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Abstract 
       
Code of project  :  A91/2557 
Project name                :  A study  of  factors  affecting  the success  of  an athlete   from     

Rajamangala University of Technology Rattanakosin to  
success  in Thailand  University  Games  of  the 41st in   
Khon  kaen  provinceA  

Researcher name       :  Dr.Sombut  ketsom   Asst. Prof.Anant  Marican   
Mrs. Sanhakanya Arunthari   and  Asst. Prof.Ganmanat 
Phacharabordee 

     
The objective of  this research was to study of factors affecting the success of  

an athlete from Rajamangala University of Technology Rattanakosin to success                  
in Thailand University Games of the 41st in Khon kaen  province. To be aware of 
factors that affect the success of the athletes. Which will guide the development of 
the sport of the university to be more efficient. 

 The instrument used in this study is a structured interview. The data were 
analyzed by content. Be compiled Summarize the key issues And presents                   
an overview of the issues and factors that affect success. The results and discussion. 

The research revealed that : Factors contributing to the success of which will 
guide the development of the sport. There are 5 key factors. 
 1. Policy and promote the sport of college. 
 2. Development of a sport. 
 3. learning support. 
 4. Development of trainers and athletes. 
 5. Creating incentives for the athletes. 

Keyword : Factors  affecting  the success  of  an athlete   
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  บทท่ี  1 

 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ               
ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.  2513 ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  
จนปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า              
ซึ่งมหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน                        
โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน   
ซึ่งในปีท่ีผ่านมา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 40 ระหว่างวันท่ี 10 - 19 มกราคม  พ.ศ. 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา    
วิทยาเขตชลบุรี และใช้ช่ือในการแข่งขันว่า  "พลบดีเกมส์" โดยมีการชิงเหรียญ จ านวนท้ังส้ิน                
339 เหรียญทอง จากจ านวน  33 ชนิดกีฬา โดยสถาบันการพลศึกษา สามารถท าผลงาน อยู่ในล า ดับ 
ท่ี 1 จ านวน 63 เหรียญทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในล าดับท่ี  2 จ านวน 52 เหรียญทอง และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในล าดับท่ี 3 จ านวน 24 เหรียญทอง  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งประกอบด้วย 4 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีศาลายา 
พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  พื้นท่ีเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล  ได้มีการ เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
และได้ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นกัน  โดยได้รางวัล  2 เหรียญทอง จากชนิดกีฬาหมาก
กระดาน รายการหมากรุกไทย ประเภททีมหญิงได้รางวัล 1 เหรียญทอง และจากรายการหมากรุกไทย 
ประเภทบุคคลหญิงได้รางวัล 1 เหรียญทอง นอกจากนี้ หากพิจารณาในกลุ่มของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลด้วยกันท้ัง 9 แห่ง จะพบว่า สามารถท าผลงาน ได้ดีท่ีสุด ซึ่งสามารถ ท าผลงานอยู่
ล าดับ ท่ี 27   ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถท าผลงานอยู่ในล าดับท่ี 41            
โดยได้รางวัล 1 เหรียญทอง จากชนิดกีฬาลีลาศ และได้รางวัล 1 เหรียญเงิน จากชนิดกีฬา               
มวยสากลสมัครเล่น (ตารางสรุปเหรียญรางวัลพลบ ดีเกมส์ , 2014: Online)  

ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย                
ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อได้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา  ซึ่งจะเป็น แนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์               

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41  ซึ่งจะเป็น แนวทางในการ พัฒนาการด าเนินงาน                 
ด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ค าถามการวิจัย 
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41  ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วยปัจจัย          
ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

2. แนวทางในการ พัฒนาการด าเนินงาน ด้านการกีฬา ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จะพัฒนาได้หรือไม่ อย่างไร 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
                                                

 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นส าคัญ                   
ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มนักกีฬา และกลุ่มผู้ฝึกสอน  

6. นิยามศัพท์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา   หมายถึง  การ ด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในส่วนการ สนับสนุน และ ส่งเสริม ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                      
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41  ณ จังหวัดขอนแก่น ตามแนวคิดของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนท่ีคิดว่า                 
การสนับสนุนและการส่งเสริมเรื่องนั้น ๆ เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา  

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
-  ในช่วงฝึกซ้อม 
-  ในช่วงแข่งขัน 

 
 
 

 
 

แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการกีฬา          
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   หมายถึง  การจัดการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา     
โดยมีมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน  จัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาท่ีให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน  

แนวทางในการ พัฒนา การด าเนินงาน ด้านการกีฬา ของมหาวิทยาลัย  หมายถึง                        
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
นักกีฬาและผู้ฝึกสอน และผู้วิจัยได้น าไปวิเคราะห์สรุปออกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านกีฬา 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์                

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41 ซึ่งสะท้อนแนวคิดจากนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
2. ได้แนวทาง ในการพัฒนาการด าเนินงาน ด้านการกีฬา ของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 



บทท่ี  2 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

  การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41               
ณ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
 

     1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา   
2. รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 
4. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  รัตนโกสินทร์  
5. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัย 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา   
   การศึกษาหาองค์ประกอบของปัจจัยความส าเร็จเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางธุรกิจท่ีต้องการแสวงหาข้อได้เปรียบทางการค้า                   
ดังนั้นปัจจัยความส าเร็จ คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าให้องค์กรธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจ าเป็น       
ต้องมี  อย่างไรก็ตามปัจจัยความส าเร็จไม่ใช่ส่ิงรับประกันว่า ถ้าองค์กรใดมีปัจจัยความส าเร็จทุกตัว         
ท่ีก าหนดแล้วจะประสบความส าเร็จ ปัจจัยความส าเร็จเพียงแต่เป็นเกณฑ์ข้อก าหนดท่ีส าคัญท่ีสามารถ
พยากรณ์หรือคาดคะเนว่า ถ้าองค์กรใดมีปัจจัยความส าเร็จครบทุกตัวตามท่ีก าหนดแล้วจะสามารถ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทท่ีประสบความส าเร็จได้ (Ketelhohn, 1998) การศึกษาปัจจัยความส าเร็จ
สามารถท าได้หลายวิธี วิธีหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในการศึกษาหาปัจจัยความส าเร็จ คือ การสัมภาษณ์       
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – structured interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์โดยท่ีผู้สัมภาษณ์หรือ
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการท่ีแน่นอนในการสัมภาษณ์ไม่ได้ก าหนดค าถามท่ีตายตัว                     
ว่าจะถามอะไร การศึกษาหาปัจจัยความส าเร็จจะเป็นตัวช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมาตรวัด 
และหาจุดอ่อน เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้  
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   1.1  การบริหารจัดการองค์กรกีฬา  
       การบริหารจัดการถือว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญมากท่ีสุดปัจจัยหนึ่ง                     
ในการขับเคล่ือนหรือผลักดันองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรกีฬาซึ่งจ าเป็นต้อง
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ผู้สนับสนุน นักกีฬา ผู้ปกครองของนักกีฬา 
ผู้ชมหรือแม้กระท่ังกับองค์กรกีฬาต่างประเทศ และรัฐบาล ดังนั้นองค์กรกีฬาจ าเป็นท่ีต้อง                         
มีการวางแผนบริหารและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม และความส าเร็จของสมาคมกีฬา และเพื่อการ
พัฒนาการกีฬาท่ียั่งยืน (Thomas and Dyall, 1999) 
   
  1.2  การค้นหาและการคัดเลือกนักกีฬา  
         โดยท่ัวไป การเลือกเข้าสู่ชนิดกีฬาของนักกีฬามีอยู่ 2 วิธี คือ การเลือกตามธรรมชาติ 
และการเลือกโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเลือกตามธรรมชาตินั้นเป็นวิถีทางตามปกติท่ีนักกีฬา             
เข้าสู่การกีฬาโดยอิทธิพลของท้องถิ่น ประเพณีนิยมของโรงเรียน ความต้องการของผู้ปกครอง                
หรือความสนใจของตนเอง จากการเลือกด้วยวิธีนี้การพัฒนาความสามารถของนักกีฬาอาจด าเนินไป
อย่างช้า ๆ ไม่ถึงจุดสูงสุดและเสียเวลามาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเลือกชนิดกีฬาอาจไม่เหมาะ            
กับตนเองท้ังทางร่างกายและจิตใจ ส่วนการเลือกโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์นั้น เป็นวิธีการท่ีผู้ฝึกสอน              
ใช้ตรวจนักกีฬารุ่นเยาว์ว่า มีความสามารถพิเศษท่ีเหมาะสมกับชนิดกีฬาท่ีเลือกนั้นอย่างแท้จริง                 
ด้วยการประเมินสภาพชีววิทยาท่ีเฉพาะเจาะจง ความสามารถทางการเคล่ือนไหว (Motor Abilities) 
และสรีรวิทยา รวมท้ังการพิจารณาด้านมนุษยมิติ และพันธุกรรม การเลือกโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์นี้ 
จะช่วยให้นักกีฬาพัฒนาสู่ความสามารถสูงสุดได้ 
 
 1.3  วิทยาศาสตร์การกีฬา  
       การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับนักกีฬาให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติประกอบด้วย 6 สาขา ได้แก่ 
     1.3.1  สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา หมายถึง การศึกษาท่ีว่าด้วยการท างาน    
ของมนุษย์ ได้แก่ การศึกษาการท างานและการเปล่ียนแปลงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ขณะก่อน
และหลังการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การปรับตัวทางสรีรวิทยาของนักกีฬาในสถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีต่างกัน 
    1.3.2  จิตวิทยาการกีฬา  หมายถึง การศึกษาท่ีว่าด้วยการใช้จิตวิทยาเพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักกีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
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    1.3.3  ชีวกลศาสตร์การกีฬา  หมายถึง การศึกษาท่ีว่าด้วยการเคล่ือนไหวของมนุษย์ 
การศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเคล่ือนไหว ในการเล่นกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3.4  เวชศาสตร์การกีฬา หมายถึง การศึกษาท่ีว่าด้วยการแพทย์ท่ีเกี่ยวกับการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา การปูองกันอันตรายและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การแก้ไข 
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยอาศัยหลักการแพทย์ 
   1.3.5  โภชนาการการกีฬา หมายถึง การศึกษาว่าด้วยการจัดการอาหารส าหรับนักกีฬา 
โภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาและประเภท ท้ังในภาวะปกติ ขณะฝึกซ้อม 
แข่งขัน และหลังการฝึกซ้อม การคุมน้ าหนักในชนิดกีฬาท่ีก าหนดน้ าหนักเป็นเกณฑ์ 
   1.3.6  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา หมายถึง การศึกษาท่ีว่าด้วยการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ สนามกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์ในการส่งเสริมศักยภาพ
นักกีฬา 
 
2.รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ                   
ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขัน
กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการ
แข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมท้ังรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้
รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบัน จนกระท่ัง พ.ศ. 2513 ได้มี                    
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่าง ๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลา
จัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัย                           
เข้าร่วมจ านวน 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬา ปัจจุบันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าซึ่งมหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการ
จัดการแข่งขัน 
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2.1  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ในประเด็นที่ส าคัญ  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข  ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2544 ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย         
ให้เป็นสากล มุ่งเน้นความเป็นเลิศ และความสามัคคี ดังต่อไปนี้ 
หมวด 1 
บททั่วไป  
ข้อ 6.  ในข้อบังคับนี้  

6.1  มหาวิทยาลัย  หมายความถึง  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน  หรือ วิทยาลัยในระดับ  
อุดมศึกษา ในสังกัดหรือในก ากับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสังกัดอื่น  ซึ่งเป็นสมาชิก
ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555  

6.2  กีฬามหาวิทยาลัย หมายความถึง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
6.3   มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ  หมายความถึง  มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
รอบคัดเลือก หรือรอบมหกรรม  

6.4  คณะกรรมการบริหาร  หมายความถึง  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย                  
แห่งประเทศไทย  

6.5  คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา หมายความถึง คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการ
กีฬา ซึ่งคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งต้ัง 

6.6  เจ้าหน้าท่ี หมายความถึง บุคคลผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้รับผิดชอบ  และ ควบคุมดูแล
นักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.7  นักศึกษา  หมายความถึง  นิสิตหรือนักศึกษาท่ีกาลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี อยู่ในมหาวิทยาลัย  

6.8  นักศึกษาบัณฑิต  หมายความถึง  นิสิตหรือนักศึกษาท่ีกาลังศึกษาในระดับปริญญาโท  
หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า อยู่ในมหาวิทยาลัย  

6.9  ปีการศึกษา  หมายความถึง  ภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ ภาคต้น , ภาคการศึกษาท่ี  2 หรือ 
ภาคปลาย และภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษานั้น ๆ  

6.10  ชนิดกีฬา หมายความถึง กีฬาท่ีก าหนดให้มีการแข่งขัน  ในกีฬามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง  
ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร  



 
 

 

8 

6.11  ประเภทกีฬา หรือ รุ่น หมายความถึง กีฬาท่ีจัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้น  ๆ 
6.12  ระเบียบ หมายความถึง ระเบียบการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งออกโดยคณะ 

อนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  
หมวด 2  
ก าหนดการแข่งขัน 
ข้อ 7.  ให้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม โดยใช้เวลาจัดการแข่งขัน 
ไม่เกิน 10 วัน รวมท้ังวันพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดการแข่งขัน ตามระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร  
หมวด 3  
คุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
ข้อ 8.  ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยต้องเป็นนักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิต  ตามหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

8.1  กรณีเป็นนักศึกษาแรกเข้า และเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรก ต้องลงทะเบียนเรียน  
ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคต้น  ของปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  12 
หน่วยกิต  ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตแรกเข้า  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือภาคต้น  
ของปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

8.2  กรณีไม่ใช่นักศึกษาแรกเข้า  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ ภาคต้น             
ของปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และในปีการศึกษาก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                 
1 ปี จะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องได้คะแนนเฉล่ียสะสม  ไม่น้อยกว่า  
2.00 ในระบบคะแนนเต็ม  4.00 กรณีไม่ใช่นักศึกษาบัณฑิตแรกเข้า  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 1 หรือภาคต้น ของปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษาก่อน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  1 ปี จะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้า  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  และ ต้องได้
คะแนนเฉล่ียสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00  

8.3  ต้องมีอายุไม่เกิน  28 ปี โดยให้นับถึง  วันท่ี 1 มกราคม  ของปีท่ีสมัครเข้าแข่งขัน                 
เว้นแต่ระเบียบชนิดกีฬาใดก าหนดอายุไว้ ต่ ากว่า 28 ปี ก็ให้เป็นไปตามระเบียบชนิดกีฬานั้น 

8.4  ต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  หรือ
การแข่งขันของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  หรือของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ท้ังนี้ หาก
การลงโทษตามวรรคแรก เกิดขึ้นภายหลังวันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้
นั้น เสียสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปีนั้นด้วย  
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ข้อ 9.  เป็นนักกีฬาตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ  
ข้อ 10.  นักศึกษา  หรือ นักศึกษาบัณฑิต  ท่ีสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังนี้  

10.1  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง นักศึกษา  หรือนักศึกษาบัณฑิตจะสมัครเข้า
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น  

10.2  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
 10.2.1  นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาในมหาวิทยาลัย   

จะสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ได้ไม่เกิน  2 ครั้ง  และหากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี         
จะสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยได้อีก ไม่เกิน 3 ครั้ง  

 10.2.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่เคยสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ  อนุปริญญาในมหาวิทยาลัย จะสมัครเข้าแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง  

 10.2.3  นักศึกษาบัณฑิต  จะสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ได้ไม่เกิน  3 ครั้ง ใน
กรณีส าเร็จการศึกษาระดับใดแล้ว  ท้ังในหรือต่างประเทศ  ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าแข่งขันในระดับ
การศึกษานั้นอีกตลอดไป  

10.3  นักศึกษา  หรือ นักศึกษาบัณฑิต  ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทย  
จากการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ในการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์  หรือเอเชียนเกมส์  หรือ 
ซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย  หรือการแข่งขันชิง
ชนะเลิศแห่งอาเซียน  ให้ยืนยันรายช่ือเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ได้ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ ท้ังนี้ ให้นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชนิดกีฬานั้น  ๆ ตาม
ประกาศของคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10 

หมวด 4  
ข้อยกเว้นในการสมัครเข้าแข่งขัน  
ข้อ 11.  ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ไม่เป็นไป ตามข้อ 8.1 หรือ ข้อ 8.2 ให้เข้าแข่งขันได้ในกรณีต่อไปนี้  

11.1  นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตท่ีพักการศึกษาเป็นเวลา  1 ภาคการศึกษาข้ึนไป  ในปี
การศึกษาก่อนการแข่งขัน จะต้องแสดงผลการศึกษาในปีก่อนท่ีจะพักการศึกษา  ตามเกณฑ์ในข้อ  8.2 
เว้นแต่ เป็นการพักการศึกษาในปีการศึกษาแรกเข้า  และไม่เคยสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           
มาก่อน  หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษาถัดไปจากปีท่ีพักการศึกษา  จะต้อง             
มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ในข้อ 8.1  

