัดและประดับ

ธงสีตางๆ รอบบริเวณสนามแขงขันตามควร 

                    ฉ. ฝายปฏิคม มีหนาที่ตอนรับผูมีเกียรติและแขกรับเชิญในวันพิธีเปด-ปด

การแขงขันบริการน้ําดื่มแกนักกีฬา เจาหนาท่ี กรรมการปฏิบัติงานในสนาม จัดทําหออาหารกลางวัน

สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี 
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                    ช. ฝายพิธีการ มีหนาท่ีเก่ียวกับพิธีการตางๆ จัดใหมีดุริยางคบรรเลงในวันพิธี

เปด-ปดการแขงขัน จัดพาเหรดนักกีฬาเขาสูสนาม ปายพิธีเปดการแขงขันและพลุสัญญาณ 

                    ซ. ฝายจัดเหรียญรางวัล มีหนาท่ีจัดรางวัลและมอบเหรียญรางวัลสําหรับนักกีฬา

ตามรายการแขงขันประจําวัน 

          ฌ. ฝายประชาสัมพันธ มีหนา ท่ีเผยแพรขาวสารการแขงขัน  จัดให มี

เครื่องขยายเสียงและเจาหนาท่ีประจําเครื่องขยายเสียงท่ีกองอํานวยการ เครื่องขยายเสียงท่ีมีกําลังสง

สูงเปนพิเศษ เครื่องขยายเสียงท่ีแผนกทะเบียนสําหรับเรียกนักกีฬา วิทยุสื่อสาร ตลอดจนติดตอผูสื่อขาว

ใหบันทึกภาพทางทีวี   

          ญ. ฝายพยาบาล มีหนาท่ีจัดใหมีแพทยพยาบาล เครื่องมือเครื่องใชในการแพทย 

เวชภัณฑ เตรียมพยาบาล เปลหาม เพ่ือคอยชวยเหลือปฐมพยาบาลและรักษาตามความจําเปน    

                    ฎ. ฝายรักษาความสงบ มีหนาท่ีควบคุมความสงบเรียบรอยในบริเวณ

สนามแขงขัน ไมยอมใหบุคคลอ่ืนนอกจากเจาหนาท่ีและนักกีฬาท่ีอยูเพ่ือการแขงขันเทานั้นอยูใน

สนามได 

          ฏ. ฝายเหรัญญิก มีหนาท่ี 

               ก) จัดเรื่องทุนดําเนินงานหากโรงเรียนไมมีงบให 

               ข) จัดรางวัลสําหรับผูชนะหรอืรางวัลอ่ืน 

                   (3) ฝายเลขานุการ มีหนาท่ี 

               ก. แจงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการทราบและ

ติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน     

               ข. บันทึกผลการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแตรอบแรกจนรอบสุดทาย 

               ค. บันทึกสถิติของการแขงขันตามท่ีไดรับแจงมา 

    นอม สังขทอง (2542, หนา 117-120) ไดกลาวถึงวิธีการจัดองคกรดังนี้  

           วิธีท่ี 1 ผูรับผิดชอบโครงการเปนผูเสนอรายชื่อท้ังหมด วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะสมกับ

รายการแขงขันกีฬาเฉพาะอยางและมีทีมสมัครเขารวมการแขงขันไมมาก บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

เปนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะเปนบุคคลท่ีมีความรู มีฝมือในการทํางานเปนที่รูจักกัน

ในวงการกีฬาท่ีสามารถทําใหการจัดการแขงขันดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

      วิธีท่ี 2 แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

           ข้ันตอนท่ี 1 ผูรับผิดชอบโครงการเสนอรายชื่อผูท่ีสมควรจะเปนประธานคณะกรรมการ

และประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันแตละฝาย ใหผูมีอํานาจหนาท่ีหรือหนวยเหนือแตงตั้งกอน

แลวใหประธานคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันแตละฝายไปพิจารณาตัวบุคคล

เปนกรรมการ อนุกรรมการในฝายของตนเองตามจํานวนที่เหมาะ พรอมทั้งระบุตัวเลขานุการหรือ
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ผูชวยเลขานุการ (ถามี) วิธีนี้จะเปดโอกาสใหประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ

ไดพิจารณาบุคคลท่ีทํางานดวยกันไดอยางเหมาะสมและไมเปนการบังคับ                             

    ข้ันตอนท่ี 2 ผูรับผิดชอบโครงการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดจาก

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการแตละฝาย เสนอใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยเหนือ

แตงตั้งเปนชุดใหญอีกครั้งหนึ่ง 

     วิธีท่ี 2 นี้ เปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมกับการแขงขันมหกรรมกีฬาหรือการแขงขัน

กีฬาท่ัวๆ ไป เชน การแขงขันกี3 3ฬาแหงชาติ การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ เปนตน คณะกรรมการ

จัดการแขงขันกีฬาโดยท่ัวๆ ไปจะประกอบดวยคณะกรรมการ 3 คณะ ดังนี้ 

                (331) คณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการแขงขัน 

                (2) คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

                (3) คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายตางๆ 

           ข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนดําเนินงานหรือกิจกรรมตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา

การวางแผนดําเนินงานหรือกิจกรรมตามโครงการการจัดการแขงขันกีฬา 

    บูชเชอร (Bucher, 1979, pp. 145-149) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดองคกร

การแขงขันกีฬาวาควรประกอบดวยกิจกรรม กําหนดการ รางวัล การนับคะแนน การบันทึก คุณสมบัติ

นักกีฬา การตรวจสุขภาพ งบประมาณ และการประชาสัมพันธ ซ่ึงในแตละหนวยมีสาระ ดังนี้ 

                (1) กิจกรรม การเลือกกิจกรรมจะมีผลตอความสนใจเขารวมของนักศึกษามีหลักการ

ในการพิจารณา คือ เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมตามฤดูกาลและทองถ่ิน กิจกรรมควรเปนกิจกรรม

ท่ีนักศึกษาตองการและสนใจ ควรจัดกิจกรรมนันทนาการดวยกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกับวิชาพลศึกษา

ควรเปนกิจกรรมประเภทท่ีใชเวลาฝกซอมไมมากนักและไมยุงยากในเรื่องอุปกรณกีฬากิจกรรมท่ีไดรับ

ความนิยมในการจัดการแขงขันกีฬาแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

                   ก. ประเภทบุคคล ไดแก ยิงธนู แบดมินตัน บิลเลียด โบวลิ่ง จักรยาน กอลฟ  

ยิงปน ยิมนาสติก แฮนดบอล วายน้ํา เทเบิลเทนนิส กรีฑา ยกน้ําหนัก เปนตน 

                   ข. ประเภททีม ไดแก เบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ฮอกกี้ ซอฟบอล 

วอลเลยบอล เปนตน 

                   ค. ประเภทนันทนาการ ไดแก จักรยาน คายพักแรม การตกปลา การเตนรํา 

ยิงปน การพายเรือ เรือใบ เปนตน 

                (2) การกําหนดเวลาในการแขงขันควรข้ึนอยูกับความสะดวกตามฤดูกาล สภาพ

ชุมชน ความพรอมและความตองการของนักศึกษา รวมถึงการจัดหางบประมาณ ในประเทศ

หนาวสวนใหญจะจัดการแขงขันในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวงเพราะไมตองใชไฟฟาและเลนในสนาม
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กีฬากลางแจงได ชวงเวลาท่ีนิยมจัดการแขงขันจะเปนตอนเย็นหลังเลิกเรียนหรือตอนเชากอนเขาเรียน

หรือวันหยุด 

                (3) การใหรางวัล ในเรื่องนี้ไดมีความคิดแยกเปน 2 กลุม คือฝายมีเหตุผลสนับสนุน

การใหรางวัลมีเหตุผลวาการใหรางวัลเปนการกระตุนใหเกิดความสนใจ แรงจูงใจในการเขารวมและ

เปนการสรางความรูสึกถึงผลสําเร็จของนักกีฬา สวนกลุมที่มีเหตุผลตอตานการใหรางวัลเห็นวา

เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ มีบุคคลเพียงไมก่ีคนท่ีไดรับรางวัล โดยกลุมนี้มีความเห็นวาการเขารวม

การแขงขันเขารวมการแขงขันไดรับความสนุกสนานและความพอใจก็เปนรางวัลท่ีเพียงพอแลว 

                (4) การนับคะแนน เปนตัวกระตุนใหเกิดการแขงขันและสรางความสนใจแก

ผูเขารวมการแขงขัน ระบบการนับคะแนนจะตองเขาใจงายสามารถใหรายละเอียดเก่ียวกับอันดับคะแนน

ของทีมตางๆ ท่ีเขารวมการแขงขันวาอยูในตําแหนงใดและทีมใดกําลังจะครองตําแหนงชนะเลิศ 

                (5) การบันทึกขอมูลสถิติในการจัดการแขงขันกีฬา เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ 

เชน ผลการแขงขันกีฬาทุกประเภท ประเภทกีฬาท่ีไดรับความสนใจอยางมากท่ีสุดและสนใจนอยท่ีสุด

เพ่ือใชในการตัดสินใจประเมินคาของการจัดการแขงขันกีฬาและคาดการณการจัดการแขงขัน

ในครั้งตอไป 

                (6) การกําหนดคุณสมบัติของนักกีฬา ควรมีขอกําหนดใหนอยท่ีสุดเพ่ือเปนการสงเสริม

การเขารวมของนักศึกษาสวนมาก นักกีฬาของวิทยาลัยและนักกีฬาอาชีพไมควรเขาแขงขันในประเภท

ท่ีตนเลนอยู และนักกีฬาหนึ่งคนควรมีสิทธิลงแขงขันไดหนึ่งประเภทในการจัดการแขงขันครั้งนั้น 

                (7) การตรวจสุขภาพของนักศึกษากอนการแขงขันกีฬามีความจํา เปน 

เพ่ือเปนการปองกันการบาดเจ็บในการแขงขันกีฬาเพราะกีฬาบางประเภทนักกีฬาตองมีความพรอม

และรางกายสมบูรณ 

                (8) งบประมาณการจัดการแขงขันกีฬาไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณหลายทาง 

เชน งบประมาณการศึกษา งบประมาณทางพลศึกษา เงินชวยเหลือจากรัฐบาลและมูลนิธิตางๆ 

แตยังมีวิธีการท่ีนอกเหนอืจากนั้นในการหาเงินงบประมาณสําหรับการจัดการแขงขันกีฬา เชน จัดละคร 

การจัดดนตรี การเก็บเงินจากการขายบตัรเขาชมการแขงขัน การจัดงานสังสรรคกลางคืน เทศกาลรื่นเริง 

ซ่ึงวิธีการเหลานี้เปนการชวยหาเงินสนับสนุนจากงบประมาณท่ีไดรับจากทางวิทยาลัย          

                (9) การประชาสัมพันธ สิ่งสําคัญสําหรับการประชาสัมพันธ คือ นักศึกษาและ

ผูเขารวมจะตองเขาใจรูปแบบของการจัดการแขงขันกีฬา วัตถุประสงค ผลท่ีไดรับจากการแขงขันกีฬา 

การประชาสัมพันธ สามารถทําไดหลายทาง เชน หนังสือพิมพหนาขาวกีฬา จุลสาร การติดแผนประกาศ 

วารสารของมหาวิทยาลัย การสงขอความไปตามบาน การแสดงผลการแขงขันกีฬาจะเปนท่ีนาสนใจ

ของผูเขารวมการแขงขันใหคําแนะนําและการสัมมนาก็เปนอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงจะชวยในการประชาสัมพันธ
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รวมถึงการ แตงคําขวัญของการจัดการแขงขันกีฬาแตละครั้งก็เปนสวนชวยใหการประชาสัมพันธ

ประสบผลสําเร็จและผูเขารวมการแขงขันมีความเขาใจรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามากยิ่งข้ึน 

    จากเอกสารดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา การจัดองคกร

ควรกําหนดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงาน โดยแบงคณะทํางานออกเปน 2 ลําดับ 

ไดแก คณะกรรมการฝายอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงมีหนาท่ีการทํางานแตกตางกัน

ตามท่ีไดรับมอบหมายและมีการมอบหมายหนาท่ีการทํางาน 

   8) การปฏิบัติการ  

    นักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมาย ดังนี้ 

    ปรางคทิพย ยุวานนท (การจัดการกีฬาเพื่อทองถิ่น ,  ออนไลน ,  2554 ) 

ใหความหมายวา คือการประสานงานใหบุคลากรในองคกรดําเนินการตามแผนการที่ผูนําองคกร

ไดวางไว โดยการบังคับบัญชา สั่งการ ชักจูง กระตุนหรือโนมนาวจิตใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ไปในทิศทางท่ีผูนําองคกรตองการ 

    Bridges & Roquemore (2001, p. 30) ไดใหความหมายของการปฏิบัติการวา 

หมายถึงการนําแผนและโครงการตางๆ ไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลในองคการ   

    Kaser & brooks (2005, p. 121) อธิบายวา การปฏิบัติการเกี่ยวของกับ

การท่ีผูบริหารแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

    จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การปฏิบัติการคือการใหบุคลากรของ

องคกรดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

    การแขงขันกีฬาเปนการจําลองสถานการณใหแกบุคคลท่ีมาจากหลายสถานภาพ

ไดเขารวมดําเนินกิจกรรมเดียวกันและสิ่งท่ีจะทําใหการแขงขันเปนกิจกรรมที่นาสนใจคือ “การจัด

ดําเนินการแขงขัน” คณะกรรมการจัดการแขงขันควรจะมีวิธีดําเนินการท่ีดีและหากคณะกรรมการ

มีวิธีดําเนิน การดีมากเทาใดความสําเร็จของโครงการแขงขันกีฬาจะมีมากข้ึนเทานั้น ในการจัดดําเนินการ

ควรประกอบดวยข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหการแขงขันกีฬาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีระเบียบ

แบบแผน กลาวคือ เปนไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย ประหยัดกําลังงานและกําลังทรัพย

ในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาใหบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจําเปนที่จะตองมีหลักการและ

กระบวนการในการบรหิาร เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการและดําเนินการแขงขันตามหลักการและ

ทฤษฎใีนการบริหาร ดังนี้ 

    ปรีชา พงษเพ็ง (2537, หนา 24) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารวาเปนกระบวนการ

หรือวิธีการในการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานของผูบริหารซ่ึงเปนวิธีการจัดการอยางมีหลักเกณฑ 

มีการกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตางๆ อยางชัดเจน และปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารไดแก 

4m,s ประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ (1) บุคลากร (man) (2) งบประมาณ (money) (3) วัสดุอุปกรณ 
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(materials) (4) การจัดการ (management) ในกระบวนการบริหารพื้นฐาน (4m,s) นั้นสามารถ

จะประยุกตเพ่ือใชในการจัดการแขงขันกีฬาไดดังมีวิธีการดังนี้ 

                (1) ดานบุคลากร  คนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดแมวาองคกรจะมีเครื่องจักร 

วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัยท่ีมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถาหากขาดบุคคลท่ีมีความสามารถแลวเครื่องจักร

หรือวัสดุอุปกรณเหลานั้นจะไมกอประโยชนอ่ืนใดและถึงแมจะดําเนินการไดบางประสิทธิภาพ

เครื่องจักรก็คงอยูในระดับต่ํา ดวยเหตุผลขางตนการจัดบุคลากรเขาทํางานหรือการบริหารงานบุคคล

จึงถือวามีความสําคัญยิ่งจะมีผลทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพตามหลัก 4 ประการ ของการใช

ประโยชนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ก. จัดหาบุคคลท่ีมีความสามารถและเต็มใจทํางาน ข. บรรจุ

บุคลากรเขาทํางานสัมพันธกับความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ค. พัฒนาบุคลากร

โดยใหการศึกษาและอบรมเพ่ือใหทํางานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ง. พยายามทําใหบุคคล

มีความพึงพอใจในการทํางาน   

                (2) ดานงบประมาณ มีผูใหความหมายของงบประมาณแตกตางกันงบประมาณ คือ  

แผนการเงินของรัฐบาลจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายรับและรายจายของโครงการตางๆ ท่ีรัฐบาลกําหนดวา

จะกระทําในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยกําหนดจํานวนเงินคาใชจายของแตละโครงการวาจะใชจาย

เปนเงินเทาไรและจะหาไดจากทางไหนบางเพ่ือนาํมาใชจายในโครงการนั้นๆ และงบประมาณคือ 

กระบวนการท่ีตอเนื่อง 3 ข้ันตอน คือ การจัดทํา การอนุมัติและการบริหารงบประมาณ      

                    จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา งบประมาณก็คือ แผนการเงิน (financial 

plan) หมายถึงแผนท่ีมีการกําหนดทรัพยากรทางการเงินใหเปลี่ยนแปลงมาเปนวัตถุประสงคเนื่องจาก

ทรัพยากรทางการเงินมีจํากัดแตจะตองนํามาจัดสรรใชจายใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

ซ่ึงข้ึนอยูกับการเลือกท่ีฉลาดและความจําเปนกอนและหลังซ่ึงเปนสาระท่ีสําคัญของงบประมาณ 

                (3) วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก (materials) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช

ตลอดจนโสตทัศนูปกรณท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมการจัดการ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

                     ก. สิ่งอํานวยความสะดวกในรม หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ทางดานการกีฬาจัดข้ึนภายในอาคารหรือสถานท่ีๆ กําหนดไว ซ่ึงประกอบดวยโรงยิมเนเซียม 

สนามกีฬาในรม หองสันทนาการ หองน้ํา เปนตน 

                    ข. สิ่งอํานวยความสะดวกกลางแจง หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ท่ีอยูกลางแจง เชน สนามกีฬาตางๆ ท่ีอยูกลางแจง เปนตน   

                (4) การจัดการ หมายถึง การกําหนดหนาท่ีขอบขายความรับผิดชอบโดยเนนไปตาม

แผนงาน 

    ปรีชา ตันจริยานนท (2526, หนา 52-64) ไดกลาวถึงข้ันตอนวิธีจัดดําเนินการ

แขงขันกีฬาดังนี้   
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    วิธีจัดดําเนินการแขงขันกีฬาแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

                (1) ข้ันเตรียมการเปนการตั้งจุดมุงหมายของโครงการวาจะทําอะไร เมื่อไร 

ดวยวิธีการอยางไรและใหใครทํา รวมท้ังใชงบประมาณจํานวนเทาไร การเตรียมการควรประกอบไปดวย 

                    ก. การเสนอโครงการจัดการแขงขัน 

                    ข. การกําหนดงานคณะกรรมการฝายตางๆ 

                    ค. การกําหนดประเภทกีฬา 

                    ง. การกําหนดขอบังคับและระเบียบการแขงขันกีฬาแตละประเภท   

                    จ. การกําหนดระยะเวลาของการแขงขัน 

                    ฉ. การกําหนดวิธีการแขงขัน 

                (2) ข้ันดําเนินการ ควรประกอบดวย 

         ก. การประสานงาน เปนการรวบรวมความพยายามการกระทําตางๆ 

จากหลายหนวยงาน ผูท่ีเก่ียวของท่ีทํางานคนละดานใหมีความเขาใจเปนผลดีแกการทํางานและ

เปนความเขาใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานมีความชวยเหลือและรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน 

         ข. การสั่งงาน ตองมีวิธีการท่ีใหเกิดความจูงใจท่ีจะทํางานและสื่อความหมาย

เดนชัดจึงทําใหเกิดงานได การสั่งงานควรใชวิธีการท่ีเหมาะสมจะทําใหไดท้ังผลงานและผลทางดานจิตใจ

ของผูรวมงานควบคูกันไป 

         ค. การควบคุมงาน หมายถึง การตรวจสอบและแกไขการปฏิบัติงาน

ใหไดเปนไปตามจุดประสงคท่ีไดวางไว เปนการตรวจสอบวาสิ่งท่ีไดสั่งการไปแลวมีการปฏิบัติท่ีถูกตอง

เรียบรอยและทันตามกําหนดเวลาหรือไม การควบคุมงานควรใชวิธีท่ีแสดงวาเปนการคอยใหความชวยเหลือ                    

เอาใจใสซ่ึงจะเปนผลดีแกการทํางานและเปนการกระตุนใหคนรูสึกอยากทํางานมากข้ึน การควบคุมงาน

จะตองไมเปนไปในทางหวาดกลัวหรือกอใหเกิดความทอถอยแกผูรวมงานเปนอันขาด 

                (3) ข้ันสรุปประเมินผล หมายถึง การนําเอาผลท่ีไดรับมาจากงานในหนวยงานตางๆ 

มาประมวลเขาดวยกันเพ่ือดูวาผลงานท่ีไดกระทําไปแลวไดผลตามความมุงหรือไมเพียงใด 

 

       ปรีชา กลิ่นรัตน (2536, หนา 67) ไดสรุปการบริหารโครงการในการจัดการแขงขัน

กีฬาภายในใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ คือ 

               (1) หลักเบื้องตนในการจัดโครงการหรือการเสนอโครงการจัดการแขงขัน 

               (2) หนาท่ีของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

               (3) การกําหนดประเภทกีฬาและระยะเวลาของการแขงขัน 

               (4) การกําหนดวิธีการแขงขัน 

               (5) การจัดกลุมนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 
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               (6) กฎและขอบังคับ 

               (7) วิธีจัดการแขงขัน 

    พนิดา ตันสิน (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานและหลักวิชาการตางๆ ในแนวคิด ทฤษฎี ปญหา 

อุปสรรคในการจัดการแขงขันกีฬา และวิธีการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันอื่นๆ นํามาสรางเปน

รูปแบบจําลองในการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญดานบริหารกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ดานการจัดองคกรประกอบดวย 

8 กลุม คือ กลุมกิจกรรม กลุมกําหนดการแขงขัน กลุมรางวัล กลุมจดบันทึกและรายงานผลการแขงขัน 

กลุมวางคุณสมบัตินักกีฬา การบริการสุขภาพ กลุมงบประมาณ และกลุมประชาสัมพันธ    

    จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนท่ีนักวิชาการดานการกีฬาตลอดจนถึงงานวิจัย

ในดานการจัดการแขงขันกีฬาจากหนวยงานท่ีเปนฝายสนับสนุน สงเสริมการกีฬาหลายๆ หนวยงาน

ระดับประเทศสามารถวิเคราะหและสังเคราะหหลักในดานของการจัดองคกรของการจัดการแขงขัน

กีฬาไดดังนี้  

                (1) กิจกรรมท่ีมีผลตอความสนใจเขารวมควรเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาตองการและ

สนใจ ควรเปนกิจกรรมประเภทท่ีใชเวลาฝกซอมไมมากนักและไมยุงยากในเรื่องอุปกรณกีฬา ไดรับ

ความนิยมในการจัดการแขงขันกีฬาคือประเภทบุคคล ประเภททีม  

                (2) กําหนดเวลาในการแขงขันควรข้ึนอยูกับความสะดวกตามฤดูกาล ความพรอม

และความตองการของนักศึกษารวมถึงการจัดหางบประมาณ  

                (3) การใหรางวัลมีเหตุผลวาการใหรางวัลเปนการกระตุนใหเกิดความสนใจ แรงจูงใจ

ในการเขารวมและเปนการสรางความรูสึกถึงผลสําเร็จของนักกีฬา  

                (4) การกําหนดคุณสมบัติของนักกีฬา ควรมีขอกําหนดใหนอยที่สุดเพื่อเปน

การสงเสริมการเขารวมของนักศึกษาสวนมาก  

                (5) งบประมาณ การจัดการแขงขันกีฬาไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

หลายทาง 

                (6) การประชาสัมพันธ สิ่งสําคัญสําหรับการประชาสัมพันธ คือ นักศึกษาและ 

ผูเขารวมจะตองเขาใจรูปแบบของการจัดการแขงขันกีฬาและวัตถุประสงค  

 

 

 

             9) การควบคุม  

   นักวิชาการไดใหความหมายของการควบคุมไวหลายทัศนะ อาทิเชน  
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   เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 318) ใหความหมายไววา การควบคุม 
ไดแก กระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการแกไขเพ่ือใหงานเปนไปตามท่ีตองการ  
   Schermerhorn, Hunt & Osbron (2000, p. G-3) กลาววา การ
ควบคุมเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการแกไขสิ่งท่ีจําเปน 
   Certo (2000, p. 551) อธิบายวา การควบคุมเปนการใชความพยายามอยางมี
ระบบเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานอยูในเกณฑหรือมาตรฐาน หรือความตองการที่กําหนดไว
หรือไมเพ่ือท่ีจะไดแกไขปรังปรุงกันตอไป 
   Lussier & Kimball (2004, p. 10) กลาววา การควบคุมเปนกระบวนการ
กําหนดและวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
   Kaser & Brooks (2005, p. 122) กลาววา การ ควบคุมหมายถึง 
กระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนด
ไว และแกไขปรับปรุงในสวนท่ีจําเปน 
   จากความหมายของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของการควบคุม
ไดวาเปนกระบวนการของการตรวจสอบการทํางานโดยการวัดผล เพื่อนําผลการดําเนินงานท่ีได
ไปปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดตามเกณฑ 
  10) กระบวนการควบคุม  เป น ขั ้นตอนของการกําหนดขอบเขตและสิ ่ง ท่ี
ตองการควบคุม การกําหนดมาตรฐาน/เปาหมายการวัดผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานกับมาตรฐาน/เปาหมาย ตลอดจนมีการแกไขในสิ่งท่ีจําเปน 
   สุช าต ิ ประส ิทธิ ์ร ัฐ ส ินธุ  (2547, หนา  4)  กล า วว า  การประเม ินผล
โครงการเปนวิธีหนึ่งในการเพ่ิมความมีเหตุมีผลในการบริหารจัดการดวยขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับ
ผลลัพธของโครงการ 
   พิสณุ ฟองศร ี ( 2549, หน า  8)  กล า ว ว า  ก ร ะบว นการควบค ุม ที ่มี
ประสิทธิภาพประการหนึ่งคือ การประเมินผลงาน เพ่ือนําผลการประเมินมาใชพัฒนาใหเกิดประโยชน
แกผูเก่ียวของรวมท้ังเปนกลไกเสนอสารสนเทศและตัดสินคุณคา 
   วันชัย มีชาติ (2550, หนา 293-299) เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 319-
320) Schermerhorn (1999, pp. G-2) เห็นพองวากระบวนการควบคุมมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 4 
ข้ันตอน คือ 

   (1) การกําหนดมาตรฐาน 

   (2) การวัดผลการปฏิบัติงาน 

   (3) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

   (4) การปฏิบัติการแกไข 

   จากขอมูลดังกลาวขางตนที่นักวิชาการไดใหความหมายสามารถสรุปไดวา 

กระบวนการควบคุม คือ กระบวนการการวัดผลการทํางานโดยการประเมินผลงานตามกระบวนการ

ท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหทราบวาการทํางานมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยมีข้ันตอนไดแก การกําหนดมาตรฐาน
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การวัดผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน การปฏิบัติการแกไข
ความบกพรองและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          11) การควบคุมดานกีฬา 

    นอม สังขทอง (2542, หนา 121) ไดใหความหมายของการควบคุมดานกีฬา คือ 

การตรวจสอบ ดูแลงานของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันแตละฝายวา ทุกอยางดําเนินไปสอดคลองกับ

แผนงานการจัดการแขงขันท่ีเตรียมไวหรือไม วัตถุประสงคของการควบคุมการแขงขันก็เพ่ือหาขอบกพรอง

เพ่ือแกไขและปองกันมิใหการจัดการแขงขันกีฬามีผลคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยสรุป

การควบคุมการแขงขันในข้ันดําเนินการแขงขัน หนาท่ีของการควบคุมนั้นจะเก่ียวของกับการควบคุม

ทุกดานไมวาคนซ่ึงอยูในรูปของคณะกรรมการจัดการแขงขันและคณะกรรมการผูตัดสิน งบประมาณ

ท่ีใชในการจัดการแขงขัน อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกและวิธีจัดการแขงขันซ่ึงตองดําเนินการ

ประเมินผลการดําเนินการ และนักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมาย ดังนี้ 

    การประเมิน (evaluation) เยาวดี รางวิชัยกุล วิบูลยศรี (2546, หนา 8-9)  

ใหความหมายวาเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัด

มาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และคําวา assessment เปนการประเมินเบื้องตนในขณะท่ี                   

evaluation เปนการกระบวนการตัดสินใจ และผูเชี่ยวชาญหลายทานไดสรุปวา assessment 

จะตัดสินโดยไมเนนขอสรุปโดยรวม (precision) ในการประเมินมากนัก และพจนานุกรมไทยฉบับทันสมัย

และสมบูรณ (2552, หนา 647) ใหความหมายวาเปนการพิจารณาและวัดคุณคาของกิจการหรือ

กิจกรรมและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2529, หนา 3) รัตนะ บัวสนธิ์ (2540, 

หนา 1) ใหความหมายของการประเมิน คือ กระบวนการท่ีมุงแสวงหาคําตอบสําหรับคําถามที่วา 

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาประสงคท่ีกําหนดไวแตตนหรือไมและ

ระดับใด เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ กลาววา การประเมินผล

โครงการเปนการท่ีหนวยงานหรือองคกรตองการรูผลของการดําเนินงานตามโครงการวาไดผลประการใด 

โครงการท่ีออกแบบไวมีความเหมาะสมเพียงไรซ่ึงตองการรูคําตอบเก่ียวกับโครงการดังกลาวจึงนําไปสู

กระบวนการรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงของโครงการเพ่ือนําขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีไดนี้ไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑ (criterion) แลวตัดสินใจใหคุณคาตอขอมูลหรือขอเท็จจริงของโครงการ กระบวนการ

ท้ังหมดนี้ก็คือการประเมินผลโครงการ (program evaluation) และ พิสณุ ฟองศรี (2550, หนา 68) 

กลาววา เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะประเมินกอนดําเนินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการโดยนําสารสนเทศหรือผลมาวัดเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว 

เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการและเม่ือสิ้นสุดโครงการทดลองหรือนํารองปรับเปลี่ยนหรือระงับโครงการ 

การประเมินระหวางดําเนินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการ โดยนําสารสนเทศ

หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวเพ่ือปรับปรุงโครงการใหประสบความสําเร็จ 
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การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการโดยการนําสารสนเทศ

หรือผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวเพ่ือขยายผลปรับเปลี่ยนกอนจะดําเนินการ

ตอไปหรือยกเลิกโครงการ 

    การประเมินผลที่ดีจะตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรงกับ

ความเปนจริงและนาเชื่อถือไดมากท่ีสุด เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายขององคกรทราบ

จุดออนหรือขอบกพรองในการปฏิบัติงานตลอดจนความตองการความจําเปนในการพัฒนา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพตนเองและสรางความพึงพอใจและเพ่ือประโยชนในการวางแผน ซ่ึง เอกชัย ก่ีสุขพันธ (2530, 

หนา 130-131) ไดแบงประเภทของการประเมินผลเปน 2 ประเภท คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางมีระบบ (systematic performance appraisal) และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางไมมี

ระบบ (non-systematic performance appraisal) ท้ัง 2 ประเภทจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันคือ 

แบบมีระบบจะมีระเบียบ กฎเกณฑ และหัวขอการประเมินที่ชัดเจนแนนอนและรับรูอยางทั่วถึง 

แบบไมมีระบบจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไมมีระเบียบ กฎเกณฑการประเมินขึ้นอยูกับ

ความพอใจของผูบริหารเปนสําคัญ การประเมินผลประกอบดวย ปริมาณงานหรือผลงาน 

เปนการเปรียบเทียบผลงานหรือปริมาณงานท่ีทําไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดใหปฏิบัติ คุณภาพของงาน 

ความรูเก่ียวกับงานท่ีทํา ขอมูลในการปฏิบัติงานและทักษะในการปฏิบัติงานไดรวดเร็วเสร็จตามกําหนด

ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การตัดสินใจแกปญหา ทัศนคติตองานท่ีทําความรวมมือ 

ความกระตือรือรนในการทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ   

    นอม สังขทอง (2542, หนา 122) ไดใหแนวทางในการควบคุมดานการกีฬา ดังนี้ 

ข้ันสรุปประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการแขงขันกีฬา ที่ผูจัดดําเนินการแขงขันหรือ

ผูท่ีเปนเจาภาพตองกระทํา โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขันและคณะอนุกรรมการ

จัดการแขงขันทุกฝายประชุมอีกครั้งหนึ่งหลังจากการดําเนินการแขงขันสิ้นสุดลง เพื่อสรุปผล

การดําเนินการการจัดการแขงขันเพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานทราบ พรอมท้ัง

สงสรุปผลการแขงขันกีฬาชนิดตางๆ ไปยังหนวยงานหรือองคกรตางๆ ท่ีสงทีมเขาแขงขัน การสรุป

ประเมินผลแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 

                  (1) สรุปประเมินผล ปญหาและอุปสรรคของการจัดดําเนินการแขงขันตั้งแต

เริ่มดําเนินโครงการถึงข้ันดําเนินการแขงขันกีฬา โดยจะประเมินการทํางานของคณะกรรมการ

จัดการแขงขันและคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายตางๆ วามีปญหาและอุปสรรคอะไรบางพรอมท้ัง

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนในการจัดการแขงขันในครั้งตอไป 

                  (2) สรุปประเมินผลโครงการจัดการแขงขัน ในสวนนี้จะประเมินความสําเร็จหรือ

ความกาวหนาโดยดูท่ีวัตถุประสงคของโครงการจัดการแขงขันวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐาน

ท่ีวางไวหรือไม ถาประเมินผลแลวเปนไปตามวัตถุประสงคแสดงวาการจัดการแขงขันนั้นประสบผลสําเร็จ 
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แตถาไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ตองหาสาเหตุวาทําไมไมเปนไปตามนั้น ซ่ึงก็ตองหาสาเหตุเพ่ือปรับปรุง

แกไขในการจัดการแขงขันครั้งตอไป อาจจะปรับปรุงระบบการทํางาน (กระบวนการทํางาน) หรือ

ปรับวัตถุประสงคของโครงการเพราะอาจจะตั้งวัตถุประสงคไวสูงจนเกินไป          

    (3) สรุปประเมินผลการแขงขันกีฬา เพ่ือจัดอันดับหรือจัดตําแหนงโดยพิจารณา

พิจารณาจากสถิติของการแขงขันหรือผลของการแขงขันเม่ือสิ้นสุดการแขงขันแลว เพ่ือนําขอมูลท่ีสรุป

เรียบรอยแลวสงไปยังหนวยงานหรืองคกรตางๆ ท่ีสงทีมเขาแขงขันใหไดทราบและเพ่ือเปนขอมูล

สําหรับการจัดการแขงขันครั้งตอไป   

    รชฎ ตวนเพชร (2546, บทคัดยอ, หนา 35-39) การประเมินโครงการแขงขันกีฬา

ประเภทยุวชน เยาวชน และประชาชนของกรุงเทพมหานคร ประจําป 2546 มีแนวทางดําเนิน 

(1) ในดานบริบทหรือสภาพแวดลอม ประกอบดวย วัตถุประสงคมีความชัดเจน มีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกรุงเทพฯ หรือไม เปนตน (2) ดานปจจัยเบื้องตน ประกอบดวย สนามมีเพียงพอและ

มีความพรอมหรือไม มีกฎระเบียบ ขอบังคับหรือไม ระยะเวลามีความเหมาะสมหรือไมเปนตน 

(3) ดานกระบวนการ ประกอบดวย การประชาสัมพันธมีความชัดเจนหรือไม การแขงขันตรงเวลาหรือไม 

เจาหนาท่ีพยาบาลเพียงพอหรือไม เปนตน (4) ดานผลผลิต ประกอบดวย ผูเขารวมโครงการไดรับ

การพัฒนามากข้ึน ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณหรือไม เปนตน 

    การประเมินผลโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30 ประจําป 2552 (2552, หนา 14-34) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินสภาวะแวดลอม

การจัดการแขงขัน ซ่ึงประกอบดวยการมีนโยบายสงเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย

อยางชัดเจนสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเปนผูสนับสนุนการจัดการแขงขันใหเจาภาพ

อยางเพียงพอเปนตน 2) ปจจัยการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบไปดวย กฎ กติกา บุคลากรทางการแพทย 

สนามแขงขัน สถานท่ีพัก งบประมาณ เปนตน 3) กระบวนการดําเนินงานโครงการซ่ึงประกอบไปดวย

พิธีเปด-ปดการแขงขัน ผูตัดสิน โปรแกรมการแขงขัน การประชุม เปนตน 4) ผลผลิตและผลกระทบ

โครงการ ประกอบดวย การจัดการแขงขันไดตามมาตรฐานหรือไม ผลการรวมกิจกรรมของนักเรียน

ตอการสนใจแขงขันกีฬาเพ่ือพ้ืนฐานและความเปนเลิศ   

    จากเอกสารดังกลาวขางตนในดานควบคุมสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา

การควบคุม คือ การประเมินผลการดําเนินการ เปนการกระบวนรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสูการตัดสิน

คุณคาการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพตองมีความตอเนื่องตามความคิด สําหรับการแขงขันกีฬา

ควรประเมินวาไดดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคหรือไม ดานงบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผูเขารวม 

วัตถุประสงค จุดมุงหมาย ควรประเมินท้ังกระบวนการเริ่มการแขงขัน ระหวางการแขงขันและสิ้นสุด

การแขงขัน เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารอง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล  
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   จากเอกสารการบริหารจัดการท่ีนําเสนอมานั้นเห็นไดวา “การบริหาร” และ 

“การจัดการ” มีความหมายเหมือนกันใชแทนกันได โดย “การบริหาร” หรือ “การจัดการ” 

เปนกระบวนการเพ่ือดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมาย นโยบาย วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การปฏิบัติการ และการควบคุม  

   ในการจัดการแขงขันกีฬาเปนศาสตรท่ีตองใชความรูความสามารถและประสบการณ

ดานการจัดการ เชนเดียวกับการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทยในครั้งนี้ไดใชหลักการจัดการเปนแนวทางสําหรับการวิจัย ประกอบดวย        

4 องคประกอบ ไดแก ดานการวางแผนท่ีเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนท่ีกําหนดแนวทางเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายทีตั้งไว อาทิเชน นโยบาย วัตถุประสงค ดานการจัดองคกรเปนการจัดระเบียบภายในองคกร

โดยมีการจําแนกงาน การมอบหมายงาน การมอบอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามข้ันตอนใหเหมาะสมกับ

ทรัพยากรและสถานการณขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดานการปฏิบัติการ

เปนการใหบุคลากรขององคกรดําเนินการตามแผนท่ีวางไวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และดานการควบคุม

เปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานโดยการวัดผลเพ่ือนําผลการดําเนินการท่ีไดไปรับปรุง แกไข                          

ใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนดตามเกณฑ 

 

 

2.3 รูปแบบ ระเบียบ ขอบังคับการจัดการแขงขันกีฬา 

 

 รูปแบบ ระเบียบ ขอบังคับการจัดการแขงขันกีฬาเปนหลักการหรือแนวทางที่ใชเปน

ตัวขับเคลื่อนสาํหรับการจัดการแขงขันกีฬาในหลายรายการท้ังในระดับทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด จนถึง

ระดับประเทศ ประกอบดวยองคประกอบหลายๆ ดาน เชน ดานปรัชญาการแขงขัน วัตถุประสงค

การแขงขัน นโยบายการแขงขัน การจัดองคกรการแขงขัน ฯลฯ ทําใหมองใหเห็นวาการจัดการแขงขัน

ท่ีจัดข้ึนในหลายระดับนั้นประสบความสําเร็จลุลวงตามนโยบาย วัตถุประสงคท่ีตั้งไว รูปแบบ ระเบียบ 

ขอบังคับ เปนองคประกอบท่ีสําคัญเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา

ใหสําเร็จลุลวงไดตามกรอบของการจัดการแขงขัน เห็นไดวาหนวยงานท่ีมีความสําคัญตอการกีฬา

ขององคกรตางๆ เชน การกีฬาแหงประเทศไทยท่ีรับผิดชอบตอการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชน

แหงชาติ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการท่ีรับผิดชอบตอการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยท่ีรับผิดชอบการจัดการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทยที่รับผิดชอบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

ไดกําหนดรูปแบบและระเบียบ ขอบังคับ เปนตัวขับเคลื่อนการจัดการแขงขันใหเปนไปตามนโยบาย



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

50 

หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และจากการศึกษาเอกสารท่ี พนิดา ตันสิน (2545, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา

รูปแบบการจัดการแขงขันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) 

ไดทําการศึกษารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไพฑูรย กันสิงห (2552, 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย จิรภัทร 

ตันติทวีกุล (2553) ไดทําการศึกษารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทยและขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ออนไลน, 2554) ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2550 (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2550) และระเบียบสาํนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 (สํานักงานพัฒนากีฬาและ

นันทนาการ, ออนไลน, 2554) ซ่ึงสามารถวิเคราะหตามหลักการบริหาร 4 ดาน ไดดังนี้  

 1) ดานการวางแผน ไดแก 

                  (1) นโยบายการจัดการแขงขันควรมุงสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมกีฬาและ

การออกกําลงักาย แสดงความสามารถสูงสุดทางดานกีฬาสรางชื่อเสียงใหกับทางสถาบันฯ และสงเสริม

ความสามัคคีใหชัดเจน 

    (2) วัตถุประสงคของการจัดการแขงขันเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพพลานามัย

ท่ีสมบูรณและแข็งแรง ปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

อยางเต็มท่ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุนและมั่วสุมกับสิ่งที่เปนอบายมุขและยาเสพติด มีทัศนคติท่ีดี

ในการเขารวมกิจกรรมกีฬา สรางวัฒนธรรมการกีฬาสูความเปนเลิศสามารถสรางชื่อเสียงมาสูตนเอง  

วงศตระกูล ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เขต และประเทศชาติรวมท้ังสามารถพัฒนาความสามารถกาวไปสู
การเปนนักกีฬาอาชีพและความเปนสากลตอไปในอนาคตและใหสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนา
กีฬาชาติ สงเสริมทํานุบํารุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกีฬาไทยใหชัดเจน  

   2) ดานการจัดองคกร ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งท้ังสองคณะอยูในตําแหนง

จนกวาการดําเนินการกิจกรรมเก่ียวกับการแขงขันครั้งนั้นๆ จนเสร็จสิ้น ไดแก  
   (1) คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายพรอมเสนอแนะและ

ใหคําคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย อํานวยการใหการแขงขันกีฬา
ใหดําเนินไปไดตามวัตถุประสงคและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึน  
                   (2) คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจหนาท่ีจัดการแขงขันใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย สามารถแตงตั้งอนุกรรมการฝายตางๆ เพ่ือประโยชนในการจัดการแขงขัน วางแผนและ 
ดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการแขงขันในการแขงขันกีฬา สรุปผลและประเมินผลการแขงขันเสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร เสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริหารวินิจฉัยและสั่งการ และรายงานคณะกรรมการบริหารในกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับการแขงขัน มีการฝกอบรมและสัมมนาผูเก่ียวของ 
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   3) ดานการปฏิบัติการ ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 

          (1) บทท่ัวไป ประกอบดวย ขอบังคับ ตราสัญลักษณการแขงขันตองไดรับการรับรอง

จากฝายคณะกรรมการบริหารการแขงขันและตองจัดวางไวอยางเหมาะสม 
   (2) การจัดการแขงขัน จัดการแขงขันเปนประจําทุกปๆ ละ 1 ครั้ง แตละ

องคกรสามารถสงแขงขันได 1 ทีม ชนิดกีฬาท่ีจะจัดใหมีการแขงขันเพ่ือชิงเหรียญรางวัลไดจะตองมี

หนวยงานสมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 4 หนวยงาน หัวหนาคณะนักกีฬา 1 คน มีอํานาจและหนาท่ีความ

รับผิดชอบสูงสุดของคณะนักกีฬาและเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ แขงขันรอบคัดเลือก

จัดการแขงขัน                  ใหแลวเสร็จกอนการแขงขันรอบระดับชาติหรือระดับประเทศไมนอย
กวา 90 วัน 
   (3) ระยะเวลาการจัดการแขงขันไมตํ่ากวา 7 วันและไมเกิน 12 วัน ในรอบ

คัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ รวมท้ังวันพิธีเปดและปดการแขงขัน 

ในกรณีท่ีไมสามารถจัดการแขงขันตามระยะเวลาดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 

                    (4) ชนิดกีฬา ไดแก กีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาอนุรักษ

ความเปนไทย กีฬาท่ีเจาภาพเสนอท่ีจะจัดถาเปนกีฬาท่ีไมเคยจัดใหมีการแขงขันใหจัดแขงขันเปนกีฬา

สาธิตในการแขงขันกีฬาครั้งนั้น 

   (5) ระเบียบและกติกาการแขงขัน ใหใชระเบียบตามแตละหนวยงานกําหนดกติกา

การแขงขันใชตามท่ีสหพันธกีฬานานาชาติกําหนด 
   (6) ขอกําหนดและคุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน ตองมีสัญชาติไทย ไมอยูใน

ระยะเวลาท่ีถูกลงโทษจากหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการกีฬา นักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีเขารวมการแขงขัน

จะตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือกรรมการตัดสิน 

   (7) การสมัครเขาแขงขันใหดําเนินการตามท่ีเจาภาพกําหนด จัดสงแลวจะเปลี่ยนแปลง 

แกไขเพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยน ตัวบุคคลไมไดเวนแตจะเปนการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอยในเรื่องการเขียน
หรือพิมพผิดเทานั้น  
                    (8) รางวลัการแขงขัน ใหเจาภาพจัดทํารางวัลและเกียรติบัตร พรอมจัดพิธีมอบรางวัล

นักกีฬาท่ีชนะการแขงขันอยางสมเกียรติดังนี้ 
 
                         ก. รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
                         ข. รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
                         ค. รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
                    รางวัลเกียรติยศ พิจารณาจากนักกีฬาท่ีสามารถทําลายสถิติ หรือตามหลักสากล 
ทีมกีฬาท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬาชนิดนั้นๆ 3 ป ติดตอกัน นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักกีฬา

ดีเดน และหนวยงานดีเดนในการเขารวมการแขงขัน 
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                   (9) การประทวง ใหแยกประทวงเปน 2 ประเภท คือ ประทวงคุณสมบัติ

นักกีฬาและประทวงทางเทคนิคนักกีฬา ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนเปนผูยื่นประทวงเปนลาย
ลักษณอักษรภายใตตามขอกําหนด การประทวงท่ีกระทําภายหลังการแขงขันสิ้นสุดลงใหผูมีอํานาจสูงสุด

ของหนวยงานยื่นประทวง การตัดสินของคณะกรรมการประทวงใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

                   (10) บทลงโทษเจาหนาท่ีหรือนักกีฬาผูใดละเมิดขอบังคับนี้ใหถือวาผูนั้นกระทํา 

การขัดตอเจตนารมณ คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการเปนเจาหนาท่ีหรือ            
นักกีฬาในการแขงขันสําหรับครั้งนั้นหรือลงโทษในข้ันท่ีหนักกวาตามควรแกกรณีและประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
         (11) สิทธิประโยชนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการฝายบริหารกําหนด 

       (12) บัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาท่ี ใหนักกีฬาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย นําบัตรประจําตัวนักกีฬา หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการ

จัดการแขงขันออกให เพ่ือการตรวจสอบไดทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาบุคคลดังกลาว

ไมมีสวนเก่ียวของกับการแขงขัน 

                    (13) การควบคุมการใชสารตองหาม จัดใหมีการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา 

ตามระบบสากล 

   4) ดานการควบคุม 

    (1) ใหเจาภาพรายงานผลการแขงขันสรุปผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะและ

รายงานกรณีมีผูฝาฝนขอบังคับแกคณะกรรมการบริหารใหแลวเสร็จภายใน60 วัน นับแตการแขงขัน

ครั้งนั้นสิ้นสุดลง 

     (2) ดานการประเมินผลการแขงขันกีฬา ควรมีการประเมินผลทั้งกระบวนการ

จัดการแขงขันโดยกําหนดใหมีการประเมินกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุดการแขงขัน 

 

2.4 กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

 

  การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดําเนินการ 

จัดการแขงขันโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดเริ่มจัดการแขงขันครั้งแรก

ในป พ.ศ. 2526 โดยใชชื่อวา“การแขงขันกีฬาเทศบาล” จวบจนปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “การแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

        ประวัติการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย (คูมือ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2552, 

หนา 1-3) 
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 ในป 2526 กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหเทศบาลและเมืองพัทยาท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา

จัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลข้ึนเปนครั้งแรกโดยใชชื่อวา การแขงขันกีฬานักเรียน เทศบาล

และเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป เทศบาล การแขงขันจึงถือเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ

การจัดเฉลิมฉลองครบ 50 ปเทศบาล โดยมีวัตถุประสงคใหจัดการแขงขันกีฬา ดังนี้ 

         1) เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไดต่ืนตัวและ

ใหความสนใจในดานกีฬามากยิ่งข้ึน 

  2) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีโอกาสเลนกีฬาและ

แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึง 

  3) เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาเห็นคุณคาของการกีฬาและสามารถ

นําความรูไปใชในโอกาสตอไป 

  4) เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลและ

เมืองพัทยาไปสูพฤติกรรมท่ีดี โดยอาศัยประโยชนจากการกีฬาชวยเพ่ิมพูนสุขภาพอนามัย ฝกอบรม

ระเบียบสรางความสามัคคีมีคุณธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

  5) เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา

มากข้ึน 

          โดยวิธีจัดการแขงขันไดกําหนด 2 ระดับ คือ การแขงขันรอบคัดเลือกและการแขงขัน

รอบชิงชนะเลิศ การแขงขันรอบคัดเลือกไดดําเนินการในสวนระดับเขตการศึกษา 1-12 และระดับภาค 

5 ภาค โดยเทศบาลแตละเทศบาลคัดเลือกนักกีฬาของแตละเทศบาลสงเขาแขงขันในระดับเขตการศึกษา 

แลวคัดเลือกนักกีฬาเปนตัวแทนเขตเขาแขงขันในระดับภาค (ยกเวนกรีฑาไมมีการแขงขันในระดับเขต) 

ทุกเทศบาลจะสงแขงขันในระดับภาค ตอมาในป 2527 การแขงขันระดับเขตไดยกเลิก คงเหลือเฉพาะ

ระดับภาคเทานั้น โดยการแขงขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) ใหกําหนดในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 

ของทุกป 

 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ กําหนดจัดใหมีการแขงที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬา

ศูนยเยาวชนไทย-ญี่ปุนดินแดง ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป ซ่ึงเปนการแขงขันระหวาง

นักกีฬาท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ ท่ีผานมาการจัดการแขงขันในระดับภาคไดดําเนินการจัดการแขงขัน

รวม 11 ครั้ง คือ 

        ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 4-7 พฤศจกิายน 2526 

        ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 4-8 ธันวาคม 2527 

        ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15-21 พฤศจิกายน 2528 

        ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2529 

        ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2530 
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        ครั้งท่ี 6 ระหวางวันท่ี 7-11 พฤศจกิายน 2531 

        ครั้งท่ี 7 ระหวางวันท่ี 8-12 พฤศจกิายน 2533 

        ครั้งท่ี 8 ระหวางวันท่ี 14-18 มกราคม 2534 

        ครั้งท่ี 9 ระหวางวันท่ี 13-17 มกราคม 2535 

        ครั้งท่ี 10 ระหวางวันท่ี 18-22 มกราคม 2536 

        ครั้งท่ี 11 ระหวางวันท่ี 24-28 มกราคม 2537 

        ตอมาในป 2538 ไดมีนโยบายกระจายการแขงขันไปสูภูมิภาค จึงเปดโอกาสใหเทศบาลตางๆ 

ไดเสนอตัวรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย

หมุนเวียนกันไป ปรากฏวาตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบันไดจัดการแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาคและ

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในสวนภูมิภาคอยางตอเนื่องทุกป ดังนี้  

 ครั้งท่ี 12 ระหวางวันท่ี 23-27 มกราคม 2538 เทศบาลนครขอนแกนเปนเจาภาพ 

        ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 22-26 มกราคม 2539 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเจาภาพ 

        ครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี 20-24 มกราคม 2540 เทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาภาพโดยจัดใหมี

การประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษาอายุไมเกิน 13 ป ควบคูกับการแขงขันกีฬาท้ังรอบคัดเลือก

ระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเปนครั้งแรก 

 ครั้งท่ี 15 ระหวางวันที่ 19-24 มกราคม 2541 เทศบาลเมืองศรีราชาเปนเจาภาพไดรับ

พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานไฟพระฤกษ

ในการจัดการแขงขันฯ เปนครั้งแรก 

 ครั้งท่ี 16 ระหวางวันท่ี 21-27 ธันวาคม 2542 เทศบาลเมืองนครปฐมเปนเจาภาพ 

 ครั้งท่ี 17 ระหวางวันท่ี 1-7 กุมภาพันธ 2543 เทศบาลเมืองศรีสะเกษเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 18 ระหวางวันท่ี 22-28 ธันวาคม 2543 เทศบาลนครตรังเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 19 ระหวางวันท่ี 14-21 ธันวาคม 2544 เทศบาลเมืองเชียงรายเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 20 ระหวางวันท่ี 3-9 มกราคม 2545 เทศบาลเมืองศรีราชาเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 21 ระหวางวันท่ี 23-27 ธันวาคม 2546 เทศบาเมืองสิงหบุรีเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 22 ระหวางวันท่ี 11-17 ธันวาคม 2547 เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนเจาภาพ 

 ครั้งท่ี 23 ระหวางวันท่ี 19-25 มกราคม 2549 เทศบาลเมืองสุราษฏรธานีเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 24 ระหวางวันท่ี 18-25 มกราคม 2550 เทศบาลนครลําปางเปนเจาภาพ 

       ครั้งท่ี 25 ระหวางวันท่ี 18-27 มกราคม 2551 เทศบาลนครระยองเปนเจาภาพ (เปลี่ยนชื่อ

การแขงขันเปนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเชิญกรุงเทพฯ สงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันเปนครั้งแรก) 

 ครั้งท่ี 26 ระหวางวันท่ี 20-30 มกราคม 2552 เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเปนเจาภาพ 
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 ครั้งท่ี 27 ระหวางวันท่ี 18-27 มกราคม 2553 กรุงเทพมหานครเปนเจาภาพ (เปลี่ยนชื่อ

การแขงขันเปนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย) โดยมีประเภท

และชนิดกีฬาท่ีจัดการแขงขัน ดังนี้ 

          1) กีฬาบังคับ 9 ชนิดกีฬา ไดแก 

                       (1) กรีฑา (ชาย, หญิง)   

                       (2) เทเบิลเทนนิส (ชาย, หญิง)   

                       (3) วอลเลยบอล (ชาย, หญิง)   

                       (4) ฟุตบอล (ชาย)   

                       (5) เซปคตะกรอ (ชาย, หญิง)   

                       (6) วอลเลยบอลชายหาด (ชาย, หญิง)   

                       (7) ฟุตซอล (ชาย)   

                       (8) เปตอง (ชาย, หญิง)   

                       (9) แบดมินตัน (ชาย, หญิง)   

              2) กีฬาสาธิต 4 ชนิดกีฬา ไดแก 

    (1) มวยสากลสมัครเลน (ชาย) 

                      (2) วายน้ํา (ชาย, หญิง)   

                       (3) เทควันโด (ชาย, หญิง)   

                       (4) บาสเก็ตบอล (ชาย, หญิง)   

              3) วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. อายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไป 

 จากเอกสารดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดการแขงขันในป พ.ศ. 2526 โดยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดให

เทศบาลและเมืองพัทยาท่ีรับผิดชอบจดัการศึกษา จัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลข้ึนเปนครั้งแรก 

โดยใชชื่อวาการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป เทศบาล 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ไดตื่นตัวและ

ในความสนใจในดานกีฬามากยิ่งข้ึน ไดมีโอกาสเลนกีฬาและแขงขันกีฬาอยางทั่วถึงเห็นคุณคาของ

การกีฬาและสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาไปสูพฤติกรรมท่ีดีโดยอาศัยประโยชนจากการกีฬา 

ชวยเพ่ิมพูนสุขภาพอนามัย ฝกอบรมระเบียบสรางความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

โดยเทศบาลตางๆ ท่ัวประเทศ ไดมีโอกาสผลัดกันดําเนินการจัดการแขงขันมาตลอด จนถึงครั้งท่ี 15 

ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ไฟพระฤกษ

ในการจัดการแขงขันเปนครั้งแรก ครั้งท่ี 25 เปลี่ยนชื่อการแขงขันเปนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินและเชิญกรุงเทพมหานครสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันเปนครั้งแรก และในครั้งท่ี 27 

เปลี่ยนชื่อการแขงขันเปน “การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” 

 

2.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ประเทศไทย 

 

 ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ประเทศไทย  

  1) ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับ

การปกครองสวนทองถ่ินมาก ดังปรากฏในมาตรา 43 52 78 และ 284 ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดการศึกษา

และอบรม การบริการสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสราง

พ้ืนฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงการสงเสริมและ

การมีสวนรวมของ อปท. เอกชน และเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด โดย อปท. มีอิสระ

ในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ

มีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะและเพ่ือใหมีการพัฒนาการกระจายอํานาจใหแก อปท. เพ่ิมข้ึน 

และตอเนื่อง จึงกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. คณะหนึ่ง

เปนคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวย ผูแทนจากทองถ่ิน 12 คน ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน และผูแทน

จากรัฐบาล 12 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 

มาตราท่ีสําคัญมี 2 มาตรา คือ 

                มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

                (1) จัดทําแผนการการะจายอํานาจใหแก  อปท . และแผนปฏิบั ติราชการ 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 

   (2) กําหนดการจัดทําระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาท่ีระหวางรัฐ

กับ อปท.และระหวาง อปท.ดวยกันเอง 

   (3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับ อปท. และระหวาง 

อปท. ดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีเปนสําคัญ 

   (4) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ

ราชการสวนภูมิภาคใหแก อปท. 

   (5) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอปท. กับคณะกรรมการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับขอ (2) (3) และ (4) 
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   (6) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติ หรือการอนุญาต

ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุญาตไปให อปท. โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ

ประชาชนและการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เปนสําคัญ 

    (7) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และ

การรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ อปท. 

    (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ

ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท.

ตอคณะรัฐมนตรี 

    (9) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ 

ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. 

    (10) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ิมข้ึนใหแก 

อปท. เนื่องจากการถายโอนภารกิจสวนกลาง 

    (11) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. ตามความจําเปน 

    (12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

    (13) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ ในกรณีท่ีปรากฏวา

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนกระจายอํานาจ ใหแก อปท. 

    (14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแก อปท. ตอคณะรัฐมนตรี

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

   มาตรา 30 

             (1) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูในวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแก อปท. ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

                 ก. ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการซํ้าซอนระหวางรัฐ และ อปท. หรือภารกิจท่ีรัฐ

จัดใหบริการในเขตของ อปท.ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

                  ข. ภารกิจท่ีรัฐจัดใหบริการในเขตของ อปท.และกระทบถึง อปท.ใหดําเนินการ

ใหเสร็จภายในสี่ป 

                   ค. ภารกิจท่ีเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น

ภายในสี่ป 

   (2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ อปท. 

และระหวาง อปท. ดวยกันเอง ตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน 

โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจของ อปท. ใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมของ อปท.
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แตละแหงซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรของ อปท.นั้น จํานวนประชากร คาใชจาย

ในการดําเนินงานตลอดจนคุณภาพในการใหบริการท่ีประชาชนจะไดรับ ท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

             (3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ

ชวยเหลือการดําเนินงานของ อปท.ใหมีประสิทธิภาพ 

             (4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแก อปท. 

เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีของ อปท. แตละประเภทอยางเหมาะสม 

โดยในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2544 ให อปท. มีรายไดเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 20 และในชวงระยะเวลาไมเกิน พ.ศ. 2549 ให อปท. มีรายไดเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวน

ตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 ท้ังนี้ โดยการเพ่ิมสัดสวนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม

แกการพัฒนาให อปท.สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และโดยการจัดสรรสัดสวน

ท่ีเปนธรรมแก อปท. โดยคํานึงถึงรายไดของ อปท. นั้นดวย 

          (5) การจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําปในสวนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะ

ในเขต อปท. ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ อปท.นั้น 

         3) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 เปนแผนท่ี

กําหนดกรอบแนวคิด เปาหมาย และแนวทางการกระจายอํานาจไวเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และรายงาน

ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ เม่ือวันท่ี 18 และ 20 ตุลาคม 2543 ตามลําดับ 

   ระยะเวลาการถายโอนภารกิจ 

   (1) ใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแก อปท. ใหเสร็จ

สิ้นภายใน 4 ป (พ.ศ. 2544–2547) 

             (2) อปท. ประเภทใด หรือแหงใดท่ีไมสามารถท่ีจะรับการถายโอนอํานาจหนาท่ีและ

ภารกิจภายใน 4 ป ใหดําเนินการถายโอนภายใน 10 ป (พ.ศ. 2548–2553) 

   รูปแบบการถายโอนภารกิจ มี 3 ลักษณะ คือ 

             (1) ภารกิจให อปท. ดําเนินการเอง 

             (2) ภารกิจท่ี อปท. ดําเนินการรวมกับรัฐ 

             (3) ภารกิจท่ีรัฐดําเนินการอยู แต อปท. สามารถดําเนินการเองได 

         4) แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแผนท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการถายโอนภารกิจ ตองดําเนินการถายโอนภารกิจ

ใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวแก อปท. รวมท้ังยังคงทําหนาท่ีในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ แนะนํา 

สรางความพรอมใหแก อปท. มีศักยภาพและทําหนาท่ีในการกํากับดูแลมาตรฐานการบริการแผนดังกลาว

ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2544 และรายงานใหสภาผูแทนราษฎร



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

59 

และวุฒิสภาทราบ เม่ือวันท่ี 8 และ 23 กุมภาพันธ 2545 ตามลําดับ โดยมีเปาหมายของแผนปฏิบัติการ 

ดังนี้ 

                (1) การถายโอน ภารกิจจํานวน 245 ภารกิจ จากสวนราชการ 57 กรม 

ใน 15 กระทรวง 1 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใหแก อปท. 

ใหแลวเสร็จในป พ.ศ. 2547 ใน 6 ดาน คือ 

            ก. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

                      ข. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

                      ค. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

                      ง. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

                      จ. ดานการบริหารจัดการและการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

                      ฉ. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

      (2) ให อปท.มีรายไดเพ่ิมข้ึน คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวา

รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2544 และใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงป 2549 คิดเปนสัดสวนตอ

รายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 35 

                (3) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะ

ในเขต อปท. ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ อปท. นั้น 

                (4) แกไขหรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งเพ่ือรองรับอํานาจหนาท่ี

ตามภารกิจท่ีถายโอน 

                (5) ถายโอนบุคลากรให อปท. ตามภารกิจและงบประมาณ 

   รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน 

   รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินไทยประกอบดวย 

             (1) รูปแบบท่ัวไป ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) 

   (2) รูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา 

   องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546 มีฐานะเปนนิติบุคคลเขตของ อบจ. 

ไดแก เขตจังหวัด โครงสรางจํานวนสมาชิกและผูบริหาร อบจ. 

