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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย

ไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเริ่มจากการวิจัยเอกสารและใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 17 คน เกี่ยวกับแนวโน้มและองค์ประกอบหลักในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทย และงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาคู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
เพื่อให้ค่ายมวยไทยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงาน อันจะน ามาซึ่งความยั่งยื่นในการบริหารและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) จากค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานจ านวน 155 ค่าย รับกลับมา 96 ค่าย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นด้วยวิธี
สุ่มแบบผสมผสาน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U 
Test ) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่
พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการของค่ายมวยไทย 

ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทย (2FS-PHE) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดการทางการเงิน มี 2 
องค์ประกอบย่อยคือ การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย และการจัดการผลประโยชน์ของนักมวย 2) ด้านสถานท่ี
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มี 3 องค์ประกอบย่อยคือ ลักษณะอาการและการสุขาภิบาล อุปกรณ์เฉพาะค่าย
มวยและอุปกรณ์เสริม 3) ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การจัดท ากล
ยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 4) ด้านการบริการมี 2 องค์ประกอบย่อย คือ บริการหลักสูตร และการ
ให้บริการ 5) ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทยมี 2 องค์ประกอบย่อย คือหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายมวย และผู้
ฝึกสอนหรือครูมวย 6) ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 2 องค์ประกอบย่อยคือ ระดับค่ายมวยและระดับบุคคล 7) ด้าน
การยศาสตร์ มี 2 องค์ประกอบย่อยคือความพร้อมมาตรการฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการค่ายมวยไทย สามารถน าไปใช้พัฒนาเป็นคู่มือเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการท างานให้มีความยั่งยืนในการบริหาร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย ในอนาคต 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58604918 : Major (Management) 
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MISS THANYALAK HONGTO : THE DEVELOPMENT OF CRITERIA ASSESSES 
MANAGEMENT THE STANDARD QUALITY OF THE MUAY THAI CAMPS. THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR DR. THIRAWAT CHANTUK 

This research aimed to develop of criteria assesses management the standard quality 
of the Muay Thai camps. Take the form of research and development. documentary analysis and 
future research techniques (Ethnographic Delphi Futures Research; EDFR) by in-depth interviewed 
17 key informants to prospects, the development of Muay Thai camps operation system and the 
manual development of criteria assesses management the standard quality of the Muay Thai camps 
to use as a guide for sustainability of management and create a competitive advantage. 
Confirmatory factor analysis; CFA is used for questionnaire analysis from 155 champions in Muay 
Thai standard stadium by probability Sampling With a mixed Random Sampling method, the 
questionnaires were returned 96. The Mann-Whitney U test was used to statistical investigate the 
consistency between the criteria assesses management the standard quality of the Muay Thai 
camps Was developed and the standard quality criteria of athletes training and the service of Muay 
Thai camps. 

The results showed that the trends of the main components and sub-components in 
criteria assess management the standard quality of the Muay Thai camps; 2FS-PHE, consisted of 7 
principal components and 15 subcomponents; 1) Financial Management including which were 
financial planning and boxers benefit management. 2) Facility including buildings and sanitation, 
specific equipment used in Muay Thai camps and its accessories. 3) Strategic capability and 
leadership including strategic planning and its Implementation. 4) Service quality including course 
services and services. 5) People management including camp leader or manager and trainer. 6) 
Honesty and Integrity including organization level and Individual level. 7) Ergonomics including 
readiness and emergency measures and first aid equipment. 

Muay Thai camps entrepreneur can be used this research as a manual development 
to standard criteria and promote work processes to be more sustainable in the administration, to 
increase competitive advantages, and also developed personnel’s competency service standards 
to raise the quality of the standard quality of the Muay Thai camps in the future 
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กีฬามวยไทยอาชีพในประเทศไทย และสนับสนุนในการท างานวิจัยเรื่องนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา และตอบค าถามที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท างาน
วิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานวิจัย และท าให้งานวิจัยนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามท าให้งานวิจัยนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโครงการหลักสูตรการศึกษาทุกท่าน ทีใ่ห้การบริการและดูแลด้วยดีเสมอมา 

 
ขอขอบคุณ พ่อ แม่และพ่ีสาวที่เป็นก าลังใจ ให้มีความเพียรพยายามและอดทนท าวิทยา- 
นิพนธ์เล่มนี้ให้ออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่คอยให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจกันตลอดมาสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังสามารถ
ประยุกต์น าผลที่ได้จากงานวิจัยเล่มนี้ไปใช้ได้ ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัย
ไว้ ณ ที่นี ้
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเปน็มาและความส าคญัของปัญหา 

จากการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแตกต่างจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิง จนยากที่จะคาดการณ์ได้
ว่าการบริหารจัดการองค์การ (Organizations and Management) ในอนาคตนั้นจะมีรูปแบบเป็น
อย่างไร (วาสนา ศรีอัครลาภ และจิราวรรณ คงคล้าย, 2559) การบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) หรือ
ยุคหลังสมัยใหม่ (Post–modernism) ท าให้โลกทั้งโลกแคบลงด้วยการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนทเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Management of Database) ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรวมและกระจายข้อมูล (Grose, 1987) 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปตามกลไกการ
เคลื่อนไหวของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ได้
เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมด้านคนและระบบให้มีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต แสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วน 
(อารีย์ นัยพินิจ และคณะ, 2557) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจมีความ
เข้มแข็งและแข่งขันได้ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ าโดยสามารถขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติให้ชัดเจนในทุกระดับ และประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬา
แห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2560-2564 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) ความตื่นตัวและการเอา
ใจใส่สุขภาพและการออกก าลังกายที่เพ่ิมมากขึ้น การผลักดันและส่งเสริมการกีฬาเพ่ือมวลชนโดย
ภาครัฐ โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการกีฬาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากร
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลและวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนากีฬาของประเทศไทย
เป็นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งประเทศในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างเสริม
สุขภาพการปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาสร้างค่านิยมของคนในชาติสร้างอาชีพรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 นี้ใช้เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการ
กีฬาของชาติและยึดหลักพอเพียงในการด าเนินกิจการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทั้งในเชิงกีฬาเพ่ือการอาชีพ กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือรองรับ



  2 

แนวโน้มการท่องเที่ยงเฉพาะทางในอนาคตด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคต (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) 

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากีฬามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
การท่องเที่ยวรวมถึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อสุขภาพของประชากรในประเทศดีย่อม
น ามาซึ่งก าลังกายและก าลังใจที่พร้อมผลักดันประเทศให้มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศใน
ทุกๆ ด้านต่อไปได้ (Oloyede, 2012) เมื่อกล่าวถึงกีฬาที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นกีฬา
มวยไทย กีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยที่มีรูปแบบและจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะด ารงไว้ด้วยลักษณะพิเศษทาง สัญชาตญาณและบุคลิกภาพทางศิลปะลีลาท่วงท่าใน
การต่อสู้ป้องกันตัวความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้ร่างกายเป็นเกราะป้องกันตัวและในเวลาเดียวกันก็
ใช้ร่างกายในการออกอาวุธท าลายคู่ต่อสู้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่เฉพาะในรูปแบบของมวย
ไทยเท่านั้นไม่สามารถหาได้จากการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าหรือประเภทอ่ืน อีกทั้งยังเป็นกีฬา
พ้ืนบ้านประจ าชาติของคนไทยที่มีบรรพบุรุษซึ่งมีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้คิดค้น ดัดแปลงและพลิก
แพลง ในการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มัด, เท้า ,เข่า,ศอก และศีรษะเข้าต่อสู้ป้องกัน (แปลก พนา
ลิกุล, 2537) มาตั้งแต่โบราณกาลโดยจุดก าเนิดของกีฬามวยไทยมาจากการด ารงชีวิตในสมัยโบราณที่
ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ (Myers, Balmer, Nevill, & Al Nakeeb, 2006) โดยวิธีการใช้อวัยวะ
เหล่านั้นให้เหมาะสม มีการฝึกหัดฝึกซ้อมในส านักมวยโดยมีครูมวยที่มีชื่อเสียง เมื่อครั้งยามศึก
สงครามก็น าเอาศิลปะมวยไทยมาใช้ควบคู่ไปกับอาวุธต่างๆ เพ่ือให้การรบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โพธิ์
สวัสดิ์ แสงสว่าง, 2522) 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา โดยกีฬามวยไทยในอดีตถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนชนชั้นล่าง เป็นนักเลง หรือนักพนันที่
สนใจในกีฬาชนิดนี้ (สัญญา รัตนไพวงศ์ และธัญลักษณ์ หงษ์โต, 2560) และนักมวยส่วนใหญ่มาจาก
ชาวนา ชาวไร่ มีฐานะยากจนจึงนิยมส่งบุตรหลานมาฝึกหัดมวย ทั้งนี้เพ่ือน ารายได้มาใช้จ่ายใน
ครอบครัว รายได้ของนักมวยนั้นมาจากเงินค่าตัว เงินเดิมพัน และรางวัลพิเศษ โดยต้องพยายามฝึก
เพ่ือให้ผลการแข่งขันชนะจึงท าให้ค่าตัวสูงขึ้น (พัชรินทร์ ยาพิมาย, 2542) แต่เมื่อเวลาผ่านไปกีฬามวย
ไทยถือได้ว่าเป็นกีฬาอาชีพและกีฬาเพ่ือความบันเทิงที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจ านวนมากแต่ก็อยู่ในกลุ่ม
ของนักพนัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ได้ท าการแข่งขัน ณ เวทีมวยราชด าเนิน เวทีมวยลุมพินี
หรือต่างจังหวัดเช่น เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์โดยมีโปรโมเตอร์เป็นผู้จัด
รายการแข่งขันซึ่งในแต่ละรายการผู้จัดก็จะจัดหาคู่ชกที่มีฝีมือและมีน้ าหนักตัวเท่ากันขึ้นท าการ
แข่งขันถ้าคู่ไหนที่มีค่าตัวสูงก็จะได้เป็นคู่เอกในรายการ (ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, 2557) ซึ่งก็สร้าง
ความตื่นเต้นของผู้เข้าชมเป็นอย่างมากและดึงดูดคนให้เข้ามาชมกันมากทั้งนักพนักและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส าหรับนักกีฬามวยไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยไทยอาชีพหรือแม้แต่ค่ายมวยต่างๆ ที่
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ขึ้นทะเบียนไว้จะควบคุมและขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยส านักงานคณะกรรมการ
กีฬามวยและส านักกีฬาอาชีพ โดยวงการมวยไทยซึ่งมีโครงสร้างหลักๆ ประกอบด้วยสนามมวย  
โปรโมเตอร์มวย หัวหน้าค่ายมวยและนักมวยไทยมีความสัมพันธ์เป็นระบบอุปถัมภ์ที่มีผลประโยชน์
หรือเงินเป็นเงื่อนไขในความสัมพันธ์ ระหว่างลูกพ่ี-ลูกน้อง นาย-บ่าว ผู้ใหญ่-ผู้น้อยโดยมีสนามมวยอยู่
บนพ้ืนฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ และมีนักมวยอยู่ในล าดับล่างสุดของความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุม
โดยหัวหน้าค่ายมวย (จิราพร แก้วศรีงาม, 2547) และด้วยเหตุนี้การปรับตัวขององค์การกีฬามวยทั้งใน
ส่วนของเวทีจัดการแข่งขัน และค่ายมวยที่เปิดให้มีการฝึกซ้อมนักกีฬารวมถึงให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
กีฬามวยไทยทั้งในด้านสุขภาพและเพ่ือการแข่งขันจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมวยไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบันดูเหมือนว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นกีฬา
และมรดกประจ าชาติไทย มีเอกลักษณ์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชนชาติไทยที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษไทยและสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การผสมผสาน
สมาธิและปัญญาในการต่อสู้ (สนอง คูณม,ี 2549) 

นอกจากนี้กีฬามวยไทยยังได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อชาวต่างชาติในการเข้าชม
การแข่งขัน (Guttmann, 1986) เป็นจ านวนมากและได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับใน
หลายประเทศทั้งในแถบยุโรปและเอเชีย ผลการส ารวจพบว่า ประเทศไทยมีค่ายมวยที่มีการเปิดสอน
ฝึกทักษะชั้นเชิงของการต่อสู้ จ านวน 4 ,516 ค่าย และมีบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับมวยไทย 
จ านวน 36,051 คน ที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พระราชบัญญัติกีฬามวย, 2542) ส่วนค่ายมวยไทยในต่างประเทศ มีค่ายมวยไทยจ านวน 
3,869 แห่ง อยู่ใน 36 ประเทศ ซึ่งมีจ านวนค่ายมวยเกิดเพ่ิมขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) กีฬามวยไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยการเผยแพร่ ศิลปะมวยไทย
ในต่างประเทศซึ่งได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย พ.ศ.2469 โดยนายเจือ จักษุรักษ์ และนายวัลลภ ธนศิริ  
(สารานุกรมไทย, 2561b) ได้น าศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่ในครั้งแรกโดยใช้การพันมือด้วยเชือกหรือที่
เรียกกันว่ามวยคาดเชือกรวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยปลัดกระทรวงฯ ต้องการเดินหน้าลุย
มวยไทยไปโอลิมปิก ปี 2024 เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้รับรองกีฬามวยไทยบรรจุเข้า
เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่จะใช้ท าการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติโอลิมปิกในปี ค.ศ. 2024 เนื่องด้วย
มวยไทยมีองค์การ ในแต่ละชาติไม่ต่ ากว่า 135 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งนักมวยกว่า 4 แสนคนที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักกีฬาในปัจจุบันและยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้วิชามวย
ไทยกับค่ายมวยไทยในประเทศไทยเพราะเป็นศาสตร์ต้นฉบับของการต่อสู้ในอัตราที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการค่ายมวยค่อนข้างสูงในทุกด้านเช่น บุคลากร 
ด้านการเอาใจใส่และการให้บริการที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น (เตชิตา ไชยอ่อน และธีรวัฒน์ จันทึก , 
2558) ซึ่งในการนี้กระทรวงมีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับกีฬามวยไทยในการพัฒนาต่อยอดจาก
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ระดับพ้ืนฐานเพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและเพ่ือเป็นการเดินหน้า Sports for all 4.0 ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการผลักดันกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมีนโยบายเรื่องของการ
จัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
วางรากฐานพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย, 2558) 

โดยความท้าทายของการพัฒนามวยไทยอาชีพในอนาคตสู่การเป็นกีฬาอาชีพที่มีความ
ยั่งยืนต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากการประชุมระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ตัวแทนค่ายมวย ตัวแทนนักมวยทั้งอดีตและปัจจุบัน โปรโมเตอร์ 
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้สรุปความท้าทายในอนาคตของวงการกีฬามวยไทยหัวข้อ
หนึ่งคือระบบการบริหารจัดการค่ายมวยขาดมาตรฐานในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมทาวน์อิน
ทาวน์ กรุงเทพมหานคร (อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554) และจากการศึกษาผลการวิจัยและบทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคการด าเนินธุรกิจมวยไทย พบว่า การท าธุรกิจค่ายมวยไทยใน
ปัจจุบันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และคณะ, 2554) ส านักงานคณะกรรมการ
กีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ
ตามมติที่ประชุมคณะท างานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
น าเอาเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการด าเนินกิจการค่ายมวย
ไทยในต่างประเทศ ประกอบด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานของค่ายมวยไทยในต่างประเทศ ขนาดเนื้อที่และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น คุณสมบัติของนักมวย หรือสมาชิกหรือผู้สนใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนมวยไทย และ
คุณสมบัติของครูมวย (ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย, 2542) และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2555 ต่อมาคณะกรรมการกีฬามวย ได้มีการประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ พ.ศ.
2558 ขึ้นมาโดยมีมติเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพในประเทศให้มีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กีฬามวยไทยเกิดความนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานของค่ายมวยไทยอาชีพ โครงสร้างบุคลากร โครงสร้าง
การบริหารจัดการของหัวหน้าค่ายมวยและสุดท้ายหลักสูตร เอกสารด้านวิชาการและสื่อเกี่ยวกับกีฬา
มวยหลังจากการประชุมครั้งที่สิบ (ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย, 2558) และเมื่อพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานค่ายมวยไทย ทั้ง 2 ฉบับ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่มากในการก าหนดเกณฑ์การวัด
คุณภาพของค่ายมวยไทย รวมถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดได้ทั้งหมดท าให้ การ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของค่ายมวยไทยยังมีความบกพร่องในด้านปัญหาเหล่านี้คือ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับค่ายมวยไทยโดยหัวหน้าค่าย หรือ ผู้จัดการนักมวยเพราะการไม่ได้รับรองมาตรฐานขององค์การ
มวยไทยและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งท าให้ระบบการบริหารจัดการไม่เป็นมืออาชี พ
อย่างแท้จริง เช่น หัวหน้าค่ายมวยไม่มีการด าเนินการติดตาม ควบคุม ประเมินผล ในองค์ประกอบ
ของกีฬาอาชีพท าให้ให้ไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ปัจจุบันมีคู่แข่งขันเป็นจ านวน
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มาก รวมถึงผู้บริหารไม่มีความสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่ ชัดเจน 
เพราะยังขาดทิศทางในการบริหารอย่างมืออาชีพและสร้างคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน (ธัญญ์ธวัล เหม
ทานนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559) 

ในขณะเดียวกันปัญหาด้านผู้ฝึกสอนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือ ผู้ฝึกสอนมีความ
เชื่อในแบบเดิมๆ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยไม่มีการศึกษา
วิทยาการใหม่ๆอย่างแท้จริง ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬามีเปิดการเรียนการสอนหลายแห่ง
ในมหาวิทยาลัยแต่นักวิทยาศาสตร์การกีฬายังเข้าไม่ถึงการดูแลนักกีฬามวยไทยอาชีพในแต่ ละค่าย 
แต่ละสถานที่ฝึกสอน รวมถึงผู้ฝึกสอนในระดับน้อยที่จะได้รับการฝึกอบรมการฝึกสอนมวยไทยอาชีพ
จากหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยนอกจากนี้ผู้ฝึกสอนหรือพ่ีเลี้ยงให้ความสนใจกับผลการแข่งขันมาก
เกินไปจนท าให้ละเลยสภาพร่างกายของนักกีฬาหวังให้นักกีฬาสู้เพ่ือชัยชนะโดยการส่งเสริมให้นักมวย
ของตนนั้นออกอาวุธ ถึงแม้ว่านักมวยของตนเองนั้นจะสู้เขาได้หรือไม่ก็ตาม บางครั้งนักมวยรู้สภาพ
ตนเองดีว่าไม่สามารถสู้กับคู่ต่อสู้ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้เนื่องจากผู้ฝึกสอนหรือพ่ีเลี้ยงไม่ยอม
ให้ถอย นักมวยจึงมีความบอบช้ าและได้รับบาดเจ็บเพราะผู้ ฝึกสอนให้ความส าคัญกับชัยชนะและ
เงินตราจนไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ขาดซึ่งจริยธรรมในการสอน (สัญญา รัตนไพวงศ์ และธัญ
ลักษณ์ หงษ์โต, 2560) 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในค่ายมวยในเรื่องของอุปกรณ์การฝึกซ้อม ไม่ได้มาตรฐาน 
ระบบการประชาสัมพันธ์ขาดประสิทธิภาพ (วุฒินันท์ สังข์อ่อง, 2555) อีกทั้งความอ่อนแอในการ
บริหารค่ายมวยในด้านเงินทุน ด้านบุคลากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสถานที่ การรักษา
ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากขาดผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
การด าเนินการค่ายมวยแบบมืออาชีพท าให้ไม่ได้มาตรฐาน (วินัย พูลศรี, 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การเรียนรู้มวยไทยภาษาในการสื่อสารส าหรับการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ตลอดจนการบริหาร
จัดการด้านการสอนมวยไทยเชิงธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขาดระบบการเชื่อมโยงขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
มีความรู้ความสามารถทั้งนักธุรกิจมืออาชีพและมีมาตรฐาน (ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และคมกริช เชาว์
พานิช, 2557) รวมถึงการพัฒนากีฬามวยไทยเพ่ือการอาชีพ มีนักมวยไทยในระดับแชมป์เปี้ยนโลก
หลายคนแต่นักมวยที่เป็นผู้เยาว์จะได้รับความนิยมจากคนดูมากกว่านักมวยผู้ใหญ่ท าให้การเอาใจใส่
นักมวยในการเป็นอยู่ที่ดีที่ควรได้รับมีความโอนเอียงตามความนิยมของนักมวยและจ านวนองค์การ
กีฬาที่จะพัฒนาและสนับสนุนมวยไทยน้อยเพราะผู้ที่สนใจกีฬาชนิดนี้มีอยู่เฉพาะกลุ่มทั้งที่เป็นกีฬาที่มี
ความส าคญัต่อประเทศชาติและค่ายมวยส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 รวมถึงรายได้นักมวยไม่เพียงพอ (วิสุทธิ์ ทิพยพงษ์, 2544) ปัญหาด้านสุขภาพและมาตรการ
ฉุกเฉินนักมวยเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยสูงอาจกล่าวได้ว่านักมวยเป็นอาชีพเสี่ยงภัยที่
ถูกมองข้ามด้านความปลอดภัยเพราะการชกมวยแต่ละครั้งน ามาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
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สะสมยิ่งประกอบอาชีพนักมวยมาเป็นเวลานานๆ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสมองได้รับการ
กระทบกระเทือนตาบอดและสูญเสียความทรงจ าจะสูงมากมีตัวอย่างมากมายที่นักมวยเสียชีวิตขณะ
ชกหรือหลังจากชกหรือมีอาการทางสมองและอาการทางประสาทจึงเป็นเรื่องส าคัญที่สังคมไม่อาจ
เพิกเฉยได้ต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวยโดยมีการประกันชีวิต
ให้กับนักมวยและการดูแลเบื้องต้น (พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, 2554)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยให้ความส าคัญในการพัฒนาการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยด้านองค์ประกอบของเกณฑ์อันจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการค่ายมวยอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ
ค่ายมวยไทยอีกทั้งคุณภาพในการให้บริการที่ดีและสามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ทางด้านการบริหารการวางแผนกลยุทธ์การเงินการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเกิดความเชี่ยวชาญในด้านการมวยการควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ให้มีมาตรฐาน 
(Kritikos et al., 2013) และเพียงพอทั้งในด้านกีฬาอาชีพและการให้บริการรวมถึงการรักษาคุณธรรม
จริยธรรมในการค้าแรงกายของนักกีฬาจะต้องด าเนินการไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จและมีความต่อเนื่องทางการจัดการ และเพ่ือเป็นการรักษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อค่าย
มวยต้องมีการจัดการความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฝังลึกของกลุ่มผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และ
ทักษะในการสอนอย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในรูปแบบการพัฒนากีฬาอาชีพและเพ่ือการบริการกับสมาชิก
นักเรียนและลูกค้าให้เกิดความมั่นใจในการเรียนการสอนและการบริการอันจะน ามาซึ่งเงินทุนในการ
ผลักดันนักกีฬาที่มีความสามารถในการฝึกซ้อมเพ่ือเข้าแข่งขันกีฬามวยไทยระดับโลกต่อไป (Lin, 
2007) 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยให้มี
ความเป็นมาตรฐานสากล สร้างการยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเกณฑ์
ดังกล่าวใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development:  R&D) ซึ่ งใช้วิธีการ
ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) เพ่ือสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ บุคคลในวงการกีฬามวย 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทย หัวหน้าค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนหัวหน้าค่ายอย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าจะต้องเป็นค่ายมวยไทยในประเทศไทย 
ที่เป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน คือ สนามมวยเวทีลุมพินี และสนามมวยเวทีราชด าเนิน โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือลดปริมาณตัวแปรในการวิจัยและลดความคลาดเคลื่อนในการวัด 
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(measurement error) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ไปท าการศึกษาต่อโดยน า
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาได้เบื้องต้นไปประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทย จ านวน 10 ค่าย เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องผลการประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทยของเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการกีฬา
มวยไทย โดยจ าแนกเป็นค่ายมวยไทยไม่แชมป์และค่ายมวยไทยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยให้มีความสมบูรณ์
และเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนศักยภาพทางด้านการจัดการของค่ายมวยไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

2 เพ่ือพัฒนาคู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
3 เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

สมมติฐานของงานวิจัย 

ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ตามเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับการจ าแนกระดับการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในกลุ่มไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1 ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 
เรื่อง 

เรื่องที่ 1.1 คือการสังเคราะห์ประเด็นจากเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ เกณฑ์
มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการและการจัดการด้านความปลอดภัย กรมอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม มาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬาของอเมริกา เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ  
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เรื่องท่ี 1.2 ได้จากการสกัดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการจัดการในองค์การต่างๆ เพ่ือ
สร้างเป็นกรอบในการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
ประกอบด้วย แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and 
Leadership) แนวคิดการบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ People Management and 
Empowerment) แนวคิดการจัดการด้านการเงิน (Financial Management) แนวคิดด้านอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) แนวคิดเกี่ยวกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่น 
(Flexibility) แนวคิดด้านเทคโนโลยี (Technology) แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ( Innovation) 
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) แนวคิดเก่ียวกับการยศาสตร์ (Ergonomics) แนวคิดทฤษฎี 
ความหมายของอารมณ์ (Emotion ) แนวคิดความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม (Honesty and 
Integrity)  

2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2.1 ขั้นตอนการใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 

Research) ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้  
1) กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกีฬามวยแห่ง

ประเทศไทย 
2) กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางด้านกีฬามวยไทย  
3) กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย 

พ.ศ. 2542 และเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 
2.2 ขั้นตอนการใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพแบบประเมินการจัดการคุณภาพของ

ค่ายมวยไทยโดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ใช้กลุ่มค่ายมวยที่ติดอันดับ 1 ใน 
10 ของทุกรุ่นน้ าหนัก ในการจัดอันดับแชมป์เวทีราชด าเนิน และเวทีลุมพินี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง เมษายน พ.ศ.2561 

2.3 ขั้นตอนการน าเกณฑ์ไปใช้ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยผู้วิจัย
ก าหนดเป็น 2 กลุ่มคือผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นหัวหน้าค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
กีฬามวย 2542 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มไม่เป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐานและกลุ่ม
เป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน และผู้ประเมิน จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการที่มี
ความรู้ด้านการประเมิน จ านวน 1 คน กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยไทย จ านวน 1 คนและกลุ่มนักกีฬาหรือ
คณะกรรมการกีฬามวยไทย จ านวน 1 คน 

3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มค่ายมวยได้แก่ ค่ายมวยไทยในประเทศไทยที่ได้รับการจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย 2542 
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4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยนี้ รวมทั้งสิ้น 8 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 

ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนที่ 1-3 เป็นการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 17 คนสรุปประเด็นแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยมาจัดท าเป็นแบบสอบถามและสอบถามใน
รอบที่ 2 กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมเพ่ือน าไปสู่การสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของ
ค่ายมวยไทย ช่วงเดือนที่ 4-6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาจาก
ร่างแนวโน้มขององค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจาก
การใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตทั้ง 2 รอบ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสม
ของข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและสามารถน าไปเป็นตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์
ประเมินกับค่ายมวยไทยที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติ กีฬามวยไทย และช่วงเดือนที่ 7-8 เป็นการ
น าเกณฑ์ไปใช้ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทย มีรูปแบบวิธีการตามแนวทางของระเบียบวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักโดยเริ่มจากการท าวิจัย
เอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตของคุณลักษณะและรูปแบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย
เพ่ือสร้างเป็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
หลังจากนั้นจึงสรุปเป็นประเด็นแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยให้ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนของการ
สอบถาม ดังนี้  

FEST การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) การยศาสตร์ (Ergonomics) 
ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and Leadership) และด้าน
เทคโนโลยี (Technology) 

FISH ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม (Honesty 
and Integrity)  

 FEP ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility) ด้านอารมณ์ (Emotion) การบริหาร
จัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ People Management and Empowerment) 

เมื่อได้คุณลักษณะและรูปแบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยแล้วจึงน า
แนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยขององค์ประกอบในการจัดท าเกณฑ์ประเมินด้วยเทคนิควิจัยอนาคต
โดยการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และสอบถามในรอบที่ 2 เพ่ือร่างองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการ
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จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ในขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor Analysis : CFA) เพ่ือตรวจสอบการวัดคุณสมบัติได้ตรงตามองค์ประกอบของ
ระบบการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากร่าง
แนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยขององค์ประกอบจากการท า EDFR ทั้ง 2 รอบ เพ่ือวัดระดับความ
คิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสมข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและสามารถน าไปเป็นตัวแปร
ของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างคือค่ายมวยที่ถูกจัดอันดับทุกรุ่นอายุที่
เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตาม พ.ร.บ.กีฬา
มวยและการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์กับกลุ่มค่ายมวยเป็นการวัดความตรงเชิงเนื้อหา
แล้วจึงน าเกณฑ์ประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มค่ายมวย  

ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการน าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทยที่ได้จัดท าขึ้นไปประเมินกับค่ายมวยไทยที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬามวยที่ด าเนินการ
ฝึกซ้อมกีฬามวยไทยอาชีพและให้บริการแก่บุคคลที่สนใจมวยไทย โดยจ าแนกตามลักษณะของกลุ่ม
ค่ายมวย ในระดับไม่เป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน และเป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวที
มาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวย
ไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย ซึ่งมีกรอบแนวคิดการ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดัง
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
เกณฑ์การประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยที่พัฒนาขึ้น
กับเกณฑม์าตรฐานการฝึกซ้อมและ

การให้บริการของค่ายมวยไทย  

การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

(Mann-Whitney test) 

เกณฑ์การประเมินการจัดการ 
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนที่ 3 

         

ยืนยันองค์ประกอบ 

ของเกณฑ์ (CFA) ปรับปรุงเกณฑ ์

ยกร่างเกณฑ์การประเมิน 

การจัดการคุณภาพ 

มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

พัฒนาคู่มือเกณฑ ์
การประเมินการจัด 

การคุณภาพมาตรฐาน 
ของค่ายมวยไทย 

วิเคราะห์ค่า 
ความเที่ยงตรงเชิง 

เนื้อหา (IOC) 

สังเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 2 
R 2.1 

แบบสอบถาม ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
D 2.2 D 2.1 

R 2.2 

         

การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) 

คุณลักษณะและรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพมาตรฐาน

ของค่ายมวยไทย 

FEST 

FISH 

FEP 

การประยุกต์เทคนิค 

วิจัยอนาคต (EDFR) 

ร่างองค์ประกอบเกณฑ ์

การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

D 1.1 

D 1.2 

R 1.1 

ขั้นตอนที่ 1 

แบบบันทึกคัดเลือกแนวคิด 

แบบสัมภาษณ์ รอบท่ี 1 

แบบสอบถาม รอบท่ี 2 
รอบที่ 1 

รอบที่ 2 

R 1.2 

R 3 

แบบประเมิน 

D 3 

ไม่เป็นแชมป ์

เป็นแชมป์ 
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นิยามศัพท์ 

1 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) ค่ายมวยไทย หมายถึง สถานที่ส าหรับฝึกซ้อม พักแรม และให้บริการของนักมวย

ไทย ที่หัวหน้าค่ายได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จาก
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการมวยไทย 

2) แชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน หมายถึง ค่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันชกมวยไทย ในรุ่นน้ าหนักต่างๆ บนเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชด าเนิน 

3)ไม่เป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน หมายถึง ค่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งขันชกมวยไทย ในรุ่นน้ าหนักต่างๆ บนเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชด าเนิน 

4) ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้บริหารองค์การที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย และ
บุคคลผู้รู้และมีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยองค์รวมของกีฬามวยซึ่งช านาญการและมีประสบการณ์
ในด้านมวยไทย การประเมิน การบริหารจัดการกีฬา และการพลศึกษา 

5) หัวหน้าค่ายมวย หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของค่ายมวย (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พระราชบัญญัติกีฬามวย, 2542) 