11.2  นักศึกษาท่ีขอจบการศึกษา และมีคะแนนเฉล่ียสะสม  ไม่น้อยกว่า  2.00 แต่มีหน่วยกิต
ก้าวหน้า  ในปีการศึกษาก่อนการสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ไม่ถึง 18 หน่วยกิต  ให้แนบ
หลักฐาน  การขอจบการศึกษาและใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือภาคต้น  ของปี
การศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  ท้ังนี้ ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้เป็นครั้งสุดท้าย
ในระดับการศึกษานั้น  

การขอจบการศึกษาและใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือภาคต้น  ของปี
การศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  ท้ังนี้ ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้เป็นครั้งสุดท้าย
ในระดับการศึกษานั้น  

11.3  นักศึกษาบัณฑิตท่ีขอจบการศึกษา  และมีคะแนนเฉล่ียสะสม  ไม่น้อยกว่า  3.00                
แต่มีหน่วยกิตก้าวหน้า  ในปีการศึกษาก่อนการสมัครเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ไม่ถึง 6 หน่วยกิต      
ให้ด าเนินการตามข้อ 11.2 ท้ังนี้ ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้เป็นครั้งสุดท้ายในระดับการศึกษานั้น  
ข้อ 12.  นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิต  ท่ีย้ายมหาวิทยาลัย  และประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย  ในปีแรกท่ีย้ายมหาวิทยาลัย  ซึ่งมิใช่เป็นการแข่งขันครั้งแรก  นักศึกษาหรือนักศึกษา
บัณฑิตผู้นั้น จะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเดิมท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ในข้อ 8.2 แนบพร้อมใบสมัคร และให้นับเป็นครั้งการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วย  
ท้ังนี้ การย้ายคณะ  หรือย้ายภาควิชา  หรือย้ายสาขาวิชา  หรือการโอนย้ายอื่น  ๆ ในมหาวิทยาลัยเดิม  
ต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ในข้อ 8.2 โดยให้แสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาก่อนการโอนย้าย  
ข้อ 13.  นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ
ภาคต้นของปีท่ีสมัครเข้าแข่งขัน  แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา  ในวันท่ีส่งรายช่ือสมัครเข้า
แข่งขัน ให้มีสิทธิเข้าแข่งขันได้เป็นครั้งสุดท้ายในปีท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษานั้น  
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ข้อ 14.  นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิต  ท่ีเป็นนักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทย  ซึ่งมีภารกิจต้องไป 
ฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา  และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  หรือลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ
ภาคต้นในปีการศึกษาท่ีมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน ให้ขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา โดยมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด  
หมวด 5  
ชนิดและประเภทกีฬา  
ข้อ 15.  ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเสนอ  ชนิดกีฬา  ประเภทกีฬา  และรุ่น  ท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 15 ชนิดกีฬา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  ก่อนวันเปิด
การแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า 300 วัน โดยชนิดกีฬาท่ีให้จัดและเลือกจัด มีดังนี้  

 15.1  กีฬาบังคับ ให้จัดการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา คือ  
(1) กรีฑา  
(2) ว่ายน้ า  
(3) บาสเกตบอล  
(4) ฟุตบอล  
(5) วอลเลย์บอล  

 15.2  กีฬาเลือกสากล ให้เลือก อย่างน้อย 8 ชนิดกีฬา ท่ีเคยจัดให้มีการแข่งขันในโอลิมปิคเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์  

 15.3  กีฬาเลือกท่ัวไป ให้เลือกอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา คือ  
1)  ครอสเวิร์ด  
2)  บริดจ์  
3)  หมากกระดาน  (หมากรุกไทย  หมากรุกสากล  หมากฮอส  หมากล้อม  สามารถ

เลือกจัด ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทก็ได้)  
15.4  กีฬาไทย ให้เลือกอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา คือ  

1)  ดาบไทย  
2)  ตะกร้อลอดห่วง  
3)  มวยไทยสมัครเล่น  

ชนิดกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ เสนอท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ถ้าเป็นชนิด
กีฬาท่ีไม่เคยจัดให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยมาก่อน ให้จัดแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งนั้น  
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ข้อ 16.  ให้คณะกรรมการบริหารประกาศชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า 270 วัน  
ข้อ 17.  มหาวิทยาลัยท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ  สามารถเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา    
ท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในปีนั้นไม่ได้จัดการแข่งขัน  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
โดยใช้ช่ือว่า “ การแข่งขันกีฬา …........…(ช่ือชนิดกีฬา ) ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี พ.ศ. ….……. ” ท้ังนี้ ไม่ให้นับเหรียญรางวัลรวมกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีนั้น  
หมวด 6  
การจัดการแข่งขัน  
ข้อ 18.  ชนิดกีฬา  ท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้  จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้า
แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 12 มหาวิทยาลัย เว้นแต่ คณะกรรมการบริหารจะมีมติเป็นอย่างอื่น  
ข้อ 19.  ประเภทกีฬา และรุ่น ท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้  จะต้องมีมหาวิทยาลัย
สมัคร และหรือ เข้าแข่งขัน ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบหรือกติกา ของชนิดกีฬานั้น ๆ  
กรณีท่ีระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ ไม่ได้ระบุจ านวนไว้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า  
6 มหาวิทยาลัย  
ข้อ 20.  ให้คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาประกาศชนิดกีฬา  ประเภทกีฬา  และรุ่นท่ีสามารถ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยได้  ให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น                  
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ท่ีจะต้องจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ตลอดจน
วิธีการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  
หมวด 7  
การสมัครเข้าแข่งขัน  
ข้อ 21.  มหาวิทยาลัยท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันชนิดกีฬา ประเภทกีฬา หรือรุ่นใด  ให้แจ้งความ
จ านงต่อคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  ภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการ
กีฬาก าหนด ท้ังนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า 75 วัน ก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬาในปีนั้น  
ข้อ 22.  ให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานต่าง  ๆ ตามแบบและภายในระยะเวลา              
ท่ีคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาก าหนด  ท้ังนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า  45 วัน ก่อนวันเปิดการ
แข่งขันในปีนั้น  มหาวิทยาลัยท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  จะต้องช าระค่าสมาชิก
ประจ าปี  จ านวน  25,000 บาท และค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ปีละ 10,000 บาท รวมท้ัง  
ค่าธรรมเนียมนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน  อีกคนละ  120 บาท  ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2554 ข้อ 11.2 และ  ข้อ 30.1 ต่อ
คณะกรรมการบริหารก่อนวันเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง  และให้คณะกรรมการ
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บริหารมอบเงินค่าธรรมเนียม  คนละ  60 บาท ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรอบคัดเลือก  หรือ รอบ
มหกรรม  ตามจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าแข่งขันในแต่ละรอบ  แล้วแต่กรณี  สาหรับนักกีฬา
หรือทีมกีฬาท่ีผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบมหกรรม ให้คณะกรรมการบริหาร
มอบเงินค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพรอบมหกรรม  
หมวด 8  
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
ข้อ 23.  จ านวนนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ  
ข้อ 24.  จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบนักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้มีดังต่อไปนี้  

 24.1  หัวหน้าคณะนักกีฬา  1 คน มีอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงสุดของคณะ
นักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  

 24.2  เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง ตามจ านวน ดังนี้  
24.2.1  นักกีฬา 1 – 50 คน ให้มีเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางได้ ไม่เกิน 5 คน  
24.2.2  นักกีฬา มากกว่า 50 คน ขึ้นไป ให้มีเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางได้ ไม่เกินร้อยละ   

10 ของจ านวนนักกีฬาท้ังหมด  
 24.3  ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ไม่เกินกว่าท่ีคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิค

การกีฬาก าหนดไว้ในเอกสารสมัครเข้าแข่งขัน  และต้องไม่เป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีในทีมกีฬาของ
มหาวิทยาลัยอื่น ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น  
ข้อ 25.  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องไม่ท าหน้าท่ีในคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน หรือกรรมการตัดสิน  
ข้อ 26.  คณะกรรมการบริหาร  หรือคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  ต้องไม่เป็นนักกีฬา  หรือ
เจ้าหน้าท่ีในทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยใด  
หมวด 9  
บัตรประจ าตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  
ข้อ 27.  ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย น าบัตรประจ าตัวนักกีฬา  
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี  ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันออกให้  เพื่อการตรวจสอบได้ทุกเวลา  
หากไม่สามารถน ามาแสดงได้ ให้ใช้บัตรประจ าตัวนักศึกษาในกรณีท่ีเป็นนักศึกษา  หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี และหากยังไม่สามารถน ามาแสดงได้อีก 
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน  
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หมวด 10  
การควบคุมการใช้สารต้องห้าม  
ข้อ 28.  ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดให้มีการตรวจการใช้สารต้องห้าม
ในนักกีฬา  ตามระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้าม  หรือ  วิธีต้องห้าม  ซึ่งออกโดย
คณะอนุกรรมการฝุายการแพทย์  ท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งต้ัง  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หมวด 11  
การประท้วง  
ข้อ 29.  การประท้วงเกี่ยวกับการฝุาฝืนข้อบังคับ ให้ปฏิบัติดังนี้  

 29.1  การประท้วงท่ีกระท าก่อนหรือระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ให้หัวหน้า  
คณะนักกีฬายื่นประท้วง  

 29.2  การประท้วงท่ีกระท าภายหลังการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยส้ินสุดลง  ให้อธิการบดี  
หรืออธิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ยื่นประท้วง  

 29.3  การประท้วง  ตามข้อ 29.1 และ ข้อ 29.2 ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบท่ี
ก าหนด พร้อมท้ังรายละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  
ผ่านเลขานุการคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  พร้อมเงินประกัน  3,000 บาท โดยต้อง
ด าเนินการภายใน  90 วัน นับแต่เริ่มการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนั้น  การประท้วงดังกล่าว  ให้
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา เป็นผู้พิจารณาตัดสิน การประท้วงท่ีเป็นผลจะได้เงินประกันนั้น
คืน หากการประท้วงนั้นไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันนั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการบริหาร  

 29.4  การประท้วงท่ีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา  
ข้อ 30. การประท้วงเกี่ยวกับการฝุาฝืนระเบียบ ให้ปฏิบัติดังนี้  

 30.1  ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา  หรือผู้จัดการทีมชนิดกีฬานั้น  ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษรตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมท้ังรายละเอียดหลักฐานประกอบการประท้วง  ต่อประธานจัดการ
แข่งขันชนิดกีฬานั้น พร้อมเงินประกัน 3,000 บาท โดยต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบ  หรือกติกาของชนิดกีฬานั้น  หากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้  ให้ด าเนินการภายใน  6 ช่ัวโมง 
หลังการแข่งขันรายการนั้นส้ินสุดลง  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา  
ประกอบด้วย  

1. ประธานจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นประธาน  
2. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยชนิดกีฬานั้น จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  
3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  
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4. หัวหน้าผู้ตัดสินช้ีขาด  หรือกรรมการผู้ตัดสินท่ีได้รับมอบหมายของชนิดกีฬานั้น  จ านวน   
1 คน เป็นกรรมการ  

5. เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น  เป็นกรรมการและเลขานุการ                
ให้คณะกรรมการดังกล่าว  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  12 ช่ัวโมง  
หลังจากได้รับเรื่องประท้วง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร  ผ่านคณะอนุกรรมการ            
ฝุายเทคนิคการกีฬา  การประท้วงท่ีเป็นผล  จะได้รับเงินประกันนั้นคืน  หากการประท้วงไม่เป็นผล           
ให้ริบเงินประกันนั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการบริหาร  

 30.2  การตัดสินของคณะกรรมการ ตามข้อ 30.1 ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด  
 30.3  การประท้วงท่ีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา  

หมวด 12  
การอุทธรณ์  
ข้อ 31.  การอุทธรณ์ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา ตามข้อ 29 ให้อธิการบดีหรือ  
อธิการ หรือหัวหน้าคณะนักกีฬา ยื่นอุทธรณ์พร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการบริหาร  ผ่านเลขานุการ  
คณะกรรมการบริหาร  พร้อมเงินประกัน  5,000 บาท ภายใน  15 วัน นับแต่วันท่ีมีค าตัดสินของ
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  การอุทธรณ์ดังกล่าว  ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา  
การอุทธรณ์ท่ีเป็นผล  จะได้รับ  เงินประกันนั้นคืนท้ังหมด  หากการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นผล  ให้ริบเงิน
ประกันนั้นเป็นรายได้ของคณะกรรมการบริหาร  
ข้อ 32.  การตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ตามข้อ 31. ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด  
ข้อ 33.  การอุทธรณ์ท่ีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณา  
หมวด 13  
การลงโทษ  
ข้อ 34.  มหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้สมัครเข้าแข่งขัน หรือผู้เข้าแข่งขัน ฝุาฝืนข้อบังคับหรือ
ระเบียบ ให้พิจารณาลงโทษดังต่อไปนี้  

34.1  มหาวิทยาลัยใดได้แสดงความจ านงต่อคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  ในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ตามข้อ 21. และคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาประกาศให้มีการ
แข่งขัน  ตามข้อ  20. แล้ว หากไม่ส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ในการเข้าร่วมการแข่งขันใน  ชนิดกีฬา  ประเภทกีฬา  หรือรุ่นนั้น  ๆ 
ต่อไปอีก 1 ปี  

34.2  มหาวิทยาลัยใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ตามข้อ 22. แต่นักกีฬาหรือทีมกีฬา     
ไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนด  หรือตามค าส่ังของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือตามค าส่ังของ
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กรรมการผู้ตัดสิน ให้ตัดสิทธิผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมกีฬา  รวมท้ังนักกีฬาในทีม  ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกชนิดกีฬา  ประเภทกีฬา  และ รุ่น ตลอดการแข่งขันในปีนั้น  และเสียสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีต่อไปอีก  1 ปี ท้ังนี้ ให้มหาวิทยาลัยเสียสิทธิด้วย  เว้นแต่ ระเบียบชนิด
กีฬาใดก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ด าเนินการตามระเบียบชนิดกีฬานั้น 

34.3  กรณีตามข้อ 34.2 วรรค 1 ถ้านักกีฬาหรือทีมกีฬาไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนด  
เพราะมีสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้  

1) เจ็บปุวยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือโรงพยาบาล  
2) ถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา  
3) ติดการสอบประจ าภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และประกาศเป็นทางการ  
4) กรณีอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นควรยกเว้นให้โดยให้อธิการบดี  หรืออธิการ 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ยื่นหลักฐานต่อคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  ผ่านเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา ดังนี้  

- กรณีตาม 1) และ 2) ให้ยื่นก่อนวันแรกของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ไม่น้อยกว่า 
48 ช่ัวโมง  

- กรณีตาม 3) ให้ยื่นก่อนวันเปิดการแข่งขันในปีนั้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
- กรณีตาม 4) ให้ยื่นได้จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีนั้น  
- เว้นแต่ เป็นการเจ็บปุวยระหว่างการแข่งขัน ให้หัวหน้าคณะนักกีฬา หรือผู้จัดการ 

ทีมชนิดกีฬานั้น ยื่นหลักฐานต่อฝุายจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น  ๆ ผ่านเลขานุการฝุายจัดการแข่งขัน          
ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬา รวมท้ังนักกีฬาในทีม ตลอดจนมหาวิทยาลัย  จะได้รับการยกเว้นการตัดสิทธิ
ในปีต่อไป  

 34.4  มหาวิทยาลัยใดปลอมแปลงเอกสาร  เพื่อให้นักกีฬาของตนมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน          
ให้ตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในชนิดกีฬานั้น ต่อไปอีก 2 ปี  

 34.5  มหาวิทยาลัยใดส่งนักกีฬา ซึ่งไม่ใช่นักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้า
แข่งขัน ให้ตัดสิทธิมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  ทุกชนิดกีฬา  
1 ปี  

 34.6  กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้เข้าแข่งขัน ฝุาฝืนข้อบังคับ ในหมวด 3 หรือ หมวด 4  
1) ให้ผู้สมัครหรือผู้เข้าแข่งขัน  เสียสิทธิในการสมัครเข้าแข่งขัน  หรือเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีนั้น และในปีต่อไปอีก 1 ปี ในทุกชนิดกีฬา  หากผู้สมัครเข้าแข่งขันหรือผู้
เข้าแข่งขันย้ายมหาวิทยาลัย การลงโทษนั้นก็ยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป  หากผู้สมัครเข้าแข่งขัน  หรือผู้เข้า
แข่งขันที่ถูกลงโทษดังกล่าวข้างต้น  ยังฝุาฝืนข้อบังคับ  ในหมวด  3 หรือ หมวด 4 อีก ให้ตัดสิทธิไม่ให้
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ผู้สมัครเข้าแข่งขัน  หรือผู้เข้าแข่งขันนั้น  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดตลอดไป  