   เทศบาล จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 เทศบาลมี 3 ประเภทไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

โดยมีเกณฑการจัดตั้ง ดังนี้ 

   (1) จํานวนและความหนาแนนของประชากรในทองถ่ิน 
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   (2) ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเก็บรายไดตามท่ีกฎหมายกําหนด

และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน 

   (3) ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินวา

จะสามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วโครงสราง ประเภท และเกณฑการจัดตั้ง รวมท้ังสมาชิกและ

ผูบริหาร 
   องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 (สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน, ออนไลน, 2554) 

   หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบลประกอบดวย 

   (1) สํานักปลัดเทศบาล   

   (2) สํานัก/กอง/ฝายคลัง 

   (3) สํานัก/กอง/ฝายสาธารณสุข 

   (4) สํานัก/กอง/ฝายชาง 

   (5) สํานัก/กอง/ฝายการศึกษา 

   (6) สํานัก/กอง/ฝายวิชาการและแผนงาน 

   (7) สํานัก/กอง/ฝายสวัสดิการสังคม 

   จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ อปท. เปนหนวยงานหนึ่ง

ของกระทรวงมหาดไทย มีรูปแบบท่ัวไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนการกระจายอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546 เทศบาลจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 และองคการบริหารสวนตําบลจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

พ.ศ. 2546 รูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา  

   เห็นไดวาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทอง ถิ่น

แหงประเทศไทยนั้น เปนกิจกรรมหนึ่งของดานการศึกษาซ่ึง อปท. ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดไดสงนักกีฬา

เขาแขงขันโดยสํานัก/กอง/ฝายการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
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2.6 สาระสําคัญของแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) 

  

 กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬาไดจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2550-2555) ซ่ึงไดกําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2555)                     

ไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร กลไกการแปลงแผน                  

สูการปฏิบัติ และการติดตามและประมวลผล ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

         วิสัยทัศน เด็ก เยาวชนและประชาชนเลนกีฬาและออกกําลังกายอยางถูกตองจนเปนวิถีชีวิต

มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้ําใจนักกีฬา พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา

ใหมาตรฐานสากลนําไปสูการกีฬาอาชีพ โดยใชวิทยาศาสตรและการบริหารการจัดการท่ีดี 

          1) พันธกิจ   

                (1) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการให

เปนเปนวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และน้ําใจนักกีฬา

ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 

                (2) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานักกีฬาใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน

ระดับสูงข้ึน เพ่ือสรางรายไดและเกียรติภูมิแกทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติ 

                (3) สงเสริมและสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เพ่ือนําองคความรู

มาประยุกตใชในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 

   (4) พัฒนาการบริหารการกีฬาอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของประชาชน

ทุกภาคสวน  

   2) วัตถุประสงค 

                (1) เพ่ือสรางคานิยมการออกกําลังกาย เลนกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการจนเปน

วิถีชีวิต 

    (2) เ พ่ือใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนาการเลนกีฬา

การออกกําลังกายและนันทนาการตลอดจนการพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 

    (3) เพ่ือใหมีการศึกษา วิจัย การนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการพัฒนา 

การกีฬาการออกกําลังกายและนันทนาการ 

    (4) เพ่ือบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนในการบริหารการจัดการกีฬาท่ีเปนระบบ 

และมีมาตรฐานโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ 

   (5) เพ่ือพัฒนาและผลิตบุคลากรดานการกีฬา นักวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา

และนักวิจัยดานการกีฬา 
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              3) เปาหมายหลัก 

               (1) เด็ก เยาวชน ไมนอยกวารอยละ 80 และประชาชนไมนอยกวารอยละ 60 

ออกกําลังกาย เลนกีฬาและรวมกิจกรรมนันทนาการเปนประจําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    (2) เด็ก เยาวชน และประชาชนไมนอยกวารอยละ 50 มีสมรรถภาพทางรางกาย

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

   (3) โรงเรียนไมนอยกวารอยละ 80 มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาดานพลศึกษา 

   (4) มีนักกีฬาและบุคลากรดานการกีฬาท่ีมีคุณภาพและเขาสูมาตรฐานในระดับสากล

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

   (5) มีผูนํากีฬาอาสาสมัคร ตลอดจนโครงการสรางพ้ืนฐานดานการกีฬา สถานกีฬา

อุปกรณกีฬา ท่ีมีคุณภาพไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนตําบลท้ังหมด 

   (6) มีการสงเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาไทยท่ีมีศักยภาพเพ่ือนํารองสูกีฬา

อาชีพ 12 ชนิดกีฬา (ประเภทบุคคล 8 ชนิดกีฬา และประเภททีม 4 ชนิดกีฬา) 

   (7) มีการศึกษา วิจัย สรางสิ่งประดิษฐ และสรางสรรคนวัตกรรมดานการกีฬา

การออกกําลังกายและนันทนาการ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

   (8) มีองคกรกีฬาและเครือขายท่ีประชาชนมีสวนรวมในการบริหารการจัดการกีฬา

อยางมีประสิทธิภาพครบทุกตําบล 

   (9) มีการจัดการแขงขันกีฬาท่ีไดมาตรฐาน ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด ระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ือพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและอาชีพ 

   (10) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

    4) ประเด็นยุทธศาสตร 

               (1) ยุทธศาสตรการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

                    ก. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลนกีฬาและ

การออกกําลังกาย และมีเจตคติท่ีดีตอการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 

           ข. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและน้ําใจ

นักกีฬา 

                    ค. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหว การเลนกีฬาและ

ออกกําลังกายและนําทักษะพ้ืนฐานไปใชในการเคลื่อนไหว การเลนกีฬาและการออกกําลังกายเปนประจํา

เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ 

     (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให

ประชาชนทุกกลุม รวมท้ังบุคคลกลุมพิเศษและผูดอยโอกาสไดเลนกีฬา ออกกําลังกาย และรวมกิจกรรม
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นันทนาการ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวัน เพ่ือสงเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ รวมท้ังสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ความสามัคคีและความมีวินัยของคนในชาติ 

   (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

                    ก. สงเสริมใหนักกีฬาทุกกลุม ทุกระดับ มีโอกาสเขารวมการแขงขันและพัฒนา

ความสามารถโดยมุงเนนความเปนเลิศในการแขงขันกีฬาท้ังระดับชาติและนานาชาติ   

                   ข. สงเสริมใหบุคลากรทางการกีฬาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบ

และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการในการพัฒนากีฬาทุกระดับ (ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด ชาติ 

และนานาชาติ) 

          ค. สรางและพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือรองรับการฝกซอมและการแขงขันทุกระดับ (ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด ชาติและนานาชาติ) 

          ง. สราง ขยาย และพัฒนาเครือขายองคกรกีฬาในแตละระดับใหเชื่อมโยงและ

สัมพันธกันอยางเปนระบบ และมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

           จ. พัฒนาระบบการจัดและสงแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ  

      (4) ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

          ก. สงเสริมและพัฒนากีฬาสากลท่ีมีศักยภาพและกีฬาไทยบางชนิดใหเปน

กีฬาอาชีพอยางมีมาตรฐาน 

                   ข. พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอยางครบวงจรและสงเสริมใหมีการรวมกลุม

เปนสมาชิก สมาชิกขององคกรสโมสรกีฬาอาชีพท้ังในสวนกลางและภูมิภาค โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

สถาบันผลิตนักกีฬาอาชีพ 

                   ค. พัฒนาการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพใหเปนระบบและมีมาตรฐานสากล

โดยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของการประกอบอาชีพทางการกีฬาท่ีเหมาะสม 

          ง. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานสนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการฝกซอม

และแขงขันตามมาตรฐานสากลและใหมีการเรียนรูและนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา

มาประยุกตใชในการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

                   จ. พัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการจดัสรรทุนสงเสริม

และสวัสดิการกีฬาอาชีพเพ่ือการคุมครองและรักษาสิทธิหรือผลประโยชน รวมทั้งสรางแรงจูงใจ

ใหองคกรเอกชนรวมสงเสริมกีฬาอาชีพ 

               (5) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

                    ก. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและบุคลากรในการบริหารจัดการกีฬาทุกระดับ

ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการกีฬาใหทันสมัย 
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           ข. บูรณาการแผนและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในระดับ

นโยบายสูระดับการปฏิบัติและในระดับเดียวกัน 

               (6) ปจจัยสูความสําเร็จ 

               แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติในระยะ 5 ปขางหนาจะสามารถบรรลุตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวจะตองมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จ ดังนี้ 

                   ก. ผลักดันใหการเลนกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการจนเปนวิถีชีวิต

ของประชาชนยกระดับใหเปนวาระแหงชาติ โดยมีแผนการ โครงการ และงบประมาณเชิงบูรณาการ

ตอเนื่องตลอดระยะ 5 ป เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ

ในการกําหนดนโยบายมาตรการ กํากับดูแลและสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานตามแผน

อยางมีประสิทธิภาพ 

          ข. เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักดานการกีฬา

ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคี เครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศโดยพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการแบบบูรณาการในทุกระดับและพัฒนา

องคความรู ดานการบริหารจัดการการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ รวมท้ังจัดทําระบบ

ฐานขอมูลดานการกีฬาและออกกําลังกายท่ีครอบคลุมนาเชื่อถือและเปนปจจุบัน 

                   ค. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬา 

การออกกําลังกายและนันทนาการ โดยกําหนดมาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เพิ่มมูลคา

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูและสนับสนุนใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณกีฬา การออกกําลังกายและ

นันทนาการในระดับมาตรฐานสากล 

          ง. จัดใหมีการเพิ่มศักยภาพของสถาบันการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

ระบบการฝกซอมและผลิตนักกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ โดยพัฒนาองคความรู การวิจัย

และการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของนักกีฬา 

          จ. สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนดานการกีฬาโดยสนับสนุนสิทธิประโยชน

สําหรับภาคเอกชนเพ่ือการลงทุนในธุรกิจกีฬา 

          ฉ. พัฒนาการบริหารจัดการกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการให

องคความรูดานการกีฬาและสงเสริมใหมีอาสาสมัครการกีฬาระดับตําบล 

          ช. สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน องคกร ชุมชนและเครือขายการกีฬา

ใหองคความรูดานการเลนกีฬา การดูกีฬา และการสรางวัฒนธรรมการเลนกีฬาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 

              5) การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  
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     เพ่ือใหแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) มีความสอดคลองกัน

ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ควรดําเนินการดังนี้ 

               (1) การบริหารดําเนินการและการประสานแผน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

                   ก. ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ กํากับดูแลนโยบาย

ท่ีเก่ียวของกับการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ พิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็น

กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบและสั่งการ 

                    ข. ระดับการผลักดันแผน มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

การกีฬาแหงชาติ ทําหนาท่ีการนํานโยบายและขอสั่งการในระดับนโยบายแจงประสานไปยังหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังติดตามความกาวหนา การดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย นําเสนอขอแนะนํา และ

ปญหาอุปสรรคเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ 

           ค. ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ท่ีมีภาคธุรกิจเก่ียวของกับการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทุกระดับเปนผูรบันโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติและคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ 

               (2) การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสู

การปฏิบัติในระดับตางๆ ดังนี้ 

                    ก. ระดับสวนกลาง เพ่ือใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2550-2554) และแผนในระดับชาติท่ีเก่ียวของ นําไปกําหนดเปนกรอบของหนวยงาน และจัดทํา

แผนการปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนหนวยงาน

หลักในการประสานการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ   

                    ข. ระดับจังหวัด เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด

และกลุมจังหวัด โดยผลักดันใหการพัฒนาการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ   

                    ค. ระดับทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหาร

สวนจังหวัด กรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังผูนําชุมชนไดนํา

เปาหมาย มาตรการและแนวทางไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และมีดําเนินการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพฯ และ

เมืองพัทยา เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน      

               (3) การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพของหนวยปฏิบัติ 

                    ก. การสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ 

                    ข. การสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือดําเนินงานในโครงการตางๆ ท่ีบรรจุในแผน 
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                    ค. การสนับสนุนและพัฒนากลไกการประสานงาน โดยการสรางเครือขาย

ดานการกีฬา 

               6) กลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ 

                กลไกในการแปลงแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสู

การปฏิบัติในทุกระดับ ดังนี้ 

                (1) ใหมีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางองคกร

ระดับชาติ              

                (2) มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบแตละแผนงาน ทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางองคกรระดับ

ภูมิภาค ระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน 

   (3) การใหสมาคมกีฬาชนิดตางๆ เขามามีสวนในการเสนอแนวนโยบายและผลักดัน

การพัฒนา การกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ  

                (4) ใชบันทึกความเขาใจดานกีฬา (mou) เปนกลไกสนับสนุนการบูรณาการ

งานดานการกีฬา 

   (5) นําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปนกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณและการบูรณาการงบประมาณในระดับตางๆ 

     7) การติดตามและประเมินผล 

                เ พ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2550-2554) บรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพจึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

                 (1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) 

    (2) ใหมีการประเมินผลตามเปาหมายและเปาหมายรายยุทธศาสตรแผนพัฒนา

การกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) และประเมินผลในระดับแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

                 (3) พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน 

    (4) สรางระบบฐานขอมูลสําหรับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

    (5) ทบทวนแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) ทุกป 

(แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554), 2550, หนา ค-ฌ)    

2.7 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ   

 

 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

              1) ความหมายของรูปแบบ 
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                นักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายของรูปแบบท้ังในลักษณะท่ีคลายคลึงและ

แตกตางกันซ่ึงพอท่ีจะสรุปความหมายไดดังนี้ 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, หนา 965) ใหความหมายวา 

รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีกําหนดใหเปนหลักหรือเปนแนว ซ่ึงเปนท่ียอมรับ เนนรูปแบบรอยกรอง (ศิลปะ) 

สิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งนั้นๆ อยางรูปแบบบาน รูปปลา รูปใบไม รูปผูหญิง รูปแบบวัด รูปแบบเปด 

    ตามพจนานุกรม contemporary english ของ ลองแมน (Longman, 1987, 

p. 668; อางถึงใน อภิวัฒน สิงหตระหงาน, 2551, หนา 20) กลาวถึงความหมายของคําวา “รูปแบบ”

หรือ “model” เปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ 1) รูปแบบท่ีหมายถึงสิ่งซ่ึงเปนแบบยอสวนของของจริง  

2) รูปแบบท่ีหมายถึงสิ่งของหรือคนท่ีนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง 3) รูปแบบ

ท่ีหมายถึง แบบหรือรุนของผลิตภัณฑตางๆ  

    อุทัย บุญประเสริฐ (2516, หนา 31) กลาววา รูปแบบหมายถึงสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญๆ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

           สวัสดิ์ สุคนธรังสี (2520, หนา 206) ไดกลาวถึงรูปแบบ หมายถึง สิ่งเปนจริงอยางหนึ่ง              

    เสรี ชัดแชม (2538, หนา 3) อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา 22) รูปแบบ หมายถึง

สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของความเก่ียวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตางๆ หรือองคประกอบท่ีสําคัญ

ในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน เพ่ือชวยใหเขาในขอเท็จจริงหรือปรากฏการณในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  

           รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548, หนา 14) กลาวถึงความหมายของรูปแบบสรุปได 

4 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเสมือนจริงแตมีขนาดเล็กหรือยอสวนเพ่ือนําไปใชเปนแบบอยาง

ในการดําเนินการตอไป 2) สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของความสัมพันธระหวางชุดปจจัยหรือองคประกอบ

เชิงเหตุผลเพ่ือชวยใหเขาใจขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอาจมีลักษณะ

เชิงกายภาพหรือคุณภาพก็ได 3) แบบอยางหรือแนวทางในการกระทําหรือดําเนินการใดๆ โดยแสดง

หรืออธิบายใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิดหรือสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ และ 4) สิ่งท่ีพัฒนาข้ึน

เพ่ืออธิบายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณท่ีทําใหงายตอการทําความเขาใจโดยรายละเอียดและ

องคประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสมไมไดมีการกําหนดไวตายตัวแตข้ึนกับลักษณะของปรากฏการณ

และวัตถุประสงคของผูสรางหรือพัฒนารูปแบบ ซ่ึงรูปแบบอาจเปนแบบงายหรือซับซอนก็ได 

                บราโด และฮารดแมน (Bardo & Hardman, 1982, p. 70) ไดกลาวถึงรูปแบบ

ในทางสังคมศาสตรวาเปนชุดของขอความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณ ท่ี เราสนใจ

เพ่ือใชในการนิยามลักษณะ และ/หรือ บรรยายคุณสมบัตินั้น รูปแบบจึงไมใชการบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุม รูปแบบจะมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดหรือควรมีองคประกอบ
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ใดบางไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัวแลวแตวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบที่ตองการจะอธิบาย

ปรากฏการณนั้นๆ อยางไร 

    วิลเลอร (Willer, 1986, p. 15) กลาววา รูปแบบเปนการสรางความคิดรวบยอด

ของชุดปรากฏการณดวยวิธีการของเหตุผลที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความกระจางชัดในนิยาม

ความสัมพันธ และขอเสนอของระบบรูปนัยท่ีเก่ียวของ 

    คีฟส (Keeves, 1988, p. 599) กลาววา รูปแบบหมายถึง การแสดงโครงสราง

เพ่ือใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 

    จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความหมายของรูปแบบ 

คือ แบบจําลองของสิ่งตางๆ ท่ีเปนท้ังรูปธรรมและนามธรรมของจริงหรือภาพจําลองของสภาพการณ

อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบอยางงายๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอนมากๆ   

  2) ประเภทของรูปแบบ 

    นักวิชาการหลายๆ ทาน ไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซ่ึงแตกตางกันไป 

ดังเชน   

    โจอ้ี และเวล (Joyee & weil, 1985) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบ

ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และไดแบงกลุมรูปแบบการสอน

ไว 4 รูปแบบ คือ   

                (1) information–processing model เปนรูปแบบการสอนท่ียึดหลักความสามารถ

ในกระบวนการประมวลขอมูลผูเรยีนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

                     (2) personal model รูปแบบการสอนท่ีจัดไวในกลุมนี้ใหความสําคัญกับปจเจก

บุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการท่ีแตละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติตอ

สรรพสิ่งท้ังหลาย   

                      (3) social interaction model เปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและบุคคลตอสังคม 

                      (4) behavior model เปนกลุมของรูปแบบการสอนท่ีใชองคความรูดานพฤติกรรม-

ศาสตรเปนหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเนนท่ีสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดของ

ผูเรียนมากกวาการพัฒนาโครงสรางทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตได 

              Keeves (1988, pp. 561-565) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ

สังคมศาสตรเอาไว 4 ประเภท คือ 

                       (1) analogue model เปนรูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ

ซ่ึงเปนรูปธรรม เพ่ือสรางความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม เชน รูปแบบในการทํานายจํานวน
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นักเรียนท่ีจะเขาสูระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถัง

นักเรียนท่ีจะเขาสูระบบเปรียบเทียบไดกับน้ําเปดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยูในระบบจึงเทากับ

นักเรียนท่ีเขาสูระบบลบดวยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เปนตน 

                    (2) semantic model เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย 

ปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหโครงสรางทางความคิดองคประกอบและ

ความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้นๆ 

                     (3) mathematical model เปนรูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อ

ในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใชกันท้ังในสาขาจิตวิทยาศึกษาศาสตร

รวมท้ังการบริหารการศึกษาดวย 

                       (4) causal model เปนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา path analysis 

และหลักการสราง semantic model โดยการนําเอาตัวแปรตางๆ มาสัมพันธกับเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน

เชน the standard deprivation model ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสภาพทางเศรษฐกิจ

สังคมของบิดามารดา สภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีบาน และระดับสติปญญาของเด็ก เปนตน 

    จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนประเภทของรูปแบบสามารถวิเคราะหไดวา

เปนกลุมของการใชองคความรูดานการศึกษาและสังคมศาสตรท่ีมีอยู 4 ประเภท ไดแกการใชการอุปมา

อุปมัยเทียบเคียง ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย ใชสมการทางคณิตศาสตร และรูปแบบที่แสดง

ความสัมพันธของตัวแปรพัฒนามาจากเทคนิควิเคราะหแบบ path analysis  

   สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช causal model ของ Keeves เปนรูปแบบที่ใช

ในการดําเนินการครั้งนี้ เพราะเปนโมเดลท่ีสรางข้ึนจากทฤษฏี ความสัมพันธของตัวแปรจะถูกเขียน

ออกมาเปนสมการเสนตรง ซ่ึงแตละสมการแสดงถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวแปร จากนั้น

เก็บรวบรวมขอมูลมาใชทดสอบโมเดลท่ีสรางข้ึนวาสอดคลองกับโมเดลท่ีสรางข้ึนหรือไม 

  3) องคประกอบของรูปแบบ 

                 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบ

ไวหลายทาน เชน บราโด และฮารทแมน (Bardo & Hardman, 1982, pp. 70-71) ไพฑูรย กันสิงห 

(2552, หนา 81) ไดใหความเห็นเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบไววาการท่ีจะระบุวารูปแบบหนึ่ง

จะตองประกอบดวยรายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองคประกอบ

อะไรบางไมไดมีขอกําหนดที่แนนอน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปรากฏการณที่ผูสนใจดําเนินการศึกษา 

สวนการกําหนดองคประกอบรูปแบบในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคการและ

การบริหารจัดการ (the model of organization and management) ตามแนวคิดของ Brown 

Moberg ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบกับหลักการบริหารตามสถานการณ และ

ประกอบดวย 
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                        (1) สภาพแวดลอม (environment) 

                        (2) เทคโนโลย ี(technology) 

                        (3) โครงสราง (structure) 

                        (4) กระบวนการจัดการ (management Process)   

                        (5) การตัดสินใจสั่งการ (decisionmaking) 

    บราว และโมเบิก (Brown & moberg, 1980, pp. 16-17) และศักดา สถาพรวจนา 

(2549, หนา 20) สรุปวา องคประกอบของรูปแบบประกอบดวยสวนสําคัญ คือ สวนท่ี 1 สวนนําเปน 

การนําเสนอบริบท แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค สวนที่ 2 ตัวระบบหรือรูปแบบ สวนท่ี 3 

แนวทางการนําระบบหรือรูปแบบไปใช สวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จของการนําระบบหรือรูปแบบไปใช 

            จากเอกสารดังกลาวขางตนนํามาวิเคราะหและสังเคราะหไดวา ในการกําหนด

องคประกอบของรูปแบบควรจะประกอบดวยอะไรรายละเอียดบางจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม

มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับปรากฏการณท่ีเรากําลังศึกษาหรือจะออกแนวคิด 

ทฤษฏีและหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบแตละรูปแบบนั้นๆ เปนหลัก และมีหลักการสําคัญๆ 

หลายประการ 

              4) การพัฒนารูปแบบ 

    อุทัย บุญประเสริฐ (2546, หนา 33) รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548, หนา 16-17)  

ศักดา สถาพรวจนา (2549, หนา 21-22) วิลเลอร (Willer, 1986, p. 83) กลาวถึง การพัฒนารูปแบบ   

หมายถึง กระบวนการในการสรางหรือพัฒนาแบบจําลองและมีผลของการวิเคราะหขั้นตอน

มีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันไป โดยทั่วไปมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ

เปนการศึกษาสภาพและขอมูลพ้ืนฐาน การระบุปญหาและความตองการความจําเปนของการวิเคราะห

ขอมูลหรือภารกิจเพ่ือกําหนดหลักการและองคประกอบ 2) การสรางหรือการพัฒนารูปแบบการสราง

แบบราง  หรือการนําเสนอทางเลือกหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือสรางรูปแบบ 3) การตรวจสอบหรือ

ทดสอบรูปแบบ เปนการพิจารณาความเหมาะสม ความตรงและความเปนไปไดโดยการประมวล

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 

การเปรียบเทียบองคประกอบกับภารกิจ 4) การปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณเปนการทบทวนขอมูล

ท่ีไดรับจากการตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมและ

มีความสมบูรณมากข้ึน สวนรายละเอียดในแตละข้ันตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้นข้ึนอยูกับลักษณะ

และกรอบแนวความคิดซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ 

    คีฟส (keeves, 1988, p. 560) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ เพื่อกํากับ

การสรางรูปแบบไว 4 ประการ คือ 

                        (1) รูปแบบควรประกอบข้ึนดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร)  
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มากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเสนตรงแบบธรรมดา 

ท่ัวไปนั้นก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ 

                        (2) รูปแบบควรใชเปนแนวทางพยากรณผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรูปแบบไดสามารถ 

ตรวจสอบไดโดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 

                      (3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น 

นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 

                     (4) นอกจากคุณสมบัติตางๆ ท่ีกลาวมาแลวรูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสราง

มโนทัศนใหมและการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม 

      จากการศึกษาขอมูลเอกสารเรื่องการพัฒนารูปแบบและจากนักวิชาการสามารถ

วิเคราะหและสังเคราะหไดวา การพัฒนารูปแบบนั้นอาจมีข้ันตอนดําเนินการแตกตางไป แตหลักโดยท่ัวไป

อาจแบงเปนข้ันตอน ดังนี้ การสรางรูปแบบ (construct) การหาความตรง (validity) ของรูปแบบ

การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ เปนการพิจารณาความเหมาะสมโดยการประมวลความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ การประเมินประสิทธิภาพ สวนรายละเอียดในแตละขั้นตอนวา

มีการดําเนินการอยางไรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะและกรอบแนวความคิด ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนา

รูปแบบนั้นๆ 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย สําหรับการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการโดยใชเทคนิค

วิจัยการสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการกีฬาเปนผูตรวจสอบและวิพากษและพิจารณา

ความเหมาะสมพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

  

2.8 การมีสวนรวม 

 

 การมีสวนรวม 

                   1) ความหมายของการมีสวนรวม 

            ไดมีหลักวิชาการหลายๆ ทาน และหนวยงานราชการไดใหความหมายของ

การมีสวนรวมหลากหลาย ดังนี้ 

 ชินรัตน สมสืบ (2539, หนา 21-24; อางถึงใน ทวีศิลป กุลนภาดล, 2547, 

หนา 79-81) ไดรวบรวมความหมายของการมีสวนรวมท่ีทําใหเกิดการพัฒนาไว จากหลากหลายแนวคิด

สรุปได 6 ประการดังนี้ 

 (1) การมีสวนรวม (participation) หมายถึง การทํางานรวมกับกลุมเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดวยความรวมมือรวมใจ โดยกระทําการดังกลาวในทวงเวลาและลําดับเหตุการณ
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ท่ีทรงประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและเหมาะสมกับท้ังกระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพัน

ใหประจักษวาเชื่อถือได แสดงวาการมีสวนรวมเปนผลของความรวมมือรวมใจ การประสานงานและ

ความรับผิดชอบ (นิรันดร จงวุฒิเวศย, 2527) 

 (2) การมีสวนรวมของประชาชน (popular participation) คือ กระบวนการ

ท่ีผูไดรับประโยชนจากการพัฒนามีโอกาส และใชโอกาสมีสวนในการแสดงความรูสึก บงบอกความตองการ

และประสานสิ่งเหลานี้ท้ังหมด เพ่ือวางแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามสถานท่ีและวิธีท่ีผูไดรับ

ประโยชนคิดไว โดยไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานพัฒนานอยท่ีสุด (Caayupan, 1985) 

 (3) การมีสวนรวมมีความหมายในมุมมองท่ีกวางวาเปนการเขารวมอยางแข็งขัน

ของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนดรูปแบบ 

แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวางในการเลือกการบริหาร และ

การประเมินผลของงานและโครงการตางๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงการยกระดับความเปนอยูใหสูงข้ึน (Lisk, 1985) 

และมีความหมายถึงลักษณะของการมีสวนรวม 3 ประการคือ 

                          ก. อิทธิพลของประชาชนตอการตัดสินนโยบายที่ เ กี่ยวกับการจัดสรร 

(allocation) และการใชประโยชน (utilization) ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

                ข. เก่ียวของกับความจําเปนท่ีการเขารวมของประชาชนในการวางแผนและ

ดําเนินการกิจกรรมตางๆ จะสรางโอกาสดานสังคม-เศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับรายไดและการจางแรงงาน

และเพ่ิมการกินดีอยูดี 

                ค. การมีสวนรวมท่ีสนองตอสิ่งท่ีจะเขาถึง ซึ่งการปรับปรุงใหคนจนไดรับ

ประโยชนเพ่ือการผลิตหลักๆ การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดวย ฉะนั้นการมีสวนรวม

ทางการเมืองจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวม

ทางการเมืองนํามาซึ่งการกระจายอํานาจทางการบริหารและทรัพยากรไปสูระดับทองถิ่น 

เพ่ือเปนขอยืนยันวาการตัดสินใจของประชาชนจะมีไดและไดรับการปฏิบัติตามความตองการของ

ประชาชนอยางแทจรงิ 

   (4) การมีสวนรวมของประชาชน คือการท่ีประชาชนผูท่ีไดรับประโยชนและ/หรือ

ผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนามีสิทธิในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาได (วิฑูรย ปญญากุล, 2534) 

 (5) ความแตกตางระหวางการรวมมือและการมีสวนรวมโดยระบุวาการมีสวนรวม

จะตองคูกับความรูสึกเปนเจาของคนอ่ืนท่ีเขามารวมนั้นถือวาเปนการใหความรวมมือ การมีสวนรวม

ท่ีแทจริงของประชาชนจะตองมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาชนบทอันไดแก การศึกษา

และวิเคราะหชุมชน การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาการเลือกวิธี

และวางแผนในการแกปญหา การดําเนินงานตามแผน และข้ันสุดทายคือการติดตามและประเมินผล
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ในความหมายท่ีกวาง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การใหประชาชน

เปนผูตัดสินใจในกิจกรรมของโครงการการดําเนินงานพัฒนาชนบททุกข้ันตอนต้ังแตการวางแผน          

การดําเนินงาน การใชประโยชน และการประเมินผล (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน, 2531) 

(6) ไบรอัน และไวต (Bryant & White, 1982) แบงกรณีการมีสวนรวมเปน 3 ประเภท

คือ 

                    ก. การมีสวนรวมในแนวระดับ (horizontal forms of participation) 

เปนการมีสวนรวมแบบดั้งเดิมท่ีกําหนดโดยการเขารวมเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือพฤติกรรม

ทางการเมือง เชน การเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียง กิจกรรมกลุมผลประโยชน การแนะนําชักชวน 

การมีสวนรวมแบบนี้ ประชาชนจะเขามามีสวนในความพยายามที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสิน

นโยบายตางๆ ซ่ึงมีมากมายในชวงทศวรรษ 1950-1960 

    ข. การมีสวนรวมในแนวตั้ง (vertical forms of participation) เกิดในชวงตอจาก

แบบท่ี 1 การมีสวนรวมในแนวตั้ง เปนการท่ีประชาชนมีความสัมพันธในเรื่องตางๆ กับผูนําหรือเจาหนาท่ี

เพ่ือไดรับผลประโยชนจากกันและกัน (mutually beneficial) เชน โครงขายของนาย-บาว และกลไก

ทางการเมืองตางๆ ซึ่งมีมากในชวงทศวรรษ 1970 การมีสวนรวมทั้ง 2 แบบขางตน ประชาชน

ไมคอยใหความสนใจกับการมีอิทธิพลตอรัฐบาล แตจะสนใจท่ีจะสรางความสัมพันธเปนการเฉพาะ และ

การไดรับผลประโยชนตางๆ จากรัฐบาล ซ่ึงสวนใหญก็เปนเรื่องของกระบวนการทางการเมือง 

    ค. การมีสวนรวมในการบริหาร (participation in administrative process)  

เปนการมีสวนรวมท่ีเปนท้ังในแนวนอนและแนวตั้ง อาจจะเปนแบบของกิจกรรมที่กลุมผลประโยชน

กําหนดการตัดสินใจในการบริหารหรือการแลกเปลี่ยนระหวางนาย-บาว อยางใดอยางหนึ่ง 

แตมีการเขาไปรวมมากกวา 2 แบบขางตน เชน การตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีใหม การวางแผน

ทํากิจกรรม มุงหลังคาบานรวมกัน การวางแผนการตลาด และการเขารวมการฝกอบรม เปนตน   

   จากเอกสารที่กลาวมาขางตนการมีสวนรวมมีความหมายวาการใหประชาชน

มีสวนรวมในการดําเนินการตั้งแตการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เลือกวิธีและวางแผนในการแกปญหา

การดําเนินงานตามแผน และข้ันสุดทายคือการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสําเร็จขององคการ 

  2) รูปแบบ ข้ันตอน กระบวนการ การมีสวนรวมไดมีหนวยงานและนักวิชาการหลายทาน

ไดกลาวถึงรูปแบบ ข้ันตอนและกระบวนการการมีสวนรวม ดังนี้ 

    นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 10) ไดศึกษาเพ่ือหาคําตอบอธิบาย

เก่ียวกับลักษณะและเง่ือนไขการมีสวนรวม รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน

เพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากปรากฏการณในชุมชน ผลการวิจัยพบวา สิ่งสําคัญที่สุด

ท่ีเปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน คือ เง่ือนไขทางดานบริบทของชุมชน เง่ือนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชนและเง่ือนไข

ทางดานโรงเรียน สวนกระบวนการมีสวนรวม พบวา มี 8 ข้ันตอน คือ 

                       (1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานกอนรวมดําเนินการ 

                        (2) การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน 

                        (3) การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม 

                       (4) การสรางกิจกรรม 

                        (5) การตอรองเพ่ือการดําเนินการ 

                        (6) การรวมกันดําเนินการ 

                        (7) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ 

                        (8) การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ 

    ปารชิาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 208) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวม

อาจแบงโดย 

                        (1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนการเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือ

การชวยทํากิจกรรม คือ การเขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ 

การติดตามและประเมินผล 

                        (2) อํานาจหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะ

การมีสวนรวมนี้แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวมโดยใชวิธีการ

พัฒนาความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน

เพราะในหลายกรณี ประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจทางออกท่ีควรเปน คือ การเสริมสราง

พลังอํานาจ (empowerment) แกประชาชน 

    อุทัย ดุลยเกษม (2545, หนา 113-114) ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมไว 10 รูปแบบ 

ดังนี้  

                      (1) การมีสวนรวมประชุม (attendance of meeting) 

                       (2) การมีสวนรวมในการออกเงิน (financial contribution) 

                        (3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (membership on committees)                       

                       (4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (position of ladership) 

                      (5) การมีสวนรวมสัมภาษณ (interviewer)                  

                       (6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (solicitor) 

                       (7) การมีสวนรวมบริโภค (customers) 

    (8) การมีสวนรวมริเริ่มหรือหรือเริ่มดําเนินการ (emtrepreneure) 

                      (9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน (employees)  
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                      (10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (material contribution) 

    วรรณี จันทรสวาง (2546, หนา 6-7) ยาดาว (Yadav, 1979, p. 3) โคเฮน และ

อัพฮอฟท (Cohen & Uphoff, 1980, p. 16) แชดดิด และคนอื่นๆ (Shadid & et al, 1992, 

pp. 107-122) กลาววา การเขารวมของประชาชนหรือตัวแทนกลุมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา

ดวยความสมัครใจและตองไมถูกบังคับ ซ่ึงจําแนกเปนข้ันตอนไดดังตอไปนี้ 

                     (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวยการริเริม่ 

ตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินในในการดําเนินกิจกรรม 

                       (2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (implementation) ซ่ึงอาจเปนไปในรูปแบบ

ของการเขารวมโดยการใหการสนับสนุนดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการใหความรวมมือ 

                       (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits) ซ่ึงอาจเปนผลประโยชน 

ทางดานวัตถุ ดานสังคม หรือโดยสวนตัว 

                       (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) ซ่ึงนับเปนการควบคุมและ 

ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

    จากขอความดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ ขั้นตอน

กระบวนการการมีสวนรวมไดวา การดําเนินงานนั้นไดแบงออกเปนข้ันตอนสําคัญๆ 4 ข้ันตอน ไดแก  

                     (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

                      (2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  

                       (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

    (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล แตทุกขั้นตอนควรเสริมสรางพลังอํานาจ 

ใหแกประชาชนดวย 

  3) ผลของการมีสวนรวม 

    ลิขิต ธีรเวคิน (2543, หนา 274-275) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน

โดยการกระจายอํานาจจะกอใหเกิดผล  

        (1) ในทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดผลการใชจายเพ่ือดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ  

ระมัดระวัง เพราะผลประโยชนเกิดกับชุมชนของตนสมาชิกของชุมชนที่มีสิทธิหนาที่และบทบาท

ในชุมชนจะเกิดความรูสึกในการเปนเจาของ ยอมตองชวยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

                     (2) 33ในทางการเมืองท่ีเห็นชัด คือ 3 3การเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาเพ่ือประโยชนของชุมชนตน การเขามามีสวนรวมในการริเริ่มโครงการจนสิ้นโครงการ

จะกอใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันทางการเมืองในการปกครองตนเอง เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมือง

ในลักษณะของการมีสวนรวมมากข้ึน  
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                      (3) ในทางสังคมจิตวิทยา ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเปนเจาของทองถ่ิน                   

มีสิทธ ิมีเสียงอํานาจท่ีจะจัดการกับโชคชะตาของทองถ่ิน ทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งเดียวผูกพันกับ

ทองถ่ินและสนใจในการพัฒนาทองถ่ินตนซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือ ขจัดความขัดแยง เกิดการประนีประนอม 

ทําใหเกิดหลักเกณฑในการจัดการเรื่องภายในชุมชน 

 จากการศึกษาเอกสารผลของการมีสวนรวมดังท่ีไดกลาวมาขางตนสามารถวิเคราะหและ

สังเคราะหไดวา การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดผลในดานเศรษฐกิจ คือ ใชจายอยางคุมคาและ                 

มีการควบคุมดานการเมืองจะเกิดความเชื่อม่ันทางการเมืองเพราะมีสวนในการกําหนดนโยบายและ

ดานสังคมจิตวิทยาทําใหประชาชนรูสึกวาเปนเจาของทองถ่ินตนเอง 

 

2.9 สังคมวิทยาการกีฬา 

 

  สังคมวิทยาการกีฬา 

              1) ความหมายของสังคมวิทยาการกีฬา 

                  แมค วีเบอร (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันไดใหคํานิยามสังคมวิทยา

ไววา “เปนวิทยาศาสตรท่ีมุงจะศึกษาพฤติกรรมทางสังคมเพื่อที่จะสามารถอธิบายเหตุและผลของ

พฤติกรรมนั้น” สอดคลองกับ ทิตยา สุวรรณชฎ (2527, หนา 35; อางถึงใน ชัชชัย โกมารทัต, 2536, 

หนา 151) กลาววา พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง บรรดากระบวนการประพฤติปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนๆ 

นั้นคือ การมีปฏิกิริยาทางสังคมความสัมพันธของมนุษยอยางเปนระบบท่ีเรียกวา ระบบสังคมดังกลาว

แลวยอมประกอบดวยพฤติกรรมหรือการกระทํา หรือปฏิกิริยาทางสังคมตางๆ มากมายของมนุษย

ท่ีอยูในระบบสังคมเดียวกัน รวมถึงพฤติกรรมขามและระหวางระบบสังคมดวย การประพฤติปฏิบัติ

ดังกลาวมานี้จะมีแบบฉบับหรือกระบวนของพฤติกรรมเปนรูปแบบท่ีชัดเจนแตกตางกันไป ตัวอยาง 

เชน การท่ีนักกีฬาวิ่งออกมาเขาแถวเคารพคนดูกอนการแขงขันนั้น นักสังคมวิทยาไมไดสนใจวาการวิ่ง

ออกมาเขาแถวเคารพคนดูจะใชกําลังไปก่ีแคลอรี แตจะสนใจวาความสัมพันธระหวางนักกีฬากับ

คนดูนั้นเปนอยางไร ทําไมจึงตองแสดงความเคารพนอกจากนี้ทําไมนักกีฬาไทยนิยมทําแบบนี้

ขณะในท่ีนักกีฬาในหลายๆ ประเทศอาจจะไมนิยมทํากัน 

              2) วัตถุประสงคของสังคมวิทยาการกีฬา 

              ชัชชัย โกมารทัต (2536, หนา 135) ไดสรุปวัตถุประสงคหลักของสังคมวิทยาการ

กีฬาไว ดังนี้ 

                      (1) เพ่ือศึกษาทําความเขาใจ ความสัมพันธระหวางกีฬากับหนวยสังคมพ้ืนฐาน

เชน ปจเจกบุคคล กลุม สถาบัน สังคมและวัฒนธรรม เปนตน 
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                       (2) เพ่ือศึกษาทําความเขาใจความสัมพันธระหวางกีฬาและแงมุมตางๆ ของชีวิต

สังคมหรือระบบสังคม เชน ครอบครัว การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สื่อมวลชนและศาสนา เปนตน 

                      (3) เพ่ือศึกษาทําความเขาใจในเรื่อง องคกรสังคม พฤติกรรมกลุมและแบบแผน 

การติดตอกับสังคมท่ีปรากฏในการกีฬาทุกประเภท 

   (4) เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในเรื่อง ปจจัยทางวัฒนธรรมโครงสรางและ

สถานการณท่ีมีผลกระทบตอกีฬาและประสบการณการกีฬา 

                     (5) เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในเรื่อง กระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นรวมกับ

การกีฬา เชน การขัดเกลาทางสังคม การแขงขัน การรวมมือ ความขัดแยง การแบงชนชั้นและ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนตน 

 

  3) ลักษณะของสังคมวิทยาการกีฬา 

    ทีโอโดสัน และทีโอโดสัน (Theodoson & Theodoson, 1969, p. 401; อางถึงใน 

ชัชชัย โกมารทัต, 2536, หนา 153) กลาววา สังคมวิทยาจะศึกษากระบวนการและแบบแผนของ

ปจเจกบุคคลกับปฏิสัมพันธของกลุมรูปแบบการจัดการของกลุมสังคม ความสัมพันธของกลุมสังคมและ

อิทธิพลของกลุมท่ีมีตอพฤติกรรมกลุมปจเจกบุคคล สังคมวิทยาจะมุงเนนทําความเขาใจในเรื่องของกลุม

เปนหลักตลอดจนปจจัยตางๆ ของพฤติกรรมมนุษยโดยอาจเขาไปเก่ียวของกับระบบสังคมใดก็ได รวมท้ัง

กลุมขนาดเล็กหรือแงมุมใดแงมุมหนึ่งขององคกรในสังคมหรือพฤติกรรมสังคม นักสังคมวิทยามุงแสวงหา

ความจริงทางวิทยาศาสตรท่ีจะชวยอธิบายพฤติกรรมสังคม ซ่ึงจะใหความกระจางเรื่องพฤติกรรมสังคม

ไดดวย 

 สรุปไดวา สังคมวิทยาการกีฬา (sport sociology) เปนศาสตรประยุกตท่ีนําหลักการ  

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการทางสังคมในบริบทของการกีฬา เพ่ือใหผูท่ีไดเขาใจปรากฏการณตางๆ

ท่ีเกิดข้ึนกับตัวนักกีฬา ผูฝกสอนกีฬา ผูดูกีฬา ตลอดจนแวดลอมทางสังคม ซ่ึงเปนการศึกษาท้ังระบบ

ของสังคมและกีฬาท่ีมีความเก่ียวโยงกัน 

 

2.10 แนวคิดเทคนิคการวิจัย 

          

 การวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 2.10.1 การสัมภาษณ 

              1) แนวคิดการสัมภาษณเชิงคุณภาพ   

                เปนมโนทัศน (concept) หรือเปนชื่อรวมๆ ที่ใช หมายถึงเทคนิคการสัมภาษณ

หลายแบบการสัมภาษณท่ีใชโดยท่ัวไปในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative interview) แบบแรก
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เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured) คือทุกคําถามจะมีคําตอบที่เตรียมไวลวงหนา

เปนมาตรฐานเดียวกันหมด แบบหลังเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured) หรือ

แบบก่ึง-โครงสราง (semi-structured) ท่ีมีความยืดหยุนมากกวาแบบแรก การสัมภาษณเชิงคุณภาพ

อิงอยูกับกระบวนทัศนท่ีถือวาความจริง/ความรู (ขอมูล) ในการวิจัยทางสังคมนั้นไมไดเปนสิ่งท่ีมีอยู

อยางเปนอิสระจากนักวิจัยโดยสิ้นเชิง การวิจัยเชิงคุณภาพจึงไมใชมุงความเปนวัตถุวิสัยแตมุงใหได

ความถูกตองตรงประเด็นของขอมูล การสัมภาษณเชิงคุณภาพท่ีดีควรดําเนินไปในรูปการสนทนา

ขอแตกตางประการเดียว อยูท่ีวาการสนทนาในการสัมภาษณนั้นเปนการสนทนาท่ีมีจุดมุงหมายชัดเจน 

นักสัมภาษณซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสนทนานั้นจะมุงความสนใจไปยังเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ขณะเดียวกันก็จะเปดกวางสําหรับขอมูลขาวสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น เรื่องที่ไดยิน

ไดฟงมาท้ังหมดจะถูกนํามาเรียบเรียงใหมเปนขอความเชิงพรรณนา (narratives) ของผูสัมภาษณเอง

เพ่ือนําไปวิเคราะหในกระบวนการวิเคราะหนั้นความหมายท่ีผูใหสัมภาษณใหไวแตเดิมอาจจะถูกนักวิจัย

ตีความเพ่ือทําความเขาใจเชิงวิเคราะหตอไป (ชาย โพธิสิตา, 2550, หนา 258-268) 

               2) การสัมภาษณในฐานะเปนการสรางขอมูล 

    ชาย โพธิสิตา (2550, หนา 263-264) ใหความหมายไววา การสัมภาษณ

เชิงคุณภาพนั้นแทจริงก็คือกระบวนการสรางขอมูลรูปแบบหนึ่งนั้นเอง ในกระบวนการนี้ท้ังผูสัมภาษณ

และผูใหสัมภาษณตางมีบทบาทในการเรียบเรียงขอมูลข้ึนมาแบบถอยทีถอยอาศัยกันซ่ึงกันและกัน

โดยฝายหนึ่ง (ผูใหสัมภาษณ) เปนผูเลาประสบการณ ความคิดและความรูของตัวเองในรูปของขอความ

ขอความบรรยาย (narrative) ตามหัวขอหรือประเด็นที่อีกฝายหนึ่ง (ผูสัมภาษณ) สรางขึ้นมา

เพ่ือเปนหัวขอสนทนา ขณะเดียวกันฝายผูสัมภาษณก็ฟงและตอบสนองตอสิ่งท่ีอีกฝายหนึ่งพรรณนา

ออกมาอยางใจจดใจจอ ขอความท่ีบรรยายออกมาจากการสัมภาษณเชนนั้นจะเปนเรื่องอะไรก็ได

ข้ึนอยูกับวานักวิจัยกําหนดเอาอะไรมาเปนขอมูล (ตัวแปร) ขอมูลท่ีนักวิจัยสรางข้ึนมานั้นยอมสะทอน

มุมภูมิหลังหรือแนวคิดทางทฤษฎี การมองท่ีทําใหบางทานสรุปไดวา “กระบวนการสัมภาษณ

เชิงคุณภาพนั้นแทจริงแลวก็คือกระบวนการสรางขอมูลนั้นเอง” การสัมภาษณเชิงลึกซ่ึงแทจริงแลวก็คือ 

กระบวนการสรางขอมูลนั้นเอง การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของ

การสัมภาษณเชิงคุณภาพเปนการสรางเรื่องราวและความหมายรวมกันระหวางผูสัมภาษณกับ

ผูถูกสัมภาษณเรื่องราวและความหมายนั้นจริงๆ มันมีอยูแลว แตในการสัมภาษณมันจะถูกสรางข้ึนมาใหม 

(reconstructed) และถูกถายทอดในระหวางการสัมภาษณนั้น 

   3) การสัมภาษณท่ีเนนปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม 

    ชาย โพธิสิตา (2550, หนา 264-266) ใหความหมายวา ความเขาใจชัดขึ้น

ประเด็นแรกเก่ียวกับปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ อีกประเด็นหนึ่งเปนเรื่องของ

การมีสวนรวมในกระบวนการสัมภาษณของท้ังฝายผูสัมภาษณและฝายผูใหสัมภาษณ ท้ังสองประเด็นนี้
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มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดจนเกือบจะถือวาเปนเรื่องเดียวกันได เพราะเหตุที่การสัมภาษณ

เปนกระบวนการ “รวมกันสรางขอมูล” ท้ังสองฝายจึงมีปฏิสัมพันธตอกันในลักษณะท่ีจะชวยใหเกิดขอมูล 

ท่ีถูกตองตรงประเด็นและเชื่อถือไดมากท่ีสุด ประเด็นท่ีสองคือเรื่องการมีสวนรวมนั้น หมายถึง

การท่ีท้ังสองฝายอยูในสภาพท่ี active คือตางก็มีสวนรวมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน นั้นคือ

การสรางเรื่องราว (ขอมูล) ข้ึนมา การสัมภาษณเชิงคุณภาพนั้นเปนมากกวาการท่ีฝายหนึ่งยิงคําถาม

ใหอีกฝายหนึ่งตอบเทานั้น แตเปนการท่ีท้ังฝายแลกเปลี่ยนคําถามคําตอบซ่ึงกันและกัน ทํานองเดียวกับ

การเจรจาตอรอง (negotiation) การสัมภาษณเชิงคุณภาพการมีสวนรวมของท้ังสองฝายเปนสิ่งท่ีตองเนน

เปนพิเศษ ถึงกับเรียกวิธีการสัมภาษณเชิงคุณภาพโดยรวมวาเปน active interview และเรียกกระบวนการ

แบบนี้วา active interviewing คือ เปนการสัมภาษณท่ีท้ังสองฝายตองมีสวนรวมอยางแข็งขันไมใช

ฝายหนึ่งฝายเดียว อยางไรก็ตามการมีสวนรวมอยางแข็งขันในการสัมภาษณไมไดหมายความวาผูสัมภาษณ

ควรจะชี้นําคําตอบแกผูสัมภาษณเสียเอง การมีสวนรวมในการสัมภาษณเชิงคุณภาพ หมายถึง 

การท่ีผูสัมภาษณทําอะไรมากกวาการยิงคําถามใหผูถูกสัมภาษณตอบขางเดียว                      

   4) การสัมภาษณในฐานะเปนการกระทําทางสังคม 

    ชาย โพธิสิตา (2550, หนา 267) ใหความหมายวา ประเด็นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ

และการมีสวนรวมกันของท้ังสองฝายท่ีกลาวขางตน นําไปสูสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการสัมภาษณ                

เชิงคุณภาพนั้นคือการสัมภาษณแบบนี้มีลักษณะเปนการกระทําทางสังคม (social action) คอนขางมาก 

กลาวคือ ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณนั้นจะตองเปนความสัมพันธ

แบบไมเปนทางการ จึงจะเอ้ืออํานวยตอการถายเทขอมูลขาวสาร (information flow) ในลักษณะเดียวกับ

การถายเทขอมูลในชีวิตประจําวัน การสัมภาษณเชิงคุณภาพในอุดมคติ คือ การสนทนา (conversation) 

เหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีท้ังสองฝายแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ฝายหนึ่งมีเรื่องราว               

ซึ่งอาจเปนประสบการณหรือความคิดเห็นอีกฝายตั้งประเด็นหรือคําถามสําหรับการสนทนา

ดวยความอยากรู ในการสนทนาท้ังสองฝายตางถอยทีถอยอาศัย รวมมือกัน ตอบสนองและกระตุนซ่ึงกัน

และผลลัพธคือเรื่องราวท่ีท้ังสองฝายรวมกันสรางข้ึน  

   5) การสัมภาษณในรูปของการสนทนา 

    ชาย โพธสิิตา (2550, หนา 268-269) ใหความหมายวา การสัมภาษณเชิงคุณภาพ 

ท่ีดีควรดําเนินไปในรูปของการสนทนาซ่ึงจาํแนกการสนทนาออกเปน 3 ประเภท คือ การสนทนา

ในชีวิตประจําวัน การสนทนาเชิงวิชาชีพ และการสนทนาโตตอบเชิงปรัชญา การสนทนาท้ังสามแบบนี้

แตกตางกันท้ังในดานรูปแบบ โครงสรางและจุดมุงหมาย ดังมีรายการแสดงความแตกตางการสัมภาษณ

ในรูปของการสนทนา ในตาราง 4  

 

ตาราง 4  ความแตกตางการสัมภาษณในรูปการสนทนา 
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รูปแบบการสนทนา โครงสราง จุดมุงหมาย รายละเอียด 

การสนทนาในชีวิตประจําวัน ไมมีโครงสรางท่ีชัดเจน ไมมีจุดมุงหมาย 

ท่ีชัดเจน 

- ไมมีการตั้ง 

  จุดมุงหมาย  

- ไมกําหนดเรื่อง 

การสนทนาเชิงวิชาชีพ มีความยืดหยุน มีจุดมุงหมาย - ผูถามมีอํานาจ 

  มากกวา 

การสนทนาตอบโตเชิงปรัชญา - มีจุดมุงหมายอยูท่ี

ความเขาใจ 

- ผูสนทนา 

  มุงคนหา 

  ความจริง 

 

    จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวาการสัมภาษณ

เชิงคุณภาพเปนมโนทัศน (concept) หรือเปนชื่อรวมๆ ท่ีใชหมายถึงเทคนิคการสัมภาษณหลายแบบ

การสัมภาษณท่ีใชโดยท่ัวไปในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative interview) เชน การสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง (structured) และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured) หรือแบบก่ึงโครงสราง 

(semi-structured) ท่ีมีความยืดหยุนมากกวาแบบแรก การสัมภาษณเชิงคุณภาพอิงอยูกับกระบวนทัศน

ท่ีถือวาความจริง/ความรู (ขอมูล) การสัมภาษณเชิงคุณภาพท่ีดีควรดําเนินไปในรูปการสนทนา และ

กระบวนการสัมภาษณเชิงคุณภาพนั้นแทจริงแลวก็คือกระบวนการสรางขอมูลนั้นเอง การสัมภาษณ

เชิงลึกซ่ึงแทจริงแลวก็คือกระบวนการสรางขอมูลนั้นเอง 

   6) การสัมภาษณแบบเจาะลึก/เชิงลึก (in-depth Interview) 

    การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( in-depth interview) เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใช

เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการฝกกิจกรรมพลศึกษา กีฬา และการออกกําลังกาย การสัมภาษณแบบเจาะลึก

มี 2 แบบคือ แบบแรกไมมีกฎเกณฑแนนอน แบบท่ีสองมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน (สาลี่ สุภาภรณ, 2550, 

หนา 106) ซ่ึงแบบท่ีสองนี้ตามความคิดของไซดแมน (seideman, 2006, p. 16) ซ่ึงมีแนวทางท่ีชัดเจน

และนําไปใชกันในกลุมนักวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา จากประสบการณในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกของผูเขียน พบวา การทําความเขาใจกับขั้นตอนการสัมภาษณประกอบการฝกหัด

จะทําใหผูวิจัยสามารถใชวิธีการนี้ไดไมยากนัก อีกท้ังยังไดผลการศึกษาท่ีนาสนใจอีกดวยเพราะผูวิจัย

มีโอกาสไดสัมภาษณกลุมตัวอยางแตละคนถึง 3 ครั้งๆ ละ 90 นาที ปญหาท่ีพบคือ กลุมตัวอยาง

มักจะคิดวาตนเองตองเสียเวลามากเพ่ือตอบคําถามการสัมภาษณแตละครั้ง ดวยเหตุนี้จึงไมคอยมีผูสนใจ

สมัครเปนกลุมตัวอยาง นอกจากนั้นผูวิจัยเองก็จะประสบปญหาในการถอดเทปคอนขางยาวเม่ือเทียบกับ

การสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือสัมภาษณเปนกลุม 
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     การสัมภาษณแบบเจาะลึกซ่ึงใชกลุมตัวอยางเกิน 10 คน นั้นตองอาศัยความอุตสาหะ

ของผูวิจัยอยางมาก ไมวาจะเปนการจัดหาเวลาท่ีตรงกับเวลาของกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสัมภาษณ

หรือการถอดเทปเพ่ือจัดทําสคริปการสัมภาษณก็ตาม ดวยเหตุนี้นักวิจัยท่ีใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก

จึงมักเลือกกลุมตัวอยาง เชน การศึกษารายกรณี (case study) ซ่ึงอาจมีกลุมตัวอยางเพียง 2-3 คน 

ในการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬานั้นการสัมภาษณแบบเจาะลึกสามารถใชเปนวิธีหลักในการรวบรวม

ขอมูลหรือใชรวมกับวิธีรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพแบบอ่ืนๆ ก็ได 

    การสัมภาษณแบบเจาะลึกจัดวาเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด กลาวคือ 

ใหความสําคัญกับประวัติหรือประสบการณของกลุมตัวอยางเปนอยางมาก การสัมภาษณแบบเจาะลึก

ตองการศึกษาและทําความเขาใจกับประวัติและประสบการณในอดีตของผูถูกสัมภาษณวามีอิทธิพล

ตอประสบการณในปจจุบันตลอดจนมีความสําคัญหรือมีความหมายอยางไรบาง ผูตอบจะบรรยายถึง

ความสําคัญหรือความหมายในสิ่งท่ีตนเองกระทํา สวนผูวิจัยก็จะใหความสําคัญกับการคนหาความรู

และทําความเขาใจกับประสบการณท้ังในอดีตและปจจุบันของผูตอบโดยใชการสัมภาษณรวบรวม

ขอมูลใหมากท่ีสุด (Holistein & Gubrium, 1994, pp. 262-265) 

   จากเอกสารการสัมภาษณท่ีกลาวมาขางตนนั้น สรุปไดวาเปนหลักท่ัวไปในการวิจัย

เชิงคุณภาพ เปนการดําเนินการสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบไมมีโครงสราง และแบบก่ึงโครงสราง

อาจกระทําในลักษณะในการสรางขอมูล โดยบางครั้งเนนปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม คือการรวมกัน

สรางขอมูลเปนการกระทําทางสังคมท่ีเกิดข้ึนระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ท่ีกระทําในรูปของ

การสนทนาท่ีจําแนกได 3 ประเภท ไดแก การสนทนาในชีวิตประจําวันไมมีจุดหมายท่ีชัดเจน การสนทนา

ตอบโตเชิงปรัชญามีจุดมุงหมายอยูท่ีความเขาใจ และการสนทนาเชิงวิชาชีพโครงสรางมีความยืดหยุน

มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน สําหรับการวิจัยทางพลศึกษานิยมใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกในขั้นตอน

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 2.10.2 การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย  

                    1) ความหมายการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

           การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการรวบรวมความคิดเหน็หรือการแกไข

ปญหาท่ีสําคัญหรือการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่ียวกับเหตุการณในอนาคตจากกลุมผูเชี่ยวชาญ 

โดยนักวิจัยบริษัทแรนด (Rand Corporation) ไดพัฒนาเทคนิคนี้ข้ึนในป พ.ศ. 2493 และถูกเผยแพร

โดย Helmer และ Dalkey ในป พ.ศ.2503 เทคนิคเดลฟายถูกใชวิจัยในหลายสาขา เชน นโยบายของ

รัฐบาล สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปริญญา สกุลรัตน, 2549, หนา 14)  

                     ประยูร ศรีประสาธน (2523, หนา 49) ไดใหความหมายของเทคนิคเดลฟาย

โดยสรุปวา “เทคนิคเดลฟาย คือ ขบวนการท่ีจะเสาะแสวงหาความคิดเห็นท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของกลุมคนเกี่ยวกับความเปนไปไดในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และ/หรือสภาพการณ         
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ท่ีตองการจะใหเปนท้ังนี้ โดยใชวิธีการเสาะหาความคิดเปนดวยการใชแบบสอบถามแทนการเรียกประชุม”       

    ขนิษฐา วิทยาอนุมาส (2530, หนา 25-41) และชนิตา รักษพลเมือง (2539, 

หนา 59-73) กลาววา เทคนิคเดลฟายมีจุดประสงคเพ่ือหามติรวมหรือขอมูลท่ีมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

จากการตอบแบบสอบถามหลายรอบของคณะผูเชี่ยวชาญท่ีไมเปดเผยรายชื่อหรือคําตอบของแตละคน 

เพ่ือสามารถระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ประหยัดเวลา คาใชจายและไมเกิดความลําเอียง

จากผูท่ีมีอิทธิพลทางความคิดเห็นหรือเสียงสวนใหญ ผลงานวิจัยจากเทคนิคเดลฟายมีความนาเชื่อถือ 

เนื่องจากผานการตรึกตรองมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผู เชี่ยวชาญ

เพ่ือหาขอสรุปท่ีดีท่ีสุดจากขอมูลท่ีมีอยูและความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 

                    ดูแคนิส (Ducanis, 1970, p. 1) ไดใหความหมายของเทคนิคเดลฟายไววา

“เปนการทํานายเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ท่ีจะเปนไปไดในอนาคต เทคนิคนี้มุงท่ีจะลดผลกระทบหรือ

อิทธิพลจากบุคคลอื่นในกรณีที่ตองมีการเผชิญหนากัน ขณะเดียวกันก็เปนการลดผลกระทบ

ทางดานความคิดระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญดวยกันดวย” 

         จัด (Judd, 1971, p. 2) กลาวถึงการวิจัยแบบเดลฟายวา “เม่ือใดก็ตามท่ีตองการ 

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือเม่ือใดก็ตามท่ีเห็นวาความสอดคลองตอเนื่องกันระหวาง

เปาหมาย (goal) และวัตถุประสงค (objective) เปนสิ่งท่ีสําคัญแลว เม่ือนั้นควรใชเทคนิคเดลฟาย

และในดานการศึกษานั้นเทคนิคเดลฟายยังอาจใชประโยชนในการหาคานิยมท่ีสอดคลองตองกัน                 

ในการประเมินผลสิ่งใดๆ” 

    ความหมายของเทคนิคเดลฟายโดยสรุป หมายถึง วิธีการรวบรวมคําตอบหรือ

ความคิดเห็นท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจากกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะเปนไปไดในอนาคต 

โดยมุงลดผลกระทบทางดานความคิดระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยจากเทคนิคเดลฟาย

มีความนาเชื่อถือเนื่องจากผานการตรึกตรอง มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาขอสรุปท่ีดีท่ีสุดจากขอมูลท่ีมีอยูและความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 

                   2) คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย 

          ลักษณะสําคัญของเทคนิคเดลฟาย (บุญสง โกสะ, 2542, หนา 223-224) มีดังนี้ 

                      (1) ผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระโดยไมให

ความคิดเห็นของผูอ่ืนมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจของตนเอง เพราะผูเชี่ยวชาญ

แตละคนไมทราบวาใครบางท่ีถูกเลือกเขารวมโครงการท้ังนี้เพราะไมมีการเปดเผยชื่อผูเชี่ยวชาญ 

            (2) เปนการเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถาม 

ดังนั้น เชี่ยวชาญทุกคนจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถามครบทุกข้ันตอน 

            (3) การตอบแบบสอบถามนั้นผูเชี่ยวชาญมีโอกาสท่ีจะกลั่นกรองความคิดของตน

อยางละเอียดรอบคอบและเพ่ือใหม่ันใจในการตัดสินใจจึงมีการถามย้ําหลายรอบ 
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                      (4) ความนาเชื่อถือไดของคําตอบและความสําเร็จของการวิจัยข้ึนอยูกับแบบสอบถาม

และความรอบรูของผูเชี่ยวชาญท่ีตอบแบบสอบถาม 

            (5) การใชสถิติวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญโดยทั่วๆ ไปจะใชสถิติ

เก่ียวกับการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจาย 

     ลักษณะของเทคนิคเดลฟายจะคลายกับการสํารวจแตตางกันตรงท่ีเทคนิคเดลฟาย

จะสงคําถามใหผูเชี่ยวชาญตอบหลายรอบ (3 รอบหรือมากกวา) เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญมีโอกาสพิจารณา

คําตอบท่ีเปนความคิดเห็นของตนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่การสํารวจจะไมมีการปอนขอมูลยอนกลับ

จะใชการสงคําถามเพียงครั้งเดียว (เกษม บุญออน, 2522, หนา 27) 

   3) กระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย 

          กระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย ประกอบดวยสวนสําคัญ (บุญสง โกสะ, 

