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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพการณ์การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย

การพฒันากฬีาเพ่ือสง่เสรมิคุณลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาของโรงเรยีนกฬีาในประเทศไทย	2)	ศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารกจิการนกัเรยีน	ปจัจยัการพฒันากฬีาและคณุลกัษณะความเปน็เลศิทาง
กีฬา	 3)	 วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารกิจการนักเรียน	 ปัจจัยการพัฒนากีฬาและคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬา	4)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ผู้บริหาร	ครูผู้สอนในโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา	11	แห่ง
จำานวน	257	คน	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	(Survey	research)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	
ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	ผล
การวจิยัพบวา่	1)	สว่นใหญม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ	65.4	ครผููส้อนวชิากฬีารอ้ยละ	47.0	
บุคลากรมีอายุเฉลี่ย	34	ปี	ระยะเวลาการทำางานเฉลี่ย	8	ปี	ประสบการณ์ด้านการสอนเฉลี่ย	8	ปี	และมี
ประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียนเฉลี่ย	5	ปี	2)	การบริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนา
กีฬาและคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามีความสัมพันธ์กันมากและในทิศทางเดียวกัน	(r	=	.809	–	
876)	ทีร่ะดบันยัสำาคัญทางสถติิ	0.01	โดยปจัจยัการบรหิารกจิการนกัเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	(r	=	 .876)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยการพัฒนากีฬากับการบริหารกิจการ
นักเรียน	(r	=	.844)	และปัจจัยการพัฒนากีฬากับคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	(r	=.809)	3)	ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ	พบว่า	การบริหารกิจการนักเรียนจากเดิม	3	องค์ประกอบได้แก่	การบริการ
และสวัสดิการนักเรียน	 กิจกรรมนักเรียนและการปกครองและวินัยนักเรียน	 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
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และตั้งชื่อใหม่ได้	2	องค์ประกอบ	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	ระเบียบวินัยและการเสริมแรงนักเรียน	ปัจจัย
การพัฒนากีฬาจากเดิม	1	องค์ประกอบได้แก่	ปัจจัยภายนอก	เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่
ได้	2	องค์ประกอบได้แก่	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาจากเดิม	7	
องค์ประกอบได้แก่	พันธสัญญา	ความมั่นใจ	ความมุ่งมั่น	ภาพลักษณ์เชิงบวก	การควบคุมตนเอง	ความ
พร้อมด้านจิตใจและการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่ได้	4	องค์
ประกอบ	ไดแ้ก	่การตดิตามและประเมนิผล	การปฏบิตัตินของนกักฬีา	การพฒันาบคุลกิภาพของนกักฬีา
และคณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา	4)	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬา	พบว่า	การบริหารกิจการนักเรียนส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	
(Beta	=	.707)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยการพัฒนากีฬา	(Beta	=	.204)	

คำาสำาคัญ:	 ปัจจัยการพัฒนากีฬา	/	การบริหารกิจการนักเรียน	/	คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา

Abstract
The	 purposes	 of	 this	 research	 are	 1)	 to	 study	 the	 situation	 of	 student	 affairs	 