2) ให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เสียสิทธิที่จะส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด
กีฬา ประเภทกีฬา หรือรุ่นนั้น ๆ ในปีต่อไปอีก 1 ปี  

3) ส าหรับผลการแข่งขัน ให้ปรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทีมกีฬานั้น เป็นแพ้ทุกครั้ง    
ท่ีได้แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น ส่วนกรณีท่ีมีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  

4) หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬา  ท่ีฝุาฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบ  ได้รับรางวัลหรือ
ได้รับต าแหน่งใดในการแข่งขัน ให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ  และให้คืนรางวัลท่ีได้รับกับ
คณะกรรมการบริหาร  

 34.7  ผู้เข้าแข่งขันที่ฝุาฝืนข้อบังคับ  ในข้อ 24.3 หรือ ข้อ 25 หรือ ข้อ 26 หรือ ข้อ 34.4 
หรือ 34.5  ให้ปรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือทีมกีฬานั้น  เป็นแพ้ทุกครั้งท่ีได้แข่งขันมาแล้วในรอบนั้น  
ส่วนกรณีท่ีมีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมกีฬา
นั้น ได้รับรางวัล หรือต าแหน่งใดในการแข่งขัน  ให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ  และให้คืน
เหรียญรางวัลท่ีได้รับกับคณะกรรมการบริหาร  

 34.8  การลงโทษตาม หมวด 10 ให้เป็นไปตามตามระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้าม  
หรือ วิธีต้องห้าม ซึ่งออกโดยคณะอนุกรรมการฝุายการแพทย์ ท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งต้ัง  

 34.9 เจ้าหน้าท่ีผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ี  หรือไม่สามารถควบคุมดูแล
รับผิดชอบนักกีฬา  หรือขาดมารยาทอันดีงาม  อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน  
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาอาจพิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี  แล้วน า
ความเห็นให้คณะกรรมการบริหาร  พิจารณาตัดสิทธิเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น  ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน                        
ซึ่งคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดเป็นเวลาไม่เกิน  3 ปี และเสนอให้
มหาวิทยาลัยตันสังกัดพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณี  

 34.10  ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง  เช่น ชกต่อย ท าร้าย
ร่างกาย ใช้ถ้อยค าหยาบคาย หรือแสดงกริยาไม่สุภาพ ต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้อื่นใน
สนามแข่งขัน  ให้ได้รับโทษตามระเบียบชนิดกีฬานั้น  และให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬา  เพื่อพิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี                   
หากคณะอนุกรรมการฝุายเทคนิคการกีฬาพิจารณาเห็นว่า  การลงโทษในเบ้ืองต้นนั้นยังไม่เพียงพอ               
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป  

กรณีท่ีนักกีฬา หรือทีมกีฬาใดท าการแข่งขันโดยไม่สมศักดิ์ศรีของนักกีฬา เพื่อท่ีจะไม่เอาชนะ  
ตามการรายงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ตัดสิน  
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1) ให้ตัดสิทธินักกีฬา หรือ ทีมกีฬานั้น รวมท้ังนักกีฬาในทีม ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิด
กีฬา ประเภทกีฬา และรุ่น ตลอดการแข่งขันในปีนั้น และเสียสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยในปีต่อไปอีก 1 ปี  

2) ให้ตัดสิทธิเจ้าหน้าท่ีทีม ไม่ให้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในปีนั้น  และในปี
ต่อไปอีก 2 ปี  

3) ให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัด  เสียสิทธิที่จะส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิดกีฬา  
ประเภทกีฬา หรือรุ่นนั้น ๆ ในปีต่อไปอีก 1 ปี  

4) ส าหรับผลการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อ 34.6 3) และ 4)  
34.11  การกระท าในข้อ  34.10 วรรค  1 ถ้าได้กระท าภายในบริเวณจัดการแข่งขันให้

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี  
34.12 กรณีการกระท าความผิดอื่นใด  ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  หรือระเบียบให้     

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม  
หมวด 14  
รางวัล  
ข้อ 35.  ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จัดรางวัลในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้  

1) รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง  
2) รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน  
3) รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง  

ข้อ 36.  ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จัดท าเอกสารรับรอง และเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้  
1) ใบรับรองผลการแข่งขัน ให้กับนักกีฬาท่ีได้รับรางวัล ท่ี 1 ถึง ท่ี 3 ในทุกชนิดกีฬา  

ประเภทกีฬา และรุ่น หรือ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบหรือกติกาการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ  
2) เกียรติบัตรที่แสดงว่าเข้าร่วมการแข่งขัน ให้กับนักกีฬา และ เจ้าหน้าท่ี  

ข้อ 37.  ให้คณะกรรมการบริหาร จัดรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
ดีเด่น ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร  
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2.2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” 
   มอดินแดงเกมส์  จัดขึ้นภายใต้ตามแนวคิดและค าขวัญประจ าการแข่งขันที่ว่า  “Mor Din 
Daeng, More Than Games” ซึ่งส่ือความหมายว่าส่ิงท่ีนักกีฬาจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 41 จะได้มากกว่าเกมส์กีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี 
ความมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การท างานอย่างเป็นทีมกับเพื่อนต่างสถาบัน  และจะยังความ
ประทับใจกลับไปเมื่อการแข่งขันส้ินสุดลง  โดยมีก าหนดจัดการแข่งขัน  ในระหว่างวันท่ี 14 – 22 
มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม  จ านวน 33 
สถาบัน โดยมีค าขวัญ (SLOGAN) ว่า Mor Din Daeng, More Than Games.  มอดินแดงเกมส์ "เหนือชัยชนะ 
คือ น้ าใจนักกีฬา มิตรภาพและความปรองดอง"  ซึ่งมีนโยบาย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” ดังนี้ 

1. ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น  มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี41  

2. ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปในระดับมาตรฐาน  และยุติธรรมยึด  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (กกมท.) ก าหนด  

3. ส่งเสริม แลกเปล่ียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
4. สร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ครั้งท่ี 41  
5. สร้างความปลอดภัยและปลอดอบายมุข 
6. ใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  

  โดยมีชนิดกีฬาท่ีจะจัดแข่งขันทั้งหมด จ านวน 29 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิดกีฬาสาธิต ดังนี้ 
01 กีฬาบังคับ จ านวน 5 ชนิดกีฬา 
01 - 01 กรีฑา  
01 - 02 ว่ายน้ า  
01 - 03 บาสเกตบอล 
01 - 04 ฟุตบอล 
01 - 05 วอลเลย์บอล 
 

http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/01-01.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/01-02.����º%20��.���¹��%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/01-03.����º%20��.������%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/01-04.����º%20��.�ص���%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/01-05.����º%20��.���������%20%20%2041.pdf
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02 กีฬาเลือกสากล จ านวน 20 ชนิดกีฬา 
02 - 01 กอล์ฟ  
02 - 02 ซอฟท์บอล  
02 - 03 เซปักตะกร้อ  
02 - 04 ดาบสากล  
02 - 05 เทควันโด  
02 - 06 เทนนิส  
02 - 07 เทเบิลเทนนิส  
02 - 09 แบดมินตัน  
02 - 11 มวยสากลสมัครเล่น  
02 - 13 ยิงปืน  
02 - 14 ยูโด 
02 - 15 รักบี้ฟุตบอล 
02 - 16 ฮอกกี ้
02 - 19 วอลเลย์บอลชายหาด  
02 - 20 เปตอง 
02 - 21 คาราเต้-โด 
02 - 22 เรือพาย  
02 - 23 ลีลาศ 
02 - 25 ขี่ม้า 
02 - 27 ฟุตซอล 

03 กีฬาเลือกท่ัวไป จ านวน 3 ชนิดกีฬา 
03 - 01 ครอสเวิร์ด 
03 - 02 บริดจ์  
03 - 03 หมากกระดาน 

 

04 กีฬาไทย จ านวน 1 ชนิดกีฬา 
04 - 01 ดาบไทย  

 
 
 

http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-01.����º%20��.����%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-02.����º%20��.�Ϳ����%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-03.����º%20��.�С���%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-04.����º%20��.�Һ�ҡ�%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-05.����º%20��.�ѹ�%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-06.����º%20��.���%20%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-07.����º%20��.�������%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-09.����º%20��.Ẵ�Թ�ѹ%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-11.����º%20��.����ҡ���Ѥ����%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-13.����º%20��.�ԧ�%20%2041%20.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-14.����º%20��.���%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-15.����º%20��.�ѡ���ص���%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-16.����º%20��.�͡���%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-19.����º%20��.��������Ū���Ҵ%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-20.����º%20��.ͧ%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-21.����º%20��.������-�%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-22.����º%20��.���;��%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-23.����º%20��.�����%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-25.����º%20��.������%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/02-27.����º%20��.�ص���%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/03-01.����º%20��.���������%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/03-02.����º%20��.��Դ��%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/03-04.����º%20��.��ҡ��дҹ%20%20%2041.pdf
http://www.kku.ac.th/mor-dindaeng-games/rules/04-01.����º%20��.�Һ��%20%2041.pdf


 
 

 

21 

05 กีฬาสาธิต จ านวน 1 ชนิดกีฬา 
05 – เอแม็ท 
 

3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเข้าศึกษาต่อ
ในกรณีพิเศษ ในประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น  
โอลิมปิคเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ ฯลฯ  

2. เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนนานาชาติ  (ในนามทีมชาติ
ไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี  

3. เป็นผู้ท่ีได้รับต าแหน่งท่ี  1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย             
กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  หรือ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
นานาชาติ เช่น กีฬานักเรียนอาเชียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน เป็นต้น  

4. เป็นผู้ท่ีได้รับต าแหน่งท่ี 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬากรมพลศึกษา กีฬากรุงเทพมหานคร หรือกีฬาจังหวัด  หรือ กีฬาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน  

5. เป็นผู้ท่ีได้รับต าแหน่งท่ี 1, 2 หรือ 3 ในการจัดการแข่งขันกีฬาท่ีสมาคมกีฬานั้น ๆ รับรอง 
 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น  

ดังนั้น ผู้ท่ีสมัครโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครใน
โครงการดังต่อไปนี้  

1) โครงการรับตรงคณะต่าง ๆ  

2) โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

3) โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  

4) โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง  

5) โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  

6) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา
ของมูลนิธิ สอวน.  

7) โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โอลิมปิก  เข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (สสวท.)  
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8) โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

9) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

10) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน  
ซึ่งเกณฑ์ของการคัดเลือกฯ พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

ด้านวิชาการ : ผ่านการสอบวัดความถนัดทางวิชาการ  
ด้านความสามารถทางการกีฬา : ผ่านการทดสอบความสามารถ ทักษะทางด้านกีฬา  
ทางด้านการสอบสัมภาษณ์ : ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา พร้อมท้ังยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ
ผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา  ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสนและให้สอดคล้องกับการพัฒนาการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
จึงก าหนดรายละเอียดโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (โดยวิธีพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร มีประวัติ  ผลงาน  และความสามารถทางกีฬาดีเด่นใน
ระดับใดระดับหนึ่งนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาเท่านั้น  (ผลงานก่อน  พ.ศ. 2554 น ามาใช้ในการ
สมัครไม่ได้) ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 
2. เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 
3. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับท่ี 1-3 
4. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประเภทท่ัวไปได้อันดับ  1-3 ในการ

แข่งขัน ท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  และมีผู้แข่งขันไม่น้อยกว่า  4 คน หรือทีมเข้าแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า  4 ทีม ท้ังนี้เฉพาะประเภทกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
เห็นชอบ 

5. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับท่ี 1-3 
6. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับท่ี 1-3 
7. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับท่ี 1-3 
8. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติท่ีด าเนินการโดยกรมพลศึกษา 
9. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน  ได้อันดับท่ี  1-3 ในการ

แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  และมีผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า  4 คน หรือทีมท่ีเข้า
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แข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม ท้ังนี้เฉพาะประเภทกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
เห็นชอบ 

10. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน  
และ/ หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย  ได้อันดับท่ี  1-3 ในประเภทกีฬาท่ีเป็น
มาตรฐานสากลรอบระดับประเทศ 

11. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
(กีฬาเทศบาล )รอบระดับประเทศ  ได้อันดับท่ี  1-3 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) รอบระดับประเทศ ได้อันดับท่ี 1-3 

12.  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา  และ/ หรือการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนกีฬาได้อันดับท่ี 1-3 ในประเภทกีฬาท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

13. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  (กีฬา
เทศบาล ) รอบระดับภาค  ได้อันดับท่ี  1 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(สพฐ) รอบระดับภาค ได้อันดับท่ี 1 

14. เป็นนักเรียนท่ีเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน  รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ได้อันดับท่ี 1 

15. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร  และ/ หรือการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีได้อันดับท่ี 1 ในประเภทกีฬาท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

16. เป็นนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในกีฬาดาวรุ่งท่ีจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้
อันดับ 1 

17. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งขันระดับจังหวัด 
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีนโยบายในการท่ีจะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ  โดยสนับสนุน  
และส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพ  และ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ท่ีมี
ความสามารถทางกีฬาเป็นประจ าทุกปี  ในปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
ลักษณะของการให้ทุน  
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วิธีการคัดเลือก  
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น 30%  

2.  สอบภาคปฏิบัติทักษะกีฬา 50%  

3.  สอบสัมภาษณ์ 20%  
** นักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนไทย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  และนักกีฬาท่ีมีศักยภาพ
เทียบเท่านักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน 
คุณสมบัติ  
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า  

1.2  มีแต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  

1.3  มีความสามารถทางกีฬา และมีหลักฐานรับรองความสามารถ (จะพิจารณาการแข่งขัน
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 จน ถึงวันท่ีสมัคร)  

1.3.1  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ  

1.3.2  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และได้รับรางวัล 1-3  

1.3.3  ได้รับต าแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย  

1.5  ต้องมีอายุ ไม่เกิน 26 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2530)  

1.6  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  

2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานจาก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ  

2.2  มีแต้มเฉล่ียสะสม ระดับปริญญาตร ีและ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด และ/ หรือได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 สาหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ  

2.3  มีความสามารถทางกีฬา และมีหลักฐานรับรองความสามารถ (จะพิจารณาการแข่งขัน
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 จน ถึงวันท่ีสมัคร)  

2.3.1  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ  

2.3.2  เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และได้รับรางวัล 1-3  

2.3.3  ได้รับต าแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  
2.4  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย  
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2.5  ต้องมีอายุ ไม่เกิน 26 ปี (เกิดหลัง พ.ศ.2530)  

2.6  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ค่าใช้จ่าย  
ระดับปริญญาตร ี 

ทุนนักกีฬาเป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประเภททุนการศึกษารายปี              
ผู้ท่ีได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน  และค่าธรรมเนียมต่างๆในปีการศึกษา  2556 แต่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้  

1. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 500 บาท (เฉพาะแรกเข้า)  
2. ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท (เก็บเฉพาะแรกเข้า)  
3. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 200 บาท (ต่อปีการศึกษา ช าระทุกปีการศึกษา)  
4. ค่ากิจกรรมนักศึกษา 300 บาท (เฉพาะแรกเข้า)  
5. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ 1,000 บาท (ต่อปีการศึกษา ช าระทุกปีการศึกษา)  
6. ค่าสาธารณูปโภค 1,000 บาท  
7. ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning (อยู่ท่ีความประสงค์ของนักศึกษา)  

ระดับปริญญาโท  
ทุนนักกีฬาเป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประเภททุนการศึกษารายปี            

ผู้ท่ีได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา  ค่าเอกสารประกอบการเรียน  ค่าสอบประมวลความรู้  ในปีการศึกษา  2556 แต่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปนี้  

1. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท (ต่อปีการศึกษา ช าระทุกปีการศึกษา)  

2. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 350 บาท (เก็บเฉพาะแรกเข้า)  

3. ค่ากิจกรรมพิเศษ (อยู่ท่ีหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเข้าศึกษา)  

4. ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning (อยู่ท่ีความประสงค์ของนักศึกษา)  
ประเภททุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  
ประเภทท่ี 1 นักศึกษาทุนเดิมปีการศึกษา 2556  

1. ตามเกณฑ์ประเมินกองการกีฬา  

2. เงื่อนไขทุนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

3. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  

4. ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
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 เงื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการนี้  
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการนี้  ไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายไปศึกษาในสถาบันอื่น  และต้องท า

สัญญายินยอมท่ีจะลงเล่นกีฬาในนามนักกีฬาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรเข้ราร่วมแข่งขัน  
 
4. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

4.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
และการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2554 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ ในการด าเนินการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและ
การกีฬา ให้มีความเหมาะสมกับการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ  27 ข้อ 28 และข้อ 29 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. 2552  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุม                 
ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง ประกาศ  หรือมติอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“กองพัฒนานักศึกษา” หมายถึง  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
“กองทุน” หมายถึง  กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“คณะกรรมการกองทุน ” หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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“หน่วยงาน” หมายความรวมถึง  ส านักงานอธิการบดี  ส านักงานวิทยาเขต  คณะ สถาบัน 
ส านัก วิทยาลัย  หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  กองหรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