2542, หนา 224) ดังนี้ 

                         (1) ลักษณะของปญหา เทคนิคเดลฟายไดรับความนิยมอยางกวางขวางและ

ถูกนําไปประยุกตใชสําหรับศึกษาปญหาตางๆ อยางแพรหลายในป ค.ศ. 1972 ไดมีการวิจัยท่ีใชเทคนิค                  

เดลฟายประมาณ 1,000 เรื่อง ซ่ึงลักษณะของปญหาท่ีจะใชเทคนิคเดลฟายในการวิจัยมีดังนี้ 

                              ก. เปนการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

                              ข. เปนการศึกษาความสอดคลองตอเนื่องกันระหวางเปาหมายและวัตถุประสงค

ของสิ่งตางๆ 

                    ค. เปนการศึกษาคานิยมท่ีสอดคลองตองกัน 

                ง. เปนการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

    จ. เปนการศึกษาการรับรูสถานการณปจจุบัน 

    (2) ผูเชี่ยวชาญ 

              เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเปนการระดมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญโดยตรง 

ดังนั้นการเลือกผูเชี่ยวชาญจํามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สิ่งท่ีควรคํานึงถึงดังตอไปนี้ (บุญสง โกสะ, 2542, 

หนา 224-226) คือ 

                            ก. ความสามารถของผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากผลของการวิจัยจะมีความถูกตอง

นาเชื่อถือมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถของผูเชี่ยวชาญเปนสําคัญ การเลือกเพ่ือใหไดผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณและความเขาใจในเรื่องที่จะศึกษาเปนอยางดี (qualified) 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูวิจัยควรจะตองกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญใหชัดเจนและ

เหมาะสม 

    ข. จํานวนผูเชี่ยวชาญ สําหรับจํานวนของผูเชี่ยวชาญนั้นไมไดมีการกําหนด

อยางแนนอนวาจะตองใชก่ีคนข้ึนอยูกับลักษณะของกลุมผูเชี่ยวชาญเปนสําคัญ จากการศึกษางานวิจัย
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ท่ีใชเทคนิคเดลฟาย พบวา จํานวนผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมโครงการวิจัยนั้นมีตั้งแต 10 คนข้ึนไปจนถึง

จํานวนเปนรอยหรือเปนพัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของกลุมผูเชี่ยวชาญดวย ถากลุมผูเชี่ยวชาญ         

มีความแตกตางกันมากก็อาจจะตองใชจํานวนผูเชี่ยวชาญมาก ดังเชน การวิจัยในประเทศญี่ปุน

บางครั้งเคยใชผูเชี่ยวชาญถึง 4,000 คน อยางไรก็ตาม Mcmillan (1971) ไดเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับ

จํานวนผูเชี่ยวชาญท่ีจะใชในการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟายวา เม่ือมีจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 17 คนข้ึนไป 

อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนของการตอบตางกันจะลดลงและคงท่ีท่ี 0.02 ดังแสดงในตาราง 5  

 

 

 

ตาราง 5  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

จํานวนผูเขารวมงานวิจัย 
การลดลงของ 

ความคลาดเคลื่อน 
ความคลาดเคลื่อนลดลง 

1 – 5 

5 – 9 

9 – 13 

13 – 17 

17 – 21 

21 – 25 

1.20 – 0.70 

0.70 – 0.58 

0.71 – 0.54 

0.72 – 0.50 

0.73 – 0.48 

0.74 – 0.46 

0.50 

0.12 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

25 – 29 1.20 – 0.70 0.02 

ท่ีมา: (Macmillan, 1971) 

  

             ค. ความรวมมือของผูเชี่ยวชาญ ความเต็มใจของผูเชี่ยวชาญที่จะเขารวม

โครงการวิจัยและการใหความสําคัญแกการวิจัยจะทําใหขอมูลที่ไดกลับมานั้นมีความถูกตอง

ตามความเปนจริงและเชื่อถือไดสูง ดังนั้นผูวิจัยจะตองคํานึงถึงความเต็มใจ ความตั้งใจ และ

การยอมเสียสละเวลาของผูเชี่ยวชาญท่ีจะใหความรวมมือในการวิจัยดวย 

                    ง. การเลือกผูเชี่ยวชาญ บางครั้งผูวิจัยอาจมีปญหาในการเลือกผูเชี่ยวชาญ

เพราะไมทราบวาใครบางท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีตนจะศึกษา อาจเริ่มตนโดยการศึกษาคนควา

จากเอกสารท่ีเก่ียวของหรือติดตอสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อจะไดผูเชี่ยวชาญ

จํานวนหนึ่งกอนจึงใหผูเชี่ยวชาญจํานวนนี้เสนอชื่อผูท่ีคิดวาเหมาะสมจะเปนผูเชี่ยวชาญในปญหา

ท่ีจะทําการวิจัยตอไป 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

85 

        (3) แบบสอบถาม  

          แบบสอบถามในเทคนิคเดลฟายมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายเปด

และแบบสอบถามแบบปลายปดแบบมาตรประมาณคาในข้ันแรก ผูวิจัยตองกําหนดกรอบของการวิจัย

โดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของแลวสรางแบบสอบถามรอบแรกมักประกอบดวยคําถามปลายเปดหรือ

คําถามปลายปด เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในกรอบท่ีกําหนดโดยการสัมภาษณหรือ

ตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจาการใชเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 1 อาจไดขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูล

เชิงปริมาณจะถูกนํามาปรับปรุงเปนแบบสอบถามรอบท่ี 2 ซ่ึงสวนใหญเปนแบบสอบถามท่ีประกอบดวย

คําถามปลายปดแบบมาตรประมาณคา เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญประเมินระดับความคิดเห็นในแตละขอ

ผลการวิเคราะหจากการใชเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 2 จะถูกนํามาปรับปรุงแบบสอบถามรอบท่ี 3 และ 4 

ซ่ึงลักษณะของคําถามจะเหมือนแบบสอบถามรอบท่ี 2 (ชนิตา รักษพลเมือง, 2539, หนา 59-73) 

เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเปนการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ฉะนั้นแบบสอบถามเปนลักษณะ

ปลายปดแบบประมาณคาและเพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดกลั่นกรองความคิดของตนอยางละเอียด

รอบคอบและม่ันใจในการตัดสินใจ จึงมีการถามย้ํา 3 รอบ หรือมากกวา (บุญสง  โกสะ, 2542, 

หนา 226-227) 

          รอบท่ี 1 แบบสอบถามจะเปนคําถามปลายเปด มีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะเก็บรวบรวม

ความคิดเห็นอยางกวางๆ จากกลุมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด บางครั้งผูวิจัยอาจจะสรางแบบสอบถามรอบแรก

เปนแบบปลายปดคลายกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูตอบไดกรณีเชนนี้ 

ผูวิจัยจะตองเวนชองวางในสวนทายของขอคําถามทายประโยคเพื่อเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตามตองการ 

          รอบท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีพัฒนามาจากคําตอบในรอบแรกโดยจะนํา

ความคิดเห็นทั้งหมดของผู เชี ่ยวชาญมาสรางขอคําถามใหมในรูปของมาตราประมาณคา 

หรือการใหเปอรเซ็นตโดยจะตัดขอมูลท่ีซํ้าหรือเกินความตองการออกแลวจึงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญ

สามารถใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมได 

          รอบท่ี 3 ผูวิจัยจะนําคําตอบของแตละขอท่ีไดรับจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 

ท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยทางสถิติท่ีเปนคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง (central tendency) ซึ่งมักจะหา

คามัธยฐาน (median) หรือฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 

แลวจึงสรางแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยใชขอคําถามเหมือนรอบท่ี 2 เพียงแตเพ่ิมตําแหนงของคาเฉลี่ย

คาพิสัยระหวางควอไทลของกลุม และตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญแตละทานท่ีตอบในรอบท่ี 2 สงกลับไปยัง

ผูเชี่ยวชาญแตละทานอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับกลุม

และตัดสินวาจะเปลี่ยนคําตอบหรือไม หากคําตอบของตนไมสอดคลองกับกลุมถายืนยันความคิดเดิม

ก็จะถูกขอรองใหแสดงเหตุผลประกอบดวย 
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          รอบท่ี 4 ดําเนินการสรางแบบสอบถามเชนเดียวกับการสรางแบบสอบถาม

รอบท่ี 3 จากนั้นจึงสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญตอบ 

      จากการวิจัยที่ผานมาพบวา คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามรอบที่ 3 และ

รอบท่ี 4 มีความแตกตางกันนอย ถาคําตอบของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกันดีก็จะใหเพียงรอบท่ี 3 ก็พอแลว

ถายังไมสอดคลองหรือยังมีการเปลี่ยนแปลงอาจทําตอไปอีก 

        (4) ผูวิจัย  

                      ผูวิจัยตองมีความรอบคอบถี่ถวนในการพิจารณาวิเคราะหคําตอบที่ไดรับ

ในแตละรอบและใหความสําคัญตอคําตอบท่ีไดรับอยางเทาเทียมกัน โดยวางตัวเปนกลางไมมีความลําเอียง

หรือนําความคิดเห็นสวนตัวเขาไปพิจารณาตัดสินดวย เพราะจะทําใหผลของการวิจัยคลาดเคลื่อนได

นอกจากนี้ในกรณีท่ีไมไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียผูทําการวิจัยจะตองมีความมานะ อดทนและ

บางครั้งอาจจะตองใชหลักมนุษยสัมพันธเขาชวยในการท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูลใหไดครบตามตองการ 

(บุญสง โกสะ, 2542, หนา 227) 

        (5) เวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล  

          การเก็บรวบรวมขอมูลแตละรอบผูทําการวิจัยตองใหเวลาแกผูเชี่ยวชาญ

ใหพอเหมาะไมเรงรัดจนเกินไป ไมควรท้ิงชวงนานเกินไปสําหรับแบบสอบถามในรอบตอไป

เพราะผูเชี่ยวชาญอาจจะลืมคําตอบท่ีตอบไปแลวทําใหเสียเวลาในการทบทวนและอาจทําใหเกิด

ความเบื่อหนายได (บุญสง โกสะ, 2542, หนา 227) 

 

 

       (6) วิธีวิเคราะหขอมูล 

          วิเคราะหโดยใชสถิติเก่ียวกับการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คามัธยฐาน

และฐานนิยม และการวัดการกระจาย ไดแก คาพิสัยระหวางควอไทล (บุญสง โกสะ, 2542, หนา 228) 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                             ก. หาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล จากแบบสอบถามรอบท่ี 2 

ท่ีตอบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ และแสดงคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทลและตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญ

แตละคนตอบในรอบท่ี 2 ในแบบสอบถามรอบท่ี 3 

                             ข. นําคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลมาแปลผล ซ่ึงอาจจะพิจารณา

รวมกับคาฐานนิยม คามัธยฐาน จากแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงใหคาคะแนน

ดังนี้ 

                              5 หมายถึง เปนไปไดมากท่ีสุด หรือเห็นดวยมากท่ีสุด 

                               4 หมายถึง เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก 
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                                3 หมายถึง ไมแนใจ 

                               2 หมายถึง เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย 

                                1 หมายถึง เปนไปไดนอยท่ีสุด หรือเห็นดวยนอยท่ีสุด 

                               คามัธยฐานท่ีหาไดจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญท้ังหมดแปลความหมาย

เกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้ 

                                คามัธยฐานตั้งแต 4.50 ข้ึนไป หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากท่ีสุด 

หรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด 

                      คามัธยฐานอยูระหวาง 3.50–4.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมาก 

หรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 

                              คามัธยฐานอยูระหวาง 2.50–3.49 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้น

จะเปนไปไดหรือกลุมผูเชี่ยวชาญไมแนใจในขอความนั้น 

                             คามัธยฐานอยูระหวาง 1.50–2.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอย 

หรือกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 

                               คามัธยฐานตํ่ากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยที่สุดหรือ

กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอมูลนั้นนอยท่ีสุด 

                               คาพิสัยระหวางควอไทล คํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทลท่ี 1 

กับควอไทล ท่ี 3 ถาพิสัยระหวางควอไทลท่ีคํานวณไดของขอความใดมีคาตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงวา

ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นสอดคลองกัน ถาพิสัยระหวางควอไทลของขอความใด

มีคามากกวา 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน 

      จากนั้นจึงนําเอาขอความท่ีกลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

ท้ังในดานมัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล มาสรุปเปนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ  

 

 

 

 2.10.3 การสนทนากลุม  

               1) ความหมายและลักษณะสําคัญ 

                คําสําคัญในภาษาอังกฤษท่ีบอกถึงความหมายของการวิจัยแบบนี้คือ focus group 

หรือกลุมท่ีเจาะจง เราอาจใหนิยามกลุมเจาะจงเชนนี้วา คือกลุมคนท่ีถูกจัดข้ึนมาเพ่ือการสนทนาหรือ

อภิปรายกันโดยมีจุดมุงหมายเจาะจง เพ่ือหาขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามการวิจัย

เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ท่ีวาเปนกลุมท่ีเจาะจงเลือกมาตามคุณสมบัติที่ผูวิจัยกําหนดเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของการวิจัย กิจกรรมท่ีกลุมทํานั้นโดยหลักๆ แลวคือ การอภิปรายเก่ียวกับประเด็นคําถาม
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ท่ีเจาะจงชุดหนึ่งซ่ึงนักวิจัยยกมาเปนหัวขอการสนทนาการอภิปรายถกเถียงกันนั้นอาจเก่ียวกับเนื้อหา

หรือประเด็นของสิ่งท่ีนักวิจัยแสดงใหผูเขารวมสนทนาไดดู/ฟงกอนสนทนา เชน วิดีทัศนหรือ

เทปบันทึกเสียงเรื่องราวตางๆ หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน (Kitzinger & 

Barbour, 1999; อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2550, หนา 210) การสนทนากลุมเนนความสําคัญของ

กลุมพลวัตกลุมในฐานะเปนหัวใจสําคัญของการสนทนา ในความหมายนี้กุญแจสําคัญสูความสําเร็จของ

การสนทนาอยูที่จัดการใหมีพลวัตกลุมที่เหมาะสมเพื่อใหสมาชิกกลุมไดมีปฏิกิริยาโตตอบกัน 

ไมใชใหสมาชิกกลุมตอบคําถามของนักวิจัยเปนรายคน จึงทําใหวิธีการนี้ถูกเรียกกันโดยทั่วไปวา

การอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

   2) การใชประโยชนวิธีการแบบสนทนากลุม  

    ชาย โพธิสิตา (2550, หนา 219-220) ไดกลาววา ลักษณะพิเศษของการสนทนา

กลุมท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคไดหลายอยางอาจเปนเหตุผลสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหวิธีการนี้

ไดรับความนิยมแพรหลาย ในปจจุบันนี้นับวาเปนขอไดเปรียบซ่ึงวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบอ่ืน

ไมคอยมี อยางไรก็ตามแมวิธีการวิจัยแบบสนทนากลุมจะสามารถใชประโยชนไดหลายอยางก็ไมได

หมายความวาวิธีการนี้เปนวิธีเอนกประสงคท่ีสามารถใชกับหัวขอการวิจัยไดทุกเรื่อง การใชวิธี

แบบสนทนากลุมอาจทําไดใน 2 สถานะ คือ ใชในฐานะเปนวิธีการวิจัยท่ีเบ็ดเสร็จสมบูรณในตัวเอง 

และใชรวมกับวิธีการวิจัยแบบอ่ืนไมวาจะเปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ การใชวิธีการสนทนากลุม

รวมกับวิธีอ่ืนนั้นอาจใชเปนวิธีเสริมโดยจะใชกอนหรือใชหลังการวิจัยแบบสํารวจก็ได ในกรณีที่ใช

กอนการสํารวจอาจใชเปนการวิจัยนํารองเพื่อหาขอมูลสําหรับสรางหรือปรับปรุงคําถามการวิจัย

เพ่ือสรางสมมติฐานหรือเพ่ือสรางแบบสอบถามใหแกการสํารวจก็ได ในกรณีที่ใชหลังการสํารวจ

การสนทนากลุมมักจะใชเพ่ือหาคําอธิบายขอคนพบที่ขอมูลเชิงปริมาณไมสามารถอธิบายไดหรือ

เพ่ือยืนยันขอคนพบทางสถิติดวยขอมูลเชิงคุณภาพ  

     จากการศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา การสนทนากลุม 

คือ กลุมคนท่ีถูกจัดข้ึนมาเพ่ือการสนทนาหรืออภิปรายกันโดยมีจุดมุงหมายเจาะจง เพ่ือหาขอมูลท่ีถูกตอง

ตรงประเด็น สําหรับตอบคําถามการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการสนทนากลุมเนนความสําคัญ

ของพลวัตกลุมในฐานะเปนหัวใจสําคัญของการสนทนา ในความหมายนี้กุญแจสําคัญสูความสําเร็จของ

การสนทนาอยูท่ีจัดการใหมีพลวัตกลุมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสมาชิกกลุมไดมีปฏิกิริยาโตตอบกัน ไมใช

ใหสมาชิกกลุมตอบคําถามของนักวิจัยเปนรายคน การสนทนากลุมอาจทําไดใน 2 สถานะ คือ ใชในฐานะ

เปนวิธีการวิจัยท่ีเบ็ดเสร็จสมบูรณในตัวเอง และใชรวมกับวิธีการวิจัยแบบอ่ืนไมวาจะเปนเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ การใชวิธีการสนทนากลุมรวมกับวิธีอ่ืนนั้นอาจใชเปนวิธีเสริมโดยจะใชกอนหรือ

ใชหลังการวิจัยแบบสํารวจก็ได 
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 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเทคนิคการสนทนากลุมเปนการตรวจสอบรูปแบบการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย โดยผูทรงคุณวุฒิดานการกีฬา

ดําเนินการวิพากษใหขอเสนอแนะ  

 2.10.4 การวิเคราะหองคประกอบ 

 ศุภมาศ อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 92) ไดใหความหมายของวา Factor Analysis 

มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายคํา เชน การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหตัวประกอบ วิเคราะหปจจัย

การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีทางสถิติท่ีชวยใหนักวิจัยสรางองคประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร

โดยรวมกลุมตัวแปรท่ีเก่ียวของสัมพันธกันเปนองคประกอบเดียวกัน ตัวแปรท่ีอยูในองคประกอบเดียวกัน

จะมีความสัมพันธกันมากโดยความสัมพันธอาจเปนทางบวก หรือทางลบก็ได สวนตัวแปรที่อยู

คนละองคประกอบจะไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอย สมบัติ ทายเรือคํา (2547, หนา 15) 

กลาววา การยึดหลักการท่ีวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน เพราะเหลานี้มีองคประกอบรวมกัน

พิจารณาไดจากการจับกลุมของตัวแปรหรือคาสัมประสิทธิ์สหพันธระหวางตัวแปรซ่ึงจะมีความสัมพันธ

กันสูงเปนกลุมๆ ท่ีเรียกวาองคประกอบ  

               1) วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบ 

    ในการวิเคราะหองคประกอบมีหลักการวิเคราะหท่ีตองการ คือ มีความงายเชิงสถิติ

และมีความหมายในเนื้อหา วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบมีอยู 2 ประการ คือ 

                         (1) เพ่ือสํารวจและระบุองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรเพ่ือคนหาตัวแปรแฝง (องคประกอบ) ที่ซอนอยูภายใตตัวแปรสังเกตไดหรือวัดได

เรียกการวิเคราะหนี้วา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสาเหตุ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

ผลการวิเคราะหองคประกอบนี้จะชวยลดจํานวนตัวแปรลงและไดองคประกอบซ่ึงทําใหเขาใจลักษณะ

ของขอมูลไดงาย และสะดวกในการแปลความหมายรวมท้ังไดทราบแผน (pattern) และโครงสราง 

(structure) ความสัมพันธของขอมูล (สมบัติ ทายเรือคํา, 2547, หนา 15) ศุภมาศ อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ 

(2551, หนา 92) 

                         (2) เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแบบแผนและโครงสรางความสัมพันธของขอมูล

หรือพิสูจนตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีท่ีผูอ่ืนคนพบเรียกการวิเคราะหวิธีนี้วา การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confimatory Factor Analysis: CFA) กรณีนี้ผูวิจัยตองมีสมมุติฐานอยูกอนแลวและ

ใชการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกลมกลืนสมมุติฐาน

เพียงใด (สมบัติ ทายเรือคํา, 2547, หนา 18) (ศุภมาศ อังสุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551, หนา 94) 

                     2) ประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบ 

                         (1) ใชการวิเคราะหองคประกอบเปนเครื่องมือวัดตัวแปรแฝง โดยนําผลการวิเคราะห

องคประกอบมาสรางตัวแปรแฝงแลวนําตัวแปรแฝงนี้ไปใชในการวิเคราะหตอไป 
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                        (2) ใชการวิเคราะหองคประกอบเปนเครื่องมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง 

(construct validity) ของตัวแปรวามีโครงสรางตามนิยามทางทฤษฏีหรือไมและสอดคลองกับสภาพ

เปนจริงอยางไร (ศุภมาศ อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551, หนา 94-95) 

   3) โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ  

                 โมเดลวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis model) แบงตามวัตถุประสงค

ของการวิเคราะหองคประกอบไดสองโมเดล คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยนืยัน 

   (1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจและระบุองคประกอบรวมท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตได ผลท่ีไดคือลดจํานวนตัวแปรสังเกตไดโดยสรางเปนตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม 

           (2) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

มีวัตถุประสงค 3 ประการ เชนเดียวกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ คือ เพ่ือตรวจสอบทฤษฎี 

เพ่ือสํารวจและระบุองคประกอบ และเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางตัวแปรใหม แตการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันสามารถวิเคราะห โดยมีขอตกลงเบื้องตนนอยกวาการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ (ศุภมาศ อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551, หนา 114) 

    จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา

วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบมีอยู 2 ประการ คือ  

                       (1) เพ่ือสํารวจและระบุองคประกอบรวมท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรเพื่อคนหาตัวแปรแฝง (องคประกอบ) ที่ซอนอยูภายใตตัวแปรสังเกตไดหรือวัดได 

เรียกการวิเคราะหนี้วา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสาเหตุ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

ผลการวิเคราะหองคประกอบนี้จะชวยลดจํานวนตัวแปรลงและไดองคประกอบซ่ึงทําใหเขาใจลักษณะ

ของขอมูลไดงาย  

                         (2) เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแบบแผนและโครงสรางความสัมพันธของขอมูล

หรือพิสูจนตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีท่ีผูอ่ืนคนพบเรียกการวิเคราะหวิธีนี้วา การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confimatory Factor Analysis: CFA) กรณีนี้ ผูวิจัยตองมีสมมุติฐานอยูกอนแลวและ

ใชการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกลมกลืนสมมุติฐาน

เพียงใด  

   4) เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน  

    การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

เปนเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติท่ีใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร มีหลักการของการวิเคราะห

ตองอยูภายใตกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยกําหนดเปนโมเดลองคประกอบ สําหรับวัตถุประสงคของ
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การใช CFA มี 3 ขอ ประการแรกเพ่ือตรวจสอบทฤษฎีท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหองคประกอบ

ประการท่ีสองเพ่ือสํารวจและระบุองคประกอบ และประการท่ีสามเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสราง

ตัวแปรใหม ซ่ึง นงลักษณ วิรัชชัย (2542, หนา 150-156) กลาววาคุณสมบัติที่เปนจุดเดนของ CFA 

มีดังนี้ 

                         (1) ขอตกลงเบื้องตนของ CFA มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมาก 

                         (2) เทคนิค CFA เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีพ้ืนฐานทฤษฎีรองรับ 

                         (3) ผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค CFA แปลความหมายไดงาย 

                         (4) เทคนิค CFA มีกระบวนการตรวจสอบความตรงท่ีชัดเจน 

                        (5) ผลการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค CFA ไดคาประมาณพารามิเตอรและ

ผลการทดสอบนัยสําคัญของพารามิเตอร 

    อัจฉรา พลายเวช (2549, หนา 61) ไดสรุปการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

แบงวิธีการดําเนินออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 

                         (1) การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหเปนเมทริกซสหสัมพันธ 

    (2) การสกัดองคประกอบ (extraction of the initial factor)  

                         (3) การหมุนแกน (rotation) 

                         (4) สรางตัวแปรประกอบหรอืสเกลองคประกอบ 

               5) หลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

                การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธเปนข้ันตอนในการเตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะห

องคประกอบเชงิยืนยันมี 5 ข้ันตอน ดังนี้  

    (1) การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล CFA (model specificantion) 

เปนการกําหนดความสัมพันธโครงสรางระหวางสวนประกอบตางๆ ในโมเดลองคประกอบซ่ึงเปนประเด็น                     

ท่ีสําคัญในแผนผังโมเดลองคประกอบแสดงดวยเสนทางระหวางตัวแปรซ่ึงใชแทนสิ่งที่คาดการณไว

ในทางปฏิบัติ อาจตองศึกษาโมเดลองคประกอบหลายโมเดลท่ีแตกตางกันไปตามหลักฐานนํามาสนับสนุน

ในการใช CFA สํารวจองคประกอบของโมเดล ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใชโมเดลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบ

ตองสรางโมเดลโดยมีทฤษฎีและหลักฐานการวิจัยท่ีเก่ียวของสนับสนุน เม่ือไดโมเดล CFA แลวจึงนําโมเดล

มากําหนดขอมูลจําเพาะเพ่ือใสเปนขอมูลใหโปรแกรมสําเร็จรูปทํางาน ขอมูลจําเพาะที่ตองกําหนด

ตามโมเดล ไดแก จํานวนองคประกอบรวม คาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง

องคประกอบรวมหรือคาของสมาชิกในเมทริกซ PH ซ่ึงเปนเมทริกซความแปรปรวน ความแปรปรวนรวม

ระหวางตัวแปรภายนอกแฝง (K) ขนาด (NKxNK) ของโปรแกรมสําเร็จรูป เสนทางอิทธิพลระหวาง

องคประกอบรวม (K) และตัวแปรสังเกตได (X) หรือคาของสมาชิกเมทริกซ LX ซึ่งเปนเมทริกซ

สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน K ขนาด (NX x NX) ของโปรแกรมสําเร็จรูป และคาความแปรปรวน-
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ความแปรปรวนรวมระหวางเทอมความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได X หรือคาของสมาชิก

ในเมทริกซ TD ของโปรแกรมสําเร็จรูป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 151-152) 

    เมทริกซสหสัมพันธท่ีเตรียมไววิเคราะหองคประกอบนั้น ควรมีคาสหสัมพันธ

แตกตางจากศูนย ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกันแสดงวาไมมีองคประกอบรวมและไมมีประโยชน

ท่ีจะนําเมทริกซนั้นไปวิเคราะหในโปรแกรมสําเร็จรูป จึงจัดใหมีการทดสอบสมมติฐานวาเมทริกซ

สหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (indentity matrix) หรือไมโดยใช Barlett, Test of Sphericity 

ซ่ึงเปนการทดสอบคาไค-สแควร ของดีเทอรมิแนนท (determinant) ของเมทริกซสหสัมพันธ นอกจากนี้

โปรแกรมสําเร็จรูปยังมีการทดสอบโดยคํานวณคาสถิติเรียกวา ดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซ่ึงเปนดัชนีบอกความแตกตางระหวางเมทริกซ

สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดกับเมทริกซสหสัมพันธแอนติเมจหรือปฏิภาพ (anti-Image correlation 

matrix) ซ่ึงเปนเมทริกซของสหสัมพันธพารเวียลระหวางตัวแปรแตละคู เม่ือขจัดตัวแปรอ่ืนๆ ออกไปแลว

คาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิน ควรมีคาเขาใกลหนึ่งถามีคานอย แสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปร

มีนอยและไมเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 129) 

    (2) การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล CFA (Model Identification) 

สําหรับการวิเคราะหโมเดล CFA และโมเดล LISREL ทุกชนิด การระบุการเปนไปไดคาเดียวของโมเดล

มีความสําคัญตอการประเมินคาพารามิเตอรของโมเดล เพราะการประมาณคาพารามิเตอรจะทําไดตอเม่ือ

โมเดลระบุความเปนไปไดคาเดียว ซ่ึงหมายความวาการแกสมการหาตัวไมทราบคาจะไดรากของสมการ

ท่ีเปนไดคาเดียว ถาประมาณคาพารามิเตอรโดยท่ีโมเดลระบุความเปนไปไดคาเดียวไมไดจะไดรากสมการ

ท่ีไมมีความหมาย การระบุความเปนไดคาเดียวนี้เปนสิ่งจําเปนในการวิเคราะหดวย CFA นักสถิติ

ไดกําหนดเง่ือนไขตายตัวไว การวิเคราะห CFA มีการกําหนดเงื่อนไขแตกตางกันไปตามโมเดล

ของแตละคน จึงเปนหนาท่ีของผูวิจัยท่ีตองตรวจสอบเพ่ือระบุความเปนไดคาเดียว วิธีการตรวจสอบวา

โมเดล CFA ระบุไดคาเดียวหรือไมเปนการตรวจสอบตามเง่ือนไข 3 แบบ คือ เง่ือนไขจําเปนของ

การระบุไดพอดี เง่ือนไขพอเพียงของการระบุไดพอดีและเง่ือนไขจําเปนและพอเพียงของการระบุไดพอดี 

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 153-156) 

                   (3) การประมาณคาพารามิเตอร (Estimating the Parameter) การประมาณคา 

พารามิเตอรของโมเดล เปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแกสมการโครงสราง

เพ่ือหาคาพารามิเตอรซ่ึงเปนตัวไมทราบคาในสมการ เปนการดําเนินการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

การประมาณคาพารามิเตอรไดจากการใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง (ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม

ของตัวแปรสังเกตไดหรือขอคําถาม) ประมาณคาพารามิเตอรของประชากร เชน คาน้ําหนักองคประกอบ             

คาสหสัมพันธระหวางองคประกอบ คาเศษเหลือ เปนตน การประมาณคาพารามิเตอรเปนการคํานวณ

ทวนซํ้าและมีการประมาณคาหลายแบบ การประมาณคาแบบวิธีกําลังสองนอยที่สุดไมถวงน้ําหนัก 
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(Unweighted Least Square Method: ULS) เทียบไดกับการสกัดองคประกอบแบบวิธีกําลังสอง

นอยท่ีสุดโดยวิธีเศษเหลือนอยท่ีสุด (Minimum RESiduals Method: MINRES) ซ่ึงเปนการวิเคราะห

ประมาณคาพารามิเตอรดวยการสกัดองคประกอบแบบการหาองคประกอบแกนมุมสําคัญที่มี

การคํานวณทวนซํ้านั้นเอง ผลท่ีไดจะไดคาพารามิเตอรท่ีไมลําเอียงและมีความแปรปรวนนอยเชนเดียวกับ

การประมาณคาแบบวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Squres Method: GLS) และ

วิธีความเปนไปไดสูงสุด(Maximum Likelihood Method: ML) ขอที่แตกตางกันคือ องคประกอบ

ที่ไดมาจากวิธี ULS นั้น สเกลองคประกอบข้ึนอยูกับหนวยการวัดของตัวแปร สวนวิธี ML และ GLS นั้น

สเกลเปนอิสระ (แนงนอย กลิ่นชู, 2549, หนา 46) 

                     (4) การประเมินคาความสอดคลองของโมเดล (Evaluating the Data-Model Fit) 

ผูวิจัยประเมินความสอดคลองของโมเดลองคประกอบ โดยพิจารณาคาสถิติตางๆ ในผลการวิเคราะห

ขอมูลคาสถิติเหลานี้ใชเปนหลักฐานสนับสนุนวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีหรือไมหรือ

แนะนําวาโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลอยางไร ซ่ึงในกรณีโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลตองปฏิเสธโมเดล

องคประกอบตามสมมติฐานหรืออาจไมใชคาสถิติท่ีใหมากับผลการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ

กําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดลหรือปรับโมเดลใหม (แนงนอย กลิ่นชู, 2549, หนา 46) 

             สําหรับข้ันแรกในการประเมินความสอดคลองของโมเดลตองตรวจสอบวา

คาพารามิเตอรท่ีประมาณไดสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามทฤษฎีท่ีคาดหวังหรือไม แตถาพบกรณี

ตอไปนี้อาจเกิดจากการกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดลองคประกอบไมถูกตอง (แนงนอย กลิ่นชู, 

2549, หนา 46)    

                           ก. คาพารามิเตอรมีคากลับกัน เชน คาน้ําหนักองคประกอบเปนบวกทั้งๆ ท่ี

ตามทฤษฎีตองมีคาเปนลบ เปนตน 

                           ข. คาพารามิเตอรนอยเกินไป มากเกินไปหรือไมเหมาะสม เชน คาความแปรปรวน

ขององคประกอบมีคาติดลบ คาสหสัมพันธระหวางองคประกอบมีคามากกวา 1.00 เปนตน  

                           ค. คาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานมากกวาปกติ (มีคาเกินกวา 

2.00) 

                  ง. คาประมาณความเท่ียงของตัวแปรสังเกตไดเปนลบใกลๆ 0 หรือมีคามากกวา 

1.00 

    ผูวิจัยตองตรวจสอบคาสถิติวัดความสอดคลองของโมเดลหลายตัว เพราะโมเดล

องคประกอบท่ีมีคาพารามิเตอรสมเหตุสมผลอาจสอดคลองกับขอมูลไมดีก็ได ปจจุบันยังไมมีขอสรุป

ท่ีชัดเจนวาสถิติตัวใดดีท่ีสุด สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปกําหนดคาสถิติเหลานี้ใหโดยอัตโนมัติผูวิจัย

เลือกใชคาสถิติเอง 

               6) การตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

94 

    การตรวจสอบความตรงของโมเดลหรือตรวจสอบความกลมกลืนระหวางขอมูล

เชิงประจักษกับโมเดลสมมติฐาน สามารถตรวจสอบจากคาสถิติ 5 วิธี คือ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, 

หนา 52-57) 

    (1) ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธของการประมาณคา 

พารามิเตอร (standard errors and correlation of estimates) ผลจากการวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป จะใหคาพารามิเตอรความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาสถิติที และสหสัมพันธ

ระหวางคาประมาณ ถาคาประมาณท่ีไดไมมีนัยสําคัญ แสดงวา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ

และโมเดลการวิจัยอาจจะยังไมพอดี ถาสหสัมพันธระหวางคาประมาณมีคาสูงมากเปนสัญญาณแสดงวา

โมเดลการวิจัยใกลจะไมเปนบวกแนนอนและเปนโมเดลท่ีไมพอดี 

                         (2) สหสัมพันธพหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ (multiple correlation and 

cofficients of determination) ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป จะใหคาสหสัมพันธ

พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณสําหรับตัวแปรสังเกตไดแยกทีละตัวและรวมทุกตัวรวมท้ัง

สัมประสิทธิ์การพยากรณของสมการโครงสรางดวย สถิติเหลานี้ควรมีคาสูงสุดไมเกินหนึ่งและคาท่ีสูง

แสดงวาโมเดลมีความตรง 

                        (3) คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit measures) คาสถิติในกลุมนี้

เปนคาสถิติท่ีใชตรวจสอบความตรงของโมเดลเปนภาพรวมท้ังโมเดล คาสถิติในกลุมนี้มี 4 ประเภท

ถาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลวคาทางสถิติท่ีพิจารณาเปนดังนี้ 

                              ก. คาสถิติไค-สแควร (chi-square statistic) ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาสูงมาก

แสดงวาฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั้นคือ โมเดล LISREL

ไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํามาก ยิ่งมีคาใกลศูนยมากเทาไร 

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซาริส และสตอนคฮอรท (Saris & Stronkhorst, 

1984, p, 200; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 53) เสนอวา คาไค-สแควรควรมีคาเทากับ

องศาอิสระสําหรับโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือคาไค-สแควรสัมพันธ 

ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางคาไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (χ2/df) โดยหลักท่ัวไปถาคาไค-สแควร

สัมพัทธนอยกวา 3.00 ถือวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ในการใชคาสถิติไค-สแควร 

ตองใชความความระมัดระวังตามขอตกลงเบื้องตน 4 ประการ ดังนี้ 

    ก) ตัวแปรภายนอกสังเกตไดตองมีการแจกแจงตามปกติ 

    ข) การวิเคราะหขอมูลตองใชเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 

    ค) ขนาดของกลุมตัวอยางตองมีขนาดใหญ 

    ง) ฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาเปน 0 จริงตามสมมติฐานท่ีใชทดสอบ 
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                              ข. คาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนี 

GFI มีคาอยูระหวาง 0-1.00 และไมขึ้นกับกลุมตัวอยาง แตลักษณะการแจกแจงขึ้นอยูกับขนาดของ

กลุมตัวอยาง ดัชนี GFI ท่ีเขาใกล 1.00 แสดงวาโปรแกรมสําเร็จรูปสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ 

                             ค. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit 

Index: AGFI) เม่ือนําดัชนี GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปร                    

และขนาดของกลุมตัวอยาง คาดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI  

                             ง. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 

ดัชนี CFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ถาดัชนี GFI และดัชนี AGFI มีคามากกวา .90 แสดงวาโมเดล

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และถาดัชนี CFI มีคามากกวา .95 แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจกัษ 

                    จ. ดัชนีรากคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Root Mean Square Residual: 

RMR) ดัชนี RMR เปนดัชนีท่ีใชเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษของโมเดล

สองโมเดล เฉพาะกรณีการเปรียบเทียบโดยใชขอมูลชุดเดียวกัน สวนดัชนี GFI และ AGFI สามารถใช

เปรียบเทียบไดท้ังขอมูลชุดเดียวกันและขอมูลตางชุดกัน คาดัชนี RMR ยิ่งเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดล 

LISREL สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

                    ฉ. คาดัชนีรากคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Standardized Root Mean Square Residual: Standardized RMR) อยูระหวาง 0 ถึง 1.00

ถามีคาต่ํากวา .08 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี 

                    ช. คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ

(Root Mean Square Erroro of Approximation = RMSEA) คา RMSEA อยูระหวาง 0 ถึง 1.00 

ถามีคาต่ํากวา .06 แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี 

                         (4) การวิเคราะหเศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (analysis of residuals)  

ประกอบดวย 

                              ก. เมทริกซเศษเหลือเมทริกซความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความกลมกลืน 

(Fitted Residual Matrix) หมายถึง เมทริกซท่ีเปนผลตางของเมทริกซ s และถาโมเดลมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูล คาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานไมควรมีคาเกิน 2.00 ถายังมีคาเกิน 2.00 

ตองปรับโมเดล 
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                   ข. คิวพล็อต (Q-Plot) เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลือ่น

กับคาควอไทลปกติ (normal quantiles) ถากราฟมีความชัดมากกวาเสนทแยงมุมที่ใชเกณฑ

ในการเปรียบเทียบ แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

             (5) การดัดแปรโมเดล (model modification) ใชปรับโมเดลใหมีความกลมกลืน

ดียิ่งข้ึนดัชนีดัดแปรโมเดลเปนคาสถิติเฉพาะสําหรับพารามิเตอรแตละตัวมีคาเทากับคาไค-สแควร

ท่ีจะลดลงเม่ือกําหนดใหพารามิเตอรนั้นเปนพารามิเตอรอิสระ ในกรณีท่ีคาสถิติวัดความสอดคลอง

ของโมเดลชี้วาโมเดลองคประกอบไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาการกําหนด

ความสัมพันธ (เสนทาง) ตางๆ ในโมเดลไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ผูวิจัยสามารถปรับพารามิเตอร

ในโมเดลสมมติฐานแลวทดสอบผลการปรับโมเดลได โปรแกรมใหคาดัชนีดัดแปรโมเดล (Model 

Modification Indices: MI) ดัชนี MI จะเสนอแนะวาควรเพ่ิมหรือตัดพารามิเตอรตัวใดออกจากโมเดล

เพ่ือใหโมเดลสอดคลองกับขอมูลการตัดสินใจปรับพารามิเตอรตัวใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจผูวิจัยตองปรับ

พารามิเตอรอยางมีความหมายในเชิงเนื้อหาและสามารถตีความหมายคาพารามิเตอรนั้นใหชัดเจน 

 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา การวิเคราะห

องคประกอบเปนเครื่องมือทางสถิติสําหรับตรวจสอบโครงสรางของโมเดลองคประกอบสมมติฐาน

ไดแมนยําข้ึนซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งเพ่ือทดสอบองคประกอบ เปนวิธีการท่ีมีประโยชนตอการวิจัย

ทางพฤติกรรมทางสังคมศาสตรมากวิธีหนึ่ง ปจจุบันนักวิจัยเริ่มหันมาใชการวิเคราะหองคประกอบ         

เชิงยืนยัน CFA มากข้ึน โมเดลการวัดและ CFA เปนโมเดลยอยแบบหนึ่งของโมเดล LISREL และ

สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปได ในท่ีนี่นําเสนอข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันตาม ดังแสดงในตาราง 6  

 

ตาราง 6  สรุปการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 

   ดาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

1. ความหมาย CFA เปนการวิเคราะหองคประกอบเม่ือมีสมมติฐานท่ีแนนอนวา 

มีตัวแปรแฝงระหวางกลุมตัวแปรท่ีศึกษา เพ่ือเปดเผยตัวแปรแฝง 

ใหชัดเจนเทาท่ีจะทําได 

2. วัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบทฤษฎีท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหองคประกอบ

เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางตัวแปรใหม 

3. ขอตกลงเบื้องตน มีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนและผูวิจัยสามารถเพ่ิมขอจํากัด 

บางประการท่ีสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีตองการทดสอบได เชน 

ผูวิจัยสามารถวางเง่ือนไขใหองคประกอบบางคูมีความสัมพันธกัน 
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เลือกตัวแปรท่ีสังเกตไดเพียงบางตัวท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก 

บางองคประกอบ เลือกตัวแปรท่ีสังเกตไดเพียงบางตัวท่ีไดรับอิทธิพล

จากความคลาดเคลื่อนหรือกําหนด ใหความคลาดเคลื่อนของตัวแปร

บางคูมีความสัมพันธกัน 

 

ตาราง 6 (ตอ) 

 

    ดาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

4. วิธีการ 1. การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธหรือการเตรียมขอมูลสําหรับ 

    การวิเคราะหองคประกอบในข้ันตอนนี้ตองกําหนดขอมูลจําเพาะ 

    ของโมเดลและระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดลและระบุ 

    ความเปนไดคาเดียวของโมเดลกอนวิเคราะหขอมูล 

 2. การสกัดองคประกอบข้ันตน 

3. การหนุนแกน 

4. การสรางสเกลองคประกอบ 

5. ผลการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูลมีความสมเหตุสมผลตามความเปนจริงและ 

มีการตรวจสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลตามทฤษฎีกับขอมูล 

เชิงประจักษ รวมท้ังยังตรวจสอบโครงสรางของโมเดลวา 

มีความแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางหลายๆ กลุมหรือไม 

 

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ ดังนี้ 

 2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 

        พนิดา ตันสิน (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือศึกษาและสรุปรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและหลักวิชาการตางๆ ในแนวคิด ทฤษฎี ปญหา อุปสรรคในการจัด 

การแขงขันกีฬา และวิธีการจัดการแขงขันกีฬาของสถาบันอื่นๆ นํามาสรางเปนรูปแบบจําลอง

ในการจัดการแขงขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ดานบริหารกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 25 คน เก่ียวกับรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลท่ีเหมาะสมโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการแขงขัน
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กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยโครงสราง 5 ดาน คือ 

ดานนโยบายในการในการจัดการแขงขันกีฬา ดานวัตถุประสงคของการจัดการแขงขันกีฬา 

ดานการจัดรูปแบบองคกรการแขงขันกีฬา ดานวิธีการแขงขันกีฬาและดานประเมินผลการแขงขันกีฬา 

โดยมีรูปแบบในการจัดการแขงขันแตละดาน ดังนี้ 

  1) ดานนโยบายการจัดการแขงขันกีฬา ควรมุงเนนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

กีฬาและการออกกําลังกาย สามารถแสดงความสามารถสูงสุดทางดานกีฬา สรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน

และสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษาในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

   2) ดานวัตถุประสงคของการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง ปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ดี รูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี มีทัศนคติท่ีดีในการเขารวมกิจกรรมกีฬา 

              3) ดานการจัดองคกรการแขงขันกีฬา ประกอบดวย 8 กลุม คือ กลุมกิจกรรม 

กลุมกําหนดการแขงขัน กลุมรางวัล กลุมจดบันทึกและรายงานผลการแขงขัน กลุมวางคุณสมบัติ

นักกีฬา กลุมการบริการสุขภาพ กลุมงบประมาณและกลุมประชาสัมพันธ 

      4) ดานวิธีการจัดการแขงขัน ควรจัดใหเหมาะสมกับระยะเวลาและทีมท่ีเขาแขงขัน

โดยใชกฎกติกาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย กําหนดชนิดกีฬาใหสอดคลองกับกีฬาระดับนานาชาติ

ไมมากกวา 14 ชนิดกีฬา โดยแบงกลุมกีฬาไดดังนี้ คือ กลุมกีฬาบังคับ กลุมกีฬาเลือกท่ัวไป กลุมกีฬา

เลือกสากลและกลุมกีฬาไทย 

      5) ดานประเมินผลการแขงขันกีฬา ควรมีการประเมินผลท้ังกระบวนการจัดการแขงขัน

โดยกําหนดใหมีการประเมินกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขันและสิ้นสุดการแขงขัน 

           ไพฑูรย กันสิงห (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการกีฬา

เพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา

เพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสมกับบริบทในมหาวิทยาลัยของรัฐ ดําเนินการตามข้ันตอนคือ 

การสรางรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ

โดยใชเทคนิคเดลฟายจากนั้นเปนการตรวจสอบความเหมาะสมในการนําไปใชของรูปแบบการบริหาร

จัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย โดยผูที่รับผิดชอบดานการปฏิบัติงานหนวยงานทางกีฬา

ในมหาวิทยาลัยของรัฐและการวิพากษและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา

เพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยโดยผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานและดานการปฏิบัติงานกีฬา

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉลี่ยและ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสม

ในการนําไปใชปฏิบัติกับบริบทในมหาวิทยาลัยของรัฐประกอบดวย การดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ 
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คือ ดานการวางแผน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคการดําเนินงานกีฬา

เพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน ดานการจัดองคกรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กีฬาเพื่อมวลชนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย 

ดานการปฏิบัติการมีการประชาสัมพันธ มีข้ันตอนการดําเนินงาน การฝกอบรมและสัมมนาผูเก่ียวของ

กับการดําเนินงานกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย ไดแก กิจกรรมใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ

สภาพรางกายและความสนใจของนิสิต กิจกรรมจัดเปนโครงการตอเนื่องเนนความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

สงเสริม พัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ในดานโครงสรางของรูปแบบการบริหารการจดั 

การกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยแตละดาน พบวา มีองคประกอบท่ีเปนกระบวนการดําเนินงาน 

คือ ดานการวางแผน จํานวน 10 องคประกอบ ดานการจัดองคการ จํานวน 9 องคประกอบ 

ดานการปฏิบัติการ จํานวน 7 องคประกอบ ดานการควบคุม จํานวน 5 องคประกอบ และแนวทาง

การจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 องคประกอบ 

        จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, หนา 48-50) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทย ตามความคิดเปนของผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการแขงขันกีฬาท้ัง 7 ดาน มีลักษณะดังนี้ 
  1) ดานวัตถุประสงคของการจัดการแขงขัน รูปแบบดานวัตถุประสงคท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสุด คือเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางดานกีฬาอยางเต็มความสามารถ และเปนพื้นฐาน
การพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ เพ่ือสรางเสริมความสามัคคีระหวางนักศึกษาและพัฒนาความรวมมือ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง เพ่ือปลูกฝงการมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับตางๆ ตลอดท้ังมีทัศนคติท่ีดีตอการเขารวมการแขงขัน สวนวัตถุประสงค
ท่ีมีความเหมาะสมมาก คือ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง  
              2) ดานกําหนดการและวิธีการจัดการแขงขัน รูปแบบดานกําหนดการและวิธีการ

จัดการแขงขันท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ควรจัดใหมีการแขงขันเปนประจําทุกป มีการกําหนด
เจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนไปตามประกาศแนบทาย                        
ท่ีคณะกรรมการบริหารฯ กําหนดโดยผลัดเวียนกันไปทั่วทุกมหาวิทยาลัยท้ัง 9 แหง และประกาศให
สมาชิกทราบอยางนอย 3 ป ลวงหนาถามีการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดการแขงขันในแตละชนิดกีฬา
ควรจัดใหเปน ไปตามมาตรฐานสากล กติกาการแขงขันควรใชกติกาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
ท่ีประกาศใหใชในปจจุบัน คณะกรรมการตัดสินควรใชของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือท่ีสมาคมฯ 
ใหการรับรอง สวนรูปแบบดานการกําหนดการและวิธีการจัดการแขงขันท่ีมีความเหมาะสมมากคือ 
ใหจัดการแขงขันในชวงระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ โดยใชเวลาการแขงขันไมเกิน 8 วัน รวมท้ัง
วันพิธีเปดและปดการแขงขัน ในกรณีท่ีไมสามารถจัดการแขงขันตามระยะเวลาดังกลาวไดใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารฯ 
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  3) ดานชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขัน รูปแบบดานชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ ชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขัน ควรแบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมกีฬา
บังคับ กลุมกีฬาเลือกสากล กลุมกีฬาเลือกท่ัวไป และกลุมกีฬาไทย กลุมกีฬาเลือกสากล ควรกําหนด 
ใหเลือกอยางนอย 8 ชนิดกีฬา จากชนิดกีฬาที่จัดใหมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส เอเชี่ยนเกมส กีฬา

มหาวิทยาลัยโลก หรือกีฬาโอลิมปกเกมส กลุมกีฬาไทยใหเลือกอยางนอย 1 ชนิดกีฬา ตามประกาศ
ของสมาคมกีฬาไทย ใหเจาภาพประกาศชนิดและประเภทกีฬาท่ีกําหนดใหมีการแขงขันในครั้งนั้นๆ 
ใหทุกมหาวิทยาลัยทราบ กอนพิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไมนอยกวา 
300 วัน สวนรูปแบบดานชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันที่มีความเหมาะสมมากคือ กลุมกีฬาบังคับ

ควรมี 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล กรีฑา และวายน้ํา กีฬาเลือกท่ัวไปใหเลือก
อยางนอย 1 ชนิดกีฬา ท่ีมีการจัดการแขงขันในระดับสากล นอกเหนือจากกีฬาบังคับ กีฬาเลือกสากล 
และกีฬาไทย และชนิดกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขัน ไมควรนอยกวา 15 และไมมากกวา 20 ชนิดกีฬา  
   4) ดานคุณสมบัติและขอกําหนดของผูเขาแขงขัน รูปแบบดานคุณสมบัติและขอกําหนด

ของผูเขาแขงขันท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เปนนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีผลการศึกษาอยูในสถานศึกษาสถานศึกษานั้น
อยางนอย 1 ภาคเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 เปนนักศึกษาท่ีไมอยูระหวางการถูกลงโทษ
ตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
หรือการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย และเปนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ท่ีสังกัดไมเกิน 6 ป 
  5) ดานรางวัลการแขงขัน รูปแบบดานรางวัลการแขงขันท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด

คือ การมอบเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรสําหรับผูชนะท่ี 1, 2 และ 3 ในวันท่ีทําการแขงขัน
รอบชิงชนะเลิศ ควรจัดของท่ีระลึกใหผูใหการสนับสนุนการจัดการแขงขัน ควรกําหนดวัน เวลา                  
ในการมอบเหรียญรางวัลใหแนนอน ณ สถานท่ีทําการแขงขัน สวนรูปแบบดานรางวัลการแขงขันท่ีมี
ความเหมาะสมมากคือ ใหเจาภาพพิจารณาจัดรางวัลเกียรติยศใหกับนักกีฬาท่ีสามารถทําลายสถิติกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยหรือสูงกวานั้น 
              6) ดานการจัดองคกรการแขงขัน รูปแบบดานการจัดองคกรการแขงขันที่ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดคือ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการ 2 คณะ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารกีฬาฯ และคณะกรรมการจัดการแขงขัน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
โดยควรประกอบดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง เปนกรรมการ
ตําแหนง คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย ควรประกอบดวย รองอธิการบดี ดานกิจการ
นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย  ที่เปนเจาภาพเปนรองประธานโดยตําแหนง คณะกรรมการ
จัดการแขงขันควรประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเจาภาพเสนอแตงตั้งเปนกรรมการตาม
ความเหมาะสม คณะกรรมการจัดการแขงขันควรประกอบดวย ประธานอนุกรรมการฝาย
ตางๆ เปนกรรมการคณะกรรมการจัดการแขงขันควรประกอบดวย ผู อํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพ เปนกรรมการและเลขานุการ สวนรูปแบบดานการ
จัดองคกรการแขงขันที่มีความเหมาะสมมากคือ รองอธิการบดีดานกิจการนักศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร
ฯ และรูปแบบดานการจัดองคกรการแขงขันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง คือคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัย ควรประกอบดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนประธาน
โดยตําแหนง 
   7) ดานการประเมินผลการแขงขัน รูปแบบดานการประเมินผลการแขงขันที่มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ ควรมีการประเมินผลกระบวนการจัดการแขงขันท้ังกอนการแขงขันระหวาง
การแขงขันและหลังการแขงขัน ควรมีการประเมินผลการจัดการแขงขันจาก นักกีฬา ผูฝกสอน
ผูควบคุมทีม ผูจัดการทีม ผูตัดสินและประชาชนท่ัวไป และควรมีการสรุปและประเมินผลภายใน 30 วัน 
หลังเสร็จสิ้นการแขงขันและแจงใหทุกมหาวิทยาลัยทราบ 
    2.11.2 งานวิจัยตางประเทศ 

        คิม (Kim, 1990; อางถึงใน ไพฑูรย กันสิงห, 2552, หนา 113) ไดทําการวิจัยเรื่อง “นโยบาย

รัฐบาลสําหรับการสงเสริมกีฬาเพ่ือมวลชนในประเทศเกาหลี” การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหนโยบาย

ท่ีเสนอโดย Pal (1987) เพื่อศึกษาทบทวนนโยบายรัฐบาลสําหรับการสงเสริมกีฬาเพื่อมวลชน

ในประเทศเกาหลีใต มีการศึกษาสิ่งท่ีเปนตัวกําหนดแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลสําหรับกีฬาเพ่ือมวลชน  

จากมุมมองดานสังคมและประวัติศาสตรการวิเคราะหนโยบายดานกีฬาเพ่ือมวลชนของรัฐบาลปจจุบัน

รวมท้ังผลท่ีไดรับทําใหสามารถระบุจุดแข็งและจุดออนของโปรแกรมท่ีจัดอยูได 

 เชง (Cheng, 1993; อางถึงใน ไพฑูรย กันสิงห, 2552, หนา 113) ไดทําการวิจัยเรื่อง

“การประเมินสมรรถนะในการจัดการกีฬาสําหรับประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)” วัตถุประสงคของ

การวิจัยครั้งนี้เปนการกําหนดสมรรถนะตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการจัดการกีฬาใหไดผลดีและถายทอด

ความรูท่ีจําเปนท่ีจะตองมีในการเปนผูนําและการจัดการกีฬาไปสูหลักสูตรการศึกษาของไตหวัน    

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนผูจัดการกีฬาในไตหวัน รวม 334 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสํารวจ

ผูปฏิบัติงานการจัดการ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

              1) สมรรถนะทางวิชาชีพผูจัดการกีฬาในไตหวันเรียงลําดับจากสูง มีดังนี้ ความรู

เก่ียวกับกีฬา มนุษยสัมพันธ การพูดตอสาธารณะชน การจัดการดานบุคลากร การจัดการดานการเงิน  

สมรรถภาพสวนบุคคล การจัดการดานเวลา อ่ืนๆ  

  2) การจัดการศึกษา สําหรับผูจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนจาก 

คอมพิวเตอร การบาดเจ็บจากการกีฬา การจัดการดานบุคลากร การจัดโปรแกรมสําหรับนันทนาการ 

และกีฬาเยาวชน การสื่อสารระหวางบุคคล การตัดสินกีฬา การจัดกิจกรรม 

  3) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางผูอํานวยการกีฬา องคกรควบคุม

ระดับชาติและการกีฬาอาชีพในแงการจัดการกีฬาในดานที่ศึกษาจํานวนชั่วโมงในการฝกงาน องคกร

ท่ีทําหนาท่ีเปนสถานท่ีฝกงานสําหรับนักศึกษาปริญญาโท หนาท่ีหลักของผูจัดการกีฬาและการรับรอง

วุฒิสําหรับผูจัดกีฬา 
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   วัตสัน (Watson, 1997, p. 3251) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของทัศนคติและแรงจูงใจ

ในการใชเวลาวางท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกายของนักศึกษาในวิทยาลัย   

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญตอบคําถามวาไมคอยมีเวลาวางในการออกกําลังกาย เนื่องจาก

มีเวลาไมเพียงพอแตพวกเขาใชเวลา 2-3 ชั่วโมงตอวันในการวาง แตเปนเรื่องการขาดความสนใจ

ในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกายเพราะขาดทัศนคติและแรงจูงใจท่ีดี 

 แมคโกวเวอน (McGovern, 1999, p. 4057) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบที่ดีที่สุด

ในการประเมินผลการใหบริการอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักกีฬาชั้นนําเพ่ือตรวจสอบ

คุณคาและผลกระทบการใหบริการของศูนยฝกกีฬานานาชาติแหงชาติแคนาดา กลุมตัวอยาง

เปนนักกีฬา ผูฝกสอนและผูจัดบริการของศูนยฝก จํานวน 17 ชนิดกีฬาและ 11 การใหบริการ 

โดยประเมินผลการใหบริการใหบริการดานตางๆ คือ การแพทย สรีรวิทยา การนวด จิตวิทยาการกีฬา 

โภชนาการกายภาพบําบัด ความแข็งแรงและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ศูนยทรัพยากรนักกีฬา

อาชีพและการวางแผนการเงิน และการประชาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดบริการท่ีไดผล

และเปนสิ่งท่ีนักกีฬาชั้นนําตองการมากเปนพิเศษ คือ งานอาชีพซ่ึงเปนสิ่งท่ีแตละคนคํานึงในการพัฒนา

ตนเอง นักกีฬาท่ีไดรบัมอบอํานาจในการวางแผน การจัดชวงการฝก และการพัฒนาการฝกของโปรแกรม

มีความรูสึกในการรับผิดชอบและอุทิศตัวการฝกเปนอยางมาก ซ่ึงพบวา จุดเนนหนักความตองการ

ของนักกีฬาแตละคนอยูท่ีตองการใหศูนยฝกกีฬามีการพัฒนาโปรแกรมการฝก และตองการใหทีม

บริการกีฬาพัฒนาความสามัคคีซ่ึงเก่ียวของกับผลท่ีตามมาในศูนยฝกนี้ 

 โก (Ko, 2001, p. 3101) ไดศึกษารูปแบบของสหมิติและการจัดเรียงลําดับคุณภาพ

ของการบริการของผูมีสวนรวมในอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อ 1) สรางและทดสอบรูปแบบความคิด

ของการบริการกีฬาเก่ียวกับการรับรูในคุณภาพของการบริการ 2) ตรวจสอบความเปนเหตุเปนผลกัน

ระหวางคุณภาพของการบริการของผูมีสวนรวมทางการกีฬา ซึ่งรูปแบบที่นําเสนอนี้คุณภาพของ

การบริการประกอบดวย 4 มิติ คือ คุณภาพของโปรแกรมปฏิสัมพันธระหวางกันผลท่ีไดรับและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบท้ัง 3 รูปแบบมีความเหมาะสม สรุปไดวารูปแบบ

โดยรวมสามารถนําไปใชได นอกจากนั้นผลการวิจัยยังบงชี้วาคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ

มีความสําคัญเทาเทียมกันในการทําใหลูกคาสนใจสั่งซื้อในอนาคต การวัดผลตามรูปแบบตางๆ 

บงชี้คุณภาพของการบริการของผูมีสวนรวมทางการกีฬาท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูวิจัยมีคาความเชื่อม่ันและ

ความเท่ียงตรงสูง   
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

        การวิจัยนี้เปนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีจุดมุงหมาย

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

ดําเนินตามข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 

 ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

 ข้ันตอนท่ี 4 การยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  

3.1 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

     สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

                   

      การศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย เปนการศึกษาและสํารวจเบื้องตนโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยและรายงานท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

มีข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1.1 ประชากรของการวิจัยจํานวน 3 กลุม เปนประชากรประเภทไมทราบจํานวน 

(indefinite population) สําหรับการวิจัยครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางขึ้นอยูกับความอิ่มตัวของขอมูล 

ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ปรากฏวาขอมูลอ่ิมตัวเม่ือสัมภาษณท้ังหมด 20 ราย ดังนี้ 

              1) ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิ นายก รองนายก ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
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องคการบริหารสวนตําบล) ที่มีประสบการณในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท่ีมีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของไมนอยกวา 4 ป จํานวน 2 คน 

  2) ผูท่ีเก่ียวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองทองถิ่นแหงประเทศไทย 

(โดยตําแหนง อาทิ ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา

สันทนาการ นักวิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) 

 

ท่ีมีสวนรวมหรือเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

ไมนอยกวา 10 ป จํานวน 5 คน                       

  3) ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 10 ป จํานวน 13 คน 

 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    

             เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง  

       3.1.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

  1) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ ศึกษาเอกสาร วารสาร งานวิจัย หนังสือพิมพ 

ซ่ึงความนาเชื่อถือของเอกสาร ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับผูเขียนที่มีประสบการณและมีบทบาท

ทางวิชาการ 

  2) นําขอมูลในขอ 1) มาสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  

            3.1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

 3.1.5 การวิเคราะหขอมูล 

         1) วิเคราะหเนื้อหาโดยการวิเคราะหคําตอบใหตรงประเด็นกับขอคําถาม รวมทั้ง

การตีความเพ่ือสรุปใหเห็นขอคนพบ จัดกลุมความหมาย (เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ, กาญจนา 

ตั้งชลทิพย, 2552, หนา 51) 

  2) วิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลโดยวิธีใหผูใหขอมูลอานหรือตรวจสอบซํ้าอีกครั้ง

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของประเด็นและความเท่ียงตรงของขอมูลท่ีศึกษา (สาลี่ สุภาภรณ, 2550, 

หนา 165)  

                         

3.2 ข้ันตอนที่ 2 รางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      แหงประเทศไทย 
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       รางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   

ข้ันตอนนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศ โดยใชกระบวนการเทคนิคเดลฟาย โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยดังนี้ 

 ประชากรของการวิจัยจํานวน 4 กลุม เปนประชากรประเภทไมทราบจํานวน สําหรับ

การวิจัยครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธีแบบแบงชั้น จากนั้นใชวิธีการคัดเลือก

แบบเทคนิคการบอกตอ จํานวน 18 คน ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย และมีสวนรวมหรือเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทยไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 คน 

  2) ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิ นายก รองนายก ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีมีประสบการณในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 2 ครั้ง และมีสวนรวมหรือเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยไมนอยกวา 6 ป จํานวน 2 คน 

  3) ผูท่ีเก่ียวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

(โดยตําแหนง อาทิ ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 

สันทนาการ นักวิชาการขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) ท่ีมีสวนรวม

หรือเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ไมนอยกวา 15 ป 

จํานวน 7 คน 

   4) ผูฝกสอนกีฬา ท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 15 ป จํานวน 6 คน 

  3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    

              1) แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (รอบท่ี 1) เก่ียวกับรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย เปนแบบสัมภาษณปลายเปด ประกอบดวย 

การวางแผน การจัดองคกร การปฏิบัติการ และการควบคุม 

  2) แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ (รอบท่ี 2) และการยืนยันความคิดเห็น