administration	and	sport	development	factor	to	support	sports	excellence	characteristic	of	
sports	school	in	Thailand,	2)	to	study	relation	between	of	the	student	affairs	administration,	 
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic,	3)	to	analyze	the	elements	
of	 the	 student	 affairs	 administration,	 sport	 development	 factor	 and	 sports	 excellence	 
characteristic,	and	4)	to	study	factor	that	affect	to	sports	excellence	characteristic	of	sports	
school	in	Thailand.	The	sample	of	Including	administrator,	teacher	of	11	sports	schools	that	
belong	to	the	Institute	of	Physical	Education	total	257	people.	This	research	is	survey.	The	
statistics	used	in	the	analysis	include	percentage,	mean,	standard	deviation	(S.D.),	Factor	
Analysis	and	Multiple	Regression	Analysis	The	research	found	that,	1)	65.4%	of	personnel	
graduated	in	bachelor	degree,	47.0%	are	sports	teacher,	average	age	of	all	personnel	is	
34	years	old,	average	working	period	is	8	years,	average	teaching	experience	is	8	years,	
and	average	experience	in	student	affairs	is	5	years.	2)	The	student	affairs	administration,	
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic	are	related	and	in	the	same	
direction	as	(	r	=	.809	–	.876)	at	the	level	of	statistical	significance	0.01.	The	relative	values	
between	student	affairs	administration	and	sports	excellence	characteristic	most	prediction	at	 
(r	 =	 .876),	 the	 relative	 values	 between	 sport	 development	 factor	 and	 student	 affairs	 
administration	 subordinate	 prediction	 at	 (r	 =	 .844),	 and	 the	 relative	 values	 between	 
sport	development	factor	and	sports	excellence	characteristic	is	(r	=	.809)	3)	The	element	
analysis	results	found	that:	student	affairs	administration,	there	are	three	old	elements	which	
are	service	and	student	welfare,	student	activities,	and	domination	and	student	discipline.	 
After	 analysis,	 there	 are	 two	 new	 elements	 and	 named	 it	 as	 learning	 administration,	 
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and	 discipline	 and	 student	 reinforcement.	 Sport	 development	 factor,	 there	 is	 one	 old	 
element	which	is	external	factor.	After	analysis,	there	are	two	new	elements	and	named	it	as	
group	of	friends,	and	teacher	and	parents.	Sports	excellence	characteristic,	there	are	seven	
old	elements	which	are	commitment,	confidence,	determination,	positive	image,	self-control,	
spiritual	readiness,	and	constructive	evaluation.	After	analysis,	there	are	four	new	elements	
and	named	it	as	follow-up	and	evaluation,	behavior	of	athletes,	personality	development	of	
athletes,	and	the	sports	excellence	characteristic	of	the	sports	school	student.	4)	The	factor	
that	affect	to	sports	excellence	characteristic	found	that,	The	student	affairs	administration	 
that	 affect	 to	 sports	 excellence	 characteristic	 is	 the	most	 prediction	 at	 (Beta	 =	 .707)	 
The	sport	development	factor	is	the	minimal	prediction	at	(Beta	=	.204)

Keywords:	sport	 development	 factor/	 student	 affairs	 administration/	 sports	 excellence	 
characteristic.

บทนำา
กีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่ ง เสริมสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจใหแ้ขง็แรงและเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการทำางาน	(Roger,	2005:	77-79)	ประเทศ
ต่างๆ	 ได้ให้ความสนใจในการพัฒนากีฬาเพื่อเข้า
รว่มการแขง่ขนักฬีาระดับประเทศ	ทกุประเทศตา่ง
ก็พยายามพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ	 โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ	
ประกอบกับระบบโครงสร้างการพัฒนาการกีฬาที่
มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี	 ทำาให้
หลายประเทศประสบความสำาเร็จในด้านการกีฬา
เป็นอย่างยิ่ง	 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบ	 มี
การวางแผนการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบ	
(Australian	Sports	Commission,	2004:	1-5)	
ประเทศแคนาดาก็มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยว
กับการกีฬาของประเทศ	 เช่นสมาคมกีฬาแห่ง
ชาติ(National	Sport	Federations)	องค์กรกีฬา
จังหวัด	(Provincial	Sport	Organizations)	ทำาให้
ทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา	 มี

การพฒันากฬีาไปสูร่ะดบัโลกอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
(Aims,	Slack	and	Hinings,	2004:	166-167)	
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีสมาคมกีฬาจังหวัด	
สมาคมกฬีาแหง่ชาต	ิและการกฬีาแหง่ประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาของ
ประเทศ	(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2550:	3-6)	
รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนา
กีฬาของประเทศจึงได้ตั้งโรงเรียนกีฬาข้ึนแห่งแรก
เมือ่ปี	พ.ศ.2534	คอื	โรงเรยีนกฬีาสพุรรณบรุแีละ
ปจัจบุนัมอียู	่11	โรงเรยีน	โดยมวัีตถปุระสงคอ์ยู	่3	
ประการ	ได้แก่	1)	จัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2544	2)	 เตรียม
และผลตินกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาระดบัชาติ
และระดับนานาชาติ	 3)	 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
และวิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของ
ชาติให้มีคุณภาพ	 (สถาบันการพลศึกษา,	 2550:	
36)	 โดยนำาเอาการบริหารกิจการนักเรียนซึ่ง
เป็นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความ
รู้ความสามารถของนักเรียนในการจัดกิจกรรม
ภายในและภายนอกห้องเรียน	 นักเรียนทุกคน
ตอ้งไดร้บัการพฒันาตนเองทางดา้นรา่งกาย	จติใจ	
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อารมณ	์สงัคมและสติปญัญา	รวมถงึการดูแลความ
ประพฤติ	การพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิด
ชอบใหเ้ปน็นักเรยีนทีม่คุีณภาพ	(จริศกัด์ิ	สมบรูณ,์	
2549:	67)	รวมทัง้ปจัจยัทีม่ผีลต่อการพัฒนากฬีา
ให้ไปสู่ความสำาเร็จ	 โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว	 เพื่อน	 โรงเรียน	 ครูและผู้บริหาร	 เพื่อ
เปน็การพฒันา	และสง่เสรมิคุณลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาในอนาคต	
(สุรชัย	ทองอินทร์,	2552:	79-81)	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหาร
กิจการนักเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 ปัจจุบันยังไม่
พบว่ามีการศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารกิจการ
นักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	 ด้วยเหตุผลน้ีเองผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจและให้ความสำาคัญในการศึกษางาน
วิจัยเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
เลศิทางกฬีาของโรงเรยีนกฬีา	ในประเทศไทยเปน็
อย่างมาก	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อศึกษาสภาพการณ์การบริหาร

กิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	

2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	

3.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการ

บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย

4.	เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย	

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป็นข้าราชการครูโรงเรียนกีฬา
สงักัดสถาบนัการพลศกึษา	กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
และกีฬา	จำานวน	11	โรงเรียน	ได้แก่	ผู้บริหาร	45	
คน	และครู	489	คน	รวม	534	คน	กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่	ผู้บริหาร	40	คน	ครู	217	คน	รวม	257	
คนซึง่ไดม้าจากการเปดิตารางสำาเรจ็รปูของเครจซี ่
และมอร์แกน	 (Krej-cie	 and	Morgan,1970	 ;	
อ้างอิงมาจาก	ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2549)	โดยเลือก
วธิกีารสุม่อยา่งงา่ย	(Simple	Random	Sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการณ์
การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนา
กีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทาง
กฬีาของโรงเรยีนกฬีาในประเทศไทย	ซึง่มลีกัษณะ
เป็นแบบสำารวจรายการ	 (Checklist)	 ประกอบ
ด้วย	อายุ	 วุฒิการศึกษา	ตำาแหน่งปัจจุบัน	 ระยะ
เวลาในการปฏบิตังิาน	ประสบการณด์า้นการสอน
และประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียน	
(การหาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	
เพื่อหาค่า	 IOC	 ทุกข้ออยู่เกณฑ์ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา	 ตั้งแต่	 0.60	 -1.00	 และ	 การหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	–	Coefficient	=	
0.98)	2.	แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นเลิศ
ทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ชนิด
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มาตราส่วนประมาณค่า	 8	 ระดับ	 (Thurstone’s	
Scale)

3.	 แบบสอบถามปัจจัยการพัฒนากีฬา
ของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า	8	ระดับ	(Thurstone’s	Scale)

4.	 แบบสอบถามการบริหารกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า	 8	 ระดับ	 (Thurstone’s	
Scale)	 	 	 	 	 	

การดำาเนินการวิจัย 

1.	 การกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	
ไดแ้ก่	การบริหารกจิการนกัเรยีน	ปจัจยัการพัฒนา
กีฬาและคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา

2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ระหว่างเดือน
มิถุนายน	ถึง	เดือนสิงหาคม	2556

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.	 วิเคราะห์สภาพการณ์การบริหาร
กิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์		

3 . 	 วิ เคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการพัฒนากีฬาและ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา			

4.	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาใน
ประเทศไทย

ผลการวิจัย 
1)	ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มวุีฒกิาร

ศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ	65.4	ครผููส้อนวชิา
กีฬาร้อยละ	47.0	บุคลากรมีอายุเฉลี่ย	34	ปี	มี
ระยะเวลาการทำางานเฉลี่ย	 8	 ปี	 มีประสบการณ์
ด้านการสอนเฉลี่ย	 8	ปี	 และมีประสบการณ์การ
ทำางานด้านกิจการนักเรียนเฉลี่ย	5	ปี	 

2)	การบริหารกิจการนักเรียน	ปัจจัยการ
พฒันากฬีาและคณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีา
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 (r	 =	 .809	 –	
876)	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	0.01	โดยปัจจัย
การบริหารกิจการนักเรียนมีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามากที่สุด	 (r	 =	
.876)	รองลงมา	คอื	การพฒันากฬีากบัการบรหิาร
กิจการนักเรียน	 (r	 =	 .844)	และการพัฒนากีฬา
กับคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	(r	=.809)

คุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬา

ปัจจัยการ
พัฒนากีฬา

การบริหาร
กิจการนักเรียน

1.	คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา 1.000 .809** .876**

2.	ปัจจัยการพัฒนากีฬา 1.000 .844**

3.	การบริหารกิจการนักเรียน 1.000

**	p	<	.01
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	 3)	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การบริหารกิจการนักเรียน	 ปัจจัยการพัฒนากีฬา
และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 พบว่า	
การบริหารกิจการนักเรียนจากองค์ประกอบเดิม	
3	 องค์ประกอบได้แก่	 การบริการและสวัสดิการ
นักเรียน	 กิจกรรมนักเรียนและการปกครองและ
วินัยนักเรียน	 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ได้	
2	 องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่ได้แก่	 การจัดการ
เรยีนรู	้และระเบยีบวนิยัและการเสรมิแรงนกัเรยีน	
ส่วนปัจจัยการพัฒนากีฬาจากองค์ประกอบ
เดิม	 1	 องค์ประกอบได้แก่	 ปัจจัยภายนอก	 เมื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ได้	 2	 องค์ประกอบ
และตั้งชื่อใหม่ได้แก่	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	
และคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาจากองค์
ประกอบเดิม	 7	 องค์ประกอบได้แก่	 พันธสัญญา	
ความมั่นใจ	ความมุ่งมั่น	ภาพลักษณ์เชิงบวก	การ
ควบคุมตนเอง	 ความพร้อมด้านจิตใจและการ
ประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	 เมื่อวิเคราะห์องค์

ประกอบใหม่ได้	 4	 องค์ประกอบและตั้งชื่อใหม่
ได้แก่	 การติดตามและประเมินผล	 การปฏิบัติตน
ของนกักฬีา	การพฒันาบคุลกิภาพของนกักฬีาและ
คณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนกัเรยีน
โรงเรียนกีฬา		

	4)	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่คณุลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬา	 พบว่า	 การบริหารกิจการนักเรียน
ส่งผล	 ต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬามาก
ที่สุด	 (Beta	 =	 .707)	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยการ
พัฒนากีฬา	 (Beta	 =	 .204)	 สรุปได้ว่าปัจจัยที่
มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการบริหารกิจการนักเรียน	ได้แก่	การจัดการ
เรยีนรู	้ระเบยีบวินยัและการเสรมิแรงนกัเรยีน	และ
ปัจจัยด้านการพัฒนากีฬา	 ได้แก่	 กลุ่มเพื่อน	 ครู
และผู้ปกครอง	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะส่งผล
ตอ่คณุลกัษณะความเปน็เลศิทางกฬีาของโรงเรยีน
กีฬาในประเทศไทย	

ปัจจัย
Unstandardized
Coefficients

Standardized	
Coefficients t p

b Std.	Error Beta

	1.	การบริหารกิจการนักเรียน
	2.	ปัจจัยการพัฒนากีฬา

.690

.186
.054
.050

.707

.204
12.880
3.713

.000

.000

อภิปรายผล
1.	 สภาพการณ์การบริหารกิจการ

นักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย	 การบริหารกิจการนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยรวม	 7.30	 เมื่อจำาแนกเป็นรายด้านการ
บริการและสวัสดิการนักเรียนมีค่าเฉลี่ย	 7.25	
กจิกรรมนกัเรยีนมคีา่เฉลีย่	7.34	และการปกครอง
และวินัยนักเรียนมีค่าเฉลี่ย	 7.32	 ส่วนปัจจัยการ

พัฒนากีฬามีค่าเฉลี่ยรวม	7.23	และคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬามีค่าเฉลี่ยรวม	 7.28	 เมื่อ
จำาแนกเป็นรายด้านพันธสัญญามีค่าเฉลี่ย	 7.31	
ความมั่นใจมีค่าเฉลี่ย	 7.20	 ความมุ่งมั่นมีค่า
เฉลี่ย	 7.32	 ภาพลักษณ์เชิงบวกมีค่าเฉลี่ย	 7.30	
การควบคุมตนเองมีค่าเฉลี่ย	 7.22	 ความพร้อม
ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ย	 7.27	 และการประเมินผลอ
ย่างสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย	 7.31	 ส่วนทางด้าน
บุคลากรในโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยมีวุฒิการ
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ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ	 65.4	 มีวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ	 33.0	 และมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ	1.6	ตำาแหน่ง
ผู้บริหารร้อยละ	15.6	ตำาแหน่งครูผู้สอนวิชากีฬา
รอ้ยละ	47.0	และตำาแหนง่ครผููส้อนวชิาสามญัรอ้ย
ละ	37.4	บุคลากรในโรงเรียนกีฬามีอายุเฉลี่ย	34	
ปี	 บุคลากรมีระยะเวลาในการทำางานในโรงเรียน
กีฬาเฉลี่ย	 8	 ปี	 บุคลากรมีประสบการณ์ในด้าน
การสอนในโรงเรียนกีฬาเฉลี่ย	8	ปี	และบุคลากร
มีประสบการณ์การทำางานด้านกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนกีฬาเฉลี่ย	5	ปี