“บุคลากร ” หมายความรวมถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 

“กีฬา” หมายถึง  กีฬาภายในมหาวิทยาลัย  กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นและกีฬาระหว่างประเทศ 

ข้อ 5 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
2) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทักษะด้านกีฬา 
3) เพื่อสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานภายนอก หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการแข่งขันกีฬา 
4) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง  ๆ มุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในการท างานร่วมกัน

เป็นหมู่คณะ  มีประสบการณ์ท่ีดีในการฝึกฝนการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
5) เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้  รัก สามัคคี ร่วมกันสร้าง  และรักษาช่ือเสียง  เกียรติยศ

ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 เงินกองทุนและทรัพย์ สินของกองทุนอาจได้มาดังนี้ 

1) เงินสมทบร้อยละ 1 ของงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณ 
2) เงินหรือทรัพย์สินอื่นท่ีมีผู้บริจาคให้ 
3) เงินและทรัพย์สินท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้น ามาสมทบกองทุน 
4) เงินและทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการกองทุนจัดหามาสมทบกองทุน 
5) เงินท่ีได้จากดอกผลของกองทุน 

ข้อ 7 การบริหารกองทุน  ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาคณะหนึ่ง  โดยให้
เป็นไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการด าเนินงาน
กองทุน  พ.ศ. 2552 เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ประกอบด้วย 

1) อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีได'รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน  2 ท่าน เป็น

กรรมการ 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกิน 2 ท่าน เป็นกรรมการ 
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4) รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ 
5) รองอธิการบดีฝุายบริหาร เป็นกรรมการ 
6) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 
7) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน  จ านวน  2 ท่าน กรรมการตาม  (2) มีวาระการด ารงต าแหน่ง  
เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ แต่ยังมิได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่  ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบนี้ กรรมการตาม  (3) มีวาระการด ารงต าแหน่ง         
2 ปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยัง
มิได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  จนกว่า
จะได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 8 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยไม่ขัด

นโยบายและทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตราเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมท้ังก าหนดประเภทของ

การใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

3) พิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากกองทุนหรือเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาของมหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาคัดเลือกและให้รางวัลนักกีฬาของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานดีเด่นและสร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

5) ส่งเสริมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  รายงานทรัพย์สิน  และบัญชีรายรับ  รายจ่ายเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกส้ินปีงบประมาณ 

7) จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อน ามาสมทบกองทุนตามท่ีเห็นสมควร 
8) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  หรือด าเนินกิจการอื่นใดท่ี

เหมาะสม เพื่อให้การบริหารกองทุนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์
เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2551  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่า
ด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอาศัยอ านาจตามความมาตรา 17 (2) 
และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุม ครั้งท่ี12/2551 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2551             
จึงเห็นควรก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งกีฬา พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550 หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ
อื่นใด หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“รองอธิการบดี ” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ควบคุมดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปัจจุบันในมหาวิทยาลัย 
“นักกีฬา” หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีความสามารถด้านกีฬาได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

ให้เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
“เจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา ” หมายความว่า ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าท่ีด้าน

กีฬา 
“ผู้ฝึกสอน” หมายความว่า ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
“ผู้จัดการทีม ” หมายความว่า ผู้จัดการทีมตามชนิดกีฬาต่างๆ ท่ีได้รับแต่งต้ังจาก

มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้บริหารทีมกีฬา 
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“การแข่งขันกีฬา ” หมายความว่า การแข่งขันกีฬาท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบส่งเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

“กีฬาภายใน” หมายความว่า  กีฬาท่ีจัดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างคณะหรือวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย 

“เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ” หมายความว่า หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 

“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังหรือให้
การรับรอง 

“คณะ” หมายความว่า คณะท่ีเปิดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยท่ีเปิดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ข้อ 5 อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ในการร่วมการแข่งขันกีฬา ให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ดังนี้ 

5.1  เงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง ค่าสมทบ ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวของกับการสมัครเข้า
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขันกีฬาให้เบิกจ่ายจริงตามผู้จัดหรือผู้ด าเนินการ
แข่งขันประกาศรับสมัคร 

5.2  ค่าอุปกรณ์กีฬาท่ีใช้แข่งขันและฝึกซ้อมให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่
อุปกรณ์กีฬาคุณภาพและราคาสูงกว่าราคามาตรฐานก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจอธิการบดี 

5.3  ค่าชุดกีฬา ให้จัดซื้อได้ตามราคาท่ีจ่ายจริง 
5.4  ค่าเส้ือวอร์มหรือชุดวอร์ม ให้จัดซื้อได้ตามราคาท่ีจ่ายจริงให้แก่นักกีฬา 
5.5  ค่าเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขันไม่เกิน 30 วัน ให้จ่ายเบี้ยเล้ียงคนละไม่เกิน 90 บาท

ต่อวัน ให้กรณีเก็บตัวนอกสถานท่ีให้จ่ายค่าเบ้ียเล้ียงไม่เกิน 120 ต่อวัน 
5.6  ค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา 

5.6.1  ฝึกซ้อมวันธรรมดา คนละไม่เกิน 30 บาทต่อวัน 
5.6.2  ฝึกซ้อมวันหยุดราชการ คนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน 
5.6.3  วันแข่งขัน คนละไม่เกิน 80 บาทต่อวัน นักกีฬาท่ีอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อม

เบิกจ่ายตามข้อ 5.6.1 และ 5.6.2 แล้วจะเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 5.6.3 อีกมิได้ 
5.7  ในกรณีท่ีนักกีฬาต้องเดินทางไปแข่งขันต่างจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง และท่ีพัก

ตามท่ีจ่ายจริงในอัตราต่ าสุด ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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5.8  ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับจ้าง ส าหรับนักกีฬาท่ีเดินทางไปแข่งขัน ในกรณีไม่ใช้รถ
ราชการให้จ่ายในอัตราจ้างเหมา ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรายหัวต่ าสุดตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกา        
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

5.9  ค่าจ่างเหมารถรับ – ส่ง นักศึกษาท่ีไปเชียร์กีฬาในวันแข่งขัน ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างเหมา
ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรายหัวต่ าสุด ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

5.10  ค่าน้ าเล้ียงและอาหารส าหรับกองเชียร์และพาเหรด 
5.10.1  ค่าน้ าเล้ียงคนละไม่เกิน 20 บาทต่อวัน 
5.10.2  ค่าอาหารคนละไม่เกิน 40 บาทต่อวัน 

5.11  ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีด้านกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมท่ีควบคุมนักกีฬา
ฝึกซ้อม และแข่งขัน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
 ข้อ 6 อัตราค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย  
 6.1  ค่าพลุ ดอกไม้เพลิง ลูกโปุง และแพรปูาย ในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน ให้จ่ายได้ตามท่ี
จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท 
 6.2  ค่าแก๊สหรือน้ ามันกระถางคบเพลิง ให้จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท 
 6.3  ค่าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน แระเภทเหรียญชุบทอง เหรียญชุบเงิน เหรียญชุบ
ทองแดง เพื่อมอบเป็นรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะแต่ละประเภท ให้จ่ายได้ในอัตราเหรียญละไม่เกิน 70 
บาท 
 6.4  ค่าถ้วยหรือโล่รางวัลตามประเภทการแข่งขัน ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 
60,000 บาท 
 6.5  ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ให้จ่ายได้ในอัตราแผ่นละไม่เกิน 35 บาท รวมจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 
20,000 บาท 
 6.6  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ให้จ่ายได้ตามท่ีได้จ่ายจริงและไม่เกินวงเงิน 50 ,000 บาท 
 6.7  ค่าน้ าเล้ียงนักกีฬาและกรรมการในวันแข่งขัน ให้จ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 30 บาท            
ต่อวัน 
 6.8  ค่าน้ าแข็งและเครื่องด่ืม ส าหรับกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสนามคน
ละไม่เกิน 30 บาทต่อวัน 
 6.9  ค่าเครื่องด่ืมส าหรับผู้ร่วมพิธีเปิด พิธีปิด หรือพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน ให้จ่ายในอัตรา
คนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน 
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 6.10  ค่าเล้ียงรับรองส าหรับผู้ร่วมพิธีเปิด พิธีปิด หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ส าหรับ
นักกีฬาเจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้องในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท 
 6.11  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนามแข่งขันกีฬาและกรีฑา (เป็นค่าเช่าสนามแข่งขันและสนาม
ฝึกซ้อม ค่าธรรมเนียม ค่าเจ้าหน้าท่ีสนามแข่งขันของเจ้าของสถานท่ี ) ให้จ่ายได้ตามท่ีเจ้าของสถานท่ี
ก าหนด 
 6.12  ค่าวงดุริยางค์ในพิธีเปิด พิธีปิด หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง
ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท 
 6.13  ค่าการแสดงในพิธีเปิด พิธีปิด หรือพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่
เกินวงเงิน 200,000 บาท 
 6.14  ค่าถ่ายทอดโทรทัศน์ ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท 
 6.15  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท 
 6.16  ค่าจ่างเหมาเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือสารวัตรทหาร (สห.) ไม่เกิน 500บาท/คน/วัน 
 ข้อ 7 ค่าตอบแทนฝุายเทคนิคกีฬา ให้ตอบแทนเป็นไปตามท่ีสมาคมกีฬาแต่ละสมาคม หรือ
การกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกเก็บ หรือประกาศใช้ โดยให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค ส าหรับกีฬาแต่ละชนิด ในกรณีไม่มีประกาศ หรือ
ระเบียบการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศใช้ ณ วัน
จัดการแข่งขันอนุญาตให้ใช้ค่าตอบแทนตามระเบียบ ต่อไปนี้ 

 7.1  ฟุตบอล 
- ผู้ควบคุมการแข่งขัน คู่ละไม่เกิน 500 บาท 
- กรรมการผู้ตัดสิน คู่ละไม่เกิน 2,000 บาท 
- เจ้าหน้าท่ีเก็บลูกฟุตบอล คนละไม่เกิน 100 บาทต่อคู่ 

 7.2  บาสเกตบอลและฟุตซอล 
- กรรมการผู้ตัดสิน คู่ละไม่เกิน 700 บาท 
- กรรมการเทคนิค คู่ละไม่เกิน 200 บาท 

 7.3  วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด 
- กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ช้ีขาด  คนละไม่เกิน 700 บาทต่อวัน 
- ผู้ก ากับเส้น เจ้าหน้าท่ีเก็บบอล คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
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 7.4  มวยสากลสมัครเล่น 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช้ีขาด คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีประจ าเครื่องช่ังน้ าหนัก คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

 7.5  มวยไทยสมัครเล่น 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช้ีขาด คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีประจ าเครื่องช่ังน้ าหนัก คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

 7.6  ตะกร้อ 
- กรรมการผู้ตัดสินเซปักตะกร้อ คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ก ากับเส้นและคุมสกอร์บอร์ด คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินตะกร้อลอดห่วง/ลอดห่วงสากล คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ควบคุมคะแนนและชักบ่วง คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

 7.7  แบดมินตัน 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 500 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช่วย คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการก ากับเส้น คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

 7.8  เทเบิลเทนนิส 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช้ีขาด คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 

 7.9  เทนนิส  
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 500 บาทต่อวัน 
- ผู้ก ากับเส้น คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการด าเนินการ คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- ประธานกรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 600 บาทต่อวัน 

 7.10  ซอฟท์บอล  
 - กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน 
 - กรรมการผู้ช่วย คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
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 - เจ้าหน้าท่ีอุปกรณ์ คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
 7.11  ฮอกกี้ 

- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 750 บาทต่อวัน 
- ผู้อ านวยการแข่งขันสมาคม คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการจับเวลา คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

 7.12  กีฬาดาบไทย  
- กรรมการสักขีพยาน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการตรวจอาวุธ คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.13  กีฬากระบี่กระบอง 
- ประธานผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- ผู้ประกาศ คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมเสียงดนตรี  คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีผู้บันทึก  คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.14  หมากกระดาน/กกท. สมาคม 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.15  รักบี้ฟุตบอล 
       - กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน 

7.16  ยูโด 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 
- กรรมการเทคนิคจับเวลาบันทึกผลการแข่งขันประจ าสนามแข่งขัน และเจ้าหน้าท่ีช่ัง

น้ าหนัก คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
7.17  แฮนด์บอล 

- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
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7.18  มวยปล้ า 
- ประธานผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ประกาศ/ผู้บันทึก/จับเวลา คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.19  แชร์บอลและเนตบอล 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.20  กรีฑา 
- กรรมการผู้ตัดสินช้ีขาด คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินแผนกลู่ลาน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมนาฬิกาจับเวลา คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน  

7.21  กีฬาเปตอง 
- กรรมการผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 350 บาทต่อวัน 

7.22  กีฬาบริดจ์ 
- หัวหน้าผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 500 บาทต่อวัน 

7.23  กีฬาลีลาศ 
- หัวหน้าผู้ตัดสิน (สมาคมฯ) คนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน 
- ผู้ตัดสิน (สมาคมฯ) คนละไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน 
- ผู้ช่วยผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 900 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

7.24  กีฬาทางน้ า 
- กรรมการทะเบียนสถิติและสูจิบัตร คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินการปล่อยตัว คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินการจับเวลา คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินช้ีขาด คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินช้ีขาดเส้นชัย คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินด้วยนาฬิกาอัตโนมัติ คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินด้วยภาพอัตโนมัติ คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินฟาลว์และการกลับตัว คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการผู้ตัดสินรับรายงานตัว คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
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- กรรมการผู้ประกาศ คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
- กรรมการสักขีพยาน (จากสมาคมว่ายน้ า) คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 

7.25  กอล์ฟ 
- กรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ช่วยผู้ตัดสิน คนละไม่เกิน 500 บาทต่อวัน 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 

7.26  ยิงปืน 
- กรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน คนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน 

 ข้อ 8 อัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 8.1  ค่ารักษาพยาบาล  

8.1.1  ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมท้ังค่าพาหนะให้นักกีฬาท่ีเจ็บปุวยเนื่องจาก
อุบัติเหตุในการฝึกซ้อม หรือระหว่างการแข่งขันได้ตามท่ีจ่ายจริง 

8.1.2  สถานพยาบาลท่ีให้การรักษา ให้ใช้บริการของสถานพยาบาลของรัฐ หากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนจึงใช้บริการของสถานพยาบาลเอกชน 

8.2  ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล (พลัดละ 8 ช่ัวโมง) 
8.2.1  แพทย์ คนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันหรือผลัด 
8.2.2  พยาบาล คนละไม่เกิน 800 บาทต่อวันหรือผลัด 
8.2.3  ผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาแพทย์ อาสาสมัคร คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน             

หรือผลัด 
8.2.4  พนักงานขับรถพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีเปล คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน                 

หรือผลัด 
 8.3  ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานดูแลความพร้อมของสนามแข่งขัน 

และอุปกรณ์การแข่งขัน ท าความสะอาด บันทึกและควบคุมปูายคะแนน ผู้ประกาศ ผู้จัดท าเอกสาร
ส่งผลการแข่งขัน คนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 
 8.4  ค่าจ้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอน ก่อนและหลังงาน ให้จ่ายตามท่ีจ่ายจริง  
 8.5  ค่ารถสุขาเคล่ือนท่ี ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง  
 8.6  ค่า Green fee ส าหรับการแข่งขันกอล์ฟ ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง 
 8.7  ค่าเช่าและรื้อสนามต่าง ๆ ค่าติดต้ังและรื้อถอนระบบไฟฟูาเครื่องเสียงในสนามแข่งขัน 
ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง 
 8.8  ค่าเช่าวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจแบบมือถือ ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง  
 8.9  เงินรางวัลส าหรับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์กีฬา ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง 
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5. แนวคิดเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  นับเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) หากแต่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ก็จะอยู่ในรูปการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งไม่ต่างกัน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
การวิจัยเชิงบรรยาย (นิภา ศรีไพโรจน์, 2555) 

การวิจัยเชิงบรรยายเป็นการวิจัยท่ีมุ่งค้นหาข้อเท็จจริง หรืออธิบายปรากฏการณ์ สภาพการณ์
ท่ีปรากฏในปัจจุบันว่ามีสภาพความเป็นจริงอย่างไร  การวิจัยประเภทนี้อาจศึกษาแบบส ารวจ หรือ
แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  หรือแบบพัฒนาการก็ได้ แต่ผลการวิจัยท่ีได้มักจะเป็นการตอบ
ค าถามว่า  “สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นไร ” การวิจัยเชิงบรรยายท่ัวๆ  ไปนิยมวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ความเช่ือ ความคิดเห็น เจตคติ หรือสภาพการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ประเด็นส าคัญๆ ของการ
วิจัยเชิงบรรยาย มีดังนี้ 

 