ในรอบท่ี 3 แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 3.2.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1) การสรางแบบสอบถาม (รอบท่ี 1) ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับรางรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จากการศึกษา
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 และแนวคิดภายใตกรอบแนวคิดทางดานบริหารจัดการของ

Bridges & Roquemore (2001) ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการและ

ดานการควบคุม                                                

  2) การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรอบท่ี 2 ไดแก แบบสอบถาม                 

ท่ีสรางข้ึนจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม 

ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาเพื่อที่จะนําไปสอบถามความคิดเห็นผูเชี ่ยวชาญ 

ตามวิธีการเทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2 ผูวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา  

  3) การสรางแบบสอบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ไดแก แบบสอบถาม

ท่ีนําเสนอขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาวิเคราะหหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวาง 

ควอไทลของกลุม และนําแสดงไวในแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

 3.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

    1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 

  2) ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกับผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง ทางไปรษณียและ

ทางไปรษณียอีเล็กทรอนิคส (e-mail) 

 

 3.2.5 การวิเคราะหขอมูล 

            ตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน

เทคนิคเดลฟาย ดังนี้ 

   1) รอบท่ี 1 นําขอมูลจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญเพ่ือสรางรางรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ลักษณะปลายเปดมาวิเคราะหเนื้อหา  

       2) รอบท่ี 2 นาํขอมูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 1 มาสรางแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณคา 5 ระดับ ใหผูทรงคุณวุฒิทางดานกีฬาตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา 

โดยการหาคาความสอดคลอง (IOC: index of item-objective congruence) และสงใหผูเชี่ยวชาญ

แสดงความคิดเห็น จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล

ของแตละขอความพรอมท้ังแสดงตําแหนงคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละขอความ

และตําแหนงตําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละทานในรอบท่ี 2 สงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาและ

ทบทวนคําตอบเดิมของตนเองอีกครั้ง 
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  3) รอบท่ี 3 แบบสอบถามชุดเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยแสดงคามัธยฐาน

และคาพิสัยระหวางควอไทล ของการแสดงความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล                     

ท่ีตอบแบบสอบถามในรอบกอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาทบทวนคําตอบอีกครั้ง 

ถาความคิดเห็นไมตรงกับความคิดเห็นของกลุมก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันความคิดเห็นตนได 

โดยสามารถใหเหตุผลประกอบหลังจากนั้นผูวิจัยนําคําตอบในรอบที่ 3 มาวิเคราะหคามัธยฐาน 

คาพิสัยควอไทล 

 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 โดยพิจารณาคัดเลือกขอท่ีมี

คามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยควอไทล 1.50 ลงมา นําไปกําหนดเปนรางรูปแบบ

ท่ีเหมาะสม  

 คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) คํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทล

ท่ี 1 กับ ควอไทลท่ี 3 ขอความใดมีคาตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมี

ตอขอความนั้นสอดคลองกัน แตคาพิสัยระหวางควอไทลของขอความใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวา

ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน (บุญสง  โกสะ, 2542, หนา 229)  

                                      

3.3 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง         

      สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

             

 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                              

แหงประเทศไทย การดําเนินการในข้ันตอนนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ                  

ใหขอเสนอแนะและตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                

แหงประเทศไทย มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

 ประชากรของการวิจัยจํานวน 5 กลุม ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ โดยใชวิธีแบงชั้น จากนั้น

กลุมตัวอยางในแตละชั้นใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย และมีสวนรวมหรือเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 15 ป จํานวน 2 คน 

  2) ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิ นายก รองนายกขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
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องคการบริหารสวนตําบล) ที่มีประสบการณในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ไมนอยกวา 2 ครั้ง และมีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของในการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยไมนอยกวา 8 ป จํานวน 1 คน 

  3) ผูท่ีเก่ียวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

(โดยตําแหนง อาทิ ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 

สันทนาการ นักวิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) 

ท่ีมีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของในการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย                  

ไมนอยกวา 20 ป จํานวน 1 คน 

  4) ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 20 ป จํานวน 1 คน 

    5) ผูชํานาญการดานการกีฬา  

                        (1) การกีฬาแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน 

                       (2) กรมพลศึกษา จํานวน 1 คน 

                       (3) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน                             

                  (4) จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา จํานวน 1 คน 

            3.3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    

            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท่ีไดจากการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยโดยผูเชี่ยวชาญ  

 3.3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

 นําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 รางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอความคิดเห็นวามีความเหมาะสมและ

สอดคลองกัน มาสรางเปนรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย  

 3.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

                    1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เพ่ือขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในการเขารวมประชุมสัมมนา 

  2) ผูวิจัยจัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ วิพากษและใหขอเสนอแนะ

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ในวันศุกรที่ 25

พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ณ หองประชุมอาคารปองกัน ชั้น 2 เทศบาล

เมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
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 3.3.5 การวิเคราะหขอมูล 

            วิเคราะหขอมูลจากการบนัทึกจากการประชุมสมัมนาผูทรงคุณวุฒิวิพากษและใหขอเสนอแนะ

การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

โดยนําขอมูลมาทําการวิเคราะหความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลโดยวิธีการตรวจสอบขอมูล

โดยกลุมตัวอยาง (member checks or member checking) ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับการแนะนําจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทําการปรับปรุง แกไขและนํากลับไปใหผูใหขอมูลอานหรือตรวจสอบซํ้าอีกครั้ง (recheck) 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงของขอมูลและประเด็นที่ตรงกับผูใหขอมูล (สาลี่ สุภาภรณ, 

2550, หนา 165)  

 

3.4 ข้ันตอนที่ 4 การยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

      องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยและสรุปผลการวิจัย 

 

 การยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและสรุปผลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  3.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยดังนี้ 

  1) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการแขงขัน/เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย   

  (1) ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิ นายก รองนายก ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล)  

                 (2) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิเชน ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หัวหนา

ฝายสงเสริมการศึกษา สันทนาการ นักวิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล)  

                     (3) ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขัน จํานวนทั้งสิ้น 4,700 คน ดังนี้ ภาคใต 

1,467 คน ภาคกลาง 779 คน ภาคตะวันออก 727 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,426 คน และ

ภาคกลาง 727 คน 

   กลุมตัวอยางไดมาโดยไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 

random sampling)  

       ข้ันตอนท่ี 1 แบงกลุมประชากรออกเปน 3 ระดับชั้น คือ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

99 

                        (1) ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิ นายก รองนายก ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล)  

                   (2) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย (โดยตําแหนง อาทิเชน ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หัวหนา

ฝายสงเสริมการศึกษา สันทนาการ นักวิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล)  

                        (3) ผูฝกสอนกีฬาท่ีนํานักกีฬาเขาแขงขัน   

      ข้ันตอนท่ี 2 เลือกจังหวัดแตละภาคท่ีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการแขงขัน 

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 5 ภาค ประจําปการศึกษา 

2554 จํานวน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และ

เพชรบูรณ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

                         ข้ันตอนท่ี 3 เลือกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล

ท่ีเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 

รอบคัดเลือกระดับภาค โดยการสุมตัวอยางเจาะจง  

                         ข้ันตอนท่ี 4 เลือกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบรหิารสวนตําบล

ท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 โดยการสุมตัวอยาง

แบบงาย เนื่องจากในการศึกษาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป lisrel จําเปนตองใชกลุมตัวอยาง

ท่ีมีขนาดใหญพอสมควร ซ่ึงบูมสมา (Boomsma, 1983; อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 311) 

เสนอไวในบทความป 1983 วากลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมควรเปน 400 คน การศึกษาในครั้งนี้

จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน   

  2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก แบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะสมรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ซ่ึงมี 2 ตอน ไดแก 

                    (1) ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะแบบตรวจสอบ

รายการ 2(checklist) ไดแก ชื่อหนวยงาน ตําแหนงหนาท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

                  (2) ตอนท่ี 2 เปนการแสดงความคิดเห็นเ พ่ือยืนยันความเหมาะสมรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในลักษณะมาตรประมาณคา 

5 ระดับ         

              3) การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 
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   (1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก แบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะสม 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท่ีไดรับการตรวจสอบ

จากผูทรงคุณวุฒิในข้ันตอนท่ี 3 มาสรางเปนขอคําถามเพ่ือยืนยันความเหมาะสมรูปแบบการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ซ่ึงแบบสอบถามนี้เปนลักษณะ2

ตรวจรายการ 2และมาตรประมาณคา 5 ระดับ เนื่องจากแบบสอบถามท่ีดีควรใชคําถามสั้นๆ แทนที่

จะใชคําถามยาวๆ เพราะเขาใจงายกวา โดยเฉลี่ยแบบสอบถามท่ีมีจํานวนหนาเพ่ิมข้ึนหนึ่งหนาทําใหมี

การตอบกลับมานอยลง 0.5% (บุญสง โกสะ, 2542, หนา 34-36) ผูวิจัยจึงไดปรับลักษณะขอคําถามใหม 

จัดหมวดหมู โดยไดปรึกษาคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา   

                       (2) การตรวจสอบเครื่องมือ นําแบบสอบถามเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ไปหาคาความเชื่อมั่น

โดยทดลองใช (try-out) กับกลุมท่ีคลายกับกลุมตัวอยาง ไดแก เทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 20 คน 

และเทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 20 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α-cofficient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยไดคาความเชื่อม่ัน .9853 

              4) การเก็บรวบรวมขอมูล 

                     (1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

                     (2) ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองและจัดสงทางไปรษณีย 

                5) การวิเคราะหขอมูล 

                      (1) วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-cofficient) 

ของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

              (2) วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยการหาคารอยละ    

                     (3) วิเคราะหองคประกอบยืนยันความเหมาะสมองคประกอบของรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

Lisrel 

 

3.5 สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 
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ข้ันตอนท่ี 2 รางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               แหงประเทศไทย               

                      

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

               สวนทองถ่ินแหงประเทศไทยและสรุปผลการการวิจัย 

    

 

 

สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

การสนทนากลุม 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทยท่ีไดรับการตรวจสอบ 

ความคิดเห็น

ผูเชี่ยวชาญ 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทยท่ีไดรับการยืนยัน 
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแหงประเทศไทย 

การคนควาเอกสาร                 

เก็บรวบรวมขอมูล                  

ดวยการสัมภาษณเชิงลึก                                    
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ภาพ 2  สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 

 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย/สรุปผลการวิจยั ขอคนพบจากการวิจัย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

        ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน

4 ข้ันตอน ดังนี้ 

        4.1 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

        4.2 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

           4.3 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

        4.4 ข้ันตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการยืนยันความเหมาะสมรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 

4.1 ข้ันตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร 

     ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

 

ตาราง 7  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางไดแก ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน  

             ผูมีสวนเก่ียวของ ผูฝกสอนท่ีเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

             แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 รอบคัดเลือก   

 

ภาคการแขงขัน 

ลักษณะ 

จํานวน 

(n=20) 
รอยละ ประธาน

คณะกรรมการ

จัดการแขงขัน 

ผูมีสวน

เก่ียวของ 
ผูฝกสอน 

เทศบาลเมืองศรีราชา 1 - 2 3 15.00 

เทศบาลเมืองนครนายก 1 - 1 2 10.00 
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เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - 1 - 1 5.00 

เทศบาลนครเชียงใหม - 1 1 2 10.00 

เทศบาลเมืองนราธิวาส - 1 - 1 5.00 

เทศบาลนครแหลมฉบัง - 1 2 3 15.00 

เทศบาลเมืองยโสธร - - 2 2 10.00 

ตาราง 7  (ตอ) 

 

ภาคการแขงขัน 

ลักษณะ 

จํานวน 

(n=20) 
รอยละ ประธาน

คณะกรรมการ

จัดการแขงขัน 

ผูมีสวน

เก่ียวของ 
ผูฝกสอน 

เทศบาลเมืองสุรินทร - - 1 1 5.00 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - - 1 1 5.00 

เทศบาลนครพิษณุโลก - - 1 1 5.00 

เทศบาลนครสงขลา - 1 - 1 5.00 

รวม 2 (10.00) 5 (25.00) 13 (65.00) 20 100.00 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา กลุมตัวอยาง ไดแก ประธานฝายจัดการแขงขัน ผูมีสวนเก่ียวของ และ

ผูฝกสอนท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย สวนใหญเปนผูฝกสอน

คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาผูมีสวนเก่ียวของ คิดเปนรอยละ 25.00 และประธานฝายจัดการแขงขัน

คิดเปนรอยละ 10.00  

  

ตาราง 8  สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย       

 

องคประกอบ ปญหาขอคนพบ 

การวางแผน วัตถุประสงค 

1. ไมเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

2. ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีเห็นคุณคาและความสําคัญของ 

    การเลนกีฬา 

3. ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพ 
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    ทางกีฬา 

4. ขาดการลูกฝงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา   

5. วัตถุประสงคการจัดการแขงขันไมสอดคลองกับการแขงขัน  

6. จัดการแขงขันตองดูท่ีการพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานกับการพัฒนาการกีฬา    

    เพ่ือความเปนเลิศ  

7. การจัดการแขงขันไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพราะปจจุบัน  

    เนนการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศ   

  8. การจัดการแขงขันกีฬาไมนึกถึงนักเรียนในหลักสูตรคณะกรรมการการศึกษา   

                            ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรโรงเรียนกีฬา การจัดการแขงขันควรท่ีจะมุงเนน  

                            จุดประสงค เชน เนนความเปนเลิศในระดับท่ีสูงข้ึน    

ตาราง 8 (ตอ) 

 

องคประกอบ ปญหาขอคนพบ 

  9. การจัดการแขงขันไมเปนไปตามมาตรฐาน   

 นโยบาย 

10. นโยบายการจัดการแขงขันเปลี่ยนแปลงบอยเพราะผูปฏิบัติไมสามารถ 

      ท่ีจะปฏิบัติตามได 

11. นโยบายในแตละปไมชัดเจน 

12. ผูบริหารมอบนโยบายแลวไมกํากับดูแล    

การจัดองคกร 1. คณะกรรมการบริหารไมไดมอบงานใหฝายปฏิบัติ 

2. ความยุงยากตอการประสานงานกับหนวยงานหลายฝายท้ังหนวยงานภายใน  

    และภายนอก 

3. ขาดการจัดการแขงขันในรูปของคณะกรรมการจากสวนกลาง   

4. คณะกรรมการฝายตางๆ บางครั้งทํางานซํ้าซอนกัน 

5. หนวยงานรับผิดชอบขาดประสบการณดานการจัดการแขงขันกีฬา 

6. หนวยงานองคกรฯ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเรื่องกีฬา หรือมีก็ขาดประสบการณ  

    จัดการแขงขันกีฬาในระดับใหญๆ 

การปฏิบัติการ ขอบังคับ 

1. กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับในแตละปไมชัดเจน 

2. การจัดการแขงขันตั้งแตรอบคัดเลือกระดับจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

    แหงประเทศไทยไมเปนแนวทางเดียวกัน 
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3. สวนกลางไมไดกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

4. การจัดการแขงขันขาดมาตรฐาน   

บทท่ัวไป 

5. ชวงวันทําการแขงขันนอยทําใหการจัดการแขงขันกีฬาบางชนิดจัดได 

    ไมเหมาะสม 

6. ขาดความรวมมือกับสมาคมชนิดตางๆ เพ่ือใหการแขงขันเปนไปตาม 

    มาตรฐาน 

   7. กีฬาสาธิตไมมีการแขงขันในรอบคัดเลือก ทําใหไมไดเตรียมความพรอม 

           สําหรับนักกีฬาและฝายจัดการแขงขัน 

  8. เอกสารการสมัครแขงขันมากเกินไปบางฉบับซํ้าซอน 

  9. เอกสารการสมัครเขาแขงขันบางครั้งการลงลายมือชื่อของขาราชการการเมือง 

                ไมสามารถติดตามมาลงลายมือชื่อได เอกสารบางฉบับซํ้าซอน 

  10. ผูบริหารไมสะดวกการลงลายมือชื่อในเอกสาร  

  11. ควรลดข้ันตอนเอกสารลงเพราะจะไดลดภาระการทํางาน 

 

ตาราง 8 (ตอ) 

 

องคประกอบ ปญหาขอคนพบ 

 คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

12. นักกีฬาหนึ่งคนลงเลนไดทุกชนิดกีฬาไมเปนการพัฒนานักกีฬา 

13. ยังไมไดตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย  

14. นักกีฬาบางสวนติดทีมชาติดังนั้นระเบียบกติกาตองเขมงวด 

กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

15. เจาหนาท่ีและผูตัดสินปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดบอย มาชา 

16. ขาดความยุติธรรม 

17. ปญหาในดานกติกาการแขงขัน 

18. ผูฝกสอนกับผูตัดสินเกิดการทะเลาะเบาะแวง  

19. ไมไดมาตรฐานนํานักศึกษาพลศึกษามาตัดสินซ่ึงขาดประสบการณในการตัดสิน 

สนามกีฬาและอุปกรณ 

20. เจาภาพไมมีอุปกรณเปนของตนเอง  

21. สนามกีฬา อุปกรณ ไมไดมาตรฐาน 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 105 

22. อุปกรณกีฬาไมไดระบุใหชัดเจนวาตองไดรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

      ชนิดนั้นๆ  

การใชสารตองหาม  

23. ขาดการตรวจสารตองหาม สารกระตุน เพ่ือการแขงขันจะไดมีมาตรฐาน   

24. คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันควรแตงตั้งฝายตรวจสารตองหามสารกระตุน 

การประทวง 

25. ระเบียบการประทวงไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

บทลงโทษ 

26. บทลงโทษไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

การควบคุม 1. การจัดการแขงขันขาดการประเมินและสรุปผลการจัดการแขงขัน 

2. เจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมไดกํากับดูแลในการประเมิน 

    และสรุปผล 

3. การแขงขันในระดับรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  

    องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบปญหาจึงไมมีขอมูลสําหรับนําไปใช    

    ในการจัดการแขงขันกีฬาของตนเองและการเปนเจาภาพการจัดการแขงขัน   

    ในครั้งตอไป  

4. เจาภาพจัดการแขงขันไมไดทําการประเมินเกรงวากลัวจะทราบขอมูล 

    ท่ีเกิดการจัดการท่ีผิดพลาด 

 

 

 ขอเสนอแนะดานวัตถุประสงค 

  1) ดานการวางแผน 

                (1) ควรเนนการจัดการแขงขนกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

       (2) ควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงคการจัดการแขงขัน 

   (3) ควรมีการปรับปรุงนโยบายการจัดการแขงขัน 

  2) ดานการจัดองคกร 

                กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง   

            3) ดานการปฏิบัติการ 

                ขอบังคับ 

                (1) กีฬาสาธิตไมไดรับการยอมรับควรพิจารณากีฬาอ่ืนมาสาธิตในปตอไป                   
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                (2) กีฬาสาธิตไดรับการยอมรับก็ใหบรรจุเปนกีฬาหลักในปตอไป 

         บทท่ัวไป 

                (3) ไมชัดเจนคุณสมบัตินักกีฬาท่ีจะเปนตัวแทนของทีมเทศบาลอาจพิจารณาคัดเลือก

จากหลายๆ ทีมท่ีเขาแขงขันคัดเลือกภายในของแตละเทศบาล และนักกีฬาท่ีเปน ตัวแทนของภาค

ตองเปนทีมของเทศบาลท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศการแขงขันในรอบคัดเลือกระดับภาค 

                กรรมการผูตัดสินและผูชีขาดกีฬา 

                (4) ควรมีการรวมมือกับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือใหการจัดการแขงขันและ

การตัดสิน เพราะจะไดจัดการแขงขันไดมาตรฐานระดับชาติ เชน กีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ  

      บทลงโทษ 

               (5) กรมสงเสริมฯ ควรเปนผูกําหนดและรับผิดชอบ   

  4) การควบคุม 

       เจาภาพนาท่ีจะสอบถามความคิดเห็นจากความเปนจริงของผูเขารวมการแขงขัน

เพ่ือจะไดทราบวาผูเก่ียวของท่ีเขารวมการแขงขันคิดเชนไร 

 จากตาราง 8 พบวา สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ประกอบดวย  

   1) ดานการวางแผน ไดแก วัตถุประสงค อาทิเชน ไมเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของนักเรียนไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีเห็นคุณคาและความสําคัญของการเลนกีฬา 

ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางกีฬา วัตถุประสงค

การจัดการแขงขันไมสอดคลองกับการแขงขัน นโยบายการจัดการแขงขันเปลี่ยนแปลงบอย

เพราะผูปฏิบัติไมสามารถท่ีจะปฏิบัติตามได นโยบายไมชัดเจนในแตละปในปท่ีผานมาโรงเรียนกีฬา

แขงขันเฉพาะโรงเรียนกีฬาในปนี้รวมท้ังสองหลักสูตร ทําใหไมชัดเจนในนโยบายของการจัดการแขงขัน  

ผูบริหารควรดูแลไมใชใหนโยบายแลวไมกํากับดูแล    

  2) ดานการจัดองคกร ไดแก คณะกรรมการบริหารไมไดมอบงานใหฝายปฏิบัติ 

ขาดการจัดการแขงขันในรูปของคณะกรรมการจากสวนกลาง หนวยงานรับผิดชอบขาดประสบการณ

ดานการจัดการแขงขันกีฬา หรือมีก็ขาดประสบการณจัดการแขงขันกีฬาในระดับใหญๆ 

            3) ดานการปฏิบัติการ ไดแก ขอบังคับ กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับในแตละปไมชัดเจน 

การจัดการแขงขันตั้งแตรอบคัดเลือกระดับจนถึงรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยไมเปนแนวทางเดียวกัน 

สวนกลางไมไดกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การจัดการแขงขันขาดมาตรฐาน บททั่วไป ชวงวัน

ทําการแขงขันนอยทําใหการจัดการแขงขันกีฬาบางชนิดจัดไดไมเหมาะสม ขาดความรวมมือกับ

สมาคมชนิดตางๆ เพ่ือใหการแขงขันเปนไปตามมาตรฐาน กีฬาสาธิตไมมีการจัดการแขงขัน

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 107 

ในรอบคัดเลือก ทําใหไมไดเตรียมความพรอมสําหรับนักกีฬาและฝายจัดการแขงขัน เอกสารการสมัคร

แขงขันมากเกินไปบางฉบับซํ้าซอน เอกสารการสมัครเขาแขงขันบางครั้งการลงลายมือชื่อของ

ขาราชการการเมืองไมสามารถติดตามมาลงลายมือชื่อได ผูบริหารไมสะดวกการลงลายมือชื่อในเอกสาร

มากเกินไป เอกสารควรลดข้ันตอนลงเพราะจะไดลดภาระการทํางาน คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของ

กับทีม นักกีฬาหนึ่งคนลงเลนไดทุกชนิด กีฬาไมเปนการพัฒนานักกีฬา คุณสมบัติของนักกีฬายังไมได

ตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย นักกีฬาบางสวนติดทีมชาติดังนั้นระเบียบกติกา

ตองเขมงวด กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา เจาหนาท่ีและผูตัดสินปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดบอย มาชา 

ขาดความยุติธรรม มีปญหาในดานกติกาการแขงขัน ผูฝกสอนกับผูตัดสินเกิดการทะเลาะเบาะแวง 

ไมไดมาตรฐานนํานักศึกษาพลศึกษามาตัดสินซ่ึงขาดประสบการณในการตัดสินสนามกีฬาและอุปกรณ 

เจาภาพไมมีอุปกรณเปนของตนเอง สนามกีฬา อุปกรณไมไดมาตรฐานอุปกรณกีฬาไมไดระบุใหชัดเจน

วาตองไดรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดนั้นๆ การใชสารตองหาม ขาดการตรวจสารตองหาม 

สารกระตุน เพ่ือการแขงขันจะไดมีมาตรฐาน คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันควรไมไดแตงตั้ง

ฝายตรวจสารตองหาม สารกระตุน การประทวง ระเบียบการประทวงปจจุบันไมสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล บทลงโทษ บทลงโทษปจจุบันไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

  4) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการแขงขันขาดการประเมินและสรุปผลการจัด 

การแขงขันเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมไดกํากับดูแลในการประเมินและสรุปผล 

การแขงขันในระดับรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไมทราบปญหาจึงไมมีขอมูลสําหรับผูที่จะนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬาของตนเอง เจาภาพ

การจัดการแขงขันในครั้งตอไป  

 

4.2 ข้ันตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญตอรางรูปแบบการจัดการแขงขัน  

      กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

 

 ข้ันตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คน 

ถึงความเหมาะสมของรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย โดยวิธีเทคนิคเดลฟาย ในรอบท่ี 2-3 มาหาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล

โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

  

 ตาราง 9  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลดานการวางแผนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

             ตอรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

             (รอบท่ี 2=*) (รอบท่ี 3=/) 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn.       ระดับ 

  ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

 ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

วัตถุประสงค 

สุขภาพพลานามัย 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดาน 

    รางกาย จิตใจ อารมณสังคมและ 

    สติปญญามีบุคลิกภาพท่ีดี 

 

 

* / 

     

 

มากท่ีสุด 

 

 

0.00 

 

 

สอดคลอง 

2. นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออก 

    กําลังกายดวยการเลนกีฬา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

คุณธรรมและจริยธรรม         

1. นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี * /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

2. นักเรียน ครู แขงขันกีฬา 

    ดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และ 

    ยุติธรรม 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

3. นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา 

    มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ  

    กติกา ขอบังคับ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย         

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับ   

    แผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิ

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

2. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับ 

    มาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ  

    กรมพลศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน * /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ * /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึง 

    ตามความถนัดและความสนใจของ 

    แตละบุคคล 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิด * /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 
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    ประโยชนโดยการออกกําลังกาย 

    และแขงขันกีฬา 

 

ตาราง 9  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

การบูรณาการทํางานรวมกัน         

1. บูรณาการจัดการแขงขันกีฬา 

    รวมกับหนวยงานตางๆ 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

    เศรษฐกิจและสังคม         

2. จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและ   

    เรียบงาย 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

นโยบาย         

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดาน 

    รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ 

    สติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

2. นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออก 

    กําลังกายดวยการเลนกีฬา 

* /     มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอง 

คุณธรรมและจริยธรรม         

1. นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี * /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

2. นักเรียน ครู แขงขันกีฬา 

    ดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และ  

    ยุติธรรม 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

3. นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา 

    มีระเบียบวินัยและ ปฏิบัติตามกฎ  

    กติกา ขอบังคับ 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย         

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับ 

    แผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิ

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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2. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับ 

    มาตรฐานการกีฬาของ 

    กรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา  

    การกีฬาแหงประเทศไทย 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน * /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ * /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

 

ตาราง 9  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึง 

    ตามความถนัดและความสนใจ 

    ของแตละบุคคล 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิด 

    ประโยชนโดยการออกกําลังกาย 

    และแขงขันกีฬา 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

การบูรณาการทํางานรวมกัน         

1. บูรณาการจัดการแขงขันกีฬา   

    รวมกับหนวยงานตางๆ 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

    เศรษฐกิจและสังคม         

2. จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและ 

    เรียบงาย 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

 

        จากตาราง 9 แสดงวา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นวารางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในการวางแผน มีความเหมาะสมมากที่สุด 

(mdn. = 4.50-5.00) ในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ทุกขอ และมีความสอดคลอง (คา i.r. ตั้งแต 1.50 

ลงมา) ทุกขอ              
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ตาราง 10  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลดานการจัดองคกร ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

           ตอรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

              (รอบท่ี 2=*) (รอบท่ี 3=/) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

1. การจัดการแขงขันกีฬาใหมี 

    คณะกรรมการสองคณะ ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

    (2) คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

2. คณะกรรมการท้ังสองคณะอยูในตําแหนง 

    จนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

3. คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน  

    ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ  

    ประธานฯ รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ   

    ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการ 

    สาธารณะ และการศึกษาทองถ่ิน 

    ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 

    ในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 112 

    การศึกษานอกระบบ และศูนยพัฒนา 

    เด็กเล็ก ผูอํานวยการสํานักประสานและ   

    พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  

    หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชน 

    และนันทนาการ กรรมการ 

4. ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ  

    แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

5. คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการ 

    อํานวยการฯ เปนท่ีสุด 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

6. คณะกรรมการจัดการแขงขัน ประกอบดวย 

    นายกองคกรฯ ประธานฯ รองนายก  

    ปลัด รองปลัด อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ  

    นายกสมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิกสภาฯ/    

    หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการสํานัก/ 

    ผูอํานวยการกอง เจาหนาท่ีของกรมสงเสริม   

    ผูแทนประชาคมเมือง อปท. กรรมการ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 10  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

7. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีหนาท่ี 

    ดําเนินการและรับผิดชอบในการจัด 

    แขงขัน ควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ  

    หากมีปญหาใดใหพิจารณาและ 

    ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปและรายงาน 

    ใหคณะกรรมการอํานวยการฯ  

    ทราบภายหลัง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

8. ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

    แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัด 

    การแขงขันดวยก็ได 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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9. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจ 

    หนาท่ีพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีม 

    ท่ีไมดําเนินตามระเบียบ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

10. คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

     มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ    

     เพ่ือความเหมาะสมแตจะทําให 

     ทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือ 

     เสียประโยชนมิได 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

11. อปท. จัดการแขงขันแตงตั้ง 

     คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

     ชนิดกีฬานั้นๆ ปฏิบัติใหเปนไปตาม 

     ระเบียบโดยเครงครัด 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

12. อปท. จัดการแขงขันรายงานผล 

     การดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะ 

     และรายงานผล กรณีมีผูฝาฝน 

     ระเบียบตอคณะกรรมการอํานวยการ 

     แขงขันใหแลวเสร็จใน 30 วัน  

     นับตั้งแตการแขงขันสิ้นสุดลง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

13. กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ 

     ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

     เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและถือเปนสิ้นสุด 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

 จากตาราง 10 แสดงวา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นวารางรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในการจัดองคกร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด

(mdn. = 4.50-5.00) ในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ทุกขอ และมีความสอดคลอง (คา i.r. ตั้งแต 1.50 ลงมา) 

ทุกขอ              

 

ตาราง 11  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลดานการปฏิบัติการ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

              ตอรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

              (รอบท่ี 2=*) (รอบท่ี 3=/) 

 

รายการ                    ระดับความคิดเห็น 
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mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

 ความสอดคลอง 5  4 3 2 1 

ขอบังคับ         

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ 

        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

        วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

        องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง 

        ประเทศไทย พ.ศ. 255__” 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้ 

        เปนตนไป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 

        กรมสงเสริมฯ หมายความถึง    

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

* / 

     

มากท่ีสุด 

 

0.00 

 

สอดคลอง 

        กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง  

กีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัด 

การกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน  

5 ภาค ไดแก ภาค 1 (ภาคตะวันออก)  

ภาค 2 (ภาคกลาง) ภาค 3  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)      

ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 (ภาคใต) 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. 

ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 
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       เจาภาพ หมายความถึง อปท. 

ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

รอบระดับชาติ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       คณะกรรมการอํานวยการ

แขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการ

อํานวยการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

หมายความถึง คณะกรรมการจัดการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       คณะกรรมการบริหารการ

แขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการ

บริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท.  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนิน

กิจกรรมเก่ียวกับกีฬาหรือสงเสริมกีฬา

โดยตรงในนามของชาติหรือของ

ประเทศไทยและไดรับอนุญาตให

จัดตั้งตามกฎหมายวาดวยการกีฬา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิด

กีฬา กรีฑา ฟุตบอล  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       กีฬาสากล หมายความวา ชนิด

กีฬาตางๆ ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส  

กีฬาเอเชี่ยนเกมส หรือกีฬา 

โอลิมปกเกมส 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       กีฬาอนุรักษความเปนไทย 

หมายความถึง ชนิดกีฬาท่ีอนุรักษ 

ความเปนไทย เจาภาพเสนอจัด 

เพ่ือเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิด

กีฬาไดแก เซปคตะกรอ หมากรุกไทย  

ตะกรอลอดบวง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

       กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง 

หมากฮอส หมากกระดานครอสเวิรด 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

       หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง 

ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. นั้นๆ  

ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุม

นักกีฬาตลอดจนการอํานวยความสะดวก

ตางๆ ใหแก นักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีม

จนกวาการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

จะเสร็จสิ้น 

* /     มากท่ีสุด  สอดคลอง 

         นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬา 

ท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

มีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับกฎ ระเบียบ

ของกรมสงเสริมฯ และสมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

      ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง 

ผูจัดการทีม ผูฝกสอนผูชวยผูฝกสอน  

เจาหนาท่ีทีม 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

      หนวยงานตางๆ หมายความถึง  

กรมพลศึกษา สมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทย การกีฬา 

แหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาชาติ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 4. ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการ 

         ตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจ 

         วางระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตาม 

         ขอบังคับนี้ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

บทท่ัวไป         
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ขอ 5. ใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียน 

        องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        แหงชาต”ิ 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

ขอ 6. จัดแขงขันปละหนึ่งครั้ง 

        เปนประจําทุกป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 7. ใหเจาภาพดําเนินการจัด 

        การแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

        ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมนอยกวา 

        7 วันและไมเกิน 10 วนั 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 8. การแบงพ้ืนท่ีการแขงขัน 

        กรมสงเสริมฯ กําหนดและ 

        ประกาศกอนการแขงขัน 

        รอบคัดเลือกไมนอยกวา 250 วัน 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

ขอ 9. จัดการแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอน 

        ดังนี้  

        (1) การแขงขันระดับภาค 

เปนการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬา 

ของแตละภาค โดยให อปท. แตละจังหวัด

ภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ตามชนิดและประเภทกีฬา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

            เวลาการแขงขันระหวาง 

เดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอน 

การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ

ระดบัประเทศไมนอยกวา 30 วัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

       (2) การแขงขันระดับชาติ  

เปนการแขงขันท่ี อปท.สงเขาแขงขัน

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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โดยตรงเวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดใหมี 

การคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 

โดยจะตองดําเนินการจัดการแขงขัน 

ในระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

เวลาแขงขันระหวางเดือน ม.ค.หลังจาก

การจัดการแขงขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

 

 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

                     ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 10. การคัดเลือกหัวหนาภาคและ 

          เจาภาพในการแขงขัน 

          ในระดับชาติใหเปนไป   

          ตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

ขอ 11. เจาภาพจะตองเสนอชนิดและ 

          ประเภทกีฬาและรุนอายุ 

          ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

          อปท. โดยขอความเห็นชอบตอ 

          คณะกรรมการบริหารการแขงขัน    

          กีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา  

          250 วัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 12. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัด 

          แขงขันใหมีการแขงขันกีฬา 

          นักเรียน อปท. ใหกรมสงเสริมฯ   

          และ อปท.เจาภาพรวมกัน 

          กําหนด ดังตอไปนี้ กีฬาบังคับ      

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ 

          ความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป 

ขอ 13. ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดแขงขัน 

          ไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬา และ 

          ไมเกิน 12 ชนิดกีฬา 

          กรมสงเสริมฯ ประกาศให  

          อปท. ทราบกอนพิธีเปด 

          การแขงขันระดับภาคและ 

          ระดับชาติไมนอยกวา 200 วัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 14. ชนิดและประเภทกีฬา 

          ท่ีจัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

          ตองมี อปท. สงแขงขัน 

          ไมนอยกวา 5 อปท. 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

                    ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 15. ตราสัญลักษณการแขงขันของ 

          กรมสงเสริมฯ ตองจัดวางไว 

          อยางเหมาะสมบนตราสัญลักษณ 

          การแขงขันกีฬา อปท. เจาภาพ 

          ออกแบบและตองไดรับ 

          ความเห็นชอบจากกรมสงเสริมฯ  

          กอนการคัดเลือกนักกีฬาและ 

          การสมัครเขาแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 16. การสมัครเขาแขงขันคัดเลือก 

          นักกีฬาใหยื่นสมัครเขาแขงขัน 

          กับหัวหนาภาคและเจาภาพ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          ตามกําหนด 

ขอ 17. การแขงขันคัดเลือกนักกีฬา 

          ในระดับตางๆ ใหปฏิบัติดังนี้ 

          ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือก

นักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปดการแขงขัน

กีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน 

 

* / 

     

มากท่ีสุด 

 

0.00 

 

สอดคลอง 

ขอ 18. สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ ์

          ไมตองคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 

          และเขาแขงขันระดับชาติ  

          (1) ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล  

วอลเลยบอลชายหาดเซปคตะกรอ 

วอลเลยบอล ท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท. ในปท่ีผานมา 

 

 

 

 

 

* / 

    

 

มาก 

 

 

0.25 

 

 

สอดคลอง 

          (2) อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขัน

ระดับชาติ 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

ขอ 19. อปท. ใดสงหลักฐานไมทัน 

          ตามเวลาท่ีกําหนด ใหถือวา 

          หมดสิทธิ์เขารวมแขงขันในครั้งนั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 20. หลักฐานสงเขาแขงขันแลว 

          จะเปลีย่นแปลง แกไขเพ่ิมเติม 

          ไมไดสิทธิประโยชน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 21. สิทธิประโยชนเก่ียวกับ 

          การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน  

          อปท. ใหเปนไปตามท่ี 

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 
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          กรมสงเสริมฯ กําหนด 

          ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง)         

ขอ 22. กลุมภาคกลาง       

          (1) ภาคกลาง 16 จังหวัด 

(ของเดิม) จังหวัดกาญจนบุรี  ชัยนาท 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุร ี 

ประจวบคีรีขันธ ราชบุร ีสระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรสาคร  

อางทอง สิงหบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี 

    

* / 

  

นอย 

 

1.00 

 

สอดคลอง 

          (2) ภาคกลาง  14 จังหวัด 

(แนวทางใหมเชนเดียวกับการกีฬาแหง

ประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท 

นครสวรรค ราชบุรี ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี 

สิงหบุรี อางทอง อุทัยธานี เพชรบุรี 

นครปฐม ประจวบคีรีขันธ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 23. กลุมภาคเหนือ       

          (1) ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

(ของเดิม) จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย  

เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา 

พิจิตร สุโขทัย แพร เพชรบูรณ พิษณุโลก 

แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุทัยธานี 

อุตรดิตถ 

 

 

   

* / 

  

นอย 

 

1.00 

 

สอดคลอง 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

         (2) ภาคเหนือ 15 จังหวัด (แนวทางใหม * /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 
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เชนเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัด

กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก พะเยา 

นาน  พิจิตร เพชรบูรณ แพร ลําพูน ลําปาง 

พิษณุโลก แมฮองสอน สุโขทัย อุตรดิตถ 

ขอ 24. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

(เพ่ิม จ.บึงกาฬ แนวทางเชนเดียวกับ 

การกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัดเลย  

กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม 

มุกดาหาร สุรินทร ยโสธร นครราชสีมา 

บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ 

หนองบัวลําภู สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ  

อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี   

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 25. ภาคใต 14 จังหวัด (ของเดิมมีแนวทาง

เชนเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัด

กระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา พัทลุง 

สุราษฏรธานี ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

พังงา ภูเก็ต ระนอง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 26. กลุมภาคตะวันออก       

          (1) ภาคตะวันออก 9 จังหวัด (ของเดิม) 

จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุร ีระยอง นครนายก 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว สมุทรปราการ    

    

* / 

  

นอย 

 

1.00 

 

สอดคลอง 

          (2) ภาคตะวันออก 14 จังหวัด  

(แนวทางใหมเชนเดียวกับการกีฬา 

แหงประเทศไทย) กรุงเทพฯ จันทบุรี ระยอง 

ชลบุร ีฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก สระแกว

ปราจีนบรุี สมุทรปราการ ปทุมธานี  

สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรสงคราม   

* /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม         

ขอ 27. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน  

          อปท. ตองมีคุณสมบัติและ 

          หลักเกณฑ ดังนี้ 

          (1) มีสัญชาติไทย 

 

* / 

     

มากท่ีสุด 

 

0.00 

 

สอดคลอง 

          (2) เปนนักเรียนในสังกัด  

อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 

ในปท่ีแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (3) ตองมีอายุ 12 ป 14 ป  

16 ป และ 18 ป โดยนับตั้งแตปท่ีเกิด

ถึงปท่ีแขงขันครั้งนั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (4) นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัด 

ไมวาสังกัดสถานศึกษาใดหลังจาก

วันท่ี 1 มิถุนายน ในปท่ีจัดการแขงขัน

ไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (5) ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูใน

ระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

ใหพักการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (6) นักกีฬาหนึ่งคนมีสิทธิ์

แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (7) ตองแขงขันในรุนอายุ

ตนเองเทานั้น 

 * /    มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 

         (8) เปนนักกีฬาสมัครเลน

เทานั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (9) เปนนักกีฬาของ อปท.  

และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. 

เดียวเทานั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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         (10) นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของ

ภาคเขาแขงขันรอบระดับชาติ  

ไดตําแหนงชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศ

อันดับ 1 (ท่ี 2) จากรอบคัดเลือก 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ)  

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

 ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

        (11) นักกีฬาทีมชาติไทยแขงขัน

ไดเฉพาะชนิดและประเภทกีฬาและ

จํานวน ตามระเบียบการแขงขันกีฬา 

แตละชนิด 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        (12) ผูควบคุมทีม มีอํานาจและ

หนาท่ีความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬา

ของ อปท. ควรเปนสมาชิกสภา/

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/

หรือผูแทนของ อปท. 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        (13) ผูฝกสอน มีอํานาจควบคุม 

ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีมนักกีฬาของ 

อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/ 

พนักงานของ อปท.  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        (14) ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม 

ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก 

อปท. 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        (15) นักกีฬา เปนนักเรียน 

ในสังกัด อปท. มีคุณสมบัติตามระเบียบ

แขงขันของกรมสงเสริมฯ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

        (16) หัวหนาคณะนักกีฬา  

นักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมทํา

หนาท่ีในคณะกรรมการการตัดสิน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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        (17) หัวหนาคณะนักกีฬาและ

ผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมอยูใน

ระยะเวลาท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

ใหพักแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

                       ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา         

ขอ 28. จัดการแขงขันรุนอายุ 12 ป   

          14 ป 16 ป 18 ป ประเภท 

          ชายและประเภทหญิง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 29. นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป  

          16 ป และ 18 ป ของปท่ีแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

          ระเบียบและกติกาการแขงขัน         

ขอ 30. ระเบียบแขงขันกีฬานักเรียน 

          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          แหงประเทศไทย กําหนด 

          โดยกรมสงเสริมฯ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 31. กติกาการแขงขันใชกติกา 

          ท่ีสหพันธกีฬานานาชาติ  

          ชนิดกีฬาและสมาคมกีฬา 

          แหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ  

          ประกาศใช 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 32. การแบงสายการแขงขันในรอบ * /     มากท่ีสุด 0.25 สอดคลอง 
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          ระดับภาคใหดําเนินการหลังจาก 

          ท่ีสงหลักฐานสมัครเขาแขงขัน 

          ไมนอยกวา 1 สัปดาห ไมเกิน  

          3 สัปดาห 

ขอ 33. การแบงสายแขงขันในรอบ 

          ชิงชนะเลิศ เจาภาพกําหนด 

          จัดประชุม อปท. ท่ีไดสิทธิ์ 

          เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสาย 

          การแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

ขอ 34. การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ 

          ทีมกีฬาในแตละชนิด และประเภท  

          ใหเปนไปตามระเบียบและกติกา 

          การแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 35. นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีเขาแขงขัน 

          ใหสมัครในนามของ อปท.   

          ใหผูบริหารสูงสุดของ อปท.  

          ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 36. จํานวนนักกีฬา จํานวนทีม 

          ในแตละชนิดกีฬาและ 

          ประเภทอายุ ใหเปนไปตาม 

          ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

          ท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 37. กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขัน 

          ตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอ 

          ฝายจัดการแขงขันดวยพรอมท้ัง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          สงเอกสารฉบับจริง 

ขอ 38. อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬา 

          เขาแขงขันแลวไมมาแขงขัน 

          ใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบของ 

          ชนิดกีฬานั้นๆ กรรมการ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

          ผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา          

ขอ 39. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาด 

          กีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

          และเง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ 

          กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

          รวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบ 

          ของกรมสงเสริมฯ สนาม อุปกรณ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

          การแขงขัน         

ขอ 40. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา  

          ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 

          เง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ  

          กับการกีฬาแหงประเทศไทย   

          รวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบ 

          ของกรมสงเสริมฯ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 41. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา 

          ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ 

          เง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ 

          กับกรมพลศึกษารวมกันกําหนด 

          โดยความเห็นชอบของ 

          กรมสงเสริมฯ 

รางวัลการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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ขอ 42. หัวหนาภาค เจาภาพจัดเหรียญ 

          รางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน   

          ทองแดง ใบประกาศเกียรติบัตร 

          มอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอน 

          ผูไดตําแหนงท่ี 1-3 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 43. หัวหนาภาค เจาภาพ  

          จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับ 

          ผูเขารวมการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

ขอ 44. หัวหนาภาค เจาภาพ  

          จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับ 

          นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/ 

          แสดงความเอกลักษณ 

          ความเปนไทย 

* /     มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

ขอ 45. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัล 

          ใหแกผูทําลายสถิติการแขงขัน  

          ในการแขงขันรอบระดับชาติ 

   * / นอย 1.00 สอดคลอง 

ขอ 46. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัล 

          ใหแกผูท่ีชนะเลิศกีฬาชนิดนั้น 

          3 ป ติดตอกันในการแขงขัน 

          รอบระดับชาติ 

   * / นอย 0.25 สอดคลอง 

ขอ 47. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัล 

          นักกีฬาและผูฝกสอน ยอดเยี่ยม 

          แตละชนิดกีฬา แตละประเภท 

          ในการแขงขันรอบระดับชาติ 

    * /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 48. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ  

          โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ  

 * /   มาก 0.00 สอดคลอง 
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          ใหกับนักกีฬาท่ีปจจุบันศึกษาอยูใน 

          สังกัด อปท. ท่ีแขงขันกีฬาระดับ 

          นานาชาติ ไดรับรางวัลในลําดับท่ี  

          1-3 

ขอ 49. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ  

          โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ  

          ใหกับนักกีฬาท่ีเคย/สําเร็จ 

          การศึกษาในสังกัด อปท. ท่ีแขงขัน 

          กีฬาระดับนานาชาติ ไดรับรางวัล 

          ในลําดับท่ี 1-3 

   * /  นอย 1.00 สอดคลอง 

ขอ 50. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดพิธีมอบ 

          รางวัลอยางสมเกียรต ิ

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

บัตรประจําตัว         

ขอ 51. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและ 

          ผูเก่ียวของกับทีมนําบัตรประจําตัว 

          ท่ีฝายจัดการแขงขันออกให 

          ตรวจสอบไดทุกเวลาหากไมสามารถ 

          นํามาแสดงไดถือวาไมมี 

          สวนเก่ียวของกับการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

การใชสารตองหาม         

ขอ 52. กรมสงเสริมฯ ควรทําการตกลง 

          รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย 

          ดําเนินการเรื่องของการตรวจ 

          การใชสารตองหามในนักกีฬา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         

 

 

 

 

        

ตาราง 11  (ตอ) 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

การประทวง         

ขอ 53. ใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 

สองคณะ ดังนี้ 

          (1) คณะกรรมการพิจารณา 

การประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย

ประธานจัดการแขงขัน ผูแทน 

กรมสงเสริมฯ ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ี ฝายรับการประทวง ประธาน

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน 

ผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก 

อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน

เลขานุการฝายจัดการแขงขัน 

 

 

 

* / 

     

 

 

มากท่ีสุด 

 

 

 

0.00 

 

 

 

สอดคลอง 

          (2) คณะกรรมการพิจารณาการ

ประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย

ประธานฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ  

ผูแทนกรมสงเสรมิฯ หัวหนาผูตัดสิน/ 

ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้น ผูแทน

คณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน 

ผูควบคุมทีม/ ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ 

จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนได

สวนเสีย คณะกรรมการฝายนิติกร 

ฝายจัดการแขงขัน เลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน 

ชนิดกีฬานั้นๆ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 54. ใหคณะกรรมการพิจารณา 

          การประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย   

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          พิจารณาตัดสินชี้ขาดและ 

          ถือวาสิ้นสุด 

         

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 55. การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ 

          (1) ประทวงคุณสมบัติผูควบคุม 

ทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร 

พรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณา

การประทวงคุณสมบัติและวางเงินประกัน

การประทวงเปนเงิน 1,000 บาท 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (2) ประทวงเทคนิคกีฬา  

ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขัน

ชนิดกีฬานั้นๆ คําประทวงใหทําเปน 

ลายลักษณอักษรโดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประทวง

เทคนิคกีฬาและวางเงินประกันการประทวง

เปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดไวในระเบียบและกติกานั้นๆ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 56. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

          การประทวงเปนผลและ 

          ไดมีคําวินิจฉัยใหเปนไปตาม 

          คําประทวงนั้นแลวผูยื่นประทวง 

          จะไดรับเงินประกันนั้นคืน  

          หากไมเปนผลใหริบเงินประกันนั้น 

          เปนรายไดของหัวหนาภาคเจาภาพ 

          เพ่ือสงเสริมการแขงขัน 

          กีฬานักเรียน อปท. ตอไป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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ขอ 57. หากหัวหนาภาคเจาภาพมีขอสงสัย 

          ในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถ 

          ดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน 

          ไดทันที โดยไมตองมีคูกรณี 

          ในการยื่นประทวง และ 

          ผลการพิจารณา หรือการตัดสิน 

          ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

          ถือเปนสิ้นสุด 

* /     มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 58. การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตาม 

          เง่ือนไขท่ีระบุไวจะไมไดรับ 

          การพิจารณา 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 59. ประทวงคุณสมบัติใหยื่นไดตลอด 

          ระยะเวลาท่ีทําการแขงขัน สิ้นสุด 

          การแขงขัน และหลังสิ้นสุด 

          การแขงขันในปนั้นจนถึงกอนเริ่ม 

          พิธีเปดการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

การลงโทษ         

ขอ 60. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและ 

          ผูเก่ียวของกับทีมผูใดละเมิด 

          ขอบังคับ ระเบียบการแขงขัน 

          หรือกติกาหรือฝาฝน คําตัดสิน 

          ของคณะกรรมการพิจารณา 

          การประทวง ใหถือวาผูนั้น  

          กระทําการขัดตอเจตนารมณของ 

          การสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้  

          โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์แขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          ในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา  

          1 ป แตไมเกิน 5 ป 

ขอ 61. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬา 

          และผูเก่ียวของกับทีมผูใด 

          ประพฤติตนไมเหมาะสม 

          ตอหนาท่ีและขาดมารยาท 

          อันดีงามเชน ผละออกจาก 

          การแขงขัน ไมออกมา 

          ทําการแขงขันตามกําหนด      

          กอเหตุวิวาท ทํารายรางกาย   

          ทําลายสนามหรืออุปกรณ 

          การแขงขัน ใชถอยคําหยาบคาย  

          ตอผูแขงขัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ี 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

          หรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือ 

          นอกสนามผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลว 

          ใหฝายจัดการแขงขันแจงโทษตอ 

          ประธานอํานวยการแขงขัน 

          ประธานจดัการแขงขันพิจารณา 

          ตัดสิทธิ์ในการแขงขันปนั้นและ 

          ปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป  

          แตไมเกิน 5 ป 

        

ขอ 62. การแขงขันท่ีมีหัวหนา 

          คณะนักกีฬา นักกีฬาและ 

          ผูเก่ียวของกับทีมละเมิด 

          ขอบังคับหรือระเบียบการแขงขัน 

          หรือกติกาการแขงขัน  

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          ใหมีเหตุผล ดังนี ้

          (1) แขงขันแบบพบกันหมด  

ผลการแขงขันของฝายละเมิดท่ีไดแขงขัน                     

ไปแลวใหถือวามิไดมีการแขงขันสวนผล

การแขงขันของคูการแขงขันใหคงเดิมไว 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (2) แขงขันแบบแพคัดออก   

ผลการแขงขันกอนการละเมิดใหถือวา 

ฝายละเมิดเปนฝายแพ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (3) แขงขันประเภทบุคคล  

ถาบุคคลใดละเมิดใหออกจากการแขงขัน                       

ถาบุคคลผูละเมิดรวมอยูในทีมใหทีมนั้น

ออกจากการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         (4) แขงขันประเภททีม ถาทีมใด

เปนฝายละเมิดใหทีมนั้นออกจาก 

การแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

         

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

         (5) นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้น

ไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวา 

รางวัลนั้นเปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้น

โดยเร็วพรอม ท้ังใหเลื่อนอันดับถัดไป

ข้ึนมาแทน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 63. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว  

          ใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษ 

          ให อปท. ตนสังกัด และ อปท. 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          ท่ัวประเทศทราบ เพ่ือหามนักกีฬา/ 

          ทีมกีฬา หรือผูเก่ียวของ 

          ท่ีถูกลงโทษเขารวมหรือมีสวนรวม 

          ในการแขงขันจนกวาจะพนโทษ 

ขอ 64. กรณีท่ีผูถูกลงโทษเก่ียวของกับ 

          การกระทําความผิดโดยตรง  

          ให อปท. ตนสังกัดหามมิให 

          ผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ี 

          ท่ีเก่ียวของกับกีฬานักเรียน      

          อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิก 

          การจางใหปฏิบัติงานจนกวา 

          คณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือ 

          ใหพนจากการลงโทษ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 65. พบวามีการทุจริตภายใน 30 วัน  

          นับแตการแขงขันสิ้นสุดลง 

          ใหหัวหนาภาคเจาภาพริบรางวัล 

          เหรียญรางวัล ใบประกาศ 

          เกียรติคุณคืน พรอมท้ังเลื่อน   

          ลําดับผลการแขงขันในลําดับถัดไป 

          ข้ึนมาแทน และแจงให อปท.  

          ท่ัวประเทศทราบและดําเนินการ 

          ทางกฎหมายตอไป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 66. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติจริง  

          ตัดสิทธิ์นักกีฬา/ทีมกีฬาและ 

          ผูเก่ียวของกับทีมลงทําการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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          ในปนั้น และปตอไปอีกไมนอยกวา  

          1 ป แตไมเกิน 5 ป 

ขอ 67. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติ  

          ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

          ของขาราชการ หรือพนักงาน 

          สวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองไดรับ 

          การพิจารณาลงโทษตามระเบียบ 

          ของทางราชการโดยกรมสงเสริมฯ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 68. อปท. ใดท่ีแสดงความจํานงสงกีฬา 

          แขงขันแลวไมสงเอกสารให 

          หัวหนาภาคเจาภาพรายงานให 

          กรมสงเสริมฯ ทราบและตัดสิทธิ์ 

          การแขงขันในปนั้น และ 

          ในปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป  

          แตไมเกิน 5 ป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 69. ทีมกีฬาแสดงความจํานงสงแขงขัน  

          แลวไมสงหลักฐาน ใหยกเวน ดังนี้ 

          - เจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย

จากโรงพยาบาลของรัฐบาล 

          - ถูกคัดชื่อออกจากการเปน

นักเรียน 

          - หนวยงานตางๆ มีคําสั่งลงโทษ

ไมใหเขารวมการแขงขัน 

          - เสียชีวิต 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
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mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

ขอ 70. ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/ 

          เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัว 

          ท่ีฝายจัดการแขงขันออกให 

          จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน  

          ในครั้งนั้นและถูกตัดสิทธิ์ปตอไป 

          อีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป    

          หัวหนาภาคเจาภาพแจงให 

          กรมสงเสริมฯ และ อปท.  

          ท่ัวประเทศทราบ 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ขอ 71. ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหาม 

          จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น  

          พรอมท้ังถูกตัดสิทธิ์หามเขารวม 

          การแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

          ตลอดไป 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

        จากตาราง 11 แสดงวา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นวารางรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในการวางแผน ในรอบท่ี 2 มีความเหมาะสม

มากท่ีสุด (mdn. = 4.50-5.00) จํานวน 62 ขอ เหมาะสมมาก (mdn. = 3.50-4.49) จํานวน 3 ขอ 

ไดแก ขอ 18, ขอ 27(7) และขอ 48 และเหมาะสมนอย (mdn. = 1.50-3.49) จํานวน 6 ขอ ไดแก 

ขอ 22(1), ขอ 23(1) ,ขอ 26(1), ขอ 45, ขอ 46 และขอ 49 มีคาสอดคลอง(คา i.r. ตั้งแต 1.50 ลงมา) 

ทุกขอ และคาความเหมาะสม ในรอบท่ี 3 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (mdn. = 4.50-5.00) จํานวน 

63 ขอ เหมาะสมมาก (mdn. = 3.50-4.49) จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 18, และขอ 48 และเหมาะสมนอย 

(mdn. = 1.50-3.49) จํานวน 6 ขอ และมีความสอดคลอง (คา i.r. ตั้งแต 1.50 ลงมา) ทุกขอ 
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ตาราง 12  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลดานการควบคุมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

              ตอรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

              (รอบท่ี 2=*) (รอบท่ี 3=/) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

1. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการ 

    ติดตามผลและประเมินทุกครั้ง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

2. กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพ 

    แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและ 

    ประเมินผลทุกครั้ง 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

3. ประเมินผลแขงขันตั้งแตกอนเริ่ม 

    การแขงขันระหวางการแขงขัน และ 

    สิ้นสุดการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

4. ประเมินผลทุกฝายท่ีแตงตั้ง 

    ในการปฏิบัติหนาท่ี 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

5. การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลว 

    ควรนําเสนอกรมสงเสริมฯใน 30 วัน      

    หลังจากสิ้นสุดการแขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

6. ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผล 

    และประเมินรวมกับคณะกรรมการ 

    บรหิารการแขงขัน รับทราบปญหา 

    ขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน 

    และมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

7. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการ 

    ติดตามผลและตรวจสอบ 

    โดยผูมีความชํานาญการกีฬาและ 

    จากองคกรฯ ทุกภาค 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

8. การควบคุมติดตามผลและประเมินผล * /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 
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    ดําเนินการใหสอดคลองกับ 

    วัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน 

9. มีมาตรการกํากับติดตามและ 

    ประเมินผลของนโยบาย 

    เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบาย 

    แขงขัน 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

ตาราง 12  (ตอ) 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

mdn. ระดับ 

ความเหมาะสม 
i.r. 

ระดับ 

ความสอดคลอง 5 4 3 2 1 

10. ใชระบบการประเมินผลแบบ pdca * /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

11. ใชระบบการประเมินผลแบบ cipp  

      model 

* /     มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

 

 จากตาราง 12 แสดงวา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นวารางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ในการควบคุม ในรอบที่ 2 และรอบท่ี 3 

มีความเหมาะสมมากที่สุด (mdn. = 4.50-5.00) ทุกขอ และมีความสอดคลอง (คา i.r. ตั้งแต 

1.50 ลงมา) ทุกขอ              

 

4.3 ข้ันตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

      องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

 

 ผูวิจัยนําผลการแสดงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คน ถึงความเหมาะสมและ 

ความสอดคลองของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

โดยวิธีเทคนิคเดลฟาย มาสรุปเปนรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย จํานวน 4 องคประกอบ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การปฏิบัติการ การควบคุม 

จากนั้นผูวิจัยไดจัดสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการกีฬา จํานวน 9 คน 

เพ่ือวิพากษและใหขอเสนอแนะตามหลักทฤษฎีและตามหลักวิชาการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
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ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งข้ึน จากการพิจารณาสาระสําคัญของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย มีดังนี้ 

 การวางแผน 

 วัตถุประสงค 

 สุขภาพพลานามัย 

   1) นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา  

มีบุคลิกภาพท่ีดี 

               2) นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

           คุณธรรมและจริยธรรม 

               1) นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี 

  2) นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

  3) นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

    สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

              1) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

  2) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

             3) พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

  4) พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

              5) นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

  6) นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา 

            การบูรณาการทํางานรวมกัน 

              บูรณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ 

           เศรษฐกิจและสังคม 

  จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย 

        นโยบาย 

            สุขภาพพลานามัย 

   1) นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา 

มีบุคลิกภาพท่ีดี 

   2) นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

 คุณธรรมและจริยธรรม 

   1) นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี 
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              2) นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

              3) นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

         สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

              1) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

              2) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

    3) พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

              4) พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

              5) นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

              6) นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา 

        การบูรณาการทํางานรวมกัน 

              บูรณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ 

         เศรษฐกิจและสังคม 

              จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย 

 

 

 

การจัดองคกร 

              1) การจัดการแขงขันกีฬาใหมีคณะกรรมการสองคณะดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

    (2) คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

               2) คณะกรรมการท้ังสองคณะอยูในตําแหนงจนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น 

   3) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ ประธานฯ  

รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาทองถ่ิน 

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน หัวหนากลุม

พัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ กรรมการ 

   4) ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

               5) คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนท่ีสุด 
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               6) คณะกรรมการจัดการแขงขัน ประกอบดวย นายกองคกรฯ ประธานฯ รองนายก 

ปลัด รองปลัด อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิกสภา/ หัวหนาสํานัก/

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท. เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมฯ ผูแทนประชาคมเมือง อปท.  

กรรมการ  

   7) คณะกรรมการจัดการแขงขันมีหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดแขงขัน 

ควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใดใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปและรายงาน      

ใหคณะกรรมการอํานวยการฯ ทราบภายหลัง 

               8) ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ดวยก็ได 

   9) คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมท่ีไมดําเนิน

ตามระเบียบ 

               10) คณะกรรมการจัดการแขงขันมี อํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ

เพ่ือความเหมาะสมแตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนมิได 

               11) อปท. จัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

               12) อปท. จัดการแขงขันรายงานผลการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะ และ

รายงานผลกรณีมีผูฝาฝนระเบียบตอคณะกรรมการอํานวยการแขงขันใหแลวเสร็จใน 30 วัน นับตั้งแต

การแขงขันสิ้นสุดลง 

               13) กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และถือเปนสิ้นสุด 

 

 

 

 

 การปฏิบัติการ 

 ขอบังคับ 

              ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย พ.ศ. 255__ 

              ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 

                      กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

       ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค 

ไดแก ภาค 1 (ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง) ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) 

ภาค 5 (ภาคใต) 

   หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท . 

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 

 เจาภาพ หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. รอบระดบัชาต ิ

 คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

                      คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.                    

                      คณะกรรมการบริหารการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการบริหาร

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

                      สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

กีฬาหรือสงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง

ตามกฎหมายวาดวยการกีฬา 

  กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา ฟุตบอล 

  กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส    

กีฬาเอเชี่ยนเกมส หรือกีฬาโอลิมปกเกมส 

  กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิดกีฬาที่อนุรักษความเปนไทย 

เจาภาพเสนอจัดเพ่ือเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิดกีฬา ไดแก เซปคตะกรอ หมากรุกไทย  

ตะกรอลอดบวง 

      กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส หมากกระดาน ครอสเวิรด 

  หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจาก อปท.นั้นๆ 

ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักกีฬา 

ผูเก่ียวของกับทีมจนกวาการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. จะเสร็จสิ้น 

  นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. มีคุณสมบัติ

ไมขัดตอขอบังคับ กฎ ระเบียบของกรมสงเสริมฯ และสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ 

  ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน 

เจาหนาท่ีทีม 
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  หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

การกีฬาแหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาชาติ 

              ขอ 4. ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจวางระเบียบ

เพ่ือปฏิบัติการปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 

 บทท่ัวไป 

             ขอ 5. ใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ” 

              ขอ 6. จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป 

                        ขอ 7. ใหเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลา

ไมนอยกวา 7 วันและไมเกิน 10 วัน 

 ขอ 8. การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ กําหนดและประกาศกอนการแขงขัน

รอบคัดเลือกไมนอยกวา 250 วัน 

              ขอ 9. จัดการแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้  

                   การแขงขันระดับภาค เปนการแขงขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค 

โดยให อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตามชนิดและประเภทกีฬา 

                      (1) เวลาการแขงขันระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอนการแขงขัน

ในรอบระดับชาติไมนอยกวา 30 วัน 

  (2) การแขงขันระดับชาติ เปนการแขงขันท่ี อปท. สงเขาแขงขันไดโดยตรง 

เวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค โดยจะตองดําเนินการจัดการแขงขันในระยะเวลา

ท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ขอ 10. การคัดเลือกหัวหนาภาคและเจาภาพในการแขงขันในระดับชาติใหเปนไปตามท่ี

กรมสงเสริมฯ กําหนด 

         ขอ 11. เจาภาพจะตองเสนอชนิดและประเภทกีฬาและรุนอายุ ท่ีจัดการแขงขันกีฬา

นกัเรียน อปท. โดยขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 

250 วัน 

              ขอ 12. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันใหมีการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

ใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนด ดังตอไปนี้ กีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ

ความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป 

         ขอ 13. ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดแขงขันไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬาและไมเกิน 12 ชนิดกีฬา

และกรมสงเสริมฯ ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธีเปดการแขงขันระดับภาคและระดับชาติ ไมนอยกวา 

200 วัน 

 ขอ 14. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ตองมี อปท. สงเขาแขงขัน 
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ไมนอยกวา 5 อปท.   

              ขอ 15. ตราสัญลักษณการแขงขันของกรมสงเสริมฯ ตองจัดวางไวอยางเหมาะสม

บนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. เจาภาพออกแบบและตองไดรับความเห็นชอบจาก

กรมสงเสริมฯ กอน 

              การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 

 ขอ 16. การสมัครเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับหัวหนาภาค

และเจาภาพตามกําหนด 

 ขอ 17. การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหปฏิบัติดังนี้ 

                     ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปดการแขงขัน

กีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน 

    ขอ 18. สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและเขาแขงขัน

ระดับชาติ   

                    (1) ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลชายหาด เซปคตะกรอ 

วอลเลยบอลท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ในปท่ีผานมา 

    (2) อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขันระดับชาติ 

              ขอ 19. อปท. ใดสงหลักฐานไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์เขารวมแขงขัน

ในครั้งนั้น 

              ขอ 20. หลักฐานสงเขาแขงขันแลวจะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมไมได 

            สิทธิประโยชน 

 ขอ 21. สิทธิประโยชนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเปนไปตามท่ี

กรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

 ขอ 22. ภาคกลาง 14 จังหวัด จังหวัดกาญจนบรุี ชัยนาท สิงหบุรี นครสวรรค ราชบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุร ีสุพรรณบรุี อุทัยธานี เพชรบรุ ีนครปฐม อางทอง ประจวบคีรขัีนธ 

              ขอ 23. ภาคเหนือ 15 จังหวัด จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน 

พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ แพร พิษณุโลก ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ 

              ขอ 24. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จังหวัดเลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 

นครพนม ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมาบุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร 

หนองคาย บงึกาฬ หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี                 

    ขอ 25. ภาคใต 14 จังหวัด จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา ระนอง 

ยะลา สุราษฏรธานี พังงา นราธิวาส นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต 
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              ขอ 26. ภาคตะวันออก 14 จังหวัด กรุงเทพฯ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี 

ตราด สระแกว นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี  สมุทรสาคร  นนทบุรี  สมุทรสงคราม   

 คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

 

 

 

 ขอ 27. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ดังนี้ 

                  (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) เปนนักเรียนในสังกัด อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 มิถุนายน ในปท่ีแขงขัน 

                   (3) มีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป โดยนับตั้งแตปที่เกิดถึงปที่แขงขัน

ครั้งนั้น 

                   (4) นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัดสถานศึกษาใดหลังจากวันท่ี 1 มิถุนายน 

ในปท่ีจัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น 

   (5) ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักการแขงขัน 

   (6) นักกีฬาหนึ่งคนมีสิทธิ์แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

   (7) ตองแขงขันในรุนอายุตนเองเทานั้น 

   (8) เปนนักกีฬาสมัครเลนเทานั้น 

   (9) เปนนักกีฬาของ อปท. และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. เดียวเทานั้น 

   (10) นักกีฬาที่เปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันรอบระดับชาติไดตําแหนง

ชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 (ท่ี 2) จากรอบคัดเลือก 

                   (11) นักกีฬาทีมชาติไทยแขงขันไดเฉพาะชนิดและประเภทกีฬาและจํานวน

ตามระเบียบการแขงขันกีฬาแตละชนิด 

   (12) ผูควบคุมทีม มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬาของ 

อปท. ควรเปนสมาชิกสภาฯ/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หรือผูแทนของ อปท. 

   (13) ผูฝกสอน มีอํานาจควบคุม ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม นักกีฬาของ  

อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานของ อปท. 

             (14) ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีมควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. 

   (15) นักกีฬา เปนนักเรียนในสังกัด อปท. มีคุณสมบัติตามระเบียบแขงขัน

ของกรมสงเสริมฯ                                       

   (16) หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬา ผูเกี่ยวของกับทีมจะตองไมทําหนาท่ี

ในคณะกรรมการการตัดสิน 
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   (17) หัวหนาคณะนักกีฬา และผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมอยูในระยะเวลา

ท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักแขงขัน 

 รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา 

 ขอ 28. จัดแขงขันรุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ประเภทชายและประเภทหญิง 

 ขอ 29. นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป ของปท่ีแขงขัน 

 ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

 ขอ 30. ระเบียบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย กําหนดโดยกรมสงเสริมฯ 

             ขอ 31. กติกาการแขงขันใชกติกาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติ ชนิดกีฬาและสมาคมกีฬา

แหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ ประกาศใช 

            ขอ 32. การแบงสายการแขงขันในรอบระดับภาคใหดําเนินการหลังจากท่ีสงหลักฐาน

สมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 1 สัปดาห ไมเกิน 3 สัปดาห 

 ขอ 33. การแบงสายการแขงขันในรอบระดับชาติ เจาภาพกําหนดจัดประชุม อปท. 

ท่ีไดสิทธิ์เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายแขงขัน 

 ขอ 34. การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาในแตละชนิด และประเภทใหเปนไปตาม

ระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

 ขอ 35. นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีเขาแขงขันใหสมัครในนามของ อปท. ใหผูบริหารสูงสุด

ของ อปท. ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น 

    ขอ 36. จํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแตละชนิดกีฬาและประเภท อายุ ใหเปนไปตาม

ระเบยีบและกติกาการแขงขันท่ีกรมสงเสริมฯกําหนด 

 ขอ 37. กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขันตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอฝายจัด 

การแขงขันดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง 

 ขอ 38. อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาแขงขันแลวไมมาแขงขันใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบ

ของชนิดกีฬานั้นๆ 

            กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

 ขอ 39. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ

กรมสงเสริมฯ กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนด โดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 

 สนาม อุปกรณ การแขงขัน 

 ขอ 40. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของ

กรมสงเสริมฯ กับการกีฬาแหงประเทศไทย รวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 
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             ขอ 41. สนามกีฬา อุปกรณกีฬาใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ 

กับกรมพลศึกษารวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 

 รางวัลการแขงขัน 

 ขอ 42. หัวหนาภาค เจาภาพจัดเหรียญรางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน ทองแดง  

ใบประกาศเกียรติบัตรมอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนผูไดตําแหนงท่ี 1-3 

          ขอ 43. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการแขงขัน 

 ขอ 44. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาที่มี

มารยาทดี/แสดงความเอกลักษณความเปนไทย 

 ขอ 45. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอน ยอดเยี่ยมแตละชนิดกีฬา 

แตละประเภทในการแขงขันรอบระดับชาติ 

 ขอ 46. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณใหกับ

นักกีฬาท่ีปจจุบันศึกษาอยูในสังกัด อปท. ท่ีแขงขันกีฬาระดับนานาชาติไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3 

 ขอ 47. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดพิธีมอบรางวัลอยางสมเกียรติ 

 

 

 

 บัตรประจําตัว 

 ขอ 48. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเกี่ยวของกับทีม นําบัตรประจําตัว

ท่ีฝายจัดการแขงขันออกใหตรวจสอบไดทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของ

กับการแขงขัน 

 การใชสารตองหาม 

  ขอ 49. กรมสงเสริมฯ ควรทําการตกลงรวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการ

เรื่องของการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา 

การประทวง 

  ขอ 50. ใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวงสองคณะ 

ดังนี้ 

       (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวยประธาน

จัดการแขงขัน ผูแทนกรมสงเสริมฯ ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีฝายรับการประทวง ประธาน

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณี

ในการมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการฝายจัดการแขงขัน 
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       (2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย ประธาน

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ หัวหนาผูตัดสิน/ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้น ผูแทน

คณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณี

ในการมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

  ขอ 51. ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณาตัดสินชี้ขาด 

และถือวาสิ้นสุด 

  ขอ 52. การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ 

                      (1) ประทวงคุณสมบัติ ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร

พรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติและวางเงินประกันการประทวง

เปนเงิน 1,000 บาท 

                 (2) ประทวงเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขัน

ชนิดกีฬานั้นๆ คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอประธานคณะกรรมการ

พิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬาและวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในระเบียบและกติกานั้นๆ 

             ขอ 53. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเปนผลและไดมีคําวินิจฉัย

ใหเปนไปตามคําประทวงนั้นแลว ผูยื่นประทวงจะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากไมเปนผลใหริบ

เงินประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค เจาภาพเพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตอไป 

 ขอ 54. หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณีในการยื่นประทวง และผลการพิจารณาหรือ

การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุด 

              ขอ 55. การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา 

 ขอ 56. ประทวงคุณสมบัติใหยื่นไดตลอดระยะเวลาท่ีทําการแขงขัน สิ้นสุดการแขงขัน 

และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้น จนถึงกอนเริ่มพิธีเปดการแขงขัน 

            การลงโทษ 

 ขอ 57. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมผูใดละเมิดขอบังคับ  

ระเบียบการแขงขันหรือกติกาหรือฝาฝน คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประทวง ใหถือวา 

ผูนั้นกระทําการขัดตอเจตนารมณของการสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้ โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์แขงขัน

ในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 

              ขอ 58. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผู เ กี่ยวของกับทีมผู ใดประพฤติตน

ไมเหมาะสมตอหนาท่ี และขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละออกจาการแขงขันไมออกมาทําการแขงขัน
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ตามกําหนด กอเหตุตามกําหนดกอเหตุวิวาท ทํารายรางกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณการแขงขัน 

ใชถอยคําหยาบคายตอผูแขงขัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ีหรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอกสนามผูนั้น

ถูกสั่งลงโทษแลวใหฝายจัดการแขงขันแจงโทษตอประธานอํานวยการแขงขัน ประธานจัดการแขงขัน

พิจารณาตัดสิทธิ์ในการแขงขันปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 

              ขอ 59. การแขงขันท่ีมีหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมละเมิด

ขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันหรือกติกาการแขงขัน ใหมีเหตุผล ดังนี้ 

     (1) แขงขันแบบพบกันหมด ผลการแขงขันของฝายละเมิดท่ีไดแขงขันไปแลว

ใหถือวามิไดมีการแขงขัน สวนผลการแขงขันของคูการแขงขันใหคงเดิมไว 

                     (2) แขงขันแบบแพคัดออก ผลการแขงขันกอนการละเมิดใหถือวาฝายละเมิด

เปนฝายแพ 

                     (3) แขงขันประเภทบุคคล ถาบุคคลใดละเมิดใหออกจากการแขงขันถาบุคคล 

ผูละเมิดรวม อยูในทีมใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน 

     (4) แขงขันประเภททีม ถาทีมใดเปนฝายละเมิดใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน 

     (5) นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวา 

รางวัลนั้นเปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอมท้ังใหเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมาแทน 

              ขอ 60. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษให อปท. ตนสังกัด

และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ เพื่อหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือผูเกี่ยวของที่ถูกลงโทษเขารวมหรือ

มีสวนรวมในการแขงขันจนกวาจะพนโทษ 

              ขอ 61. กรณีท่ีผูถูกลงโทษเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรงให อปท. ตนสังกัด

หามมิใหผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬานักเรียน อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิก

การจางใหปฏิบัติงานจนกวาคณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือใหพนจากการลงโทษ 

 ขอ 62. พบวามีการทุจริตภายใน 30 วัน นับแตการแขงขันสิ้นสุดลงใหหัวหนาภาค 

เจาภาพริบรางวัลเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน พรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขัน

ในลําดับถัดไปข้ึนมาแทน และแจงให อปท. ท่ัวประเทศทราบและดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

 ขอ 63. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติจริง ตัดสิทธิ์นักกีฬา/ทีมกีฬาและผูเก่ียวของกับ

ทีมลงทําการแขงขันในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 

 ขอ 64. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยของขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

โดยกรมสงเสริมฯ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 151 

 ขอ 65. อปท. ใดท่ีแสดงความจํานงสงกีฬาแขงขันแลวไมสงเอกสารใหหัวหนาภาค

เจาภาพ รายงานใหกรมสงเสริมฯ ทราบ และตัดสิทธิ์การแขงขัน ในปนั้น และในปตอไปอีกไมนอยกวา

1 ป แตไมเกิน 5 ป 

            ขอ 66. ทีมกีฬาแสดงความจํานงสงแขงขันแลวไมสงหลักฐานใหยกเวน ดังนี้ 

                          (1) เจ็บปวยโดยมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาล 

                          (2) ถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักเรียน 

      (3) หนวยงานตางๆ มีคําสั่งลงโทษไมใหเขารวมการแขงขัน 

      (4) เสียชีวิต 

 ขอ 67. ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวท่ีฝายจัดการแขงขัน

ออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในครั้งนั้นและถูกตัดสิทธิ์ปตอไปอีก ไมนอยกวา 1 ป 

แตไมเกิน 5 ป หัวหนาภาค เจาภาพแจงใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ 

        ขอ 68. ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหามจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น

พรอมท้ังถูกตัดสิทธิ์ หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตลอดไป 

 การควบคุม 

1) กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินทุกครั้ง 

2) กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล

ทุกครั้ง 

3) ประเมินผลแขงขันตั้งแตกอนเริ่มการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุด

การแขงขัน 

4) ประเมินผลทุกฝายท่ีแตงตั้งในการปฏิบัติหนาท่ี 

5) การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวควรนําเสนอกรมสงเสริมฯ ใน 30 วัน หลังจาก

สิ้นสุดการแขงขัน 

6) ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและประเมินรวมกับคณะกรรมการบริหาร

การแขงขัน รับทราบปญหาขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึนและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 

7) กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบโดยผูมีความชํานาญ

การกีฬาและจากองคกรฯ ทุกภาค 

8) การควบคุมติดตามผลและประเมินผลดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายแขงขัน 

9) มีมาตรการกํากับติดตามและประเมินผลของนโยบายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

นโยบายแขงขัน 

10) ใชระบบการประเมินผลแบบ PDCA 
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11) ใชระบบการประเมินผลแบบ CIPP Model 

 

 จากการประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิวิพากษใหขอเสนอแนะเก่ียวและตรวจสอบรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น

วารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยนั้น

มีความเหมาะสมท่ีจะกําหนดเปนรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย แตข้ึนอยูกับบริบทของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ดังนี ้

 การวางแผน 

           นโยบาย 

   1) ผูเขารวมการแขงขันรักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย   

   2) ผูเขารวมการแขงขันตระหนักถึงความรูรักสามัคคี มีระเบียบวินัย 

   3) พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล 

   4) พัฒนาสัมพันธภาพกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   5) จัดการแขงขันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค 

 สุขภาพพลานามัย 

   1) นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา

มีบุคลิกภาพท่ีดี 

              2) นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

 คุณธรรมและจริยธรรม 

   1) นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี 

   2) นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

   3) นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

   4) นักเรียน ครู เปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชม และการเชียรกีฬาท่ีดี  

 สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

   1) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

   2) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล 

   3) พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ 

   4) นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

   5) นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา 

 การบูรณาการทํางานรวมกัน 
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   บูรณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

 เศรษฐกิจและสังคม 

 จัดการแขงขันกีฬาโดยยึดหลักประหยัดและเรียบงาย 

 การจัดองคกร 

               1) การจัดการแขงขันกีฬาใหมีคณะกรรมการสองคณะดังนี้ 

                         (1) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

                         (2) คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน 

  2) คณะกรรมการท้ังสองคณะอยูในตําแหนงจนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น 

  3) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ ประธานฯ 

รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น 

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น หัวหนากลุม

พัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ กรรมการ 

              4) ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

  5) คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวยนายกองคกรฯ ประธานฯ

รองนายก ปลัด รองปลัด อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิกสภา/ หัวหนา

สํานัก/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท. เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมฯ ผูแทนประชาคมเมือง 

อปท. กรรมการ 

            6) คณะกรรมการดําเนินการแขงขันมีหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดแขงขัน

ควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใดใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นและรายงานให

คณะกรรมการอํานวยการแขงขันทราบภายหลัง 

           7) ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันสามารถเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการแขงขันฝายตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

 การปฏิบัติการ 

 ขอบังคับ 

              ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดวยการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ พ.ศ. 255__” 

          ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 

  กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

                      กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แหงชาติ 

  ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค  

ไดแก ภาค 1 (ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง) ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) 

ภาค 5 (ภาคใต) 

  หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 

  เจาภาพ หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. รอบระดับชาติ 

                     คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

  คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

นักเรียน อปท.   

 

  คณะกรรมการบริหารการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการบริหาร

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

  สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ

กีฬาหรือสงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง

ตามกฎหมายวาดวยการกีฬา 

  กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา ฟุตบอล 

  กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ที่มีการแขงขันในกีฬาซีเกมส กีฬา

เอเชี่ยนเกมส หรือกีฬาโอลิมปกเกมส 

  กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิดกีฬา ท่ีอนุรักษความเปนไทย 

เจาภาพเสนอจัดเพ่ือเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิดกีฬา ไดแก เซปคตะกรอ หมากรุกไทย ตะกรอ

ลอดบวง       

  กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส หมากกระดาน ครอสเวิรด 

  หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. นั้นๆ  

ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักกีฬา

เก่ียวของกับทีมจนกวาการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. จะเสร็จสิ้น 

  นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. มีคุณสมบัติ

ไมขัดตอขอบังคับกฎ ระเบียบของกรมสงเสริมฯ และสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ 

  ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน

เจาหนาท่ีทีม 
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  หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

การกีฬาแหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาชาติ 

 ขอ 4. ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจวางระเบียบ

เพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 

             บทท่ัวไป 

 ขอ 5. ใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ” 

 ขอ 6. จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป 

 ขอ 7. ใหหัวหนาภาค เจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้น

ในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไมเกิน 10 วัน 

 ขอ 8. การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ กําหนดและประกาศกอนการแขงขัน

รอบคัดเลือกไมนอยกวา 250 วัน 

 ขอ 9. จัดการแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้  

  (1) การแขงขันระดับภาค เปนการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค

โดยให อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตามชนิดและประเภทกีฬา 

                     การดําเนินการจัดการแขงขันระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอน

การแขงขันในรอบระดับชาติไมนอยกวา 30 วัน 

 

 (2) การแขงขันระดับชาติ เปนการแขงขันท่ี อปท. สงเขาแขงขันไดโดยตรง 

เวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคโดยจะตองดําเนินการจัดการแขงขันในระยะเวลา

ท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ขอ 10. การคัดเลือกหัวหนาภาคในรอบคัดเลือกและเจาภาพในการแขงขันในระดับชาติ

ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ขอ 11. เจาภาพจะตองเสนอชนิดและประเภทกีฬาและรุนอายุ ท่ีจัดการแขงขันกีฬา 

นักเรียน อปท. โดยขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.

ไมนอยกวา 250 วัน 

            ขอ 12. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหกรมสงเสริมฯ 

และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนด ดังตอไปนี้ กีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษความเปนไทย 

กีฬาเลือกท่ัวไป 
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              ขอ 13. ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดใหมีการแขงขันไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬาและไมเกิน 

12 ชนิดกีฬาและกรมสงเสริมฯ ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธีเปดการแขงขันระดับภาคและระดับชาติ

ไมนอยกวา 200 วัน 

 ขอ 14. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันรอบระดับชาติตองมี อปท. สงแขงขัน

ไมนอยกวา 5 อปท.   

             ขอ 15. ตราสัญลักษณการแขงขันของกรมสงเสริมฯ ตองจัดวางไวอยางเหมาะสม

บนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. เจาภาพออกแบบและตองไดรับความเห็นชอบจาก

กรมสงเสริมฯ กอน 

 การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 

 ขอ 16. การสมัครเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับหัวหนาภาค

และเจาภาพตามกําหนด 

            ขอ 17. การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหปฏิบัติดังนี้ 

    ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปดการแขงขัน

กีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน 

              ขอ 18. สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและเขาแขงขัน

ระดับชาติ  

  (1) ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลชายหาด เซปคตะกรอ วอลเลยบอล

ท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ในปท่ีผานมา 

  (2) อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขันระดับชาติ 

 ขอ 19. อปท. ใดสงหลักฐานไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์เขารวมแขงขัน

ในครั้งนั้น 

 ขอ 20. หลักฐานสงเขาแขงขันแลวจะเปลี่ยนแปลง แกไขเพ่ิมเติมไมได 

 

 

 สิทธิประโยชน 

 ขอ 21. สิทธปิระโยชนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเปนไปตามท่ี

กรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

 ขอ 22. ภาคกลาง 14 จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สิงหบุรี นครสวรรค ราชบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธาน ีเพชรบุรี นครปฐม อางทอง ประจวบคีรีขันธ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 157 

 ขอ 23. ภาคเหนือ 15 จังหวัด จังหวัดแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา

พิจิตร เพชรบูรณ แพร พิษณุโลก ลําพูน แมฮองสอน  ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ 

 ขอ 24. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จังหวัดเลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ

นครพนม มุกดาหาร สุรินทร นครราชสีมา  ยโสธร บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 

หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ  อุดรธานี อุบลราชธานี                 

 ขอ 25. ภาคใต 14 จังหวัด จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา ระนอง

สุราษฏรธานี ยะลา พังงา นราธิวาส พัทลุงนครศรีธรรมราช ภูเก็ต 

 ขอ 26. ภาคตะวันออก 14 จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพฯ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ตราด สระแกว นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุร ีสมุทรสงคราม   

 คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

 ขอ 27. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ดังนี้ 

                     (1) มีสัญชาติไทย 

     (2) เปนนักเรียนในสังกัด อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ในปท่ีแขงขัน 

     (3) มีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป โดยนับตั้งแตป พ.ศ.ท่ีเกิดถึงป พ.ศ.

ท่ีเขาแขงขัน 

                     (4) นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัดสถานศึกษาใดหลังจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 

ในปท่ีจัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น 

     (5) ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

     (6) นักกีฬาหนึ่งคนมีสิทธิ์แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

    (7) ตองแขงขันในรุนอายุตนเองเทานั้น 

    (8) เปนนักกีฬาของ อปท. และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. เดียวเทานั้น 

    (9) นักกีฬาที่เปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันรอบระดับชาติไดตําแหนง

ชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ท่ี 2) จากรอบคัดเลือกระดับภาค 

    (10) ผูควบคุมทีม มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬา

ของ อปท. ควรเปนสมาชิกสภาฯ/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หรือผูแทนของ อปท. 

                    (11) ผูฝกสอน มีอํานาจควบคุม ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาที่ทีม นักกีฬา

ของ อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานของ อปท. 

 (12) ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. 

   (13) นักกีฬา เปนนักเรียนในสังกัด อปท. มีคุณสมบัติตามระเบียบการแขงขัน

ของกรมสงเสริมฯ 
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                  (14) หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬา ผูเกี่ยวของกับทีม จะตองไมทําหนาท่ี

ในคณะกรรมการการตัดสิน 

  (15) หัวหนาคณะนักกีฬา และผูเกี่ยวของกับทีม จะตองไมอยูในระยะเวลา

ท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

            รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา 

 ขอ 28. จัดการแขงขันรุนอายุ 12 ป  14 ป  16 ป 18 ป ประเภทชายและประเภทหญิง 

 ขอ 29. นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป ของปท่ีแขงขัน 

 ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

 ขอ 30. ระเบียบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย กําหนดโดยกรมสงเสริมฯ 

             ขอ 31. กติกาการแขงขันใชกติกาที่สหพันธกีฬานานาชาติ และสมาคมกีฬา

แหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ ประกาศใช 

           ขอ 32. การแบงสายการแขงขันในรอบระดับภาคใหดําเนินการหลังจากท่ีสงหลักฐาน 

สมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 1 สัปดาห และไมเกิน 3 สัปดาห 

 ขอ 33. การแบงสายการแขงขันในรอบระดับชาติ เจาภาพกําหนดจัดประชุม อปท. 

ท่ีไดสิทธิ์เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายแขงขัน 

         ขอ 34. การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาในแตละชนิด และประเภทใหเปนไปตาม

ระเบียบการแขงขันโดยกรมสงเสริมฯ กําหนด 

 ขอ 35. นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีเขาแขงขันใหสมัครในนามของ อปท. ใหผูบริหารสูงสุด

ของ อปท. ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น 

 ขอ 36. กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขันตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอฝายจัด 

การแขงขันดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง 

 ขอ 37. อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาแขงขันแลวไมมาแขงขันใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบ

ของชนิดกีฬานั้นๆ 

 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

 ขอ 38. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

เง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ และ

เจาภาพ                   

 สนาม อุปกรณ การแขงขัน 

 ขอ 39. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และมาตรฐานตามเง่ือนไข 

เง่ือนไขของแตละชนิดกีฬาโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 
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 รางวัลการแขงขัน 

 ขอ 40. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดเหรียญรางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน ทองแดง 

ใบประกาศเกียรติบัตรมอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนผูไดตําแหนงท่ี 1-3 

         ขอ 41. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการแขงขัน 

 

 ขอ 42. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมี

มารยาทดี/แสดงความเอกลักษณความเปนไทย 

 ขอ 43. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมแตละชนิด

กีฬาแตละประเภทในการแขงขันรอบระดับชาติ 

 ขอ 44. กรมสงเสริมฯจะพิจารณามอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติ

คุณให กับนักกีฬาปจจุบัน/ท่ีเคยสังกัด อปท. แขงขันกีฬาระดับนานาชาติไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3

 ขอ 45. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดพิธีมอบรางวัลอยางสมเกียรติ 

 บัตรประจําตัว 

  ขอ 46. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม นําบัตรประจําตัวท่ีฝาย 

จัดการแขงขันออกใหตรวจสอบไดทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับ

การแขงขัน 

 การใชสารตองหาม 

  ขอ47. กรมสงเสริมฯ ควรทําการตกลงรวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการ 

เรื่องของการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา 

 การประทวง 

  ขอ 48. ใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวงสอง

คณะ ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวยประธาน 

จัดการแขงขัน ผูแทนกรมสงเสริมฯ ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีรับการประทวง ประธานหรือ

ผูแทนจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใช 

คูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย นิติกรของหัวหนาภาค เจาภาพจัดการแขงขัน เลขานุการ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

    (2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวยประธาน 

หรือผูแทนจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ หัวหนาผูตัดสิน/ผูชี้ขาดชนดิกีฬานั้น

ผูแทนคณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใช

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 160 

คูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย นิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัดการ

แขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

  ขอ 49. ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณาตัดสินชี้ขาด 

และถือวาสิ้นสุด 

             ขอ 50. การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ 

  (1) ประทวงคุณสมบัติ ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร

พรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติและวางเงินประกันการประทวง

เปนเงิน 1,000 บาท 

  (2) ประทวงเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิด

กีฬานั้นๆ คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอประธานคณะกรรมการ

พิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬาและวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในระเบียบและกติกานั้นๆ 

 ขอ 51. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเปนผลและได มี คําวินิจ ฉัย 

ให เปนไปตามคําประทวงนั้นแลวผูยื่นประทวงจะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากไม เปนผลใหริบเงิน

ประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค เจาภาพเพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตอไป 

            ขอ 52. หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณีในการยื่นประทวง และผลการพิจารณาหรือ

การตัดสินถือเปนสิ้นสุด 

 ขอ 53. การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา 

 ขอ 54. ประทวงคุณสมบัติใหยื่นไดตลอดระยะเวลาท่ีทําการแขงขัน สิ้นสุดการแขงขัน  

และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้น จนถึงกอนเริ่มพิธีเปดการแขงขันในปตอไป 

 การลงโทษ 

 ขอ 55. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม ผูใดละเมิดขอบังคับ  

ระเบียบการแขงขัน กติกา หรือฝาฝนคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประทวง ใหถือวาผูนั้น

กระทําการขัดตอเจตนารมณของการสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้ โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมและ

ตัวบุคคลในปนั้นทันทีและตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน  

              ขอ 56. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมผูใดประพฤติตนไมเหมาะสม

ตอหนาท่ีและขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละออกจาการแขงขันไมออกมาทําการแขงขันตามกําหนด 

กอเหตุ วิวาททํารายรางกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณการแขงขัน ใชถอยคําหยาบคายตอผูแขงขัน                      

ผูตัดสิน เจาหนาท่ีหรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอกสนามผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลวใหฝายจัดการแขงขัน
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แจงโทษตอประธานอํานวยการแขงขัน ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพิจารณา

ตัดสิทธิ์ทีมและตัวบุคคลในปนั้นทันที และตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ปติดตอกัน  

              ขอ 57. การแขงขันท่ีมีหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมละเมิด

ขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันหรือกติกาการแขงขัน ใหมีผลดังนี้ 

             (1) แขงขันแบบพบกันหมด ผลการแขงขันของฝายละเมิดท่ีไดแขงขันไปแลว

ใหถือวามิไดมีการแขงขัน สวนผลการแขงขันของคูการแขงขันใหคงเดิมไว 

  (2) แขงขันแบบแพคัดออก ผลการแขงขันกอนการละเมิดใหถือวาฝายละเมิด

เปนฝายแพ 

  (3) แขงขันประเภทบุคคล ถาบุคคลใดละเมิดใหออกจากการแขงขัน ถาบุคคล

ผูละเมิดรวมอยูในทีม ใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน 

  (4) แขงขันประเภททีม ถาทีมใดเปนฝายละเมิดใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน 

  (5) นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวา

รางวัลนั้นเปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอมท้ังใหเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมาแทน 

 ขอ 58. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษให อปท. ตนสังกัด

และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ เพื่อหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือผูเกี่ยวของที่ถูกลงโทษเขารวมหรือ

มีสวนรวมในการแขงขันจนกวาจะพนโทษ 

 ขอ 59. กรณีท่ีถูกลงโทษให อปท. ตนสังกัด หามมิใหผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีๆ

เกี่ยวของกับกีฬานักเรียน อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิกการจางใหปฏิบัติงานจนกวาพนจาก

การลงโทษ 

            ขอ 60. พบวามีการทุจริตภายใน 30 วัน นับแตการแขงขันสิ้นสุดลงใหหัวหนาภาค

เจาภาพริบรางวัลเหรียญ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน พรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขันในลําดับ

ถัดไปข้ึนมาแทน และแจงให อปท. ท่ัวประเทศทราบและดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

 ขอ 61. อปท. ใดไดรับการพิจารณาวากระทําผิดคุณสมบัติจริง จะถูกตัดสิทธิ์นักกีฬา/ 

ทีมกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมลงทําการแขงขันในปนั้นและตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป 

ติดตอกัน  

        ขอ 62. อปท. ใดไดรับการพิจารณาวากระทําผิดคุณสมบัติใหถือวาเปนการกระทําผิด 

วินัยของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของ

ทางราชการโดยกรมสงเสริมฯ 

 ขอ 63. ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวท่ีฝายจัดการแขงขัน

ออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในครั้งนั้นและตัดสิทธิ์ทีมและตัวบุคคล เขารวมการแขงขัน

อีกเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน และหัวหนาภาค เจาภาพแจงใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ 
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 ขอ 64. ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหาม จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น

พรอมท้ังถูกตัดสิทธิ์หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ตลอดไป 

 การควบคุม 

             1) กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพแตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล 

ทุกครั้ง 

 2) ประเมินผลการจัดการแขงขันทุกฝายท่ีแตงตั้งในการปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตกอนเริ่ม

การแขงขัน ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุดการแขงขัน 

          3) การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวนําเสนอกรมสงเสริมฯ ใน 30 วัน หลงัจากสิ้นสุด

การแขงขัน 

 4) ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและประเมินผลรวมกับคณะกรรมการ  

บริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รับทราบปญหา

ขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึนและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 

 5) กําหนดมาตรการควบคุม กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

นโยบายแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ข้ันตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขัน 

      กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย  

 

 ในข้ันตอนนี้ดําเนินการ 3 ข้ันตอน ไดแก 

              1) ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 

              2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 (First Order Confimatory 

Facter Analysis) ของโมเดลการวัดในแตละองคประกอบ 

              3) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (Second Order Confimatory 

Facter Analysis) โมเดลรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย 
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 สัญลักษณในการวิเคราะหและแปลผล 

 การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณ

และอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง  

x   =  คาเฉลี่ย (mean)  

S.D.  =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

P  =  คาความนาจะเปนในการทดสอบสมมติฐาน (probability)  

λ i  =  คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  

SEλi =  คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานขององคประกอบ (standard error of 

factor)  

R2  =  คาความเท่ียง หรือคาความสัมพันธของตัวแปรสังเกตได (square 

multiple correlations) 

χ 2  =  คาสถิติไค-สแควร (chi-square)  

GFI  =  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (goodness of fit index)  

AGFI  =  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว (adjusted 

goodness of fit index)  

RMR  =  ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ (root mean square 

residual)  

SRMR  =  ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(standardized root mean square residual)  

RMSEA  =  ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (root 

mean square error of approximation)  

PGFI  =  ดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสมพอดี (parsimony 

goodness of fit index)  

 

CFI  

 

=  

 

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (comparative 

Fit Index)  

NFI  =  คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ (normed fit index)  

NNFI  =  คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไมอิงเกณฑ (non-normed fit 

index)  

FORM  รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 164 

= แหงประเทศไทย  

PLAN = การวางแผน (planning) 

ORGA = การจัดองคกร (organization) 

IMPL = การปฏิบัติการ (implementing) 

CONT = การควบคุม (controlling) 

POLI = นโยบาย (policy) 

HEAL = สุขภาพพลานามัย (health) 

MORA = คุณธรรมและจริยธรรม (moral) 

PROM = สงเสริมการออกกําลังกาย (promoting) 

INTE = การบูรณาการจัดการแขงขัน (integration) 

ECON = เศรษฐกิจและสังคม (economy) 

ORG1 = คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

ORG2 = หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ 

ORG3 = คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 

ORG4 = หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ 

ORG5 = การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

GENE = บทท่ัวไป (general) 

SELE = การคัดเลือกนักกีฬา (selection)  

BENE = สิทธิประโยชน (benefits) 

AREA = ภาคการแขงขัน (area) 

PROP = คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม (property) 

REGU = ระเบียบและกติกาการแขงขัน (regulation) 

REFE = กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา (referee) 

FILE = สนามและอุปกรณการแขงขัน (field) 

AWAR = รางวัลการแขงขัน (award) 

CARD = บัตรประจําตัว (card) 

DOPE = การใชสารตองหาม (doping) 

PROT = การประทวง (protest) 

PENA = การลงโทษ (penalty) 

CNT1 = ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

CNT2 = การกําหนดมาตรการกํากับ 
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CNT3 = คณะกรรมการอํานวยการ 

CNT4 = ผลการควบคุม 

 

   1) ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 

                 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน 450 คน 

ซ่ึงประกอบดวยประธานฝายจัดการแขงขัน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูฝกสอนท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 รอบคัดเลือก 

 

ตาราง 13  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง ไดแก ประธานฝายจัดการแขงขัน ผูมีสวนเก่ียวของ                

              และผูฝกสอนท่ีเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   

              ครั้งท่ี 28 รอบคัดเลือก จําแนกตามภาคการแขงขัน 

 

ภาคการแขงขัน 

ลักษณะ 
จํานวน 

(n=450) 
รอยละ ประธาน 

จัดการแขงขัน 

ผู

ฝกสอน 

ผูมีสวน

เก่ียวของ 

1. ภาคตะวันออก      

    เทศบาลเมืองนครนายก (เจาภาพ) 1 7 2 10 2.22 

    เทศบาลนครระยอง - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครสมุทรปราการ - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองชลบุรี - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองอรัญประเทศ - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองศรีราชา - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองจันทบุรี - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลตําบลบางคลา - 8 2 10 2.22 

    องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี - 8 2 10 2.22 

2. ภาคเหนือ      

    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ (เจาภาพ) 1 6 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองตาก - 6 4 10 2.22 

    เทศบาลนครเชียงราย - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครลําปาง - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองสวรรคโลก - 6 4 10 2.22 
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    เทศบาลเมืองชุมแสง - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองพิจิตร - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองพะเยา - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองแพร - 8 2 10 2.22 

ตาราง 13  (ตอ) 

 

ภาคการแขงขัน 

ลักษณะ 
จํานวน 

(n=450) 
รอยละ ประธาน 

จัดการแขงขัน 

ผู

ฝกสอน 

ผูมีสวน

เก่ียวของ 

3. ภาคใต      

    เทศบาลเมืองทุงสง (เจาภาพ) 1 6 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองพัทลุง - 6 4 10 2.22 

    เทศบาลตําบลตะลุบัน - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองชุมพร - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองระนอง - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครหาดใหญ - 6 4 10 2.22 

    เทศบาลนครภูเก็ต - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครสุราษฏรธาน ี - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองนราธิวาส - 8 2 10 2.22 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

    องคการบริหารสวนจังหวัด 

    นครราชสีมา (เจาภาพ) 

 

1 

 

5 

 

4 

 

10 

 

2.22 

    เทศบาลนครอุบลราชธาน ี - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองวังสะพุง - 7 3 10 2.22 

    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองยโสธร - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองอุดรธานี - 7 3 10 2.22 

    องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ - 6 4 10 2.22 

    เทศบาลเมืองมหาสารคาม - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครขอนแกน - 6 4 10 2.22 

5. ภาคกลาง      
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    เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เจาภาพ) 1 5 4 10 2.22 

    เทศบาลนครนครปฐม - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลตําบลสองพ่ีนอง - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครนนทบรุี - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลนครสมุทรสาคร - 8 2 10 2.22 

    เทศบาลเมืองราชบุรี - 7 3 10 2.22 

    เทศบาลเมืองแกงคอย - 6 4 10 2.22 

    เทศบาลตําบลโคกสําโรง - 7 3 10 2.22 

ตาราง 13  (ตอ) 

 

ภาคการแขงขัน 

ลักษณะ 
จํานวน 

(n=450) 
รอยละ ประธาน 

จัดการแขงขัน 

ผู

ฝกสอน 

ผูมีสวน

เก่ียวของ 

   เทศบาลเมืองหัวหิน - 6 4 10 2.22 

รวมท้ังสิ้น 
5 

(1.11) 

314 

(69.78) 

131 

(29.11) 
450 100.00 

 

 จากตาราง 13 แสดงวา กลุมตัวอยาง ไดแก ประธานฝายจัดการแขงขัน ผูมีสวนเก่ียวของ

และผูฝกสอนที่เขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 

รอบคัดเลือก แบงออกเปน 5 ภาค ประกอบดวย ภาคตะวันออกเจาภาพจัดการแขงขัน ไดแก เทศบาล

เมืองนครนายก ภาคเหนือเจาภาพจัดการแขงขัน ไดแก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ภาคใตเจาภาพ

จัดการแขงขัน ไดแก เทศบาลเมืองทุงสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจาภาพจัดการแขงขัน ไดแก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา และภาคกลางเจาภาพจัดการแขงขัน ไดแก เทศบาล

เมืองกาญจนบุรี แตละภาคประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนภาคๆ ละ 9 องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญเปนผูฝกสอนคิดเปนรอยละ 69.78 รองลงมาผูมีสวนเกี่ยวของ

คิดเปนรอยละ 29.11 และประธานฝายจัดการแขงขันคิดเปนรอยละ 1.11   

 

 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 (first order confimatory  

facter analysis) ของโมเดลการวัดในแตละองคประกอบ 
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                        (1) โมเดลการวัดองคประกอบท่ี 1 ดานการวางแผนซ่ึงสามารถแสดงผลไดดัง

ตาราง 14 และภาพ 3 

 

ตาราง 14  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 องคประกอบท่ี 1 ดานการวางแผน 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

Poly องคประกอบดานนโยบาย (policy)  

p1 ผูเขารวมการแขงขันรักการเลนกีฬา .353* .125 

p2 ผูรวมการแขงขันตระหนักถึงความรูรักสามัคคี .619* .478 

p3 พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล .821* .673 

p4 พัฒนาสัมพันธภาพ .797* .635 

p5 จัดการแขงขัน .541* .292 

 

ตาราง 14  (ตอ) 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

HEAL องคประกอบดานวัตถุประสงคทางสุขภาพพลานามัย (health)  

p6 นักเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพ .465* .216 

p7 นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกาย .363* .132 

MORA องคประกอบดานวัตถุประสงคทางคุณธรรมและจริยธรรม (moral)  

p8 เกิดความสามัคคี  .152 

p9 แขงขันดวยความเท่ียงตรง .657* .431 

p10 มีน้ําใจนักกีฬา .733* .537 

p11 มีระเบียบวินัย .696* .485 

p12 ปฏิบัติตามกฎกติกา .546* .298 

p13 เปนผูมีวัฒนธรรม .257* .066 

PROM องคประกอบดานวัตถุประสงคในการสงเสริมการออกกําลังกาย (promoting) 

p14 จัดแขงขันใหสอดคลองแผนพัฒนากีฬาชาติ  .018 

p15 จัดแขงขันใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล .100* .110 
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p16 พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ .754* .569 

p17 แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัด .593* .352 

p18 นักเรียนและครูใชเวลาวางใหเกิดประโยชน .340* .115 

INTE องคประกอบดานวัตถุประสงคในการบูรณาการจัดการแขงขัน (integration) 

P19 บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 1.00* 1.00 

ECON องคประกอบดานวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและสังคม (economy) 

p20 จัดแขงขันโดยยึดหลักประหยัด 1.00* 1.00 

χ2 = 117.610, (χ2/df) = 1.176, p = .069, GFI =.962, AGFI = .947, CFI = .987,  

SRMR = .40, RMSEA = .02  

* p < .05 

 

        จากตาราง 14 และภาพ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 โมเดลรูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดานการวางแผน ปรากฏวา 

น้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .10 ถึง 1.00 คาความเท่ียง

ของตัวแปรสังเกตได 0.18 ถึง 1.00 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคา และโมเดล

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควรมีคาเทากับ 177.61 ท่ีองศาอิสระ

1.176 มีความนาจะเปนเทากับ .068 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน .962 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ท่ีปรับแกแลวเทากับ .947 และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนเปรียบเทียบเทากับ .987 

คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .04 ดัชนีคารากกําลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณเทากับ .020 และดังแสดงในภาพ 4  
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ภาพ 3  โมเดลการวัดองคประกอบดานการวางแผน  

 

 

 

                       (2) โมเดลการวัดองคประกอบท่ี 2 ดานการจัดองคกร ซ่ึงสามารถแสดงผล 

ไดดังตาราง 15 และภาพ 4  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 171 

 

ตาราง 15  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 องคประกอบท่ี 2 ดานการจัดองคกร 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

ORGA องคประกอบดานการจัดองคกร (organizting)   

ORG1 คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน .244* .059 

ORG2 หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ .184* .034 

ORG3 คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน .232* .054 

ORG4 หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ .411* .169 

ORG5 การดําเนินงานของคณะกรรมการ .543* .295 

χ2 = 2.004, (χ2/df) = .501, p = .735, GFI = .998, AGFI = .993, CFI = 1.00,  

SRMR = 0.16, RMSEA = 0.00  

* p < .05 

 

       จากตาราง 15 และภาพ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 โมเดลการพัฒนา

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดานการจัดองคกร 

ปรากฏวา น้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .18 ถึง .54 

คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได .034 ถึง .169 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคา และ

โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ 2.004

ท่ีองศาอิสระ .501 มีความนาจะเปนเทากับ .735 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน .998 คาดัชนี  

วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลวเทากับ .993 และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืน

เปรียบเทียบเทากับ 1.00 คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .16

ดัชนีคารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณเทากับ .00 และดังแสดงในภาพ 4  
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ภาพ 4  โมเดลการวัดองคประกอบดานการจัดองคกร  

 

                        (3) โมเดลการวัดองคประกอบที่ 3 ดานการปฏิบัติการ ซ่ึงสามารถแสดงผล                      

ไดดังตาราง 16 และภาพ 5 

 

ตาราง 16  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 องคประกอบท่ี 3 ดานการปฏิบัติการ 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

GENE องคประกอบดานบทท่ัวไป (general)   

A1 ระยะเวลาจัดการแขงขันไมเกิน 10 วัน .210* .044 

A2 กอนการแขงขันระดับภาคควรกําหนด .212* .045 

A3 คณะกรรมการบริหารการแขงขัน .346* .120 

A4 กรมสงเสริมฯ และ อปท. .382* .146 

A5 การกําหนดกีฬาทางเลือกคิดอัตราสัดสวน .506* .256 

A6 ชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติ .463* .214 

SEL องคประกอบดานการคัดเลือกนักกีฬา (selection)  

A7 ชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติ .186* .034 

A8 การแขงขันระดับภาคในเดือน ต.ค.-พ.ย. .229* .052 

A9 การแขงขันระดับชาติในเดือน ม.ค.-ก.พ. .246* .061 
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BENE องคประกอบดานสิทธิประโยชน (benefits)  

A10 ฝายอํานวยการฯ ฝายจัดการฯ รวมกันกําหนด 1.00* 1.00 

AREA องคประกอบดานภาคการแขงขัน (area)   
 

ตาราง 16 (ตอ) 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

A11 แบงภาคการแขงขัน 1.00* 1.00 

PROP องคประกอบดานคุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม (property)  

A12 เฉพาะผูมีสัญชาติไทย .162* .026 

A13 ตองเขาเรียนกอนวันท่ี 1 มิ.ย. .281* .079 

A14 อายุนักกีฬานับตั้งแตป พ.ศ. .212* .045 

A15 ตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ .272* .074 

A16 แตละคนแขงขันไดชนิดเดียว .257* .066 

A17 นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขัน .182* .033 

A18 ผูจัดการทีมมีหนาท่ีอํานวยการ ดูแล .246* .061 

A19 ผูควบคุมทีม .368* .135 

A20 เจาหนาท่ีทีม .386* .149 

A21 ผูเก่ียวของกับทีม .419* .176 

A22 ผูเก่ียวของกับทีมตองไมทําหนาท่ี .437* .191 

REGU องคประกอบดานระเบียบและกติกาการแขงขัน (regulation)  

A23 การแบงสายการแขงขัน .237* .056 

A24 การแบงสายระดับชาติ .402* .161 

A25 จํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬา .466* .218 

A26 ควรเครงครัดในระเบียบการแขงขัน .195* .038 

A27 ใชกติกาท่ีสหพันธกําหนด .276* .076 

REFE องคประกอบดานกรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา (referee)  

A28 กรรมการไดรับการรับรองจากสมาคมกีฬา 1.00* 1.00 

FIEL องคประกอบดานสนามและอุปกรณการแขงขัน (field)  

A29 สนามและอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 1.00* 1.00 
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AWAR องคประกอบดานรางวัลการแขงขัน (award)  

A30 มอบรางวัลควรใหท้ังนักกีฬาและผูฝกสอน .325* .106 

A31 จัดใบประกาศนียบัตรใหกับผูเขาแขงขันทุกคน .325* .106 

A32 ควรมีการมอบรางวัลในการแสดงเอกลักษณ .382* .146 

A33 ควรมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยม .298* .089 

A34 ควรมอบเสื้อสามารถ .357* .128 

CARD องคประกอบดานบัตรประจําตัว (card)   

A35 ใหตรวจสอบบัตรประจําตัวได 1.00* 1.00 
 

 

ตาราง 16 (ตอ) 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

DOPE องคประกอบดานการใชสารตองหาม (doping)   

A36 การใชสารตองหามมีตรวจการใชตามมาตรฐานสากล 1.00* 1.00 

PROT องคประกอบดานการประทวง (protest)   

A37 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ .256* .066 

A38 ประธานคณะกรรมการอํานวยการเปนประธาน .200* .040 

A39 ประทวงคุณสมบัตินักกีฬาประทวงไดตลอดเวลา .371* .138 

A40 คณะกรรมการพิจารณาการประทวง .299* .089 

A41 ประธานคณะกรรมการดําเนินการฯ .348* .121 

A42 ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวง .347* .120 

PENA องคประกอบดานการลงโทษ (penalty)   

A43 นักกีฬาไดรับการพิจารณาลงโทษ .146* .021 

A44 ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการพิจารณาลงโทษ .310* .096 

A45 นักกีฬาไดรับการลงโทษใหริบรางวัล .511* .261 

A46 ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการลงโทษ .488* .238 

A47 ตรวจพบการใชสารตองหาม .587* .344 

χ2 = 970.747, (χ2/df) = 1.009, p = .415, GFI =.916, AGFI =.901, CFI = .975,  

SRMR = .041, RMSEA = .005  

* p < .05 
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       จากตาราง 16 และภาพ 5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 โมเดลการพัฒนา

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดานการปฎิบัติการ 

ปรากฏวา น้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .162 ถึง 1.00 

คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได .021 ถึง .344  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคา และ

โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาจากคาไค-สแควรมีคาเทากับ 970.747 

ท่ีองศาอิสระ 1.009 มีความนาจะเปนเทากับ .415 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน .916 คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลวเทากับ .901 และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืน

เปรียบเทียบเทากับ .975 คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ 

.041 ดัชนีคารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณเทากับ .005 และดังแสดงในภาพ 5 
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ภาพ 5  โมเดลการวัดองคประกอบดานการปฏิบัติการ  

 

                        (3) โมเดลการวัดองคประกอบท่ี 4 ดานการควบคุมซ่ึงสามารถแสดงผล  

ไดดังตาราง 17 และภาพ 6  
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 องคประกอบท่ี 4 ดานการควบคุม 
 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

CONT องคประกอบดานการควบคุม (controlling)   

CNT1 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ .084* .007 

CNT2 การกําหนดมาตรการกํากับ .386* .149 

CNT3 คณะกรรมการอํานวยการ .613* .376 

CNT4 ผลการควบคุม .442* .195 

χ2 = .730, (χ2/df) = .730, p = .393, GFI = .999, AGFI = .992, CFI = 1.00,  

SRMR = .011, RMSEA = .000  

* p < .05 

 

       จากตาราง 17 และภาพ 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 1 โมเดลการพัฒนา

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ดานการควบคุม 

ปรากฏวา น้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา โดยมีน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .084 ถึง .613 

คาความเท่ียงตัวแปรสังเกตได .007 ถึง .376 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคา และโมเดล

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงพิจารณาจากคาไค-สแควรมีคาเทากับ .730 ท่ีองศาอิสระ 

.730 มีความนาจะเปนเทากับ .393 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน .999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ท่ีปรับแกแลวเทากับ .992 และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนเปรียบเทียบเทากับ 1.00 

คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานเทากับ .011 ดัชนีคารากกําลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณเทากับ .000 และดังแสดงในภาพ 6 
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ภาพ 6  โมเดลการวัดองคประกอบดานการควบคุม  

 

 

     3) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (second order confima-tory 

facter analysis) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (secondary order confirmatory 

factor analysis) เปนการวิเคราะหเพ่ือศึกษาวาองคประกอบยอยท่ีอยูภายใตองคประกอบใหญเดียวกัน

หรือไม องคประกอบยอยใดมีความสําคัญมากกวากัน โดยการวิเคราะหผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.72

เพ่ือวัดโมเดลโครงสรางและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ไดแก 

              (1) ตอนท่ี 1 คํานวณคาพารามิเตอรของเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม

ขององคประกอบหรือตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได 

    ก. คาน้ําหนักองคประกอบ (λy) ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน และ

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEλy)  

    ข. คาสถิติทดสอบ t (t-Test) เพื่อทดสอบวาน้ําหนักองคประกอบเทากับ

ศูนยหรือไม ถาคา t มากกวา 1.96 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น้ําหนักองคประกอบ

มีคาไมเทากับศูนย 

    ค. คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได (squared multiple correlations for 

X - Variables: R2) หรือเปนคาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีไดจากสมการถดถอย ที่มีองคประกอบ

เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรสังเกตไดเปนตัวแปรตาม ซ่ึงเปนคาท่ีบอกถึงสัดสวนความแปรผันระหวาง

ตัวแปรสังเกตไดกับองคประกอบรวม หรือคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของตัวแปรสังเกตไดแตละตัว

ในการวัดตัวแปรแฝง คานี้ควรมีคามากกวา .50 (สุภมาส อังศุโชติ, 2554, หนา 139–140) 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2  โมเดลรูปแบบการจัดการแขงขัน 

              กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

องคประกอบ 
R2 

PLAN องคประกอบการวางแผน (planning)  .845 

POLI นโยบาย  .244* .059 

HEAL สุขภาพพลานามัย  .221* .049 

MORA คุณธรรมและจริยธรรม  .258* .066 

PROM สงเสริมการออกกําลังกาย  .335* .112 

INTE การบูรณาการจัดการแขงขัน  .204* .042 

ECON เศรษฐกิจและสังคม  .218* .047 

ORGA องคประกอบการจัดองคกร (organizting)  .528 

ORG1 คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน .474* .225 

ORG2 หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ .355* .126 

ORG3 คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน .175* .031 

ORG4 หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ .366* .134 

ตาราง 18 (ตอ) 

 

ตัวแปร องคประกอบ/ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

องคประกอบ 
R2 

ORG5 การดําเนินงานของคณะกรรมการ .378* .143 

IMPL องคประกอบการปฏิบัติการ (implementing)  .550 

GENE บทท่ัวไป .454* .206 

SELE การคัดเลือกนักกีฬา  .359* .129 

BENE สิทธิประโยชน  .354* .125 

Area ภาคการแขงขัน  .212* .045 

PROP คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม  .441* .194 

REGU ระเบียบและกติกาการแขงขัน  .143* .061 

REFE กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา  .139* .050 

FILE สนามและอุปกรณการแขงขัน  .335* .112 
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AWAR รางวัลการแขงขัน  .387* .150 

CARD บัตรประจําตัว  .185* .034 

DOPE การใชสารตองหาม  .329* .108 

PROT การประทวง  .452* .205 

PENA การลงโทษ  .419* .175 

CONT องคประกอบการควบคุม (controlling)  .283 

CNT1 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ .383* .146 

CNT2 การกําหนดมาตรการกํากับ .392* .154 

CNT3 คณะกรรมการอํานวยการ .583* .340 

CNT4 ผลการควบคุม .398* .158 

 

 จากตาราง 18 ปรากฏวา คาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง 

.175-.583 คาสถิติ t ท่ีทดสอบนัยสําคัญ พบวาคาน้ําหนักองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทุกองคประกอบ และคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได (R2) มีคาอยูระหวาง .031-.340 และ

คาความเท่ียงของตัวแปรแฝงหรือองคประกอบมีคาดังนี้ องคประกอบดานการวางแผน R2 = .845

องคประกอบดานการจัดองคกร R2 = .528 องคประกอบดานการปฏิบัติการ R2 = .550 และ

องคประกอบดานการควบคุม R2 = .283 
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      (2) การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ

โดยพิจารณาจากดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล (goodness of fit indices) ดังขอมูล

จากการวิเคราะหดังนี้ 
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χ2 = 366.96, (χ2/df) = 1.086, p = .134, GFI = .945, AGFI = .934, CFI = .974,  

SRMR = .042, RMSRA = .014  

* p < .05 

ภาพ 7  โมเดลรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 

    (3) การตรวจสอบความสอดคลองภายใน (internal consistency) ของโมเดล

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

               1) การหาคาความเท่ียงเชิงโครงสราง (construct reliability: Cρ )  

 

              Cρ  = 

 

( )
( ) ∑+∑

∑

j ε
2λ

2λ
 

= 
( )

( ) ( )0.842)…)0.951)0.94120.398)…)0.221)0.244

20.398)…)0.221)0.244

+
 

                   =

  
3.42888.003

88.003
+  

                  =  0.782 

 

     2) การหาคาเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกัดได (Average Variance Extracted: Vρ ) 

                Vρ  =  
 n

2∑λ
 

                       = 
28

20.398)…)20.221)20.244
 

                       =

  
28

14.428
 

                      =  0.515 

 การคํานวณคาความเท่ียงของตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ (Construct Reliability: Cρ ) 

และคาเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได (average variance extracted: Vρ ) สามารถแสดงผลได

ดังตาราง 19 

 

ตาราง 19  คาความเท่ียงของตัวแปรแฝงหรือองคประกอบ (construct reliability: Cρ ) และคาเฉลี่ย 

              ความแปรปรวนท่ีสกัดได (average variance extracted: Vρ ) ในแตละองคประกอบ 
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ตัวแปรแฝง 
construct reliability 

Cρ  

average variance extracted 

Vρ  

การวางแผน (planning) .436 .495 

การจัดองคกร (organization) .569 .566 

การปฏิบัติการ (implementing) .629 .608 

การควบคุม (controlling) .491 .520 

โมเดลในภาพรวม .782 .515 

 จากตาราง 20 ปรากฏวามีเพียงองคประกอบเดียวท่ีมีคาความเท่ียงสูง (มากกวา .60) คือ 

องคประกอบการปฏิบัติการ (implementing) นอกนั้นมีคาความเท่ียงระดับปานกลาง และ

ทุกองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบไดไมสูง (ต่ํากวา .50)  

(สุภมาส อังศุโชติ, 2554, หนา 153) เม่ือพิจารณาโมเดลในภาพรวม พบวา มีคาความเท่ียงระดับสูง 

Cρ = .782 และคาเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกัดได Vρ = .515 นั่นคือ โมเดลรูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

องคประกอบได ประมาณ 51.5% สรุปจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

(secondary order confirmatory factor analysis) ของโมเดลรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ท้ัง 3 ตอน แสดงใหเห็นวาโมเดลสมมติฐาน

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวชี้วัดในแตละองคประกอบยอย และคาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวแปรแฝงมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา และพบวาชุดของตัวชี้วัดมีความสอดคลองภายใน (internal 

consistency)  

 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏวา รูปแบบที่ผู เชี่ยวชาญดานการจัดการแขงขันกีฬา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยไดมีฉันทามติออกแบบ ไดรับการตรวจสอบจาก

การสนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิดานการกีฬา และกลุมผูมีสวนเก่ียวของไดพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย สามารถสรุป 

ไดดังนี้ 
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      รูปแบบ 

    การจัดการ 

   แขงขันกีฬา 

     นักเรียน 

 องคกรปกครอง 

    สวนทองถ่ิน 

 

การวางแผน 

การจัดองคกร 

การปฏิบัติการ 

สุขภาพพลานามัย 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

สงเสริมการออกกําลังกาย 

การบูรณาการจัดการแขงขัน 

เศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 

หนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 

การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

บทท่ัวไป 

การคัดเลือกนักกีฬา 

สิทธิประโยชน 

ภาคการแขงขัน 

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 
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ภาพ 8  รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

 จากรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ดังภาพ 8 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานการวางแผน 

          ดานนโยบาย  

 1) รักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 

 2) ตระหนักถึงความรูรักสามัคคี มีระเบียบวินัย 

  3) พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล 

  4) พัฒนาสัมพันธภาพกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  5) จัดการแขงขันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดานวัตถุประสงค 

 สุขภาพพลานามัย 

            6) ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี 

 7) เปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

คุณธรรมและจริยธรรม 

การควบคุม 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

การกําหนดมาตรการกํากับ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ผลการควบคุม 

ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

กรรมการผูตัดสินและผูช้ีขาดกีฬา 

สนามและอุปกรณการแขงขัน 

รางวัลการแขงขัน 

บัตรประจําตัว 

การใชสารตองหาม 

การประทวง 

การลงโทษ 
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 8) เกิดความสามัคคี 

 9) แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

 10) มีน้ําใจนักกีฬา 

 11) มีระเบียบวินัย 

 12) ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

 13) เปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชม และการเชียรกีฬาท่ีดี 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

 14) จัดแขงขันใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

 15) จัดแขงขันใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล 

 16) พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ 

 17) แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

          18) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา 

การบูรณาการทํางานรวมกัน 

 19) บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ดานเศรษฐกิจและสังคม 

 20) จัดแขงขันโดยยึดหลักประหยัดและเรียบงาย 

ดานการจัดองคกร 

 21) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย รองอธิบดีฯ ผูอํานวยการ

สํานัก อํานวยการกองกรมสงเสริมฯ โดยมีอธิบดีฯ เปนประธาน 

 22) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน มีหนาที่กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค กํากับ

ควบคุม แกไขปญหาท่ีคณะกรรมการดําเนินการไมสามารถยุติได 

  23) คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวยรองนายก ปลัด รองปลัด 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง โดยมีนายกฯ อปท. เปนประธาน 

24) คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน มีหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา 

  25) คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพ่ือปฏิบัติงานได 

 ดานการปฏิบัติการ 

บทท่ัวไป 

  26) ระยะเวลาจัดการแขงขันไมเกิน 10 วัน 

  27) กอนการแขงขันระดับภาคควรกําหนดและประกาศพ้ืนท่ีการแขงขัน 

  28) คณะกรรมการบริหารการแขงขันฯ เปนผูกําหนดชนิดประเภทกีฬาและรุนอายุ 
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  29) กรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนดกีฬาทางเลือก 

  30) การกําหนดกีฬาทางเลือกคิดอัตราสัดสวนกับกีฬาบังคับ 

  31) ชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติตองมีผูสงแขงขันไมนอยกวา 5 อปท.  

ดานการคัดเลือกนักกีฬา 

  32) การแขงขันระดับภาคในเดือน ต.ค.-พ.ย. 

  33) การแขงขันระดับชาติในเดือน ม.ค.-ก.พ. 

  34) สําหรับทีมกีฬาท่ีไดสิทธิ์แขงขันระดับชาติไมตองคัดเลือกใชหลักเกณฑของ

การกีฬาแหงประเทศไทย 

ดานสิทธิประโยชน 

  35) ฝายอํานวยการฯ และฝายดําเนินการฯ รวมกันกําหนด 

ดานภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

  36) แบงภาคการแขงขันตามหลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย 

ดานคุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

  37) เฉพาะผูมีสัญชาติไทย 

  38) ตองเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ในปท่ีแขงขัน 

  39) อายุนักกีฬานับตั้งแตป พ.ศ.ท่ีเกิดถึงป พ.ศ. ท่ีจัดการแขงขัน 

  40) ตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

  41) แตละคนแขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

  42) นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันระดับชาติตองไดตําแหนงไมตํ่ากวา

ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1 

  43) ผูจัดการทีม มีหนาท่ีอํานวยการ ดูแล และรับผิดชอบทีมกีฬาโดย นายกฯ อปท. 