6) มาตรฐานด้านสิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์ คือสิ่งที่เป็นผลดีที่
บุคคลใด ๆ พึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 

7) เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน หมายถึง เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ที่เป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นหรือค่าที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยบ่งชี้ถึงบทบาทหน้าที่รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานขององค์ประกอบต่างๆ ณ ช่วงเวลาที่ต้องการวัดหรือตรวจสอบนั้น ในที่นี้ 
หมายถึง เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

8) การวัดระดับ หมายถึง การจัดล าดับ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ  ที่อยู่
ในขอบเขตเดียวกัน สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มต่างๆ จัดล าดับก่อนหลังของตัวแปร และมีช่วง
ระยะห่างของการวัดที่เท่ากันเป็นตามมาตราอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ในที่นี้ หมายถึง การวัด
ระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

2 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
1) ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การ

ประเมินในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 1 ที่ครอบคลุมการจัดการคุณภาพใน
ประเด็น ภาวะผู้น า ความช านาญในองค์ความรู้ การพัฒนา การประเมิน การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม  

2) การบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์
การประเมินในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 2 ที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหา 
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คัดเลือก พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานการบริหารและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้
ได้ประโยชน์สูงสุด 

3) แนวคิดการจัดการด้านการเงิน หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินในการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 3 ที่ครอบคลุมการจัดการคุณภาพในประเด็นการ
วางแผน เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินค่าใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ 

4) อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินใน
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 4 ที่ครอบคลุม สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนใช้สอย
หรือหรืออุปกรณ์ออกก าลังกายเฉพาะเช่นเวทีมวย นวม สนับ เป้าฯลฯ และอุปกรณ์ออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบหัวใจการไหวเวียนโลหิต ส าหรับลูกค้าผู้ใช้บริการพนักงาน เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจความพึงพอใจให้ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษา 

5) ด้านความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์
การประเมินในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 5 ที่ครอบคลุมความยืดหยุ่นใน
โครงสร้างการท างานความยืดหยุ่นด้านการเงิน ความยืดหยุ่นทางเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นด้านเวลา 

6) ด้านเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินในการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 6 ที่ครอบคลุมการวางแผนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน การวางแผนการฝึกซ้อมและการให้บริการการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลของ
ค่ายใช้อินเตอร์เน็ตในงานวัดผลประเมินผลและการพิมพ์รายงานต่างๆ การรวบรวม จัดท ากฎระเบียบ 
ข้อปฏิบัติภายในค่ายรวมถึงเพ่ือพัฒนานักกีฬา 

7) ด้านนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินในการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 7 ที่ครอบคลุมการศึกษาความรู้และความคิดสร้างสรรค์
อันเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถภาพ
ของค่ายการต่อยอดงานที่ท าอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการน าเทคนิควิธีการ กระบวนการ 
สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่ได้สร้างและหรือพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย 

8) ด้านคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การ
ประเมินในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 8 ที่ครอบคลุม ความสะดวกทางกายภาพ 
ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการจดบันทึกข้อมูล การบริการตรงตามข้อตกลง การ
ตอบสนองต่อลูกค้าการให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจการยินดีช่วยเหลือลูกค้า บุคลิกภาพของผู้
ให้บริการ สมรรถนะ ความสุภาพ การรับฟังความต้องการของลูกค้า 

9) ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินใน
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 9 ที่ครอบคลุมก าหนดนโยบายด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย ข้อก าหนดมาตรการฉุกเฉิน  
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10) ด้านอารมณ์ (Emotion) หมายถึง มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินในการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 10 ที่ครอบคลุมถึง ความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค์
กล้าตัดสินใจการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้รวมถึงความสุขและภาคภูมิใจใน
ตนเอง พึงพอใจในชีวิตของตนและงาน 

11) ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม (Honesty and Integrity) หมายถึง 
มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 11 ที่ครอบคลุม
ความจริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การ
คดโกง หรือการลักขโมย ความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความบริสุทธิ์ใจ 

12) ผลการประเมินการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทย หมายถึง คะแนนจากการ
ประเมินการจัดการคุณภาพการฝึกซ้อมและการให้บริการของค่ายมวยไทยในระดับไม่เป็นแชมป์มวย
ไทยประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1.1 ได้เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทย เพ่ือส่งเสริมการ

ด าเนินงานของค่ายมวยไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการค่ายมวยไทยให้ครอบคลุมทุกมิติการ
บริหาร และมีคุณภาพด้านการด าเนินงานที่ดีมีระบบที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น
ได้ และยังช่วยให้ค่ายมวยไทยสามารถรักษาคุณภาพที่สร้างขึ้นมา และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดได้อย่าง
ต่อเนื่องส าหรับกระบวนการผลิตนักกีฬามวยไทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ถูกจัดขึ้นมาเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับบรรดาค่ายมวยคู่แข่งที่มีความช านาญและมีเงินทุนมาก 
รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการค่ายมวยมาเป็นเวลานาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทองเที่ยวและกีฬาของภาครัฐ ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) โดยทางคณะกรรมการกีฬามวยไทยได้มีการท าความร่วมมือ
มือกับภาครัฐเพ่ือจัดท าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยให้เป็นระบบ 
เพ่ือเป็นการยกระดับศิลปะการต่อสู่ของไทยทั้งในเชิงอาชีพและอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้ไปสู่ระดับสากล 

อีกท้ังองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย ยังสามารถน าไปปรับใช้ในค่ายมวยไทยในการเร่งพัฒนาระบบการจัดการ
ให้เกิดความยั่งยืนในการบริหาร และสามารถแข่งขันได้ในระดับค่ายมวยเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยภาครัฐ
เป็นผู้ออกเกณฑ์และเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน
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ต่างๆ ในการพัฒนาค่ายมวยไทยต่อไป เพ่ือสร้างความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งในเชิงธุรกิจและการ
แข่งขันกีฬา ภาครัฐควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหมีความรูความสามารถตรงตามความ
ความตองการ โดยสามารถใช้ผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยนี้ เปนแนวทางในการเลือกพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้การฝึกสอนกีฬามวยเกิดประสิทธิภาพและปกป้องนักมวย
จากการบาดเจ็บ รวมทั้งการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างครบวงจร ทั้งผู้ประ 
กอบการ ผู้ให้บริการในด้านการบริหารจัดการค่ายมวยไทย การฝึกซ้อม การใหบริการ การเงิน การ
บริหารงานบุคคล เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1.2 ได้คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทย ส าหรับเป็นแนวทาง
ให้ค่ายมวยไทยสามารถศึกษาน าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาไปใช้ส าหรับการ
จัดการค่ายมวยไทยให้มีคุณภาพทั่วทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของ
ค่ายมวยไทยในอนาคตเพราะคู่มือเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างาน ที่ระบุถึงขั้นตอนและ
รายละเอียดกระบวนการขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้นๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับการท างาน
ในลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน รวมถึงสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือมือการปฏิบัติงานท าให้ได้งานที่มี
คุณภาพตามที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงาน ท างานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่เกิดความสับสน แต่ละ
หน่วยงาน แต่ละต าแหน่งหน้าที่จะต้อง รู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างาน
แทนกันได้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือ
ต าแหน่งงาน อีกท้ังช่วงลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจาก การท างานที่ไม่เป็นระบบ 
ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงานที่เคยเกิดข้อผิดพลาดในงานต่อไปได้  

2 ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
2.1 ได้การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงจากบริบทความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของค่ายมวยไทย มีคุณภาพด้านการให้บริการการเรียนการสอนที่
ดีสม่ าเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการบริหารการวางแผนกลยุทธ์ การเงิน การบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญในด้านการมวย การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ให้มี
มาตรฐานรวมถึงการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในการค้าแรงกายของนักกีฬาให้เกิดความบริสุทธิ์
ยุติธรรมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและมีความต่อเนื่องทางการจัดการ รวมถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
ค่ายยังใช้ในการพัฒนาตนเองในการมุ่งเน้นไปให้ถึงเป้าหมายของค่ายมวยและเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
องค์การที่หัวหน้าค่ายต้องใส่ใจลักษณะของจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของค่ายมวยเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทางขององค์การและกระตุ้นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาและอยู่เหนือคู่แข่งและการบริหารองค์การให้มีความยั่งยืนต่อไป 
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รวมถึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในค่ายให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและมีคุณภาพในการให้บริการ เพราะค่ายมวยจะเข้มแข็งก้าวหน้าได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
บุคลากรในองค์การเป็นส าคัญ เพราะแต่ละคนมีความต่างกัน ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความสามารถ 
เฉพาะ ความคิด และสติปัญญา องค์การต้องพิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสมกับ และทรัพยากรมนุษย์
สามารถพัฒนาให้ศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นได้ ถ้าได้รับการฝึกอบรมการศึกษาและพัฒนาที่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตามความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้การไหลของเงินทุนถ้าได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและเป็นไปตามแผนการของระบบการบริหารด้านการเงินในการการวิเคราะห์การเงินการ
วางแผนก าไรการพยากรณ์ทางการเงินการจัดท างบการเงินและงบกระแสเงินสดได้เป็นอย่างดี รู้
วิธีการบริหารสินทรัพย์ที่มี และมีการต่อยอดผลก าไรอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งในการรักษาค่ายมวยไทยให้คงอยู่และอยู่อย่างยั่งยืน 

2.2 มีระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างแม่นย ามากขึ้น สามารถน า
หลักในการจัดการความรู้ของค่ายมวยไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฝังลึกของกลุ่มผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์และทักษะในการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานดีขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย ซึ่งสิ่งที่ถูก
พัฒนาขึ้นอาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ หรือกระบวนการที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาจากเดิมก็ได้ 
ลักษณะที่สองคือเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic benefits) เป็นการสร้างความส าเร็จใน
เชิงการค้าพาณิชย์โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาสิ่งใหม่ โดยวัดจากรายได้ ตัวเงิน เวลาหรือ
การใช้ทรัพยากร และสุดท้ายการน าความรู้และความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Knowledge and 
creativity idea) โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ต้องเกิดจากการใช้ความรู้และแนวความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐานในการพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่ใช่การเลียนแบบหรือการท าซ้ าเป็นต้น และเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในรูปแบบการพัฒนากีฬาอาชีพและเพ่ือการบริการ มีโครงสร้างมาตรฐานที่
บูรนาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น 

2.3 นักกีฬาและลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอนและการบริการให้มีความ
ปลอดภัยทั้งการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน การก าหนดให้มีหน่วยงานปฏิบัติและวิธี
ด าเนินงานเพ่ือลดหรือขจัดสภาพที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและโรค สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีความ
สัมพันธกัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีไดนั้น ต้องมีกระบวนการป้องกันโรคต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสม โดยการขจัดความเสี่ยงที่น ามาซึ่งการบาดเจ็บและลดอัตราการเกิดและการวางแผนรองรับ
การเกิดเหตุที่น ามาซึ่งความสูญเสียเจ็บป่วย โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลบรรลุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
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บทที่ 2 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์
การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย เพ่ือจัดท าคู่มือการประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวย
ไทย โดยผู้วิจัยได้จ าแนกเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็น 8 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ 
1.1 ความหมายของการจัดการ 
1.2 บทบาทหน้าที่ของการจัดการ 

ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับกีฬามวยไทย 
2.1 ประวัติความเป็นมา  
2.2 ความหมายและความส าคัญในคุณค่ากีฬามวยไทย 
2.3 พระราชบัญญัติกีฬามวย 
2.4 มาตรฐานและสวัสดิการค่ายมวย 

2.4.1 ลักษณะค่ายมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 
2.4.2 ลักษณะค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน   

2.5 เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ  
2.6 เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและรูปแบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานค่าย
มวยไทย 

3.1 แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability 
and Leadership) 

3.2 แนวคิดการบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ People Management 
and Empowerment)  

3.3 แนวคิดการจัดการด้านการเงิน (Financial Management)  
3.4 แนวคิดด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning)  
3.5 แนวคิดเก่ียวกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility) 
3.6 แนวคิดด้านเทคโนโลยี (Technology) 
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3.7 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม (Innovation) 
3.8 แนวคิดเก่ียวกับการยศาสตร์ (Ergonomics) 
3.9 แนวคิดทฤษฎี ความหมายของอารมณ์ (Emotion) 
3.10 แนวคิดความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม (Honesty and Integrity) 
3.11 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ความหมายของเกณฑ์ 
4.2 ประเภทของเกณฑ์ 
4.3 ความหมายของมาตรฐาน 
4.4 หลักการเบื้องต้นของมาตรฐาน 
4.5 ความมุ่งหมายของการก าหนดมาตรฐาน 
4.6 ขอบเขตของการก าหนดมาตรฐาน 
4.7 ข้อก าหนดของมาตรฐาน 
4.8 ประโยชน์ของมาตรฐาน 
4.9 ทฤษฎีเกณฑ์การประเมิน 

ตอนที่ 5 เกณฑ์มาตรฐานที่น ามาเป็นกรอบในการวิจัย 
5.1 เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
5.2 เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการและการจัดการด้านความปลอดภัยกรมอาชีวอนา

มัยและสิ่งแวดล้อม 
5.3 เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬาของอเมริกา 

ACSM 
5.4 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช 
5.5 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
5.6 เกณฑ์มาตรฐานกีฬาต่างๆ 

ตอนที่ 6 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิค (Ethnographic Delphi Futures Research) 
6.1 ข้อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กับ Delphi 
6.2 ขั้นตอนการท าวิจัย EDFR   

ตอนที่ 7 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
7.1 แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
7.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
7.3 การน าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปใช้ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ 

1.1 ความหมายของการจัดการ 
ค า ว่ าการจั ดการ  (Management)  ตามหลั กวิ ช าการ  กับค า ว่ า  การบริ หาร 

(Administration) มีความหมายใกล้เคียงกันและมักจะน ามาใช้แทนกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งค าว่าการบริหาร 
(Administration) นิยมใช้ในการบริหารภาครัฐซึ่งมีความหมายในเชิงศาสตร์ วิทยาการความรู้ เช่น 
การบริหารราชการ รัฐประศาสนศาสตร์ ขณะที่ค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในศาสตร์
ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความหมายในเชิงรูปธรรมหรือเชิงการกระท า โดยเน้นเรื่องการน านโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการได้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้ 
(Implementation) และเกิดผลสัมฤทธิในที่สุด (วิเชียร วิทยอุดม, 2553) 

การจัดการเป็นกระบวนการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์การ โดยใช้
ระบบการจัดการที่เหมาะสม ในระเบียบปฏิบัติที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ โดยให้ค านิยามที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักวิชาการ
แต่ละท่านแต่เนื้อหาและใจความส าคัญจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน หัวใจส าคัญการจัดการหมายถึง 
ศิลปะของการท างานกระบวนที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  เช่น คน 
เงิน อุปกรณ์ในการจัดการโดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Drucker, 2006) ดังนั้นการจัดการตาม
กระบวนการต้องเริ่มต้นจากการวางแผนและตั้งวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การด า เนินการเป็นไป
ตามกรอบที่ก าหนดไว้ โดยมีการพ่ึงพาทรัพยากรหรือปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือใช้ระหว่างการจัดการใน
กระบวนการจัดการนั้น (สมคิด บางโม, 2553) การจัดการสามารถช่วยให้ผู้จัดการสามารถลดจุดอ่อน
ในการด าเนินงานและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ต่ าลง สร้างผลผลิตในองค์การเพ่ิมมากขึ้นโดยบุคคลที่
มีต าแหน่งผู้จัดการเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในทุกช่วงระยะขององค์การยุคสมัยใหม่ สรุปได้ว่าหน้าที่
ความรับผิดชอบส าคัญท่ีผู้จัดการหรือผู้บริหารต้องด าเนินการให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Lussier, 2011) 

โดยให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หมายถึง 
บุคคลหรือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร โดยผู้จัดการต้องมีแผนงานที่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จโดยใช้
บุคคลเหล่านี้นับถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดส าหรับผู้จัดการองค์กร รวมถึงการสรรหา 
คัดเลือกอบรม พัฒนา (Gary, 2009) ทรัพยากรด้านการเงิน (Finalcial Resources) ผู้จัดการใน
องค์กรส่วนมากจัดสรรงบการเงินเพ่ือก าหนดได้ว่าจากการด าเนินแผนงานต่างๆ ของแต่ละแผนกนั้นมี
ความจ าเป็นในการใช้เงินจ านวนเท่าใดภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้งบประมาณสามารถบ่ง
บอกถึงทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ในระบบในการพยากรองค์กรทั้งหมดได้ ทรัพยากรทางกายภาพ 
(Physical Resources) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งที่เคลื่อนที่ ได้และไม่ได้เครื่องมือที่ใช้
ระหว่างกระบวนการท างาน ให้บรรลุเป้าหมายในงานนั้นจะต้องมีการพ่ึงพาทรัพยากรทางกายภาพทั้ง
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ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง ผู้จัดการจ าเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ท างานให้เหมาะสมกับงานเพ่ือให้เกิดความมั่น ใจได้ว่าสิ่งของที่จ าเป็นเหล่านั้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอถ้า
หากทรัพยากรด้านใดด้านหนึ่งสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจและการด าเนินงานในระยะยาว (บัณฑิต จุฬาสัย และเสริชย์ โชติพานิช, 2547) และ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Informational Resources) เทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
จัดการ สารสนเทศมีความจ าเป็นต่อองค์กรมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจในโลก
ยุคปัจจุบันยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมาก จึงจ าเป็นต้องใช้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพ่ือก่อให้เกิดการ
ด าเนินงานทางธุรกิจที่รวดเร็วและเหนือคู่แข่งและยั่งยืน 

1.2 บทบาทหน้าที่ของการจัดการ 
บทบาทหน้าที่ของการจัดการก่อให้เกิดกิจกรรมหลายด้านทางการจัดการประกอบด้วย

ข้อมูลที่ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ขององค์กรในการท าให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในลักษณะที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยผ่านขั้นตอนการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุมทรัพยากรในองค์การ แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 2 บทบาทหน้าที่ของระบบการจัดการ 4 ขั้นตอน  
ที่มา: Jhon R. Schermerhorn, Management (Schermerhorn, 2002) 

จากภาพที่  2 แสดงให้ เห็นถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆ  ของกระบวนการจัดการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน เริ่มจากการวางแผน (Planning) เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การพัฒนากลยุทธ์ โดยการใช้งบประมาณจัดสรรทรัพยากร และการวางนโยบายก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานต่อมาคือการจัดองค์การ (Oraganizing) เป็นการเตรียมงาน การวางโครงสร้าง

การวางแผนเลือก
เป้าหมายและหาวิธีการ

บรรลเุป้าหมาย 

การเป็นผู้น าบริหารงาน 
บุคคลและอ านวยการ 

การควบคุมติดตาม
กิจกรรมการท างานและ

ดูแลให้ถูกต้อง 

การจัดองค์กรก าหนด 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เพื่อให้การท างานสัมฤทธ์ผล 

กระบวนการจัดการ 
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ขององค์การ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพกับต าแหน่งหน้าที่ของการเป็น
ผู้น า (Leading) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (Staffing) คัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน รวมถึงส่งเสริม
ความก้าวหน้าในงานโดยการอบรมและสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือช่วยพัฒนาให้เกิดความรู้ ความถนัด
และมุ่งมั่นกับงาน และการอ านวยการ (Directing) เป็นการใช้อ านาจหน้าที่การให้รางวัลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ รวมถึงการมอบหมายงาน การประสานงานระหว่างพนักงานและการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามผลการท างานของพนักงานในองค์การตามที่ได้รับ
มอบหมายว่าปฏิบัติได้หรือมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามความจ าเป็น 

ในยุคปัจจุบันปัญหาขององค์การในด้านการจัดการที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เกี่ยวข้องกับงาน 3 อย่าง ได้แก่ การบริหารงานองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหาร
การผลิต การปฏิบัติการ การจัดการมีบทบาทส าคัญนอกเหนือจากการแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรม 
แต่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนวางแผนด้านสายงานผลิตในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ 
ส าคัญของการจัดการแบบสมัยใหม่ที่ ผู้จัดการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับเรื่อง
ทั้ง 3 ด้าน เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ เ พ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิด ทั้ง ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได้  หน้าที่ทั้ง 3 ด้านมีรูปแบบ ลักษณะดังต่อไปนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2553) ด้านหน้าที่
การบริหารงานและองค์การ ส่วนนี้ผู้จัดการต้องศึกษาเพ่ือเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องการวางแผน การจัด
องค์การ รวมถึงกระบวนการบริหารงานในองค์กร และเข้าใจถึงบริบทของกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ
ว่ามีโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และตรวจสอบระบบการ
ควบคุมการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ ได้วางไว้หรือไม่ ด้านหน้าที่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวผู้จัดการต้องเรียนรู้ทักษะในการเข้าถึงกระบวนการสรรหาบุคคลที่ดีมีศักยภาพสูงเพ่ือดึงดูดคนกลุ่ม
นี้ให้เข้ามาท างานในองค์กร นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาพนักงานเก่าให้ท างาน
เพ่ือองค์กรในระยะยาวจนกระทั้งเกษียณอายุงาน รวมถึงจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีภาวะผู้น าสูง
ให้มีโอกาสได้เข้ามาท าหน้าที่ บริหารงานและพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าต่อไปและด้านหน้าที่
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ในส่วนนี้ ผู้จัดการต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมในกระบวนการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ภายในระบบการจัดการถือเป็น
องค์ประกอบพ้ืนที่ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การในการด าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการต้องค านึงถึงแผนการบริหาร การจัดการโครงสร้างองค์การ การเป็นผู้น าที่มี
ความสามารถบริหารทรัพยากรภายในองค์การเป็นได้ทั้งทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทุน และทรัพยากร
ที่เป็น วัตถุดิบ รวมถึงควบคุมติดตามผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านที่พัฒนาแล้วและด้านที่ยังต้องแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ข้อมูลย้อนกลับและน าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานครั้งต่อไป 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเป็นงานที่
มีความส าคัญอย่างมากในองค์การและเป็นกลไกหลักของการด าเนินงานภายในองค์การ รวมถึงการ
จัดการที่ดีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ รวมถึงการจัดสรรสิ่งจ าเป็นต่างๆ ใน
กระบวนการบริหารงานขององค์กร นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรทั้งหมด โดยระบุถึงทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ภายใน
องค์กร การจัดการที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อองค์กรคือท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้า
ขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อผู้บริหารคือสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้และต่อผู้ปฏิบัติคือเข้าใจภาระหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับฝ่ายผ่านอื่น 

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกีฬามวยไทย 

2.1 ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย 
มวยไทยในปัจจุบันเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นกีฬาเพ่ืออาชีพและเป็นมรดก

ประจ าชาติไทยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชนชาติไทยอันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษไทยและสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้โดยใช้อาวุธในกายอัน
ประกอบด้วย หมัด เท้า เข่า ศอก ที่ไม่สามารถหยิบยืมกันได้ ต้องใช้ทั้งกายและใจในการผสานศีล
สมาธิและปัญญาในการต่อสู้ มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย มวยไทยเริ่มขึ้น
สมัยใดไม่มีเอกสารหรือหนังสือเล่มใดระบุไว้ แต่เท่าที่ได้ปรากฏให้เห็นนั้นมวยไทยเกิดขึ้นมานานแล้ว 
และอาจเกิดขึ้นมาพร้อมกับชาติไทย เพราะมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่ทหารทุกคนต้องฝึก
ควบคู่ไปกับการใช้อาวุธในการท าศึกสงคราม 

ประวัติศาสตร์แห่งชนชาติและเผ่าพันธุ์บันทึกไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 1400 การต่อสู้โดยการน า
ร่างกายเป็นอาวุธท าลายคู่ต่อสู้และป้องกันตัวไปพร้อมกัน โดยพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ มีแบบต าราที่ศึกษาเล่าเรียน สามารถถ่ายทอดกันได้จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
หลากหลายแม่ไม้ ลูกไม้ และขบวนท่าลีลาแห่งกลยุทธ์ ชั้นเชิงการต่อสู้ ภายใต้ศาสตร์แห่งศิลปะที่
เรียกว่า พาหุยุทธ์ เป็นการต่อสู้ด้วยแขน การชกมวย การปล้ า ศิลปะมวยไทยจึงเกิดขึ้น หรือมีขึ้นเอง
จากสัญชาติญาณการเอาตัวรอดจากภัยสงคราม และจากวิญญาณของเผ่าพันธุ์ อิสระกับกาลเวลากว่า 
2000 กว่าปีที่เรียกตัวเองว่า ไท เดินทางผ่านกาลเวลาแห่งการประดิษฐ์ คิดค้นรูปแบบและลีลาแห่ง 
มวย จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย มวยไทยจึงเป็นค าอธิบายถึงชนชาติ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ไทย ที่ไม่สามารถเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนไปได้ นอกจากค าว่า มวยไทย (World Muaythai Magazine, 
1998)  

มวยไทยถูกแบ่งออกเป็นยุคที่มีความหมายและแสดงถึงวิวัฒนาการณ์ ดังนี้คือ มวยไทย
สมัยสุวรรณภูมิ (ก่อนพุทธกาล-พ.ศ. 1240) มีต้นก าเนิดมาจากวัฒนธรรมสุวรรณภูมิและตามที่กฎ
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มนเทียรบาลยุคต้นกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงว่า การปล้ ามวย ซึ่งเป็นการละเล่นในพระราชพิธีของราช
ส านักกรุงศรีอยุธยาที่มีการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคละโว้ อโยธยา ราวหลัง พ.ศ. 1500 เ พ่ือใช้เตรียม
กองทัพโดยการให้ประชาชนฝึกซ้อมในการป้องกันดินแดน นับได้ว่ามวยไทยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ
ชาวสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดผ่านทางครอบครัวจากพ่อแม่สู่บุตรธิดาของผู้น าหัวเมืองต่างๆ (ชาญชัย ยม
ดิษฐ์ และคณะ, 2553) 

มวยไทยสมัยกรุงสุโขทัยการชกมวยในยุคนี้ใช้เป็นยุทธวิธีประกอบการใช้อาวุธส าหรับ
ต่อสู้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกเป็นวิชาแขนงหนึ่งที่เจ้าฟ้าแผ่นดินและโอรสของกษัตริย์ต้องเรียน
เพราะเป็นคุณสมบัติของขุนศึกในฐานะจอมทัพไทยมีการบูรณาการใช้ร่วมกับอาวุธอ่ืนๆ ในระยะ
ประชิดตัว ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะชั้นสูงส าหรับชาติไทยขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดวิชาแขนงนี้สู่
สามัญชนโดยใช้วัด เป็นสถานที่เรียนมวยไทยและมีบ้านของท่านขุนมูลนายเปิดเป็นส านักต่างๆ ต่อมา
มวยไทยได้จัดเป็นกีฬานันทนาการแข่งขันกันเป็นประเพณีในยามจบการท าศึกสงครามและทดสอบ
ความเป็นชายชาตรี (ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร, 2554) 

มวยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคทองของมวยไทย เพราะการฝึกมวยไทยมีความส าคัญ
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับผู้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ระดับข้าราชการ
รวมถึงสามัญชนเพราะวิชามวยไทยนอกจากปกป้องชาติบ้านเมืองจากศัตรูแล้วยังแสดงถึงความเป็น
ชายชาตรีและเป็นหนทางให้ประชาชนก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการต าแหน่งที่สูงสุดในกรม
ทนายเลือกหรือกรมนักมวยได้ ดังนายมะเดื่อที่ได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าสรรเพชญที่ 8 หรือ
สมเด็จพระเจ้าเสือ และกรณีของนายทองดี ฟันขาว หรืออีกนาม พระยาพิชัยดาบหัก ที่ได้ขึ้นเป็นพระ
ยาไชยบูรณ์ครองเมืองพิชัย อุตรดิตถ์ และวันที่นายขนมต้มชกกับพม่านั้นเป็นวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2313 และต่อมาจึงได้สืบค้นพบว่าพระเจ้าเสือมีความเชี่ยวชาญมวยไทยมาก ถือเอาวันที่ 6 กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็นวันมวยไทยซึ่งเป็นวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ (คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 
2540) มวยไทยสมัยกรุงธนบุรี ยุคนี้เป็นการฝึกของทหารเพ่ือเตรียมพร้อมก าลังพลยามท าศึกสงคราม
รวมถึงเป็นกิจกรรมการแข่งขันของผู้ชายด้านฝีมือมวยไทยด้วย การฝึกมวยยุคนี้แพร่ออกไปตามบ้าน 
วัด ส านักมวย บรรดาครูมวยมีชื่อเสียงขึ้นมาก ต่อมามวยไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่าง
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325 - 2411 ประมาณ 86 ปี กีฬามวยไทยเป็นศิลปะประจ าชาติ มี
การจัดแข่งขันในงานเทศกาลประจ าปี เริ่มมีกติกาการแข่งขันเป็นยกโดยใช้กะลามะพร้าวที่มีรูลอยน้ า
ถ้ากะลามะพร้าวจมถึงก้นอ่างก็จะตีกลองเป็นสัญญาณหมดยกแข่งจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ (จรัส
เดช อุลิต และคณะ, 2541) 

สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ศึกษาศิลปะมวยไทย
จากส านักมวยหลวง โดยมีหลวงพลโยธานุโยคครูมวยหลวงเป็นผู้ฝึกสอนพระองค์ทรงโปรดมาก และ
ยุคนี้มีมวยไทยได้แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้



  24 

ของประเทศ นักมวยที่เจ้าเมืองน ามาแข่งขันล้วนแต่คัดเลือกคนที่มีฝีมือดีทั้งสิ้น (ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ
คณะ, 2553) จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ พ.ศ.
2453 ต่อมาในปี พ.ศ. 2457–2461 ไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทหารไทยได้
แสดงความสามารถเชิงมวยไทยให้ทหารและประชาชนชาวยุโรปสร้างความชื่นชอบและประทับใจกับ
ผู้ชมเป็นอย่างมาก โดยมีพลโทพระยาเทพหัสดินเป็นแม่ทัพคุมทหารไทยไปร่วมรบในครั้งนี้ ท่านเป็น
ผู้สนใจมวยไทยมากและท่านจัดให้มีการชกมวยไทยโชว์ที่ยุโรปสร้างความชื่นชอบและประทับใจอย่าง
ยิ่ง ถือเป็นครั้งแรกที่มวยไทยเริ่มเผยแพร่ในแถบยุโรปต่อมาสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2468 - 2477 ระหว่างปี พ.ศ.2466 - 2472 พลโทพระยาเทพหัสดินได้
สร้าง สนามมวยหลักเมืองท่าช้างขึ้นและได้มีการจัดการแข่งขันเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันคือบริเวณโรง
ละครแห่งชาติโดยเวทีดังกล่าวใช้เชือกก้ันเพื่อป้องกันนักมวยตกเวที 

สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลระหว่างปี พ.ศ.2478 - 
2484 คหบดีผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้สร้างเวทีมวยขึ้น ชื่อ สนามมวยสวนเจ้าเชต ปัจจุบันคือที่ตั้งกรม
รักษาดินแดนจากการควบคุมของทหารมีการด าเนินการเป็นอย่างดี เพ่ือน ารายได้ไปบ ารุงกิจการ
ทหาร ต่อมาได้ยกเลิกไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้ง ที่ 2 และในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างปี พ.ศ. 2489-2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดคือกีฬามวย ไม่ว่า
จะเป็นมวยสากลอาชีพ, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทย โดยในหลวง ร.9 ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเป็นประธานทอดพระเนตรการแข่งขันของนักมวยไทยกับต่างชาติหลายต่อหลายครั้ง ครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรง เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแข่งขัน ณ เวทีราชด าเนิน วันที่ 13 พ.ย.2504 โดยเสด็จพระ
ราชกุศล สมทบทุนนักมวยไทยในมูลนิธิอานันทมหิดลทรงทอดพระเนตรตั้งแต่คู่ แรกจนถึงคู่สุดท้าย 
โปรโมเตอร์ขณะนั้น คือ เทียมบุญ อินทรบุตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่คน
วงการมวยควรต้องน้อมน ามาใส่กระหม่อมตราบนานเท่านานจนกระทั้งปัจจุบันในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬามวยไทยตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ โดยเสด็จ
พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยในหลายวาระโอกาส ทั้งการเสด็จพระราช
ด าเนินโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และการเสด็จพระราชด าเนินโดยพระองค์เอง และ
สิ่งส าคัญที่สุดคือ ทรงรับสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ตามค ากราบบังคมทูลเชิญ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ยังพระราชทานพระราชด ารัสแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ สะท้อนถึง
ความสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยในการอนุรักษ์มวยไทยให้คงอยู่และแพร่หลายในระดับสากล 
ดังพระราชด ารัสที่พระราชทานผ่านพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ และคณะผู้เข้าเฝ้าฯในหลายวาระ ดัง
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ความตอนหนึ่งว่า มวยไทยนั้นเป็นวิถีชีวิตของไทย การสนับสนุนมวยไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน ให้คน
ไทยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสาน ยินดีสนับสนุนมวยไทย ยินดี
สนับสนุนการด าเนินงาน ถ้ามีอะไรเพ่ิมเติมขอให้บอกได้ตลอดเวลา (ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2555) 

จากการศึกษาประวัติมวยไทยข้างต้น สรุปได้ว่า มวยไทยแบ่งออกเป็น 4 ยุคคือยุค นักรบ 
มีบทบาทในการท าศึกสงครามส าหรับทหาร พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ และขุนนางต้องเรียนรู้
ทักษะวิชามวยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการต่อสู้ ยุคนักสู้ นักแสดง เพ่ือเลื่อนฐานะและความบันเทิง สมัยกรุง
สุโขทัยเป็นยุคการชกมวยเพ่ือความบันเทิงหรือการแสดง ยุคนักกีฬาสมัครเล่น มวยสยามกับความ
ทันสมัยเป็นยุคที่เปิดรับวัฒนธรรมจากตะวันตก การชกมวยพัฒนาเป็นกีฬาผู้ใหญ่ระดับขุนนางในการ
เป็นผู้ประกอบการสนับสนุนค่ายมวยคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ (ทิฆัมพร เอ่ียมเรไร, 
2554) ปัจจุบันเป็นยุคที่การจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใน
ด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับกลุ่มบุคคล 3 ฝ่าย ที่มีหน้าที่ในระดับการจัดการ ได้แก่ นาย
สนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขัน (โปรโมเตอร์) และหัวหน้าค่าย แต่ละฝ่ายต่างมีบทบาทส าคัญต่อการ
ท าหน้าที่การจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การน าบุคลากร และการประเมินผล เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายการแข่งขันมวย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักกีฬาประเภทการบริการ (พัชรมน รักษพลเดช 
และอนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต, 2560) 

2.2 ความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของมวยไทย 
มวยไทยเปรียบเสมือนกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยมีการใช้อวัยวะในร่างกายเป็นอาวุธ 

เช่น ศอก เข่า เท้า หน้าแข็ง หมัด เป็นศิลปะต่อสู้และแข่งขัน การออกก าลังกายเพ่ือช่วยพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา (โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, 2522) แม้แต่ประมุขของชาติใน
อดีตต้องให้ความส าคัญมากเช่นเดียวกับการฝึกดาบหรือทวน ปัจจุบันแทบจะไม่มีการท าสงคราม แต่
มวยไทยยังเป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงสังคมอีกด้วย (จรัสเดช 
อุลิต และคณะ, 2541) เพราะมวยไทยเป็นทั้งกีฬาและเป็นยุทธวิธีของชาติไทย ที่ประดิษฐ์คิดโดยใช้
อวัยวะบางส่วนของร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ศัตรูและป้องกันตัวได้ในเวลาเดียวกันในความแข็งแรงดุดัน
ของกีฬามวยไทยยังประกอบด้วยเสียงดนตรีบรรเลงก่อนท าการแข่งขันกีฬามวยไทยด้วยซึ่งการชกบน
เวทีนั้นมีกฏกติกาที่มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่าเพราะมวยไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์
เพราะเป็นวิชาการที่ทุกคนอาจจะศึกษาหาความรู้ได้เหมือนวิชาแขนงอ่ืนๆ ส่วนที่เป็นศิลป์เพราะ
ศาสตร์แขนงนี้เต็มไปด้วยกลยุทธ์ซึ่งยากจะเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในการสัมผัสสีหน้าแววตา
อาการหลังจากโดนอาวุธ (ชาญณรงค์ สุหงษา, 2545) 

จากความหมายของมวยไทยดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า มวยไทย หมายถึง ความ
หลากหลายของคุณประโยชน์การเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นการต่อสู้ป้องกันตนเอง เป็นเกมส์กีฬาที่มี
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กฎกติกา เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีทางดนตรีและลีลาการไหว้ครูและความแข็งแรงของ
ร่างกายและมวยไทยยังเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในหลายประการคือ  มวยไทยช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางกาย และจิตใจ 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มวยไทยส าคัญต่อชุมชน สังคม เป็นกิจกรรมการออกก าลัง
กายส่วนบุคคล ร่วมถึงกลุ่มคน มวยไทยยังใช้เป็นการเล่นสนุกสนาน ฝึกหัดเพ่ือการแข่งขันและเป็น
กิจกรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลประเพณี เพ่ือเป็นสื่อสัมพันธ์ของคนในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดความร่วมมือกันในสังคม 

มวยไทยส าคัญต่อประเทศชาติ ในการด ารงเอกราช ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
การรบศึกสงครามหรือใช้กับ ทหาร ต ารวจไทย ที่ได้รับการฝึกฝนเรื่ องมวยไทยอย่างต่อเนื่อง (จรวย 
แก่นวงษ์ค า, 2530) มวยไทยแพร่หลายเป็นที่นิยมกันในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
ท าให้ชาวต่างชาติรู้จักคนไทยในความสามารถด้านมวยไทยโดยจ้างครูมวยคนไทย สร้างรายได้ให้
ประเทศไทยอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี อีกทั้งมวยไทยส าคัญต่อนานาชาติ ต่อชาวโลก เนื่องจาก 
หลายประเทศสนใจศิลปะการต่อสู้มวยไทย ในด้านการออกก าลังกายและการแข่งขัน มีการตั้งชมรม
และองค์การมวยไทยในต่างประเทศมากมาย ท าให้กีฬามวยไทยเป็นสื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ
วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากขึ้น ในอดีตมวยไทยคือสิ่งคู่ราชบัลลังก์ ต้องได้รับการฝึกสอน 
อบรมให้เป็น ผู้ เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นคุณธรรมประจ าตัวนักมวยไทย ท าให้พระมหากษัตริย์ไทยโบราณทรงโปรดปราน
นักมวยไทยมากโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชองค์รักษ์ ทนายเลือก ทนายต ารวจ ต ารวจหลวง และ
มหาดเล็ก และมวยไทยท าให้เกิดความมั่นคงของชาติเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม สร้างความมั่นคง
ของชาติ กีฬามวยไทยช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คนไทยด้วยกัน (โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, 2522) 

สรุปได้ว่ามวยไทยมีความส าคัญต่อบุคคล ชุมชน สังคม ราชบัลลังก์ ประเทศไทยและ
นานาชาติ เพราะว่ามวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่ทรงคุณค่า เป็นศิลปะ การต่อสู้ชั้นสูงที่
เป็นเอกลักษณ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษ เป็นทั้งกีฬาที่สามารถน ามาสร้างเสริมสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งสามารถน ากีฬามวยไทยมาสร้างรายได้ ประกอบเป็นอาชีพ
พัฒนามาสู่รูปแบบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความยั่งยืนอันทรงคุณค่ากีฬาไทยได้ 

2.3 พระราชบัญญัติกีฬามวย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดฯเกล้าได้

ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติ บาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
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แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน ายินยอมของ
รัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ความหมายมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย 

หัวข้อ ความหมาย 

กีฬามวย การแข่งขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล 

นักมวย  ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย 
สนามมวย อาคาร สถานที่ หรือบริเวณอ่ืนใด ส าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬามวย

เป็นปกติ 
นายสนามมวย ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนและจัดการดูแลผลประโยชน์ของนักมวยโดย

ได้รับค่าตอบแทน 
ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ผู้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามวย 

หัวหน้าค่ายมวย ผู้เป็นเจ้าของค่ายมวย 

ผู้ตัดสิน ผู้ห้ามมวยบนเวทีและผู้ให้คะแนนการแข่งขันกีฬามวย 
ผู้ฝึกสอน ผู้ซึ่งท าหน้าที่ฝึกสอนศิลปะมวยไทยหรือมวยสากล 

การล้มมวย การเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยแสร้งชกแพ้ และให้หมายรวมถึงการเข้า
แข่งขันกีฬามวยโดยได้มีการก าหนดผลการแข่งขันไว้เป็นการล่วงหน้า 

เงินรางวัล เงินที่ให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักมวยในการแข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง
ตามท่ีได้ท าความตกลงไว้ 

บุคคลในวงการกีฬามวย นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย นาย
สนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย 

คณะกรรมการ คณะกรรมการกีฬามวย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

นายทะเบียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย และ ผู้ซึ่งผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยมอบหมาย 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกีฬามวยประกอบด้วย
รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นายก
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน และให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
ประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งตามวรรคหนึ่ งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ซึ่งมี
ประสบการณ์เก่ียวกับกีฬามวย ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีภูมิล าเนาได้ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
อย่างน้อยสี่คนในมาตรา 12 นั้นคณะกรรมการมีอ านาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือ
ส่งเสริมสวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยที่เป็นบุคคลธรรมดาในกรณีที่
ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอ่ืนควรแก่การสงเคราะห์มาตรา 15 ในการ
แข่งขันกีฬามวยแต่ละครั้ง ผู้จัดรายการแข่งขันมวย หัวหน้าค่ายมวยหรือผู้จัดการนักมวยตามที่ได้ตก
ลงแล้วแต่กรณี ต้องจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักมวย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าตอบแทน
รวมกันทั้งหมดที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวยตกลงจ่ายให้แก่นักมวย หัวหน้าค่ายมวย และผู้จัดการนักมวย 
โดยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักมวยและต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการแบ่งและการจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
บรรดาทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่นักมวยโดยตรงในการแข่งขันกีฬามวย ให้ตกเป็นของนักมวยทั้งหมด  

นอกเหนือจากการในส่วนของการส่งเสริมสวัสดิการนักมวยตามมาตรา 20 ให้นาย
ทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวยและออกบัตรประจ าตัวนักมวยผู้ฝึกสอน และ
หัวหน้าค่ายมวย ซึ่งมาตราที่ 29 นักมวยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่
เป็นโรค ไม่มีปัญหาทางสภาพจิตใจตามที่ก าหนดและผู้เยาว์ที่จดทะเบียนเป็นนักมวยแล้ว อาจท านิติ
กรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามวยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีก ส่วน
นักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายหนึ่งในการชกแต่ละครั้งเพียงค่ายเดียวและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยอย่างเคร่งครัดตามมาตรา 30 สืบเนื่องถึงผู้ ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ
หัวหน้าค่ายมวยต้องไม่เป็นโรคต่างๆ ตามที่ก าหนดใน มาตรา 31  และที่ส าคัญตามมาตรา 32 ให้
นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยจ าเป็นต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและขอมีบัตร
ประจ าตัว และเมื่อจดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 32 ภายหลังปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ
ข้อหนึ่งข้อใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ดังกล่าว นายทะเบียนสามารถเพิกถอนทะเบียนดังกล่าวได้
ตามมาตรามาตรา 34 และหัวหน้าค่ายมวยต้องจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐานและจัดให้มีสวัสดิการแก่
นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องในค่ายมวยที่ตนเองดูแลรับผิดชอบตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดมาตรา 46 (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติกีฬามวย, 2542) 
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สรุปได้ว่า นโยบายของรัฐและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดทั้งกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติกีฬามวยเป็นหัวใจหลักในการด าเนินการบริหารจัดการรูปแบบกระบวนการกิจกรรม 
กีฬามวยไทยในทุกมิติ เพ่ือการก าหนดกฎเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในทุกด้านรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
รู้จักคุณค่าของกีฬามวยไทย ทั้งมิติของการพัฒนาคนและองค์การ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ต่อไป 

2.4 มาตรฐานและสวัสดิการค่ายมวย 
ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยมาตรฐานและสวัสดิการค่ายมวย พ.ศ.2543 โดย

ระบุสาระส าคัญไว้ ดังนี้ เพ่ือให้การบริหารการจัดการค่ายมวยมีมาตรฐาน และมีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 9 (5) และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกีฬา
มวยจึงออกระเบียบก าหนดให้หัวหน้าค่ายมวยบริหารจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐานและจัดให้มี
สวัสดิการ แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับค่ายมวยไว้ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยมาตรฐานและสวัสดิการค่าย
มวย พ.ศ. 2543 ค่ายมวย หมายความว่า สังกัดของนักมวย หัวหน้าค่ายมวย หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของ
ค่ายมวย นักมวย หมายถึง ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย ผู้ฝึกสอน หมายถึง ผู้ฝึกสอนศิลปะมวยไทยหรือ
มวยสากล บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ในค่ายมวย ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พ่ีเลี้ยงนักมวย
และผู้ท าการฝึกซ้อมเพ่ือเป็นนักมวย สวัสดิการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่นักมวยผู้ฝึกสอน
และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาหัวหน้าค่ายมวยต้องบริหารจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐาน ดังนี้คือ 
ก าหนดให้มีชื่อค่ายมวยชื่อเดียว ซึ่งหัวหน้าค่ายมวยใช้เป็นชื่อในการขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้าค่าย
มวยต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ชื่อค่ายมวยต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ ากันและไม่พ้องหรือคล้ายคลึงกับค่ายมวยอ่ืน 
ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและไม่เป็นชื่อต้องห้ามหรือขัดกับกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคลและจัดให้
มีสถานที่ฝึกซ้อมของนักมวย หรือผู้ท าการฝึกซ้อมเพ่ือเป็นนักมวย ณ สถานที่ตั้งของค่ายมวย หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่หัวหน้าค่ายมวยก าหนด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสุขอนามัยเหมาะสม และมีขนาดเหมาะสม
กับจ านวนบุคลากรประจ าค่ายมวย พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการฝึกซ้อม หรือฝึกสอนนักมวย 
หรือผู้ท าการฝึกซ้อม เพ่ือเป็นนักมวย โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของการฝึกซ้อม หรือการ
ฝึกสอนเป็นส าคัญ กรณีค่ายมวยไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมต้องให้หัวหน้าค่ายมวยด าเนินการบริหารจัดการ
โดยวิธีอ่ืน เพ่ือให้นักมวยได้รับการฝึกสอนและฝึกซ้อมในสถานที่ฝึกซ้อมอ่ืนได้ ทั้งนี้สถานที่ ใช้ในการ
ฝึกซ้อมหรือฝึกสอนดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนด ด้วย 

รวมถึงหัวหน้าค่ายมวยมีหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ ไม่จัดให้นักมวยที่สังกัดค่ายมวยอื่นเข้า
แข่งขันชกมวยในนามค่ายมวยที่ตนเองเป็นหัวหน้าค่ายมวย ซึ่งต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติภายในของ
ค่ายมวย และปิดประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ ต้องสอดส่องดูแล ควบคุม ให้นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
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กติกา ในการแข่งขัน และระเบียบของค่ายมวยโดยเคร่งครัด อีกทั้งต้องควบคุม ดูแลให้นักมวย  ผู้
ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบของสนามมวย ไม่ก่อความวุ่นวายหรือกระท าการ
ใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี การใช้สิทธิใด ๆ ต้องกระท าอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้องเที่ยงธรรม โดยมีการอบรมเพ่ือปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัยตามโอกาส ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีความเข้าใจในการวางแผนชีวิตและการด ารงชีพในอนาคตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้นักมวย 
ผู้ฝึกสอนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องในค่ายมวยได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง กติกามาตรฐานส าหรับการ
แข่งขันกีฬามวย การฝึกซ้อมที่ถูกวิธี และการใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนสมรรถภาพทาง
กาย และการรักษาสุขภาพ หรืออาจรวมถึงด้านกายภาพด้วยก็ได้ส่งเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการความปลอดภัย และความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการดูแลสุขภาพของนักมวยที่ 
จากการแข่งขันระหว่างพักฟ้ืนตามความเหมาะสมในกรณีที่นักมวยเป็นผู้ เยาว์หัวหน้าค่ายต้องดูแล
ความปลอดภัยของนักมวยในการเข้าแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีพิเศษด้วย 

นอกจากนี้หัวหน้าค่ายมวยต้องจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามสมควร ดังนี้ คือ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้านการศึกษา โดยส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือนักมวยให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม สวัสดิการด้านที่พักอาศัย โดยจัดอุปกรณ์
เครื่องนอน สื่อสันทนาการตามความเหมาะสม สวัสดิการด้านโภชนาการ เครื่องบริโภคและอาหาร
บ ารุงร่างกายตามหลักโภชนาการ สวัสดิการด้านการด ารงชีพ โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ในระหว่างที่ไม่มีรายได้จากการแข่งขันกีฬามวยตามควรแก่กรณี และสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ตามที่
เห็นสมควร เช่น การประกันสุขภาพ ทัศศึกษาเครื่องอุปโภคฯลฯ กรณีที่หัวหน้าค่ายมวยมิได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ สามารถเพิกถอนทะเบียนหัวหน้าค่ายมวยได้ โดยระเบียบปฏิบัตินี้
ให้นายทะเบียนเป็นผู้รักษาการ และให้มีอ านาจและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 

จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติกีฬามวยไทย พ.ศ. 2542 ว่าด้วยมาตรฐานและ
สวัสดิการค่ายมวยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพให้ค่ายมวยในการ
บริหารจัดการคน ทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการ ในด้าน
สวัสดิการแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม ตามที่
เห็นสมควร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) 
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2.4.1 ลักษณะค่ายมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน ดังภาพที่ 3 

    

    
ภาพที่ 3 ค่ายมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในค่ายมวยถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพท าให้นักกีฬาในค่ายได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและได้รับรางวัล
แชมป์จากเวทีมาตรฐานในระดับประเทศ การพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก สนาม
มวยค่ายมวยและการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้กับมวยไทยให้ครอบคลุมทุก
ด้านในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งระบบและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ฝึกซ้อมและการเรียนการสอน (อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554) 
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2.4.2 ลักษณะค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 

ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพนักมวยซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นนายสนามมวยผู้จัดรายการ
แข่งขันมวยหัวหน้าค่ายมวยแพทย์ประจ าสนามมวยผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพนักมวยและนักมวยจะต้องมีความรู้ว่าการประกอบ
อาชีพนักมวยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, 2554) 

2.5 เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ พ.ศ.2555 
ตามมติที่ประชุมคณะท างานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ

วันที่ 2 เมษายน 2555 ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬามวยไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ค่ายมวยไทยได้รับการ
ยอมรับถึงความเป็นมาตรฐานธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทยในต่างแดน โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของค่ายมวยไทยในต่างประเทศ มีองค์ประกอบคือ มีนักมวย หรือสมาชิก หรือ
ผู้สนใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนมวยไทยเพ่ือการออกก าลังกาย หรือใช้ต่อสู้ป้องกันตัว หรือเพ่ือการแข่งขัน มี
ครูมวยไทยอยู่ประจ าค่ายมวยอย่างน้อย 1 คน  มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยหรือหลักสูตรมวย
ไทยเพ่ือให้บริการแก่นักมวยหรือสมาชิกหรือผู้สนใจ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งค่ายมวยมีการก าหนด
ทิศทางในการบริหารและพัฒนาค่ายมวยไทยอย่างชัดเจน มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ส าคัญและ
จ าเป็นพ้ืนฐาน คือ เวที เป็นสถานที่ที่ประกอบขึ้นเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬามวย หรือฝึกซ้อมมวยไทย 
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โดยต้องสร้างให้แข็งแรงปลอดภัย ได้ระดับ ปราศจากสิ่งกีดขวางและพ้ืนที่เวทีต้องยื่นออกไปนอก
เชือกก้ันอย่างน้อย 1 เมตร พ้ืนเวทีต้องอยู่สูงจากพ้ืนที่ตั้งไม่ต่ ากว่า 1.20 เมตร และไม่เกิน 1.50 เมตร 
โดยตั้งเสาที่มุมทั้ง 4 ด้าน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12.5 เซนติเมตร และสูงขึ้นไปจากพ้ืนที่ตั้งไม่
เกิน 2.70 เซนติเมตรพ้ืนเวทีต้องปูด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม เช่น ยาง ผ้าอ่อน ฟองน้ า หรือวัสดุอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความหนาระหว่าง 2.5 เซนติเมตร ถึง 3.75 เซนติเมตร ปูทับด้วย ผ้าใบให้ตึง
เรียบ และมิดชิดคลุมพ้ืนที่เวทีทั้งหมด เชือกกั้นเวทีมี 4 เส้น หุ้มด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่ม และเรียบมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ขึงตึงกับเสาทั้งสี่ของเวที เชือกแต่ละเส้นสูงจากพ้ืนเวทีขึ้นไปถึง
ด้านบนของเชือก 45 เซนติเมตรผ้าเหนียว 2 ชิ้น มีขนาดกว้าง 3 – 4 เซนติเมตร มีระยะห่างเท่าๆ กัน 
ผ้าที่ผูกนั้นต้องยึดแน่น มุมทั้งสี่ต้องหุ้มนวมหรือวัสดุอ่ืนให้เรียบร้อย สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
แก่นักมวย ต้องมีบันไดที่มุมแดง และมุมน้ าเงิน 

นอกจากนี้ค่ายมวยไทยในต่างประเทศอย่างน้อยควรมีขนาดเนื้อที่และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
คือมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร พ้ืนที่ส าหรับฝึกซ้อม มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 
เซนติเมตร ต้องมีกระสอบ อย่างน้อย 5 ใบ เป้าป้องกันหน้าท้อง อย่างน้อย 5 อัน เป้ายาวส าหรับเตะ 
อย่างน้อย 5 อัน มีเป้าสั้น หรือเป้าโค้ง อย่างน้อย 5 คู่ ควรมีกางเกงมวยไทยและอุปกรณ์ประกอบชุด
มวยไทยตามความเหมาะสม ด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า, เครื่องยกน้ าหนัก, เครื่อง
ออกก าลังกายชนิดอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ชุด เวทีมวยส าหรับลงนวม 1 เวที ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ชาย และหญิง แยกกันอย่างละ 1 ห้องและห้องส าหรับเจ้าของค่ายอาจใช้เป็นห้องประชุม โรงฝึก
ส าหรับสอนนักมวย ประมาณ 20 คน ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และควรมี
กระจกเงาเพ่ือดูท่าทางในการฝึกในส่วนของคุณสมบัติของนักมวย หรือสมาชิก หรือผู้สนใจที่จะเรียนรู้ 
ฝึกฝนมวยไทย คือผู้มีความต้องการหรือสนใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนมวยไทย เพ่ือการออกก าลังกายหรือ
เพ่ือใช้ต่อสู้ป้องกันตัวหรือเพ่ือการแข่งขัน และไม่เป็นโรคติดต่อ ตามที่ก าหนดและในด้านคุณสมบัติ
ของครูมวย จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรครูมวยไทย หรือผู้ฝึกสอนมวยไทยจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย หรือสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทย หรือจบการศึกษาทางด้านมวยไทยหรือพลศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และได้ลงทะเบียน
เรียนวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย อย่างน้อย 1 หน่วยกิจ ผ่านการฝึกอบรมมวยไทยจากค่ายมวยไทย
ในประเทศที่ถูกกฎหมายตาม พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 ต้องรัก และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจ
ใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ 
และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ (5 ครูมวยต้อง
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกายวาจาและจิตใจ 

จากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศตามมติที่ประชุมคณะท างาน
ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2555 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม
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สนับสนุนมาตรฐานค่ายมวยไทยไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการด าเนินกิจการมวยไทยของ
ค่ายมวยไทยในต่างประเทศและเป็นกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานใน
การมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทย และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยแม้อยู่ในต่าง
แดน (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) 

2.6 เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ พ.ศ.2558 
ด้วยคณะกรรมการกีฬามวยไทยในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 

2558 มีมติเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ เพ่ือให้ค่ายมวยไทยในประเทศมีมาตรฐานการ
บริหารจัดการที่เป็นสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กีฬามวยไทยได้รับความนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (5)แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 
คณะกรรมการกีฬามวยจึงออกประกาศ เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพโดยประกาศนี้เรียกว่า 
ประกาศคณะกรรมการกีฬามวย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ พ.ศ.2558 ให้มีผลบังคับ
เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ 
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของค่ายมวยไทยอาชีพ คือจะต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 
ตารางเมตร กระสอบไม่น้อยกว่า 5 ใบ เป้าป้องกันหน้าท้อง ไม่น้อยกว่า 3 อันเป้ายาวส าหรับเตะ ไม่
น้อยกว่า 3 อัน มีเป้าสั้น หรือเป้าโค้ง ไม่น้อยกว่า 3 คู่ เครื่องออกก าลังกายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
ห้องพัก ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชายและหญิง เวทีมวยขนาดอย่างน้อย 5x5 เมตร เครื่องชั่งน้ าหนัก 
หมวกกันน็อค (Head Guard) สนับศอก เป้าป้องกันล าตัว สนับแข็ง เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 โครงสร้าง
บุคลากร ประกอบด้วย มีแผนผังโครงสร้างบุคลากรของค่ายมวยไทยอาชีพที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจน ดังนี้คือ หัวหน้าค่ายมวย ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้าค่ายมวยกับส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวย จัดสถานที่ อุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่
พัก และอาชีวอนามัย แก่นักมวยและบุคลากรในค่ายมวย ดูแลการฝึกซ้อมของนักมวย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในค่ายมวย รวมทั้งการติดตาม ความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักมวย และบุคลากรของค่ายมวย พัฒนาคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถ ของนักมวยและ
บุคลากรของค่ายมวย จัดสวัสดิการและรักษาผลประโยชน์ของนักมวย และบุคลากรของค่ายมวย  

ด้านผู้ฝึกสอนถือว่ามีส่วนส าคัญอันประกอบด้วย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน
กีฬามวยไทยอาชีพจากส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย หรือเทียบเท่า พัฒนาความสามารถและ
สมรรถนะของนักมวยให้ดีขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีกีฬารวมทั้งการติดตาม 
ความก้าวหน้า และการประเมินผลงานของนักมวย ถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็มความสามารถ และ
ในการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยแก่นักมวย รวมทั้งแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งด้าน
ศาสตร์และศิลปะการต่อสู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เอาใจใส่ดูแลความปลอดภัย 
สุขภาพและความเป็นอยู่ของนักมวยรวมถึงให้ความช่วยเหลือเมื่อนักมวยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ผ่าน
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การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านนักมวย 
ประกอบด้วย ต้องจดทะเบียนเป็นนักมวยกับส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย อย่างน้อย 5 คน ต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าค่ายมวยอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาและนอกเวลาการ
ฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน ต้องท าการแข่งขันด้วยความสุจริต เต็มความสามารถ และปฏิบัติตามกติกา
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด รักษาและดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน าหรือความเห็น
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ด้านผู้จัดการนักมวย หรือตัวแทนประกอบด้วย ต้องมีใบอนุญาตเป็น
ผู้จัดการนักมวยจากส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย ดูแลการเสนอชื่อนักมวยขึ้นแข่งขันเป็นประจ า
ตามความเหมาะสม รักษาผลประโยชน์ของนักมวยที่จะเข้าแข่งขัน ตลอดจนติดตามผลการแข่งขัน 
จัดหาระบบสิทธิประโยชน์ให้กับนักมวย ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬามวยอย่าง
ใกล้ชิด 

นอกจากนี้ ในมาตรฐานที่  3 โครงสร้างการบริหารจัดการของหัวหน้าค่ายมวย 
ประกอบด้วย มีการจัดท าแผนการบริหารค่ายมวยในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน มีการบริหาร
ค่ายมวยและการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
การบริหารจัดการบุคลากรภายในค่ายมวย การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่และ
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานที่ 4 ด้านหลักสูตร/เอกสารด้านวิชาการ/และสื่อเกี่ยวกับกีฬามวย 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานประจ าปี หลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับผู้สนใจเรียนมวยไทยหรือ
บุคคลทั่วไป ตารางการเรียนการฝึกซ้อมของผู้สนใจเรียนมวยไทยหรือบุคคล เอกสารหรือสื่อการ
เผยแพร่เกี่ยวกับกีฬามวยไทย หัวหน้าค่ายมวยไทยอาชีพที่ประสงค์จะขอรับการรับรองมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ให้ด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดย  

ค่ายมวยที่ได้รับการตรวจประเมิน และผ่านระดับการประเมินตามเกณฑ์จะได้รับการ
รับรองเป็นค่ายมวยที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพในระดับค่าคะแนน 80 
คะแนน ขึ้นไป เป็นค่ายมวย 5 ดาว ได้รับมอบประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศป้ายรับรองมาตรฐาน ตาม
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ 70 คะแนน ขึ้นไป เป็นค่ายมวย 4 ดาว จะได้รับมอบ
ประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศป้ายรับรองมาตรฐานตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ได้ 60 คะแนน ขึ้นไป เป็นค่ายมวย 3 ดาวจะได้รับมอบประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศป้ายรับรอง
มาตรฐานตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ ต่ ากว่า 60 คะแนน ให้เรียกว่าค่าย
มวยสู่เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพจะได้รับมอบประกาศนียบัตร ตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวย ค่ายมวยที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพในระดับ
ค่ายมวย 4.5 ดาว จะต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอกทุกๆ 1 ปี ภายในไตรมาสแรกของปี
ถัดไป และตรวจประเมินซ้ าเพ่ือต่ออายุการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพทุกๆ 3 ปี และต้อง
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดจากส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย อย่างเคร่งครัด ค่ายมวยไทยอาชีพ
ที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ในระดับต่างๆ จะได้รับการรับรองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จาก 
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับ
ผู้สนใจเรียนมวยไทยหรือบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จากการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ตามมติคณะกรรมการกีฬามวย ครั้ง
ที่ 10/2558  สรุปสาระส าคัญได้ดัง นี้เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการค่ายมวยให้มี
รูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นสากล ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างบุคลากร โครงสร้างการ
บริหารจัดการของหัวหน้าค่ายมวยและการบริหารจัดการหลักสูตรเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกระแส
ความนิยมกีฬามวยไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย, 2558) 

ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและรูปแบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานคา่ยมวยไทย 

3.1 แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability 
and Leadership)  

เป็นรูปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือการวางแผนให้กับภารกิจขององค์การ ที่ก าหนด
ทิศทางการท างานและเป้าหมายขององค์การในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และใช้กลยุทธ์ใน
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การโดยการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ดังภาพประกอบที่ 5  

 
ภาพที่ 5 แสดงโมเดลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (The strategic planning model)  

ที่มา : Leadership: Research findings, practice, and skills. (DuBrin, 1998) 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(Analyze the environment) 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์การ  

(Analyze the organization) 

3. ก าหนดทักษะที่จ าเป็นต่อ
ความส าเร็จ (Determine the 

skills necessary for success) 

4. ประเมินปัญหาและโอกาส 
(Assess problems and opportunities) 

5. การพัฒนา ประเมิน และเลือกกลยุทธ์ 
(Development, evaluate, and select 

alternative strategies) 