ความมุ่งหมายท่ัวไปของการวิจัยเชิงบรรยาย   
 การวิจัยเชิงบรรยายมีความมุ่งหมายท่ีส าคัญดังนี้   

1. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์ท่ีปรากฏในปัจจุบัน  
2. เพื่อหาเกณฑ์มาตรฐานและน าผลไปใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือ

วางแผนงานได้ถูกต้อง  
3. เพื่อท่ีจะทราบความสัมพันธ์ พัฒนาการต่างๆ ของเหตุการณ์ในปัจจุบันและทราบแนวโน้ม

ของเหตุการณ์ในอนาคต  
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและน าไปใช้  

ล าดับข้ันของการวิจัยเชิงบรรยาย  
การวิจัยเชิงบรรยายมีข้ันตอนในการท าดังนี้  
1. เลือกปัญหาในการวิจัย ซึ่งปัญหาในการวิจัยนั้นมักจะได้มาจากผลหรือ  ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้นแล้ว  ผู้วิจัยต้องการทราบว่าผลนั้นหรือปรากฏการณ์นั้นเกิดจากสาเหตุใดบ้าง  หรือเกิดขึ้นได้
เพราะเหตุใด  

2. นิยามและให้ค าจ ากัดความปัญหา โดยกล่าวถึง ภูมิหลังอันเป็นท่ีมาของปัญหา ความส าคัญ
ของปัญหา จุดมุ่งหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบ้ืองต้น  นิยามศัพท์เฉพาะท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจัย เอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สมมติฐานในการวิจัย  

3. การวางแผนการวิจัย เกี่ยวกับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งของ
ข้อมูล การสร้างหรือการเลือกเครื่องมือต่างๆ  ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ
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ของเครื่องมือ เช่น หาความเช่ือมั่น ความเท่ียงตรง การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นต้น  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
6. เขียนรายงานการวิจัย  

ข้อบกพร่องของการวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงบรรยายมักจะมีข้อบกพร่องท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือผู้วิจัยมักประสบปัญหาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งไม่เป็นตัวแทน

ของมวลประชากรท่ีแท้จริง  
2. การวิจัยเชิงบรรยายมักจะได้ข้อมูลจากข้อมูลช้ันรอง ซึ่งเช่ือถือได้น้อยกว่า ข้อมูลช้ันต้น  
3. การให้นิยามศัพท์เฉพาะไม่แจ่มชัด ไม่รัดกุม และมีความหมายไม่ตรงกัน  
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยบางครั้งด้อยคุณภาพ คือขาดความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่น  
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล จุดมุ่งหมาย และ

สมมติฐานในการวิจัย  
6. การสรุปผลและการพยากรณ์มีลักษณะจ ากัด เพราะการวิจัยประเภทนี้เป็นการวิจัยสภาพ

ปัจจุบัน  เป็นการศึกษาความจริงเฉพาะในสภาพปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
จึงจ ากัดขอบเขตของการพยากรณ์ในสภาพปัจจุบันเท่านั้น ข้อสรุปจะเป็นจริงในปัจจุบันช่วยแก้ปัญหา
ในปัจจุบันได้ แต่อาจจะไม่เป็นจริงตลอดไป  จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการสรุปผลให้มาก  
ประโยชน์ของการวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงบรรยายมีประโยชน์ท่ีส าคัญดังนี้  

1. ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจส่ิงแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ข้ึน   
2. จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ในสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย

หรือวางแผนงานต่างๆ ให้ไปสู่เปูาหมายได้  
3. เป็นการวิจัยท่ีเหมาะกับทางสังคมศาสตร์มาก เพราะจะได้รายละเอียดชัดเจนแน่นอน  
4. ผลการวิจัยช่วยให้สามารถมองเห็นแนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคตได้  
5. ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ต่างๆ  ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานให้ดี

ขึ้น  
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis )  (อุมาพร  จามรมาน, 2529) 

 การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิคหนึ่งของการวิจัยท่ีใช้การบรรยายเนื้อหา เนื้อเรื่องท่ีส่ือ
ความหมายได้อย่างมีระบบ ใช้ในการอ้างอิงมีความเป็นปรนัยและสามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้   

 ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น  ส่ือ  เว็บไซต์ เป็นต้น  การวิเคราะห์สาระจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ วิเคราะห์
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เอกสารต่างๆ  เหล่านั้น เพื่อสามารถดึงสาระและประเด็นท่ีส าคัญ จากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ในการน าเสนอแนวคิดและกระบวนการด าเนินงานใหม่ๆ หากไม่สามารถน าไปทดลองหรือ
ปฏิบัติจริงเพื่อการประเมินความถูกต้องได้  สามารถหาวิธีได้โดยการตรวจสอบความเหมาะสมความ
เป็นไปได้  โดยวิธีอิงผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นการประเมินหรือการ วิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษา หากอาศัย
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ติชม ให้ข้อ เสนอแนะ ถือว่าน่าเช่ือถือและเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ 
(Conrad and Wilson, 1985) 
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) (Conrad and Wilson, 1985) 

 การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจัดขึ้นเพื่อประเมินทางการศึกษา คือการวิพากษ์วิจารณ์ทาง
การศึกษานั่นเอง  การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอาศัยคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช้มากทางอุดมศึกษาและมี
ความเช่ือถือได้  เพราะถือว่าการตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ หรือในวิชาชีพนั้นๆ อย่างดี  เป็นส่ิงท่ียอมรับได้   
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    งานวิจัยภายในประเทศ 
 กิตตินันท์ อ่องน า  (2548) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาทุนกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการแข่งขัน
กีฬาของนักศึกษาทุนกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภูมิหลังของนักศึกษาทุน
กีฬาท่ีมีผลต่อการแข่งขันกีฬา  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาทุนกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมในการแข่งชันกีฬาของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังส้ิน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการ
จ าแนกความถ่ี หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยภูมิ
หลังของนักศึกษาทุนกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา คณะ ช้ันปี 
อาชีพบิดามารดารายได้ครอบครัว  ชนิดกีฬาท่ีแข่งขัน ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาโดย  ศึกษา
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านรายได้และผลประโยชน์ และด้านเกียรติยศช่ือเสียง  

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการแข่งขันกีฬา  พบว่าปัจจัย
ด้านสุขภาพอนามัยเป็นแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในระดับมาก  (X = 4.43) ด้านเกียรติยศช่ือเสียง 
(X = 4.42) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ( X = 4.32) และด้านรายได้และผลประโยชน์( X=4.27)
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รองลงมาตามล าดับแต่เมื่อพิจารณาตามประเด็นย่อยของแต่ละด้าน พบว่าต้องการความส าเร็จในชีวิต 
มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.70) รองลงมาคือต้องการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ( X = 4.63) และ
มีใจรักในด้านกีฬากับชอบการแข่งขัน (X = 4.56) เมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องเพศชายท่ีมีอายุ 22 - 25 ปี
ท่ีก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 1ช้ันปีท่ี  3 เล่นกีฬาประเภทตะกร้อ ,มวยสากลสมัครเล่น ,ฟุตบอลและมี
ประสบการณ์ในการเล่นกีฬา 5 - 10 ปี มีแรงจูงใจในการแข่งขันมากท่ีสุด คือ ด้านเกียรติยศช่ือเสียง
เพศหญิงท่ีมีอายุ  18 - 21 ปี ท่ีก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 4 เล่นกีฬาประเภทวอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล ยูโด แบดมินตัน ฟุตบอล และมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากกว่า 10 ปี มีแรงจูงใจ
ในการแข่งขันมากท่ีสุดคือด้านสุขภาพอนามัย 

 อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์ (2546) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาและปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย     
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 
250 คน เป็นนักศึกษาท่ัวไปจ านวน 200 คน และนักกีฬา จ านวน 50 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกี่ยวกับการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสถาบันระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ"สูง"  ส่วนปัญหาและ
อุปสรรค นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ "เป็นกลาง"  และความคิดเห็นของนักศึกษาและนักกีฬา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 ณัฐพงศ์  ศรีนวล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ คณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการ รับ
นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 13 คน  และนักศึกษาใน
โครงการฯ  บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ  และนักศึกษาท่ีพ้นสภาพและลาออกจาก
โครงการ จ านวน 86 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย                     
คือแบบสอบถาม  
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ผลการวิจัยพบว่า  การประเมินโครงการรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละด้าน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยในการประเมินผลด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ใน
ระดับมาก และด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก และตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการฯ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ  และนักศึกษาท่ีพ้น
สภาพและลาออกจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยในการประเมินผลด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับปานกลางท้ังหมด ข้อเสนอแนะตามความเห็น
ของนักศึกษาในโครงการฯ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ  และนักศึกษาท่ีพ้นสภาพและ
ลาออกจากโครงการฯ เห็นว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้เช่ียวชาญด้าน
กีฬาไม่เพียงพอ สถานท่ีฝึกซ้อมไม่เพียงพอ นักกีฬาขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี ควรมีการเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านวิชาการให้นักกีฬาตามล าดับ และข้อเสนอแนะตามความเห็นของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการโครงการฯ เห็นว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในแผนงาน
ประจ าปี ควรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาในโครงการฯ ให้มีความชัดเจนและมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ควรมีหน่วยงาน หรือคณะวิชารองรับในศึกษาในโครงการฯ และกองกิจการนักศึกษาควรเป็น
ผู้ประสานงานกับคณะวิชาต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

Otis et al.,2006 Sotiriadou, 2005, starks et al., Swimming Nation Canada, 2008 
(ศิลปชัย , 2552) ได้สรุปกระบวนการหลักในการสร้างและพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ โดยมากจะมีอยู่            
5 ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ 
 1. เสาะหานักกีฬาช้างเผือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 2. เข้าใจทักษะและกระบวนการการพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อชัยชนะในการแข่งขัน  
 3. ลดระยะเวลาท่ีใช้ในการสอนและการฝึกซ้อมเพื่อการได้มาซึ่งทักษะนั้นๆ  
 4.  ยืดระยะเวลาของความสมบูรณ์ของร่างกาย และทักษะกีฬา เพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
 5. จัดหาอาชีพให้แก่นักกีฬาเมื่อเลิกการแข่งขันไปแล้ว เพื่อการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยท าการศึกษาประเด็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อได้ทราบปัจจัย                 
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการกีฬา               
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 จากกลุ่มประชากรท่ีเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จ านวน 22 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มนักกีฬา 
จ านวน 14 คน และกลุ่มผู้ฝึกสอน จ านวน 8 คน โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท้ังหมดท่ีผ่าน
เข้าไปเล่นรอบสุดท้าย  และท้ัง 2 กลุ่ม เป็นผู้ท่ีสามารถให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล                         
ได้ตลอดช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มประชากรตามชนิดกีฬา จ านวน 5 ชนิดกีฬา 

ชนิดกีฬา จ านวนผู้ฝึกสอน (คน) จ านวนนักกีฬา (คน) 

ว่ายน้ า 1 1 
เทควันโด 1 1 

เทเบิลเทนนิส 1 2 
แบดมินตัน 1 2 

หมากกระดาน 4 8 

รวม 8 14 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงข้อมูล

ผู้ให้สัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)  
แบบสัมภาษณ์นักกีฬาและผู้ฝึกสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2  ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น มีปัจจัยอะไรบ้าง 
 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น............... 

ผู้วิจัยจะน ามาสรุปด้วยเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) 
เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยืนยันหรือปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็นท่ีก าหนด  หรือเมื่อเสร็จส้ินการ
สัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกับเทปบันทึกเสียงและการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ได้  
 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของเครื่องมือวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (Structured Interview)  ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญภายนอกท้ัง 3 ท่าน  ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องในด้านโครงสร้างเนื้อหาและส านวนภาษา  พร้อมท้ังท าการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ก่อนน าไปใช้จริง 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ด้วยเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ระหว่าง              

วันท่ี 13 – 22 มกราคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตามท่ีได้ก าหนดไว้               
และน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 

การเก็บและรวมรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Content Analysis) จากรายงาน
วิจัย ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมนักกีฬาในระดับสถาบันอุดมศึกษา              
ท้ังของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรกีฬาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม  
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ระยะท่ี 2 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ระหว่างวันท่ี 13 – 22 มกราคม 
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตามท่ีได้ก าหนดไว้  

ระยะท่ี 3 การสรุปผลการวิจัยและการน าเสนอ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                    
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน              
ด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นักกีฬาและผู้ฝึกสอน มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และเรียบเรียงเนื้อหาตามกรอบโครงสร้างท่ีก าหนดไว้  
2. สรุปความตามประเด็นท่ีส าคัญ  ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
กีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. น าเสนอเป็นข้อมูลประกอบความเรียงต่อไป 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

ผลการวิเคราะห์ 
การน าเสนอ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของนักกีฬา  
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของนักกีฬา  
กีฬาว่ายน้ า 

 สภาพปัญหา  
1. ขาดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนมาแข่งขันรอบมหกรรม ได้มีการฝึกซ้อมอย่าง

จริงจัง ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ 
2. สถานศึกษาไม่มีสระว่ายน้ าให้ฝึกซ้อม จึงต้องไปเสียค่าใช้จ่ายลงสระ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่า

เดินทาง นักกีฬาต้องส ารองจ่ายไปเอง  
3. ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม 90 บาทต่อวัน ไม่เพียงพอ เพราะต้องเสียค่าเดินทางไปฝึกซ้อมและ          

ค่าลงสระ  ส่วนค่าน้ า 30 บาทต่อวัน เพียงพอ 
4. นักกีฬาฝึกซ้อมล าพัง ไม่มีเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อม จึงขาดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจใน

การฝึกซ้อม  
5. มีการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน ซึ่งในบางวันอาจารย์มีการสอนชดเชย มีการให้งานเพิ่มท้ังงาน

เด่ียวและงานกลุ่ม ซึ่งอาจารย์บางท่านก็เข้าใจนักกีฬาและมีบางท่านต้องอยู่ในดุลยพินิจ  ท าให้
นักกีฬาเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องเรียน  

6. นักกีฬาท่ีมีความสามารถในชนิดกีฬาว่ายน้ ามีน้อยเกินไป การเปิดโควตานักกีฬายัง             
ไม่จูงใจในการให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท่ีนักกีฬาจะได้รับ ไม่ดึงดูดให้นักกีฬาท่ีมีความสามารถ
เข้ามาศึกษา 
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7. การฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงค่อนข้างน้อย เจ้าภาพให้เวลาฝึกซ้อมเพียง 10 -20 นาที 
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องเสียเวลาเดินทางไปฝึกซ้อมสนามภายนอก 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีการฝึกซ้อม 4 - 5 เดือน  อย่างต่อเนื่อง ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรม  
2. ค่าเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม 90 บาท ควรจะเพิ่มให้เป็น 120 บาทต่อวัน เนื่องจากต้อง                 

มีค่าเดินทาง และค่าลงสระ ซึ่งไม่เพียงพอตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ส่วนค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา ควร
ปรับเป็น 40 - 50 บาท ต่อวัน 

3. ควรจะมีการดูแลในด้านสถานท่ีฝึกซ้อมในชนิดกีฬาท่ีทางมหาวิทยาลัยส่งแข่งขัน แต่ไม่มี
สถานท่ีฝึกซ้อม (สระว่ายน้ า) เป็นตามกรณี พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ควรมีการดึงบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญตรงและมีประสบการณ์สูง เข้ามาร่วม
ช่วยกันวางแผนการฝึกซ้อม  พร้อมท้ังปรับความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาด้วย
เช่นกัน 

5. ควรมีการเข้าค่ายเก็บตัวอย่างจริงจัง เพื่อท่ีจะท าให้นักกีฬามีสภาพร่างกายท่ีมีความ
สมบูรณ์ท่ีสุด ก่อนท่ีจะเดินทางไปแข่งประมาณ 1 อาทิตย์ล่วงหน้า  

6. ควรมีแนวทางการหานักกีฬาท่ีมีความสามารถเพิ่มเติม หากได้นักกีฬาเพิ่มข้ึน   ก็สามารถ
จะส่งเข้าแข่งขันประเภททีมได้  

กีฬาหมากกระดาน 
 สภาพปัญหา  

1. เจ้าภาพไม่แจ้งก าหนดการล่วงหน้า ในรายการหมากล้อมประเภทคู่ ท่ีต้องเล่นกระดานละ 
2 คน ผลัดกันเดิน ซึ่งต่างจากรายการแข่งขันปีท่ีแล้ว ท่ีประเภทคู่จะเล่นคนละ 1 กระดาน  แล้วน าผล
แข่งขันมาตัดสิน 

2. ขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีความสามารถสูง คอยช้ีแนะแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องในการเล่น  
และคอยช้ีแนะเพิ่มเติม ซึ่งการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยการซื้อหนังสือมาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม 