    44) ผูควบคุมทีม มีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬา โดยผูอํานวยการสํานัก/

ผูอํานวยการกอง 

  45) เจาหนาท่ีทีม มีหนาท่ีรับผิดชอบตอนักกีฬา โดยบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน

อปท. 

46) ผูเก่ียวของกับทีมตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ 

  47) ผูเก่ียวของกับทีมตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการตัดสิน 

 ดานระเบียบและกติกาการแขงขัน 

 48) การแบงสายการแขงขันระดับภาคกระทําหลังจากสงหลักฐาน 

 49) การแบงสายการแขงขันระดับชาติเจาภาพเปนผูกําหนด 

 50) จํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาเปนไปตามระเบียบกีฬาโดยฝายอํานวยการฯ 
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 51) ควรเครงครัดในระเบียบการแขงขัน 

 52) ใชกติกาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติประกาศใชปจจุบัน 

 ดานกรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

 53) ไดรับการรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

 ดานสนาม อุปกรณการแขงขัน 

 54) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ดานรางวัลการแขงขัน 

 55) การมอบรางวัลควรใหท้ังนักกีฬาและผูฝกสอน 

 56) จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขาแขงขันทุกคน 

 57) ควรมีการมอบรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬา ท่ีมีมารยาทดี/

แสดงความเอกลักษณความเปนไทย 

 58) ควรมอบรางวัลใหนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมในการแขงขันระดับชาติ 

 59) ควรมอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับผูเขาแขงขันกีฬา

ระดับนานาชาติท่ีไดรับรางวัล 

 ดานบัตรประจําตัว 

 60) ใหตรวจสอบไดหากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับการแขงขัน 

 ดานการใชสารตองหาม 

 61) ตรวจการใชสารตองหามตามมาตรฐานสากล 

 ดานการประทวง 

 62) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ มีหนาท่ีพิจารณาการประทวง

โดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม 

 63) ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนประธานพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ 

 64) ประทวงคุณสมบัติไดตลอดการแขงขันในปนั้นจนถึงกอนเริ่มพิธีเปดการแขงขัน

ในปตอไป 

 65) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬามีหนาท่ีพิจารณาการประทวง

โดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม 

 66) ประธานคณะกรรมการดําเนินการฯ เปนประธานพิจารณาการประทวงเทคนิค

กีฬา 

 67) ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวง 
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 ดานการลงโทษ 

 68) นักกีฬาไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและ 2 ป ติดตอกัน 

 69) ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและ 

2 ป ติดตอกัน 

 70) นักกีฬาไดรับการลงโทษใหริบรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน 

 71) ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการลงโทษถือวาเปนการผิดวินัยของขาราชการหรือ

พนักงานทองถ่ิน 

 72) ตรวจพบใชสารตองหามถูกตัดสิทธิ์การแขงขันปนั้นและตลอดไป 

 ดานการควบคุม 

 73) ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนผูควบคุมกําหนดมาตรการ กํากับ 

ติดตามผลการจัดการแขงขัน 

 74) การกําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

นโยบายแขงขัน 

 75) คณะกรรมการอํานวยการฯ คณะกรรมการดําเนินการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ 

รวมกันประเมินผลการจัดการแขงขัน 

 76) ผลการควบคุมติดตามผลการแขงขันควรเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หลังจาก

สิ้นสุดการจัดการแขงขัน 30 วัน เพ่ือประชุมหาแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร การปฏิบัติการ และการควบคุม ซ่ึงผลจากการวิจัยสามารถใช

เปนแนวทางจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยใหมีความเหมาะสม

ตอไป โดยผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 4 ตอน ดังนี้ 

 การวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

             1) ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

   2) ข้ันตอนท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   

   3) ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   

   4) ข้ันตอนท่ี 4 การยืนยันความเหมาะสมรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัย ปรากฏวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสม ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ดานการวางแผน 

ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม โดยสรุปสาระ ดังนี้ 

            5.1.1 สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ปรากฏวา กลุมตัวอยาง ไดแก ประธานฝายจัดการแขงขัน ผูมีสวนเก่ียวของและผูฝกสอนท่ีนํานักกีฬา

เขาแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยสวนใหญเปนผูฝกสอน

คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาผูมีสวนเก่ียวของคิดเปนรอยละ 25.00 และประธานฝายจัดการแขงขัน

คิดเปนรอยละ 10.00 พบวา สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้  
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  1) ดานการวางแผน ไดแก วัตถุประสงค อาทิเชน ไมเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของนักเรียน ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีเห็นคุณคาและความสําคัญของการเลนกีฬา 

ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางกีฬา วัตถุประสงค

การจัดการแขงขันไมสอดคลองกับการแขงขัน นโยบายการจัดการแขงขันเปลี่ยนแปลงบอยเพราะผูปฏิบัติ

ไมสามารถท่ีจะปฏิบัติตามได นโยบายในแตละปไมชัดเจน ผูบริหารมอบนโยบายแลวไมกํากับดูแล    

    2) ดานการจัดองคกร ไดแก คณะกรรมการบริหารไมไดมอบงานใหฝายปฏิบัติ

ขาดการจัดการแขงขันในรูปของคณะกรรมการจากสวนกลาง หนวยงานรับผิดชอบขาดประสบการณ

ดานการจัดการแขงขันกีฬา หรือมีก็ขาดประสบการณจัดการแขงขันกีฬาในระดับใหญๆ 

                   3) ดานการปฏิบัติการ ไดแก ขอบังคับ กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับในแตละปไมชัดเจน 

การจัดการแขงขันตั้งแตรอบคัดเลือกระดับจนถึงรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยไมเปนแนวทางเดียวกัน 

สวนกลางไมได กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การจัดการแขงขันขาดมาตรฐาน บทท่ัวไป 

ชวงวันทําการแขงขันนอยทําใหการจัดการแขงขันกีฬาบางชนิดจัดไดไมเหมาะสม ขาดความรวมมือกับ

สมาคมชนิดตางๆ เพ่ือใหการแขงขันเปนไปตามมาตรฐาน กีฬาสาธิตไมมีการแขงขันในรอบคัดเลือก

ทําใหไมไดเตรียมความพรอมสําหรับนักกีฬาและฝายจัดการแขงขัน เอกสารการสมัครแขงขันมากเกินไป

บางฉบับซํ้าซอน บางครั้งการลงลายมือชื่อของขาราชการการเมืองไมสามารถติดตามมาลงลายมือชื่อได 

ผูบริหารไมสะดวกการลงลายมือชื่อในเอกสาร ควรลดข้ันตอนเอกสารลงเพราะจะไดลดภาระการทํางาน 

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม นักกีฬาหนึ่งคนลงเลนไดทุกชนิดกีฬาไมเปนการพัฒนานักกีฬา 

คุณสมบัติของนักกีฬายังไมไดตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย นักกีฬาบางสวนติดทีมชาติ

ดังนั้นระเบียบกติกาตองเขมงวด กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา เจาหนาท่ีและผูตัดสินปฏิบัติหนาท่ี

ผิดพลาดบอย มาชา ขาดความยุติธรรม มีปญหาในดานกติกาการแขงขัน ผูฝกสอนกับผูตัดสิน

เกิดการทะเลาะเบาะแวง ไมไดมาตรฐานนํานักศึกษาพลศึกษามาตัดสินซ่ึงขาดประสบการณในการตัดสิน

สนามกีฬาและอุปกรณ เจาภาพไมมีอุปกรณเปนของตนเองสนามกีฬา อุปกรณ ไมไดมาตรฐานอุปกรณ

กีฬาไมไดระบุใหชัดเจนวาตองไดรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดนั้นๆ การใชสารตองหาม 

ขาดการตรวจสารตองหาม สารกระตุน เพ่ือการแขงขันจะไดมีมาตรฐาน คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน

ควรแตงตั้งฝายตรวจสารตองหาม สารกระตุน การประทวง ระเบียบการประทวงไมสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล บทลงโทษไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

  4) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการแขงขันขาดการประเมินและสรุปผลการจัด 

การแขงขันเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมไดกํากับดูแลในการประเมินและสรุปผล              

การแขงขันในระดับรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   

ไมทราบปญหาจึงไมมีขอมูลสําหรับนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬาของตนเอง และการเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันในครั้งตอไป  
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        5.1.2 รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัย ปรากฏวา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

              1) รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ดานการวางแผน มีสาระสําคัญจํานวน 6 องคประกอบยอย 20 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ดานนโยบาย  

มี 5 ตัวชี้วัด ไดแก รักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย ตระหนักถึงความรูรักสามัคคี มีระเบียบ วินัย 

พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล พัฒนาสัมพันธภาพกับหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดการแขงขัน

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) วัตถุประสงคดานสุขภาพและพลานามัย มี 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี และเปนผูท่ีมี

นิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 3) วัตถุประสงคดานคุณธรรมและจริยธรรม 6 ตัวชี้วัด ไดแก 

เกิดความสามัคคี แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์และยุติธรรม มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบ วินัย 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ และเปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชม และการเชียรกีฬาท่ีดี

4) วัตถุประสงคดานการสงเสริมการออกกําลังกาย มี 5 ตัวชี้วัด ไดแก จัดแขงขันใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ จัดแขงขันใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล 

พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ แขงขันกีฬาอยางทั่วถึงตามความถนัดและความสนใจ

ของแตละบุคคล และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา วัตถุประสงค

ดานการบูรณาการจัดการแขงขัน มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน และวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก จัดแขงขันโดยยึดหลักประหยัด

และเรียบงาย  

                   2) รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ดานการการจัดองคกร มีสาระสําคัญ 5 ตัวชี้วัด ไดแก คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย

รองอธิบดีฯ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองกรมสงเสริมฯ โดยมีอธิบดีฯ เปนประธานคณะกรรมการ

อํานวยการแขงขัน มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค กํากับควบคุม แกไขปญหาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการไมสามารถยุติได คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวย รองนายก ปลัด 

รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง โดยมี นายกฯ อปท. เปนประธาน คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการแขงขัน มีหนาที่ ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา และคณะกรรมการดําเนินการ

จัดการแขงขันสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานได  

                   3) รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ดานการปฏิบัติการมีสาระสําคัญ 13 องคประกอบ ยอย 47 ตัวชี้วัด ไดแก 1) องคประกอบดานบทท่ัวไป 

มี 6 ตัวชี้วัด ไดแก ระยะเวลาจัดการแขงขันไมเกิน 10 วัน กอนการแขงขันระดับภาคควรกําหนดและ

ประกาศพ้ืนท่ีการแขงขันคณะกรรมการบริหารการแขงขันเปนผูกําหนดชนิดประเภทกีฬาและรุนอายุ 

กรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนดกีฬาทางเลือก การกําหนดกีฬาทางเลือกคิดอัตรา
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สัดสวนกับกีฬาบังคับ และชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติตองมีผูสงแขงขันไมนอยกวา 5 อปท. 

2) องคประกอบดานการคัดเลือกนักกีฬามี 3 ตัวชี้วัด ไดแก การแขงขันระดับภาคในเดือน ต.ค.-พ.ย. 

การแขงขันระดับชาติในเดือน ม.ค.-ก.พ. และสําหรับทีมกีฬาท่ีไดสิทธิ์แขงขันระดับชาติไมตองคัดเลือก

ใชหลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย 3) องคประกอบดานสิทธิประโยชน มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก 

ฝายอํานวยการฯ และฝายดําเนินการรวมกันกําหนด 4) องคประกอบดานภาคการแขงขัน 

(กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก แบงภาคการแขงขันตามหลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย 

5) องคประกอบดานคุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม มี 11 ตัวชี้วัด ไดแก เฉพาะผูมีสัญชาติไทย 

ตองเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ในปท่ีแขงขัน อายุนักกีฬานับตั้งแตป พ.ศ.ที่เกิดถึงป พ.ศ. 

ท่ีจัดการแขงขันตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ แตละคนแขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันระดับชาติตองไดตําแหนงไมต่ํากวาชนะเลิศและรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ผูจัดการทีม มีหนาท่ีอํานวยการ ดูแล และรับผิดชอบทีมกีฬาโดย นายกฯ อปท. ผูควบคุมทีม

มีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬาโดยผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง เจาหนาท่ีทีม มีหนาท่ี

รับผิดชอบตอนักกีฬาโดยบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน อปท. ผูเก่ียวของกับทีมตองไมอยูในระยะเวลา

หนวยงานตางๆ ลงโทษ และผูเก่ียวของกับทีมตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการตัดสิน 6) องคประกอบ

ดานระเบียบและกติกาการแขงขันมี 5 ตัวชี้วัด ไดแก การแบงสายการแขงขันระดับภาคกระทําหลังจาก

สงหลักฐาน การแบงสายการแขงขันระดับชาติเจาภาพเปนผูกําหนด จํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬา

เปนไปตามระเบียบกีฬาโดยฝายอํานวยการฯ ควรเครงครัดในระเบียบการแขงขัน และใชกติกาท่ีสหพันธ

กีฬานานาชาติประกาศใชปจจุบัน 7) องคประกอบดานกรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา มี 1 ตัวชี้วัด 

ไดแก ไดรับการรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 8) องคประกอบดานสนาม อุปกรณการแขงขัน 

มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 9) องคประกอบดานรางวัลการแขงขัน มี 5 ตัวชี้วัด 

ไดแก การมอบรางวัลควรใหท้ังนักกีฬาและผูฝกสอน จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขาแขงขันทุกคน 

ควรมีการมอบรางวลั ใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/แสดงความเอกลักษณ

ความเปนไทย ควรมอบรางวัลใหนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมในการแขงขันระดับชาติ และ

ควรมอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณใหกับผูเขาแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

ท่ีไดรับรางวัล 10) ดานบัตรประจําตัว มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก ใหตรวจสอบไดหากไมสามารถนํามาแสดง

ไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับการแขงขัน 11) ดานการใชสารตองหาม มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตรวจการใช

สารตองหามตามมาตรฐานสากล 12) องคประกอบดานการประทวง มี 6 ตัวชี้วัด ไดแก คณะกรรมการ

พิจารณาการประทวงคุณสมบัติ มีหนาท่ีพิจารณาการประทวงโดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการเปนประธานพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประทวงคุณสมบัติได

ตลอดการแขงขันในปนั้นจนถึงกอนเริ่มพิธีเปดการแขงขันในปตอไป คณะกรรมการพิจารณา

การประทวงเทคนิคกีฬามีหนาท่ีพิจารณาการประทวงโดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม ประธาน
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คณะกรรมการดําเนินการฯ เปนประธานพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา และผูควบคุมทีมเปนผูยื่น

ประทวง 13) องคประกอบดานการลงโทษ มี 5 ตัวชี้วัด ไดแก นักกีฬาไดรับการพิจารณาลงโทษ

ใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและ 2 ป ติดตอกัน ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์

การแขงขันในปนั้นและ 2 ป ติดตอกัน นักกีฬาไดรับการลงโทษใหริบรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณคืน ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการลงโทษถือวาเปนการผิดวินัยของขาราชการหรือพนักงานทองถ่ิน

และตรวจพบใชสารตองหามถูกตัดสิทธิ์การแขงขันปนั้นและตลอดไป  

                  4) รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ดานการควบคุม มีสาระสําคัญ 4 ตัวชี้วัด ไดแก ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนผูควบคุม

กําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผลการจัดการแขงขันการกําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผล

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน คณะกรรมการอํานวยการฯ คณะกรรมการดําเนินการฯ 

และคณะกรรมการบริหารฯ รวมกันประเมินผลการจัดการแขงขัน และผลการควบคุมติดตาม

ผลการแขงขันควรเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หลังจากสิ้นสุดการจัดการแขงขัน 30 วัน เพ่ือประชุม

หาแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ปรากฏวา 

 5.2.1 สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  

                   1) ดานการวางแผน  

                      การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

ในปท่ีผานมาในดานวัตถุประสงคการจัดการแขงขันกีฬาไมเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน                   

ไม เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทัศนคติ ท่ีดี เห็นคุณคาและความสําคัญของการเลนกีฬา 

ไมเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางกีฬา ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับ เสนาะ ครุฑอวน (2548, หนา 38) พบวาดานวัตถุประสงคมีปญหาไมเปนการจูงใจ

ใหองคกรเอกชนรวมสงเสริมการกีฬาเพ่ือการอาชีพ อีกท้ังจัดการแขงขันไมสอดคลองกับวัตถุประสงค

การจัดการแขงขัน นโยบายการจัดการแขงขันเปลี่ยนแปลงบอยผูปฏิบัติไมสามารถท่ีจะปฏิบัติตามได 

นโยบายในแตละปไมชัดเจน ผูบริหารมอบนโยบายแลวไมกํากับดูแล   

                   2) การจัดองคกร  
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                      คณะกรรมการบริหารไมไดมอบงานใหฝายปฏิบัติ ขาดการจัดการแขงขัน

ในรูปของคณะกรรมการจากสวนกลาง หนวยงานรับผิดชอบขาดประสบการณดานการจัดการแขงขัน

กีฬาหรือมีก็ขาดประสบการณจัดการแขงขันกีฬาในระดับใหญๆ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ บุปผา สรอยสกุณี (2546, หนา 33-44) พบวาเจาหนาท่ีจัดการแขงขันขาดความรูความเขาใจ

การเตรียมการของคณะกรรมการอํานวยการเตรียมการของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ความรอบรู

ในการดําเนินการจัดการแขงขันของเจาหนาท่ีดานเทคนิคกีฬา และประสบการณของคณะกรรมการ

จัดการแขงขัน และอัครเดช ยอดหาญ (2547, หนา 26) พบวา มีปญหาความไมเขาใจในงานดานกีฬา

ของผูบริหาร   

                    3) การปฏิบัติการ 

                       กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับการแขงขันในแตละปไมชัดเจน การจัดการแขงขัน

ตั้งแตรอบคัดเลือกระดับจนถึงรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยไมเปนแนวทางเดียวกัน สวนกลางไมได

กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การจัดการแขงขันขาดมาตรฐาน ชวงวันทําการแขงขันนอยทําใหการจัด 

การแขงขันกีฬาบางชนิดจัดไดไมเหมาะสม ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสุทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 

(2547, หนา 63) พบวา มีปญหาระยะเวลาในการจัดการแขงขันกีฬาบางประเภทนอยเกินไป 

ขาดความรวมมือกับสมาคมชนิดตางๆ เพ่ือใหการแขงขันเปนไปตามมาตรฐาน และเสนาะ ครุฑอวน 

(2548, หนา 63) พบวา การจัดการแขงขันขาดมาตรฐาน ในสวนของกีฬาสาธิตไมมีการแขงขัน

ในรอบคัดเลือกทําใหไมไดเตรียมความพรอมสําหรับนักกีฬาและฝายจัดการแขงขัน เอกสารการสมัคร

แขงขันมากเกินไป บางฉบับซํ้าซอน บางครั้งไมสามารถติดตามขาราชการการเมืองมาลงลายมือชื่อได 

ผูบริหารไมสะดวกการลงลายมือชื่อในเอกสาร ควรลดข้ันตอนดานเอกสารลงเพราะจะไดลดภาระ

การทํางาน นักกีฬาหนึ่งคนลงเลนไดทุกชนิดกีฬาไมเปนการพัฒนานักกีฬา คุณสมบัติของนักกีฬา

ยังไมไดตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย นักกีฬาบางสวนติดทีมชาติ ดังนั้นระเบียบกติกา

ตองเขมงวด เจาหนาท่ีและผูตัดสินปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดบอย มาชา ขาดความยุติธรรม มีปญหา

ในดานกติกาการแขงขัน ผูฝกสอนกับผูตัดสินเกิดการทะเลาะเบาะแวง ไมไดมาตรฐานนํานักศึกษา

พลศึกษามาตัดสินซ่ึงขาดประสบการณในการตัดสิน สอดคลองกับงานวิจัยของ เสนาะ ครุฑอวน 

(2548, หนา 63) พบวา มีปญหาเจาหนาท่ีผูตัดสินขาดความยุติธรรมในขณะปฏิบัติหนาท่ี และกฤษดา 

ทาสุรินทร (2551, หนา 57) พบวา มีปญหานักกีฬาและผูควบคุมทีมไมยอมรับคําตัดสินและผูตัดสิน

ขาดความยุติธรรมในการตัดสิน เจาภาพไมมีอุปกรณเปนของตนเอง สนามกีฬา อุปกรณ ไมไดมาตรฐาน 

และไมไดระบุใหชัดเจนวาตองไดรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดนั้นๆ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ บุปผา สรอยสกุณี (2546, หนา 33) พบวา มีปญหาความเพียงพอ คุณภาพของอุปกรณ

เทคนิคกีฬา และความเพียงของอุปกรณเทคนิค มาตรฐานสนามแขงขัน ขาดการตรวจสารตองหาม 
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สารกระตุน เพ่ือการแขงขันจะไดมีมาตรฐาน คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันควรแตงตั้งฝายตรวจ

สารตองหาม สารกระตุน ระเบียบการประทวงและบทลงโทษไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

                  4) การควบคุม 

                       การจัดการแขงขันท่ีผานมาขาดการประเมินและสรุปผลการจัดการแขงขัน 

เจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมไดกํากับดูแลในการประเมินและสรุปผลการแขงขัน

ในระดับรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบปญหา

จึงไมมีขอมูลนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬาของตนเอง และการเปนเจาภาพการจัดการแขงขัน

ในครั้งตอไป  

 5.2.2 รางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอโดยใชเทคนิคเดลฟาย ปรากฏวา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก

ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ไพฑูรย กันสิงห (2553, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัย

ท่ีมีความเหมาะสม ประกอบดวย การดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ คือ ดานการวางแผน ดานการจัด

องคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม ดังท่ี Bridges & Roquemore (2001, pp. 27-31) 

Carrol & Gillen (1987) Dubrin & Ireland (1993, pp. 4-6) มีความเห็นตรงกันวาการบริหารจัดการ

เปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายตามวัตถุประสงคขององคการ โดยอาศัยหนาท่ี

ทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การวางแผน การจัดองคกร การปฏิบัติการ และการควบคุมมาปฏิบัติ 

มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  

                  1) ดานการวางแผน  

                     การจัดการแขงขันควรกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายในการจัดการแขงขัน

ท้ังในดานสุขภาพพลานามัย คุณธรรมและจริยธรรม จัดการแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

กีฬาแหงชาติ จัดการแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา 

การกีฬาแหงประเทศไทย พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึง

ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและ

แขงขันกีฬา การบูรณาการทํางานรวมกันจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ เศรษฐกิจและสังคม 

เปนแนวทางดานการวางแผนเชนเดียวกับ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2546, หนา 112) สรุปไววา การวางแผน

เปนกิจกรรมหรือกระบวนการที่ กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการปฏิบัติลวงหนา 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและบรรลุความสําเร็จในท่ีสุด 

และ Certo (2000, p. 126) กลาววาการวางแผนหมายถึง กระบวนการในการกําหนดวาองคกร

จะสามารถเปนในสิ่งท่ีตองการเปนไดอยางไร แลวจะทําอะไรเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีไดกําหนด
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ไวแลว สําหรับวัตถุประสงคดานสุขภาพพลานามัยเพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย 

จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี เปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา  

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของ

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและบุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ครู เกิดความสามัคคี แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และ

ยุติธรรม มีน้ําใจนักกีฬามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

เพ่ือพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากรมีน้ําใจนักกีฬา มีความสามัคคี มีระเบียบ วินัย ในสวนของ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, หนา ง) ในสาระสาํคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

(พ.ศ. 2550-2554) มีวิสัยทัศน ใหเด็ก เยาวชนและประชาชนเลนกีฬาและออกกําลังกาย มีคุณธรรม 

จริยธรรม น้ําใจนักกีฬา การสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย จัดการแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ จัดการแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ 

กรมพลศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ แขงขัน

กีฬาอยางทั่วถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

โดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, 

บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการกีฬาไปสู

ความเปนเลิศ การบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(2550, หนา ง) ในสาระสําคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) มีวิสัยทัศนใหเด็ก

เยาวชนและประชาชนเลนกีฬาและออกกําลังกายและบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการกีฬาท่ีเปนระบบและมีมาตรฐาน เศรษฐกิจและสังคมจัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย 

นโยบายทางสุขภาพพลานามัยจัดการแขงขันเพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี เปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา 

เชนเดียวกับสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและการทองเท่ียว,

ออนไลน ,  2554 )  ที่มีนโยบายจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาแหงประเทศไทย

เพื่อเปนการปลูกฝงความมีระเบียบวินัยมีน้ําใจนักกีฬา ดานสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย                             

จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ มาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ  

กรมพลศึกษา การกีฬาแหงประเทศไทย พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

นักเรียนแขงขันกีฬาอยางทั่วถึงตามความถนัดของแตละบุคคล ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

โดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา สอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม, ออนไลน, 2554) ใหนโยบายในการจดัการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ        

ครั้งท่ี 23 “จันทรแกวพิบูลยเกมส” วาการจัดการแขงขันครั้งนี้จะเนนในเรื่องมาตรฐานการแขงขัน                   
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ท่ีถูกตองสมบูรณและความพรอมของสนามแขงขัน สถานท่ีและอุปกรณ รวมไปถึงเกณฑการตัดสิน

ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม การบูรณาการทํางานรวมกันจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ และ

นายสมบัติ คุรุพันธ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) ปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาไดประชุมหารือนโยบายการแขงขันกีฬาไทคัพวา กระทรวงฯ ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของมหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชนตางๆ จึงไดรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

สนับสนุนการจัดการแขงขันเพ่ือสุขภาพท่ีดีของพ่ีนองประชาชนอยางม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและ

สังคม ไดแก จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย     

  2) ดานการจัดองคกร 

   การจัดองคกรการแขงขันเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสองคณะเปนการกําหนด

กลุมการทํางานจัดตําแหนงงานของผูปฏิบัติมอบอํานาจและหนาท่ี ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ

แขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขัน ซ่ึง Bridges & Roquemore (2001, p. 182) กลาววา การจัด

องคกร หมายถึงความพยายามในการแบงงานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามข้ันตอนตามท่ีองคการมีความตองการใหไดรับผลลัพธที่มีประสิทธิผล เชนเดียวกับ 

Robbins (1985, p. 8) กลาววา การแบงงานกันทํา การกําหนดกลุมงาน การจัดตําแหนงงาน

ของผูปฏิบัติลําดับการใชอํานาจและมอบอํานาจเปนองคประกอบสําคัญของการจัดองคกร ในสวนของ

การจัดการแขงขันคณะกรรมการทั้งสองคณะอยูในตําแหนงจนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขันประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ ประธานฯ รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/

ผูอํานวยการกองในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการ ศึกษาทองถ่ิน หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชน

และนันทนาการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม                     

คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนท่ีสุด คณะกรรมการจัดการแขงขัน ประกอบดวย

นายกองคกรฯ ประธานฯ รองนายก ปลัด รองปลัด อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด 

สมาชิกสภา หัวหนาสํานัก ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท. เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมฯ 

ผูแทนประชาคมเมือง อปท. กรรมการ คณะกรรมการจัดการแขงขันมีหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบ

ในการจัดแขงขัน ควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใดใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้น

และรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการฯ ทราบภายหลัง ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน

แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแขงขันดวยก็ได ดังเชน เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 135) 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และฉัตรยาพร เสมอใจ (2547, หนา 115) เห็นตรงกันวาการจัดองคการ

ตามหนาท่ีมีขอดีท่ีบุคลากรแตละคนสามารถทํางานตามความรูและความถนัด สามารถแกปญหาไดดี

เพราะทุกคนมีความรูในงานอยางลึกซึ้ง คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจหนาที่พิจารณา
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การตัดสิทธิ์ทีมท่ีไมดําเนินตามระเบียบ มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสม

แตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนมิได อปท. จัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด อปท. จัดการแขงขันรายงาน

ผลการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะและรายงานผลกรณีมีผูฝาฝนระเบียบตอคณะกรรมการ

อํานวยการแขงขันใหแลวเสร็จใน 30 วัน นับต้ังแตการแขงขันสิ้นสุดลงและกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ

การใชระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและถือเปนสิ้นสุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, หนา 54) พบวา การจัดองคกรการแขงขันคณะกรรมการ

บริหารควรประกอบดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง เปนกรรมการ 

รองอธิการบดีดูแลในดานนโยบาย คณะกรรมการจัดการแขงขัน ควรประกอบดวย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพ รองอธิการบดี แนวทางเดียวกับกับระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 คณะกรรมการ ขอ 13 คณะกรรมการ

อํานวยการแขงขันประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเปนประธาน

กรรมการ ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพเปนรองประธานกรรมการขอ 14 มีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะ และ

ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขัน วินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีมิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ 

คณะกรรมการจัดการแขงขันประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเจาภาพเปนประธาน กรรมการ 

รองผูวาราชการจังหวัดเจาภาพรองประธานกรรมการ และขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, 

หนา 7) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ หมวด 2 ขอ 15 คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

ประกอบดวย ผูวาการ กกท. เปนประธานกรรมการ ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพเปนรองประธาน 

มีอํานาจหนาที่ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขัน วินิจฉัยปญหาตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนท่ีมิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด

เจาภาพเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเจาภาพ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ

จัดการแขงขันแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชน

แหงการจัดการแขงขัน   

              3) ดานการปฏิบัติการ  

 การแขงขันตองมีขอกําหนด ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหการแขงขัน

บรรลุเปาหมาย ประกอบดวย ขอบังคับ บททั่วไป การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 

สิทธิประโยชน ภาคการแขงขัน คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา 

ระเบียบและกติกาการแขงขัน กรรมการและผูชี้ขาดกีฬาสนาม อุปกรณการแขงขัน รางวัลการแขงขัน 

บัตรประจําตัว การใชสารตองหาม การประทวง และการลงโทษ ดังเชน Bridges & Roquemore 

(2001, p. 30) ไดใหความหมายของการปฏิบัติการวา หมายถึงการนําแผนและโครงการตางๆ ไปสู
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การปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลในองคการ ในครั้งนี้ “ขอบังคับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย พ.ศ. 2547” ใชบังคับตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป ในขอบังคับนี้กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กีฬา

นักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาค 1 

(ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง) ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 

(ภาคใต) หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬา

ระดับภาค เจาภาพ หมายความถึง อปท. ที่จัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. รอบระดับชาติ 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

คณะกรรมการบริหารการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาหรือสงเสริม

กีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวย

การกีฬา กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา ฟุตบอล กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ 

ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส หรือกีฬาโอลิมปกเกมส กีฬาอนุรักษความเปนไทย  

หมายความถึง ชนิดกีฬาท่ีอนุรักษความเปนไทย เจาภาพเสนอจัดเพื่อเปนการอนุรักษไดมากกวา  

1 ชนิดกีฬา ไดแก เซปคตะกรอ หมากรุกไทย ตะกรอลอดบวง กีฬาเลือกทั่วไป หมายความถึง 

หมากฮอส หมากกระดาน ครอสเวิรด หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจาก 

อปท. นั้นๆ ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก 

นักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจนกวาการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. จะเสร็จสิ้น นักกีฬา หมายความถึง 

นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. มีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับ กฎ ระเบียบของกรมสงเสริมฯ 

และสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูฝกสอน 

ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

การกีฬาแหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาชาติ และใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการตามขอบังคับนี ้

และใหมีอํานาจวางระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ดังเชน อนิวัช แกวจํานง (2550, หนา 123) 

กลาววา คูมือเปนคูมือการทํางานของแตละหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน

เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางานใหมีความชัดเจนและเขาใจการปฏิบัติงาน “การแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ” จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป ใหเจาภาพ

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไมเกิน 

10 วัน การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ กําหนดและประกาศกอนการแขงขันรอบคัดเลือก

ไมนอยกวา 250 วัน จัดการแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ การแขงขันระดับภาคเปนการแขงขัน
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เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค โดยให อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ตามชนิดและประเภทกีฬา เวลาการแขงขันระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอนการแขงขัน

ในรอบระดับชาติไมนอยกวา 30 วัน การแขงขันระดับชาติเปนการแขงขันท่ี อปท. สงเขาแขงขันไดโดยตรง

เวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค โดยจะตองดําเนินการจัดการแขงขันในระยะเวลา

ท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนดการคัดเลือกหัวหนาภาคและเจาภาพในการแขงขันในระดับชาติ ใหเปนไปตามท่ี

กรมสงเสริมฯ กําหนด เจาภาพจะตองเสนอชนิดและประเภทกีฬาและรุนอายุท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. โดยขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 250 วัน 

ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันใหมีการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. 

เจาภาพรวมกันกําหนด ดังตอไปนี้ กีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป 

ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดแขงขันไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬา และไมเกิน 12 ชนิดกีฬา และกรมสงเสริมฯ 

ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธีเปดการแขงขันระดับภาคและระดับชาติไมนอยกวา 200 วัน ชนิดและ

ประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศตองมี อปท. สงแขงขันไมนอยกวา 5 อปท. ตราสัญลักษณ

การแขงขันของกรมสงเสริมฯ ตองจัดวางไวอยางเหมาะสมบนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. 

เจาภาพออกแบบและตองไดรับความเห็นชอบจากกรมสงเสริมฯ กอน สอดคลองกับระเบียบสํานักงาน

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 1 บททั่วไป ขอ 4 ถึงขอ 11 

ใหจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทยปละหนึ่งครั้ง จัดการแขงขันไมนอยกวา 7 วัน 

แตไมเกิน 10 วัน โดยรวมวันพิธีเปดและปด ตองมีจังหวัดและเขตสงเขาแขงขันไมนอยกวา 4 จังหวัด

และไมนอยกวา 4 เขต และตราสัญลักษณการแขงขันตองไดรับความเห็นชอบจาก สพก. 

กอนการคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขันใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับหัวหนาภาคและเจาภาพ

ตามกําหนดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา ใหปฏิบัติดังนี้ ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา

ใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์

ไมตองคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและเขาแขงขันระดับชาติ ไดแก ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล

ชายหาด เซปคตะกรอ วอลเลยบอล ท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ในปท่ีผานมา และ 

อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขันระดับชาติอปท. ใดสงหลักฐานไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์

เขารวมแขงขันในครั้งนั้น หลักฐานสงเขาแขงขันแลวจะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมไมได สอดคลองกับ   

ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 11-12) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ.2550 หมวด 7 การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน ขอ 23 ถึง ขอ 29 ที่วาจังหวัดใด

สงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาท่ีใหเจาภาพและหัวหนาภาคไมทันภายในเวลาท่ีกําหนดใหผูนั้นหมดสิทธิ์

เขารวมการแขงขันในครั้งนั้น บัญชีรายชื่อสงแลวจะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนตัวบุคคล

ไมได สิทธิประโยชน เก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ 
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กําหนด สอดคลองกับระเบียบสํานักพัฒนางานการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬา

และนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 หมวด 3 ขอ 17 สิทธิประโยชนเก่ียวกับการจัดการแขงขันใหเปนไปตามขอตกลงรวมกัน

ระหวาง สพก.กับจังหวัดเจาภาพ ภาคการแขงขันภาคกลาง 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 

ชัยนาท สิงหบุรี นครสวรรค ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี 

นครปฐม อางทอง ประจวบคีรีขันธ ภาคเหนือ 15 จังหวัดไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม 

ตาก นาน พะเยา พิจิตร แพร เพชรบูรณ พิษณุโลก ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร 

นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย บึงกาฬ 

หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคใต 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง 

สตูล ปตตานี สงขลา ระนอง สุราษฏรธานี ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต 

ภาคตะวันออก 14 จังหวัด กรุงเทพฯ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแกว นครนายก 

ปราจีนบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เปนแนวทางเชนเดียวกับ

ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 6) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

ขอ 4 “ภาค” หมายความถึง กลุมของจังหวัดท่ีแบงเพ่ือการแขงขันกีฬาแหงชาติ ผูสมัครเขาแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท. ตองมีสัญชาติไทยเปนนักเรียนในสังกัด อปท. ที่เขาเรียนกอนวันที่ 1 มิถุนายน 

ในปท่ีแขงขัน มีอายุ 12 ป 4 ป 16 ป และ 18 ป โดยนับตั้งแตปท่ีเกิดถึงป ที่แขงขันครั้งนั้น นักกีฬา

ท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัดถานศึกษาใดหลังจากวันท่ี 1 มิถุนายน ในปท่ีจัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวม

แขงขันในปนั้นไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักการแขงขัน นักกีฬาหนึ่งคน

มีสิทธิ์แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว ตองแขงขันในรุนอายุตนเองเทานั้น เปนนักกีฬาสมัครเลนเทานั้น

เปนนักกีฬาของ อปท. และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. เดียวเทานั้น นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาค

เขาแขงขันรอบระดับชาติไดตําแหนงชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่ 2) จากรอบคัดเลือก 

นักกีฬาทีมชาติไทยแขงขันไดเฉพาะชนิดและประเภทกีฬาและจํานวนตามระเบียบการแขงขันกีฬา

แตละชนิด ผูควบคุมทีม มีอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬาของ อปท. ควรเปนสมาชิก

สภาฯ ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หรือผูแทนของ อปท. ผูฝกสอนมีอํานาจควบคุม ผูชวย 

ผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม นักกีฬาของ อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานของ อปท. ผูชวย

ผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีมควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. นักกีฬาเปนนักเรียนในสังกัด อปท. 

มีคุณสมบัติตามระเบียบแขงขันของกรมสงเสริมฯ หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬา ผูเกี่ยวของกับทีม

จะตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการการตัดสิน หัวหนาคณะนักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมอยูใน

ระยะเวลาท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักแขงขัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี 

(2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยดานคุณสมบัติ
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และขอกําหนดของผูสมัครเขาแขงขันเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เปนนักกีฬาสมัครเลนตามขอบังคับ

ของการกีฬาแหงประเทศไทย ดานรุนอายุ/ประเภทนักกีฬาจัดแขงขันรุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป 

ประเภทชายและประเภทหญิง นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป ของปท่ีแขงขัน ดังเชน 

ระเบียบสาํนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 

2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 6 คุณสมบัติ

นักกีฬา ขอ 20 (3) มีอายุไมเกินสิบแปดป นับจนถึงวันสิ้นปท่ีลงสมัครเขาแขงขัน ระเบียบการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยกําหนดโดยกรมสงเสริมฯ กติกา

การแขงขันใชกติกาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติ ชนิดกีฬาและสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ 

ประกาศใชการแบงสายการแขงขันในรอบระดับภาคใหดําเนินการหลังจากท่ีสงหลักฐานสมัครเขาแขงขัน

ไมนอยกวา 1 สัปดาห ไมเกิน 3 สัปดาห การแบงสายการแขงขันในรอบระดับชาติ เจาภาพกําหนด

จัดประชุม อปท. ท่ีไดสิทธิ์เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายแขงขัน การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬา

ในแตละชนิดและประเภทใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ นักกีฬา/ทีมกีฬา

ท่ีเขาแขงขันใหสมัครในนามของ อปท. ใหผูบริหารสูงสุดของ อปท. ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น 

จํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแตละชนิดกีฬาและประเภท อายุใหเปนไปตามระเบียบและกติกา

การแขงขันท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขันตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอ

ฝายจัดการแขงขันดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาแขงขันแลวไมมา

แขงขันใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบของชนิดกีฬานั้นๆ เปนแนวทางเดียวกับขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย 

(2550, หนา 9) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 4 ระเบียบและกติกา

การแขงขัน ขอ 20 ใหใชระเบียบและกติกาการแขงขันตามที่ กกท. กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

รวมกันกําหนดและโดยความเห็นชอบของ กกท. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเ ง่ือนไขของกรมสง เสริมฯ กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนด

โดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ และระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

(สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 8 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ขอ 28 กรรมการผูตัดสิน

และผูชี้ขาดกีฬาแตละชนิดท่ีมีการจัดการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี สพก. กําหนด

กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนดและโดยความเห็นชอบของ สพก. สนาม อุปกรณ

การแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ กับการกีฬาแหงประเทศไทยรวมกัน

กําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ สนามกีฬา อุปกรณกีฬาใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขของ กรมสงเสริมฯ กับกรมพลศึกษารวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 

ใหหัวหนาภาค เจาภาพจัดเหรียญรางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน ทองแดง ใบประกาศเกียรติบัตร

มอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนผูไดตําแหนงท่ี 1-3 จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการแขงขัน 
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จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/แสดงความเอกลักษณความเปนไทย 

กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมแตละชนิดกีฬาแตละประเภทในการแขงขัน

รอบระดับชาติ กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถโลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณใหกับนักกีฬาท่ีปจจุบัน

ศึกษาอยูในสังกัด อปท. ท่ีแขงขันกีฬาระดับนานาชาติไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3 หัวหนาภาค เจาภาพ 

จัดพิธีมอบรางวัลอยางสมเกียรติ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) 

พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดานรางวัลการแขงขัน 

มหาวิทยาลัยจัดเหรียญรางวัลพรอมเกียรติบัตรมอบใหนักกีฬาท่ีชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ

อันดับ 1 และ 2 และมอบประกาศนียบัตรใหนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน คณะกรรมการกีฬา

มหาวิทยาลัยจัดรางวัลใหนักกีฬาท่ีทําสถิติใหม ทีมกีฬาท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬาชนิดนั้นๆ 3 ปติดตอกัน 

นักกีฬาดีเดนและมหาวิทยาลัยดีเดน หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม นําบัตรประจําตัว

ท่ีฝายจัดการแขงขันออกใหตรวจสอบไดทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับ

การแขงขัน สอดคลองกับขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ออนไลน, 2554) วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 

หมวด 9 บัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาท่ี ขอ 27 ใหนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําบัตรประจําตัว

นักกีฬาหรือบัตรเจาหนาที่ที่คณะกรรมการจัดการแขงขันออกใหเพื่อใหตรวจสอบไดทุกเวลา 

หากไมสามารถแสดงใหถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับการแขงขัน การใชสารตองหามควรทําการตกลงรวมกับ

การกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการเรื่องของการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย ดานสุขภาพจัดใหมีการควบคุมการใชสารตองหามในนักกีฬาตามระบบสากล 

การประทวงใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวงสองคณะ ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวยประธานจัดการแขงขัน ผูแทนกรมสงเสริมฯ 

ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีฝายรับการประทวง ประธานฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ที่ไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขันเลขานุการฝายจัดการแขงขัน คณะกรรมการพิจารณา

การประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย ประธานฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ 

หัวหนาผูตัดสิน/ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้นผูแทนคณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/

ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฝายนิติกร

ฝายจัดการแขงขัน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ใหคณะกรรมการ

พิจารณาการประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณาตัดสิน ชี้ขาดและถือวาสิ้นสุด การประทวงคุณสมบัติ

ใหผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณา

การประทวงคุณสมบัติและวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ประทวงเทคนิคกีฬา
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ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร 

โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอประธานคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬาและวางเงินประกัน

การประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบและกติกานั้นๆ ในกรณี

ท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเปนผลและไดมีคําวินิจฉัยใหเปนไปตามคําประทวงนั้นแลวผูยื่น

ประทวงจะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากไมเปนผลใหริบเงินประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค 

เจาภาพเพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตอไป หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัยในเรื่อง

คุณสมบัตินักกีฬาสามารถดําเนินการตรวจสอบหลักฐานไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณีในการยื่นประทวง 

และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุด การประทวงท่ีมิได

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา ประทวงคุณสมบัติใหยื่นไดตลอดระยะเวลา

ท่ีทําการแขงขัน สิ้นสุดการแขงขัน และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้นจนถึงกอนเริ่มพิธีเปดการแขงขัน 

สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 2553, 

หนา 21-22) หมวดท่ี 10 การประทวง ขอ 26 ถึง 28 การลงโทษ ไดแก หัวหนาคณะนักกีฬาและ

ผูเกี่ยวของกับทีมผูใดละเมิดขอบังคับ ระเบียบการแขงขันหรือกติกาหรือฝาฝน คําตัดสินของ

คณะกรรมการพิจารณาการประทวง ใหถือวาผูนั้นกระทําการขัดตอเจตนารมณของการสงเสริมกีฬา

ตามขอบังคับนี้ โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์แขงขันในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 

หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเกี่ยวของกับทีมผูใดประพฤติตนไมเหมาะสมตอหนาที่และ

ขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละออกจาการแขงขัน ไมออกมาทําการแขงขันตามกําหนด กอเหตุวิวาท

ทํารายรางกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณการแขงขัน ใชถอยคําหยาบคายตอผูแขงขัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ี 

หรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอกสนาม ผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลว ใหฝายจัดการแขงขันแจงโทษตอ

ประธานอํานวยการแขงขัน ประธานจัดการแขงขันพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแขงขันปนั้นและปตอไปอีก

ไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป การแขงขันท่ีมีหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

ละเมิดขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันหรือกติกาการแขงขันใหมีเหตุผล ดังนี้ แขงขันแบบพบกันหมด

ผลการแขงขันของฝายละเมิดที่ไดแขงขันไปแลวใหถือวามิไดมีการแขงขัน สวนผลการแขงขัน

ของคูการแขงขันใหคงเดิมไว แขงขันแบบแพคัดออกผลการแขงขันกอนการละเมิดใหถือวาฝายละเมิด

เปนฝายแพ แขงขันประเภทบุคคลถาบุคคลใดละเมิดใหออกจากการแขงขัน ถาบุคคลผูละเมิด

รวมอยูในทีมใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน แขงขันประเภททีมถาทีมใดเปนฝายละเมิดใหทีมนั้น

ออกจากการแขงขัน นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวารางวัลนั้น

เปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอมท้ังใหเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมาแทน เมื่อมีคําสั่งลงโทษ

แลวใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษให อปท. ตนสังกัด และ อปท. ทั่วประเทศทราบ 

เพื่อหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือผูเกี่ยวของที่ถูกลงโทษเขารวมหรือมีสวนรวมในการแขงขันจนกวา

จะพนโทษ กรณีท่ีผูถูกลงโทษเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรงให อปท. ตนสังกัดหามมิให
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ผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬานักเรียน อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิกการจาง

ใหปฏิบัติงานจนกวาคณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือใหพนจากการลงโทษ พบวามีการทุจริตภายใน 

30 วัน นับแตการแขงขันสิ้นสุดลงใหหัวหนาภาค เจาภาพริบรางวัลเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน 

พรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขันในลําดับถัดไปข้ึนมาแทนและแจงให อปท. ทั่วประเทศทราบและ

ดําเนินการทางกฎหมายตอไป อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติจริง ตัดสิทธิ์นักกีฬา/ทีมกีฬาและผูเก่ียวของ

กับทีมลงทําการแขงขัน ในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติ

ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบของทางราชการโดยกรมสงเสริมฯ อปท. ใดท่ีแสดงความจํานงสงกีฬาแขงขันแลว

ไมสงเอกสารใหหัวหนาภาค เจาภาพ รายงานใหกรมสงเสริมฯ ทราบและตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้น

และในปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป ทีมกีฬาแสดงความจํานงสงแขงขันแลวไมสงหลักฐาน

ใหยกเวน ดังนี้ เจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาล ถูกคัดชื่อออกจากการเปน

นักเรียนหนวยงานตางๆ มีคําสั่งลงโทษไมใหเขารวมการแขงขัน เสียชีวิต ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/

เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวท่ีฝายจัดการแขงขันออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในครั้งนั้น

และถูกตัดสิทธิ์ปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป หัวหนาภาค เจาภาพแจงใหกรมสงเสริมฯ 

และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ และตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหามจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น

พรอมทั้งถูกตัดสิทธิ์หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ตลอดไป สอดคลองกับขอบังคับ

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน 2554) วาดวย

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 หมวด 13 การลงโทษ ขอ 34  

             4) ดานการควบคุม  

    การควบคุมเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการของการวัดผลวา

การดําเนินงานบรรลุตรงตามวัตถุประสงคหรือไม การจัดการแขงขันกรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามผลและประเมินทุกครั้งรวมกับ อปท. เจาภาพแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล

ทุกครั้ง ประเมินผลแขงขันตั้งแตกอนเริ่มการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุดการแขงขัน 

ประเมินผลทุกฝายท่ีแตงตั้งในการปฏิบัติหนาท่ี การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวควรนําเสนอกรมสงเสริมฯ

ใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการแขงขัน ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและประเมินรวมกับ 

คณะกรรมการบริหารการแขงขัน รับทราบปญหาขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึนและมีประสิทธิ์ภาพ

มากยิ่งข้ึน กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบโดยผูมีความชํานาญการกีฬา

และจากองคกรฯ ทุกภาค การควบคุมติดตามผลและประเมินผลดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายแขงขัน มีมาตรการกํากับติดตามและประเมินผลของนโยบายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

และนโยบายแขงขัน เปนแนวทางเดียวกับ Certo (2000, p. 551) อธิบายวา การควบคุมเปนการใช

ความพยายามอยางมีระบบเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานอยูในเกณฑหรือมาตรฐาน หรือความตองการ
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ท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือท่ีจะไดแกไขปรับปรุงกันตอไป และดังเชน Schermerhom (1999, p. G-2) 

เสนาะ ติเยาว (2546 หนา 319-320) วันชัย มีชาติ (2550 หนา 293-299) กลาววา กระบวนการควบคุม

เปนข้ันตอนของการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงานจริง 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงคและมาตรฐานตลอดจนมีการแกไขในสิ่งท่ีจําเปน  

ใชระบบการประเมินผลแบบ PDCA, CIPP Model แนวทางเดียวกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(2550, หนา 46) หนวยงานกีฬาตองมีระบบติดตามความกาวหนา กํากับ ดูแล และประเมินผล

ในการบริหารงานขององคการกีฬา ดังเชน พิสณุ ฟองศรี (2549 หนา 8) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547, 

หนา 4) กลาววาการประเมินผลโครงการเปนวิธีหนึ่งในการเพ่ิมความมีเหตุมีผลในการบริหารจัดการ

ดานขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับผลลัพธของโครงการ 

 5.2.3 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงประเทศไทย ท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอโดยการสนทนากลุม ผลการวิจัย ปรากฏวา ประกอบดวย 

4 องคประกอบ ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย กันสิงห (2553, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการบริหารจัดการกีฬา

เพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสม ประกอบดวย การดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ คือ 

ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม และ Bridges & 

Roquemore (2001, pp. 27-31) Carrol & Gillen (1987) Dubrin & Ireland (1993, pp. 4-6)

มีความเห็นตรงกันวา การบริหารจัดการองคกรกีฬาเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย

ตามวัตถุประสงคขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การวางแผน การจัด

องคกร การนํา และการควบคุมมาปฏิบัติ มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  

                   1) ดานการวางแผน  

                     เปนการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายในการจัดการแขงขัน ซ่ึงสุรัสวดี ราชกุลชัย 

(2546, หนา 112) สรุปไววา การวางแผนเปนกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย

และวิธีการปฏิบัติลวงหนา เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและ

บรรลุความสําเร็จในท่ีสุด การจัดการแขงขันควรปลูกฝงใหผูเขารวมการแขงขันรักการเลนกีฬาและ

การออกกําลังกาย ตระหนักถึงความรูรักสามัคคี มีระเบียบวินัย พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล 

พัฒนาสัมพันธภาพกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดการแขงขันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกับท่ี Certo (2000, p. 126) กลาววาการวางแผนหมายถึง กระบวนการ

ในการกําหนดวาองคกรจะสามารถเปนในสิ่งท่ีตองการเปนไดอยางไร แลวจะทําอะไรเพ่ือใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแลว และดังเชนกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต, ออนไลน, 2554) จัดใหมีการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมสระดับชาติมีนโยบายสงเสริมใหนักเรียน

ใหมีการแขงขันในสังกัดไดมีโอกาสแขงขันกีฬา อีกท้ังสงเสริมใหรูรักสามัคคีในหมูคณะ ดานสุขภาพ
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พลานามัย นักเรยีนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญามีบุคลิกภาพท่ีดี

เปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี 

(2546, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและ

บุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ครู เกิดความสามัคคี แขงขัน

กีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์และยุติธรรมมีน้ําใจ นักกีฬามีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎ กติกา 

ขอบังคับ เปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชมและการเชียรกีฬาท่ีดี เชนเดียวกับงานวิจัยของ ธงชัย 

เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนา

นิสิตนักศึกษาและบุคลากรใหมีใจนักกีฬา มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย สงเสริมกีฬาและ

การออกกําลังกายโดยการจัดการแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ สอดคลองกับ

มาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศ แขงขันกีฬา

อยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

โดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา และวัลลพ พงษาพันธ (2546, หนา 23) พบวา วัตถุประสงค

ของโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาเพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียน ไดใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนโดยการเลนกีฬาและดูกีฬาใหมากขึ้น การบูรณาการทํางานรวมกันโดยการจัด 

การแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน สอดคลองกับกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา (2550, หนา ค-ง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) 

มีวัตถุประสงคบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนในการบริหารจัดการกีฬาท่ีเปนระบบและมีมาตรฐาน 

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ เศรษฐกิจและสังคมจัดการแขงขันกีฬาโดยยึดหลัก

ประหยัดและเรียบงาย  

 

 

             2) ดานการจัดองคกร  

          การจัดการแขงขันกีฬาใหมีคณะกรรมการสองคณะ ไดแก คณะกรรมการ

อํานวยการแขงขัน คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน คณะกรรมการท้ังสองคณะอยูในตําแหนง

จนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น คณะกรรมการอํานวย การแขงขัน ประกอบดวย อธิบดี

กรมสงเสริมฯ ประธานฯ รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการสาธารณะ

และการศึกษาทองถ่ิน ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนา

การศึกษานอกระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา

ทองถ่ิน หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

อํานวยการฯ แตงตั้งที่ปรึกษาไดตามความเหมาะสม คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน 

ประกอบดวย นายกองคกรฯ ประธานฯ รองนายก ปลัด รองปลัด อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ 
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นายกสมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิกสภา หัวหนาสํานัก ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท. 

เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมฯ ผูแทนประชาคมเมือง อปท. กรรมการ คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน

มีหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดแขงขัน ควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใด

ใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นและรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการแขงขันทราบภายหลัง 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันสามารถเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ฝายตางๆ ไดตามความเหมาะสม ดังเชน Bridges & Roquemore (2001, p. 182) กลาววา การจัด

องคกร หมายถึงความพยายามในการแบงงานและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามข้ันตอนตามท่ีองคการมีความตองการใหไดรับผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล และ Robbins & Coulter 

(2007, p. 117) กลาววา การจัดองคกร คือกระบวนการในการจัดโครงสรางขององคกร ซ่ึงครอบคลุม

เรื่องการแบงงาน การกําหนด หนาท่ีความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน การกําหนดกลุมงาน

ในสายการบังคับบัญชา และเสนาะ ติเยาว (2546 หนา 135) ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และฉัตรยาพร 

เสมอใจ (2547, หนา 115) เห็นตรงกันวาการจัดองคการตามหนาท่ีมีขอดีท่ีบุคลากรแตละคนสามารถ

ทํางานตามความรูและความถนัด สามารถแกปญหาไดดีเพราะทุกคนมีความรูในงานอยางลึกซึ้ง 

คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีมท่ีไมดําเนินตามระเบียบ มีอํานาจ

ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมแตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือ

เสียประโยชนมิได อปท. จัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด อปท. จัดการแขงขันรายงานผลการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะ

และรายงานผลกรณีมีผูฝาฝนระเบียบตอคณะกรรมการอํานวยการแขงขันใหแลวเสร็จใน 30 วัน 

นับตั้งแตการแขงขันสิ้นสุดลงและกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและถือเปนสิ้นสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, หนา 54) 

พบวา การจัดองคกรการแขงขันคณะกรรมการบริหารควรประกอบดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง เปนกรรมการ รองอธิการบดีดูแลในดานนโยบาย คณะกรรมการ

จัดการแขงขัน ควรประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยท่ีเปนเจาภาพ รองอธิการบดี เชนเดียวกันกับ

ระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 

2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวดท่ี 2 คณะกรรมการ 

ขอ 13 คณะกรรมการอํานวยการแขงขันประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการเปนประธานกรรมการ ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพเปนรองประธานกรรมการขอ 14 

มีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขัน วินิจฉัยปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ท่ีมิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเจาภาพ

เปนประธาน กรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเจาภาพรองประธานกรรมการ และขอบังคับการกีฬา

แหงประเทศไทย (2550, หนา 7) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ หมวด 2 ขอ 15 คณะกรรมการ
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อํานวยการแขงขัน ประกอบดวย ผูวาการ กกท. เปนประธานกรรมการ ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพ

เปนรองประธาน มีอํานาจหนาท่ี เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขัน วินิจฉัย

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีมิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันประกอบดวยผูวาราชการ

จังหวัดเจาภาพเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเจาภาพ รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการจัดการแขงขันแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด

เพ่ือประโยชนแหงการจัดการแขงขัน   

  3) ดานการปฏิบัติการ 

 การจัดการแขงขันตองกําหนดใหมีขอกําหนด ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

เพ่ือใหการแขงขันบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย ขอบังคับ บทท่ัวไป การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัคร

เขาแขงขัน สิทธิประโยชน ภาคการแขงขัน คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม รุนอายุ/ประเภท

นักกีฬา ระเบียบและกติกาการแขงขัน กรรมการและผูชี้ขาดกีฬาสนาม อุปกรณการแขงขัน รางวัล

การแขงขัน บัตรประจําตัว การใชสารตองหาม การประทวง และการลงโทษ ดังเชน Bridges & 

Roquemore (2001, p. 30) ไดใหความหมายของการปฏิบัติการวา หมายถึงการนําแผนและ

โครงการตางๆ ไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลในองคการ ในครั้งนี้ “ขอบังคับกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินวาดวยการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ พ.ศ. 255_” ใชบังคับตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป ในขอบังคับนี้กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กีฬา

นักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ ภาค หมายความถึง 

กลุมจังหวัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาค 1 (ภาคตะวันออก) ภาค 2 

(ภาคกลาง) ภาค 3 (ภาคตะวันเฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 (ภาคใต) หัวหนาภาค 

หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค เจาภาพ 

หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. รอบระดับชาติ คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. คณะกรรมการบริหารการแขงขัน

หมายความถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 

หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาหรือสงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือ

ของประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยการกีฬา กีฬาบังคับ หมายความวา 

ชนิดกีฬา กรีฑา ฟุตบอล กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส กีฬา

เอเชี่ยนเกมสหรือกีฬาโอลิมปกเกมส กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิดกีฬาที่อนุรักษ

ความเปนไทยเจาภาพเสนอจัดเพื่อเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิดกีฬา ไดแก เซปคตะกรอ 

หมากรุกไทย ตะกรอลอดบวง กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส หมากกระดาน ครอสเวิรด 

หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท.นั้นๆ ใหปฏิบัติหนาที่กํากับดูแล
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และควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจนกวา

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. จะเสร็จสิ้น นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. มีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับ กฎระเบียบของกรมสงเสริมฯ และสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

ชนิดกีฬานั้นๆ ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม

หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย 

สหพันธกีฬานานาชาติ ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจวางระเบียบ

เพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ดังเชน อนิวัช แกวจํานง (2550, หนา 123) กลาววา คูมือเปนคูมือ

การทํางานของแตละหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรทราบเก่ียวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ในการทํางานใหมีความชัดเจนและเขาใจการปฏิบัติงาน ควรใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงชาติ” จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป ใหหัวหนาภาค 

เจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และ

ไมเกิน 10 วัน การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ กําหนดและประกาศกอนการแขงขันรอบคัดเลือก

ไมนอยกวา 250 วัน จัดการแขงขันออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ การแขงขันระดับภาคเปนการแขงขัน

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค โดยให อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ตามชนิดและประเภทกีฬา การดําเนินการจัดการแขงขันระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จ

กอนการแขงขันในรอบระดับชาติไมนอยกวา 30 วัน การแขงขันระดับชาติเปนการแขงขันท่ี อปท. 

สงเขาแขงขันไดโดยตรง เวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค โดยจะตองดําเนินการ

จัดการแขงขันในระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนดการคัดเลือกหัวหนาภาคในรอบคัดเลือกและ

เจาภาพในการแขงขันในระดับชาติใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนดเจาภาพจะตองเสนอชนิด

และประเภทกีฬาและรุนอายุที่จัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. โดยขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการบริหารการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 250 วัน ชนิดและประเภทกีฬา

ท่ีจัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนด ไดแก 

กีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดใหมีการแขงขัน

ไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬาและไมเกิน 12 ชนิดกีฬา และกรมสงเสริมฯ ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธี

เปดการแขงขันระดับภาคและระดับชาติไมนอยกวา 200 วัน ชนิดและประเภทกีฬาที่จัดแขงขัน

รอบระดับชาติตองมี อปท. สงแขงขันไมนอยกวา 5 อปท. ตราสัญลักษณการแขงขันของกรมสงเสริมฯ 

ตองจัดวางไวอยางเหมาะสมบนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. เจาภาพออกแบบและตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรมสงเสริมฯ กอน สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทย (จิรภัทร  ตันติทวีกุล, 2553, หนา 17-18) หมวดท่ี 4 วาดวยการจัดการแขงขัน ขอ 12 

ถึงขอ 15 ใหจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป จัดการแขงขันชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 

ใชเวลาไมเกิน 8 วัน และระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬา
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และนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

หมวด 1 บทท่ัวไป ขอ 4 ถึงขอ 11 ใหจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทยปละหนึ่งครั้ง 

จัดการแขงขันไมนอยกวา 7 วันแตไมเกิน 10 วันโดยรวมวันพิธีเปดและปด ตองมีจังหวัดและ

เขตสงเขาแขงขันไมนอยกวา 4 จังหวัดและไมนอยกวา 4 เขต และตราสัญลักษณการแขงขันตองไดรับ

ความเห็นชอบจาก สพก. กอน ชนิดกีฬาและประเภทกีฬาท่ีคณะกรรมการบริหารและเจาภาพรวมกัน

กําหนด การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขันใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับหัวหนาภาคและเจาภาพ

ตามกําหนด การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปด

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองคัดเลือกนักกีฬา

ระดับภาคและเขาแขงขันระดับชาติ ไดแก ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลชายหาด เซปคตะกรอ 

วอลเลยบอลท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ในปที่ผานมา อปท. เจาภาพที่จัดการแขงขัน

ระดับชาติ อปท. ใดสงหลักฐานไมทันตามเวลาที่กําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์เขารวมแขงขันในครั้งนั้น 

หลักฐานสงเขาแขงขันแลวจะเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมไมได สอดคลองกับขอบังคับการกีฬา

แหงประเทศไทย (2550, หนา 11-12) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 7 

การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน ขอ 23 ถึงขอ 29 จังหวัดใดสงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาท่ี

ใหเจาภาพไมทันภายในเวลาท่ีกําหนดใหผูนั้นหมดสิทธิ์เขารวมการแขงขันในครั้งนั้น บัญชีรายชื่อนักกีฬา

ท่ีจัดสงใหเจาภาพและหัวหนาภาคจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตัวบุคคลไมได สิทธิประโยชนเก่ียวกับ

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด สอดคลองกับระเบียบ

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สาํนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 

2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 3 ขอ 17 และ

ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 9) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

หมวด 3 สิทธิประโยชนใหเปนไปตามท่ี สพก. หรือ กกท. กําหนด ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

ภาคกลาง 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท สิงหบุรี นครสวรรค ราชบุรี ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี นครปฐม อางทอง ประจวบคีรีขันธ ภาคเหนือ 

15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ แพร 

พิษณุโลก ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดเลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมายโสธร บุรีรัมย มหาสารคาม 

รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 

อุบลราชธานี ภาคใต 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา ระนอง 

สุราษฏรธานี ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ภาคตะวันออก 14 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดจันทบุรี กรุงเทพฯ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแกว นครนายก ปราจีนบุรี 

สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรสงคราม สอดคลองกับขอบังคับของการกีฬา
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แหงประเทศไทย (2550, หนา 6) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ขอ 4 “ภาค” 

หมายความถึง กลุมของจังหวัดที่แบงเพื่อการแขงขันกีฬาแหงชาติ นักกีฬาตองมีสัญชาติไทย 

เปนนักเรียนในสังกัด อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ในปท่ีแขงขัน มีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 

และ 18 ป โดยนับตั้งแตป พ.ศ. ท่ีเกิดถึงป พ.ศ. ท่ีเขาแขงขัน นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัด

สถานศึกษาใดหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม ในปที่จัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น 

ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ นักกีฬาหนึ่งคนมีสิทธิ์แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว 

ตองแขงขันในรุนอายุตนเองเทานั้น เปนนักกีฬาของ อปท. และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. เดียวเทานั้น 

นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันรอบระดับชาติไดตําแหนงชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศ อันดับ 1 

(ท่ี 2) จากรอบคัดเลือกระดับภาค ผูควบคุมทีมมีอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬา

ของ อปท. ควรเปนสมาชิกสภาฯ ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หรือผูแทนของ อปท. ผูฝกสอน

มีอํานาจควบคุม ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม นักกีฬาของ อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/

พนักงานของ อปท. ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. นักกีฬา

เปนนักเรียนในสังกัด อปท. มีคุณสมบัติตามระเบียบการแขงขันของกรมสงเสริมฯ หัวหนาคณะนักกีฬา 

นักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการการตัดสิน หัวหนาคณะนักกีฬา และ

ผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมอยูในระยะเวลาท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษ สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย คุณสมบัติและขอกําหนดของผูสมัครเขาแขงขัน เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

เปนนักกีฬาสมัครเลนตามขอบังคับของการกีฬาแหงประเทศไทย รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา จัดการแขงขัน

รุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ประเภทชายและประเภทหญิง นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ

18 ป ของปท่ีแขงขัน ระเบียบและกติกาการแขงขันกําหนดโดยกรมสงเสริมฯ กติกาการแขงขันใชกติกา

ท่ีสหพันธกีฬานานาชาติและสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ ประกาศใช การแบงสาย

การแขงขันในรอบระดับภาคใหดําเนินการหลังจากท่ีสงหลักฐานสมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 1 สัปดาห 

และไมเกิน 3 สัปดาห การแบงสายการแขงขันในรอบระดับชาติเจาภาพกําหนดจัดประชุม อปท. 