ข้อความที่ระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และนโยบาย 
(Statements of vision, mission strategy, and policy) 
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จากภาพที่ 5 การใช้กลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ดังนี้คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (Analyze the environment)  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่เป็น
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ (Analyze the organization)  เป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน 
(Weakness) ภายในองค์การ เช่น ต าแหน่งขององค์การสถานะภาพทางการเงิน ทักษะด้านเทคนิค
เฉพาะที่ยากในการลอกเลียนแบบ การก าหนดทักษะที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ (Determine the skills 
necessary for success) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และทักษะ (Skills) ส่วนตัวที่ลอก
เลียนได้ยากถ่ายทอดกันด้วยความเต็มใจรวมถึงความสามารถ (Competence) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จในธุรกิจ รวมถึงการประเมินปัญหาและโอกาส (Assess problems and 
opportunities) คือการวิเคราะห์ถึงส่วนที่เป็นปัญหา (Problem) ที่เกิดจากภายในและเป็นอุปสรรค 
(Threats) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากและมีอิทธิพลสูงในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ และสุดท้ายการพัฒนา ประเมิน และเลือกกลยุทธ์ (Development, evaluate, and 
select alternative strategies) กลยุทธ์ (Strategies) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ทั้งหมดขององค์การ และวิธีการน ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การซึ่งเกี่ ยวกับภารกิจและทิศทางใน
อนาคตขององค์การ เพ่ือให้เกิดผลทางบวกและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ (DuBrin, 1998) 

ในการก าหนดกลยุทธ์นั้นสิ่งส าคัญที่แผนกลยุทธ์จะต้องมีคือ การพัฒนา (Develop) ต้อง
ท าเป็นอันดับแรก การประเมิน (Evaluate) วิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของแผนในการเลือกกล
ยุทธ์ที่เหมาะสม (Select) โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารจาก ส่วนบุคคล หน่วยงานหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องโดย
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจและเลือกใช้กลยุทธ์ด้วยตัวเอง 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงและผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นผู้น าแบบมุ่งเน้นเป้าหมายเพราะต้องจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลจากการบรรลุผล
ส าเร็จในการท างาน หรือผู้น าเชิงปฏิรูปซึ่งมุ่งการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ ดังนั้น ผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ต้องใส่ใจจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในระดับสูง การเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นเป้าหมายต้องใช้การประเมิน
เป้าหมายซ้ าและคุณค่าขององค์การ และก าหนดทิศทางขององค์การและให้อ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ในการท างานด้วย 

การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง กระบวนการกระตุ้นและ
ก าหนดทิศทางเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้คนในองค์การ เพ่ือด ารงอยู่รอดต่อไป
ได้ การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
(DuBrin, 2007) 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) หมายถึง กระบวนการบริหารที่
ปฏิบัติภารกิจขององค์การให้ประสบความส าเร็จ และต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขององค์การและ
สภาพแวดล้อมไว้ในเวลาเดียวกัน การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการก าหนด
วิธีการปฏิบัติ การประเมิน และการตัดสินใจตามหน้าที่ นอกจากนี้ยังหมายถึงกระบวนการในการท า
กิจกรรม 3 ประการคือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analyze)  การก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategic formulation)  และสุดท้ายการด า เนินการในทางปฏิบัติตามกลยุทธ์  ( Strategic 
implementation) (David, 1997) 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทางลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบของวิธี
คิด และการบริหารให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งแนวคิด
คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรมและแนวทางการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 ลักษะคือ ผู้น าที่มีความคิดเข้าใจในระดับสูง (High-level cognitive activity) 
การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องใช้ความสามารถในการสรุปผลข้อมูลในการก าหนดแผนการปฏิบัติและ
ประมวลผลข้อมูลที่คิดวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ตามมาได้ (Systems thinking) นักคิดเชิงระบบต้องมี
จนิตนาการ สร้างมโนภาพเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องมีความสามารถใน
การน าปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ (Gathering multiple inputs to formulate strategy) 
ต้องมีสติและสมาธิในการท างานและสามารถวางแผนอนาคตได้ในทางปฏิบัติต้องหามติกับผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย เพ่ือประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงการมี
ความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (Anticipating and creating a future) ต้องใช้
ทักษะการคาดคะเนเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตของผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องเรียนรู้เ รื่องที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแม่นย าตามพฤติกรรมของลูกค้า และตามกระแสความก้าวหน้าทั้งด้าน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมดังค ากล่าวที่ว่า การมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลวมีหลักวิธีการคิดเชิงปฏิบัติ (Revolutionary thinking) 
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสุดท้ายการก าหนดวิสัยทัศน์ (Crating a 
vision) หมายถึง สภาพขององค์การที่ต้องการจะเป็นหรืออยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นภาพ
เป้าหมายกว้างๆเช่น ค าถามในสิ่งที่ดีที่สุด ที่ใหญ่ที่สุด บริการทีดีที่สุดฯลฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ในรูปแบบ
ของข้อเสนอแนะที่ไม่เจาะจง หรือต าแหน่งของทิศทางท่ีจะไป (David, 1997) 

แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and 
Leadership) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารได้แสดงอ านาจและความสามารถสั่งการใน
งานที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จโดยการศึกษาหาความรู้ในหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น
และเป็นการพัฒนาตนเองในการมุ่งเน้นไปให้ถึงเป้าหมายขององค์การและเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
องค์การ ดังนั้นผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องใส่ใจลักษณะของจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององค์การเพื่อน าไปสู่
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การก าหนดทิศทางขององค์การและกระตุ้นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาและอยู่เหนือคู่แข่งและการบริหารองค์การให้มีความยั่งยืน
ต่อไป 

3.2 แนวคิดการบริหารจัดการคนและขีดความสามารถ (People Management 
and Empowerment) 

ทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) ค าว่า ทรัพยากรมนุษย์ ถ้าแปลตามตัวอักษร
แล้ว แปลว่า คนมีค่าเป็นทรัพย์ หมายถึง มนุษย์เป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนใน หน่วยงาน หรือองค์การเป็นสิ่งมีค่า จ าเป็นต้องท านุ
บ ารุงรักษาให้คนมีคุณค่าเหมาะสมกับองค์การให้นานที่สุด เพราะคนสามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อ
องค์การได้ และเป็นหลักประกันที่จะท าให้องค์การอยู่รอดปลอดภัยและเจริญ รุ่งเรือง (ทองศรี ก าภูณ 
อยุธยา และคณะ, 2534) นอกจากความหมายของทรัพยากรมนุษย์ข้างต้นแล้ว ได้มีนักบริหารและ
นักวิชาการ กล่าวถึงความหมายของทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ดัง (บรรจง ชูสกุลชาติ, 2534) กล่าว
ว่า ทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) หมายถึง แรงงาน ความรู้ ความคิด ความช านาญของ
มนุษย์ ส่วน ฮาร์บิสัน (Harbison, 1973) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค์ 
และความรู้ของประชาชน ซึ่งน ามาใช้ในการผลิตสินค้า หรือ ให้บริการที่เป็นประโยชน สอดคล้องกับ 
มิลโกวิชและโบดริว (Milkovich & Boudreau, 1991) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นผู้ผลิตสินค้า
และบริการ ควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารทางการเงิน การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ส าหรับองค์การ  

ดังนั้นความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์ พิจารณา 3 มิติ คือ ทักษะ สุขภาพ และเจตคติ 1. 
ด้านทักษะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งรูปแบบ (Formal) และรูปแบบ (Non – Formal) เป็นที่
ยอมรับกันว่าคนที่ไม่มีทักษะก็ไม่สามารถท างานได้ย่อมเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพและผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาย่อมมีคุณภาพสูงกว่าระดับปริญญาประถมศึกษา ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับด้านความ
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยเจ็บทั้งกายภาพ (Physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในด้านเดียว 
ก็น่าจะยอมรับได้ ส าหรับคนที่ไม่สมประกอบด้านร่างกาย หรือด้านจิตใจ หรือทั้งสองด้าน ย่อมมี
คุณภาพน้อยกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงหรือจิตใจที่ดี (Healthy ) ในลักษณะเดียวกัน คนที่มีร่างกาย
และจติใจสมบูรณ์ ย่อมมีคุณภาพสูงกว่าคนที่มีร่ายกายแข็งแรงแต่มีโรคประสาทหรือโรคจิต ประจ าตัว 
ด้านเจตคติ เกี่ยวพันกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับมิติด้านทักษะ และด้าน
สุขภาพ มิติด้านเจตคติ จะเกี่ยวข้องกับตัวเอง กับบุคคลอ่ืนและกลุ่มคนความคิดติดลบย่อมมีคุณภาพ
ด้อยกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดในทางบวก (ไกรยุทธ์ ธีรตยาคีนันท์, 2531) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้วิเคราะห์ให้เห็นความหมายของการบริหารและ
ทรัพยากร มนุษย์ ในลักษณะแยกประเด็นพิจารณา เมื่อน ามารวมกันเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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( Human Resource Management = HRM ) มีความหมายโดยสรุปดัง มิลโกวิชและโบคริว 
(Milkovich & Boudreau, 1991) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจใน
ความสัมพันธ์  ระหว่างคนท างานที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพของคนงานในองค์การ (Fisher, 
Schoenfeldt, & Shaw, 1990) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการบริหารและ
การปฏิบัติที่เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติเพ่ือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์คือการบริหารคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การสอดคล้องกับ 
(Bowin & Harvey, 2001) กล่าวว่าคือ กิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ การปฏิบัติงานของพนักงาน
ภายในองค์การให้อยู่ในระดับสูงรวมถึงการหลอมรวมความต้องการของบุคคลแต่ละคน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 

จากความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักบริหารดังกล่าวข้างต้น พอสรุป
ได้ดังนี้ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าองค์การจะต้องเสียเงินเป็นค่าแรงงานทรัพยากรมนุษย์ยิ่งนับวันยิ่งมี
ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ทรัพยากรมนุษย์มีชีวิตจิตใจเมื่อกาลเวลาผ่านไปศักยภาพย่อมลดลงเพราะอายุมาก
ขึ้นและตายไปในที่สุด การเข้าสู่ระบบการท างานเป็นไปตามความสามารถของบุคคล มีสิทธิเข้าท างาน 
หยุดงาน หรือลาออกจากงาน ทุกระบบมีข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง องค์การจะเข็มแข็ง
ก้าวหน้าได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การเป็นส าคัญ แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และ
ความเป็นผู้น า (Strategic Capability and Leadership) คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้าน
สภาพร่างกาย ความสามารถเฉพาะ ความคิด และสติปัญญา องค์การต้องพิจารณาเลือกสรรให้
เหมาะสมกับงาน แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and 
Leadership) และสุดท้ายทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาให้ศักยภาพสูงและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ 
ถ้าได้รับการฝึกอบรมการศึกษาและพัฒนาที่ถูกต้อง 

3.3 แนวคิดการจัดการด้านการเงิน (Financial Management) 
การจัดการทางด้านการเงินคือกิจกรรมของฝ่ายบริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดหา

และควบคุมแหล่งเงินทุนขององค์การเป็นการวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกิจกรรมทางการ
เงินเช่นการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์การ โดยใช้หลักการบริหารงานทั่วไป
ของทรัพยากรทางการเงินขององค์การ (Deepika & Rani, 2014) องค์การธุรกิจทุกขนาดมีความ
จ าเป็นต้องตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยมีหน้าที่หลัก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การใน
การวางแผนและควบคุมการเงินโดยการประมาณเงินลงทุนที่การคาดคะเนจ านวนเงินทุนที่ต้องการ
ลงทุนในสินทรัพย์แต่ละรายการและการจัดท างบสินทรัพย์ที่ต้องการใช้ 

การจัดหาเงินทุนผู้บริหารต้องใช้ความสามารถเพ่ือพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและ
ดีที่สุดส าหรับกิจการ  ทั้งในด้านความเหมาะสมและมีเงินทุนต่ า  ทั้งนี้เพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินไป
ได้และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการจัดสรรเงินทุ นให้มีความ
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องติดตามประเมินผลการใช้เงินทุนทั้งการบริหารทุน
หมุนเวียน  การบริหารเงินสดรวมถึงการบริหารสินค้าคงเหลือ เป็นการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจคือ
การพยายามสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  (maximization  of  shareholders  wealth)  
หรือการพยายามท าให้มูลค่าของธุรกิจสูงสุด  (maximize  the  value  of  the  firm)  โดย
ความสามารถในการตัดสินใจและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นหลัก  ผู้บริหาร
การเงินต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ดีและความเสี่ยงต่ า  สภาพคล่องระดับที่
เหมาะสมเพราะจะท าให้การบริหารการเงินบรรลุเป้าหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
การเงินมีความแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะและขนาดของธุรกิจ  

หน้าที่งานการเงินในธุรกิจทั่วไปสามารถแยกออกเป็น  3  ประเด็นได้แก่การวางแผนทาง
การเงิน  ผู้บริหารงานการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ คือ  การวิเคราะห์การเงินการ
วางแผนก าไรการพยากรณ์ทางการเงินการจัดท างบการเงินและงบกระแสเงินสด การบริหารสินทรัพย์
หรือจัดสรรเงินทุน  ผู้บริหารการเงินต้องพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ติดตามประเมินผลการ
ใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียน  ประกอบด้วย การลงทุนการ
บริหารทุนหมุนเวียน  การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์  การบริหารลูกหนี้  การบริหารสินค้าคงเหลือ
และการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้เงินลงทุนของผู้บริหาร การเงินต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องตลาดการเงินแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว นโยบายเงินปันผล  โครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนเงินลงทุน  ควรมีความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ (สุมาลี จิวะมิตร, 2541) การจัดการ
ด้านการเงินนั้นเป็นประโยชน์ในการระบุหลักเกณฑ์บางประการในการพัฒนาระบบการจัดการทาง
การเงินซึ่งจะท าหน้าที่เป็นแนวทางให้กับผู้จัดการองค์การในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการบริหาร
จัดการต่อไปได้ (Pretorius & Pretorius, 2009) 

แนวคิดการจัดการด้านการเงิน (Financial Management) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ การ
ไหลของเงินทุนเป็นไปตามแผนการของระบบการบริหารด้านการเงินในการการวิเคราะห์การเงินการ
วางแผนก าไรการพยากรณ์ทางการเงินการจัดท างบการเงินและงบกระแสเงินสด การบริหารสินทรัพย์
หรือจัดสรรเงินทุน ซึ่งกิจกรรมของฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดหาและควบคุมแหล่งเงินทุน
ขององค์การ 

3.4 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ Facility หมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดความคล่องตัวสะดวกในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว หมายถึง พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง
โครงสร้างต่างๆ ที่สรางข้ึนมาเพ่ือรองรับกิจกรรมของผูใช้บริการและการบริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งอ านวย
ความสะดวกรวมถึงบทบาทส าคัญ ในการตอบสนองตรงตามความตองการของผูมาใช้บริการและ
การปองกันรักษาทรัพยากรและสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะ
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ประกอบกิจกรรม อีกทั้งบทบาทในการสรางภาพลักษณของพ้ืนที่ให้บริการอีกด้วย (รักชนก มณีรัตน์, 
2550)  

ความส าคัญของการบริการ คือการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจในการใหบริการ
แก่ผู้รับบริการโดยมีหลักการในทางปฏิบัติคือ การให บริการอยางเสมอภาคทัดเทียมกันโดยใช้
มาตรฐานเดียวกัน  (Equitable Service) การใหบริการที่ทันเวลารวดเร็วตรงตอเวลาตรงตอความ
ต้องการ (Timely Service) บริการอยางพอเพียงดานสถานที่บุคลากรและวัสดุอุปกรณ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อความต้องการผู้ใช้ (Ample Service) การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous 
Service) การใหบริการอยางกาวหนามีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ (Progressive Service) 
(Millett, 1954) 

การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร Facility Management, Facilities Management 
เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายขององค์การ (corporate goal) ในการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์การนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(facility management) มีบทบาทอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการด้าน
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก การลดค่าใช้จ่าย การสร้าง/วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับ องค์การ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรภายในอาคารขององค์รวม ในที่นี้ facility คือทรัพยากรที่ เป็น ทุน ทุก
อย่างที่สามารถท าให้งานหลักขององค์การด าเนินไปถึงเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น (วิจิตร
บุษบา อารมณ์, 2545) 

ดังแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ฟิตเนส วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬาของอเมริกา 
ในด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ พ้ืนที่
ทั่วไปหรืออุปกรณ์ทั่วไป General Areas พ้ืนที่ออกก าลังกายเฉพาะ Fitness Gyms โดยพ้ืนที่ทั่วไป
หรืออุปกรณ์ทั่วไป General Areas ประกอบด้วย พ้ืนที่ส านักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องน้ า 
ห้องอาบน้ า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องนั่งเล่นสันทนาการ ในส่วนของพ้ืนที่ออกก าลังกายเฉพาะ Fitness 
Gym เป็นการจัดสรรพื้นให้เกิดความเหมาะสมเพียงพอง่ายต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เฉพาะ แต่ละการใช้งานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ 
ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบส าหรับผู้ใช้งาน เพียงพอต่อจ านวนและลักษณะของผู้ใช้ รวมทั้งการ
เข้าถึงรถเข็นคนพิการ เพราะจะมีผลต่อการจัดสรรพ้ืนที่ และรูปแบบของการจัดพ้ืนที่ (Sport 
England, 2012) 

จากแนวคิดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) สรุปได้ว่า  สิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพ้ืนหรือหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีความส าคัญอย่างยิ่งกับลูกค้าผู้ใช้บริการ
รวมถึงพนักงาน อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก คือสิ่งอ านวยความสะดวก ในทุกๆ  ด้าน ซึ่งผู้
ปฏิบัติหน้าที่นี้อาจเรียกได้ว่า ผู้จัดการด้านสถานที่และอุปกรณ์ ต้องรู้ระบบการบริหารจัดการ การ
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วางแผนการใช้งานอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับคนและกับการใช้งาน 
จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์การโดยองค์การต้องการ
ด าเนินการตามแผน (Planning) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่น และปลอดภัย และ
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การสามารถสร้างรายได้ สร้างความพึงพอใจให้ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ รวมทั้ง
สะดวกต่อการดูแลบ ารุงรักษาต่อไปในอนาคต 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility) 
Barnard เป็นนักทฤษฎีสมัยปัจจุบัน โดยเขาได้ศึกษาวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบตั้งแต่

ปี ค.ศ.1938 แล้วน ามาเขียนหนังสือชื่อ“The Functions of the Executive” เกี่ยวกับการบริหาร
องค์การในสมัยปัจจุบันเห็นว่าองค์การเป็นระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ และเห็นว่าบุคคลแต่ละคน 
องค์การ ผู้ขาย และลูกค้า ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม เน้นความสัมพันธ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Organization โดยนักบริหารมีหน้าที่ว่าในการดูแลติดต่อประสานงานรักษา
สมาชิกก าหนดเป้าหมายขององค์การ เพ่ือแสดงให้สมาชิกในองค์การได้รับรู้ซึ่งองค์การไม่เป็นทางการ 
(Informal Organization) นั้นเน้นปัจจัยส าคัญด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือ โดยข้อดีขององค์การที่ไม่เป็นทางการท าให้การบริหารองค์การมีความ
คล่องตัวและมีความยืดหยุ่น (Flexibility) (Barnard, 1972) 

จากทฤษฎีสมัยปัจจุบัน คล่องตัวและมีความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง สิ่งที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีขอบเขต ความยืดหยุ่นจึงมีความหมายเชิงบวกและสิ่งที่องค์การ
สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และคาดการณ์ว่าองค์การที่ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้นั้น สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนั้นได้ โดยต้องได้รับ
การการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดี การตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อม โดยเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าผ่านองค์การที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่
ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งความยืดหยุ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ความยืดหยุ่นในการท างาน  คือ 
ความสามารถขององค์การ ในการปรับปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ทั้งด้านการผลิตหรือบริการได้อย่าง
รวดเร็ว ถัดมาความยืดหยุ่นทางการเงิน  คือ ความสามารถขององค์การในการใช้และปรับวิธีการ
เข้าถึงทรัพยากรทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นในโครงสร้าง คือ องค์การสามารถโยกย้าย
ทรัพยากรหรือลดระยะเวลาในการท างานการสื่อสารให้รวดเร็วขึ้น และความยืดหยุ่นของเทคโนโลยี  
คือ ความสามารถขององค์การในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับความต้องการในการแข่งขันของตลาด 
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ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานขององค์การ  

ที่มา : Strategic planning and performance: Extending the debate (Rudd, 

Greenley, Beatson, & Lings, 2008) 

จากภาพความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Flexibility) หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี 
(Kogut & Kulatilaka, 2001) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
โดยการบูรณาการในส่วนต่างๆ ขององค์การให้มีความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์เพียงพอ ทั้งในด้านความ
ยืดหยุ่นเชิงทรัพยากรและความยืดหยุ่นเชิงกระบวนการบริหาร (Pauwels & Matthyssens, 2004) 
ซึ่งส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินการได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ความ
ยืดหยุ่นด้านเวลา (Flexibility time) คือการให้อิสระแก่พนักงานในการจัดสรรเวลาการท างานแต่ละ
วัน พนักงานสามารถเลือกเวลาการเริ่มและสิ้นสุดการท างานในแต่ละวันได้ หลักการในการท างานใน
เวลายืดหยุ่นนั้นมีลักษณะแน่นอน โดยที่รูปแบบประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์การแตกต่างกัน
ได้หลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้คนงานท างานอย่างเป็นอิสระและมีความสุขในการท างาน 
(Barnard, 1972) 

จากแนวคิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 
หลักเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับองค์การในทางที่ดีและส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ
ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ โดยความยืดหยุ่นสามารถเอ้ือประโยชน์ให้ทั้งองค์การในการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและการก าหนดเป้าหมายให้กับองค์การในการบริหารทรัพยากร
ในองค์การให้มีความสุขในการท างานและลดขั้นตอนในการท างาน  

การวางแผนกลยุทธ์ 

ความยืดหยุ่น
ในการท างาน 

ความยืดหยุ่น
ทางการเงิน 

ความยืดหยุ่น
ในโครงสร้าง 

ความยืดหยุ่น
ทางเทคโนโลย ี

ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 

ไม่มีประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 
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3.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology) 
ค าว่า Technology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Tech หมายถึง Art ในภาษา 

อังกฤษ และ ค าว่า Logos หมายถึง A study of ดังนั้น Technology จึงหมายถึง A study of art 
เทคโนโลยีมิใช่แค่เครื่องจักรกับคนที่เรารู้จักเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดระเบียบเชิงบูรณาการ และมี
ความซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยคน เครื่องจักร ความคิด เทคนิค วิธีการ และการจัดการ (ชัยยงค์ พรหม
วงศ์, 2545) เทคโนโลยีตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน2561 หมายความว่า 
วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
อุตสาหกรรม (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545) อธิบายว่าเทคโนโลยี คือการมุ่งไปที่การน าสิ่งต่าง ๆ รวมถึง
วิธีการด าเนินการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน หรือการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (กิ
ดานันท์ มลิทอง, 2548) ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า คือการน าแนวคิด หลักการ ความรู้ ระเบียบ
วิธี เทคนิค กระบวนการ รวมถึงผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์อาทิด้านสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการปฏิบัติ
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของมนุษย์ ช่วยให้การท างานง่ายและ ดีขึ้นเป็นการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างานสูงขึ้นลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 
ลักษณะคือ (Heinich, Molenda, & Russell, 1993) คือเทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ
ท างาน (process) คือการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ที่ รวบรวมไว้ โดย
เชื่อว่าเป็นกระบวนท างานที่เชื่อถือได้และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆโดยน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ 
เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ สิ่งของที่เป็นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีในลักษณะผสมผสานของกระบวนการและผลผลิต 
(process and product) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวิธีการท างานที่เป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ตัวเครื่องกับโปรแกรม (ก่อ สวัสดิพาณิช, 2517) กล่าวว่าเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการช่วยให้เงินเกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สามารถท างานได้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว 
เทคโนโลยีช่วยให้เกิดประสิทธิผล (Productivity) เพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดและเทคโนโลยียังช่วยประหยัด (Economy) เป็นการประหยัด
ทั้งเวลาและแรงงานในการท างานด้วยการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากกว่า 

จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ การน าเอา
แนวความคิด  วิธีการหลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนผลผลิตที่ได้
จากแนวทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีการปฏิบัติเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในระบบงาน
แล้วต้องช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งข้ึน 
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3.7 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) 
ปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม

และอ่ืนๆ ซึ่งนวัตกรรมเป็น กระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาทางความคิดและน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาน าความส าเร็จสู่องค์การ ค าว่านวัตกรรม ( Innovation) มีรากศัพท์มาจาก 
Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของค าว่า นวัตกรรม 
ที่ นอกจากนี้ องค์การ ด้านนวัตกรรมและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม 
ไว้อาทิ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้ความหมายว่า เป็นสิ่งเกิดขึ้นใหม่จากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์อันเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
ราชการไทย, 2556) ปัจจุบันนวัตกรรมมีบทบาทสูงต่อการด ารงชีวิต และการท างาน นวัตกรรม 
(Innovation) มีรากศัพท์มาจากค าว่า Innovare ในภาษาลาตินซึ่งแปลว่า การท าสิ่งใหม่ขึ้นมาในเชิง
เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ใน
รูปแบบใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ นวัตกรรมจ าแนกออกเป็น 2 
ลักษณะคือ หมายถึงผลผลิตที่ได้จากความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการ
ขับเคลื่อนของกิจกรรมในสังคมและอีกนัยของความหมายเชิงขยายคือเป็นแนวความคิดการปฏิบัติ 
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนสร้างขึ้นใหม่ต่อตัวผู้ใช้หรือองค์การที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้อันน าไปสู่
ความส าเร็จเชิงพาณิชย์ธุรกิจ การสร้างตลาดใหม่ แรงงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการ
บริการใหม่ยังไม่มีผู้ใดท ามาก่อน การท าในสิ่งที่แตกต่าง โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกให้กลายเป็นโอกาสและส่งต่อแนวคิดสู่สังคมต่อไป (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, 2547) 

ถึงแม้ว่านวัตกรรมจะเป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจาก
การคิดค้นพบ วิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ 
จะต้องได้รับการ ทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าผลที่ได้นั้นต้องดีในทางปฏิบัติระบบต้องก้าว
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552) โดยนวัตกรรม เป็นการน า
วิธีการใหม่ๆ ในการแสวงหาวิธีการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลในการสร้างความรู้ วิจัย
และพัฒนาเพื่อการพาณิชย์และการด ารงอยู่ขององค์การธุรกิจ (Pérez-Bustamante, 1999) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้รับ
การยอมรับว่ามีคุณสมบัติเป็นนวัตกรรมได้โดยเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สิ้น
ค้า บริการ หรือกระบวนการที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาจากเดิมก็ได้ ลักษณะที่สองคือเป็นประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ (Economic benefits) เป็นการสร้างความส าเร็จในเชิงการค้าพาณิชย์โดยก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาสิ่งใหม่ โดยวัดจากรายได้ ตัวเงิน เวลาหรือการใช้ทรัพยากร และสุดท้ายการ
น าความรู้และความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Knowledge and creativity idea) โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
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นั้น ต้องเกิดจากการใช้ความรู้และแนวความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่ใช่การ
เลียนแบบหรือการท าซ้ าเป็นต้น 

3.8 แนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ (Ergonomics) 
ความส าคัญของการยศาสตร์ เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และแม้ว่าปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้าน
อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการท างานโดยมีการค านึงถึงความสะดวกเหมาะสม
กับการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับร่างกาย  อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบ เครื่องจักรกล และกระบวนการหรือวิธีการผลิตต่างๆ มอง
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ และมองข้ามความเหมาะสมของผู้ใช้งานซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ ความเมื่อยล้า ความเสื่อมถอยของสุขภาพ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการผลิต (สารานุกรมไทย, 2561a) 

ตามแนวคิดการให้ความหมายของ Ergonomics มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก 2 ค า คือ 
ergon แปลว่างาน (work) ส่วนค าว่า nomos แปลว่า กฎ (law) เมื่อน ามารวมกันเป็นค าใหม่ว่า 
Ergonomics (Law of Work) ซึ่งหมายถึงการศึกษากฎเกณฑ์ในการท างาน โดยมีเป้าหมายที่จะ
ปรับปรุงงานหรือสภาวะของงานให้เข้ากับคนท างานแต่ละบุคคล ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์
ของค าว่า Ergonomics คือ การยศาสตร์ โดยอธิบายว่า การย คือค าในภาษาสันสกฤต หมายถึง งาน 
(work) และศาสตร์เป็นวิทยาการ (Science) รวมกันเป็น Work Science การยศาสตร์ หมายถึง 
วิทยาที่การเกี่ยวกับการท างาน สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทยได้บัญญัติศัพท์ของค าว่า 
Ergonomics ไว้ว่า สมรรถศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสามารถในการท างานของมนุษย์ใน
ลักษณะต่างๆ โดยเทียบเคียงกับค าว่า Human Performance Engineering (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2561) ได้ให้ความหมายชื่อนี้ว่าคือวิทยาการจัดสภาพงาน ซึ่งใช้
ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ กองความปลอดภัย โดยสรุปหลักการของการย
ศาสตร์ คือการจัดงานให้เหมาะสมกับคนท างาน โดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
โดยพยายามออกแบบสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ จัดระบบงานให้สมสอดคล้องกับความสามารถและ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วถือเป็นสหวิทยาการในการน าเอาวิชาการหลาย
สาขามาเป็นประโยชน์ในการศึกษาการยศาสตร์ เช่น ความรู้จากวิชาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
เพ่ือเข้าใจโครงสร้าง สัดส่วนและหลักการท างานของร่างกาย นอกจากนั้นยังศึกษาวิชาจิตวิทยา
ร่วมกันท าให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท างานของระบบประสาทและสมองความรู้สึกนึกคิด ศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ ความรู้จากวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อจ ากัดและเทคนิคการท างานการ
ผลิตกับเทคโนโลยี และความรู้ความเข้าใจของวิชาอาชีพอนามัยช่วยให้มีความสามารถในการประเมิน
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สภาพการท างานที่เป็นอันตรายมีผลเสียต่อมนุษย์ได้ (Jaffar, Abdul-Tharim, Mohd-Kamar, & 
Lop, 2011) 

นักการยศาสตร์นั้นจะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ เชื่อมโยงความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือประเมินสภาวะผลกระทบกับคนจากการท างาน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ไขโดยความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาอบรมจากวิชาชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ท าให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเปลี่ยนแปลง การบ ารุงรักษา
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การออกแบบ การวางผังโรงงาน
หรือสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลงวิถีการท างานเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วของการ
ท างานลดขั้นตอน รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษา การออกแบบเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสมรรถนะของบุคคลในองค์การ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความ
สั่นสะเทือน เสียง แสง สารเคมี กลิ่น เป็นต้น 

ประโยชน์ของวิทยาการจัดสภาพงาน การน าเอาความรู้จากสหวิทยาการมามีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพการท างานช่วยลดความเครียดและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้ที่ท างานและท าให้เกิดผลดีในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดอุบัติเ หตุ 
และลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการฝึกอบรมคนงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถของบุคคล ลดขั้นตอนในการท างาน 

หลักการของการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องจักร
สภาพแวดล้อมและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานที่มีองค์ประกอบใน
ลักษณะท่าทางการท างานและขนาดรูปร่างของคนงาน ประด้วยด้วย ลักษณะท่าทางการท างานควร
ให้ความส าคัญของลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับการท างานในแต่ละลักษณะงาน การจัดวางโต๊ะเก้าอ้ี
ให้มีความเหมาะสมกับสรีระร่างกาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับขอบเขตงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO ) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ( International Labour Organization : ILO) ก าหนดไว้ 5 ประการ คือการส่งเสริม 
(Promotion) และธ ารงไว้ซึ่ง (Maintenance) สุขภาพร่างกายและจิตใจความเป็นอยู่ที่ดี การป้องกัน 
(Prevention) การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ผู้ประกอบอาชีพไม่ให้เสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
การท างาน การจัด (Placing) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในการท างานในต าแหน่ง
หน้าที่ต่างๆ (Adaptation of Work) ที่ช่วยปกป้องและควบคุมให้มีสภาพความปลอดภัยที่ดีในการ
ท างาน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะน ามาซึ่งความสูญเสีย ช่วยเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพที่ดี  
ในการท างานรวมถึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าบริการ จากแนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ 
(Ergonomics) สรุปได้ว่าความปลอดภัยคือการควบคุมสภาพแวดในการท างานการก าหนดให้มี
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หน่วยงานปฏิบัติและวิธีด าเนินงานเพื่อลดหรือขจัดสภาพที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและโรคสุขภาพและสิ่ง
แวดลอมมีความสัมพันธกัน บุคคลจะมีสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดีไดนั้น นอกจากตองมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี มีวิธีการปองกันโรคที่ถูกตองเหมาะสมแลว การอาศัยอยูในสภาพที่มีสิ่งแวดลอมที่ดียัง
เป็นปจจัยส าคัญที่สงผลตอภาวะสุขภาพ การขจัดความเสี่ยงที่น ามาซึ่งการบาดเจ็บและลดอัตราการ
เกิดและการวางแผนรองรับการเกิดเหตุที่น ามาซึ่งความสูญเสียเจ็บป่วย การจัดการสภาพแวดล้อมใน
ด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกรอบตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม
ใช้งานและควบคุมการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ (Pao & Kleiner, 2001) 

3.9 แนวคิดทฤษฏี ความหมายของอารมณ์ (Emotion) 
ค าว่าอารมณ์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Emotion” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน

ว่า Emovere หมายถึง การยกขึ้น การตื่น การก่อกวน ปั่นป่วน หรือความตื่นเต้นเร้าใจ ดังนั้นในทาง
จิตวิทยาแล้ว อารมณ์ คือ ความว้าวุ้นใจ ความปั่นป่วน เป็นสภาวะที่บุคคลสูญเสียความเป็นตัวของ
ตัวเอง เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก (Feeling) คือลักษณะอาการที่
แสดงออกเป็นการแปลความหมายทางอารมณ์หรือการตีความในการแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก
ดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ตื่นเต้นเป็นต้น จิตใจ (Mind) คือความรู้สึกนึกคิดที่มั่นคงถาวรของมนุษย์ ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเกิดม่ันคงถาวร 

โดยนักวิชาการ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์โดยเขาเชื่อว่าอารมณ์มีพ้ืนฐานอยู่ 8 
ประการคือ กลัว ประหลาดใจ เศร้า รังเกียจ โกรธ คาดหวัง รื่นเริง และยอมรับ โดยอารมณ์ท้ังหมดที่
เกิดขึ้นนี้ นี้ยังสามารถแปรเปลี่ยนไปตามระดับความความเข้มข้นของอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้และ นักคิด
อีกท่านหนึ่งคือ จาค แพงค์เซปป์ (Panksepp, 1982) ได้น าเสนอแนวคิดการแบ่งประเภทของอารมณ์
ออกไปอีกว่า อารมณ์โดยพ้ืนฐานนั้นมีอยู่ทั้งหมด 4 ชนิด คือ คาดหวัง เดือดดาล ตระหนก และ
หวาดกลัว ด้วยเหตุนี้เราสามารถแยกอารมณ์ออกได้เป็น 2 ประเภท จากพ้ืนฐานการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในร่างกาย คือ อารมณ์ที่พึงประสงค์ เป็นอารมณ์ที่เบิกบานก่อให้เกิดความสุขและสร้าง
ประโยชน์ เช่น อารมณ์สงบเยือกเย็ฯ อารมณ์เพลินเพลินผ่อนคลาย อารมณ์รัก อารมณ์สุข เป็นต้น
และอีกหนึ่งอารมณ์ที่หลายคนไม่พึงประสงค์คืออารมณ์ที่อารมณ์ที่ท าให้เกิดความทุกข์ เศร้า อารมณ์
ท้อแท้ อารมณ์ว้าวุ่น อารมณ์รันทดหดหู่ อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์เจ็บปวด เป็นต้น (Plutchik, 
1984) 

หน้าที่ของอารมณ์ คือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (Arousal) เสมือนการให้สัญญาณ
ว่าจะมีบางสิ่งที่ส าคัญเกิดขึ้น และอารมณ์จะส่งผลให้เกิดการกระท า นอกจากนี้อารมณ์ยังเป็นตัว
รวบรวม การท าให้การรับรู้ของแปลกใหม่หน้าเร้าใจมีสีสัน และท าให้เกิดการรวบรวมการคิดเป็น
ระบบที่รู้สึกได้ อีกทั้งเป็นตัวสนับสนุนให้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่อง อารมณ์ยังมีหน้าที่ในการสื่ อสาร
หรือสัญญาณของอารมณ์นั้นสามารถแสดงออกได้ทางสีหน้าในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งอารมณ์ของเรา
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เกิดขึ้นเนื่องจากมีสิ่งเร้าเข้ามาเร้าอินทรีย์ หลังจากนั้นร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  (Cannon, 
1927) อ้างถึงใน (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2547) 

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ นักสรีรวิทยา และนักวิวัฒนาการได้ให้เหตุผลการเกิดของ
อารมณ์ไว้ว่า เป็นพลังชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งเร้า และทางกายวิภาคศาสตร์ยังพบอีกว่าบริเวณ
สมองส่วนหน้าต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ คือ สมองส่วนหน้าตรงฐานสมอง เกี่ยวกับสมาธิ 
การยับยั้งชั่งใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ สมองส่วนหน้าตรงผิวด้านนอกรับผิดชอบเกี่ยวกับการมี
อารมณ์สุนทรี และความไวต่ออารมณ์และสมองส่วนหน้าตรงแนวกลาง รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้าง โดยการแสดงออกทางอารมณ์ก็เหมือนกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ต้องอาศัย
วุฒิภาวะและการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยเฉพาะในระยะปีแรกของพัฒนาการมนุษย์ช่วงวัยการเรียนรู้
ประสบการณ์ยังมีน้อยการควบคุมอารมณ์ค่อนข้างต่ าแต่เมื่อโตขึ้นเกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์จึง
เกิดการพัฒนาทางด้านการควบคุมอารมณ์ (จุฑามาศ แหนจอน, 2560) 

ถึงแม้ว่าอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัย มากระตุ้นให้เกิด ทั้งอารมณ์ทางบวก 
และอารมณ์ในทางลบสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในระดับที่พอดีจึงต้องมีการควบคุมแลยับยั้งอารมณ์ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้านคือด้านการทบทวนอารมณ์ (Emotional Rumination) เป็นการไตร่ตรองใน
พฤติกรรม การกระท า ที่เกิดจากสถานการณ์ในอดีต และส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และ
บุคคลอ่ืนในระดับใด ด้านการยับยั้งอารมณ์ (Emotional Inhibition) คือการที่บุคคลสามารถยุติการ
แสดงความรู้สึกทางลบภายในออกมา ด้านการควบคุมความก้าวร้าว (Aggression Control) คือบุคคล
รู้ทันอารมณ์ชั่ววูบ พลันแล่น เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรง โดยสามารถจัดการกับอารมณ์
นั้นได้อย่างเหมาะสม ด้านการควบคุมลักษณะอารมณ์ให้สมเหตุสมผล (Benign Control) คือสามารถ
จัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมาะกับสถานการณ์ และสามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสม (Roger & Najarian, 1989) 

นอกจากนี้ยังมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. ถือเป็น
ความสามารถของการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ เก่ง ในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ ดี คือมีแรงจูงใจในตนเอง 
รวมถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาสุดท้ายคือ มีความสุข คือมีความภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิตของ
ตน ซึ่ง 3 ประการนี้น ามาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้วุฒิภาวะทางอารมณ์และบุคลิก
ที่มีความเหมาะสมกับในทุกเหตุการณ์อีกยังสามารถใช้เพ่ือการสื่อสารความสัมพันธ์ และการพัฒนา
องค์การให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความส าเร็จในการบริหารงานองค์การมี
ความสอดคล้องกับ (คณิต เขียววิชัย, 2554) กิจกรรมที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณใน 3 
ดานคือกิจกรรมการออกก าลังกายกิจกรรมการอานจะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณใน    
ดานเกงและความสุข สวนกิจกรรมพิเศษที่มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ์ในดานเกง โดย
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แสดงใหเห็นวากิจกรรมนันทนาการแตละประเภทนั้นจะเสริมสรางความฉลาดทางอารมณไดไม
เหมือนกนั เพราะกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเหล่านี้ เป็นประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

3.10 แนวคิดความซื่อสัตย์สุจริตและความม่ันคง (Honesty and Integrity) 
ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความ

ซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม ไม่คดโกง ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมประกอบด้วยทฤษฎีต่าง 5 ทฤษฎีดังนี้ คือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ 
(Piaget, 1960) กล่าวว่า จริยธรรม เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติสร้างความสัมพันธ์กับสังคม 
การพัฒนาจริยธรรมต้องพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนที่จริยธรรมจะเกิดแต่เรียนรู้ได้จากประสาท
สัมผัสและพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นต้น ขั้นเชื่อฟังค าสั่งและยอมปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ใหญ่ มี
การคิดไตร่ตรองก่อนปฏิบัติตามค าสั่ง และขั้นยึดหลักแห่งตน เกิดหลักความคิด มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่สูงขึ้นตามประสบการณ์ทางสังคม ผ่อนคลายจากความเกรงกลัวจากอ านาจภายนอก มี
ความเป็นตัวของตัวเองมากข้ึนคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง รวมถึงทฤษฎีของ (Kohlberg, 1980) อ้างถึงใน 
(ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 2553) เป็นนักการศึกษาด้านจริยธรรมได้น าความรู้ทางปัญญา จิตวิทยา สังคม
วิทยา และศึกษาศาสตร์ประกอบขึ้นเป็นทฤษฎีบูรณาการ ( Intergrated Theory) โดยวิเคราะห์หลัก
พัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ (Moral Development) คือการเชื่อฟังและการ
ลงโทษ (Obedience and Punishment) การแสวงหารางวัล (Exchange) เป็นเป้าหมายตาม
ลักษณะเฉพาะบุคคลอย่างเสมอภาคในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การท าตามความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน (Conformity) ความสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ผู้อ่ืนเห็นสมควรในความคาดหวัง การ ประสานงาน
ความ ไว้วางใจต่อผู้อ่ืน การท าตามบทบาทหน้าที่ในสังคม (Social System) ระบบทางสังคมความ
รับผิดชอบในการด าเนินการตามบทบาทของตน เพ่ือรักษาระเบียบการท าหน้าที่ของตน การท าตาม
กฎเกณฑ์และข้อสัญญา (Contract) พันธะสัญญาที่มีต่อสังคมที่ต้องใช้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
รวมทั้งความคิดเห็นของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มรวมกันเป็นสัญญาของสังคม การยึดในมโนธรรมตามหลัก
สากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล พ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกคนท าตามก าหนดนั้น 
Kohlberg เห็นว่า จริยธรรมเป็นลักษณะของประสบการณ์ หน้าที่ โดยมีความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์
เป็นมาตรฐานความประพฤติในสังคม 

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของ Im Manuel Kant (Sullivan, 1989) อ้างถึงใน (ณรงค์ฤทธิ์ 
วงษ์สุดตา, 2553) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1724 - 1804) เป็นนักเหตุผลนิยมและเป็นผู้น า
ทฤษฎีนี้ (Rigorism) ซึ่งหมายถึง สิทธิการยึดมั่นในคุณธรรม ของเรื่องจริยธรรมแบบหน้าที่นิยม 
(Dcontologism) ใช้เหตุผลตัดสินใจอย่างเคร่งครัด โดยให้มโนธรรมเป็นเหตุผลภาคปฏิบัติ บ่งบอกถึง
กฎแห่งศีลธรรมในตัวเองดังเป็นที่ประจักแล้วว่าหลักศีลธรรมนั้นรู้กันอยู่ในใจตนเองเป็น Aprioril คือ
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สิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช้เพราะประสบการณ์ (Not Empirical) ดี ชั่ว ผิด ถูก ที่เป็น ศีลธรรม เป็นสิ่ง
ถาวรตายตัว โดยน าผลการกระท ามาตัดสินใจไม่ได้ ทฤษฎีนี้ยึดถือกฎระเบียบเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่
ส าคัญ รวมถึงทฤษฎีของ (Bloom, Krathwohl, & Masia, 1994) อ้างถึงใน (ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 
2553) ได้จ าแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ (Affectivc Domain) รวมถึงความสนใจ
ทัศนคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัย โดยขั้นตอนแสดงความรู้สึกไว้ 5 ประการคือ การรับรู้ (Receiving) 
เป็นจุดเริ่มต้น มี 3 ขั้นย่อยคือ การส านึก เป็นการใส่ใจใช้เวลานานพอสมควร เป็นเพียงการสังเกตเห็น 
การเลือกรับรู้ มีการจ าแนกความแตกต่างแต่ยังไม่มีการประเมิน การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุ
รับรู้แล้วจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ตนรับรู้นั่นคือ การยินยอมการยอมรับและปฏิบัติตามด้วย
ความสมัครใจเต็มใจ พอใจตอบสนอง เต็มใจ พอใจ มีความเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริงในการ
ตอบสนองสิ่งเร้า การเห็นคุณค่า (Valuing) เกิดจากการประเมินสถานการณ์แล้วว่ามีประโยชน์หรือไม่
ซึ่งมักเกิดขึ้นช้าๆ แต่สะสมไว้เรื่อยๆ พฤติกรรมนี้ดูได้จากความแน่นอน ความคงเส้นคงวา สม่ าเสมอ
ในการกระท าให้เกิดการยอมรับคุณค่า ชื่นชมในคุณค่ายึดมั่นในคุณค่า เกิดศรัทธาในเรื่องราว และ
เหตุการณ์ว่าควรท าตาม และพยายามหาโอกาสแสดงออกหากเห็นว่าเหมาะสม การจัดระบบ 
(Organization) เป็นความรู้สึกที่เกิดจากบุคคลที่รวบรวมเรื่องราวหรือสิ่งมีคุณค่าไว้ในจิตใจที่
หลากหลาย แล้วจัดคุณค่าเข้าเป็นระบบ ในการสร้างแบบของคุณค่าให้ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน การ
สร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นการพัฒนา เป็นอุดมคติที่ฝังลึกถึง จิตวิญญาณ โดยไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็มักจะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมออกมาเป็นลักษณะของตนเองและแนะน าให้
ผู้อ่ืนยึดถือและปฏิบัติด้วย เริ่มกระบวนการจากการสร้างข้อสรุป คือ บุคคลพยายามปรับปรุงระบบ
ตนเองให้สมบูรณ์ ตามแนวที่ตนต้องการ และลักษณะนิสัย คือบุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเอง
ต้องการอย่างสม่ าเสมอจนเป็นลักษณะของตนเอง 

3.11 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
ความหมายของการบริการ 
งานบริการถือเป็นหัวใจหลักส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและเป็น

สิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็ว บริการเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติของผู้ให้บริการโดยส่งมอบการบริการนั้นไปยังผู้รับบริการ หรือลูกค้ า เพ่ือใช้บริการ
นั้นๆ โดยความรวดเร็วภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการให้บริการ (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 
2553) และเป็นปฏิบัติการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยมีเป้าหมายและ
ความตั้งใจในการส่งมอบโดยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวัง 
(P. Kotler & Armstrong, 2010) 
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ลักษณะการบริการ 
ลักษณะที่ส าคัญของการบริการ มี 4 ประการคือ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน (Intangibility) ไม่

สามารถจับต้องได้แต่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ความไม่แน่นอน (Variability)  มีความหลากหลาย ไม่สา
มารแบ่งแยกการให้บริการ(Inseparability) เพราะการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการลูกค้าได้เพียงหนึ่งเดียว สุดท้ายคือไม่สามารถเก็บไว้ได้(Perishability) บริการไม่
สามารถผลิตเก็บเอาไว้ได้เพราะการบริการต้องมีสม่ าเสมอ (Kotler & Armstrong, 2008) 

เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการ  
การพิจารณาเกณฑ์ในการเข้าถึงคุณภาพของงานบริการประกอบด้วย การเข้าถึงลูกค้า 

(Access) คือความรวดเร็วในการให้บริการและเข้าถึงการบริการได้ง่าย ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Satisfaction) คือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ (Expectation) ความแตกต่างของลูกค้าท าให้เกิดความคาดหวังในการรับ
บริการที่ต่างกัน การติดต่อสื่อสาร (Communication) การบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการ
เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ ความรู้ของผู้ให้บริการ (Knowledge and competence) บอกถึงความช านาญของผู้
ให้บริการ คุณค่าของการให้บริการ (Value) คือสิ่งที่ลูกค้าได้รับและเกิดความรู้สึกประทับใจ ความ
สุภาพอ่อนโยน (Courtesy) แสดงถึงความจริงใจเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ ให้ความ
สนใจในลูกค้า (Interest) โดยการไม่ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้
(Credibility) การสร้างความน่าเชื่อถือโดยการบริการตามมาตรฐานอ่างสม่ าเสมอ ความไว้วางใจ 
(Reliability) การได้รับบริการอย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียมกันท าให้ลูกค้ากลับมารับบริการอย่าง
ต่อเนื่องการตอบสนองลูกค้า (Response) การให้บริการตอบสนองทันที เมื่อลูกค้าต้องการความ
ปลอดภัย (Security) การใช้บริการ ไม่เสี่ยง ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง การรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (Understanding the Customer) จะต้องทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร (นิติพล ภูตะโชติ, 
2551) 

เครื่องมือการวัดคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย  สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา ( tangibles)  
สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ บุคลากรที่ให้บริการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการ 
ความน่าเชื่อถือ (reliability) ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการจดบันทึกข้อมูล การบริการ
ตรงตามข้อตกลง การบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง การตอบสนองต่อลูกค้า (responsive) 
การติดต่อกลับลูกค้าเมื่อถูกเรียก การให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องที่
เร่งด่วนของลูกค้า การยินดีช่วยเหลือลูกค้า การให้ความรู้สึก เชื่อมั่น (assurance) ความรู้และทักษะ
ของพนักงานความมีชื่อเสียงของบริษัทบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สมรรถนะ ความสุภาพ และการให้
ความรู้สึกปลอดภัยของพนักงาน การเอาใจใส่ (empathy) คือการรับฟังความต้องการของลูกค้า การ
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ให้บริการเป็นรายบุคคล มีการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีความเข้าถึงลูกค้า (Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry, 1985) 

ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน 

4.1 ความหมายของเกณฑ์ 
ค าว่า เกณฑ์ (criteria) พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 

2561) หมายถึง หลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพื่อประเมินค่าในเรื่องต่าง ๆ ว่ามีคุณสมบัติตามที่
ต้องการหรือไม่ (ชุติมา สัจจานันท์, 2551) ให้ความหมายว่า เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการตัดสินใจ ใน
ปริมาณหรือคุณภาพขั้นต่ าที่สามารถยอมรับได้ของแต่ละตัวบ่งชี้ (ศิริเดช สุชีวะ, 2546)  ซึ่งสอดคล้อง
กับ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2544) กล่าวว่า คือระดับที่ใช้ในการตัดสินถึงความส าเร็จจากการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นหรือมาตรฐานที่ใช้ในการเลือกหรือตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเกณฑ์
การประเมินจะต้องมีคุณลักษณะที่ดีคือ มีความท้าทายความสามารถซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้และได้รับการยอมรับจากองค์การฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2548) 

สรุปได้ว่า เกณฑ์ หมายถึงข้อก าหนดที่ใช้ตัดสินคุณภาพของการด าเนินงาน ด้านปริมาณ
และคุณภาพ เป็นค่า ตัวเลข รวมถึงคุณลักษณะก็ได้หรือผลประกอบการที่ได้เป็น สิ่งที่ช่วยในการ
ตัดสิน ซึ่งอาจมีหลายระดับแตกต่างกันไปตามวิธีการก าหนด 

4.2 ประเภทของเกณฑ์ เกณฑ์ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เกณฑ์สัมพันธ์ (Relative 
Critenon) เป็นเกณฑ์ ที่ถูกพัฒนามาจากประสบการณ์ในการเปรียบเทียบผลที่ได้ ระหว่างโครงการ 
หรือเปรียบเทียบผลที่เคยท ามาแล้วหรือเปรียบเทียบกับปกติวิสัย (norm) ของการจัดโครงการ
ลักษณะทั่วไปและเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Critenon) เป็นเกณฑ์ที่ถูกพัฒนามาจากหลักเหตุผล
เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งของ หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ส่วนรวม หรือคุณภาพของสิ่งนั้นอันเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548)  

4.3 มาตรฐาน หมายถึง องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ( International 
Organization for Standard: ISO) ได้นิยามค าว่า การท ามาตรฐาน (Standardization) หมายถึง 
กิจกรรมในการให้ข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญที่มีอยู่หรือที่ก าลังจะเกิดขึ้นเพ่ือ ให้เป็น
หลักเกณฑ์ที่มีใช้โดยทั่ว ไปจนเป็นปกติวิสัย ซึ่งมุ่งผลส าเร็จสูงสุดตามข้อก าหนดที่วางไว้ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดวิธีการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2561 ได้ให้ค านิยาม มาตรฐานหมายถึง สิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเกณฑ์ทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือ เป็นเกณฑ์ใช้เทียบก าหนดทั้ง ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น 



  55 

สรุปได้ว่า มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เอกสารที่จัดท าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน
ของกลุ่มคนส่วนใหญ่และได้รับความเห็นชอบจากองค์การอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเอกสารดังกล่าว
ก าหนดกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้ นของกิจกรรมนั้นๆ
เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ตลอดจนเป็นปกติวิสัยโดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าเร็จสูงสุดตาม
ข้อตกลงที่วางไว้ 

4.4 หลักการเบื้องต้นของมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้คือ เป็นความพยายามท าสิ่งต่างๆ 
ให้ง่ายขึ้น อันน ามาซึ่งผลจากการพยายามอย่างมีเหตุผลของสังคม เพ่ือป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนที่
เกิดขึ้นอย่างไม่จ าเป็น และการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกลุ่มต่าง ๆ จากการประชุมลงมติ
ข้อตกลงกันของกลุ่มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และควรมีการสนับสนุนการน ามาตรฐาน
ที่ท าขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวาง ในการก าหนดมาตรฐานแต่ละประเภทต้องพิจารณามาตรฐานนั้นอย่าง
รอบคอบและรอบด้านครอบคลุมทุกมิติและท าซ้ าหลายๆครั้งเพ่ือความถูกต้องแม่นย า และควร
ปรับปรุงมาตรฐานในระยะเวลาที่สมควรตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือตรวจสอบทุก 5 ปี 
และปรับปรุงภายใน 10 ปี การก าหนดมาตรฐานระดับชาติ โดยต้องมีกฎหมายบังคับและในการน า
มาตรฐานไปใช้ โดยพิจารณาถึงธรรมชาติของมาตรฐาน กฎหมาย และเงื่อนไขต่าง ๆ ของบุคคลใน
สังคม (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548) 

4.5 ความมุ่งหมายของการก าหนดมาตรฐาน (Aims of Standardization) 
ความมุ่งหมายของการก าหนดมาตรฐานในแต่ละระดับนั้นมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

ออกไป โดยทั่วไปแล้วความมุ่งหมายที่ส าคัญมีอยู่ 3 จุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือให้เกิดความประหยัดในทาง
เศรษฐกิจ (Overall Economy) การประหยัดก าลังคน วัสดุ และเครื่องจักร อ านาจและพลังงาน และ
ยังหมายถึงการประหยัดของผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
(Protection of Consumer’s Interests) การให้ความคุ้มครองคุณภาพของสินค้าและบริการและ 
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ (Safety and Protection of Health and Life) 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น มาตรฐานในการเก็บรักษาวัตถุกัมมันตภาพรังสีเป็นต้ น 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2548) ซึ่งปัจจุบันการก าหนด
มาตรฐานได้พัฒนามากขึ้นโดยในช่วงแรก เป็นการมาตรฐานด้านพัฒนาการผลิตด้านเศรษฐกิจเพ่ือ
คุ้มครองคุณภาพของสินค้าและบริการรวมถึงการสร้างหลักประกันให้ผู้บริโภคมีความคุ้มค่าได้
ประโยชน์จากสินค้าและบริการ ต่อมามีการพัฒนามาตรฐานในด้านสังคมเพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างความม่ันคงของมนุษย์ในระยะยาว 

4.6 ขอบเขตของการก าหนดมาตรฐาน (Field of Standardization) 
ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการก าหนดมาตรฐานซึ่งครอบคลุมถึง
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ระดับ (Level) สาขา (Subject) และข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้น (Aspect) ปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้
ได้รับผลกระทบจากกระแสของโลกไร้พรมแดน จึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะที่เป็นสากลมากขึ้น 
ดังต่อไปนี้ มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) เป็นมาตรฐานที่ได้จากข้อตกลง
ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น มาตรฐานระหว่างประเทศขององค์กร  
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for Standardization –ISO) 
มาตรฐานระดับภูมิภาค (Regional Standards) เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกัน มาตรฐานระดับประเทศ ( Nation 
Standards) เป็นมาตรฐานได้จากการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานของชาติ
อาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ มาตรฐานระดับสมาคม (Association Standards) เป็น
มาตรฐานที่ ก าหนดขึ้นจากกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการค้าเดียวกัน  มาตรฐานระดับ
บริษัท (Company Standards) เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการก าหนดขึ้นโดยการตกลงร่วมกันของ
แผนกบริษัท มาตรฐานระดับบุคคล ( Individual Standards) เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดยที่
ต้องการให้แต่ละบุคคล รวมถึงการก าหนดโดยแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่
ละคนหรือแต่ละหน่วยงาน  

4.7 ข้อก าหนดของมาตรฐาน (Standardization Aspect) 
ข้อก าหนดของมาตรฐาน หมายถึง ข้อก าหนดแต่ละข้อในมาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  

เช่น มาตรฐานของการพัฒนาการจัดการของผู้ประกอบการ โดยมีองค์ประกอบการพิจารณา คือ 
ความหมายของค าต่าง ๆ เป็นบทนิยามข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาด รูปร่าง ชั้นคุณภาพ หรือ Parameter 
สร้างขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดและต้องประหยัดมากที่สุดด้วย รายละเอียด การ
ท าโครงสร้าง คุณลักษณะด้านคุณภาพของส่วนประกอบหรือสมรรถนะมาตรฐานเป็นเครื่องมือไปสู่
เป้าหมายของการพัฒนาน าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือความส าเร็จและยังมีวิธีการซักตัวอย่างเพ่ือ
น าไปตรวจสอบหาวิธีหรือติดตามผลว่ามาตรฐานนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่โดยการ
ตรวจสอบจากตัวอย่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ วิธีการทดสอบหรือวิเคราะห์เพ่ือประเมิน
คุณลักษณะขององค์ประกอบที่ใช้ตามรายการทดสอบหรือวิเคราะห์ วิธีการก าหนดขึ้นอยู่กับคุณภาพ
และการให้ค าจ ากัดความของแต่ละชั้นคุณภาพ เช่น วิธีการด าเนินงานผลของการประกอบการ การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ การส่งเสริม การเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 

4.8 ประโยชน์ของมาตรฐาน (Benefits of Standardization) ประโยชน์ของการสร้าง
มาตรฐาน ด้านการจัดการคือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ด าเนินการในการปรับปรุงความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิตและการบริหารตามวัตถุประสงค์ และการสร้างมาตรฐานยัง
ท าเพ่ือปกป้องอุปสรรคทางการค้าและเกิดความยุติธรรม สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมทางการซื้อ
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ขาย ในการแข่งขันทางการค้าเพราะข้อก าหนดมาตรฐานจะท าให้สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดี และ
ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.9 ทฤษฎีเกณฑ์การประเมิน 
การตัดสินคุณค่าภายนอกเพียงด้านเดียวหรือหลายด้านของสิ่งที่มุ่งประเมิน ไม่ว่าจะเป็น

การประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการ หรือผลที่ได้สามารถอ้างอิงจากสิ่งที่สัง เกตได้ตามตัว
บ่งชี้เพ่ือเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยนักประเมินสามารถเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานของสิ่งนั้น 
(เกณฑ์สัมบูรณ์) หรือเกณฑ์จากการ เปรียบเทียบกับโครงการเดิมที่ท ามาแล้ว หรือโครงการที่ใกล้เคียง
กัน (เกณฑ์สัมพัทธ์) ในการเลือกใช้เกณฑ์อย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ตัดสินให้ครบถ้วนเรื่องที่ต้องการ
ประเมิน และ ในช่วงระยะเวลาที่ประเมินนั้นอย่างเหมาะสม (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548) 

ในการประเมินก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Pre-lmplementation Evaluation) เพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และการประเมินระหว่างการ
ปฎิบัติงาน (Implementation Evaluation) เพ่ือควบคุมติดตามการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นการ
ประเมินลักษณะเฉพาะโครงการ จึงควรเลือกใช้เกณฑ์สัมบูรณ์, ส าหรับตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติของโครงการที่สนองต่อความตองการของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
เป็นการประเมินที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเชิงเปรียบเทียบกับระดับโครงการ จึงควรเลือกใช้เกณฑ์
สอดคล้องกับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบกับปกติวิสัยของประลิทธิผลหรือ
ประสิทธิภาพของโครงการเดิมหรือโครงการท่ีมีธรรมชาติคล้ายคลึงกัน (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548) 

 
ภาพที่ 7 โมเดลการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

สิ่งที่ใช้ประเมิน 

การประเมิน 

การวางแผน 

ปัจจัยเบื้องต้น 

กระบวนการ 

ผลิตผล 

ผลลัพธ์ 

เกณฑ ์

เกณฑส์ัมบรูณ ์

เกณฑส์ัมบรูณ ์

ผลสัมบูรณ ์

ตัวบ่งช้ีหลักประเมินหา
ความต้องการและความ
เป็นไปได้ของโครงการ
ความสอดคล้องกันของ
แผนงานงบประมาณฝ่าย
บุคคลประสิทธิผลประ 
สิทธิภาพความพึงพอใจ 

การตัดสินใจการ
ประเมิน 

ระยะการประเมิน 

* การประเมินระยะก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน 

* การประเมินระหว่าง
การปฏิบัติงาน  
* การประเมินระยะหลัง

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
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จากภาพที่แสดงนี้ในการประเมินระยะก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Pre-lmplementation 
Evaluation) เป็นช่วงการพัฒนาโครงการเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนโครงการ ต้องเริ่มต้น
ด้วยการประเมินบริบท (Context evaluation) ในการเตรียมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
เตรียมเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการให้สัมพันธ์กับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้
ความสัมพันธ์ของการเตรียมโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การประเมินปัญหาความต้องการที่ต้องได้รับการ
แก้ไข (Needs Assessment) และความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) การเตรียมโครงการที่
เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม ผู้ประเมินจึงควรใช้
เกณฑส์ัมบูรณ์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสิ่งที่เป็นไปได้ในบริบททางสังคมด้านโครงการ 
การประเมินระหว่างปฏิบัติงาน (Implementation Evaluation) เป็นการท าโครงการเพ่ือประโยชน์
ส าหรับการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring) โดยทั่วไปต้องค านึงถึงปัจจัยเบื้องต้น ( Input) 
กระบวนการ (Process) หรือผลปฏิบัติงานระยะสั้นที่เกิดขึ้นตัวบ่งชี้ถึงความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ได้จากความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานกับแผนการปฏิบัติ 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณของโครงการ ในการประเมินจึงควร
ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ตัดสินคุณค่าของการปฏิบัติงาน เป็นเกณฑ์เฉพาะของโครงการที่ก าหนดไว้ 

การประเมินระยะหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (Post- Implementation Evaluation) 
เป็นช่วงที่เสร็จสิ้นโครงการเพื่อน ามาสรุปผลของโครงการ (Summating) (Bou-Llusar, Escrig-Tena, 
Roca-Puig, & Beltrán-Martín, 2009) เป็นผลลัพธ์โดยตรงของโครงการ (Outcome) ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องภายนอกและเป็นผลพลอยได้รวมถึงเป็นผลกระทบระยะยาว ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ส าคัญ คือ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการตัดสินรวมถึงสรุปผลของโครงการ ผู้ประเมินจึงควรใช้เกณฑ์
สัมพันธ์เพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานของโครงการใหม่กับโครงการเดิม หรือโครงการที่มีความคล้ายคลึง
กัน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ การศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับเกณฑ์และ
แนวการก าหนดเกณฑ์ จะต้องมีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ ค่านิยม หรือความคาดหวังต่อสิ่งที่
ประเมินจะต้องพิจารณาตัวแปรทั้งหลายทั้งในส่วนของปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลผลิตด้วย
กระบวนการที่สัมพันธ์ทั้งระบบในการประชุมเพ่ือหาเกณฑ์แบบแผนโปรแกรม สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึง 
คือ ต้องสร้างความเห็นพ้องกัน (Consensus) เพราะการเห็นพ้องต้องกันนี้จะน าไปสู่การยอมรับและ
น าเกณฑ์ไปใช้ต่อไปในด้านมาตรฐานและการตัดสินคุณค่านี้ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกรายการหรือทุกด้านเพ่ือตัดการมติการ
น าไปใช้และจะต้องหาวิธีการลดความขัดแย้งท่ีมีต่อเกณฑ์ให้ได้มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 5 เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 มาตรฐานสถานประกอบกิจการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
คู่มือแนะน ามาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ฉบับที่ 1 

ปี 2553 จัดท าโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้าน
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และคณะท างานพัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ข้อแนะน า มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ให้แก่ ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 24 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มี 10 ตัวชี้วัดประกอบด้วย อาคารและ
คุณลักษณะภายใน มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีแผนผัง
สถานที่ จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ ทางหนีไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระเบียบการใช้บริการติดอยู่ชัดเจน 
อาคารที่สูง หรือมีขนาดใหญ่พิเศษ ต้องติดตั้งเครื่อง ดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องต่อพ้ืนที่อาคารทุกๆ 
1,000 ตารางเมตร และอาคารเล็กติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่อาคารทุกๆ 100 
ตารางเมตร แต่ละเครื่องติดตั้งห่างกัน ไม่เกิน 45 เมตร และสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร หนัก ไม่
น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต้องมองเห็นได้ง่ายและน าไปใช้ได้สะดวก จัดให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
ในห้องออกก าลังกายที่ติดเครื่องปรับอากาศต้องมีคุณภาพ การปรับอากาศท่ีดี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 
– 25 องศาเซลเซียส และ ห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีไม่มีกลิ่น และมี
ความเข้มของเสียงในห้องออกก าลังกายเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) การแบ่งพ้ืนที่ให้บริการ
ออกก าลังกาย เป็นสัดส่วน เช่น ส่วนต้อนรับ ส่วนพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ออกก าลังกาย และพ้ืนที่
กิจกรรมการออกก าลังกายกลุ่ม พ้ืนที่จัดวางอุปกรณ์ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร และทางเดินร่วมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พ้ืนที่กิจกรรมการออกก าลังกายกลุ่ม มีพ้ืนที่
ให้บริการไม่น้อย กว่า 2x2 ตารางเมตรต่อคน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 
15 คน ผู้ใช้บริการไม่เกิน 40 คน มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 2 ห้อง ผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 80 คน มีห้อง
ส้วมแยกชาย-หญิง 3 ห้องและเพ่ิมข้ึนต่อจากนี้ ในอัตราส่วนห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อจ านวน
ผู้ใช้บริการไม่เกิน 50 คน มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ า ล็อคเกอร์เก็บของ และอ่างล้างมือ แยก
ชาย-หญิง ที่สะอาดและเพียงพอ 

2. ด้านอุปกรณ์ออกก าลังกาย มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ก าหนดให้มีอุปกรณ์ หรือ
รูปแบบวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การสร้างเสริมระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การ
สร้างเสริมระบบ กล้ามเนื้อ และการสร้างเสริมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ มีระบบและรายงานการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ออกก าลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาดและพร้อมใช้งานทุกวัน มีป้าย
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ค าแนะน า ค าเตือนในการใช้อุปกรณ์ออกก าลังกาย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้อย่างเห็นได้
ชัดเจน จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนัก และ
วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต และ สายวัดรอบเอว 

3. ด้านการให้บริการ มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย จะต้องตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
แก่สมาชิก ก่อนการให้บริการ ครั้งแรก เพ่ือคัดกรองความเสี่ยง ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  BMI 
รอบเอว ความดันโลหิต การจัดท าประวัติสุขภาพ และการตอบ แบบสอบถามการประเมินความพร้อม
ก่อนการออกก าลังกาย จัดให้มีค าแนะน า หลักการ และขั้นตอนการออกก าลังกายเพ่ือ สุขภาพ , 
โปรแกรมการออกก าลังกาย, การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย และสัดส่วนของร่างกาย จัดท าป้าย
ค าแนะน า ค าเตือนในการออกก าลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ต้องมี น้ าดื่มที่สะอาดและมี 
ปริมาณเพียงพอ อยู่ใกล้บริเวณออกก าลังกาย โดยไม่คิดค่าบริการ 

4. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มี 4 ตัวชี้วัดประกอบด้วย บุคลากรผู้ให้บริการออกก าลัง
กาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษา ขั้นต่ าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , วิทยาศาสตร์การกีฬา, 
พลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกก าลังกาย ( Instructor Exercise) ที่จัดโดย
กรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างกรมอนามัยและสถาบันการศึกษา 
บุคลากรผู้ให้บริการออกก าลังกาย ได้รับการฟ้ืนฟูวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ อย่าง
น้อยปีละครั้งบุคลากรผู้ให้บริการด้านออกก าลังกาย ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาหลักการและ
ขั้นตอนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ก าหนด โปรแกรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย 
และสภาพร่างกาย คัดกรองสุขภาพก่อนก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกาย และประเมิน สมรรถภาพ
ทางกายของสมาชิกทั้งก่อนและหลังการรับบริการ จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบให้ค าแนะน าการใช้
อุปกรณ์ 1 คนต่อ อุปกรณ์ออกก าลังกายทุกชนิดไม่เกิน 15 เครื่อง และกรณีการออกก าลังกาย กลุ่ม มี
บุคลากรรับผิดชอบให้ค าแนะน า 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 30 คน 

5. ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มี 2 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 
จัดให้มีแผนเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการซ้อมแผน ได้แก่ แผนการช่ วยชีวิต 
และแผนการระงับอัคคีภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้แก่หมายเลข โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
พร้อมใช้ตลอดเวลาอุปกรณ์ปฐมพยาบาล (First aid kit) คือ อุปกรณ์เบื้องต้น ส าหรับช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บ โดยชุดปฐมพยาบาลควรเก็บไว้ในกล่อง พลาสติกท่ีมีฝาปิดได้สนิท หรืออุปกรณ์ท่ีกันน้ า 
และติดหมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินของสถานพยาบาลต่างๆ ไว้ด้วย โดยสิ่งที่บรรจุอยู่ในชุดปฐม
พยาบาล ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ท าแผล และยารักษาโรคเบื้องต้นโดยข้อความระบุข้างกล่องชัดเจน
ว่าเป็นยาส าหรับรับประทาน ได้แก่ ยาลดไข้แก้ปวดส าหรับบาดแผลที่มีอาการปวด ผงเกลือแร่ ส าหรับ
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การบาดเจ็บที่มีการเสียเลือดมาก หรือบาดแผล พุพองจากความร้อนที่มีบริเวณกว้าง หรือผู้ที่มีอาการ
อาเจียนและท้องเสีย 

จากมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 2554 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ เพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การ
ด าเนินงานสถานประกอบกิจการ ด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพหรือฟิตเนส เพ่ือมุ่งยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงาน ของสถานประกอบกิจการทั้งทางด้านบุคลากร สถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสมาชิก  
ผู้มารับบริการ 

5.2 มาตรฐานการให้บริการและการจัดการด้านความปลอดภัยกรมอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2554) ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองบุคลากร ในหน่วยงาน
และผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 

แนวปฏิบัติมาตรฐานส าหรับหน่วยงานราชการที่มีการด าเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการ
เฉพาะเป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับหน่วยงานราชการที่มีการด าเนินการ หรือมีหน่วยงานในสังกัด
ด าเนินกิจการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ ได้แก่ สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
จะต้องจัดให้มีการท าข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไว้ในหน่วยงาน และ
ฝึกอบรมจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทุกคน เป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค 
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
วิชาชีพ ตามแต่กรณี จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท างาน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย
ฯ ในที่ท างานหรือสถานให้บริการซึ่งเป็นมาตรการที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้รับ
การดูแลด้านความปลอดภัยและเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอา
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ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดทิศทางให้เป็นมาตรฐานการด าเนินงานเดียวกัน 

5.3 มาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬาของอเมริกา ACSM 
วิทยาลั ย เวชศาสตร์ทางการกีฬาของอเมริ กา  (American College of Sports 

Medicine, 2006) ทาร์โรท (Rigall-I-Torrent, 2008) กรันเทม (Grantham, 1998) ได้แนะน า
แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานของศูนย์ฟิตเนสว่ามีองค์ประกอบอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ มาตรฐานเกี่ยวกับ
บุคลากรด้านการออกก าลังกายในศูนย์ฟิตเนส มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดบริการอุปกรณ์และการ
ก าหนดราคาในศูนย์ฟิตเนส มาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาลในศูนย์
ฟิตเนส และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในศูนย์ฟิตเนสและแต่ละมาตรฐานดังกล่าวมานี้มี
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

มาตรฐานเกี่ยวกับบุคลากรด้านการออกก าลังกายประจ าศูนย์ฟิตเนส มี 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มการเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์ฟิตเนส (Health/ Fitness Track) บุคลากร ได้แก่ 

ผู้น าเทคนิคการออกก าลังกาย (Exercise Leader Technical) หมายถึง ผู้น าการออกก าลังกายที่น า
กิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น โยคะ แอโรบิก ซึ่งท างานทั้งในชุมชนและในศูนย์ฟิตเนส ผู้ให้ค าแนะน าหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนส (Fitness Instructor) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกาย (Exercise 
Specialist) ผู้ประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Exercise Test ) ผู้จัดการหรือผู้อ านวยการ
ศูนย์ ฟิตเนส (Fitness Director)  และกลุ่มด้านการแพทย์  (Clinical Track)  บุคลากร ได้แก่  
ผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการโปรแกรมบริการผู้ป่วย (Clinical Program Director) บุคลากรแต่ละ
กลุ่มดังกล่าวมานี้มีคุณสมบัติ ดังนี้ผู้น าเทคนิคการออกก าลังกายวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกา 
(American College of Sports Medicine, 1998) และกรรมาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(NCCA) ได้แนะน าคุณสมบัติของผู้น าเทคนิคการออกก าลังกาย (Exercise Leader Technical) หรือ
ผู้สอนกลุ่มออกก าลังกาย (Group Exercise Instructor) ดังนี้ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพียงแค่นี้และส าเร็จการศึกษา 2 ปี จากวิทยาลัยในสาขาศูนย์ฟิตเนส , 
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย, การเต้นร า และกลุ่มวิชาที่แนะน าให้เล่าเรียนและไม่ได้บังคับได้รับ
เกียรติบัตรเกี่ยวกับการเป็นผู้สอนกลุ่มการออกก าลังกายหรือผู้น าจากหน่วยงานรัฐบาล หรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ในการสังเกตการณ์และการสอนกลุ่มออกก าลังกายหรือ
เสนอแนะในห้องศูนย์ฟิตเนส จ านวน 100 ชั่วโมง (NCCA) มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิต
เบื้องต้น (CPR) ได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านการปฐมพยาบาล และความรู้ของผู้น าเทคนิคการออก
ก าลังกาย ต้องมีดังต่อไปนี้ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ความรู้ทางด้าน
สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย ความรู้ทางด้านพัฒนาการของมนุษย์และช่วงอายุ ความรู้ทางด้าน
ความสามารถด้านสรีรวิทยาหรือปัจจัยเสี่ยง ความรู้ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์หรือจิตวิทยา ความรู้
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ทางด้านการประเมินสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู้ทางด้านวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย ความรู้ทางด้านการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย ความรู้
ทางด้านโภชนาการและการควบคุมน้ าหนัก และความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการโปรแกรม
กิจกรรม 

ผู้ให้ค าแนะน าหรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนสวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกา 
(American College of Sports Medicine, 1998) และกรรมาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(NCCA) ได้แนะน าคุณสมบัติของผู้ให้ค าแนะน าหรือผู้เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ฟิตเนส (Fitness 
Instructor) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาศูนย์ฟิตเนส, วิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกาย หรือกลุ่มวิชาที่เก่ียวข้องและส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ที่ท าการศึกษาในวิชาที่
มีการเสนอแนะให้เล่าเรียนไว้ (อย่างต่ า) ได้รับเกียรติบัตรว่าด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนส 
หรือเจ้าหน้าที่ฝึกออกก าลังกายส่วนบุคคลจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายมี
ประสบการณ์ในการท างานในศูนย์ฟิตเนส หรือฝึกงานมาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เกี่ยวกับการเป็น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเนสหรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกออกก าลังกายส่วนบุคคล มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ผ่านการฝึกปฏิบัติทางด้านการปฐมพยาบาลส าหรับในประเทศไทยนั้น 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนสมีคุณสมบัติ ดังนี้คือต้องได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร
จากกรมอนามัยและสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานรับรอง รวมถึงเป็นผู้ที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์และได้รับใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองทางด้านวิชาชีพจากกรมอนามัยและ
สถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานรับรองและความรู้ของผู้ให้ค าแนะน าหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนส ต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ความรู้ทางด้าน
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ความรู้ทางด้านการพัฒนาการของมนุษย์และช่วงอายุ ความรู้ทางด้าน
ความสามารถด้านสรีรวิทยาหรือปัจจัยเสี่ยง ความรู้ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์หรือจิตวิทยา ความรู้
ทางด้านการประเมินสุขภาพและการทดสอบทางด้านสมรรถภาพทางกาย ความรู้ทางด้านวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย ความรู้ทางด้านการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย และ
ความรู้ทางด้านโภชนาการและการควบคุมน้ าหนัก 

ผู้จัดการหรือผู้อ านวยการศูนย์ฟิตเนสวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาของอเมริกา 
(American College of Sports Medicine, 1998) และกรรมาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(NCCA) ได้แนะน าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ด าเนินการหรือผู้จัดการศูนย์ฟิตเนส (Fitness Director) 
ดังนี้คือ ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาศูนย์ฟิตเนสหรือกลุ่มวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และรับรองวิทยฐานะโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีเกียรติบัตรรับรองเกี่ยวกับ
การเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนส หรือเจ้าหน้าที่ฝึกส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐบาล หรือ
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หน่วยงานที่ได้รับการอนุญาตให้รับรองมีประสบการณ์การท างานในศูนย์ฟิตเนสหรือธุรกิจสุขภาพหรือ
เป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพและอุปกรณ์ศูนย์ฟิตเนส อย่างน้อย 3 ปีมีความรู้ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย, การจัดโปรแกรมกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติกิจกรรมมีเกียรติบัตร
ทางด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ผ่านการฝึกปฏิบัติทางด้านการปฐมพยาบาลมีใบรับรองการ
ฝึกงานในด้านธุรกิจสุขภาพและธุรกิจศูนย์ฟิตเนสแต่ในประเทศไทยนั้น ได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ด าเนินการหรือผู้จัดการฯจะต้องมีคุณสมบัติผู้ด าเนินการทางด้านวิชาชีพหรือทางด้านการศึกษาที่
ก าหนดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (สถานบริการ) พ.ศ. 2509 ผู้ด าเนินการต้องควบคุมดูแล
ผู้ให้บริการในศูนย์ฟิตเนสให้บริการตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ผู้ด าเนินการต้อง
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ต้องควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  

ผู้ด าเนินการต้องคัดเลือกคนท างานที่ให้บริการที่เป็นพนักงานประจ าหรือผู้บริการที่เป็น
อาชีพอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด และความรู้ของผู้ด าเนินการหรือผู้จัดการศูนย์ฟิตเนสนั้น
ต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
ความรู้ทางด้านการพัฒนาการของมนุษย์ ความรู้ทางด้านความสามารถด้านสรีรวิทยาและปัจจัยเสี่ยง 
ความรู้ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์หรือจิตวิทยา ความรู้ทางด้านการประเมินสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ความรู้ทางด้านวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความปลอดภัย ความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการโปรแกรมกิจกรรม 

ผู้สอนการออกก าลังกายเป็นรายบุคคลในศูนย์ฟิตเนสกรรมาธิการแห่งชาติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของอเมริกา (NCCA) ได้แนะน าคุณสมบัติของผู้สอนการออกก าลังกายเป็นรายบุคคล 
(Personal Trainer) ไว้มีดังนี้คือ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชา
ศูนย์ฟิตเนส สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย , หรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง และส าเร็จการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี จากวิทยาลัยที่มีการแนะน าวิชาให้เล่าเรียนแต่ไม่บังคับและต้องมีเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ฟิตเนสหรือผู้สอนการออกก าลังกายเป็นรายบุคคลจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกงานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนสหรือ
เป็นผู้แนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกายเป็นรายบุคคล อย่างน้อย 6 เดือน 
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มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดบริการ อุปกรณ์ และการก าหนดราคา มีดังนี้ 
การจัดบริการ ผู้ด าเนินกิจการต้องจัดให้มีผู้บริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และห้ามมิ

ให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติมาให้บริการเว้นแต่ผู้ให้บริการฝึกหัด ซึ่งมีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริการ ผู้
ด าเนินกิจการต้องจัดการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการแต่ละประเภท โดย
ต้องมีการบริการหลักประกอบด้วย การคัดกรองความเสี่ยงของสุขภาพผู้มารับบริการใหม่ ได้แก่ 
Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) และหรือ Health Risk Appraisal (HRA) 
Health History Questionnaire (HHQ) และแปรผลจากผู้ได้รับการฝึกฝนเฉพาะการฝึกฝนหรือ
โปรแกรมการฝึก และติดตามผลหรือควบคุมโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผู้มารับบริการ 
ผู้ใช้บริการที่รู้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ Metabolic หรือเก่ียวกับปอด หรือ มีความเสี่ยงมากกว่า 1 
อย่างขึ้นไปหรือปัญหาทางการแพทย์อ่ืน ๆ ควรได้รับค าปรึกษาจากผู้ให้บริการทางสุขภาพที่เหมาะสม
ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมการออกก าลังกาย ผู้ด าเนินกิจการต้องมีนโยบายที่ติดประกาศไว้ เพ่ือการ
จัดการกับสถานการณ์การปฐมพยาบาลและสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับหัวใจ และระเบียบการนี้ต้องมี
การทบทวนและฝึกซ้อมบ่อย ๆ สถานบริการที่ให้บริการหรือจัดโปรแกรมแก่เยาวชนควรอยู่ภายใต้
การดูแลอย่างเหมาะสมสถานบริการให้แสดงผังการควบคุมการบริการ และจริยธรรม 

นอกจากนี้มีการจัดการในศูนย์ฟิตเนส ต้องจัดให้มีบริการอุปกรณ์ฝึกความทนทานของ
หัวใจและการไหลเวียนของโลหิต (Cardiovascular Equipment) ที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มาตรฐาน สมอ.) และมีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า15ปี อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อด้วยแรงต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ และมีให้เลือกได้หลายอย่าง (Variable Resistance 
and Selcetorize Equipment)  อุปกรณ์ดั งกล่ าวต้องมีความแข็ งแรง  มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลภายหลังจากการฝึก และสามารถหาค่าเฉลี่ยจากการออกแรงสูงสุดได้ 
อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อที่ ใช้ฝึกด้วยท่าฝึกอิสระ (Free Weight Equipment) อุปกรณ์ให้ความ
เพลิดเพลินในการฝึกความทนทานของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต (Cardiovascular 
Entertainment Equipment) อุปกรณ์ที่ประสงค์จะฝึกในหลาย ๆ ครั้ ง (Other Frequently 
Required  Equipment) และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและการไหลเวียน
ของโลหิตอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต ประเภทเครื่องก้าวเดินแบบ
ผสมผสาน (Elliptical Machines)เครื่องปีนเขา (Stair Climbers) จักรยานแบบนั่งปั่นมีหลังพิง 
(Recumbent and Upright Bicycle)  ลู่ วิ่ งหรือเดินด้วยไฟฟ้า (Treadmill)  จักรยานทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (Stationary Bicycle) กรรเชียงบก (Rower Machine) อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว
มานี้สมาคมสุขศึกษา แรกแคทและกีฬา ( International Health Racquet and Sportsclub 
Association (IHRSA), 1998) ได้ท าการศึกษาในศูนย์ฟิตเนสในสหรัฐอเมริกาและพบว่ามีการ
จัดบริการไว้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนอุปกรณ์ฝึกเพ่ือพัฒนาความทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตในศูนย์ฟิต
เนสของสหรัฐอเมริกา 

ชนิดของอุปกรณ์ฝึกเพื่อพัฒนาความ
ทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 

ร้อยละของท่ีมี 
ในศูนย์ฟิตเนส 

เฉลี่ยจ านวนชิ้น 

-เครื่องปีนเขา (Step Machines)  98 8 
-จักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
(Exercise Bicycle)  

97 7 

-แบบคอมพิวเตอร์  95 3 

-แบบไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  70 2 

-แบบหลังพิง  72 5 

-ลู่วิ่งหรือเดินด้วยไฟฟ้า (Treadmills)  83 3 

-กรรเชียงบก (Rowing Machines)  62 2 

- แบบคอมพิวเตอร์  59 2 

-แบบไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  48 1 

-เครื่องสกีแบบซีมูเลเตอร์ (Coss-Country 
Ski Simulatiors)  

57 1 

- จักรยานฝึกร่างกายส่วนบน  
(Upper Body Ergometers) 

22 1 

ที่มา : Health Fitness Management (Grantham, 1998) 
ด้านอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านทานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านทานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อุปกรณ์
ประเภทก าหนดต าแหน่งการฝึก (Fixed - position Weight Stack) อุปกรณ์ชนิดนี้มีจ านวนชุดละ 8-
12 ชิ้น และแต่ละชิ้นมีความปลอดภัยและใช้เพ่ือประโยชน์ว่าด้วยท่าทางและทรวดทรงของร่างกาย
อุปกรณ์ประเภทปฏิบัติการตามหน้าที่พ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว (Functional Fitness-based 
Weight Stack) อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีการก าหนดท่าฝึกและมุมของการเคลื่อนไหว มีชุดละ 12 ชิ้น และ
แต่ละชิ้นมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันอุปกรณ์ความต้านทานที่จัดไว้ให้เลือกได้ (Alternative 
Resistance) เป็นจ าพวกไฮดรอลิก (Hydraulies) จ าพวกนิวแมททิค (Pneumatie) เป็นอุปกรณ์
ประเภทก าหนดท่าฝึก แต่มีการยกเว้นการใช้น้ าหนักซ้อนกันดังเช่นแบบที่ 1 อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว
มานี้ IHRSA ได้ท าการศึกษาถึงการจัดไว้ในสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
และพบว่ามีการจัดบริการไว้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนชิ้นอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรงต้านทานที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

ชนิดของอุปกรณ์ความต้านทาน 
ร้อยละที่มี 

ในศูนย์ฟิตเนส 
เฉลี่ยจ านวนชิ้น 

-อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งการฝึกและอุปกรณ์ปฏิบัติ
ตามหน้าที่พ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว  

97 25 

-อุปกรณ์ความต้านทานที่จัดไว้ให้เลือกได้  16 9 
-จ าพวกไฮดรอลิก 20 9 
-จ าพวกนิวแมททิค  20 8 

ที่มา : Health Fitness Management (Grantham, 1998) 

ด้านอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ฝึกด้วยท่าฝึกอิสระอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ฝึกด้วยท่าฝึก
อิสระ เช่นบาร์เบลและดัมเบล (Barbell and Dumbbells) ม้าฝึกยกน้ าหนัก และอุปกรณ์ประกอบ 
(Benches and Support Machines)  แผ่นน้ าหนัก (Plate- loaded Machines)  อุปกรณ์ต่างๆ 
ดังกล่าวมานี้ IHRSA ได้ท าการศึกษาการจัดไว้ในศูนย์ฟิตเนส และพบว่ามีการจัดไว้ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จ านวนอุปกรณ์ฟรีเวทในศูนย์ฟิตเนส 

ชนิดของอุปกรณ์ฟรีเวท 
ร้อยละที่มี 

ในศูนย์ฟิตเนส 
เฉลี่ยจานวนชิ้น 

1. บาร์เบล  
2. ดัมเบล  
3. ม้าฝึกยกน้าหนัก  
4. แผ่นน้าหนัก  
5. เครื่องแขวนแผ่นน้าหนัก  
6. อื่น ๆ  

94 
95 
98 
87 
88 
93 

10 
50 
10 
4 
2 
5 

ที่มา : Health Fitness Management (Grantham, 1998) 

ส าหรับอุปกรณ์ฝึก ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อด้วยแรงด้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ และอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ฝึกด้วยท่าฝึกอิสระ มีการ
จัดไว้ในศูนย์ฟิตเนสในสหรัฐอเมริกา ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ประเภทของอุปกรณ์และจ านวนสมาชิกผู้ใช้อุปกรณ์จ านวน 1 ชิ้น 

ประเภทของอุปกรณ์ 
เฉลี่ยจ านวนอุปกรณ์/ 

ศูนย์ฟิตเนส 
เฉลี่ยจ านวนสมาชิกต่อ
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชิ้น 

-เครื่องฝึกความทนทานของหัวใจและการ
ไหลเวียนของโลหิต 

31 77 

-เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ด้วยแรงต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ 

27 88 

-เครื่องฝึกกล้ามเนื้อที่ฝึกท่าฝึกอิสระ 81 30 

ที่มา : Health Fitness Management (Grantham, 1998) 

ด้านอุปกรณ์ให้ความเพลิดเพลินในการฝึกความทนทานของหัวใจและการไหลเวียนของ
โลหิตอุปกรณ์ให้ความเพลิดเพลินในการฝึกความทนทานของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต 
ประกอบด้วยระบบภาพทิวทัศน์ส่วนบุคคล (Personal Viewing System: PVS) เป็นระบบที่มีจอภาพ
ขนาดกลาง 13-15 นิ้ว วางไว้หน้าปัดของอุปกรณ์ฝึกผู้ฝึกสามารถปรับสถานีได้ ในขณะที่ 
ฝึกการออกก าลังกาย ระบบเชื่อมต่อระหว่างเสียงและภาพ ( Interconnected Audiovisual 
Entertainment System) เป็นระบบบูรณาการระหว่างทีวี และช่องสถานีวิทยุ ระบบการปรับเสียง
และภาพส่วนบุคคล (Personal Tuner Audiovisual System) เป็นระบบที่ผู้ฝึกสามารถที่จะปรับ
เสียงและภาพจากทีวีและวิทยุได้ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ประสงค์จะฝึกหลาย ๆ ครั้งอุปกรณ์ที่ประสงค์
จะฝึกหลาย ๆ ครั้ง เช่นเครื่องสั่นทุกส่วนของร่างกาย (Whole Body Vibration Machines: WBV) 
เป็นอุปกรณ์สร้างร่างกายและลดน้ าหนัก ช่วยในการสร้างความตื่นตัวของกล้ามเนื้อ อุปกรณ์พิลาทิส 
(Pilates Equipment) เช่น ชิงช้าสูง ถังรูปทรงกระบอก บันไดและอุปกรณ์ส่วนประกอบที่เพ่ิมเข้าไป
อุปกรณส์ปา (Spa Equipment) เช่น โต๊ะส าหรับนวด โต๊ะดูหน้า โต๊ะช่างแต่งเล็บและช่างท าเล็บ 

สรุปในการให้บริการด้านอุปกรณ์ คือต้องจัดหาอุปกรณ์อย่างพอเพียงและมีคุณภาพเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การจัดให้มีโปรแกรมส าหรับการป้องกันการเกิดโรค และรักษา
หรือคงสภาพของสุขภาพ โดยจัดท าเป็นเอกสารที่บันทึกการใช้อุปกรณ์ตามตารางเวลา และผู้
ให้บริการ ก าหนดพ้ืนที่ให้บริการควรมีนาฬิกาแขวนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และตารางแสดง
เป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจแต่ละระดับของอายุ และตารางการประเมินระดับสภาพทางกายของ
สมาชิกและผู้ใช้บริการ และด้านการก าหนดราคาแสดงการก าหนดราคาที่ชัดเจนและติดประกาศหรือ
แสดงให้เห็นชัดเจน 

มาตรฐานด้านสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล ศูนย์ฟิตเนสควรจะมี
มาตรฐานด้านสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล จะต้องจัดสถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่อง
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แสงสว่าง การสุขาภิบาล การระบายอากาศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในท าเลที่มีความสะดวกปลอดภัยและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่อยู่ใกล้ชิดกับ  ศาสนสถานวัด ในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติศาสนกิจ กรณีมีการให้บริการหลายลักษณะรวมกัน จะต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่
ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท จัดให้มีห้องอาบน้ า 
ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้า แยกส่วนชายหญิงอย่างเพียงพอ และ
สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ห้องอุปกรณ์การจัดวางอุปกรณ์ออกก าลังกายควรมีพื้นที่ ต่อ 1 เครื่อง
ระหว่าง 25-50 ตารางฟุต (7.2-15.2 ตารางเมตร) และมีพ้ืนที่ส าหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่าง 
40-60 ตารางฟุต (12-18 ตารางเมตร) ทั้งนี้สามารถจัดสรรให้คลาดเคลื่อนจากที่ก าหนดได้ร้อยละ 
10-15 ห้องออกก าลังกายเป็นกลุ่ม ควรมีพ้ืนที่ระหว่าง 40-60 ตารางฟุต (12-18 ตารางเมตร) ผนัง
ห้องสามารถเก็บเสียงได้ดี พ้ืนห้องควรเป็นพ้ืนที่ท าด้วยไม้ หรือพ้ืนยาง การใช้เครื่องเสียงภายในห้อง
ควรอยู่ระหว่าง 80-90 เดซิเบล ผนังห้องมีกระจกอย่างน้อย 1 ด้าน ความสูงของห้องอย่างน้อย 10 
ฟุต (3 เมตร) สถานที่ให้บริการควรมีเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางฟุต หรือ 3.7 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 
1 คน และต้องมีสถานที่อเนกประสงค์ส าหรับการติดต่อพูดคุย 27 ตารางฟุต 

มาตรฐานความปลอดภัย ศูนย์ฟิตเนสควรที่จะมีมาตรฐานความปลอดภัย คือต้องเขียน
นโยบายรองรับในการอ านวยความสะดวกในภาวะเร่งด่วนเป็นระบบและขั้นตอน การตรวจสอบและ
ฝึกซ้อมโดยปกติที่เป็นเอกสาร ความเป็นไปได้ถึงสถานการณ์เร่งด่วนที่ส าคัญเกี่ยวกับหัวใจที่พนักงาน
สามารถดูแลปฐมพยาบาลพ้ืนฐานได้ ต้องเขียนการอ านวยความสะดวกรองรับภาวะเร่งด่วนที่เป็น
ระบบการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะและมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พร้อมผู้ใช้งานและระบบการประสานงานกับสถานพยาบาลเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.4 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช 
การยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มี