3. ขาดนักกีฬาเข้ามาทดแทน และขาดคู่ซ้อมท่ีมีฝีมือทัดเทียมกัน โดยนักกีฬาท้ังหมดเป็น
นักกีฬาจากพื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ซึ่งไม่มีนักกีฬาจากพื้นท่ีอื่นต้องซ้อมกันเอง โดยจะพบปัญหา
ในการเล่นประเภทคู่และทีม ท่ีขาดคู่ซ้อม ซึ่งการแก้ไขเฉพาะหน้าจะมีการซ้อมออนไลน์บ้าง แต่สู้         
การซ้อมท่ีใช้มือเดินหมากกับผู้เล่นจริงไม่ได้  
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4. นักกีฬาไม่ทราบรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเล้ียงการฝึกซ้อม ค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา
ท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย จะทราบตอนประชุมก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขัน 

5. นักกีฬามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ท้ังงานเด่ียว งานกลุ่ม รายงานต่าง ๆ ซึ่งท้ัง
รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย มีระยะเวลาในการแข่งขันประมาณ 20 วัน  จึงอยากให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจนักกีฬาท่ีมา
เข้าร่วมการแข่งขัน และยืดหยุ่นให้กับนักกีฬาให้มากขึ้น 

6. ระยะเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมตามระเบียบ 30 วัน น้อยเกินไป ส่วนค่าเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม 
90 บาทต่อวัน และค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา 30 บาท ยังไม่เพียงพอ  หากมีการเดินทางไปซ้อมภายนอกกับ
สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย (หมากล้อม) 

7. ค่าเบ้ียเล้ียงในการฝึกซ้อม 90 บาทต่อวัน และค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา 30 บาท รวมแล้ว              
120 บาท ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะส่วนหนึ่งผู้ปกครองก็ให้ ค่าใช้จ่ายประจ าวันอยู่แล้ว                
และการซ้อมก็ใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย (หมากรุกไทย) 

8. ในการฝึกซ้อมใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเข็ม ซึ่งในการแข่งขันจะใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิตอลท่ีนับเวลาถอยหลัง ท าให้ไม่คุ้นเคย 

9. มีนักกีฬาระดับทีมชาติท่ีมีความสามารถมากเข้าร่วมการแข่งขันในชนิดกีฬานี้ด้วย
ความสามารถท่ีแตกต่างกันเกินไป 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. มีการวางแผนการฝึกซ้อมท่ีแน่นอน มีผู้ฝึกสอน และมีการจัดโปรแกรมการซ้อมไม่ให้ตรง

กับเวลาเรียน  
2. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการวางแผนร่วมกัน ท้ังนักกีฬา ผู้ฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ต่างๆ  คณะต้นสังกัด และมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักกีฬา โดยเฉพาะเกณฑ์การ
วัดผลท่ีเป็นข้อยืดหยุ่นให้กับนักกีฬา จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเรียน และเป็นการเพิ่มจ านวนนักกีฬา
ท่ีมีความสามารถแต่เลือกท่ีจะเรียนเพียงอย่างเดียว ให้กลับมาสนใจในการเป็นตัวแทนนักกีฬาของ
สถาบันต่อไป 

3. ควรมีแรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น                    
การก าหนดการอัดฉีดให้กับนักกีฬาท่ีสร้างผลงานได้ดี โดยมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อนไปแข่งขันไว้อย่าง
ชัดเจน เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
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4. ควรมีการเพิ่มค่าเบ้ียเล้ียงในส่วนต่างๆ ให้กับนักกีฬา เพราะในชนิดกีฬาท่ีมีการฝึกซ้อม
ภายนอกสถาบัน จะต้องมีค่าการเดินทางไปฝึกซ้อม ซึ่งนักกีฬาต้องส ารองจ่ายเอง 

5. ควรมีการเสริมเรื่องสมาธิ  ไม่ให้มีการตื่นเต้นจนเกินไปในขณะแข่งขัน 
6. ควรมีชมรมกีฬาหมากกระดาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการ

ก าหนดวันและเวลา สถานท่ีท่ีแน่นอน มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม โดยมีนักกีฬารุ่นพี่ที่จบไปแล้ว และ
รุ่นปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถในชนิดกีฬานี้ ช่วยกันวางโปรแกรมการพัฒนาการเล่นอย่างเป็น
ระบบ 

7. การเชิญท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาหมากกระดานโดยเฉพาะท้ังภายในและภายนอก 
เข้ามาร่วมหาแนวทางในการพัฒนาอย่างจริงจัง  

8. ในรอบมหกรรม ควรมีการจ้างผู้ฝึกสอนจากภายนอกท่ีมีความสามารถในกีฬาหมาก
กระดานมาเป็นผู้คอยช้ีแนะให้กับนักกีฬาเฉพาะกิจ คอยแก้เกมและช่วยคอยกระตุ้นให้นักกีฬามีความ
เช่ือมั่น ในขณะท าการแข่งขัน 

9. ต้องสร้างทัศนคติให้นักกีฬามีใจรัก และทุ่มเท จึงจะประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 
(หมากรุกไทย) 

 
กีฬาแบดมินตัน 

 สภาพปัญหา  
1. สถานท่ีฝึกซ้อมไม่อ านวยความสะดวก เนื่องจากมีการแบ่งช่วงเวลาในการใช้สนามกับกีฬา

ประเภทอื่น ท่ีจะเข้าร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  นักกีฬา
ต้องไปซ้อมสนามภายนอก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. ไม่มีชมรมแบดมินตัน ให้ผู้ท่ีสนใจในชนิดกีฬาแบดมินตันได้เล่น 
3. อาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลเป็นท้ังผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ซึ่งท าหน้าท่ีดูแลนักกีฬาเป็น

อย่างดี แต่ความเช่ียวชาญเฉพาะในการเป็นผู้ฝึกสอน ควรหาผู้ท่ีมีความสามารถสูงมาช่วยในการ
ฝึกซ้อม 

4. นักกีฬาจะวางโปรแกรมการฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาศิษย์เก่าของสถาบันที่จบไปแล้ว                   
ซึ่งยินดีให้การช่วยเหลือ โดยไม่ได้ค่าตอบแทน 

5. นักกีฬามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียน  เพราะหลังจากจบแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยจบแล้ว ยังมีโปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ
ไทยต่อ ซึ่งจะต้องใส่ใจตามงานและส่งงานให้กับอาจารย์ผู้สอนให้ทันตามก าหนด  
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6. มีเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการตามแผนเพียง 7 วัน เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ  
โดยปกตินักกีฬาจะต้องได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

7. อัตราค่าเบ้ียเล้ียงและน้ าเล้ียงนักกีฬา รวมประมาณ 120 บาท ไม่เพียงพอต่อสภาพ
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการฝึกซ้อมภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีค่าเดินทางและค่าเช่าสนาม
เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน 

8. การช้ีแจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับนักกีฬา ระเบียบการเข้าร่วมการแข่งขันสวัสดิการต่าง  ๆ
ของนักกีฬา ยังไม่ชัดเจน 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. มีการจัดโปรแกรมการฝึกและสนามฝึกซ้อมท่ีชัดเจน  
2. มีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการก่อนไปแข่งขัน 
3. มีการเชิดชูความสามารถของนักกีฬา ให้กับนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย                  

ท้ังกับนักกีฬาท่ีได้เหรียญรางวัลและไม่ได้เหรียญด้วยเช่นกัน  
4. ควรมีการจัดหาผู้ฝึกสอนภายนอก หรือศิษย์เก่าท่ีมีความเช่ียวชาญเพิ่มเติมจากอาจารย์              

ท่ีรับผิดชอบ เข้ามาช่วยในการวางแผนฝึกซ้อม 
5. มีการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน จากท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่แล้ว ในเรื่องอุปกรณ์                 

ท่ีจ าเป็นส าหรับนักกีฬา เช่น ลูกแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน เป็นต้น 
6. มีการตั้งชมรมกีฬาท่ีมีความพร้อม โดยเฉพาะในเรื่องสถานท่ีฝึกซ้อม  หากมีการตั้งชมรม

แต่ไม่มีสถานท่ี การด าเนินก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้จริง การตั้งชมรมคือโอกาสการได้มาซึ่งนักกีฬาท่ีมีใจ
รักและพร้อมท่ีจะพัฒนา 

 
กีฬาเทควันโด 

 สภาพปัญหา  
1. ระยะเวลาในการเก็บตัวน้อยเกินไป ไม่สม่ าเสมอ มีการซ้อมช่วงปิดเทอม  วันละ 6 ช่ัวโมง 

และหลังเลิกเรียนวันละ 2 – 3 ช่ัวโมง โดยรวมระยะเวลาในการซ้อมท้ังหมดไม่ถึง 30 วัน 
2. ไม่มีสถานท่ีฝึกซ้อมภายในสถาบัน  (พื้นท่ีเพาะช่าง ) ซึ่งต้องไปใช้สถานท่ีฝึกซ้อมจาก

ภายนอก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักกีฬาต้องจ่ายส ารองเอง 
3. ขาดผู้ฝึกสอนเฉพาะท่ีคอยแนะน าและปรับปรุงท่าทางการฝึกท้ังในขณะฝึกซ้อม                

และแข่งขันจริง 
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4. ในช่วงเวลาซ้อมตรงกับเวลาเรียนในบางวัน จึงไม่เป็นไปตามแผน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีการสร้างนักกีฬา จัดหาท่ีฝึกซ้อม อย่างเป็นระบบ เพราะการเข้าร่วมการแข่งขัน              

ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติท่ีมีนักกีฬาฝีมือดี                
จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศเข้าร่วม   

2. มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ให้ทุกชนิดกีฬาได้มาอยู่รวมกันท้ัง 4 พื้นท่ี มีการจัด
สถานท่ีฝึกซ้อม ท่ีพัก และมีผู้ฝึกสอนท่ีมีความสามารถ 

3. มีการดูแลเรื่องเวลาเรียนให้นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬาได้ทราบในทุกพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจะได้มีนักกีฬาท่ีสนใจเข้ามาเพิ่มเติม 
 
กีฬาเทเบิลเทนนิส 
สภาพปัญหา  
1. ไม่ได้คาดหวังเรื่องผลการแข่งขัน แต่ต้องการหาประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เพื่อเพิ่มประสบการณ์  และต้ังความหวังในการไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทยเป็นส าคัญ 

2. ไม่สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม 3 คน เนื่องจากนักกีฬาท้ัง 4 พื้นท่ี มีนักกีฬา
แค่ 2 คน ซึ่งหากได้แข่งหลายๆ รอบ จะได้เพิ่มประสบการณ์การแข่งขันเพิ่มขึ้น 

3. โต๊ะฝึกซ้อมท่ีมีในมหาวิทยาลัย ยังเป็นโต๊ะท่ีใช้ในการฝึกซ้อม และอุปกรณ์แผ่นยางท่ีได้มา 
คุณภาพยังไม่ดีพอเท่าท่ีควร  

4. อาจารย์เป็นท้ังผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะคอยดูแลนักกีฬาและการ
ประสานงานต่าง ๆ นักกีฬาจะฝึกซ้อมกันเอง ควรมีผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถ มาช่วยเพิ่มเติม            
ให้นักกีฬาได้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

5. นักกีฬามีความกังวลเรื่องการเรียน และอยากให้อาจารย์ผู้สอนยืดหยุ่นในการส่งงานและ
สอนเพิ่มเติม 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักกีฬาท่ีมีความสนใจและมีความสามารถเข้ามาเป็นนักกีฬา 
2. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา ในการท่ีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม                    

การแข่งขัน 
3. ผู้ท่ีรับผิดชอบเรื่องวิชาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการเรียน ควรมีการประสานกับ

อาจารย์ผู้สอนให้กับนักกีฬาในรอบมหกรรม ท้ังในเรื่องการส่งงาน และการสอนชดเชย  
4. ควรเปิดให้มีชมรมกีฬา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดี แต่ต้องมีรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนการ

ด าเนินงาน งบประมาณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ให้เหมือนกับมหาลัยของรัฐและเอกชนบางแห่ง   
ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาอย่างเต็มท่ี 

5. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ คุณภาพยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน 
กีฬาว่ายน้ า 

 สภาพปัญหา  
1. มีระยะเวลาในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ 
2. อุปกรณ์ว่ายน้ าไม่เพียงพอ ไม่มีสระว่ายน้ า และการลงสระมีค่าใช้จ่าย 
3. โปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือก จะทราบประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  

หลังจากนั้นนักกีฬาจึงจะเริ่มการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง 
4. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ   ซึ่งได้ค่าเก็บตัวเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อมจ านวน 7 วัน 

จากระเบียบท่ีก าหนดไว้ 30 วัน  
5. ยังไม่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักกีฬา ท าให้นักกีฬามีความวิตกกังวลในเรื่องเวลาเรียน

กับอาจารย์ผู้สอน ในช่วงท่ีต้องฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันรอบมหกรรม 
6. ค่าน้ าเล้ียงนักกีฬา 30 บาทต่อวันไม่เพียงพอ 
7. ระเบียบการด าเนินงานด้านเอกสารด้านการอนุมัติค่อนข้างช้า ท าให้รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

ไม่ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
8. โควตานักกีฬาไม่จูงใจ นักกีฬาท่ีมีความสามารถสูง มาคัดเลือก แต่ไม่มาเรียน ซึ่งพอได้         

ท่ีเรียนท่ีดีกว่า สวัสดิการท่ีดี ก็สละสิทธิ์ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้มีความชัดเจน 

แยกเป็นในระดับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และระดับกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลแห่งประเทศไทย 

2. ควรมีการเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี บุคลากรเพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬา หรือให้ความรู้เพิ่มเติม
กับบุคลากรภายในไปอบรมภายนอก 

3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักกีฬา ท้ังในขณะท่ีก าลังศึกษา และติดตามจนจบ
การศึกษา 

4. ผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อท่ีจะท าให้การส่งเสริมกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ประสบความส าเร็จ 

5. ควรมีการด าเนินงานทางด้านการกีฬาของแต่ละพื้นท่ี โดยมีระเบียบรองรับ การสนับสนุน
ด้านเงินทุนต่างๆ ในการด าเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะท าให้ได้นักกีฬาท่ีสนใจเข้ามา
พัฒนา และได้นักกีฬาเพิ่มข้ึนกว่าเดิม แทนท่ีจะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว 

 
กีฬาเทควันโด 
สภาพปัญหา  
1. มหาวิทยาลัยไม่มีแนวทางส่งเสริมอย่างจริงจัง ท้ังสถานท่ีซ้อม และงบประมาณ               

การสนับสนุนผู้ฝึกสอน และระบบการช่วยเหลือเรื่องเรียนให้กับนักกีฬา 
2. อาจารย์ผู้สอนบางท่านท่ีไม่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬา ท าหน้าท่ีสอนวิชาเฉพาะของตนเองเพียง

อย่างเดียว ไม่เอื้อเฟื้อให้กับนักกีฬาเรื่องการเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบท่ีเป็นท้ังผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนเป็นคน ๆ เดียวกัน ซึ่งต้องคอยดูแลนักกีฬา

ท่ีรับผิดชอบ ยังขาดประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมาก 
4. นักกีฬาท าการฝึกซ้อมเอง และจากรุ่นพี่ที่มีความสามารถคอยช่วยเหลือ 
5. ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน ไม่เพียงพอ นักกีฬาต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายเอง  ผู้ท่ีได้รับหน้าท่ีในแต่ละชนิดกีฬาท้ังท่ีผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน มีการช่วยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมให้กับนักกีฬา เพราะด้วยอยากให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ  

6. ขาดสถานท่ีในการฝึกซ้อม ต้องไปเช่าสถานท่ีภายนอก และมีการใช้สถานท่ีฝึกซ้อม
มากกว่า 7 วัน  
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7. การส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านกีฬามีคลาดเคล่ือน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
เรื่องชุดนักกีฬา แต่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยดี 

8. นักกีฬามีจ านวนน้อย และยังขาดการเข้าค่ายเก็บตัวก่อนแข่ง  
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบการสนับด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณสนับสนุน 
2. ควรให้ความส าคัญกับนักกีฬาท่ีไม่ได้เหรียญ โดยมีการเชิดชูเกียรติ ท่ีได้ท าประโยชน์ให้กับ

มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นกัน 
3. ระบบการช่วยเหลือนักกีฬาในเรื่องเรียนเป็นส่ิงจ าเป็น นักกีฬาจะได้ไม่มีความกังวลในเรื่อง

เรียน โดยมีข้อตกลงและความชัดเจนให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และปฏิบัติตามข้ันตอนการช่วยเหลือ
นักกีฬาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. การจัดหาผู้ฝึกสอนท่ีมีความสามารถเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกิจ ในชนิดกีฬาท่ีอาจารย์             
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ฝึกสอนยังขาดประสบการณ์ 

5. ควรมีการศึกษาค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมตามบริบทของแต่ละชนิดกีฬา ในบริบท
ต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน เช่น เรื่องงบประมาณ และสถานท่ีฝึกซ้อม ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ 