ท่ีไดสิทธิ์เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายแขงขัน การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาในแตละชนิดและ

ประเภทใหเปนไปตามระเบียบการแขงขันโดยกรมสงเสริมฯ กําหนด นักกีฬา/ทีมกีฬาที่เขาแขงขัน

ใหสมัครในนามของ อปท. ใหผูบริหารสูงสุดของ อปท. ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น กรณีท่ียกเวน

การไมเขาแขงขันตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอฝายจัดการแขงขันดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง 

อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาแขงขันแลวไมมาแขงขันใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบของชนิดกีฬานั้นๆ 

สอดคลองกับขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 9) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2550 หมวด 4 ระเบียบและกติกาการแขงขัน ขอ 20 แตละชนิดกีฬาใหใชระเบียบและกติกา

การแขงขันตามท่ี กกท. กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนดและโดยความเห็นชอบของ 
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กกท. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกรมสงเสริมฯ 

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ และเจาภาพ ดังแนวทาง

เดียวกับระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 

ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 8 

กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ขอ 28 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาแตละชนิดกีฬาที่มี

การจัดการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี สพก. กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกัน

กําหนดโดยความเห็นชอบของ สพก.  สนาม อุปกรณการแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ และมาตรฐาน

ตามเง่ือนไขของแตละชนิดกีฬาโดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ รางวัลการแขงขันหัวหนาภาค 

เจาภาพจัดเหรียญรางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน ทองแดง ใบประกาศเกียรติบัตรมอบใหกับนักกีฬา

และผูฝกสอนผูไดตําแหนงท่ี 1-3 จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการแขงขัน จัดใบประกาศ

เกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/แสดงความเอกลักษณความเปนไทย กรมสงเสริมฯ 

จัดมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมแตละชนิดกีฬาแตละประเภทในการแขงขันรอบระดับชาติ 

จะพิจารณามอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณใหกับนักกีฬาปจจุบัน/ท่ีเคยสังกัด 

อปท. แขงขันกีฬาระดับนานาชาติไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3 และจัดพิธีมอบรางวัลอยางสมเกียรติ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดานรางวัลการแขงขันมหาวิทยาลัยจัดเหรียญรางวัลพรอมเกียรติ

บัตรมอบใหนักกีฬาท่ีชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 และมอบประกาศนียบัตร

ใหนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยจัดรางวัลใหนักกีฬาที่ทําสถิติใหม 

ทีมกีฬาท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬาชนิดนั้นๆ 3 ป ติดตอกัน นักกีฬาดีเดนและมหาวิทยาลัยดีเดน 

บัตรประจําตัวหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมนําบัตรประจําตัวท่ีฝายจัดการแขงขัน

ออกใหตรวจสอบไดทุกเวลาหากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการแขงขัน 

การใชสารตองหามควรทําการตกลงรวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการเรื่องของการตรวจ

การใชสารตองหามในนักกีฬา ผลการวิจัย พบวา เชนเดียวกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี 

(2546, บทคัดยอ) พบวารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดานสุขภาพจัด

ใหมีการควบคุมการใชสารตองหามในนักกีฬาตามระบบสากล การประทวงใหประธานจัดการแขงขัน

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวงสองคณะ ไดแก คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัต ิ

ประกอบดวยประธานจัดการแขงขัน ผูแทนกรมสงเสริมฯ ผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี

รับการประทวง ประธานหรือผูแทนจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน ผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬา

ชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย นิติกรของหัวหนาภาค เจาภาพจัดการแขงขัน 

เลขานุการ คณะกรรมการจัดการแขงขัน คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย 

ประธานหรือผูแทนจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ หัวหนาผูตัดสิน/ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้น  
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ผูแทนคณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใช

คูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย นิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการ คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน

ชนิดกีฬานั้นๆ ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณาตัดสิน ชี้ขาดและถือวา

สิ้นสุด การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ ประทวงคุณสมบัติผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร

พรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติและวางเงินประกันการประทวง

เปนเงิน 1,000 บาท ประทวงเทคนิคกีฬาใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอประธานคณะกรรมการพิจารณา

การประทวงเทคนิคกีฬาและวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

ในระเบียบและกติกานั้นๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเปนผลและไดมีคําวินิจฉัย 

ใหเปนไปตามคําประทวงนั้นแลวผูยื่นประทวงจะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากไมเปนผลใหริบเงินประกัน

ประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค เจาภาพเพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตอไป 

หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน

ไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณีในการยื่นประทวงและผลการพิจารณาหรือการตัดสินถือเปนสิ้นสุด

การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา ประทวงคุณสมบัติใหยื่นได

ตลอดระยะเวลาที่ทําการแขงขัน สิ้นสุดการแขงขัน และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้นจนถึง

กอนเริ่มพิธีเปดการแขงขันในปตอไป การลงโทษหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

ผูใดละเมิดขอบังคับ ระเบียบการแขงขัน กติกา หรือฝาฝนคําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา

การประทวง ใหถือวาผูนั้นกระทําการขัดตอเจตนารมณของการสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้ 

โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมและตัวบุคคลในปนั้นทันทีและตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป 

ติดตอกันหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมผูใด ประพฤติตนไมเหมาะสมตอหนาท่ีและ

ขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละออกจากการแขงขันไมออกมาทําการแขงขันตามกําหนด กอเหตุ วิวาท 

ทํารายรางกาย ทําลายสนามหรืออุปกรณการแขงขันใชถอยคําหยาบคายตอผูแขงขันผูตัดสิน เจาหนาท่ี

หรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอกสนามผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลวใหฝายจัดการแขงขันแจงโทษตอ

ประธานอํานวยการแขงขัน ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมและ

ตัวบุคคลในปนั้นทันที และตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน การแขงขันท่ีมี

หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม ละเมิดขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันหรือกติกา

การแขงขัน ใหมีผลดังนี้ แขงขันแบบพบกันหมดผลการแขงขันของฝายละเมิดท่ีไดแขงขันไปแลวใหถือวา

มิไดมีการแขงขัน สวนผลการแขงขันของคูการแขงขันใหคงเดิมไว แขงขันแบบแพคัดออกผลการแขงขัน

กอนการละเมิดใหถือวาฝายละเมิดเปนฝายแพ การแขงขันประเภทบุคคลถาบุคคลใดละเมิดใหออกจาก

การแขงขัน ถาบุคคลผูละเมิดรวมอยูในทีมใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน แขงขันประเภททีมถาทีมใด

เปนฝายละเมิดใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนง
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ใหถือวารางวัลนั้นเปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอมทั้งใหเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมาแทน 

เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษให อปท. ตนสังกัด และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ 

เพ่ือหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือผูเก่ียวของท่ีถูกลงโทษเขารวมหรือมีสวนรวมในการแขงขันจนกวา

จะพนโทษ กรณีท่ีถูกลงโทษให อปท. ตนสังกัดหามมิใหผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬา

นักเรียน อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิกการจางใหปฏิบัติงานจนกวาพนจากการลงโทษ พบวา

มีการทุจริตภายใน 30 วัน นับแตการแขงขันสิ้นสุดลง ใหหัวหนาภาค เจาภาพริบรางวัล เหรียญรางวัล 

ใบประกาศเกียรติคุณคืนพรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขันในลําดับถัดไปข้ึนมาแทน และแจงให อปท. 

ท่ัวประเทศทราบและดําเนินการทางกฎหมายตอไป อปท. ใดไดรับการพิจารณาวากระทําผิดคุณสมบัติจริง

จะถูกตัดสิทธิ์ นักกีฬา/ทีมกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมลงทําการแขงขันในปนั้นและตัดสิทธิ์เขารวม

การแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน อปท. ใดไดรับการพิจารณาวากระทําผิดคุณสมบัติใหถือวา

เปนการกระทําผิดวินัยของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษ

ตามระเบียบของทางราชการ โดยกรมสงเสริมฯ ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัว

ท่ีฝายจัดการแขงขันออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันในครั้งนั้นและตัดสิทธิ์ทีมและตัวบุคคล

เขารวมการแขงขันอีกเปนเวลา 2 ป ติดตอกัน และหัวหนาภาค เจาภาพแจงใหกรมสงเสริมฯ และ 

อปท. ทั่วประเทศทราบ ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหามจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น 

พรอมทั้งถูกตัดสิทธิ์หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ตลอดไป สอดคลองกับขอบังคับ

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) วาดวย

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 หมวด 13 การลงโทษ ขอ 34  

              4) ดานการควบคุม 

                      กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล

ทุกครั้ง ประเมินผลการจัดการแขงขันทุกฝายท่ีแตงต้ังในการปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตกอนเริ่มการแขงขัน 

ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุดการแขงขัน การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวนําเสนอกรมสงเสริมฯ                 

ใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการแขงขันฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและประเมินผลรวมกับ

คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

รับทราบปญหาขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมสงเสริมฯ แตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบโดยผูมีความชํานาญการกีฬาและจากองคกรฯ ทุกภาค 

การควบคุมติดตามผลและประเมินผลดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน

กําหนดมาตรการควบคุม กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน ดังเชน 

Certo (2000, p. 551) อธิบายวา การควบคุมเปนการใชความพยายามอยางมีระบบเพ่ือเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑหรือมาตรฐาน หรือความตองการท่ีกําหนดไวหรือไม เพื่อที่จะไดแกไข

ปรับปรุงกันตอไป และ Schermerhom (1999, p. G-2) เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 319-320)  
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วันชัย มีชาติ (2550, หนา 293-299) กลาววา กระบวนการควบคุมเปนขั้นตอนของการกําหนด

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงานจริง การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริง

กับวัตถุประสงคและมาตรฐานตลอดจนมีการแกไขในสิ่งท่ีจําเปน ใชระบบการประเมินผลแบบ PDCA, 

CIPP Model สอดคลองกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, หนา 46) ที่วาหนวยงานกีฬา

ตองมีระบบติดตามความกาวหนา กํากับ ดูแล และประเมินผลในการบริหารงานขององคการกีฬา 

เชนเดียวกับ พิสณุ ฟองศรี (2549, หนา 8) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547, หนา 4) กลาววาการประเมินผล

โครงการเปนวิธีหนึ่งในการเพ่ิมความมีเหตุมีผลในการบริหารจัดการดานขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับ

ผลลัพธของโครงการ และสอดคลองกับการวิจัยของ จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, บทคัดยอ) พบวา 

การประเมินผลควรมีการประเมินและสรุปผลการจัดการแขงขันจากท้ังนักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม

และประชาชนท่ัวไปภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดการแขงขัน  

            5.2.4 การยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ผลการวิจัย ปรากฏวา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ดานการวางแผน 

ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการ และดานการควบคุม ดังที่ Bridges & Roquemore (2001, 

pp. 27-31) Carrol & Gillen (1987) Dubrin & Ireland (1993, pp. 4-6) มีความเห็นตรงกันวา

การบริหารจัดการองคกรกีฬาเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายตามวัตถุประสงคของ

องคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ การวางแผน การจัดองคกร การนําและ

การควบคุมมาปฏิบัติซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย กันสิงห (2553, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบ

การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือมวลชนในมหาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสม ประกอบดวย การดําเนินการ

ท่ีเปนกระบวนการ คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการปฏิบัติการและดานการควบคุม 

และมีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  

                  1) ดานการวางแผน 

                      การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

มีนโยบายและวัตถุประสงคดานสุขภาพพลานามัย คุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมกีฬาและ

การออกกําลังกาย การบูรณาการทํางานรวมกัน ดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง สุรัสวดี ราชกุลชัย (2546, 

หนา 112) สรุปไววา การวางแผนเปนกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และ

วิธีการปฏิบัติลวงหนา เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวและ

บรรลุความสําเร็จในท่ีสุด และ Certo (2000, p. 126) กลาววาการวางแผนหมายถึง กระบวนการ

ในการกําหนดวาองคกรจะสามารถเปนในสิ่งท่ีตองการเปนไดอยางไร แลวจะทําอะไรเพ่ือใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแลว 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

205 

                      จัดการแขงขันกีฬาเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและพลานามัย พัฒนาทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีบุคลิกภาพที่ดี และเปนผูที่มีนิสัยรักการออกกําลังกาย

ดวยการเลนกีฬา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา 

วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาและบุคลากร

ใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, หนา ค-ง) สาระสําคัญ

ของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) มีวิสัยทัศนใหเด็ก เยาวชนและประชาชน

เลนกีฬาและออกกําลังกายอยางถูกตองจนเปนวิถีชีวิต มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี วัตถุประสงค

เพ่ือสรางคานิยมการออกกําลังกาย เลนกีฬา ดูกีฬาและนันทนาการจนเปนวิถีชีวิต 

                      จัดการแขงขันกีฬาเพ่ือเปนการปลูกฝงใหผูเขารวมการแขงขันเปนผูมีคุณธรรม

และจริยธรรม เพ่ือใหเกิดความสามัคคี แขงขัน กีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์และยุติธรรม มีน้ําใจ

นักกีฬามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ และเปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชม และ

การเชียรกีฬาท่ีดี ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) 

จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนา

ใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬามีความสามัคคี มีระเบียบวินัย 

                      จัดการแขงขันกีฬาเพ่ือเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนากีฬาแหงชาติ สอดคลองกับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน

สูความเปนเลิศ แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการแขงขันเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานการกีฬาไปสูความเปนเลิศ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 

2553, หนา 14) ขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

หมวดท่ี 2 ขอ 6 (6.5) เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัย สรางวัฒนธรรมการกีฬา

สูความเปนเลิศ สอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากีฬาชาติ และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, 

หนา ค-ง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา

ใหมีมาตรฐานระดับสากล โดยมีเปาหมายหลักใหมีการจัดการแขงขันกีฬาท่ีไดมาตรฐานเพ่ือพัฒนากีฬา

ไปสูความเปนเลิศ   

                      บูรณาการจัดการแขงขันรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ผลการวิจัย

พบวา สอดคลองกับนายสมบัติ คุรุพันธ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) 

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดประชุมหารือนโยบายการแขงขันกีฬาไทคัพวา กระทรวงฯ ได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของมหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชนตางๆ จึงไดรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ท่ีเก่ียวของสนับสนุนการจัดการแขงขัน เพ่ือสุขภาพใจท่ีดีของพ่ีนองประชาชนอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, หนา ค-ง) สาระสําคัญของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 

(พ.ศ. 2550-2554) เพ่ือบูรณาการทรัพยากรทุกภาคสวนในการบริหารจัดการกีฬาท่ีเปนระบบและ 

มีมาตรฐานโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับจัดการแขงขันโดยยึดหลักประหยัดและ

เรียบงาย  

 

      2) ดานการจัดองคกร 

                      การจัดการแขงขันควรแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย 

รองอธิบดีฯ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง กรมสงเสริมฯ โดยมี อธิบดีฯ เปนประธาน 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน มีหนาท่ีกําหนดนโยบายวัตถุประสงค กํากับควบคุม แกไขปญหา

ท่ีคณะกรรมการดําเนินการไมสามารถยุติได คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวย 

รองนายก ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสาํนัก ผูอํานวยการกอง โดยมี นายกฯ อปท. เปนประธาน

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน มีหนาท่ีดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา และคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการแขงขันสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานได ผลการวิจัยพบวา 

เปนแนวทางเดียวกับ Bridges & Roquemore (2001, p. 182) กลาววา การจัดองคกร หมายถึง

ความพยายามในการแบงงานและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน

ตามท่ีองคการมีความตองการใหไดรับผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล และสอดคลองกับขอบังคับการกีฬา

แหงประเทศไทย (2550, หนา 7) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ หมวด 2 ขอ 15 คณะกรรมการ

อํานวยการแขงขัน ประกอบดวย ผูวาการ กกท. เปนประธานกรรมการ ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพ

เปนรองประธานมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขัน วินิจฉัย

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นที่มิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันประกอบดวย

ผูวาราชการจังหวัดเจาภาพเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดเจาภาพรองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการจัดการแขงขันแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด

เพ่ือประโยชนแหงการจัดการแขงขัน   

              3) การปฏิบัติการ 

    การจัดการแขงขันตองมีขอกําหนด ขอบังคับ เปนแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อใหการแขงขันบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย บททั่วไป การคัดเลือกนักกีฬา สิทธิประโยชน 

ภาคการแขงขัน คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา ระเบียบและกติกา

การแขงขัน กรรมการและผูชี้ขาดกีฬา สนาม อุปกรณการแขงขัน รางวัลการแขงขัน บัตรประจําตัว 

การใชสารตองหาม การประทวง และการลงโทษ ผลการวิจัยพบวา เปนแนวทางที่ Bridges & 

Roquemore (2001, p. 30) ไดใหความหมายของการปฏิบัติการวา หมายถึงการนําแผนและ

โครงการตางๆ ไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลในองคการ 
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                      การจัดการแขงขันควรใชระยะเวลาไมเกิน 10 วัน กอนการแขงขันระดับภาค

ควรกําหนดและประกาศพ้ืนท่ีการแขงขัน คณะกรรมการบริหารการแขงขันเปนผูกําหนดชนิดประเภท

กีฬาและรุนอายุกรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนดกีฬาทางเลือก การกําหนดกีฬาทางเลือก

คิดอัตราสัดสวนกับกีฬาบังคับ และชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติตองมีผูสงแขงขันไมนอยกวา 

5 อปท. สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัด 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยดานกําหนดการและวิธีการ แขงขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

ไมเกิน 10 วัน และระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 

หมวด 1 ขอ 5 ใหจังหวัดเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย

ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันแตไมเกิน 10 วัน ดังเชน ขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 2553, หนา 17) หมวดท่ี 4 การจัดการแขงขัน 

ขอ 15 ชนิด และประเภทกีฬาท่ีคณะกรรมการบริหารและเจาภาพรวมกันกําหนด และขอบังคับ

การกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 7) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 1 

บทท่ัวไป ขอ 12 ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันระดับชาติในการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ตองมีจังหวัดสงทีมเขารวมการแขงขันไมนอยกวา 6 จังหวัด   

                      การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคในเดือน ต.ค.-พ.ย. การแขงขันระดับชาติ

ในเดือน ม.ค.-ก.พ. สําหรับทีมกีฬาที่ไดสิทธิ์แขงขันระดับชาติไมตองคัดเลือกใชหลักเกณฑของ

การกีฬาแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 หมวด 2 กําหนดการแขงขัน ขอ 7 ใหจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

ในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 11) วาดวยการแขงขัน

กีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หมวด 7 การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน ขอ 27 สําหรับ

นักกีฬาท่ีไมตองคัดเลือกนักกีฬาในระดับภาคและเจาภาพท่ีไดสิทธิ์สงทีมเขารวมการแขงขันไดโดยตรง

ตามชนิดและประเภทกีฬาท่ี กกท. กําหนด และระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

(สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 7 ขอ 25 สําหรับนักกีฬาท่ีไมตองคัดเลือกในระดับเขตโดยไดสิทธิ์

เขารวมการแขงขันคือนักกีฬาประเภททีมของจังหวัดเจาภาพและของจังหวัดในเขตที่ชนะเลิศ

ในการแขงขันครั้งท่ีแลว  

 ฝายอํานวยการฯ และฝายดําเนินการฯ รวมกันกําหนดสิทธิประโยชน ผลการวิจัย 

พบวา สอดคลองกับระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

208 

หมวด 3 ขอ 17 สิทธิประโยชนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย

ใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันกับ สพก. กับจังหวัดเจาภาพ ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, 

หนา 9) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิประโยชน ขอ 19 สิทธิประโยชน

เกี่ยวกับการแขงขันกีฬาแหงชาติใหเปนไปตามที่ กกท. กําหนด และขอบังคับฯ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 2553, หนา 23) หมวดท่ี 12 สิทธิประโยชน

ขอ 32 หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยเจาภาพกําหนด   

 เพ่ือความเปนมาตรฐานสากลควรแบงภาคการแขงขันตามหลักเกณฑของการกีฬา 

แหงประเทศไทยผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 6) 

วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 ขอ 4 “ภาค” หมายความถึง กลุมของจังหวัดที่แบง

เพ่ือการแขงขันกีฬาแหงชาติ    

             ผูเขารวมการแขงขันเปนผูมีสัญชาติไทย ตองเขาเรียนกอนวันที่ 1 กรกฎาคม 

ในปท่ีแขงขัน อายุนักกีฬานับตั้งแตป พ.ศ.ท่ีเกิดถึงป พ.ศ. ท่ีจัดการแขงขัน ตองไมอยูในระยะเวลา

หนวยงานตางๆ ลงโทษ นักกีฬาแตละคนแขงขันไดชนิดกีฬาเดียว นักกีฬาที่เปนตัวแทนของภาค

เขาแขงขันระดับชาติตองไดตําแหนงไมต่ํากวาชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ผูจัดการทีมมีหนาท่ี

อํานวยการ ดูแลและรับผิดชอบทีมกีฬาโดยนายกฯ อปท. ผูควบคุมทีม มีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดตอ

ทีมกีฬาโดยผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง เจาหนาที่ทีม มีหนาที่รับผิดชอบตอนักกีฬา

โดยบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน อปท. ผูเก่ียวของกับทีมตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ

ลงโทษ และผูเก่ียวของกับทีมตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการตัดสิน ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดานคุณสมบัติและขอกําหนดของผูสมัครเขาแขงขันเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เปนนักกีฬาสมัครเลน

ตามขอบังคับของการกีฬาแหงประเทศไทย ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 10)  

วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ขอ 22 มีสัญชาติไทย 

ไมเปนนักกีฬาที่อยูในระยะเวลาที่สหพันธกีฬานานาชาติ หรือสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยหรือ

ประธานกรรมการอํานวยการแขงขันหรือ กกท. ลงโทษใหพักการแขงขัน และระเบียบสํานักงาน

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ขอ 20 

ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมกีฬา                     

แหงประเทศไทยหรือ สพก. ลงโทษใหพักการแขงขัน  
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                        ในการแบงสายการแขงขันระดับภาคกระทําหลังจากสงหลักฐาน การแบงสาย

การแขงขันระดับชาติเจาภาพเปนผูกําหนด จํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาเปนไปตามระเบียบกีฬา

โดยฝายอํานวยการฯ ควรเครงครัดในระเบียบการแขงขัน และใชกติกาที่สหพันธกีฬานานาชาติ

ประกาศใชปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) 

จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, บทคัดยอ) พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา ดานกําหนดการและวิธีการ

จัดการแขงขันใชกติกาของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยท่ีประกาศใชในปจจุบัน และเปนแนวทางเดียวกับ

ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 12) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

หมวด 7 การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน ขอ 29 และระเบียบสํานักงานพัฒนาการกีฬา

และนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวยการแขงขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 7 การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 

ขอ 27 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 2553, 

หนา 20) หมวดท่ี 7 การสมัครเขาแขงขัน ขอ 22 บัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีสงใหเจาภาพและหัวหนาภาค

จะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนตัวบุคคลไมได 

                        การจัดการแขงขันเพ่ือใหไดมาตรฐานกรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาตองไดรับ

การรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับการกีฬาแหงประเทศไทย 

(2550, หนา 12) ขอบังคับการแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

หมวด 8 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ขอ 30 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาแตละชนิดท่ีมี

การแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ กกท. กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกัน

กําหนดและโดยความเห็นชอบของ กกท.  

 

 

                     อุปกรณการแขงขันใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   

                     เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณใหกับผูมีสวนสําคัญตอการแขงขันการมอบรางวัล

ควรใหท้ังนักกีฬาและผูฝกสอน จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขาแขงขันทุกคน ควรมีการมอบรางวัล 

ใบประกาศใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาที่มีมารยาทดี/แสดงความเอกลักษณ

ความเปนไทย ควรมอบรางวัลใหนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมในการแขงขันระดับชาติ และ

ควรมอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับผูเขาแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ

ท่ีไดรับรางวัล ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) 

พบวา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาดานรางวัลการแขงขันควรมอบประกาศนียบัตรใหนักกีฬาท่ีเขารวม

การแขงขัน นักกีฬาดีเดน และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร 
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ตันติทวีกุล, 2553, หนา 20) หมวดท่ี 8 รางวัลการแขงขันขอ 24 (24.3) คณะกรรมการจัดการแขงขัน

หรือผูรับผิดชอบอาจพิจารณารางวัลพิเศษมอบแกนักกีฬาไดตามความเหมาะสมตามหลักสากลนิยม   

                        เพ่ือใหการจัดการแขงขันมีความเปนมาตรฐาน นักกีฬาหรือผู เ กี่ยวของ

ตองใหฝายจัดการแขงขันตรวจสอบได หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเกี่ยวของกับ

การแขงขัน ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2544 หมวด 9 บัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาท่ี ขอ 27 ใหนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยนําบัตรประจําตัวนักกีฬาหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการ

จัดการแขงขันออกให เพ่ือการตรวจสอบไดทุกเวลาหากไมสามารถนํามาแสดงไดใหใชบัตรประจําตัว

นักศึกษาในกรณีท่ีเปนนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนในกรณี

ท่ีเปนเจาหนาท่ี และหากยังไมสามารถนํามาแสดงไดอีกใหถือวาบุคคลดังกลาวไมมีสวนเก่ียวของกับ

การแขงขัน    

                        ฝายจัดการแขงขันควรมีการตรวจการใชสารตองหามตามมาตรฐานสากล 

ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย เจริญทรัพยมณี (2546, บทคัดยอ) พบวารูปแบบ

การจัดการแขงขันกีฬาดานสุขภาพจัดใหมีการควบคุมการใชสารตองหามในนักกีฬาตามระบบสากล 

และขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 

2554) วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 หมวด 10 ขอ 28 

ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา 

ตามระบบสากล    

                     ในการจัดการแขงขันคณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ มีหนาท่ีพิจารณา

การประทวงโดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนประธาน

พิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประทวงคุณสมบัติไดตลอดการแขงขัน ในปนั้นจนถึงกอนเริ่มพิธีเปด

การแขงขันในปตอไป คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬามีหนาท่ีพิจารณาการประทวง

โดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม ประธานคณะกรรมการ ดําเนินการฯ เปนประธานพิจารณา 

การประทวงเทคนิคกีฬาผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวง ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับขอบังคับการกีฬา

แหงประเทศไทย (2550, หนา 13-14) วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10 

การประทวง ขอ 33 (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดวย ผูอํานวยการ

ฝายพัฒนากีฬาความเปนเลิศ กกท. เปนประธานกรรมการ (2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวง

เทคนิคกีฬา ประกอบดวยผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬาท่ีมีการประทวงเปนประธาน

กรรมการ  
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 การจัดการแขงขันนักกีฬาไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้น

และ 2 ป ติดตอกัน ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและ 2 ป 

ติดตอกัน นักกีฬาไดรับการลงโทษใหริบรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน ผูเก่ียวของกับ

ทีมไดรับการลงโทษถือวาเปนการผิดวินัยของขาราชการหรือพนักงานทองถ่ินและตรวจพบใชสารตองหาม

ถูกตัดสิทธิ์การแขงขันปนั้นและตลอดไป ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับขอบังคับคณะกรรมการกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ออนไลน, 2554) วาดวยการจัดการแขงขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 หมวด 13 การลงโทษ ขอ 34 ขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย (จิรภัทร ตันติทวีกุล, 2553, หนา 22-23) หมวดที่ 11 

บทลงโทษ ขอ 29 ถึง 31 ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย (2550, หนา 14-17) วาดวยการแขงขัน

กีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 11 บทลงโทษ ขอ 36 ถึง 41 และระเบียบสํานักงาน

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ออนไลน, 2554) วาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552 หมวด 11 ขอ 35 ถึง ขอ 41 

  4) ดานการควบคุม 

                     การจัดการแขงขันประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนผูควบคุมกําหนด

มาตรการ กํากับ ติดตามผลการจัดการแขงขัน การกําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน คณะกรรมการอํานวยการฯ คณะกรรมการดําเนินการฯ และ

คณะกรรมการบริหารฯ รวมกันประเมินผลการจัดการแขงขัน และผลการควบคุมติดตามผลการแขงขัน

ควรเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หลังจากสิ้นสุดการจัดการแขงขัน 30 วัน เพ่ือประชุมหาแนวทาง

ท่ีเหมาะสมตอไป ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับ Certo (2000, p. 551) อธิบายวา การควบคุม

เปนการใชความพยายามอยางมีระบบเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานอยูในเกณฑหรือมาตรฐาน หรือ

ความตองการท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือท่ีจะไดแกไขปรังปรุงกันตอไป Schermerhom (1999, p. G-2) 

เสนาะ ตเิยาว (2546, หนา 319-320) วันชัย มีชาติ (2550, หนา 293-299) กลาววา กระบวนการควบคุม

เปนข้ันตอนของการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงานจริง

การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงคและมาตรฐานตลอดจนมีการแกไขในสิ่งท่ีจําเปน 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2550, หนา 46) หนวยงานกีฬาตองมีระบบติดตามความกาวหนา

กํากับ ดูแล และประเมินผลในการบริหารงานขององคการกีฬา พิสณุ ฟองศรี (2549, หนา 8) สุชาติ 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547, หนา 4) กลาววาการประเมินผลโครงการเปนวิธีหนึ่งในการเพ่ิมความมีเหตุ

มีผลในการบริหารจัดการดานขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับผลลัพธของโครงการ และผลการวิจัยของ 

จิรภัทร ตันติทวีกุล (2553, บทคัดยอ) พบวาการประเมินผล ควรมีการประเมินและสรุปผลการจัด 

การแขงขันจากท้ังนักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีมและประชาชนท่ัวไปภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น

การจัดการแขงขัน  
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

           ผูมีสวนเก่ียวของควรนํารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้จํานวน 4 องคประกอบ เพ่ือไปพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานตอไป ดังนี้                   

                 1) การวางแผน ควรกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาชาติ 

มีความชัดเจนในดานพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานหรือเพ่ือความเปนเลิศ   

                  2) การจัดองคกร ควรแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแขงขันโดยอธิบดีกรมสงเสริม-

การปกครองทองถ่ินเปนประธาน และคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีจัดการแขงขันเปนประธาน  

                   3) การปฏิบัติการ ควรจัดการแขงขันไมเกิน 10 วัน กีฬาประเภททีมที่ไดสิทธิ์แขงขัน

รอบชิงชนะเลิศระดับชาติควรใชหลักเกณฑเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายอํานวยการ

จัดการแขงขันกับฝายจัดการแขงขันควรรวมกันกําหนดสิทธิประโยชน ภาคการแขงขันควรแบงภาค

การแขงขันตามหลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย คุณสมบัตินักกีฬาตองมีสัญชาติไทย

เปนนักเรียนท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ลงแขงขันไดชนิดกีฬาเดียว ควรเครงครัดในระเบียบ

การแขงขันการตัดสินและชี้ขาดกีฬาควรใชผูท่ีมีคุณสมบัติรับรองจากสมาคมกีฬาชนิดกีฬานั้นๆ สนาม

และอุปกรณควรเปนไปตามมาตรฐานสากล ควรมอบรางวัลใหกับนักกีฬาและผูฝกสอน บัตรประจําตัว

ตองใหตรวจสอบได มีการตรวจการใชสารตองหามตามระบบสากล ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงนักกีฬา

และผูมีสวนเก่ียวของถูกพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและตอไปอีก 2 ป ติดตอกัน  

               4) การควบคุมควรกําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายแขงขัน ผลการควบคุมติดตามผลการแขงขันควรเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลังจาก

สิ้นสุดการจัดการแขงขันภายใน 30 วัน  

            5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป   

                    1) ควรมีการศึกษากับผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เชน สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยท่ีมีสวนรวมในการจัดการแขงขันรวมถึงนักกีฬา

ท่ีเขารวมการแขงขัน  

                    2) ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผลการใชรูปแบบการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยเปนระยะๆ เชน ทุกๆ 2 ป หรือ 4 ป  
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(สําเนา) 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๑                                  บัณฑิตวิทยาลัย 

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                                         

                                                          ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน     
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    เคาโครงยอวิทยานิพนธและเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 
   

  ดวย จาสิบเอกจิรศักดิ์ บุญนาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” 

ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการใชเครื่องมือการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู 

ความสามารถและประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                        (ลงชื่อ)              สายฝน  เสกขุนทด   

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด) 

                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                                         

                                                          ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน     
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    แบบสอบถาม “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง 

                     สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” จํานวน ๑ ชุด 
   

  ดวย จาสิบเอกจิรศักดิ์ บุญนาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” 

ในการควบคุมดูแลของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ประธานกรรมการ ซ่ึงอยูใน

ข้ันตอนการใชเครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูลการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนบุคลากร

ท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา

ในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หวังเปน

อยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

                        (ลงชื่อ)               สายฝน เสกขุนทด   

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด) 

                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                                         

                                                          ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง     ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม 
 

เรียน     
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    เอกสารประกอบการสนทนากลุม     จํานวน  ๑  ชุด 
   

ดวย จาสิบเอกจิรศักดิ์ บุญนาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย” 

ในการควบคุมดูแลของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ประธานกรรมการ ซ่ึงอยูใน

ข้ันตอนการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบฯ ในการนําไปใชในการปฏิบัติ 

โดยผูวิจัยจะใชการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปได 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณดานการแขงขัน

กีฬาเปนอยางดี ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิเขารวมการสนทนากลุมเพื่อวิพากษและ

ใหขอเสนอแนะความเหมาะสมรูปแบบฯ ในวันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมอาคารปองกัน ชั้น ๒ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หวังเปน

อยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                        (ลงชื่อ)              สายฝน เสกขุนทด   

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด) 

                                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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 (สําเนา) 

 ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๙                                         บัณฑิตวิทยาลัย 

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                                         

                                                                 ๗   ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง     ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน            

สิ่งท่ีสงมาดวย    แบบสอบถามรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน- 

                     แหงประเทศไทย  จํานวน ๒๐ ชุด 
   

    ดวย จ.ส.อ.จิรศักด์ิ บุญนาค นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ                          

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย”                            

ในการควบคุมดูแลของผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ประธานกรรมการ ซ่ึงอยูใน

ข้ันตอนการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบฯ ในการนําไปใชในการปฏิบัติ  

โดยผูวิจัยตองการหาคุณภาพของเครื่องมือซ่ึงไดแกแบบสอบถามฯ  

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา สถานศึกษาของทานมีบุคลากรท่ีมี

ความรูและประสบการณในดานการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย

เปนอยางดี ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหทานและคณะผูบริหารในสถานศึกษาท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การแขงขันฯ และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีดานการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ  โอกาสนี้    

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                           (ลงชื่อ)               สายฝน เสกขุนทด   

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด) 

                                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๒๐                                         บัณฑิตวิทยาลัย 

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                                                         

                                                                  ๒๖   ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน            
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    เครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพ่ือการวิจัย จํานวน ๑๐ ชุด 
   

  ดวย จ.ส.อ.จิรศักด์ิ บุญนาค นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ                          

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย”                            

ในการควบคุมดูแลของผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ประธานท่ีปรึกษามีความประสงค

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการพิจารณาความเหมาะสมในทางปฏิบัติของ

ขอความท่ีจะเปนองคประกอบของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

   

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                           (ลงชื่อ)              สายฝน เสกขุนทด   

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด) 

                                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข รายช่ือผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีใหขอมูลโดยเทคนิคเดลฟาย 

1. นายสรวุฒิ ตั้งอุดมภพ  รองนายกเทศมตรีเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

2. นายวีรยตม ศรีสวัสดิ์     รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 

3. นายเอก โอสถรักเอียด     - หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักประสานและ 

  พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง    

  ทองถ่ิน 

- คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร    

  ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

4. นายสมชาย ชิดเชื้อ      ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

5. นายถาวร กันยาพรกุล   รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง  

เทศบาลเมืองนครนายก 

6. นายชนินทร บรรจงอักษร ผูอํานวยการโรงเรียนนครระยองวิทยาคม เทศบาลนครระยอง 

7. นายกนก หัวใจ      รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา   

เทศบาลเมืองศรีราชา 

8. นายชัยยุทธ หวงศรี      รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง เทศบาลเมืองชลบุร ี

9. นางเรณู แกวธิดา      หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เทศบาลเมืองแพร 

10. วาท่ี ร.ต.บํารุง วัชรเทศ     สันทนาการ 7ว เทศบาลนครเชียงใหม 

11. นางพเยาว  กานเหลือง     ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดสังวราราม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

12. ไพรินทร สินธุไพร      รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาและโรงเรียน 

กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

13. นายสําเริง แผลงศร    ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร 

14. นายมาโนช จั่นทอง  หัวหนาฝายสงเสริมกีฬาแนะนันทนาการ  

เทศบาลเมืองนครนครปฐม 

15. นายชัยณรงค รสมนตรี ครู คศ.1  โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา   

เทศบาลเมืองศรีราชา 

16. นางกนกอร มวงออนพะเนา  นักบริหารการศึกษา 8  เทศบาลนครอุดรธานี 

17. นางปารวีย หอยสังข   - สันทนาการ 7 เทศบาลนครนนทบุรี 

    - คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร 

                       ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

18. นายสุขสันต เหมมัน  นักบริหารการศึกษา 7 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือการวิจัย 

 

1. รองศาสตาจารยสุนทร แมนสงวน หัวหนาภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ผูชวยศาสตาจารยเอนก สูตรมงคล ประธานสาขาวิชาสื่อสารมวลชนการกีฬา  

          มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. นายเสริมพงษ ศิริสุขเจริญพร  ผูชวยรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

4. นายวิโรจน ภูวรรณ   ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

5. นายประกาศิต ทองอินศร ี  ครู ค.ศ.2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิการประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษและใหขอเสนอแนะ 

 

1. นายอนุสรณ ลักษณลมาย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ  

เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

2. วาท่ีรอยตรีธารินทร ริ้วธงชยั      - ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา 

  ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

  กระทรวงมหาดไทย 

- คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน   

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

3. นายชัยฑัต สุดจิตตานนท      นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการพิเศษ กรมพลศึกษา 

     กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

4. นางชวนชม ใจชะอุม    - ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

       จังหวัดระยอง 

                     - คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

5. นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน  - ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสมีา 

       เทศบาลนครนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 

                        -  คณะกรรมการบรหิารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

6. นายวรศักดิ์ ภักดีคํา   ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

7. นายถวัลย โพธิ์ประสาท  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง   

เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

8. นายวิโรจน ภูวรรณ       ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. นายประกาศิต ทองอินศร ี ครู ค.ศ.2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพฯ 

จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
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ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณเก่ียวกับสภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางในการเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัย 

เรื่อง สภาพปญหาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย   

------------------------------------------------------------------------------- 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ..............................................................นามสกุล....................................................... ผูใหสัมภาษณ 

ตําแหนง.........................................................................สังกัด................................................................ 

1. เก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในฐานะ 

                      ประธานคณะกรรมการฝายอํานวยการจัดการแขงขัน 

                      ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน 

  ผูฝกสอนท่ีนํานักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

 

     ประสบการณเขารวมในการแขงขันฯ      ป 

     วันท่ีใหสัมภาษณ 

     สถานท่ีใหสัมภาษณ 

     เริ่มสัมภาษณ เวลา 

     สิ้นสุดการสัมภาษณ เวลา 

 

2. ขอมูลหลัก 

     การจัดการแขงขันฯ ตั้งแตป 26  

     ควรปรับปรุงเพราะเหตุใด............................................................................................................. 

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

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

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

     ไมควรปรับปรุงเพราะเหตุใด......................................................................................................... 

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

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

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

     การวางแผน   

     การจัดการแขงขันในดานวัตถุประสงค……………………………………………………….……………………… 
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............................................................................................................................................................ 

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

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

 

 

     การจัดการแขงขันในดานนโยบาย………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

     การจัดองคกรการแขงขัน 

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

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

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

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

 

     การปฏิบัติการ   

     มาตรฐานการจัดการแขงขัน............................................................................................................ 

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

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

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

      เอกสารการสมัคร........................................................................................................................... 

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

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

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

      คุณสมบัตินักกีฬา........................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................... 
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      รุนอายุนักกีฬา................................................................................................................................ 

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

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

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

      ชนิดกีฬา........................................................................................................................................ 

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

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

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

      การตัดสิน....................................................................................................................................... 

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

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

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

       การควบคุม 

       การประเมินการจัดการแขงขัน……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………........................................................................................................ 

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

.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ง แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรางรูปแบบ 

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

(สําหรับผูเช่ียวชาญ) 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

เก่ียวกับรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนารปูแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ.......................................................................นามสกุล.....................................................................  

ตําแหนง.........................................................................สังกัด................................................................ 

     เก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ในฐานะ 

 คณะกรรมการบริการการจัดการแขงขันฯ 

                      ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน 

 ผูมีสวนเก่ียวของ 

 ผูฝกสอนท่ีนํานักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

ตอนท่ี 2 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ซ่ึงหมายถึงโครงสรางในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคกร การปฏิบัติการ และ                       

การควบคุม ในฐานะท่ีทานเปนผูเชี่ยวชาญในดานการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแหงประเทศไทย  ทานมีความคิดวาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแหงประเทศไทยควรมีรางรูปแบบการจัดการแขงขันอยางไรในดานการจัดการแขงขันดาน

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค นโยบาย  เพ่ือเปน 

แนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

             1.1  ดานวัตถุประสงค........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

              1.2.  นโยบาย....................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

2.  การจัดองคกรการแขงขัน  หมายถึง  กระบวนการในการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

และความสัมพันธตางๆ ภายในองคกร  ตลอดจนการจัดระเบียบแบบแผนวิธีการปฏิบัติ   

             การจัดองคกร....................................................................................................................... 

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

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

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

         3.  การปฏิบัติการ  หมายถึง  กระบวนการนําแผนและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดไว  โดยให

สมาชิกในองคการรวมมือกันปฏิบัติการบริหารการจัดการ 

             3.1 มาตรฐานการจัดการแขงขัน.......................................................................................... 

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

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

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

              3.2 เอกสารการสมัครเขาแขงขัน........................................................................................ 

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

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

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

              3.3 คุณสมบัตินักกีฬา......................................................................................................... 

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

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

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

              3.4 รุนอายุนักกีฬา............................................................................................................. 

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

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

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

              3.5 ระเบียบการแขงขัน...................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................................. 

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

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

              3.6 ผูตัดสิน........................................................................................................................ 

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

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

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

             3.7 สนาม อุปกรณ การแขงขัน.......................................................................................... 

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

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

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

           3.8 จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ..................................................................................... 

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

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

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

      3.9 ชนิดกีฬา......................................................................................................................... 

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

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

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

  3.10 การประทวง.................................................................................................................. 

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

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

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

 3.11 การลงโทษ.................................................................................................................... 

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

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

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

4.  การควบคุม หมายถึง กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

     การประเมินการจัดการแขงขัน....................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรางรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบท่ี 2  

      ----------------------------------- 

จุดมุงหมาย 

เพ่ือพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

คําชี้แจง 

การวิจัยนี้เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงประเทศไทย ซ่ึงรายการหรือขอความตอไปนี้เปนกิจกรรมยอยท่ีไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เปนไปไดวาบางกิจกรรมอาจมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไป ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทาน

ลงความเห็นวารายการหรือขอความมีความจาํเปนหรือมีความสําคัญตอการพัฒนารูปแบบการจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยมากนอยเพียงใด โดยการแสดง

ความคิดเห็นมีระดับ 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  ขอความนั้นเปนไปไดมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  ขอความนั้นเปนไปไดมาก 

3 หมายถึง  ขอความนั้นเปนไปไดปานกลาง 

2 หมายถึง  ขอความนั้นเปนไปไดนอย 

1 หมายถึง  ขอความนั้นเปนไปไดนอยท่ีสุด 

 

ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการแขงขัน ท่ีมีผลตอ

การพัฒนาการกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยขอความกรุณาจากทาน

ไดโปรดตอบใหตรงกับความเปนจริงและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย 

 

จ.ส.อ.จิรศักดิ์ บุญนาค 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล..................................................................  

ตําแหนง.........................................................................สังกัด................................................................ 

     เก่ียวของกับการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  ในฐานะ 
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 คณะกรรมการบริการการจัดการแขงขันฯ 

                      ประธานคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน 

 ผูมีสวนเก่ียวของ 

 ผูฝกสอนท่ีนํานักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

1.  การวางแผน 

วัตถุประสงค ความเหมาะสม 

                  สุขภาพพลานามัย 5 4 3 2 1 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญามีบุคลิกภาพท่ีดี………………………………………………….…….……………. 
 

    

คุณธรรมและจริยธรรม 

1) นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี………………………………………..…….…………….      

2) นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง  บริสุทธิ์  และยุติธรรม……….      

3) นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา                             

ขอบังคับ.......................................................................................................... 

     

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ      

2) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ  

กรมพลศึกษา  การกีฬาแหงประเทศไทย......................................................... 

     

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน...........................................................................      

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ................................................................      

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละ

บุคคล............................................................................................................... 

     

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขัน

กีฬา................................................................................................................. 

     

การบูรณาการทํางานรวมกัน 

บูรณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ.......................................      

เศรษฐกิจและสังคม 

จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย........................................................      

นโยบาย 

สุขภาพพลานามัย 
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1. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญา มีบุคลิกภาพท่ีดี............................................................................... 

     

2. นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา.........................      

คุณธรรมและจริยธรรม 

1) นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี.....................................................................      

2) นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยเท่ียงตรง บริสุทธิ ์และยุติธรรม......................      

 

 

 

                  คุณธรรมและจริยธรรม 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3) นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎ กติกา               

ขอบังคับ.......................................................................................................... 

     

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ.............................      

2) จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐานการกีฬาของกรมสงเสริมฯ    

กรมพลศึกษา  การกีฬาแหงประเทศไทย......................................................... 

     

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน...........................................................................      

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ................................................................      

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจของแตละ

บุคคล............................................................................................................... 
 

    

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขัน

กีฬา................................................................................................................. 
 

    

การบูรณาการทํางานรวมกัน 

บูรณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงานตางๆ.......................................      

เศรษฐกิจและสังคม 

จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย........................................................      
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2.  การจัดองคกร 

การจัดองคกร 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. การจัดการแขงขันกีฬาใหมีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้ 

    -  คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน  

    -  คณะกรรมการจัดการแขงขัน  

 

    

2. คณะกรรมการท้ังสองคณะอยูในตําแหนงจนกวาการแขงขันในปนั้นๆ  

จะเสร็จสิ้น…………………………………………………………………………………………… 
 

    

3. คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ 

ประธานฯ รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการบริการ

สาธารณะและการศึกษาทองถ่ิน ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 

ในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรมเยาวชนและนันทนาการ.......................................   

 

    

4. ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตามความ

เหมาะสม......................................................................................................... 
 

    

5. คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนท่ีสุด...................      

6. คณะกรรมการจัดการแขงขัน ประกอบดวย นายกองคกรฯ ประธานฯ   

รองนายก อปท. ผูแทนกรมสงเสริมฯ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิก 

อปท./ หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท.เจาหนาท่ี

ของกรมสงเสริมฯ ผูแทนประชาคมเมือง อปท. ปลัด อปท. รองปลัด อปท.  

 

    

7. คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบในการจัด

แขงขัน ควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใดใหพิจารณาและ

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป และรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการฯ                

ทราบภายหลัง.................................................................................................. 

 

    

8. ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

จัดการแขงขันดวยก็ได..................................................................................... 
 

    

9. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาการตัดสิทธิ์ทีม 

ท่ีไมดําเนินตามระเบียบ................................................................................... 
 

    

10. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ 

เพ่ือความเหมาะสมแตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือ 
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เสียประโยชนมิได...………………………………………………………………………………. 

11. อปท. จัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ 

ปฏบิัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด....................................................... 
 

    

 

 

การจัดองคกร 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

12. อปท. จัดการแขงขันรายงานผลการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะและ

รายงานผลกรณีมีผูฝาฝนระเบียบตอคณะกรรมการอํานวยการแขงขันใหแลว

เสร็จใน 30 วัน นับตั้งแตการแขงขันสิ้นสุดลง................................................. 

 

    

13. กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน

เปนผูวินิจฉัยชีข้าดและถือเปนสิ้นสุด............................................................... 
 

    

 

 

3.  การปฏิบัติการ 

ขอบังคับ 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดวย

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย พ.ศ.

255………......................................................................................................... 

 

    

ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป...............................................      

ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 

กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน....................... 
 

    

กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แหงประเทศไทย............................................................................................. 
 

    

ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค 

ไดแก ภาค 1 (ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง)  ภาค 3 (ภาคะวันออก-

เฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 (ภาคใต)............................................. 

 

    

หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.                

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค......................................................................... 
 

    

เจาภาพ หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.                         
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รอบระดับชาติ................................................................................................. 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการ

แขงขันกีฬานักเรียน อปท.  ............................................................................ 
 

    

คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรยีน อปท........................................................................................... 
 

    

คณะกรรมการบริหารการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการบริหารการ

จัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท..................................................................... 
 

    

 

 

 

ขอบังคับ 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรม

เก่ียวกับกีฬาหรือสงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทย

และไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยการกีฬา.................................. 

 

    

กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา  ฟุตบอล......................................      

กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส                  

กีฬาเอเชี่ยนเกมส  หรือกีฬาโอลิมปกเกมส...................................................... 
 

    

กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิดกีฬาท่ีอนุรักษความเปนไทย 

เจาภาพเสนอจัด เพ่ือเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิดกีฬาไดแก                   

เซปคตะกรอ หมากรุกไทย ตะกรอลอดบวง.................................................... 

 

    

กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส  หมากกระดาน ครอสเวิรด...........      

หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท.นั้นๆ              

ใหปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมนักกีฬาตลอดจนการอํานวย 

ความสะดวกตางๆ ใหแกนักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจนกวาการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.จะเสรจ็สิ้น................................................................................ 

 

    

นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. มีคุณสมบัติ

ไมขัดตอขอบังคับ กฎ ระเบียบของกรมสงเสริมฯ และสมาคมกีฬาแหง-

ประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ............................................................................... 

     

ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน 

เจาหนาท่ีทีม.................................................................................................... 
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หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย                                       

การกีฬาแหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาติ................................................ 
 

    

ขอ 4. ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจ 

วางระเบียบเพ่ือปฏิบตัิการตามขอบังคับนี้....................................................... 
 

    

บทท่ัวไป 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 5. ใชชื่อ“การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงชาต”ิ......................................................................................................... 

     

ขอ 6. จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป................................................      

ขอ 7. ใหเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้น 

ในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วนัและไมเกิน 10 วัน............................................ 

     

ขอ 8. การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ กําหนดและประกาศกอนการ

แขงขันรอบคัดเลือก ไมนอยกวา 250 วัน........................................................ 

     

 

 

บทท่ัวไป 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 9. จัดการแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้  

(1) การแขงขันระดับภาค เปนการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค  

โดยให อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตามชนิด

และประเภทกีฬา.............................................................................................    

     

      (1.1) เวลาการแขงขันระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอนการ

แขงขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไมนอยกวา 30 วัน............................. 

     

(2) การแขงขันระดับชาติ  เปนการแขงขันท่ี อปท. สงเขาแขงขันไดโดยตรง  

เวนแตชนิดกีฬาท่ีกําหนดใหมีการคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคโดยจะตอง

ดําเนินการจัดการแขงขันในระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด....................... 

     

       (2.1) เวลาแขงขันระหวางเดือน ม.ค. หลังจากการแขงขันรอบคัดเลือก

เสร็จสิ้น........................................................................................................... 

     

ขอ 10. การคัดเลือกหัวหนาภาคและเจาภาพในการแขงขันในระดับชาติ                  

ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด.............................................................          

     

ขอ 11. เจาภาพจะตองเสนอชนิดและประเภทกีฬาและรุนอายุ ท่ีจัดการ      
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แขงขันกีฬานักเรียน อปท.  ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหาร 

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 250 วัน.......................................          

ขอ 12. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

ใหกรมสงเสริมฯ และ อปท.เจาภาพรวมกันกําหนด ดังตอไปนี้ กีฬาบังคับ   

กีฬาสากล กีฬาอนุรักษความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป.................................... 

     

ขอ 13. ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดแขงขันไมนอยกวา 9 ชนิดกีฬาและไมเกิน              

12 ชนิดกีฬา และกรมสงเสริมฯ ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธีเปด 

การแขงขันระดับภาคและระดับชาติไมนอยกวา 200 วัน................................ 

     

ขอ 14. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศตองมี อปท.                    

สงแขงขันไมนอยกวา 5 อปท.......................................................................... 

     

ขอ 15. ตราสัญลักษณการแขงขันของกรมสงเสริมฯ ตองจัดวางไว 

อยางเหมาะสมบนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. เจาภาพออกแบบ 

และตองไดรับความเห็นชอบจาก กรมสงเสริมฯ กอน..................................... 

     

 

 

 

 

 

 

 

                     การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 16. การสมัครเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับ

หัวหนาภาคและเจาภาพตามกําหนด............................................................... 
 

    

ขอ 17. การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาในระดับตางๆ ใหปฏิบัติดังนี ้

(1) ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนพิธีเปด 

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา 30 วัน ........................................ 

 

    

ขอ 18. สําหรับทีมกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและ 

เขาแขงขันระดับชาติ ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอลชายหาด  

เซปคตะกรอ วอลเลยบอล ท่ีชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

ในปท่ีผานมา.................................................................................................... 
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 (2) อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขันระดับชาต.ิ................................................      

ขอ 19. อปท. ใดสงหลักฐานไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ ์

เขารวมการแขงขันในครั้งนั้น........................................................................... 
 

    

สิทธิประโยชน 

ขอ 21.  สิทธิประโยชนเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด............................................................. 

     

ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

ขอ 22. กลุมภาคกลาง       

    (1) ภาคกลาง 16 จังหวัด (ของเดิม) จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท   

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 

ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร อางทอง สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี 

สุพรรณบุร.ี......................................................................................................   

     

     (2) ภาคกลาง 14 จังหวัด (แนวทางใหมเชนเดียวกับการกีฬา 

แหงประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี  

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี สระบุรี อางทอง อุทัยธานี  

เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรขัีนธ................................................................. 

     

ขอ 23. กลุมภาคเหนือ       

    (1) ภาคเหนือ 17 จังหวัด (ของเดิม) จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย  

เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ แพร พิษณุโลก 

แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ.................................... 

     

    (2) ภาคเหนือ 15 จังหวัด (แนวทางใหมเชนเดียวกับการกีฬา 

แหงประเทศไทย) จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา  

พิจิตร เพชรบูรณ แพร พิษณุโลก ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย   

อุตรดิตถ ......................................................................................................... 

     

 

ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 24. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (เพ่ิม จ.บึงกาฬแนวทางเชน

เดียวการกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัดเลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ  

นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย มหาสารคาม รอยเอ็ด   

ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี  
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อุบลราชธานี บึงกาฬ....................................................................................... 

ขอ 25. กลุมภาคใต       

     ภาคใต 14 จังหวัด (ของเดิมมีแนวทางเชนเดียวการกีฬาแหงประเทศไทย) 

จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช 

นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง..................................................... 

 

    

ขอ 26. กลุมภาคตะวันออก       

    (1)  ภาคตะวันออก 9 จังหวัด(ของเดิม) จังหวัดจันทบุรี นครนายก

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว.............. 

 

    

    (2)  ภาคตะวันออก 14 จังหวัด (แนวทางใหมเชนเดียวกับการกีฬา 

แหงประเทศไทย) กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก  

ปราจีนบรุี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว นครนายก สมุทรสาคร  

สมุทรสงคราม นนทบุรี.................................................................................... 

 

    

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

ขอ 27. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตองมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑ ดังนี้ 

     

(1) มีสัญชาติไทย.............................................................................................      

(2) เปนนักเรียนในสังกัด อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 มิถุนายน ในปท่ี

แขงขัน............................................................................................................. 

     

(3) มีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป โดยนับตั้งแตปท่ีเกิดถึงปท่ีแขงขัน

ครั้งนั้น............................................................................................................. 

     

(4) นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัดสถานศึกษาใดหลังจากวันท่ี 1 

มิถุนายน ในปท่ีจัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น........................ 

     

(5) ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักการแขงขัน      

(6) นักกีฬาหนึ่งคนมีสทิธิ์แขงขันไดชนิดกีฬาเดียว...........................................      

(7) ตองแขงขันในรุนของตนเองเทานั้น...........................................................      

(8) เปนนักกีฬาสมัครเลนเทานั้น......................................................................      

(9) เปนนักกีฬาของ อปท. และสมัครเขาแขงขันไดเพียง อปท. เดียวเทานัน้.      

(10) นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขันรอบระดับชาติไดตําแหนง

ชนะเลิศ (ท่ี 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 (ท่ี 2) จากรอบคัดเลือก...................... 

     

 

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม ความเหมาะสม 
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5 4 3 2 1 

(11) นักกีฬาทีมชาติไทยแขงขันไดเฉพาะชนิดและประเภทกีฬาและจํานวน 

ตามระเบียบการแขงขันกีฬาแตละชนิด........................................................ 

     

(12) ผูควบคุมทีม  มีอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬาของ 

อปท. ควรเปนสมาชิกสภา/ ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการกอง/หรือ

ผูแทนของ อปท. ............................................................................................ 

     

(13) ผูฝกสอน  มีอํานาจควบคุม ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม นักกีฬาของ 

อปท. ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานของ อปท. ........................... 

     

(14) ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก 

อปท. ...............................................................................................................   

     

(15) นักกีฬา เปนนักเรียนในสังกัดอปท. มีคุณสมบัติตามระเบียบแขงขัน 

ของกรมสงเสริมฯ............................................................................................. 

     

(16) หัวหนาคณะนักกีฬา  นักกีฬา ผูเก่ียวของกับทีมจะตองไมทําหนาท่ี 

ในคณะกรรมการตัดสิน.................................................................................... 

     

(17) หัวหนาคณะนักกีฬา และผูเก่ียวของกับทีม จะตองไมอยูในระยะเวลา 

ท่ีหนวยงานตางๆ ลงโทษใหพักแขงขัน............................................................ 

     

รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา 

ขอ 28. จัดแขงขันรุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ประเภทชายและ 

ประเภทหญิง.................................................................................................... 
 

    

ขอ 29. นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป ของปท่ีแขงขัน...............      

ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

ขอ 30. ระเบียบการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. กําหนดโดยกรมสงเสริมฯ......      

ขอ 31. กติกาการแขงขันใชกติกาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติชนิดกีฬาและ

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ ประกาศใช.................................. 

     

ขอ 32. การแบงสายแขงขันในรอบระดับภาคใหดําเนินการหลังจาก 

ท่ีสงหลักฐานสมัครเขาแขงขันไมนอยกวา 1 สัปดาห ไมเกิน 3 สัปดาห........... 

     

ขอ 33. การแบงสายการแขงขันในรอบระดับชาติ เจาภาพกําหนดจัดประชุม 

อปท. ท่ีไดสิทธิ์เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายการแขงขัน............................ 

     

ขอ 34. การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาในแตละชนิดและประเภท 

ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ............................. 

     

ขอ 35. นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีเขาแขงขันใหสมัครในนามของ อปท. ใหผูบริหาร      
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สูงสุดของ อปท. ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น............................................... 

ขอ 36. จํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแตละชนิดกีฬาและประเภท อายุ                   

ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด............... 

     

 

ระเบียบและกติกากาแขงขัน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 37. กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขันตองมีหนังสือจาก อปท. เสนอตอฝาย

จัดการแขงขันดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง............................................... 

     

ขอ 38. อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาแขงขันแลวไมมาทําการแขงขัน  

ใหตัดสิทธิ์ตามระเบยีบ ของชนิดกีฬานั้นๆ....................................................... 

     

กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

ขอ 39. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนด

โดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ................................................................ 

     

สนาม อุปกรณการแขงขัน 

ขอ 40. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ 

กรมสงเสริมฯ กับการกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของกรมสงเสริมฯ............................................................................................. 

     

ขอ 41. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ

กรมสงเสริมฯ กับกรมพลศึกษารวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของ            

กรมสงเสริมฯ................................................................................................... 

     

รางวัลการแขงขัน 

ขอ 42. หัวหนาภาค เจาภาพจดัเหรียญรางวัลเปนเหรียญชุบทอง เงิน  

ทองแดง ใบประกาศเกียรติบัตรมอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนผูไดตําแหนง

ท่ี 1-3............................................................................................................... 

     

ขอ 43. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขารวม 

การแขงขัน....................................................................................................... 

     

ขอ 44. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/               

ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/ แสดงความเอกลักษณความเปนไทย............................ 

     

ขอ 45. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวลัใหแก ผูทําลายสถิติการแขงขัน 

ในการแขงขันรอบระดับชาติ............................................................................ 
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ขอ 46. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลใหแกผูท่ีชนะเลิศกีฬาชนิดนั้น 3 ป 

ติดตอกันในการแขงขันรอบระดับชาติ............................................................. 
 