2.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
เลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	 มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการนักเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญ	 0.05	 เป็นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ	
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในด้าน
การบริการและสวัสดิการ	 การจัดการเรียนการ
สอน	รวมทั้งระเบียบวินัย	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	
ระเบียบวินัยและการเสริมแรงนักเรียน	สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	(Charles	J,	1999:	15-20)	พบ
ว่าการบริการและสวัสดิการ	งานกิจกรรม	การให้
คำาปรึกษา	 การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมรวม
หลักสูตรและระเบียบวินัยเป็นการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน	 เป็นการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน	 การศึกษา	 การบริการและ
สวัสดิการและระเบียบวินัย	 เป็นการส่งเสริม	
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน	 ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนอกจากนี้	 กิจการ
นักเรียน	 เป็นงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักเรียนทั้ง
หลายทั้งมวล	 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	เพ่ือช่วยสง่เสรมิการเรยีน
การสอนในหลักสูตรให้บรรลุผล	 กิจการนักเรียน
ได้แก่งานกิจกรรมนักเรียน	 งานปกครองและ

ระเบยีบวนิยันกัเรยีนและงานบรกิารและสวสัดกิาร
นักเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	(กฤษณะ	คำา
สวุรรณ,	2550:	112-115)	พบว่าการจดักจิกรรม
ดา้นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน	เปน็การกระตุน้
ใหน้กัเรยีน	นกัศกึษาไดเ้สรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
พัฒนาการศึกษา	 การบริการและสวัสดิการและ
ระเบียบวินัย	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียน	 ให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 ส่วน
การจัดการเรียนรู้	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
ให้บริการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการ
สอนของนกัเรยีนทัง้ภายในหอ้งเรยีนและภายนอก
ห้องเรียนอย่างมีระบบ	 สอดคล้องกับการศึกษา
และวิจัยของ	 (มนูญ	 ชัยสูงเนิน,	 2549:	 84-88)	
พบว่าการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน	เป็นการพัฒนาสติปัญญา	พัฒนาสังคม	
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 เป็นแนวทางใน
การดำาเนินงาน	 การพัฒนาทักษะการทำางานของ
นักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนทางด้าน	 ระเบียบ
วินัยและการเสริมแรงนักเรียน	 ระเบียบวินัยเป็น
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมของตนเอง	 ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	อันเปน็คณุสมบตัทิีส่ำาคญั
ในการดำาเนนิชวิีตสอดคลอ้งกบัการศกึษาและงาน
วิจัยของ	(Tripp,	1977:	74-76)	พบว่าระเบียบ
วินัยเป็นการควบคุม	 ดูแลความประพฤติของ
นักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน	
รวมทัง้การสง่เสรมิใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
นักเรียนด้วยกันการเสริมแรงเป็นการเสริมพลังที่
มีอยู่ภายในตัวบุคคล	 กระตุ้นความปรารถนาให้
บรรลุเป้าหมาย	

3.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
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กีฬา	ประกอบด้วย	กลุ่มเพื่อน	ครูและผู้ปกครอง	
อย่างมีนัยสำาคัญ	 0.05	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนากีฬา	ของนักกีฬาโรงเรียนกีฬา	รวมถึง
ด้านทุนการศึกษา	 ด้านครูผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้
ความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอน
กีฬา	 ด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาต้องมีเพียงพอ
สามารถใช้งานได้และมีความทันสมัย	 ด้านสนาม
ฝกึซอ้มและแขง่ขนักฬีาและสิง่อำานวยความสะดวก
ต้องได้มาตรฐานและประสบการณ์การแข่งขัน
กีฬาระดับภายในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาและผลงานวิจัยของ	(การ
กีฬาแห่งประเทศไทย,	2550:	3	–	6)	พบว่า	มี
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ	สถาน
ที่และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ	เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นเลิศในด้าน
การแข่งขันกีฬา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุ
เทพ	เมยไธสง,	2553:	223	-	224)	พบว่า	องค์
ประกอบด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา	 ได้แก่	
คุณภาพของครูผู้ฝึกสอน	ภาวะผู้นำาทางกีฬา	การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการกีฬา	 และองค์ประกอบ
ดา้นความเปน็เลศิทางกฬีา	ได้แก	่ระดับการแขง่ขนั
กีฬา	 ผลสำาเร็จของการแข่งขันกีฬาและความมี
น้ำาใจนักกีฬา	ซึ่งสอดคล้องกับที่	(สมบัติ	คุรุพันธ์,	
2552:	 10)	 ได้กล่าวไว้ว่าการแข่งขันกีฬายุคไร้
พรมแดน	 นักกีฬาจะชนะเลิศได้นั้นต้องได้รับการ
ฝึกทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	