 
กีฬาเทเบิลเทนนิส 

 สภาพปัญหา  
1. นักกีฬาโควตาท่ีมีศักยภาพสูง ย้ายไปอยู่สถาบันอื่นท่ีมีแรงจูงใจมากกว่า 
2. เป้าหมายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เป็นการสร้างประสบการณ์แข่งขันให้กับนักกีฬา 

เพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยท่ีมีท้ัง 9 
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 

3. มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมในเรื่องสถานท่ีฝึกซ้อม ท้ังโรงยิมอเนกประสงค์ทางด้าน
การกีฬา และสระว่ายน้ า ซึ่งควรมีนโยบายการด าเนินการให้มีการส่งเสริมทางด้านการกีฬาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีการด าเนินงานด้านสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬา 
2. มีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาตามสมควร ซึ่งนักกีฬาต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วยเช่นกัน 

ไม่ใช่จะเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว แล้วให้อาจารย์ช่วยให้ผ่าน 
3. ควรมีการเลือกส่งเสริมในชนิดกีฬาท่ีมีความหวัง นักกีฬามีผลงานท่ีดี สามารถพัฒนาต่อไป

เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาได้  ท้ังในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ การพัฒนาผู้ฝึกสอน 
เหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งจะเน้นการส่งเสริมกีฬาเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 

กีฬาแบดมินตัน 
สภาพปัญหา  
1. ช่วงเวลาในการซ้อมของนักกีฬาไม่ตรงกัน 
2. เบ้ียเล้ียงตอนฝึกซ้อมได้ตอนแข่งขัน นักกีฬามีค่าใช้จ่ายต้องส ารองจ่ายไปก่อน 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ทางด้านการกีฬา  
4. สวัสดิการท่ีให้กับนักกีฬาไม่จูงใจ นักกีฬาท่ีไม่ได้มาจากโควตาท่ีมีความสามารถจึงเลือก

เรียนเพียงอย่างเดียว 
5. โควตานักกีฬาแทรกอยู่ในรูปแบบโควตากิจกรรมหรือเรียนดี ยังขาดความชัดเจน 
6. งบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในการเก็บตัวฝึกซ้อมท่ีระเบียบว่าไว้            

ไม่เกิน 30 วัน แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 7 วันเท่านั้น  
7. นักกีฬาท่ีมีความสามารถเกรดไม่ถึง 2.00 จึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
8. ไม่มีชมรมกีฬาท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
9. ศักยภาพของนักกีฬาโดยรวม ยังสู้คู่แข่งขันไม่ได้ 
  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ควรมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการท่ีเป็นระบบให้กับนักกีฬาท่ีท าช่ือเสียงให้กับ

สถาบัน ท้ังระดับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬา และเรื่องอื่น ๆ 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนชนิดกีฬาท่ีมีความหวังในแต่ละรายการ และสนับสนุน
งบประมาณอย่างเต็มท่ี 
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3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนากีฬาให้เป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในด้านกีฬา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ในการแก้ปัญหาด้านผู้ฝึกสอนท่ีขาดงบประมาณสนับสนุน ควรมีการดึงศิษย์เก่า                       
ท่ีมีความสามารถด้านกีฬา และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

5. ควรมีการส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่ีมีแววทางการเป็นผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้น ๆ ไปหา
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการเป็นผู้ฝึกสอนต่อไป 

 
กีฬาหมากกระดาน 

 สภาพปัญหา  
1. ศักยภาพของนักกีฬาโควตาท่ีได้มายังไม่ใช่นักกีฬาเกรด A จึงต้องมีการพัฒนา                   

อย่างต่อเนื่องในช่วงท่ีเข้าศึกษา จึงจะสามารถสู้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท่ีมี
ศักยภาพสูงได้ 

2. ท้ังกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย มีระยะเวลาในการแข่งขันค่อนข้างนาน โดยรวมกันประมาณ 20 วัน  ซึ่งนักกีฬามีความ
กังวลใจเรื่องจะเรียนไม่ทัน 

3. ขาดงบประมาณในเรื่องการจัดหาผู้ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์จากภายนอกโดยตรงมาช่วย
ในการฝึกซ้อมนักกีฬา 

4. หากมีการซ้อมในมหาวิทยาลัย ค่าเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อมและค่าน้ าเล้ียงนักกีฬาเพียงพอ ยกเว้น
แต่ท่ีมีการเดินทางไปซ้อมกับสมาคม/ชมรม/ท่ีมีนักกีฬาเก่ง ๆ จากภายนอก ท่ีเป็นคู่ซ้อมให้ ซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม 

5. งบประมาณในการฝึกซ้อมมีจ านวนจ ากัด กลุ่มผู้ฝึกสอนได้ช่วยเหลือส่วนตัว เช่น                   
ขนม ของว่าง และน้ า ในช่วงพักระหว่างเวลาซ้อม  

6. การฝึกซ้อมเป็นไปตามสภาพจริง โดยในเรื่องผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นการแต่งต้ังอาจารย์
รับผิดชอบให้คอยดูแลนักกีฬา แต่การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความถนัด
ของอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายแต่ละท่าน  โดยท่ีนักกีฬาจะฝึกซ้อมและปรึกษากันเอง และอาจารย์      
จะช่วยเสริม 

7. นักกีฬาท้ังหมดอยู่พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ์ ซึ่งไม่มีนักกีฬาจากพื้นท่ีอื่น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. การสรรหานักกีฬาเป็นส่ิงท่ีส าคัญอันดับแรก ในการท่ีจะประสบความส าเร็จ                       

ควรมีการศึกษาปัญหาและสภาพปัจจุบัน ท่ีจะให้มีนักกีฬาตัวเลือกจากท้ัง 4 พื้นท่ีให้มากท่ีสุด 
2. การสร้างความร่วมมือร่วมใจกันใน 4 พื้นท่ี ท้ังกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องด้านกีฬา                     

ถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านการกีฬา โดยเฉพาะการเพิ่มประชากรนักกีฬาให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
3. มีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงหลังเลิกเรียน และในช่วงของการเก็บตัว

ฝึกซ้อม เพื่อให้มีความต่อเนื่อง 
4. มีการพิจารณาในชนิดกีฬาท่ีมีความหวัง ในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขัน หากมีข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณ ควรมีการเลือกสนับสนุนในประเภทบุคคล ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งแข่งขัน 
5. จัดให้มีกองทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาอย่างเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการ

ขับเคล่ือนกองทุน ท้ังในเรื่องสวัสดิการท่ีนักกีฬาพึงได้รับ ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
รายการต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา 

6. นักกีฬาต้องมีความรับผิดชอบ รู้จักแบ่งเวลาท้ังในการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน และตอนเข้า
ร่วมการแข่งขันรอบมหกรรม  ต้องใส่ใจและพูดคุยท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีจะเดิน
ทางเข้าร่วมในการแข่งขัน และขอความอนุเคราะห์ในการสอนเสริม หรือยืดหยุ่นการส่งงานตาม
ก าหนดต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนของนักกีฬา 

7. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการกีฬาแต่ละพื้นท่ี ควรมีการประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
นักกีฬาท้ัง 4 พื้นท่ี ให้มีการด าเนินงานตามก าหนดต่าง ๆ เพื่อจะได้นักกีฬาท่ีมีความสามารถเพิ่มเติม
จากโควตานักกีฬา 

8. มีการสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน ให้ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ต้ังแต่ การคัดเลือกนักกีฬา การเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน พร้อมกับมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระบบ                       
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยท าการศึกษาประเด็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อได้ทราบปัจจัย                  
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการกีฬา                
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท้ังหมดท่ีเป็นนักกีฬา
และผู้ฝึกสอน จ านวน 22 คน  แบ่งออกเป็นกลุ่มนักกีฬา จ านวน 14 คน และกลุ่มผู้ฝึกสอน                
จ านวน 8 คน ท่ีผ่านเข้าไปเล่นรอบมหกรรม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ในครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมี                 
ผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วม                 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น   

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามค าถามน าในการวิจัย และขยายความ ดังนี้  

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41  ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีส าคัญ
อะไรบ้าง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41  ในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้แบ่งตาม                 
ความคิดเห็นของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนออกเป็น 2 กลุ่ม  ประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีส าคัญ ดังนี้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของนักกีฬา ประกอบด้วย 8 ปัจจัยท่ีส าคัญ คือ  
1. ผู้ฝึกสอน 

นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรจัดหาผู้ฝึกสอน
เฉพาะกิจ จากบุคคลภายนอกหรือศิษย์เก่าท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬา มีความเช่ียวชาญตรงในแต่
ละชนิดกีฬานั้นๆ เข้ามาช่วยในการร่วมวางแผนฝึกซ้อม เพิ่มเติมจากอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักท่ียัง
ขาดประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอน  

2. การตั้งชมรมกีฬา 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการตั้งชมรม

กีฬา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดี โดยจะช่วยเพิ่มประชากรนักกีฬาท่ีมีความสามารถ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจ
ทางด้านกีฬาเข้ามามีส่วนร่วม  

3. สถานท่ีฝึกซ้อม 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรจะมีการดูแลใน

เรื่องสถานท่ีฝึกซ้อม พร้อมกับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้กับนักกีฬาในชนิดกีฬาท่ีทาง
มหาวิทยาลัยส่งแข่งขันแต่ภายในพื้นท่ีสังกัดของนักกีฬาไม่มีสถานท่ีฝึกซ้อม ท าให้ต้องไปเสียค่าใช้จ่าย
ภายนอก  

4. แนวทางการสรรหานักกีฬา 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรจะมีแนวทางใน

การสรรหานักกีฬาท่ีมีความสามารถเพิ่มเติม หากได้นักกีฬาเพิ่มข้ึน ก็สามารถจะส่งเข้าแข่งขันรายการ
ในประเภททีมได้ ซึ่งจะได้เพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมี
ความสามารถทางด้านกีฬาได้ทราบในทุกพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  

5. สร้างแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการสร้าง

แรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การก าหนดการอัดฉีด
ให้กับนักกีฬาท่ีสร้างผลงานได้ดี โดยมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อนไปแข่งขันไว้อย่างชัดเจน เหมือน
มหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  

6. ค่าเบ้ียเล้ียงฝึกซ้อม 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการเพิ่มค่าเบ้ีย

เล้ียงในส่วนต่าง ๆ ให้กับนักกีฬา โดยในชนิดกีฬาท่ีมีการฝึกซ้อมภายนอก จะต้องมีค่าการเดินทางไป
ฝึกซ้อม ซึ่งนักกีฬาต้องส ารองจ่ายเอง  
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7. ระยะเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อม 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการฝึกซ้อม   

4 - 5 เดือน อย่างต่อเนื่อง  ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรม  และควรมีการเข้าค่ายเก็บ
ตัวอย่างจริงจัง เพื่อท่ีจะท าให้นักกีฬามีสภาพร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด ก่อนท่ีจะเดินทางไป             
แข่งขัน  

8. การดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรียน 
นักกีฬามีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการวางแผน

ร่วมกันจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังนักกีฬา ผู้ฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ คณะต้นสังกัด   
และมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักกีฬา โดยเฉพาะเกณฑ์การวัดผลท่ีเป็น
ข้อยืดหยุ่นให้กับนักกีฬา จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเรียน และเป็นการเพิ่มจ านวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ 
แต่เลือกท่ีจะเรียนเพียงอย่างเดียว ให้กลับมาสนใจในการเป็นตัวแทนนักกีฬาของสถาบันต่อไป  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จตามความคิดเห็นของผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยส าคัญ คือ  

1. การสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา 
ผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการสร้าง

แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา ซึ่งกรณีท่ีนักกีฬาท่ีมีความสามารถสูงเข้ามาทดสอบโควตานักกีฬาและ   
มีความหวังเหรียญในการแข่งขัน จึงเป็นเรื่องท่ีไม่แน่นอนว่านักกีฬาจะไม่ไปคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย
อื่นท่ีมีช่ือเสียงและระบบสวัสดิการท่ีดีกว่า หากไม่มีการด าเนินงานด้านสวัสดิการท่ีเป็นระบบแล้ว  
การดึงนักกีฬาเหล่านี้ให้อยู่กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักกีฬาท่ีท าช่ือเสียงให้กับสถาบัน  ท้ังระดับกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย จึงเป็น
เรื่องยาก  

2. การสนับสนุนด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการปรับปรุง

ระเบียบการสนับด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณสนับสนุน และจัดให้มีกองทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาอย่างเป็นระบบ และมีกลไกใน
การขับเคล่ือนกองทุน ท้ังในเรื่องสวัสดิการนักกีฬา ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
รายการต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา มีการสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้
มีความชัดเจน ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ต้ังแต่ การคัดเลือกนักกีฬา การเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน 
พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การวางแผนด าเนินงาน 
ผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการวางแผน

ด าเนินงานการพัฒนากีฬาท่ีเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในด้านกีฬาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้มีความชัดเจน 
แยกเป็นในระดับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และระดับกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย  ซึ่งจะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนชนิดกีฬาท่ีมีความหวังในแต่ละรายการ และ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มท่ี 

4. การช่วยเหลือด้านการเรียน 
ผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีระบบการ

ช่วยเหลือนักกีฬาในเรื่องเรียนซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็น ในช่วงท่ีต้องฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันรอบมหกรรม
นักกีฬาจะได้ไม่มีความกังวลในเรื่องเรียน โดยมีข้อตกลงและความชัดเจนให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ 
และปฏิบัติตามข้ันตอนการช่วยเหลือนักกีฬาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

5. การพัฒนาผู้ฝึกสอน 
     ผู้ฝึกสอนมีความคิดเห็นโดยรวมในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จว่า ควรมีการพัฒนา           

ผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยท่ีมีแววไปพัฒนาอบรมในการเป็นผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้น ๆ ให้มีความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง 

สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขัน  
ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 41  ณ จังหวัดขอนแก่น        
จากท้ังนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการกีฬา                    
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ 5 ปัจจัย ดังนี้ 

 

ด้านนโยบายและการส่งเสริมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 
นโยบายการส่งเสริมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน

ด้านกีฬาเป็นอย่างมาก การส่งเสริมด้านกีฬาจะพัฒนาไม่ได้ หากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย                   
ไม่เห็นความส าคัญด้านกีฬา การด าเนินงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคอยดูแลตามสาย
งานบังคับบัญชา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรเป็นส าคัญ ซึ่งในอนาคตการจัดต้ังกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา อาจจะเกิดขึ้น            
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ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า นโยบายเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านกีฬา              
ของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

แผนพัฒนากีฬาท่ีเป็นระบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วย 4 พื้นท่ี คือ พื้นท่ีศาลายา 

พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ พื้นท่ีเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งยังไม่มีการจัดท าแผนพัฒนา
กีฬาท่ีเป็นระบบได้อย่างชัดเจน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากท้ัง 4 พื้นท่ี ท าให้ไม่มีทิศ
ทางการพัฒนาทางด้านกีฬาท่ีเป็นรูปธรรม แผนพัฒนากีฬาท่ีเป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ           
ท่ีสามารถส่ือให้เห็นถึงการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ระบบช่วยเหลือด้านการเรียน 
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้นักกีฬาท่ีมีความสามารถเลือกท่ีจะเรียนเพียงอย่างเดียว คือ                      

การท่ีมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักกีฬาท่ีดี  มีเพียงการด าเนินงานในเรื่อง                  
การขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน                  
แต่ละวิชา ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักกีฬา แต่ในเรื่องการสอนเสริมเพิ่มเติมในช่วงท่ี
ขาดไปและการยืดหยุ่นการส่งงาน เป็นเรื่องท่ีจะต้องพูดคุยกันเอง ยังไม่มีระเบียบก าหนด                
ในทางปฏิบัติ หากมหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือด้านการเรียนท่ีดีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะได้
นักกีฬาท่ีมีความสามารถด้วยเช่นกัน  

ระบบการพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ทีต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป                     

แต่เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนมีจ านวนจ ากัดในแต่ละปี ซึ่งหากจะมีการเลือกส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในงบประมาณท่ีค่อนข้างจ ากัด ควรเป็นชนิดท่ีมีความหวังเป็นอันดับ
แรก จึงเป็นเรื่องท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ง จากสรุปผลการวิจัย จะเห็นว่า นักกีฬาจะมีการฝึกซ้อมกันเอง 
โดยมีอาจารย์คอยดูแลประสานงานให้นักกีฬาได้มุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งการพัฒนากีฬา                 
เพื่อการแข่งขันและความเป็นเลิศนั้น ส่ิงส าคัญ คือ การมีผู้ฝึกสอนท่ีมีความรู้ความสามารถ                     
ท่ีจะสามารถวางแผนการฝึกซ้อม ให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งระบบ               
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬานั้น จึงเป็นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามแผนพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ได้อย่างสอดคล้องท่ีสุด 
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การสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา 
การสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท าให้ประสบความส าเร็จ ท่ีท้ังนักกีฬา