    

ขอ 47. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมแตละ

ชนิดกีฬาแตละประเภท ในการแขงขันรอบระดับชาติ..................................... 
 

    

ขอ 48. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ 

ใหกับนักกีฬาท่ีปจจุบันศึกษาอยูในสังกัด อปท. ท่ีแขงขันกีฬาระดับ

นานาชาติไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3………………………………………….…………… 

 

    

 

 

                  รางวัลการแขงขัน 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 49. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ 

ใหกับนักกีฬาท่ีเคย/สําเร็จการศึกษาในสังกัด อปท. ท่ีแขงขันกีฬาระดับ

นานาชาติ ไดรับรางวัลในลําดับท่ี 1-3............................................................. 

 

    

ขอ 50. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดพิธีมอบรางวัลอยางสมเกียรติ......................      

บัตรประจําตัว 

ขอ 51. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมนําบัตรประจําตัว 

ท่ีฝายจัดการแขงขันออกใหตรวจสอบไดทุกเวลา หากไมสามารถนํามาแสดง

ไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของกับการแขงขัน......................................................... 

 

    

การใชสารตองหาม 

ขอ 52. กรมสงเสริมฯ ควรทําการตกลงรวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย

ดําเนินการเรื่องของการตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา............................ 
 

    

การประทวง 

ขอ 53. ใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประทวง

สองคณะ ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ ประกอบดวย   

ประธานจัดการแขงขัน ผูแทนกรมสงเสริมฯ ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง ใหปฏิบัติ

หนาท่ีฝายรับการประทวง ประธานฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน 

ผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมี 

สวนไดสวนเสีย คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการ 

ฝายจัดการแขงขัน............................................................................................ 
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   (2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา ประกอบดวย 

ประธานฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ หนาผูตัดสิน/

ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้น ผูแทนคณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนผูควบคุม

ทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ .................................................................... 

 

    

ขอ 54. ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวงมีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณา

ตัดสิน ชี้ขาดและถือวาสิ้นสุด...........................................................................   
 

    

  ขอ 55. การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ 

    (1) ประทวงคุณสมบัติ ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวงเปนลายลักษณ

อักษรพรอมเอกสารตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ

และวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน 1,000 บาท....................................... 

     

 

 

                 การประทวง 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

    (2) ประทวงเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันชนิด

กีฬานั้นๆ คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬาและวางเงินประกัน

การประทวงเปนเงิน 1,000 บาท ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในระเบียบและ

กติกานั้นๆ ...................................................................................................... 

 

    

ขอ 56. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประทวงเปนผลและ 

ไดมีคําวินิจฉัยใหเปนไปตามคําประทวงนั้นแลว ผูยื่นประทวงจะไดรับเงิน

ประกันนั้นคืน หากไมเปนผลใหริบเงินประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค 

เจาภาพ เพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตอไป............................. 

 

    

ขอ 57. หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัยในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา

สามารถดําเนินการตรวจสอบหลักฐานไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณีในการยื่น

ประทวงและผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ถือเปนสิ้นสุด.................................................................................................... 

 

    

ขอ 58. การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา.      

ขอ 59. ประทวงคุณสมบัติ ใหยื่นประทวงไดตลอดระยะเวลาท่ีทําการแขงขัน      
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สิ้นสุด การแขงขัน และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้น จนถึงกอนเริ่มพิธีเปด

แขงขันในปตอไป………………………………………………………………………………….. 

การลงโทษ 

ขอ 60. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมผูใดละเมิด

ขอบังคับ ระเบียบการแขงขันหรือกติกาหรือฝาฝนคําตัดสินของ

คณะกรรมการพิจารณาการประทวง ใหถือวาผูนั้นกระทําการขัดตอ

เจตนารมณของการสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้ โดยใหพิจารณาตัดสิทธิ์

แขงขันในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป.......................... 

     

ขอ 61. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีมผูใดประพฤติตน

ไมเหมาะสมตอหนาท่ีและขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละออกจาการแขงขัน  

ไมออกมาทําการแขงขันตามกําหนด กอเหตุวิวาท ทํารายรางกาย ทําลาย

สนามหรืออุปกรณการแขงขัน ใชถอยคําหยาบคายตอผูแขงขัน ผูตัดสิน 

เจาหนาท่ีหรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอกสนาม ผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลว  

ใหฝายจัดการแขงขันแจงโทษตอประธานอํานวยการแขงขัน ประธานจัดการ

แขงขันพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแขงขันปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป 

แตไมเกิน 5 ป.................................................................................................. 

     

 

 

 

                 การลงโทษ 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 62. การแขงขันท่ีมีหัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬา และผูเก่ียวของกับทีม 

ละเมิดขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันหรือกติกาการแขงขัน ใหมีผลดังนี้ 

    (1) แขงขันแบบพบกันหมด ผลการแขงขันของฝายละเมิดท่ีไดแขงขันไปแลว

ใหถือวามิไดมีการแขงขัน สวนผลการแขงขันของคูการแขงขันใหคงไวตามเดิม 

     

    (2) แขงขันแบบแพคัดออก ผลการแขงขันกอนการละเมิดใหถือวา 

ฝายละเมิดเปนฝายแพ..................................................................................... 

     

    (3) แขงขันประเภทบุคคล ถาบุคคลใดละเมิดใหออกจากการแขงขัน              

ถาบุคคลผูละเมิดรวมอยูในทีมใหทีมนั้นออกจากการแขงขัน........................... 

     

    (4) แขงขันประเภททีม ถาทีมใดเปนฝายละเมิดใหทีมนั้นออกจาก 

การแขงขัน....................................................................................................... 
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    (5) นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับรางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวา

รางวัลนั้นเปนโมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอมท้ังใหเลื่อนอันดับ 

ถัดไปข้ึนมาแทน............................................................................................... 

     

ขอ 63. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว ใหกรมสงเสริมฯ แจงผลการลงโทษให อปท. 

ตนสังกัด และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ เพ่ือหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือ

ผูเก่ียวของท่ีถูกลงโทษเขารวมหรือมีสวนรวมในการแขงขันจนกวาจะพนโทษ 

 

    

ขอ 64. กรณีท่ีผูถูกลงโทษเก่ียวของกับการกระทําความผิดโดยตรงให อปท. 

ตนสังกัดหามมิใหผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬานักเรียน 

อปท. ตลอดจนใหงดหรือยกเลิกการจางใหปฏิบัติงานจนกวาคณะกรรมการ

จะมีคําสั่งทุเลาหรือใหพนจากการลงโทษ........................................................ 

 

    

ขอ 65. พบวามีการทุจริตภายใน 30 วัน นับแตการแขงขันสิ้นสุดลง 

ใหหัวหนาภาค เจาภาพริบรางวัลเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณคืน  

พรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขันในลําดับถัดไปข้ึนมาแทน และแจงให 

อปท. ท่ัวประเทศทราบและดําเนินการทางกฎหมายตอไป.............................. 

 

    

ขอ 66. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติจริง ตัดสิทธิ์นักกีฬา/ทีมกีฬาและ

ผูเก่ียวของกับทีมลงทําการแขงขันในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป  

แตไมเกิน 5 ป.................................................................................................. 

 

    

ขอ 67. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยของ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตาม

ระเบียบของทางราชการโดยกรมสงเสริมฯ..................................................... 

 

    

ขอ 68. อปท. ใดท่ีแสดงความจํานงสงกีฬาแขงขันแลวไมสงเอกสารใหหัวหนา

ภาค เจาภาพรายงานใหกรมสงเสริมฯ ทราบ และตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้น 

และในปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป............................................. 

 

    

      

                 การประทวง 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 69. ทีมกีฬาแสดงความจํานงสงแขงขันแลวไมสงหลักฐานใหยกเวน ดังนี้ 

    -  เจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาล 

    -  ถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักเรียน 

    -  หนวยงานตางๆ มีคําสั่งลงโทษไมใหเขารวมการแขงขัน 

    -  เสียชีวิต 
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ขอ 70. ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวท่ีฝาย

จัดการแขงขัน ออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจาการแขงขันในครั้งนั้นและถูกตัด

สิทธิ์ปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป หัวหนาภาค เจาภาพแจงให                  

กรมสงเสริมฯ และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ...................................................  

 

    

ขอ 71. ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหามจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น 

พรอมท้ังถูกตัดสิทธิ์หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.ตลอดไป......... 
 

    

 

 

4.  การควบคุม 

                 การควบคุม 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินทุกครั้ง...........      

2. กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและ

ประเมินผลทุกครั้ง........................................................................................... 
 

    

3. ประเมินผลแขงขันตั้งแตกอนเริ่มการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และ

สิ้นสุดการแขงขัน............................................................................................. 
 

    

4. ประเมินผลทุกฝายท่ีแตงตั้งในการปฏิบัตหินาท่ี..........................................      

5. การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวควรนําเสนอกรมสงเสริมฯ ใน 30 วัน 

หลังจากสิ้นสุดการแขงขัน............................................................................... 
 

    

6. ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและประเมินรวมกับคณะ

กรรมการบริหารการแขงขัน รับทราบปญหาขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน

และมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน.......................................................................... 

 

    

7. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบโดยผูมีความ

ชํานาญการกีฬา และจากองคกรฯทุกภาค...................................................... 
 

    

8. การควบคุมติดตามผลและประเมินผลดําเนินการใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน..................................................................... 
 

    

9. มีมาตรการกํากับติดตามและประเมินผลของนโยบายเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและนโยบายแขงขัน................................................................... 
 

    

10. ใชระบบการประเมินผลแบบ PDCA…………………………………..................      

11. ใชระบบการประเมินผลแบบ CIPP Model……………………………………..      
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ภาคผนวก จ การวิเคราะหคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

Index of item Objective Congruence (IOC) 
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1. ดานการวาแผน 

วัตถุประสงค 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

สุขภาพพลานามัย 

1. นักเรียน ครู ไดพัฒนาทางดานรางกาย  

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญามี

บคุลิกภาพท่ีดี 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกาย

ดวยการเลนกีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

1. นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2.  นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง 

บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย

และปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

กีฬาแหงชาต ิ

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การกีฬาของกรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา  

การกีฬาแหงประเทศไทย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความ

ถนัดและความสนใจของแตละบคุคล 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนฃ

โดยการออกกําลังกาย และแขงขันกีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การบูรณาการทํางานรวมกัน 

บรูณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

เศรษฐกิจและสังคม 
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จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

นโยบาย 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

สุขภาพพลานามัย 

1. นักเรียน ครู ไดพัฒนาทางดานรางกาย  

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญามี

บุคลิกภาพท่ีดี 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. นักเรียนเปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกาย

ดวยการเลนกีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

1. นักเรียน ครู เกิดความสามัคคี 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2.  นักเรียน ครู แขงขันกีฬาดวยความ

เท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. นักเรียน ครู มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย

และปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

1. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

กีฬาแหงชาต ิ

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. จัดแขงขันกีฬาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การกีฬาของกรมสงเสริมฯ กรมพลศึกษา  

การกีฬาแหงประเทศไทย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

4. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 1 1 0 1 1 .80 สอดคลอง 

5. นักเรียนแขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตาม 

ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

6. นักเรียน ครู ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

โดยการออกกําลังกาย และแขงขันกีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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การบูรณาการทํางานรวมกัน 

บรูณาการจัดการแขงขันกีฬารวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

เศรษฐกิจและสังคม 

จัดแขงขันกีฬาโดยประหยัดและเรียบงาย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

2. การจัดองคกร 

การจัดองคกร 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. จัดการแขงขันกีฬาใหมีคณะกรรมการสอง

คณะ ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน  

   (2) คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. คณะกรรมการสองคณะอยูในตําแหนง

จนกวาการแขงขันในปนั้นๆ จะเสร็จสิ้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน 

ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมฯ ประธานฯ  

รองอธิบดีกรมสงเสริมฯ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

การจัดการบริการสาธารณะและการศึกษา

ทองถ่ิน ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง

ในกรมสงเสริมฯ หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษา

นอกระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัด

การศึกษาทองถ่ิน หัวหนากลุมพัฒนากิจกรรม

เยาวชนและนันทนาการ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

4. ประธานฯ แตงตั้งท่ีปรึกษาไดตาม 

ความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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5. คําวินิจฉัย มติ คําสั่งของคณะกรรมการ

อํานวยการเปนท่ีสุด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

6. คณะกรรมการจัดการแขงขัน ประกอบดวย 

นายก อปท. ประธานฯ รองนายก อปท. 

ผูแทนกรมสงเสริมฯ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด   

สมาชิก อปท./ หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการ

สํานัก/ผูอํานวยการกอง อปท.เจาหนาท่ีของ

กรมสงเสริมฯ ผูแทนประชาคมเมือง อปท.  

ปลัด อปท. รองปลัด อปท. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

7. คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีหนาท่ี

ดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดแขงขัน 

ควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใด 

ใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป   

และรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการฯ  

ทราบภายหลัง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การจัดองคกร 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

8. ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน

แตงตั้งท่ีปรึกษา/อนุกรรมการเพ่ือประโยชน

แหงการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

9. คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีหนาท่ี

ดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดแขงขัน 

ควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบ หากมีปญหาใด 

ใหพิจารณาและดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปและ

รายงานใหคณะกรรมการอํานวยการฯ ทราบ

ภายหลัง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

10. คณะกรรมการจัดการแขงขันมีอํานาจ 

ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสม

แตจะทําใหทีมหนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือ

เสียประโยชนมิได 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

11. อปท. จัดการแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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จัดการแขงขันชนิดนั้นๆ ปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบโดยเครงครัด 

12. อปท. จัดการแขงขันรายงานผลการ

ดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะ และรายงานผล

กรณีมีผูฝาฝนระเบียบตอคณะกรรมการ

อํานวยการแขงขันใหแลวเสร็จใน 30 วัน 

นับตั้งแตการแขงขันสิ้นสุดลง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

13. กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ 

ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวินิจฉัยชี้

ขาดและถือเปนสิ้นสุด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติการ 

ขอบังคับ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดวยการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                

แหงประเทศไทย พ.ศ.255… 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 3. ในขอบังคับนี้ 

กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     

แหงประเทศไทย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬา

นักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค ไดแก  

ภาค 1 (ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง)     

ภาค3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                       

ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 (ภาคใต) 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัด 

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. เพ่ือคัดเลือก

นักกีฬาระดับภาค 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

เจาภาพ หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียน อปท. รอบระดับชาต ิ

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท.   

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน หมายความถึง 

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คณะกรรมการบรหิารการแขงขัน หมายความถึง 

คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

ขอบังคับ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง 

สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาหรือ

สงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของ

ประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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ตามกฎหมายวาดวย การกีฬา 

กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา  

ฟุตบอล 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ท่ีมี

การแขงขันในกีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส  

หรือกีฬาโอลิมปกเกมส 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิด

กีฬาท่ีอนุรักษความเปนไทย เจาภาพเสนอจัด

เพ่ือเปนการอนุรักษไดมากกวา 1 ชนิดกีฬา

ไดแก เซปคตะกรอ หมากรุกไทย  

ตะกรอลอดบวง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส  

หมากกระดาน คอสเวิอส 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับ

การแตงตั้งจาก อปท.นั้นๆ ใหปฏิบัติหนาท่ี

กํากับดูแลและควบคุมนักกีฬาตลอดจน 

การอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักกีฬา 

ผูเก่ียวของกับทีมจนกวาการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.จะเสรจ็สิ้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขัน

กีฬานักเรียน อปท. มีคุณสมบัติไมขัดตอ

ขอบังคับ กฎ ระเบียบของกรมสงเสริมฯ และ

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยชนิดกีฬานั้นๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม  

ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา  

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬา 

แหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาติ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

ขอบังคับ ประมาณคาความคิดเห็น คา แปลผล 
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1 2 3 4 5 IOC 

ขอ 4. ใหอธิบดีกรมสงเสริมฯ รักษาการ 

ตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจวางระเบียบ 

เพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

บทท่ัวไป 

ขอ 5. ใชชื่อ “การแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ” 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 6. จัดแขงขันปละหนึ่งครั้งเปนประจําทุกป 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 7. ใหเจาภาพดําเนินการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท. ใหเสร็จสิ้นในระยะเวลา 

ไมนอยกวา 7 วันและไมเกิน 10 วัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 8. การแบงพ้ืนท่ีการแขงขันกรมสงเสริมฯ 

กําหนดและประกาศกอนการแขงขันรอบ

คัดเลือก ไมนอยกวา 250 วัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 9. จัดแขงขันออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้  

(1) การแขงขันระดับภาค เปนการแขงขัน 

เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาของแตละภาค โดยให 

อปท. แตละจังหวัดภายในภาคสงนักกีฬา 

เขารวมการแขงขันตามชนิดและประเภทกีฬา   

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

        (1.1) เวลาการแขงขันระหวางเดือน 

ต.ค.-ธ.ค. และใหเสร็จกอนการแขงขันในรอบ

ชิงชนะเลิศระดับประเทศไมนอยกวา 60 วัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(2) การแขงขันระดับชาติ เปนการแขงขัน 

ท่ี อปท. สงเขาแขงขันไดโดยตรง เวนแตชนิด

กีฬาท่ีกําหนดใหมีการคัดเลือกนักกีฬาระดับ

ภาคโดยจะตองดําเนินการจัดการแขงขัน 

ในระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมฯ กําหนด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

         (2.1) เวลาแขงขันระหวางเดือน ม.ค. 

หลังจากแขงขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น        

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 10. การคัดเลือกหัวหนาภาคและเจาภาพ  

ในการแขงขันในระดับชาติ ใหเปนไปตามท่ี                 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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กรมสงเสริมฯ กําหนด          

 

 

 

บทท่ัวไป 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 11. เจาภาพจะตองเสนอชนิดและประเภท

กีฬาและรุนอายุท่ีจะแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  

ขอความเหน็ชอบตอคณะกรรมการบริหาร 

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ไมนอยกวา  

250 วัน       

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 12. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันใหมี

การแขงขันกีฬานักเรียนอปท. ใหกรมสงเสริมฯ 

และ อปท.เจาภาพรวมกันกําหนด ดังตอไปนี้ 

กีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ 

ความเปนไทย กีฬาเลือกท่ัวไป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 13. ชนิดกีฬาท่ีเจาภาพจัดแขงขันไมนอย

กวา 9 ชนิดกีฬา และไมเกิน 12 ชนิดกีฬา  

กรมสงเสริมฯ ประกาศให อปท. ทราบกอนพิธี

เปดการแขงขันระดับภาคและระดับชาติ 

ไมนอยกวา 200 วัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 14. ชนิดและประเภทกีฬาท่ีจัดแขงขันรอบ

ชิงชนะเลิศตองมี อปท. สงแขงขันไมนอยกวา  

5 อปท. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 15. ตราสัญลักษณการแขงขันของกรม

สงเสริมฯ ตองจัดวางไวอยางเหมาะสม 

บนตราสัญลักษณการแขงขันกีฬา อปท. 

เจาภาพออกแบบ และตองไดรับความเห็นชอบ

จาก กรมสงเสริมฯ กอน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การคัดเลือกนักกีฬาและการสมัครเขาแขงขัน 

ขอ 16. การสมัครเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

265 

ใหยื่นสมัครเขาแขงขันกับหัวหนาภาคและ

เจาภาพตามกําหนด 

ขอ 17. การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาในระดับ

ตางๆ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) ระดับภาคจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาให

เสร็จสิ้นกอนพิธีเปดการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. ไมนอยกวา 60 วัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

บทท่ัวไป 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 18. สําหรับนักกีฬาท่ีไดรับสิทธิ์ไมตอง

คัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและเขาแขงขัน

ระดับชาติ 

  (1) ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล

ชายหาด เซปคตะกรอ วอลเลยบอล ท่ีชนะเลิศ

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ในปท่ีผานมา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(2) อปท. เจาภาพท่ีจัดการแขงขันระดับชาติ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 19. อปท. ใดสงหลักฐานนักกีฬา/ทีมกีฬา

ไมทันตามเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ ์

เขารวมแขงขันในครั้งนั้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 20. หลักฐานนักกีฬา/ทีมกีฬาเขาสงแขงขัน

แลวจะเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมไมได 

1 1 0 1 1 .80 สอดคลอง 

สิทธิประโยชน 

ขอ 21. สิทธิประโยชนเก่ียวกับการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท. ใหเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมฯ 

กําหนด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

กลุมจังหวัดท่ีตั้ง 

ขอ 22. กลุมภาคกลาง       

    (1) ภาคกลาง 16 จังหวัด (ของเดิม) จังหวัด
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กาญจนบรุี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี  

ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ราชบรุี ลพบุรี สมุทรสาคร  

อางทอง สมุทรสงคราม สระบุรี สิงหบุรี  

สุพรรณบุรี 

     (2) ภาคกลาง 14 จังหวัด (แนวทางใหม

เชนเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย)   

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สพุรรณบุรี สิงหบุรี  

สระบุรี อางทอง อุทัยธานี เพชรบุรี นครปฐม   

ประจวบคีรีขันธ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 23. กลุมภาคเหนือ       

    (1) ภาคเหนือ 17 จังหวัด (ของเดิม) 

จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก  

นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ  

แพร พิษณุโลก แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน  

สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ 

1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอง 

    (2) ภาคเหนือ 15 จังหวัด (แนวทางใหม

เชนเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัด

กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน  

พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ แพร พิษณุโลก  

ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 24. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

ประกอบดวย (เพ่ิม จ.บึงกาฬ แนวทางเชนเดียว

การกีฬาแหงประเทศไทย) จังหวัดเลย กาฬสินธุ 

ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย มหาสารคาม 

รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร  สุรินทร 

หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี 

อุบลราชธานี บึงกาฬ 

ขอ 25. กลุมภาคใต       

     ภาคใต 14 จังหวัด(ของเดิมมีแนวทางเชน

เดียวการกีฬาแหงประเทศไทย) ประกอบดวย  

จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง ปตตานี สตูล สงขลา

สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา 

พัทลงุ ภูเก็ต ยะลา ระนอง. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.00 

 

สอดคลอง 

ขอ 26. กลุมภาคตะวันออก       

    (1)  ภาคตะวันออก 9 จังหวัด (ของเดิม) 

จังหวัดจันทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  

ตราด ปราจีนบรุี ระยอง สมุทรปราการ  

สระแกว 

1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอง 

 

 

 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

2) ภาคตะวันออก 14 จังหวัด (แนวทางใหม

เชนเดียวกับการกีฬาแหงประเทศไทย)  

กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด  

นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ  

สระแกว นครนายก สมุทรสาคร นนทบุรี

สมุทรสงคราม   

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

คุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

ขอ 27. ผูสมัครเขาแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(2) นักกีฬาท่ีแขงขันเปนนักเรียนในสังกัด 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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อปท. ท่ีเขาเรียนกอนวันท่ี 1 มิถุนายน  

ในปท่ีแขงขัน 

(3) อายุนักกีฬาตองมีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 

และ 18 ป โดยนับตั้งแตปท่ีเกิดถึงปท่ีแขงขัน

ครั้งนั้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(4) นักกีฬาท่ีโอนยายสังกัดไมวาสังกัด

สถานศึกษาใดหลังจากวันท่ี 1 มิถุนายน ในปท่ี

จัดการแขงขันไมมีสิทธิ์เขารวมแขงขันในปนั้น 

1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอง 

(5) ไมเปนนักกีฬาท่ีอยูในระยะเวลาหนวยงาน

ตางๆ ลงโทษใหพักการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(6) นักกีฬาหนึ่งคนมีสิทธิ์แขงขันไดชนิด 

กีฬาเดียว 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(7) นักกีฬาหนึง่คนมีสิทธิ์ลงแขงขันไดทุกชนิด

กีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(8) นักกีฬาตองแขงขันรุนตนเองเทานั้น 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(9) เปนนักกีฬาสมัครเลนเทานั้น 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอง 

(10) เปนนักกีฬาของ อปท.  และสมัครไดเพียง 

อปท. เดียวเทานั้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(11) นักกีฬาท่ีเปนตัวแทนของภาคเขาแขงขัน

รอบชิงชนะเลิศไดตําแหนงชนะเลิศ (ท่ี 1)        

รองชนะเลิศอันดับ 1 (ท่ี 2) จากรอบคัดเลือก 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

(12) นักกีฬาทีมชาติไทยแขงขันไดเฉพาะชนิด

และประเภทกีฬาและจํานวน ตามระเบียบ  

การแขงขันกีฬาแตละชนิด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(13) ผูควบคุมทีม  มีอํานาจและหนาท่ีความ

รับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬาของ อปท. ควรเปน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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สมาชิกสภา/ ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการ

กอง/หรือผูแทนของ อปท. 

(14) ผูฝกสอน  มีอํานาจควบคุม ผูชวยผู

ฝกสอน เจาหนาท่ีทีม นักกีฬาของ อปท.                 

ควรเปนบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน           

ของ อปท. 

1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอง 

(15) ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีทีม ควรเปน

บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจาก อปท. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(16) นักกีฬา เปนนักเรียนในสังกัดอปท.                     

มีคุณสมบัติตามระเบียบแขงขันของ                          

กรมสงเสริมฯ. 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(17) หัวหนาคณะนักกีฬา  นักกีฬา ผูเก่ียวของ

กับทีมจะตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการการ

ตัดสิน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

(18) หัวหนาคณะนักกีฬา และผูเก่ียวของกับ

ทีม จะตองไมอยูในระยะเวลาท่ีหนวยงานตางๆ 

ลงโทษใหพักแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

รุนอายุ/ประเภทนักกีฬา 

ขอ 28. จัดแขงขันรุน 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป 

ประเภทชายและประเภทหญิง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 29. นักกีฬามีอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 

18 ป ของปท่ีแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ระเบียบและกติกาการแขงขัน 

ขอ 30. ระเบียบแขงขันกําหนด 

โดยกรมสงเสริมฯ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 31. กติกาแขงขันใชกติกาท่ีสหพันธกีฬา

นานาชาติชนิดกีฬาและสมาคมกีฬา 

แหงประเทศไทยชนิดกีฬาประกาศใช 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
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ขอ 32. การแบงสายแขงขันในรอบระดับภาค

ใหดําเนินการหลังจากท่ีสงหลักฐานสมัคร 

เขาแขงขันไมนอยกวา 1 สัปดาห ไมเกิน                       

3 สัปดาห 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 33. การแบงสายแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 

เจาภาพกําหนด จัดประชุม อปท. ท่ีไดสิทธิ์  

เขาแขงขันเพ่ือจับฉลากแบงสายแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 34. การกําหนดจํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬา 

ในแตละชนิดและประเภทใหเปนไปตาม

ระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ  

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 35. นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีแขงขันใหสมัคร 

ในนามของ อปท. ใหผูบริหารสูงสุดของ อปท.  

ลงนามในหนังสือนําสงเทานั้น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 36. จํานวนนักกีฬา จํานวนทีมในแตละ

ชนิดกีฬาและประเภท อายุ  ใหเปนไปตาม

ระเบียบ และกติกาการแขงขันท่ีกรมสงเสริมฯ

กําหนด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 37. กรณีท่ียกเวนการไมเขาแขงขันตองมี

หนังสือจาก อปท. เสนอตอฝายจัดการแขงขัน

ดวยพรอมท้ังสงเอกสารฉบับจริง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 38. อปท. ใดสงนักกีฬา/ทีมกีฬาแขงขัน

แลวไมมาแขงขัน ใหตัดสิทธิ์ตามระเบียบของ

ชนิดกีฬานั้นๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

กรรมการและผูชี้ขาดกีฬา 

ขอ 39. กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา                       

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ                  

กรมสงเสริมฯ กับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย

รวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบของ                    

กรมสงเสริมฯ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

สนาม  อุปกรณการแขงขัน 

ขอ 40. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตาม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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หลักเกณฑ และเง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ        

กับการกีฬาแหงประเทศไทยรวมกันกําหนด  

โดยความเห็นชอบของกรมสงเสริมฯ 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 41. สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขของกรมสงเสริมฯ กับ

กรมพลศึกษารวมกันกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกรมสงเสริมฯ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

รางวัลการแขงขัน 

ขอ 42. หัวหนาภาค เจาภาพจัดเหรียญรางวัล

เปนเหรียญชุบทอง เงิน ทองแดง ใบประกาศ

เกียรติบัตรมอบใหกับนักกีฬาและผูฝกสอนผูได

ตําแหนงท่ี 1-3 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 43. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศ

เกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 44. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดใบประกาศ

เกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีมีมารยาทดี/ 

แสดงความเอกลักษณความเปนไทย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 45. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลใหแก                    

ผูทําลายสถิติการแขงขันในการแขงขัน                    

รอบระดับชาติ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 46. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลใหแก                      

ผูท่ีชนะเลิศกีฬาชนิดนั้น 3 ป ติดตอกัน 

ในการแขงขันรอบระดับชาติ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 47. กรมสงเสริมฯ จัดมอบรางวัลนักกีฬา

และผูฝกสอนยอดเยี่ยมแตละชนิดกีฬาแตละ

ประเภท ในการแขงขันรอบระดับชาติ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 48. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ                        

โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับ

นักกีฬาท่ีปจจุบันศึกษาอยูในสังกัด อปท.                           

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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ท่ีแขงขันกีฬาระดับนานาชาติไดรับรางวัล 

ในลําดับท่ี 1-3 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 49. กรมสงเสริมฯ มอบเสื้อสามารถ  

โลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับ

นักกีฬาท่ีเคย/สําเร็จการศึกษาในสังกัด อปท.  

ท่ีแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ไดรับรางวัลใน

ลําดับท่ี 1-3 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 50. หัวหนาภาค เจาภาพ จัดพิธีมอบ

รางวัลอยางสมเกียรติ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

บัตรประจําตัว 

ขอ 51. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและ

ผูเก่ียวของกับทีมนําบัตรประจําตัว ท่ีฝาย

จัดการแขงขันออกใหตรวจสอบไดทุกเวลา                   

หากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมี 

สวนเก่ียวของกับการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การใชสารตองหาม 

ขอ 52. กรมสงเสริมฯ ควรทําการตกลงรวมกับ

การกีฬาแหงประเทศไทย ดําเนินการเรื่องของ

การตรวจการใชสารตองหามในนักกีฬา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การประทวง 

ขอ 53. ใหประธานจัดการแขงขันแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการประทวงสองคณะ 

ดังนี ้

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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   (1) คณะกรรมการพิจารณาการประทวง

คุณสมบัติ ประกอบดวย ประธานจัดการแขงขัน 

ผูแทนกรมสงเสริมฯ ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง  

ใหปฏิบัติหนาท่ีฝายรับการประทวง ประธาน

ฝายจัดการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน 

ผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ                      

จาก อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน 

เลขานุการฝายจัดการแขงขัน    

 

 

 

 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

   (2) คณะกรรมการพิจารณาการประทวง

เทคนิคกีฬา ประกอบดวย ประธานฝายจัด 

การแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทนกรมสงเสริมฯ 

หนาผูตัดสิน/ผูชี้ขาดชนิดกีฬานั้น ผูแทน

คณะอนุกรรมการชนิดกีฬานั้นๆ ผูแทน 

ผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ จาก 

อปท. ท่ีไมใชคูกรณีในการมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการฝายนิติกรฝายจัดการแขงขัน  

เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขัน

ชนิดกีฬานั้นๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 54. ใหคณะกรรมการพิจารณาการประทวง

มีหนาท่ีวินิจฉัย พิจารณาตัดสิน ชี้ขาดและ 

ถือวาสิ้นสุด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 55. การประทวงใหปฏิบัติดังนี้ 

    (1) ประทวงคุณสมบัติ ผูควบคุมทีมเปนผู

ยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอมเอกสาร    

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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ตอประธานกรรมการพิจารณาการประทวง

คุณสมบัติและวางเงินประกันการประทวง 

เปนเงิน 1,000 บาท 

    (2) ประทวงเทคนิคกีฬา ใหเปนไปตาม

ระเบียบและกติกาการแขงขันชนิดกีฬานั้นๆ  

คําประทวงใหทําเปนลายลักษณอักษร                      

โดยใหผูควบคุมทีมยื่นตอประธาน

คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค

กีฬาและวางเงินประกันการประทวงเปนเงิน                   

1,000 บาท ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบและกติกานั้นๆ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 56. ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

การประทวงเปนผลและไดมีคําวินิจฉัย 

ใหเปนไปตามคําประทวงนั้นแลว ผูยื่นประทวง               

จะไดรับเงินประกันนั้นคืน หากไมเปนผล 

ใหริบเงินประกันนั้นเปนรายไดของหัวหนาภาค 

เจาภาพ เพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. ตอไป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 57. หากหัวหนาภาค เจาภาพ มีขอสงสัย 

ในเรื่องคุณสมบัตินักกีฬาสามารถดําเนินการ

ตรวจสอบหลักฐานไดทันทีโดยไมตองมีคูกรณี

ในการยื่นประทวงและผลการพิจารณาหรือ 

การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ถือเปนสิ้นสุด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 58. การประทวงท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ท่ีระบุไวจะไมไดรับการพิจารณา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 59. ประทวงคุณสมบัติ ใหยื่นประทวงได

ตลอดระยะเวลาท่ีทําการแขงขัน สิ้นสุด 

การแขงขัน และหลังสิ้นสุดการแขงขันในปนั้น 

1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอง 
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จนถึงกอนเริ่มพิธีเปดแขงขันในปตอไป 

บทลงโทษ 

ขอ 60. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและ

ผูเก่ียวของกับทีมผูใดละเมิดขอบังคับ ระเบียบ

การแขงขันหรือกติกาหรือฝาฝนคําตัดสินของ

คณะกรรมการพิจารณาการประทวง ใหถือวา               

ผูนั้นกระทําการขัดตอเจตนารมณของ 

การสงเสริมกีฬาตามขอบังคับนี้ โดยใหพิจารณา 

ตัดสิทธิ์แขงขันในปนั้นและปตอไปอีกไมนอยกวา 

1 ป แตไมเกิน 5 ป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 61. หัวหนาคณะนักกีฬา นักกีฬาและ

ผูเก่ียวของกับทีมผูใดประพฤติตนไมเหมาะสม

ตอหนาท่ีและขาดมารยาทอันดีงาม เชน ผละ

ออกจาการแขงขัน ไมออกมาทําการแขงขัน

ตามกําหนด กอเหตุวิวาท ทํารายรางกาย 

ทําลายสนามหรืออุปกรณการแขงขัน                      

ใชถอยคําหยาบคายตอ ผูแขงขัน ผูตัดสิน 

เจาหนาท่ีหรือนักกีฬา ไมวาในสนามหรือนอก

สนาม ผูนั้นถูกสั่งลงโทษแลว ใหฝายจัดการ

แขงขันแจงโทษตอประธานอํานวยการแขงขัน 

ประธานจัดการแขงขันพิจารณาตัดสิทธิ์ 

ในการแขงขันปนั้นและปตอไปอีก ไมนอยกวา 

1 ปแตไมเกิน 5 ป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 62. การแขงขันท่ีมีหัวหนาคณะนักกีฬา 

นักกีฬา และผูเก่ียวของกับทีม ละเมิดขอบังคับ

หรือระเบียบการแขงขันหรือกติกาการแขงขัน 

ใหมีผลดังนี้ 

    (1) แขงขันแบบพบกันหมด ผลการแขงขัน

ของฝายละเมิดท่ีไดแขงขัน ไปแลวใหถือวามิได

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

276 

มีการแขงขัน สวนผลการแขงขันของคูการ

แขงขันใหคงไวตามเดิม 

    (2) แขงขันแบบแพคัดออก ผลการแขงขัน

กอนการละเมิดใหถือวาฝายละเมิดเปนฝายแพ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

    (3) แขงขันประเภทบุคคล ถาบุคคลใด

ละเมิดใหออกจากการแขงขัน ถาบุคคล                    

ผูละเมิดรวม อยูในทีมใหทีมนั้นออกจากการ

แขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

    (4) แขงขันประเภทบุคคล ถาบุคคลใด

ละเมิดใหออกจากการแขงขัน ถาบุคคล                 

ผูละเมิดรวม อยูในทีมใหทีมนั้นออกจาก 

การแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

    (5) นักกีฬา/ทีมกีฬาท่ีละเมิดนั้นไดรับ

รางวัลหรือไดรับตําแหนงใหถือวารางวัลนั้นเปน

โมฆะและใหคืนรางวัลนั้นโดยเร็วพรอม ท้ังให

เลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมาแทน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 63. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว ใหกรมสงเสริมฯ 

แจงผลการลงโทษให อปท. ตนสังกัด และ อปท. 

ท่ัวประเทศทราบ เพ่ือหามนักกีฬา/ทีมกีฬา หรือ

ผูเก่ียวของท่ีถูกลงโทษเขารวมหรือมีสวนรวม 

ในการแขงขันจนกวาจะพนโทษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 64. กรณีท่ีผูถูกลงโทษเก่ียวของกับ 

การกระทําความผิดโดยตรงให อปท. ตนสังกัด

หามมิใหผูถูกลงโทษนั้นปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

กับกีฬานักเรียน อปท. ตลอดจนใหงดหรือ

ยกเลิกการจางใหปฏิบัติงานจนกวา

คณะกรรมการจะมีคําสั่งทุเลาหรือใหพนจาก

การลงโทษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

การปฏิบัติการ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 65. พบวามีการทุจริตภายใน 30 วัน นับแต 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

277 

การแขงขันสิ้นสุดลงใหหัวหนาภาค เจาภาพ   

ริบรางวัลเหรียญรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

คืน พรอมท้ังเลื่อนลําดับผลการแขงขันในลําดับ

ถัดไปข้ึนมาแทน และแจงให อปท. ท่ัวประเทศ

ทราบและดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

ขอ 66. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติจริง  

ตัดสิทธิ์นักกีฬา/ทีมกีฬาและผูเก่ียวของกับ 

ทีมลงทําการแขงขันในปนั้นและปตอไปอีก                

ไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 67. อปท. ใดกระทําผิดคุณสมบัติ ใหถือวา

เปนการกระทําผิดวินัยของขาราชการหรือ

พนกังานสวนทองถ่ินซ่ึงจะตองไดรับ 

การพิจารณาลงโทษตามระเบียบของทาง

ราชการโดยกรมสงเสริมฯ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 68. อปท. ใดท่ีแสดงความจํานงสงกีฬา

แขงขันแลวไมสงเอกสารใหหัวหนาภาค  

เจาภาพรายงานใหกรมสงเสริมฯ ทราบ และ

ตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้น และในปตอไปอีก 

ไมนอยกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 69. ทีมกีฬาแสดงความจํานงสงแขงขัน 

แลวไมสงหลักฐานใหยกเวน ดังนี ้

    - เจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลของรัฐบาล 

    - ถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักเรียน 

    - หนวยงานตางๆ มีคําสั่งลงโทษไมให 

เขารวมการแขงขัน 

    - เสียชีวิต 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

278 

 

 

การลงโทษ 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ขอ 70. ตรวจพบวาผูใดปลอมแปลง/

เปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวท่ีฝายจัดการแขงขัน

ออกใหจะถูกตัดสิทธิ์ออกจาการแขงขันในครั้ง

นั้นและถูกตัดสิทธิ์ปตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป 

แตไมเกิน 5 ป หัวหนาภาค เจาภาพแจง 

ใหกรมสงเสริมฯ และ อปท. ท่ัวประเทศทราบ  

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ขอ 71. ตรวจพบวานักกีฬาใชสารตองหาม 

จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขันในครั้งนั้น พรอมท้ัง 

ถูกตัดสิทธิ์หามเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน 

อปท. ตลอดไป 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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4. ดานการควบคุม 

การควบคุม 
ประมาณคาความคิดเห็น คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

ผลและประเมินทุกครั้ง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

2. กรมสงเสริมฯ รวมกับ อปท. เจาภาพแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลทุก

ครั้ง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

3. ประเมินผลแขงขันตั้งแตกอนเริ่มการแขงขัน  

ระหวางการแขงขัน และสิ้นสุดการแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

4. ประเมินผลทุกฝายท่ีแตงตั้งในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

5. การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแลวควรนําเสนอ

กรมสงเสริมฯ ใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุด 

การแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

6. ฝายอํานวยการจัดการแขงขัน สรุปผลและ

ประเมินรวมกับคณะกรรมการบริหารการแขงขัน 

รับทราบปญหาขอขัดของเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน

และมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

7. กรมสงเสริมฯ แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

ผลและตรวจสอบโดยผูมีความชํานาญการกีฬา

และจากองคกรฯทุกภาค 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

8. การควบคุมติดตามผลและประเมินผล

ดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
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นโยบายแขงขัน 

9. มีมาตรการกํากับติดตามและประเมินผล

ของนโยบายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

นโยบายแขงขัน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

10. ใชระบบการประเมินผลแบบ PDCA 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอง 

11. ใชระบบการประเมินผลแบบ CIPP Model  1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามความเหมาะสมองคประกอบของรูปแบบ 

การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 
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แบบสอบถาม 

ความเหมาะสมองคประกอบของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

      ----------------------------------- 

คําชี้แจง   

แบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขัน 

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการพัฒนาการจัดการแขงขันกีฬา 

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ 

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยใหเหมาะสม 

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย      
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ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ นับวามีคุณคาและประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 

รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย เพราะผลจาก 

การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยใหมีความเหมาะสมตอไป   

ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีทานไดอนุเคราะหและไดสละเวลา

อันมีคายิ่งในการพิจารณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

 

                                             จ.ส.อ. จิรศักดิ์ บุญนาค 

                            นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร/นักวิชาการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา 

               ผูวิจัย โทร. 08-9744-6366; E-mail: earthbunnak@hotmail.com 
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แบบสอบถาม 

ความเหมาะสมองคประกอบของรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 

--------------------------------------- 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชอง        ท่ีอยูหนาขอความท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง 

ของทาน 

 

 1.  ตําแหนง                            

                                          ประธานฝายดําเนินการจัดการแขงขัน (นายก  รองนายก   

สมาชิกสภาฯ  ปลัด  รองปลัด) 

                                          ผูฝกสอน 

                                          ผูเก่ียวของกับการกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แหงประเทศไทย (อาทิเชน ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง หน.ฝายสงเสริมฯ สันทนาการ  

นักวิชาการศึกษา ฯลฯ) 

 

           2.  สังกัด   

                                 องคการบริหารสวนจังหวัด……………………………………………………      

                                           เทศบาล.............................………………………………………..………… 

                                          องคการบริหารสวนตําบล……………………………………………………  
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ตอนท่ี 2 โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับท่ีทานคิดวาขอคําถามรูปแบบการจัดการแขงขัน 

กีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  มีความเหมาะสมในระดับใด 

ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานพิจารณาความคิดเห็นวาระดับความเหมาะสมของ 

ขอคําถามโดยแตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 

1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

กอนท่ีทานจะตอบแบบสอบถามฉบับนี้ขอใหทานไดศึกษาคํานิยาม ดังนี้ 

กรมสงเสริมฯ หมายความถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

อปท. หมายความถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กีฬานักเรียน อปท. หมายความถึง กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงชาติ 

ภาค หมายความถึง กลุมจังหวัดการกีฬานักเรียน อปท. แบงออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาค 1 

(ภาคตะวันออก) ภาค 2 (ภาคกลาง) ภาค3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาค 4 (ภาคเหนือ) ภาค 5 

(ภาคใต) 

หัวหนาภาค หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬา

ระดับภาค 

เจาภาพ หมายความถึง อปท. ท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.  รอบระดับชาติ 

คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬา 

นักเรียน อปท. 

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน หมายความถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.   

คณะกรรมการบริหารการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศ-              

ไทย หมายความถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน อปท. 

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หมายความถึง สมาคมท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาหรือ

สงเสริมกีฬาโดยตรงในนามของชาติหรือของประเทศไทยและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวา

ดวยการกีฬา 

กีฬาบังคับ หมายความวา ชนิดกีฬา กรีฑา ฟุตบอล วอลเลยบอล วอลเลยบอลชายหาด   

แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล เทเบิลเททนิส เซปคตะกรอ 

กีฬาสากล หมายความวา ชนิดกีฬาตางๆ ท่ีมีการแขงขันในกีฬาซีเกมส กีฬาเอเชี่ยนเกมส   
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หรือกีฬาโอลิมปกเกมส 

กีฬาอนุรักษความเปนไทย หมายความถึง ชนิดกีฬา ท่ีอนุรักษความเปนไทย ไดแก                  

หมากรุกไทย ตะกรอลอดบวง 

กีฬาเลือกท่ัวไป หมายความถึง หมากฮอส หมากกระดาน ครอสเวิรด 

หัวหนาคณะนักกีฬา หมายความถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งกํากับดูแลและควบคุมนักกีฬา 

ผูเก่ียวของกับทีม หมายความถึง ผูจัดการทีม ผูควบคุมทีม เจาหนาท่ีทีม 

นักกีฬา หมายความถึง นักกีฬาท่ีเขาแขงขันมีคุณสมบัติไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ กฎ  

เจาหนาท่ีทีม  หมายความถึง ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน 

หนวยงานตางๆ หมายความถึง กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬา 

แหงประเทศไทย สหพันธกีฬานานาชาติ 

 

1.  ดานการวางแผน 

นโยบาย 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 1.  รักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย…………………………………..………      

ขอ 2.  ตระหนักถึงความรูรักสามัคคี มีระเบียบวินัย………………………………….      

ขอ 3.  พัฒนาการกีฬาสูความเปนสากล………………………….………….……………      

ขอ 4.  พัฒนาสัมพันธภาพกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ………….……………………….      

ขอ 5.  จัดการแขงขันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………….      

                                           วัตถุประสงค 

                                        สุขภาพพลานามัย 

ขอ 6.  ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม และสติปญญา

มีบุคลิกภาพท่ีดี……………………………………………………………………………………. 

     

ขอ 7.  เปนผูมีนิสัยรักการออกกําลังกายดวยการเลนกีฬา………………………….      

                                     คุณธรรมและจริยธรรม 

ขอ 8.  เกิดความสามัคคี…………………………………………………………..……………      

ขอ 9.  แขงขันกีฬาดวยความเท่ียงตรง บริสุทธิ์ และยุติธรรม………….….………      

ขอ 10.  มีน้ําใจนักกีฬา………………………………………………………………………….      

ขอ 11.  มีระเบียบวินัย………………………………………………………………………….      

ขอ 12.  ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับ…………………………………………………..      

ขอ 13.  เปนผูมีวัฒนธรรมในการเลน การชม และการเชียรกีฬาท่ีด.ี..............      
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                                สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 

ขอ 14.  จัดแขงขันใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาต.ิ.........................      

ขอ 15.  จัดแขงขันใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาสูสากล..      

ขอ 16.  พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ..........................................      

ขอ 17.  แขงขันกีฬาอยางท่ัวถึงตามความถนัดและความสนใจ 

ของแตละบุคคล............................................................................................... 

     

 

 

 

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 18.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการออกกําลังกายและแขงขันกีฬา...      

                                 การบูรณาการทํางานรวมกัน                                  

ขอ 19.  บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังภาครัฐและเอกชน......................      

                                    ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ขอ 20.  จัดแขงขันโดยยึดหลักประหยัดและเรียบงาย.....................................      

 

 

2.  ดานการจัดองคกร 

การจัดองคกร 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 21. คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ประกอบดวย รองอธิบดีฯ  

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง กรมสงเสริมฯ โดยมี อธิบดีฯ                    

เปนประธาน..................................................................................................... 

 

    

ขอ 22. คณะกรรมการอํานวยการแขงขัน มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

วัตถุประสงค กํากับควบคุม  แกไขปญหาท่ีคณะกรรมการดําเนินการไม               

สามารถยุติได...................................................................................................  

 

    

ขอ 23. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ประกอบดวย รองนายก 

ปลัด รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง โดยมี นายกฯ อปท. 

เปนประธาน..................................................................................................... 

 

    

ขอ 24. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน มีหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา..      
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ขอ 25. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันสามารถแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานได................................................................. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ดานการปฏิบัติการ 

บทท่ัวไป 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 26.  ระยะเวลาจัดการแขงขันไมเกิน 10 วัน..............................................      

ขอ 27.  กอนการแขงขันระดับภาคควรกําหนดและประกาศพ้ืนท่ีการแขงขัน      

ขอ 28.  คณะกรรมการบริหารการแขงขันฯ เปนผูกําหนดชนิดประเภทกีฬา

และรุนอายุ …………………………………………………………………………………………. 
 

    

ขอ 29.  กรมสงเสริมฯ และ อปท. เจาภาพรวมกันกําหนดกีฬาทางเลือก.......      

ขอ 30.  การกําหนดกีฬาทางเลือกคิดอัตราสัดสวนกับกีฬาบังคับ...................      

ขอ 31.  ชนิดและประเภทกีฬาแขงขันระดับชาติตองมีผูสงแขงขันไมนอยกวา 

5 อปท. ...........................................................................................................  
 

    

                                      ดานการคัดเลือกนักกีฬา 

ขอ 32.  การแขงขันระดับภาคในเดือน ต.ค.-พ.ย. ..........................................      

ขอ 33.  การแขงขันระดับชาติในเดือน ม.ค.-ก.พ. ..........................................      

ขอ 34.  สําหรับทีมกีฬาท่ีไดสิทธิ์แขงขันระดับชาติไมตองคัดเลือกใช

หลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย......................................................... 
 

    

                                        ดานสิทธิประโยชน 
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ขอ 35.  ฝายอํานวยการฯ และฝายดําเนินการฯ รวมกันกําหนด....................      

                              ดานภาคการแขงขัน (กลุมจังหวัดท่ีตั้ง) 

ขอ 36. แบงภาคการแขงขันตามหลักเกณฑของการกีฬาแหงประเทศไทย......      

ดานคุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 

ขอ 37.  เฉพาะผูมีสัญชาติไทย........................................................................      

ขอ 38.  ตองเขาเรียนกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม ในปท่ีแขงขัน............................      

ขอ 39.  อายุนักกีฬานับตั้งแตป พ.ศ.ท่ีเกิดถึงป พ.ศ. ท่ีจัดการแขงขัน............      

ขอ 40.  ตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ..................................      

ขอ 41.  แตละคนแขงขันไดชนิดกีฬาเดียว......................................................      

ขอ 42.  นักกีฬาท่ีเปนตวัแทนของภาคเขาแขงขันระดับชาติตองไดตําแหนง 

ไมต่ํากวาชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1…………………………………………….. 

     

ขอ 43.  ผูจัดการทีม มีหนาท่ีอํานวยการ ดูแล และรับผิดชอบทีมกีฬา                

โดย นายกฯ อปท. ..........................................................................................          

     

ขอ 44.  ผูควบคุมทีม มีหนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดตอทีมกีฬา โดยผูอํานวยการ

สํานัก/ผูอํานวยการกอง................................................................................... 

     

 

 

 

ดานคุณสมบัตินักกีฬาและผูเก่ียวของกับทีม 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 45.  เจาหนาท่ีทีม มีหนาท่ีรับผิดชอบตอนักกีฬา โดยบุคลากร 

ทางการศึกษา/พนักงาน อปท. .......................................................................... 

     

ขอ 46.  ผูเก่ียวของกับทีมตองไมอยูในระยะเวลาหนวยงานตางๆ ลงโทษ........      

ขอ 47.  ผูเก่ียวของกับทีมตองไมทําหนาท่ีในคณะกรรมการตัดสิน...................      

ดานระเบียบและกติกาการแขงขัน 

ขอ 48.  การแบงสายการแขงขันระดับภาคกระทําหลังจากสงหลักฐาน...........      

ขอ 49.  การแบงสายการแขงขันระดับชาติเจาภาพเปนผูกําหนด.....................      

ขอ 50.  จํานวนนักกีฬา/ทีมกีฬาเปนไปตามระเบียบกีฬาโดยฝายอํานวยการฯ      

ขอ 51.  ควรเครงครัดในระเบียบการแขงขัน....................................................      

ขอ 52.  ใชกติกาท่ีสหพันธกีฬานานาชาติประกาศใชปจจุบัน...........................      
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                                 ดานกรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 

ขอ 53.  ไดรับการรับรองจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย..............................      

                                 ดานสนาม อุปกรณการแขงขัน 

ขอ 54.  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล..............................................................      

                                      ดานรางวัลการแขงขัน 

ขอ 55.  การมอบรางวัลควรใหท้ังนักกีฬาและผูฝกสอน...................................      

ขอ 56.  จัดใบประกาศเกียรติบัตรใหกับผูเขาแขงขันทุกคน..............................      

ขอ 57.  ควรมีการมอบรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตรใหกับนักกีฬา/ทีมกีฬา 

ท่ีมีมารยาทดี/แสดงความเอกลักษณความเปนไทย........................................... 
 

    

ขอ 58.  ควรมอบรางวัลใหนักกีฬาและผูฝกสอนยอดเยี่ยมในการแขงขัน

ระดับชาติ.......................................................................................................... 
 

    

ขอ 59.  ควรมอบเสื้อสามารถ โลเกียรตยิศ ใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับผูเขา

แขงขันกีฬาระดับนานาชาติท่ีไดรับรางวัล......................................................... 
 

    

                                       ดานบัตรประจําตัว 

ขอ 60.  ใหตรวจสอบไดหากไมสามารถนํามาแสดงไดถือวาไมมีสวนเก่ียวของ

กับการแขงขัน................................................................................................... 
 

    

                                     ดานการใชสารตองหาม 

ขอ 61.  ตรวจการใชสารตองหามตามมาตรฐานสากล......................................      

 

 

 

 

 

ดานการประทวง 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 62.  คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติ มีหนาท่ี พิจารณา

การประทวงโดยอิสระดวยความถูกตอง ยุติธรรม............................................ 
 

    

ขอ 63.  ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนประธานพิจารณาการ

ประทวงคุณสมบัต.ิ........................................................................................... 

     

ขอ 64.  ประทวงคุณสมบัติไดตลอดการแขงขันในปนั้นจนถึงกอนเริ่มพิธีเปด

การแขงขันในปตอไป....................................................................................... 
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ขอ 65.  คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิคกีฬา มีหนาท่ี พิจารณา

การประทวงโดยอิสระดวยความถูกตอง  ยุติธรรม........................................... 

     

ขอ 66.  ประธานคณะกรรมการดําเนินการฯ เปนประธานพิจารณาการ

ประทวงเทคนิคกีฬา......................................................................................... 

     

ขอ 67.  ผูควบคุมทีมเปนผูยื่นประทวง............................................................      

                                    ดานการลงโทษ 

ขอ 68.  นักกีฬาไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันในปนั้นและ 

2 ป ติดตอกัน……….…………………………………………………………………….……….  
 

    

ขอ 69.  ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการพิจารณาลงโทษใหตัดสิทธิ์การแขงขันใน

ปนั้นและ 2 ป ติดตอกัน.........................…………………………………………………. 
 

    

ขอ 70.  นักกีฬาไดรับการลงโทษใหริบรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณคืน................................................................................................... 
 

    

ขอ 71.  ผูเก่ียวของกับทีมไดรับการลงโทษถือวาเปนการผิดวินัยของ

ขาราชการหรือพนักงานทองถ่ิน….................................................................... 
 

    

ขอ 72.  ตรวจพบใชสารตองหามถูกตัดสิทธิ์การแขงขันปนั้นและตลอดไป......      
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4.  ดานการควบคุม 

ดานการควบคุม 
ความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ขอ 73.  ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนผูควบคุมกําหนดมาตรการ  

กํากับ ติดตามผลการจัดการแขงขัน................................................................. 
 

    

ขอ 74.  การกําหนดมาตรการ กํากับ ติดตามผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายแขงขัน......................................................................................... 
 

    

ขอ 75.  คณะกรรมการอํานวยการฯ คณะกรรมการดําเนินการฯ และ

คณะกรรมการบริหารฯ รวมกันประเมินผลการจัดการแขงขัน........................ 
 

    

ขอ 76.  ผลการควบคุมติดตามผลการแขงขันควรเสนอคณะกรรมการ               

บริหารฯ หลังจากสิ้นสุดการจัดการแขงขัน 30 วัน เพ่ือประชุมหาแนวทาง  

ท่ีเหมาะสมตอไป.............................................................................................. 
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ของโมเดลการวัดองคประกอบ 
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คาดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis)                  

ของโมเดลการวัดองคประกอบดานการวางแผน (Planning) (n = 450) 

 

ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี คาดัชน ี เกณฑ ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square:) 
117.610 

ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 
เหมาะสมดี 

2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) .069 p>.05 เหมาะสมดี 

3. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: /df) 1.176 /df<2.00 เหมาะสมดี 

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Goodness of Fit Index: GFI) 
.962 GFI>.90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
.947 AGFI>.90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ 

    (Root Mean Square Residual: RMR) 
.041 RMR<.05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของกําลังสองของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนน   

    มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square    

    Residual: SRMR) 

.040 SRMR<.05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน 

    ในการประมาณคา (Root Mean Square Error of    

    Approxmation: RMSEA)    

.020 RMSEA<.05 เหมาะสมดี 

9. คาดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสม 

   พอดี (Parsimony goodness of Fit Index: PGFI) 

.692 PGFI>.49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

     (Comparative Fit Index: CFI) 

.987 CFI>.90 เหมาะสมดี 

11. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ 

     (Normed Fit Index: NFI) 

.928 NFI>.90 เหมาะสมดี 

12. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ  

     (Non-Normed Fit Index: NNFI) 

.983 NNFI>.90 เหมาะสมดี 
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คาดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis) ของ

โมเดลการวัดองคประกอบดานการจัดองคกร (Organization) (n = 450) 

 

ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี คาดัชน ี เกณฑ ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square) 
2.004 

ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 
เหมาะสมดี 

2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) .735 p>.05 เหมาะสมดี 

3. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: /df) .501 /df<2.00 เหมาะสมดี 

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Goodness of Fit Index: GFI) 
.998 GFI>.90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
.993 AGFI>.90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ 

    (Root Mean Square Residual: RMR) 
.016 RMR<.05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของกําลังสองของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนน   

    มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square    

    Residual: SRMR) 

.016 SRMR<.05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการ    

    ประมาณคา (Root Mean Square Error of   

    Approxmation: RMSEA)    

.000 RMSEA<.05 เหมาะสมดี 

9. คาดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสม  

    พอดี (Parsimony goodness of Fit Index: PGFI) 

.566 PGFI>.49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

     (Comparative Fit Index: CFI) 

1.000 CFI>.90 เหมาะสมดี 

11. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ 

     (Normed Fit Index: NFI) 

.978 NFI>.90 เหมาะสมดี 

12. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ  

     (Non-Normed Fit Index: NNFI) 

1.062 NNFI>.90 เหมาะสมดี 
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คาดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis) ของ

โมเดลการวัดองคประกอบดานการปฏิบัติการ (Implementing) (n = 450) 

 

ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี คาดัชน ี เกณฑ ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square) 
970.747 

ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 
เหมาะสมดี 

2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) .415 p>.05 เหมาะสมดี 

3. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: /df) 1.009 /df<2.00 เหมาะสมดี 

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Goodness of Fit Index: GFI) 
.916 GFI>.90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
.901 AGFI>.90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ 

    (Root Mean Square Residual: RMR) 
.041 RMR<.05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของกําลังสองของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนน   

    มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square    

    Residual: SRMR) 

.041 SRMR<.05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการ 

    ประมาณคา (Root Mean Square Error of   

    Approxmation: RMSEA)    

.005 RMSEA<.05 เหมาะสมดี 

9. คาดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสม 

   พอดี (Parsimony goodness of Fit Index: PGFI) 

.781 PGFI>.49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

     (Comparative Fit Index: CFI) 

.975 CFI>.90 เหมาะสมดี 

11. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ 

     (Normed Fit Index: NFI) 

.915 NFI>.90 เหมาะสมดี 

12. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ  

     (Non-Normed Fit Index: NNFI) 

.975 NNFI>.90 เหมาะสมดี 
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คาดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor analysis) ของ

โมเดลการวัดองคประกอบดานการควบคุม (Controlling) (n = 450) 

 

ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี คาดัชน ี เกณฑ ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square) 
.730 

ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 
เหมาะสมดี 

2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) .393 p>.05 เหมาะสมดี 

3. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: /df) .730 /df<2.00 เหมาะสมดี 

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Goodness of Fit Index: GFI) 
.999 GFI>.90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
.992 AGFI>.90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ 

    (Root Mean Square Residual: RMR) 
.011 RMR<.05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของกําลังสองของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนน   

    มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square    

    Residual: SRMR) 

.011 SRMR<.05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน 

    ในการประมาณคา (Root Mean Square Error of  

    Approxmation: RMSEA)    

.000 RMSEA<.05 เหมาะสมดี 

9. คาดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสม 

    พอดี (Parsimony goodness of Fit Index: PGFI) 

.520 PGFI>.49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

     (Comparative Fit Index: CFI) 

1.000 CFI>.90 เหมาะสมดี 

11. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ 

     (Normed Fit Index: NFI) 

.994 NFI>.90 เหมาะสมดี 

12. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ  

     (Non-Normed Fit Index: NNFI) 

1.015 NNFI>.90 เหมาะสมดี 
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คาดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (Secondary Order 

Confirmatory Factor analysis) ของโมเดลรูปแบบการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย (n=450) 

 

ดัชนีบงชี้ความเหมาะสมพอดี คาดัชน ี เกณฑ ผลบงชี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square) 
366.936 

ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 
เหมาะสมดี 

2. คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p) .134 p>.05 เหมาะสมดี 

3. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: /df) 1.086 /df<2.00 เหมาะสมดี 

4. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Goodness of Fit Index: GFI) 
.945 GFI>.90 เหมาะสมดี 

5. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแลว 

    (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
.934 AGFI>.90 เหมาะสมดี 

6. ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ 

    (Root Mean Square Residual: RMR) 
.042 RMR<.05 เหมาะสมดี 

7. ดัชนีรากของกําลังสองของสวนท่ีเหลือในรูปคะแนน   

    มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square    

    Residual: SRMR) 

.042 SRMR<.05 เหมาะสมดี 

8. ดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนในการ  

    ประมาณคา (Root Mean Square Error of  

    Approxmation: RMSEA)    

.014 RMSEA<.05 เหมาะสมดี 

9. คาดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสม 

    พอดี (Parsimony goodness of Fit Index: PGFI) 

.787 PGFI>.49 เหมาะสมดี 

10. ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

     (Comparative Fit Index: CFI) 

.974 CFI>.90 เหมาะสมดี 

11. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ 

     (Normed Fit Index: NFI) 

.987 NFI>.90 เหมาะสมดี 

12. คาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ  

     (Non-Normed Fit Index: NNFI) 

.970 NNFI>.90 เหมาะสมดี 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล จาสิบเอกจิรศักดิ์ บุญนาค 

วัน เดือน ปเกิด 15 มิถุนายน 2508 

สถานท่ีเกิด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

ท่ีอยู 844/69 ข ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง   

  จังหวัดชลบุรี 20000 

 เบอรโทรศัพท 08-9744-6366 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน นักวิชาการศึกษา 

สถานท่ีทํางาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา อําเภอศรีราชา  

  จังหวัดชลบุรี 20110 

ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

 สถาบนัราชภัฏราชนครินทร  

 พ.ศ. 2539 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

                                                 พ.ศ. 2544 

 

                                                  

  

              

  

 


	ปก
	จ่าสิบเอกจริศักดิ์  บุญนาค  431
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ1
	สารบัญตาราง1
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	3) นโยบาย

	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก1
	ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๑                                  บัณฑิตวิทยาลัย
	ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๕๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย
	ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑                                 บัณฑิตวิทยาลัย
	ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๙                                         บัณฑิตวิทยาลัย
	ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๒๐                                         บัณฑิตวิทยาลัย

	ประวัติผู้วิจัย