4.	 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนาการกีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความ
เป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย	
มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นเลิศทาง
กีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา	 ประกอบด้วยการ
ติดตามและประเมนิผล	การปฏบิตัตินของนกักฬีา	
การพฒันาบุคลิกภาพของนกักฬีาและคุณลกัษณะ
ความเปน็เลศิทางกฬีาเฉพาะนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา	
อย่างมีนัยสำาคัญ	 0.05	 การติดตามและประเมิน

ผลเป็นการบริหารจัดการ	 การรวบรวมข้อมูล	
และเป็นเครื่องสำาคัญอย่างหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน	 เพื่อการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 แล้วนำาผลการประเมินมาสรุป
วางแผน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุเทพ	
เมยไธสง,	 2553:	 223-224)	พบว่าการติดตาม
ประเมินผลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของนักกีฬา	 โดยส่งผ่านมาทางการ
บริหารงานของผู้บริหาร	 สมรรถนะของผู้ฝึกสอน
และสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา	
ส่วนคุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาเฉพาะ
นักเรียนโรงเรียนกีฬานั้นจะต้องเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกีฬา	 ได้แก่	 พันธสัญญา	
ความมั่นใจ	 ความมุ่งมั่น	 ภาพลักษณ์เชิงบวก	
การควบคุมตนเอง	 ความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจิตใจและการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์	
สอดคล้องกับการศึกษาและงานวิจัยของ	 (Terry,	
2005:	 40)	 ส่วนทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการปฏิบัติตนของนักกีฬาเป็นการพัฒนา
บุคลิกลักษณะนิสัย	 การพัฒนาภาวะผู้นำา	 การ
พัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย	 สุขภาพอนามัย
รวมถงึการรกัษาความสะอาด	ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาและงานวิจัยของ	 (Omar-Fauzee,	 2012:	
54-55)	 พบว่า	 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
ปฏิบัติตนเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	
สังคมและสติปัญญา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป

1.1.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากีฬาที่
ควรได้รับการพัฒนาได้แก่	 ทุนการศึกษา	 ครูผู้
ฝึกสอน	 อุปกรณ์และสนามฝึกซ้อมกีฬา	 หอพัก
นกัเรยีน	อาหารและโภชนาการ	และประสบการณ์
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	 เพื่อให้
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นักกีฬาเกิดประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้น		
		 1.2.	 คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนโรงเรียน
กฬีา	จำาเปน็ตอ้งได้รบัการพัฒนา	ได้แก	่การตรงต่อ
เวลา	ความรับผิดชอบ	ระเบียบวินัย	ความสามัคคี	
การทำางานเป็นทีมและการมีน้ำาใจนักกีฬาทั้งใน
สนามและนอกสนามการแข่งขัน	

1.3.	 การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียน
กีฬา	ควรได้รับการพัฒนาด้านหอพักนักเรียนให้มี
ความทันสมัย	 รวมทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกและ
ระบบการรักษาความปลอดภัย	 และด้านอาหาร
และโภชนาการ	 ควรจัดอาหารและโภชนาการให้
เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาทุกวัน	

การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัย
การพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเลิศ
ทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยควรได้

รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้	 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาสามัญและ
วิชากีฬาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ

2. ข้อเสนอในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรศึกษากระบวนการการบริหาร
กิจการนักเรียน	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้	ระเบียบ
วินัยและการเสริมแรงนักเรียน	

2 . 2 	 ค ว ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬา	 ได้แก่	 การ
ตดิตามและประเมนิผลและคณุลกัษณะความเปน็
เลิศทางกีฬาเฉพาะนักเรียนโรงเรียนกีฬา	

2.3	ควรศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นกักฬีา	ใหม้คีวามโดดเดน่เพือ่สง่เสรมิคณุลกัษณะ
ความเป็นเลิศทางกีฬา	
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