และผู้ฝึกสอน ต่างเห็นตรงกันว่า จะช่วยเพิ่มประชากรกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
ท่ีไม่ได้พึ่งเรื่องงบประมาณเป็นส าคัญ โดยการสร้างทัศนคติ สร้างความรักในการเล่นกีฬา และพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ  โดยเฉพาะการเพิ่มประชากรกีฬาท่ีมีความสามารถ โอกาสในการได้เหรียญ
ก็มากข้ึนตามไปด้วย  ซึ่งท้ัง 4 พื้นท่ี ยังมีนักกีฬามีความสามารถอยู่ แต่เลือกท่ีจะเรียนเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี้ การจัดระบบสวัสดิการท่ียังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่จูงใจให้เข้ามาเป็น
นักกีฬา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ไม่ได้นักกีฬาท่ีมีความสามารถสูงท่ีมีฝีมือดีเข้ามา เป็นนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัย 

 
อภิปรายผล 

ด้านนโยบายและการส่งเสริมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ              
ท้ัง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว                
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
กลุ่มสาขาวิชา ท่ีเน้นระดับปริญญาตรี โดยคุณภาพบัณฑิตต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1 ) ด้านคุณธรรมจริยธรรม            
2) ด้านความรู้ 3 ) ด้านทักษะทางปัญญา 4 ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5 ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬาอย่าง
แพร่หลาย และต่อยอดไปสู่เพื่อความเป็นเลิศ น าช่ือเสียง เกียรติคุณมาสู่สถานศึกษา และเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานเชิงกีฬา โดยมีกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รับผิดชอบดูแล จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 (มหกรรม ) 
ซึ่งมี 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย แบดมินตัน หมากกระดาน ว่ายน้ า เทควันโด และเทเบิลเทนนิส       
มีนักกีฬาเข้าร่วม 14 คน และผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมเจ้าหน้าท่ีด าเนินงาน 12 คน รวมท้ังหมด 26 คน 
เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ระหว่างวันท่ี 5 – 11 มกราคม 2557 และเข้าร่วมแข่งขัน ระหว่าง                      
วันท่ี 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการสนับสนุน
ดังกล่าว ท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จในชนิดกีฬาหมากกระดาน โดยได้เหรียญเงิน 1 เหรียญ              
จากกีฬาหมากรุกไทย ประเภทบุคคลหญิง และเหรียญทองแดง จ านวน 1 เหรียญ จากกีฬาหมากล้อม 
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ประเภทบุคคลชาย ซึ่งจากผลการวิจัยจะพบว่า การปรับปรุงระเบียบการสนับด้านกีฬาของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณสนับสนุน  
และจัดให้มีกองทุนสนับสนุนให้กับนักกีฬาอย่างเป็นระบบ และมีกลไกในการขับเคล่ือนกองทุน ท้ังใน
เรื่องสวัสดิการนักกีฬา ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อนักกีฬา  

แผนพัฒนาด้านกีฬาท่ีเป็นระบบ 
การประสบความส าเร็จด้านการกีฬานั้น แผนการพัฒนากีฬาท่ีเป็นระบบเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง  

โดยมีการก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว ซึ่งท่ัวไปจะมีการก าหนดไว้ 5 ปี เป็นแผนท่ี
ก าหนดทิศทางการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย ท่ีประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ SWOT กลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการกีฬา มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จ
และวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักด้านการกีฬาน าแผน   
กลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนด าเนินงานต่อไป ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในด้านกีฬาเป็นไป                    
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้มีความ
ชัดเจน แยกเป็นในระดับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และระดับกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนชนิดกีฬาท่ีมีความหวัง      
ในแต่ละรายการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มท่ี โดยจะมีการวางแผนร่วมกันจากผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ท้ังนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ  คณะต้นสังกัด และมหาวิทยาลัย                  
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฝึกสอนกีฬาหมากกระดาน (2557) ท่ีว่า                        
การสร้างระบบการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้ท่ีมีความชัดเจน ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ต้ังแต่ 
งบประมาณสนับสนุน การคัดเลือกนักกีฬา การเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน พร้อมกับมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบช่วยเหลือด้านการเรียน 
เนื่องจากระบบการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ไม่เปิดโอกาสให้กับนักกีฬาได้อย่าง

เต็มท่ี ซึ่งหากได้เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการกีฬาต่าง ๆ ต้องมีความรับผิดชอบท้ังเรื่องกีฬาและเรื่องการ
เรียนควบคู่กันไป ซึ่งหน้าท่ีในการศึกษาหาความรู้เป็นหน้าท่ีของบัณฑิตพึงปฏิบัติอยู่แล้ว การรู้จัก       
แบ่งเวลาท้ังในการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียน และตอนเข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรม ต้องดูแลเอาใจใส่
และพูดคุยท าความเข้าใจตกลงกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน ให้เกิดความเข้าใจ                  
ท่ีตรงกัน ท้ังในเรื่องการสอนเสริม การยืดหยุ่นในการส่งงานตามก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบ



 
 
64 

ระยะเวลาท่ีก าหนด หากมีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีนอกจากการขอเวลาเรียนเพียง
อย่างเดียวที่ท าให้นักกีฬาไม่มีความกังวลในเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมช้ัน ซึ่งข้อตกลงท่ีมีความ
ชัดเจน จะน าไปสู่การปฏิบัติตามข้ันตอนการช่วยเหลือนักกีฬาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และระบบ
การช่วยเหลือเรื่องการเรียนอาจเป็นการเพิ่มจ านวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ แต่เลือกท่ีจะเรียนเพียง
อย่างเดียว ให้กลับมาสนใจในการเป็นตัวแทนนักกีฬาของสถาบันต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ชูชัย บัวบูชา 
(2557) ท่ีกล่าวว่า ระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ไม่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้อย่างเต็มท่ี 
ซึ่งหากเป็นนักกีฬาแล้ว อาจจะส่งผลให้การเรียนตกต่ า จึงส่งผลให้นักกีฬาเลือกท่ีจะไม่เป็นนักกีฬา               
ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาท าความเข้าใจกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

ระบบการการพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
การพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้มีศักยภาพสูง เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการพัฒนากีฬา             

เพื่อความเป็นเลิศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการแข่งขันระดับชาติ       
มีนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย นอกจากนี้ ยังมีผู้ฝึกสอนท่ีมีความ
ช านาญเฉพาะในชนิดกีฬานั้นๆ คอยดูแลการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ท่ีมีการสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มท่ี แตกต่างจากสถาบันการศึกษาท่ีต้องด าเนินการตามงบประมาณท่ี
ค่อนข้างจ ากัด จะแต่งต้ังให้อาจารย์ด้านพลานามัย หรือผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในชนิดกีฬานั้น ๆ 
ตามสมควร ได้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ท าให้นักกีฬาในบางชนิดกีฬามีความแตกต่างกัน
มากเกินไป  การแก้ไขปัญหาในเรื่องผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในการแก้ปัญหาด้านผู้ฝึกสอนท่ีขาด
งบประมาณสนับสนุนนั้น การด าเนินงานระยะส้ัน ควรมีการดึงศิษย์เก่าท่ีมีความสามารถด้านกีฬา 
และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนการด าเนินการระยะยาว ควรได้มีการพัฒนา
อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบท่ีมีแววทางด้านกีฬาให้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ และการพัฒนา
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพสูง และมีความคาดหวัง ได้ไปพัฒนาหรือต่อยอดความสามารถ
ในชนิดกีฬานั้นๆ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง กับสมาคมกีฬาต่างๆ แต่ท้ังนี้             
ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการสนับสนุนและงบประมาณในการด าเนินการเป็นส าคัญ ซึ่งถือเป็นทางเลือก
หนึ่งในการพัฒนา เพื่อให้เป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนท่ีแท้จริง และสามารถพัฒนาตนเองท าผลงานได้ดี               
ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย บัวบูชา  (2557) ท่ีกล่าวว่า ในด้านการกีฬา มีการสนับสนุนการส่งเข้าร่วม                  
การแข่งขัน 2 รายการหลัก  ท้ังการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับกลาง ยังมีนักศึกษาจ านวนไม่มาก การส่งอาจารย์ด้านพลานามัย ท่ีคอยก ากับดูแลนักกีฬา             
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ยังไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้พัฒนาให้การอบรมอย่างต่อเนื่องในชนิด
กีฬาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

การสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา 
นักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาโควตา และอีกส่วนหนึ่ง                 

เป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถและสนใจท่ีจะเป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาโควตา ซึ่งมีความสามารถ
ในแต่ละชนิดกีฬานั้นๆ ก่อนเข้ามาศึกษา ในการฝึกซ้อมนักกีฬาต้องฝึกซ้อมกันเองส่วนหนึ่ง และอาจมี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมบ้าง โดยไม่ได้มีค่าตอบแทน เพราะงบประมาณท่ีได้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพียง 
7 วันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย           
เป็นส่ิงส าคัญ  เพราะแรงจูงใจจะผลักดันให้เกิดความมุมานะท่ีจะฝึกซ้อมด้วยความต้ังใจ แม้จะมี
ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม นักกีฬาก็สามารถท าตามเป้าหมายทีต้ังไว้ได้ในท่ีสุด การสร้างทัศนคติ
ให้นักกีฬา มีใจรัก และทุ่มเท จึงจะประสบความส าเร็จในการแข่งขัน ซึ่งในอนาคตต้องมีการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการท่ีเป็นระบบ ให้กับนักกีฬาท่ีท าช่ือเสียงให้กับสถาบัน โดยมีการเชิดชูเกียรติ มีการก าหนด 
การอัดฉีดให้กับนักกีฬาท่ีสร้างผลงานได้ดี โดยมีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อนไปแข่งขันไว้อย่างชัดเจน เหมือนกับ
มหาวิทยาลัยอื่นของรัฐและเอกชน  ท่ีมีการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย บัวบูชา  (2557) 
ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยเรื่องงบประมาณไม่ได้เป็นเรื่องเดียว ท่ีจะท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ การดูแล
เอาใจใส่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความสนใจและความต้ังใจของนักกีฬาเองก็เป็นส่ิงส าคัญเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
     1.1 จ านวนกลุ่มประชากรท่ีเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย มีจ านวนไม่มากในรอบมหกรรม 
เนื่องจากชนิดกีฬาประเภททีม เช่น บาสเกตบอลหญิง ไม่สามารถผ่านเข้ามาในรอบมหกรรมได้                 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีควบคุมไม่ได้ 
   1.2 การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าท่ี
มาดูแลรับผิดชอบนักกีฬาเป็นข้อตกลงระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีจะไม่ให้มีผลกระทบ                 
ในเชิงลบของข้อมูลท่ีไปพาดพิงบุคคลอื่น  จึงมีการปรับค าพูดให้เป็นไปในเชิงวิชาการตามข้อตกลง 
   1.3 หากมีการประชุมกลุ่มวิพากษ์ (Focus Group) กับผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย จะท าให้ผลการวิจัย  
มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
   1.4 การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยังไม่
เหมาะกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย เน้นในการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
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ท่ีมีนักกีฬาศักยภาพใกล้เคียงกัน ไม่ห่างกันจนเกินไป ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ได้
มากกว่า 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย              
ว่ามีความแตกต่างกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย               
แห่งประเทศไทยอย่างไร 
   2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในรอบคัดเลือก
กลุ่มตัวแทนภาคกลาง  
   2.3 ควรมีการพัฒนาต่อยอดแนวทางในการพัฒนาด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลรัตนโกสินทร์น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
   2.4 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา จากสถาบันการศึกษาอื่น                
ท้ังรัฐและเอกชนท่ีมีการสนับสนุนกีฬาอย่างจริงจัง ว่ามีการด าเนินงานอย่างไร 
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ภาคผนวก ก 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  อินทร์ถมยา 
     ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
2. ดร. อนุวัฒน์  ถืออยู่ 
     ต าแหน่ง  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
3. ว่าท่ีร้อยตรีเอกชัย  นุชล ายอง 
     ต าแหน่ง  พนักงานส่งเสริมกีฬา ระดับ 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 

       เรื่อง  
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์......................................................ชนิดกีฬา..............................................................
วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.......................................เวลา.......................สถานท่ี................................................... 
 
2. ท่านคิดว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น มีปัจจัยอะไรบ้าง 

 
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
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กลุ่มนักกีฬา จ านวน 14 คน  
 

1. นายฐิติพัฒน์  พันบูระ 
2. นายธนพล  รัศมีปล่ัง 
3. นายณัฐวุฒิ  ศรุติภัทร 
4. นายศรายุทธ  ทองเมืองหลวง 
5. นายวุฒิพงษ์  ดิษฐ์ยิ้ม 
6. นายภูมินทร์  กองเมือง 
7. นายชัยรถ  แก้วอรสาร 
8. นายธานินทร์  เลิศสุนทรชัย 
9. นายเกียรติศักดิ์  ฉายโรจนกุล 
10. นายอรรถพันธ์  ชวรัตน์เจริญกิจ 
11. นางสาวนพรัตน์  เจรจาปรีดี 
12. นางสาวนวพร  แพเจริญ 
13. นางสาวเพ็ญพร  โทนะศร ี
14. นางสาวกรฏา  บุตรชน 
 
 

กลุ่มผู้ฝึกสอน จ านวน 8 คน  
 

1. นายวิทยา  พาสุกรี 
2. นายมิตร  เพ็งตะโก 
3. นายฉ้อยฝ้า  แซ่คู่ 
4. นายวัชรพล  บุญสมบูรณ์ 
5. นายปิยะชาติ  บริสุทธิ์ 
6. นายสมเกียรติ  ดิษฐศรีเจริญ 
7. นางสาวกรวิการ์  เนียมโงน 
8. นางสาวสุวรรณา  ฤกขะวุฒิกุล 
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ภาคผนวก ง 
รูปภาพนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 

 
 

ภาพที่ 2 นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 
 

  
 
ภาพที่ 3 นักกีฬาหมากรุกไทยได้รับเหรียญเงิน      ภาพที่ 4 นักกีฬาหมากล้อมได้รับเหรียญทองแดง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ  สกุล     (ภาษาไทย)   ดร.สมบัติ  เกตุสม 

               (ภาษาอังกฤษ)      Dr.Sombut  Ketsom 
2.   ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์สาขาการศึกษาท่ัวไป (พลศึกษา) 

3. หน่วยงานและสถานที่สามารถติดต่อได้   
      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    ( E-mail)     kongsat13 @ hotmail.com 

                      มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์  
                       สาขาศึกษาท่ัวไป  คณะศิลปศาสตร์  
   264 ถ. จักรวรรดิ    แขวงจักรวรรดิ    เขตสัมพันธ์วงศ์     กรุงเทพฯ 10100  
             4.   ประวัติการศึกษา  

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          ดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)  ปี 2555 
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) ปี 2549 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)   ปี 2543 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   
         สาขาการวดัและประเมินผล  
        ผู้ประเมินอภิมานภายนอก รอบสาม  (สมส.) เลขท่ี 56 – 5 – 00484 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

    อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย  การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ณ จังหวัดขอนแก่น 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ สกุล        (ภาษาไทย)          นายอนนัต์  มารกินั 
               (ภาษาอังกฤษ)     Mr. Anant  Marican 
  2. ต าแหน่งปัจจุบัน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ  8   
3. หน่วยงานและสถานที่สามารถติดต่อได้ 
                 ไปรษณียอิ์เล็กทรอนกิส์ (e-mail)   anan_bp@hotmail.com 

              มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์  
             คณะศิลปศาสตร ์  สาขาศึกษาท่ัวไป          
             264 ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100                                            

4.   ประวัติการศึกษา          
                ศศ .ม.(พลศึกษา) 
5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
                  พลศึกษา   นันทนาการ   และสังคมศึกษา 
6.  ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

           ผู้รว่มวจัิย  :   ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการของกองบริหารบุคคล              
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ สกุล       (ภาษาไทย)   นางสัณหกัญญา อรุณธารี  

                 (ภาษาอังกฤษ)   Mrs. Sanhakanya Arunthari 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์  

3. หน่วยงานและสถานที่สามารถติดต่อได้  

            ไปรษณียอิ์เล็กทรอนกิส์ ( e-mail)  Mae_mor@hotmail.com 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
           คณะศิลปศาสตร ์ สาขาศึกษาท่ัวไป           
          264 ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 

4. ประวัติการศึกษา 

          กศ.ม. (ภาษาไทย) 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ)  

         วิชาจิตวิทยา  

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

 หัวหน้าโครงการวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนักศึกษา ความวิตก

กังวลในวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ สกุล       (ภาษาไทย)     นายกัญจน์มณัส พชรบดี  

                 (ภาษาอังกฤษ)         Mr. Ganmanat Phacharabordee 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

3. หน่วยงานและสถานที่สามารถติดต่อได้  

           ไปรษณียอิ์เล็กทรอนกิส์ (e-mail)   Ganmanat@yahoo.co.th 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
           คณะศิลปศาสตร ์ สาขาศึกษาท่ัวไป           
          264 ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 

4. ประวัติการศึกษา 

           คม. (คณิตศาสตร์)  และ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

                ระบุสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านนักศึกษา ความวิตกกังวล

ในวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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