ภารกิจหลักด้านส่งเสริมพัฒนาทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสมาคมการค้า โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาให้ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จากผู้ใช้บริการ มีโอกาสขยายตลาดเพ่ิมข้ึน โดยใน
แต่ละปีสามารถพัฒนาธุรกิจไทยได้มากกว่า 20,000 ราย แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร 
(Entrepreneurship) การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and 
Governance) และการสร้างเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking) 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกอบด้วย 3 แนวทางหลักที่กล่าวมานั้น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าให้ความส าคัญการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และยกระดับ
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คุณภาพธุรกิจไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ ถูกยอมรับในระดับ
สากล โดยจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจที่สะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อนที่เกิดขึ้นจริงของธุรกิจ และก าหนดทิศทางการพัฒนา
ปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม รวมถึง ให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ให้น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 15 เกณฑ์ คือ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
บริการ โดยพัฒนาจากเกณฑ์มาตรฐาน The Malcolm Baldrige National Quality Award และ 
Thailand Quality Award (TQA) จ านวน 13 ธุรกิจ เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานบัญชี ประยุกต์มา
จากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 
1) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce 
ได้ประยุกต์มาจากเกณฑ์มาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับสากลของ WTA (World Trustmark 
Alliance) 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ข้างต้น มีการ
จ าแนกธุรกิจออกตามลักษณะของการท างานและการให้บริการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการ จ านวน 13 ธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ธุรกิจสปา 
ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบตามตัว
บ่งชี้ในแต่ละธุรกิจ ดังตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจบริการ (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช, 2559) ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจบริการ จ านวน 13 ธุรกิจ 
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ด้านการน าองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ด้านการให้บริการ        ✓  ✓ ✓   
ด้านการวางแผนกล
ยุทธ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านการตลาด        ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านผล
ประกอบการ 

       ✓      

ด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     

ด้านการวัด 
วิเคราะหจ์ัดการ
ความรู ้

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านการจดัการ
กระบวนการ 

       ✓    ✓ ✓ 

ด้านผลลัพธ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ด้านอนามัยและ
ความปลอดภัย 

           ✓  

ที่มา: เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช, 2559) 

จากตารางที่ 6 สามารถสรุปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ  คือ ทั้ง 13 
ธุรกิจให้ความส าคัญในด้าน การน าองกร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นด้านบุคลากร ด้านลูกค้า 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวัดวิเคราะห์การจัดการความรู้ และผลลัพธ์ และธุรกิจส่วนน้อยที่ให้
ความส าคัญในด้านการบริการ ด้านอนามัยและความปลอดภัย และด้านการตลาดแต่เพราะลักษณะ
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ของการด าเนินธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกันจึงมองมาตรฐานของเกณฑ์ต่างกันแต่โดยรวมมีความ
คล้ายคลึงกัน 

5.5 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ ฉบับปี 2558-2561 

เกณฑ์ EdPEx คือการก าหนดและการสร้างตัวก าหนด เพ่ือให้องค์การไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหรืองาน
บริการท างานได้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้านและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน โดยท าให้แผนงานหรือกระบวนการการตัดสินใจ ของบุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์มี
ความสอดคล้องกัน การน าเกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านทั้ง
ในส่วนการปฏิบัติ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ  และองค์การต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วย
ให้องค์การมีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ โดยค านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบันหรือองค์การ 

เกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 7 ด้านในการบริหารและด าเนินงานของสถาบัน
หรือองค์การ โดยแบ่งหมวดและหัวข้อต่างๆของเกณฑ์ EdPEx ได้แก่ ด้านการน าองค์การประกอบด้วย
การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านกลยุทธ์  
ประกอบด้วย การจัดท ากลยุทธ์และ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้านลูกค้าประกอบด้วยเสียงของ
ลูกค้าและความผูกพันของลูกค้า ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ประกอบด้วยการวัด 
การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การและการจัดการความรู้ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในการท างานและความผู้พันของ
บุคลากร ด้านระบบปฏิบัติการประกอบด้วยกระบวนการท างานและประสิทธิผลการปฏิบัติการและ
ด้านผลลัพธ์ประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้าผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูสุดท้าย
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

ประโยชน์ของเกณฑ์ในระดับประเทศเกณฑ์ EdPEx มีบทบาทส าคัญ 3 ประการ คือช่วย
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาหรือองค์การในการเพ่ิมขีดความสามารถ และผลลัพธ์
ให้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ชี้แนะ
แนวทางการจัดท ากลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนในองค์การ 

จากแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ สามารถสรุป
สาระส าคัญได้คือ เกณฑ์ EdPEx นอกจากจะน ามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดการท างานในระบบ
การศึกษาแล้วยังสามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาใช้ได้กับองค์การธุรกิจ ท าให้องค์การเห็นโอกาสที่
จะปรับปรุงการท างานไปในทิศทางเดียวกันกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและใส่ใจการท างานมากขึ้น



  73 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การให้รู้จักมุ่งเน้นในเรื่องที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอน ผลิตภัณฑ์ และงานบริการภายในองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในด้านต่างๆที่จะ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ดีขึ้นและประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (ส านักมาตรฐานและ
การประเมินอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 ) 

5.6 เกณฑ์มาตรฐานกีฬา 
ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2550) ได้จัดท าคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา

กอล์ฟอาชีพฉบับนี้  จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2550 – 2551) แผน
ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านบริหารการจัดการแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้าน
นักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เกณฑ์
มาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์ เกณฑ์มาตรฐานด้านการเงินและสิทธิประโยชน์มาตรฐานด้านผู้
ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์และอนามัย เกณฑ์มาตรฐานด้านการ
รักษาความปลอดภัย เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ชมและแฟนคลับ (ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550a) 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2550) ได้จัดท าคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา 
เทเบิลเทนนิส ซึ่งจัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2550 – 2551) แผน
ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้านเลขานุการ 
เกณฑ์มาตรฐานด้านการเงิน เกณฑ์มาตรฐานด้านนักกีฬาและสโมสรเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ชี้ขาดและ
ผู้ตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานด้านการรายงานผล เกณฑ์มาตรฐานด้านสนามแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์
มาตรฐานด้านพิธีการ เกณฑ์มาตรฐานด้านที่พักและอาหารเกณฑ์มาตรฐานด้านการขนส่ง เกณฑ์
มาตรฐานด้านประชาสัมพันธ์ เกณฑ์มาตรฐานด้านสิทธิประโยชน์และหารายได้ เกณฑ์มาตรฐานด้าน
แพทย์และอนามัย เกณฑ์มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย เกณฑ์มาตรฐานด้านการถ่ายทอด
โทรทัศน์ เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ชมและแฟนคลับ (ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550d) 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2550) ได้จัดท าคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา
สนุกเกอร์อาชีพซึ่งฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2550 – 2551) แผน
ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้าน
เลขานุการ เกณฑ์มาตรฐานด้านการเงิน เกณฑ์มาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์ เกณฑ์มาตรฐานด้าน
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พิธีการ เกณฑ์มาตรฐานด้านที่พักและอาหาร เกณฑ์มาตรฐานด้านการขนส่ง เกณฑ์มาตรฐานด้าน
นักกีฬาและบุคลากร เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ควบคุมและผู้ตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่แข่งขัน
และอุปกรณ์การแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้านสิทธิประโยชน์ เกณฑ์มาตรฐานด้านความคุ้มครองและ
การแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ ชมและแฟนคลับ 
(ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550e) 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2550) ได้จัดท าคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา
จักรยานยนต์อาชีพฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2550 –2551) แผน
ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการแข่งขันเกณฑ์มาตรฐานด้าน
นักกีฬาและบุคลากร เกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์มาตรฐานด้านสิทธิประโยชน์ เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้
ตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานด้านความคุ้มครอง เกณฑ์มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย เกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้ชมและแฟนคลับเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน เกณฑ์
มาตรฐานด้านความคุ้มครอง เกณฑ์มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้ชม
และแฟนคลับ (ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550b) 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2550) ได้จัดท าคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา
เทนนิสอาชีพซึ่งฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2550 – 2551) แผน
ยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานด้านบริหารการจัดการแข่งขัน เกณฑ์มาตรฐานด้าน
นักกีฬาและบุคลากร เกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เกณฑ์มาตรฐานด้าน
การประชาสัมพันธ์ เกณฑ์มาตรฐานด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ (ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550c) 

กองมาตรฐานกีฬาฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (2550) คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล พบว่ามี
เกณฑ์มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ดังนี้ 
สนามแข่งขัน (THE COURT) อุปกรณ์แข่งขัน อุปกรณ์ประกอบสนาม อุปกรณ์แข่งขัน อุปกรณ์
ประกอบการตัดสิน สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน  

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตามรูปแบบการพัฒนากีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2554) ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ การ
จัดหางบประมาณ ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน



  75 

,วิธีการท างานที่ดีของสมาคม,มีผู้สนับสนุนกิจกรรมสมาคม,ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬา,การ
วางแผนงานของสมาคม, การจัดองค์การของสมาคม,การจัดวางตัวบุคคล, การวินิจฉัยสั่งการ,การ
ประสานงานและความร่วมมือ,การจัดท าแผนงานงบประมาณ, การรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ระบบการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาสมาคมกีฬาต้องคัดเลือกอย่างเป็นทางการ , การจัดการแข่งขัน
เพ่ือคัดเลือกนักก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก,ขั้นตอนที่จ าเป็นในการคัดเลือกและการวิธีการคัดเลือก
ตัวนักกีฬา ด้านระบบจัดหลักสูตรและการพัฒนาประกอบด้วยตัวชี้วัด คือหลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอน , 
หลักสูตรพัฒนานักกีฬา,ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคม ด้านระบบการจัด
สวัสดิการประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ สวัสดิการนักกีฬา, สวัสดิการบุคลากร 

จากการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาสรุปได้ว่า มาตรฐานการ

จัดการแข่งขันกีฬาในระดับสากลประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

แข่งขัน การจัดการสถานที่อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริการ ด้าน

หลักสูตร การแพทย์และความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ของบุคลากรรวมถึงระบบการสรรหานักกีฬา 

เป็นต้น เกณฑ์มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มีความสอดคล้องในการท าวิจัยการ

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จากหัวข้อเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

สามารถสรุปออกมาเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังตารางที่ 7 ดังนี้ 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน 
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ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  
ด้านศีลธรรม ความถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ✓  ✓ ✓     

ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า ✓      ✓ ✓ 
ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ด้านการน าองค์กร      ✓ ✓ ✓ 
ด้านการบริหารจัดการ  
การางแผนกลยุทธ ์ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

  



  76 

ตารางที ่7 เปรียบเทียบการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ) 
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ด้านการตลาด 
(จัดบริการอุปกรณ์/ราคา) 

    ✓  ✓  

ด้านผลประกอบการ       ✓  
ด้านการมุ่งเนน้การปฏบิัติ   ✓   ✓ ✓ ✓ 
ด้านการวัดวิเคราะห์ จัดการความรู ้      ✓ ✓ ✓ 
ด้านผลลัพธ ์      ✓ ✓ ✓ 
ด้านการจัดสวัสดิการ ✓      ✓  
ด้านการให้บริการ    ✓ ✓  ✓  
ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณี
ฉุกเฉิน ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  

ด้านสถานทีต่ั้งลักษณะอาคารและการ
สุขาภาบาล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัด หัวข้อหลัก 

ตอนที่ 6 เทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research 

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทย เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้า
ประเด็น ค่ายมวยไทยที่มีการจัดการคุณภาพที่ดีนั้น จะต้องมีเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นใดบ้างเพ่ือน าไปสู่
การก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ที่จะสามารถให้สมาชิกค่ายมวยไทยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ ดังนั้นในการพัฒนาเกณฑ์ ผู้วิจัยมีความ
จ าเป็นต้องมีการใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ในการ
วิจัยเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีโอกาสพัฒนาเป็นเกณฑ์ฯได้  

การวิจัย EDFR เป็นการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า
อนาคตเป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในอนาคต มนุษย์จึงสามารถสร้างอนาคตได้ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การ
ท านายที่ถูกต้อง แต่เป็นการส ารวจเพ่ือศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
เพ่ือที่จะท าแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือลดน้อยลง 
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การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะ
น าไปสู่การสร้างอนาคตอันพึงประสงค ์

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
การผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย 
(Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค 
Delphi เข้าด้วยกันทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิควิธีการวิจัยอนาคตที่ตอบสนอง
จุดมุ่งหมายและความเชื่อ พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคนิคการ
วิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของสอง
เทคนิคดังกล่าว โดยหลักการเทคนิค EDFR คล้ายๆกับเทคนิค Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้มี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้นโดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช้การสัมภาษณ์แบบเทคนิค EFR 
ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งมักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 

ลักษณะของงานวิจัย มีดังนี้ คือเป็นวิจัยที่เป็นพหุมิติ หลายเรื่องหลายปัญหาเกี่ยวข้องกัน 
ปัญหาจกระทบกันหมด นโยบายจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น Multi – Dimentional ฉะนั้นเมื่อเอ่ยถึง
การวัด ก็จะเกิดความหนักใจ เพราะหลายตัวแปรหลายปัญหา เป็นการวิจัยที่มุ่งการพิจารณาข้อสรุปที่
ใช้หลักเหตุผลที่สอดคล้องกับข้อมูล คือ มีลักษณะเป็น Inductive and Empirical เพราะการก าหนด
นโยบายต้องมีที่มา และมีข้อมูลประจักษ์สนับสนุน เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญท าแล้ว
ต้องดูผู้ใช้ที่ส าคัญจึงจะไม่มีปัญหาว่าไม่ตอบสนองผู้ใช้ให้ความส าคัญกับตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้
เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมีการจัดกระท า (Manipulate) หากจัดกระท าไม่ได้ไม่สามารถท าอย่างอ่ืน
ต่อไปได้ และการวิจัยนี้ต้องยอมรับคุณค่าและอ านาจในการตัดสินใจของผู้วิจัยอยู่ที่ความชัดเจนของ
จุดยืนที่เราสนใจและต้องยอมรับอคติท่ีผู้วิจัยมีด้วย 

ขั้นตอนการท าวิจัย EDFR  เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสาน
ระหว่างเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน ขั้นตอน
ของ EDFR คล้ายคลึงกับวิธีการของ เดลฟาย (Delphi)  แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมี
ความเหมาะสมมากขึ้น  ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบาย
จุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ 
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2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR 
แต่EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึด
รูปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพ
อนาคตทางที่ไม่ดี(Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และความ
เป็นไปได้มากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หากผู้วิจัยต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญล าดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง  ก็สามารถท าได้ 

3. วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ น ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

4.สร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากที่สุดของการ
วิจัยด้วยเทคนิคนี้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่
ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุม
ข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนควร
เป็นภาษาท่ีสั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากท่ีสุด เขียนแนวโน้ม
เพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น ๆ 

5. ท า EDFR รอบที่ 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus)    ใน
การท า EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วน รวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย 
งบประมาณ เวลา และก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากค าตอบที่ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้ว
หรือยัง มี Homogeneity ของค าตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอ 

6. เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ 
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ คน
ทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 
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สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการท าวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่มุ่งตอบสนอง
จุดมุ่งหมายและ ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยที่รวม
เอาเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วย กัน ขั้นตอนต่างๆ ของ EDFR คล้ายกับ Delphi โดยขั้นตอน
แรกเป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR และน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะ
ท า 2-3 รอบ หลังจากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้และมีความ
สอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต (จิตพนธ์ ชุมเกตุ, 
2558) จากการศึกษาเทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research ช่วยท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ
และจ าเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน เพราะการศึกษาและการวิจัยอนาคตนั้น จะท าให้ได้กรอบส าหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ 
เป็นตัวบ่งชี้ถึงอันตรายและโอกาสต่างๆ อีกทั้งช่วยแนะวิธีการในการแก้ไขปัญหาในแบบต่างๆ รวมถึง
ช่วงให้มองเห็นและเข้าใจปัจจุบันและอดีต เพ่ือช่วยในการเพ่ิมทางเลือกรวมถึงการก าหนดจุดหมาย
และแสวงหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้การวิจัยอนาคตยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับมนุษย์ที่จะต้องเผชิญหน้ากับ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการให้ประสบการณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมพร้อมว่าจะต้อง
ปรับตัวอย่างไรและส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวและและปรับ
วิธีการหรือกระบวนการในการด าเนินชีวิตในทุกมิติที่จะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิต ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาติ และอาจรวมถึงระดับโลกต่อไป 

ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

7.1 แนวคิดพื้นฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณ

ข้อมูลหรือลดจ านวนตัวแปรในการวิจัย โดยอาศัยการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมาสร้างเป็น
องค์ประกอบ (factor) ที่อยู่เบื้องหลังตัวแปรเหล่านั้น ซึ่งส่งผลให้นักวิจัยเข้าใจโครงสร้างระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ ดี และนอกจากนี้คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของปัจจัยที่วิเคราะห์ได้คือ ลดความคลาด
เคลื่อนในการวัด(measurement error) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าปัจจัยที่วิเคราะห์ได้ทางการศึกษา
ต่อไป 

7.1.1 โมเดลการวัด 
โมเดลการวัดเป็นสมมุติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรแฝงที่นักวิจัย

สร้างจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม โมเดลการวัดสามารถสร้างได้หลายแบบ แต่วิธีการหนึ่งที่
ง่ายต่อความเข้าใจคือการแสดงเป็นภาพความสัมพันธ์ (path diagram) 
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ภาพที่ 8 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ตามโมเดลทฤษฎีการวัด 
ที่มา : A beginner's guide to structural equation modeling (3rd Ed.) 
(Schumacker & Lomax, 2010) 

ตัวอย่างภาพที่ 8 โมเดลการวัดประกอบด้วยตัวแปรแฝง (latent variable) ซึ่งในทาง
จิตวิทยามักเรียกว่า ภาวะเชิงสันนิษฐาน (construct) ในแผนภาพแสดงโดยรูปวงกลม ตัวแปรแฝง
เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงจึงต้องอาศัยการวัดผ่านตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) 
หรือบางครั้งถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ ( indicators) ซึ่งก็คือข้อค าถามแต่ละข้อในแบบทดสอบนั่นเอง ใน
แผนภาพมักน าเสนอในรูปของสี่เหลี่ยม ดังเช่น X1 ถึง X8 ในแผนภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงถูกแสดงด้วยรูปลูกศรชี้จากตัวแปรแฝงไปยังตัวแปรสังเกตได้  ค่าของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้เรียกว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor 
loading) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับค่าสหสัมพันธ์ มีค่า
ตั้งแต่ -1 ถึง +1 ซึ่งในภาพแสดงด้วยตัว L จาก LX1 ถึง LX8 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ด้วยกันจะถูกแสดงไว้ด้วยเส้นโค้งที่มีหัวลูกศรทั้ง 2 ข้าง ซึ่ง เรียกได้ว่า ความแปรปรวนร่วม 
(covariance)  

นอกจากนี้ ที่ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ e ก็คือ ความคลาดเคลื่อน (error term) หรืออาจ
เรียกว่าความคลาดเคลื่อนจากการวัด (measurement error) นั่นเอง ความคลาดเคลื่อนแต่ละตัว
อาจมีความสัมพันธ์กันได้ อาจเป็นในตัวแปรแฝงเดียวกัน (within-construct error covariance) 
และระหว่างตัวแปรแฝง (between-construct error covariance) ดังเช่นภาพที่ 5 ที่ตัว C หมายถึง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนภายในตัวแปรแฝง
ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง e1 กับ e2 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปร
ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง e4 กับ e8  

ตัวแปรแฝง ตัวแปรแฝง 

Covariance (Cov) 
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7.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่ การก าหนด 

ข้อมูลจ าเพาะของข้อมูล การระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียวของโมเดลการประมาณ ค่าพารามิเตอร์
และการประเมินความสอดคล้อง ของโมเดล 

7.2.1 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของ โมเดล (model specification) เป็นการ
ก าหนดความสัมพันธ์เชิง โครงสร้างระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ ก าหนดโมเดลการวัดตามทฤษฎี
ที่ผู้วิจัยคาดการณ์ ไว้ว่า ตัวแปรแฝงแต่ละตัวประกอบด้วยตัวแปร สังเกตได้หรือตัวชี้วัดตัวใดบ้าง ซึ่ง
ในการ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวต้องถูกอธิบายด้วยตัวแปรแฝงเพียง
ตัว เดียว (unidimensional measures) หรือค่า cross-loading มีค่าเท่ากับ 0 

7.2.2 การระบุความเป็นไปได้เพียงค่า เดียวของโมเดล (Model identification) 
การประมาณค่าพารามิเตอร์จะท าได้ก็ ต่อเมื่อโมเดลที่สร้างสามารถระบุความเป็นไปได้ ของ
พารามิเตอร์เพียงค่าเดียว การระบุความ เป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดลอาศัยกฎของ t ก็คือ โมเดลที่
ระบุได้พอดีต้องมีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าน้อยกว่าจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความ
แปรปรวน ความแปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) ของตัวแปรสังเกต ได้ หรือสามารถ
ค านวณได้จากสูตร t ≤ (p)(p+1)/2 โดยค่า t คือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ ทราบค่า p เป็นจ านวนตัว
แปรที่สังเกตได้ของ โมเดล หากพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่ามีจ านวนมากกว่าจ านวน    สมาชิกในเมท
ริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้โมเดลที่สร้างจะไม่สามารถประมาณ 
ค่าพารามิเตอร์ได้ซึ่งโมเดลชนิดนี้เรียกว่าโมเดลระบุไม่พอดี (underidentified model) หากจ านวน
สมาชิกใน  เมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้มีจ านวนเท่ากับจานวน
พารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะเรียก โมเดลนี้ว่า โมเดลที่ระบุพอดี (just identified model) โมเดลชนิด
นี้จะมี degree of freedom เท่ากับศูนย์ส่งผลให้ค่า goodness of fit เท่ากับศูนย์เช่นกันจึงไม่
สามารถใช้ทดสอบทฤษฎีได้และหากจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปร สังเกต
ได้มีมากกว่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า โมเดลชนิดนี้จะเรียกว่า โมเดลระบุเกินพอดี (over identified 
model) ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่จะไป ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ได้ ซึ่งเงื่อนไขที่กล่าวมา เรียกว่า order 
condition 

นอกจาก order condition แล้ว อีก เงื่อนไขหนึ่งของการระบุความเป็นไปได้เพียงค่า 
เดียว คือ rank condition ซึ่งโดยพ้ืนฐานเงื่อนไข ของ rank condition คือ ค่า Parameter แต่ละ
ค่า ต้องถูกประมาณจากความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง (unique relationship) ซึ่งท าให้การละเมิด
เงื่อนไข ของ rank condition เป็นไปค่อนข้างยากยกเว้นโมเดลที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือมีปัญหา 

7.2.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter estimation) เป็นการน าข้อมูล
จากตัวแปรสังเกตมาประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
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องค์ประกอบ ค่าเศษเหลือ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์จะมีลักษณะเป็นการทวนซ้ า ( iteration) 

โดยการประมาณค่า population covariance matrix (Σ) ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อน ามา
เทียบกับ sample covariancematrix (S) ซึ่งได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่าง วิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์นั้น มีการประมาณค่าหลายแบบที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น  เ ช่ น  Maximum likelihood (ML) , Generalized least square (GLS) , Weight least 
square (WLS) ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมกับข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปการประเมินความสอดคล้องของ 
โมเดล (Assessing measurement model validity) 

ในการประเมินความสอดคล้องกันของโมเดลผู้ วิจัยต้องเริ่มต้นตรวจสอบว่า
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ดังที่กล่าวไปแล้วเพราะโมเดลที่มีความสอดคล้องที่ดี
อาจมีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม เมื่อตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ที่ได้แล้วผู้วิจัยจึงมา ตรวจสอบค่า
ความสอดคล้องของโมเดลในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลจะท าใน 2 ส่วนคือ การ
ประเมินความสอดคล้องของทั้ง โมเดล (over all goodness of fit) และความ สอดคล้องในรายตัว
แปร (path estimation) 

ความสอดคล้องของทั้งโมเดล (Over all goodness of fit) เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ว่าโมเดลทฤษฎีการวัดที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในอดีตพิจารณาจากค่าที่ได้
ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายถึงโมเดลพัฒนาขึ้นมาไม่มีความแตกต่างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างไรก็ตามค่าที่ค านวณได้รับผลกระทบจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ หรือ
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากสมมุติฐานเบื้องต้นจึงควรพิจารณาจากค่าสถิติตัวอื่น ๆ ด้วย 

ดัชนีวัดความกลมกลืนตัวอ่ืน ๆ มีมากมายดัชนีความสอดคล้องที่เป็นที่นิยมได้แก่ 
Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI), Adjusted goodness of fit index 
(AGFI) , Standardized root mean square residual (SRMR) , และ Root mean square error 
of approximation (RMSEA) โดย Schumacker และ Lomax (2010) ได้เสนอว่า GFI, AGFI และ 
CFI ที่มากกว่า .90-.95 คือ โมเดลทฤษฎีการวัดที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส่วน standardized RMR ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลดี ส่วน 
RMSEA ที่ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.05-0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลมีจ านวนหลายตัว (เสรี แช่มชัด ,2547) ได้
เสนอแนะว่าให้เลือกพิจารณาดัชนีความสอดคล้องจากดัชนี GFI, AGFI, CFI, SRMR, และ RMSEA 
ส่วน Schumacker และ Lomax ได้เสนอให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น หากต้องการ
ยืนยันโมเดลที่สร้างที่มีเพียงโมเดลเดียว ให้ใช้ดัชนีในกลุ่ม absolute measure เช่น GFI, AGFI 
,SRMR, RMSEA แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างโมเดลต่างกันควรใช้กลุ่ม 
incremental measure เช่น CFI, NFI อย่างไรก็ตามแม้ผู้วิจัยจะพบว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มี
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ความสอดคล้องกันแล้ว แต่สิ่งที่พึงตระหนักก็คืออาจมีโมเดลทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกันอีก
ด้วย (Schumacker & Lomax, 2010) 

ความสอดคล้องในรายตัวแปร (Path estimation) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง หรือที่เรียกว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) 
โดยทั่วไปค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ยอมรับได้คือ ±.5 ขึ้นไป (Hair, 2010) สิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่ได้ควรปราศจากจากปัญหาการระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียว เช่น ค่าท่ีได้ไม่
อยู่ในช่วง -1 ถึง +1 หรือทิศทางความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมตามทฤษฎี เมื่อพบว่าโมเดลที่ได้ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการก าหนดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ข้อ
ค าถามท่ีสร้างไม่เป็นตัวชี้วัดที่ดีขององค์ประกอบนั้น ๆ หรือสภาพความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับทฤษฎี 
ผู้วิจัยสามารถปรับโมเดลโดยพิจารณาจากทฤษฎีที่มาของโมเดลการโดยมีข้อมูลเช่น ความคลาด
เคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน และดัชนีการปรับปรุงโมเดล เป็นตัวช่วยตัดสินใจ 

ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (standardized residuals) เป็นความคลาด
เคลื่อนระหว่างค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหากความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ใดที่มีค่านอกเหนือจากช่วง ±4 เป็นสัญญาณเตือนว่าควรได้รับการแก้ไข 

ดัชนีการปรับปรุงโมเดล (Modification Index) ค่าดัชนีที่มากกว่า 4.0 ควรได้รับการ
ปรับปรุง อย่างไรก็ตามการปรับปรุงโมเดลนั้นไม่ควรพิจารณาจากค่าดัชนีปรับปรุงโมเดลเพียงอย่าง
เดียว แต่ควรจะค านึงถึงทฤษฎีที่มาของโมเดลการวัดด้วย ดัชนีการปรับปรุงโมเดลเป็นเพียงตัวช่วยให้
นักวิจัยทบทวนและหาแนวทางในการปรับปรุง ตลอดจนสร้างโมเดลทางเลือกเท่านั้น (Hair, Black, 
Anderson, & Tatham, 2010) 

7.3 การน าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปใช้ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีประโยชน์ในการน ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ

และแบบทดสอบทางจิตวิทยาได้หลายประการ ได้แก่การตรวจสอบความตรงตามภาวะเชิงสันนิษฐาน 
(construct validation) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ได้มีความส าคัญในการพิจารณาถึงความตรงเชิง
ภาวะสันนิษฐาน (construct validity) ของโมเดลการวัด ซึ่งประกอบด้วย ความตรงเชิงลู่เข้า 
(convergent validity) และความตรงเชิงจ าแนก (discriminant validity) 

จากแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสรุปได้คือเป็นเทคนิควิธีทาง
สถิติที่ใช้จับกลุ่มหรือรวมกลุ่ม ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้
ทั้งทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรที่
ต่างองค์ประกอบ จะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ งการพัฒนาทฤษฎีใหม่ 
หรือยืนยันทฤษฎีเดิมการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีประโยชน์ในการน ามาใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและแบบทดสอบทางจิตวิทยาได้หลายประการ ได้แก่ การตรวจสอบความตรงตามภาวะเชิง
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สันนิษฐาน (construct validation) การประมาณค่าความเที่ยง ( reliability estimation) การ
ตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโครงสร้างของแบบทดสอบในการวัดระหว่างกลุ่มประชากรสองกลุ่ม
ขึ้นไป (model invariance across groups) เนื่องจากการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
โครงสร้างแบบทดสอบค่อนข้างซับซ้อนและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  

จากการศึกษาเทคนิค Factor Analysis สิ่งที่ได้รับจากการใช้เทคนิคนี้คือช่วยลดจ านวน
ตัวแปรโดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวขององค์ประกอบเดียวกัน รวมถึงท าให้เห็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis จะ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation) ของตัวแปรทีละคู่แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กันมาไว้ในองค์ประกอบเดียวกันจึงสามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์กันของตัวแปรต่างๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันท าให้
สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตามความหมายของตัวแปรต่างๆ ที่อยู่ใน 
องค์ประกอบนั้นท าให้สามารถใช้ในด้านการวางแผน และใช้ในการพัฒนาในสิ่งที่ต้องการพัฒนาได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปเป็นตารางแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยโดยผู้วิจัยได้จ าแนกตามเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากในตอนต้นดังตารางที่ 8 ดังนี้ 

ตารางที่ 8 สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

1 

คว
าม

เป
็นม

าแ
ละ

คว
าม

ส า
คัญ

ขอ
งป

ัญห
า 

วาสนา ศรีอัครลาภ, 
2559 

ยุคโลกาภิวัตน ์ การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2 
แปลก พนาลิกุล, 2537 กีฬามวยไทยเป็นมรดก

ประจ าชาต ิ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท าให้
ชาวโลกยอมรับ 

3 
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร, 
2560 

Sports for all 4.0 เพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

4 
รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน,  
2554 

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นอก
ฤดูการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีอันดา
มัน 

เป็นแนวทางการยกระดับมวยไทยสู่การ
เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยวนอกฤดูกาลในอันดามัน 

5 
สัญญา รัตนไพวงศ์, 2560 เรียนรูต้ัวตน คนสังเวียน 

ผ่านทางเลือกแห่งทางรอด 
รู้ปัญหาและอุปสรรค์ในการท างานและ
วิธีการในการแก้ปัญหา 
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ตารางที ่8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

6 
คว

าม
เป

็นม
าแ

ละ
คว

าม
ส า

คัญ
ขอ

งป
ัญห

า 
ต่อศักดิ์ แก้วจรสัวิไล, 
2553 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รายวิชามวยไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อพัฒนาวิชาการให้มีความทันสมัย
และถ่ายทอดวิชาด้านกีฬามวยไทย 

7 พรพิมล เชวงศักดิ์
โสภาคย, 2554 

อาชีพเสี่ยงภัยที่ถูกมองข้าม
ด้านความปลอดภยั 

ท าให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงและถูกมองข้าม
ทางสังคม 

8 ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2554 การแบ่งยุค ของกีฬามวย
ไทย 

การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง 

9 วิเชียร วิทยอุดม, 2553 ภาวะผู้น า ท าให้ทราบวิธีการน านโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบตัิได ้

10 

แน
วค

ิดด
้าน

กา
รจ

ัดก
าร

 สมคิด บางโม, 2553 องค์การและการจัดการ ท างานให้บรรลุจดุประสงค์ขององค์การ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

11 Gumbus and Lussier, 
2006 

Entrepreneurs Use a 
Balanced Scorecard to 
Translate Strategy into 
Performance Measures 

เป็นการแปลงกลยุทธ์มาสู่วิธีการ
ปฏิบัติงานขององค์การเพื่อธุรกิจทีม่ีผล
ก าไรและยั่งยืน 

12 

แน
วค

ิดเ
กี่ย

วกั
บก

ีฬา
มว

ยไ
ทย

 

ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2552 มวยไทยสมัยสุวรรณภูม ิ ทราบหลักการเรยีนมวยไทย 
13 ก าธร คาประเสริฐ, 2524 มวยไทยสมัยกรุงสุโขทัย วัฒนธรรมทางสังคมในการถ่ายทอด

ศิลปะทางกีฬามวยไทย 
14 จรัสเดช อุลิต 

โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 
ยุทธนา วงศ์บ้านดู่, 2541 

มวยไทยสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ์

ความส าคญัของมวยไทยท่ีมีต่อ
ประเทศชาต ิ

15 พัชรมน รักษพลเดช 
อนุพงษ์ แต้ศิลปะสาธติ, 
2560 

รูปแบบการจดัการธรุกิจมวย
ไทยอาชีพ 

ความเชื่อมโยงทางธุรกิจของกีฬามวย
ไทย 

16 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, 
2522 

พัฒนาการกีฬามวยไทย การเผยแพร่อย่างถูกต้องตามประวัติ
ความเป็นมา 

17 จรัสเดช อุลิต, 2527 ทักษะมวยไทยเบื้องต้น การเคลื่อนเท้าเป็นสิ่งส าคญัที่สุดของ
การชกมวยไทย 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

18 
แน

วค
ิดเ

กี่ย
วกั

บก
ีฬา

มว
ยไ

ทย
 (ต

่อ)
 

ชาญณรงค์ สุหงษา, 2545 อนาคตภาพมวยไทยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาต ิ

ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกา 

19 วศินี ทนพลกรัง, 2558 สถาบันโยคะและมวยไทย ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการฝึกโยคะและ
มวยไทย และปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันโยคะและ
มวยไทย 

20 ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543 การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน การสร้างกระบวนเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนให้มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกบัผูส้อนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

21 

แน
วค

ิดค
วา

มส
าม

าร
ถเ

ชิง
กล

ยุท
ธ์แ

ละ
คว

าม
เป

็นผ
ู้น า

 DuBrin, 2007 Charismatic and 
Transformational 
Leadership 

ท าให้องค์การรับมือกับการเปลีย่นแปลง
ต่างๆทั้งภายนอกและภายเป็นการพัฒนา
องค์การให้เข็มแข็ง 

22 David, 1997 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
implementation) 

สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของ
องค์การและสภาพแวดล้อมไว้ในเวลา
เดียวกัน 

23 

แน
วค

ิดก
าร

บร
หิา

รจ
ดัก

าร
คน

แล
ะเพ

ิ่มข
ีดค

วา
มส

าม
าร

ถ 

ทองศรี กาภู ณ อยุธยา, 
2534 

การบริหารจัดการคนและขีด
ความสามารถ 

การสรรหา รักษา ดูแล และพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความสามารถและส่งเสรมิ
การท างานอย่างเป็นระบบ 

24 บรรจง ชูสกุลชาติ, 2534 ทรัพยากรมนุษย ์ ส่งเสริมความสามารถความคิดใน
ทรัพยากรมนุษย ์

25 Harbison, 1973 ทรัพยากรมนุษย ์ น าไปใช้บริหารทรัพยากรอยา่งคุ้มค่าลด
ต้นทุนขององค์การ 

26 Milkovich and 
Boudreau, 1991 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ช่วยสร้างความเจรญิเติบโตมั่นคงให้แก่
องค์การ  ท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามา
เชื่อมโยงภารกจิต่างๆ ของแต่ละ
หน่วยงานในองค์การ 

27 ไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท์, 
2531 

แนวพระราชด าริด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน จัดเวลาการ
ท างานให้เหมาะสมกับเนื้องาน 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

28 

แน
วค

ิดก
าร

บร
หิา

รจ
ดัก

าร
คน

แล
ะเ

พิ่ม
ขดี

คว
าม

สา
มา

รถ
 (ต

่อ)
 Fisher, Schoenfedt and 

Other, 1993 
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ ช่วยก าหนดนโยบายวางแผนรวมถงึกฏ

ระเบียบเกี่ยวกับการวางก าลังคน 

29 Bowin & Harvey, 2001 Human Resource 
Management: An 
Experiential Approach 

กระตุ้นพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
รักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปลี่ยน
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมองไป
ในอนาคต 

30 

กา
รจ

ัดก
าร

ด้า
น

กา
รเงิ

น 

สุมาลี  จิวะมิตร, 2541 การจัดการด้านการเงิน สร้างความมั่งคงและลดความเสีย่งต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ 

31 Carole Pretorius, Nico 
Pretorius, 2009 

การจัดการด้านการเงิน สร้างความมั่นคงทางการเงินและเพื่อ
ขยายธุรกิจให้ก้าวหน้า 

32 

แน
วค

ิดด
้าน

อุป
กร

ณ์แ
ละ

สิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 รักชนก มณีรตัน์, 2550 ทัศนะของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริหารจดัการสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการ ณ 
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ท าให้ผู้ใช้บริการเกดิความพึงพอใจและ
สร้างความผูกพันธ์ส าหรับผู้ใช้บริการ 

33 จิตรบุษบา มารมย,์ 2002 การบริหารจัดการทรัพยากร
อาคาร: การจดัการพื้นที่/
สถานท่ีส าหรับ 
สภาพแวดล้อมในอนาคต. 

การหาแนวทางบริหารจัดการอาคาร
ไม่ให้เป็นภาระ 

34 

แน
วค

ิดก
าร

ยศ
าส

ตร
 ์

สมจิต หนุเจรญิกุล, 2543 การส่งเสริมสุขภาพ. 
นครศรีธรรมราช:   
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

วิธีการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 

35 หนุเจรญิกุล, 2543 การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการ
เจ็บป่วย 

36 Pender and Pender, 
1987   

Health Promotion Model 
Manual 

ทราบถึงปัจจัยส าคัญที่ก าหนดพฤติกรรม
ด้านสุขภาพและวิธีการส่งเสริมวิถีชีวิตที่
มีสุขภาพด ี

37 Orem, 1995   Nursing Concepts of 
Practice 

สามารถประเมินอาการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วยทางร่างกายได ้
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ตารางที ่8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ปี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

38 

แน
วค

ิดค
วา

มซ
ื่อส

ัตย
ส์ุจ

รติ
แล

ะค
วา

มม
ั่นค

ง 
Piaget, 1960 The Moral Judgment of 

the Child 
ทราบอย่างลึกซึ้งในความหมายของ
ความถูกและผิด 

39 ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา, 
2553 

ผลของการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มร่วมกับการฝึกเจริญสติ 
เพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต 

นุ่มนวล มีความหนักแน่นมั่นคง 
แข็งแกร่ง ผ่อนคลาย และสงบสุข 

40 Immanuel Kant, 1804 Philosophy of Religion เข้าใจหลักปรัชญา 

41 

แน
วค

ิดเ
กี่ย

วกั
บค

วา
มค

ล่อ
งต

ัวแ
ละ

คว
าม

ยืด
หย

ุ่น 

Rudd et al.,2008 Strategic planning and 
performance: Extending 
the debate 

สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่องค์กรได้วางไว ้

42 Kogut, Bruce and 
Kulatilaka, Nalin,2001 

Capabilities as Real 
Options, in: Organization 
Science 

องค์การสามารถปรับวิธีการท างานได้เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง 

43 Peter Pauwels, Paul 
Matthyssens,2004 

Strategic flexibility in 
export expansion: 
growing through 
withdrawal 

ความสามารถในการปรับทั้งทรัพยากร
คนและทรัพยากรเงินเพื่อให้องค์กร
สามารถด าเนินไปได้ในสภาวะต่างๆ 

44 

แน
วค

ิดเ
กี่ย

วกั
บน

วัต
กร

รม
 บุญเกื้อ ควรหาเวช,2545  นวัตกรรมการศึกษา. ช่วยพัฒนาท้ังหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู ้

45 กิดานันท์ มลิทอง,2548 ไอซีทีเพื่อการศึกษา. ช่วยให้การเข้าถึงแหล่งเรยีนรูไ้ด้ง่ายขึ้น 
46 Heinich. R. Molenda. 

M. and Russell. J.,1993 
Instructional Media and 
the New Technologies of 
Instruction 

ท าให้การเข้าถึงแหล่งงานเรยีนรู้ง่ายขึ้น
และรวดเร็วมากขึ้น 

47 

แน
วค

ิดท
ฤษ

ฎีค
วา

มห
มา

ยข
อง

อา
รม

ณ ์

Jaak Panksepp,1982 Toward a General 
Psychobiological Theory 
of Emotions 

ท าให้เรารูเ้ท่าทันอารมณ์ของตนเองและ
เข้าใจวิธีการการควบคมุอารมณ ์

48 จุฑามาศ แหนจอน,2560 การพัฒนา หน้าท่ีบริหาร
จัดการของสมองส าหรับวัยรุ่น 
โดยหลักสตูรการเรยีนรู้แบบ
บูรณการ. 

น าไปปรับใช้ในการด ารงค์ชีวิตให้เกิดผล
ส าเรจ็รวมถึงผลบวกทางการศึกษา 

49 Roger, D. & Najarian, B. 
,1989 

The construction and 
validation of a new scale 
for measuring emotion 
control. 

ช่วยจัดการสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึน้ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
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ตารางที ่8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้

50 

แน
วค

ิดท
ฤษ

ฎีค
วา

มห
มา

ย 
ขอ

งอ
าร

มณ
์ (ต

่อ)
 

คณิต เขียววิชัย,2554 การศึกษาความสัมพันธ
ระหว่างความฉลาดทางอา-
รมณและความสนใจในการ 
ท ากิจกรรมนันทนาการกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยั
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร.์ 

ความฉลาดทางอารมณ์มผีลต่อระดับการ
เรียนของนักศึกษา 

51 

แน
วค

ิดเ
กี่ย

วกั
บค

ณุภ
าพ

 
กา

รบ
ริก

าร
 

Kotler, P., & Armstrong, 
G. ,2008 

Marketing: An 
introduction. 

การให้บริการต้องมีความสม่ าเสมอ 

52 นิติพล ภูตะโชติ,2551 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกพักโรงแรมที่จังหวัด
หนองคาย 

เพื่อส่งเสริมปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้รับบริการ 

53 

แน
วค

ิดเ
กี่ย

วกั
บก

าร
จัด

ท า
เก

ณฑ
์มา

ตร
ฐา

น 

บุญศรี พรหมมาพันธุ์, 
2551 

เกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาความต้องการศึกษาต่อเข้า
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

54 ศิริเดช สุชีวะ, 2548 การวัดและประเมินผล ช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการบรหิารโรงเรยีน 

55 Trumble and other, 
2000 

Thinking scientifically 
during participation in a 
citizen-science project 

ช่วยแก้ปัญหาด้านพลเมืองศาสตรไ์ด้ 

56 Semrow et.al, 1982 เกณฑด์้านงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของ
ลักษณะองค์กรและทรัพยากรขององค์กร 

57 ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2548 การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ในการประเมิน” 

เพื่อช่วยก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการวางแผนการศกึษา 

58 พนารัตน์ สภุาคาร, 2548 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และชุมชนในการจัด
การศึกษา 

เพื่อช่วยประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
สถานศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและชุมชน 

59 พนารัตน์ สภุาคาร, 2548 ทฤษฏีเกณฑ์การประเมิน ส าหรับใช้ตดัสินให้ครอบคลมุคุณค่าด้าน
ที่ต้องการประเมิน 
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ตารางที ่8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
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วินัย พูลศรี, 2555 การจัดการมรดกภูมปิัญญา

ของชาติไทยสู่รูปแบบธุรกิจ
สากล 

ทราบความเป็นมาและภูมปิัญญา สภาพ
ปัญหาและการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ธุรกิจมวยไทยอาชีพสู่เส้นทางธุรกจิสากล 

61 รัชน ีขวัญบุญจัน, 2549 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การกีฬาข้ัน
พื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ 

ทราบปัจจัยความสมัพันธ์กับยุทธศาสตร์
กีฬาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

62 ปรางทิพย์ ยุวานนท์,  
2550 

เกณฑ์มาตรฐานการจดัการ
แข่งขันกีฬา 

ท าให้ทราบเกณฑ์มาตรฐานท าใหก้ีฬา
เป็นสากลมากขึ้น 

63 

วิจ
ัยอ

นา
คต

 

จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2552 การวิจัยอนาคต ท าให้ทราบแนวโน้มการท างานต่างๆ ใน
อนาคตที่สามารถป้องกันและรับมอืได ้

64 Schumacker, R.E. & 
Lomax, R.G., 2010 

A beginner’s guide to 
structural equation 
modeling. 

เพื่อใช้ทดสอบและพัฒนาโมเดล 
ทฤษฎีการวัดแล้ว ยังสามารถใช้
ตรวจสอบความ ตรงเชิงโครงสรา้งของ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา ได้ด้วย 

65 
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ย 

จิราพร แก้วศรีงาม, 2547 เปิดโลกมวยไทย ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นักมวย ค่ายมวย และธุรกิจในวงการมวย
ไทย 

66 เฉลิม อุ่นทองฐ, 2547 มวยไทยในยุคโลกาภิวัตน ์ ทราบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ใน
ด้านศิลปะมวยไทยในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีขา่วสาร 

67 สมเกียรติ ยงช่ืนสวสัดิ์, 
2536 

การตลาดมวยไทยทาง
โทรทัศน ์

ท าให้ทราบกระบวนการด าเนินการทาง
ธุรกิจมวยไทยทางโทรทัศน ์

68 อ านาจ สายฉลาด, 2537 การใข้ไสยศาสตร์และความ
เชื่อโชคลางของนักมวยระดับ
แชมเปี้ยนในการแข่งขันมวย
ไทย 

ท าให้เข้าใจไสยศาสตร์และความเช่ือโชค
ลางของนักมวยระดับแชมเปี้ยนในการ
แข่งขันชกมวยไทยในสถานท่ีต่างๆ 

69 ดุสิต สุขประเสริญ, 2539 ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
เป็นนักมวยไทย 

ท าให้ทราบว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่ท าให้
อยากเป็นนักกีฬามวยไทย 

70 วิสุทธิ์ ทิพย์พงษ์, 2544 การศึกษาสภาพและปัญหา
การพัฒนากีฬามวยไทยเพื่อ
การอาชีพ 

ท าให้ทราบปัญหาการพัฒนากีฬามวย
ไทยเพื่อการอาชีพตามการรบัรู้ของ
บุคลากรวงการกีฬามวยไทย 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้
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รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน, 
2550 

มวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว ท าให้ทราบว่ากีฬาการต่อสู่เป็นการพัฒนา
ตัวตนให้เป็นนักกีฬาท่ียิ่งใหญร่ะดบัโลกได ้

72 สมาส จันทะคล้อย, 2547 ความคิดเห็นของบุคลากรใน
วงการมวยไทยสมัครเล่นท่ีมี
ต่อบทบาทของสมาคมมวย
ไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ.2546 

สามารถพัฒนาสมาคมมวยไทยสมคัรเล่น
แห่งประเทศไทยในการท างานเพือ่สร้าง
ความสอดคล้องในวงการกีฬา 

73 วุฒิชัย วัฒนาคมประทีป , 
2550 

ศึกษาการด าเนินชีวิตนักมวย
ไทยอาชีพระดับแชมปเ์ปี้ยน
และรองแชมป์เปีย้นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลังจาก
เลิกชกมวย 

การวางแผนการด าเนินชีวิตของนกักีฬา
มวยไทยหลังจากเลิกชกมวยไทย 

74 สุรวัฒน์ ปัตตานี, 2550 แนวทางการพัฒนามวยไทย
อาชีพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามการ
รับรู้ของนักมวยและผูฝ้ึกสอน
กีฬามวยไทย 

สามารถพัฒนานักกีฬาท่ีมีความแตกแต่ง
ของสภาพแวดล้อมการส่งเสรมิที่ถกูและ
ตรงตามความต้องการของแตล่ะพืน้ท่ี 

75 พัชรมน รักษพลเดช, 
อนุพงษ์ แต้ศิลปะสาธติ, 
2560 

ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
จัดการธุรกจิมวยไทยอาชีพใน
ประเทศไทย 

เป็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจกีฬาเพื่อ
นันทนาการส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

76 เตชิตา ไชยอ่อน,  
ธีระวัฒน์ จันทึก, 2558 

ความคาดหวังของลูกค้าชาว 
ต่างชาติที่มีต่อคณุภาพการ
ให้บริการของค่ายมวยไทย 

เพื่อพัฒนาค่ายมวยไทยในการรองรับ
ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

77 สัญญา รัตนไพวงศ์ , 2549 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อการชมกีฬา
มวยไทย 

เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติสร้างความนา่สนใจในกีฬา
มวยไทย 

78 ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, 
2557 

พัฒนารูปแบบการจดัการ
แข่งขันมวยไทยเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
ทศวรรษหน้า(พ.ศ.2558-
2567) 

เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของชาว
ต่างๆสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมรองรับ
การเปลยีนแปลงทางสังคม 
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อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพค่ายมวยไทยใน
ประเทศไทย 

ท าให้ผู้เรียนหรือนักกีฬาอาชีพมีความ
มั่นใจในการฝึกสอนและการให้บรกิาร 

80 จุฑา ติงศภัทิย์, 2540 ตัวบ่งช้ีการพัฒนาการกีฬา
ของไทยด้านการกีฬาเพื่อการ
อาชีพ 

เพื่อการพัฒนาด้านกีฬาน าไปสู่กีฬาระดับ
โลก 

81 สุจิตรา สุคนธทรัพย,์ 2540  
 

การวิเคราะห์คณุลักษณะไทย 
คุณค่าและกระบวน 
การถ่ายทอดศลิปะการต่อสู้
ป้องกันตัวแบบไทย 

เพื่อการเรยีนรู้ที่ถูกต้องตาม
ประวัติศาสตร์ด้านศลิปะการต่อสู้ในการ
สืบทอดประเพณีของไทย 

82 สัญญา รัตนไพวงศ์,  
ธัญลักษณ์ หงษ์โต, 2560 

เรียนรูต้ัวตน คนสังเวียน ผ่าน
ทางเลือกแห่งทางรอด 

เพื่อเป็นการพัฒนาวงการกีฬามวยไทยใน
ทุกมิติทั้งบุคลากร อาคารสถานท่ี 
อุปกรณ์กีฬาฯ 

83 
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พวงทอง ไสยวรรณ์, 2514 การสร้างเกณฑป์ระเมินผล
เพื่อรับรองวิทยฐานะของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ท าให้ทราบประสิทธิภาพในการท างาน
เพื่อการพัฒนาและปรับวิทยฐานะของครู 

84 สุภาณี เตชะด ารงสิน, 
2521 

การสร้างเกณฑป์ระเมิน 62 
โรงเรียนอาชีวะ 

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาโรงเรยีนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

85 ดนัย เทียนพุฒ, 2525 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการ
จัดด าเนินโครงการประชุม
ปฏิบัติการ 

เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินโครงการ
ประชุมปฏิบตัิการ 

86 สุนทรี ศิริอังกูร, 2540 การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินโปรแกรมวิชาเอกพล
ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของ
สถาบันการผลติครูพลศึกษา
ในประเทศไทย 

เพื่อน าโปรแกรมการประเมินไปใช้พัฒนา
หลักสตูรการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

87 เฉลิมพล จินดาเรือง, 2557 การจัดการคุณภาพศูนย์ฟิต
เนส มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศ 

สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีของศูนย์
ออกก าลังกาย 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
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 ธีระวัฒน์ จันทึก, 2557 เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของวิสาหกจิชุมชน 

สามารถยกระดับคณุภาพมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีความน่าสนใจและ
เพิ่มมูลค่า 

89 วิมลรตัน์ ภูผาสุก,สุวารีย์ 
ศรีปูณะ,สม นาสอ้าน, 
2560 

การพัฒนาเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด
กาฬสินธุ ์

ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสรา้ง
ความน่าเชื่อถือในคุณภาพของการรักษา
และบริการ 

90 
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Yang and Hsieh, 2009 Sex-Sigma Project 
Selection using National 
Quality Award Criteria 
and Delphi Fuzzy 
Multiple Criteria Decision-
Making Method 

สามารถช้ีวัดความส าเรจ็ด้านการจดัการ
คุณภาพของบริษัทในไต้หวัน 

91 Bou-Llusar et al, 2009 An empirical assessment 
of the EFQM Excellence 
Model: Evaluation as a 
TQM framework relative 
to the MBNQA Model 

ได้แนวทางการจดัการทั้งทางสังคมและ
ทางเทคนิค ที่มุ่งการบรรลุผลของการ
ปฏิบัติงานท่ียอดเยี่ยม 

92 Pamela, 1983 สมรรถนะของผู้บรหิารการ
กีฬาระดับชาต ิ

พัฒนางานบริหารเกี่ยวกับการกีฬา การ
จัดการดา้นธุรกิจ การเงินและการ
บริหารงานบุคคล 

93 Bonavia, 1998 Manager's Behavior and 
Development of 
Organizational 
Participative 

ท าให้ทราบการก าหนดเป้าหมาย ท าการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อวางแผน
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

94 ธัญลักษณ์ หงษ์โต, 2559 ความพึงพอใจและ
ความส าคญัในการใช้บริการ
สนามกีฬา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การ
ให้บริการอาคารสนามกีฬาต่อไปใน
อนาคต 
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ตารางที่ 8  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ที ่ หัวข้อ ชื่อ /สกุล ป ี แนวคิด ประโยชน์การน าไปใช ้
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แน
วค

ิดเ
กี่ย

วข้
อง

กับ
ตัว

บ่ง
ชี้แ

ละ
ตัว

ชี้ว
ัดค

วา
มส

 าเร
็จ 

(ต
่อ)

 กรรณิการ์ คชาช่ืน, เบญจ-
มาภรณ์ สร้อยน้อย และ
รวิปรีญา เชื้อบุญมี, 2552 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
สอนมวยไทยเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานโรงเรียนสอนมวย
ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต 

ที่มา (Bowin & Harvey, 2001; David, 1997; DuBrin, 2007; Harbison, 1973; Heinich et al., 1993; Kogut & Kulatilaka, 2001; 
Kotler & Armstrong, 2008; Milkovich & Boudreau, 1991; Panksepp, 1982; Pauwels & Matthyssens, 2004; Piaget, 1960; 
Pretorius & Pretorius, 2009; Roger & Najarian, 1989; Schumacker & Lomax, 2010; กิดานันท์ มลิทอง, 2548; ไกรยุทธ์ ธีร
ตยาคีนันท์, 2531; คณิต เขียววิชัย, 2554; จรัสเดช อุลิต และคณะ, 2541; จิราพร แก้วศรีงาม, 2547; จุฑามาศ แหนจอน, 2560; 
จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548; ชาญชัย ยมดิษฐ์ และคณะ, 2553; ชาญณรงค์ สุหงษา, 2545; ชุติมา สัจจานันท์, 2551; ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุด
ตา, 2553; ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และชาญชัย ยมดิษฐ์, 2551; เตชิตา ไชยอ่อน และธีรวัฒน์ จันทึก, 2558; ทองศรี ก าภูณ อยุธยา และ
คณะ, 2534; ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2554; ธัญลักษณ์ หงษ์โต และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559; ธีระวัฒน์ จันทึก และ เสรี ชัดแช้ม, 2557; 
นิติพล ภูตะโชติ, 2551; บรรจง ชูสกุลชาติ, 2534; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545; ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์, 2550c; แปลก พนาลิกุล, 2537; 
ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2548; พนารัตน์ สุภาคาร, 2548; พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, 2554; พัชรมน รักษพลเดช และอนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต, 
2560; โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, 2522; รักชนก มณีรัตน์, 2550; รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และคณะ, 2554; วาสนา ศรีอัครลาภ และจิราวร
รณ คงคล้าย, 2559; วิเชียร วิทยอุดม, 2553; วินัย พูลศรี, 2555; วิสุทธิ์ ทิพยพงษ์, 2544; ศิริเดช สุชีวะ, 2546; ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐ
วงศ์, 2557; สมคิด บางโม, 2553; สัญญา รัตนไพวงศ์ และธัญลักษณ์ หงษ์โต, 2560; สุมาลี จิวะมิตร, 2541; อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของการวิจัย
มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และการด าเนินงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR โดยสามารถชี้ทิศทางการสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 คือ การน าผลของงานวิจัยมาใช้สังเคราะห์ประเด็นทางด้านการจัดการคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของค่ายมวยไทยเพ่ือใช้เป็นประเด็นต่างๆ ในการพัฒนาแนวโน้มที่จะใช้
เป็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาในการวิจัยแบบ EDFR เพ่ือสัมภาษณ์รอบที่ 1 และสอบถามรอบที่ 
2 โดยผลของการวิจัยท าให้ทราบว่า คุณลักษณะและรูปแบบการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย
ประกอบด้วยแนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า แนวคิดการบริหารจัดการคนและ
เพ่ิมขีดความสามารถ  แนวคิดการจัดการด้านการเงิน  แนวคิดด้านอุปกรณ์ออกก าลังกายสิ่งอ านวย
ความสะดวก แนวคิดเก่ียวกับความคล่องตัวและความยืดหยุ่น แนวคิดด้านเทคโนโลยี แนวคิดเก่ียวกับ
นวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีความหมายของอารมณ์ แนวคิดความซื่อสัตย์
สุจริตและคุณธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลรวมของความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ในทุกด้านทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดการนโยบายและกลยุทธ์การสร้างกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศด้วย ทั้งหมด
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จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จขององค์การธุรกิจ (Bou-Llusar 
et al., 2009) 

กรณีที่ 2 คือ การวัดวิเคราะห์คุณภาพแบบประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย
โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) วัดความตรงตามองค์ประกอบการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้แบบสอบถามที่
พัฒนาจากร่างแนวโน้มขององค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทยจากการท า EDFR ทั้ง 2 รอบ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสมของข้อ
ค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและสามารถน าไปเป็นตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์ประเมิน  
และเมื่อยืนยังองค์ประกอบแล้วเป็นการน าร่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทยดังกล่าวมาด าเนินการทดลองใช้เพ่ือวัดประสิทธิภาพและสรุปผลการพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินโดยผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์ (IOC) กับกลุ่มค่ายมวยเป็นการ
วัดความตรงเชิงเนื้อหาแล้วจึงน าเกณฑ์ประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มค่ายมวย 

กรณีที่ 3 เป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนของการน าเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยไปประเมินการจัดการคุณภาพกับค่ายมวยไทย คือ แบบ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย ซึ่งเป็นแบบประเมินที่น าไปใช้ประเมินการจัดการ
คุณภาพในการด าเนินงานการฝึกซ้อมของนักกีฬาอาชีพและการให้บริการของค่ายมวยไทย ทั้งใน
ระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มค่าย
มวยไทย ที่ใช้เป็นตัวอย่าง 

ดังนั้นขั้นตอนการท าวิจัยเอกสารทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยต้องเชื่อมโยงแนวคิดที่
เกี่ยวข้องที่น ามาสกัดประเด็นในการเก็บข้อมูลขณะที่แนวคิดการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน การท า EDFR 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จะน ามาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 
และ 3 ส าหรับการอภิปรายผลการวิจัยนั้นผู้วิจัยน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา
สังเคราะห์ เชื่อมโยงเพ่ือก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทยต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย
โดยประยุกต์เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือจัดท า
คู่มือการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย โดยสมาชิกค่ายมวยไทยสามารถน ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
เกณฑ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยให้ประสบความส าเร็จและสามารถ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน(Maxed Method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยแบ่งการวิจัยเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เริ่มจากการท าวิจัยเอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตของคุณลักษณะและรูปแบบ
การจัดการคุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย โดยการคัดเลือกและการวิเคราะห์เอกสารผลการวิจัย 
บทความวิจัย บทความวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวคิดพ้ืนฐานของ
องค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยให้ได้มาตรฐาน และเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือ
สกัดประเด็นแนวโน้มการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดในการพัฒนาการประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีวิทยาการวิเคราะห์องค์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัด
คุณสมบัติได้ตรงตามองค์ประกอบของระบบการคุณภาพค่ายมวยไทย เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้
เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากร่างแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยขององค์ประกอบ เกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการท า EDFR ทั้ง 2 รอบ เพ่ือวัดระดับ
ความคิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสมข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและการทดลองใช้เกณฑ์
การประของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย  

ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย
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เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการของแมนวิทนีย์ (The Mann-Whitney U test) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลดังกล่าว 

จากขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยสามารถอธิบาย
รายละเอียดของทั้ง 3 ขั้นตอนโดยใช้แผนผังงาน (Flowchart) ดังแสดงในรูปภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 แผนผังขั้นตอน (Flowchart) ของการด าเนินการวิจัย 

วิจัยเอกสาร: ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกรอบมาตรฐานและตวับ่งชี้เสนอให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาขั้นตอนการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 

สอบถามผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่2 

สกัดประเด็นจากผลการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 

ร่างเกณฑ์การประเมิน 

ยืนยันองค์ประกอบ (CFA) 

ทดลองใช้เกณฑ์ (IOC) 

เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

น าเกณฑ์ไปประเมินตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างค่ายระดับ 
ไม่เป็นแชมป์และค่ายระดับเป็นแชมป์มวยไทยประจ าเวทีมาตรฐาน 

(The Mann-Whitney U Test) 

คู่มือฉบับสมบรูณ ์

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

เทคนิคการวิจัยอนาคต 
(Ethnographic Delphi 

Future Research :EDFR) 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
ผ่าน 

ผ่าน 
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จากภาพที่ 9 คือขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวย
ไทย จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของ
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร  

ขั้นตอนย่อยที่ 1 ประเภทของเอกสารขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากการที่ผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ เอกสารที่เขียนขึ้นจากบุคคลที่มีประสบการณ์
หรือเป็นประจักษ์พยานกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ และจากข้อมูลที่บันทึกตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary data) อีกครั้งข้อมูลสนับสนุนที่เป็นเอกสารสาธารณะ (Public 
Document) ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการได้แก่ การรวบรวมเอกสาร 
การคัดเลือกและการวิเคราะห์เอกสาร ส าหรับกระบวนการรวบรวมเอกสารนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการ
เป็นกระบวนการแรกของการวิจัยโดยรวบรวมจากหนังสือ ผลการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้วิธีการพิจารณาจากชื่อเรื่องงานวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
แนวคดิทฤษฎี ผลจากการศึกษาและองค์การที่เผยแพร่ต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถเป็นตัวแทนของ
เอกสาร (Representativeness) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

หลังจากคัดเลือกเอกสารแล้วจึงน าเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
ทฤษฎี เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท าการคัดกรองคุณภาพเนื้อหา ซึ่ง
หลังจากวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนั้นพบว่า มีแนวคิดทฤษฎีหลักที่อยู่ในกรอบงานวิจัยประกอบด้วย 11 
ด้านคือ  

FEST การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) การยศาสตร์ (Ergonomics) 
ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and Leadership) และด้าน
เทคโนโลยี (Technology) 

FISH ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม (Honesty 
and Integrity)  

 FEP ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility) ด้านอารมณ์ (Emotion) การบริหาร
จัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ People Management and Empowerment) 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬาของ
อเมริกา ACSM อีกท้ังงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกรอบแนวคิดการวิจัย  
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ขั้นตอนย่อยที่ 2 เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1) หลังจากได้แนวโน้มหลักและ
แนวโน้มย่อยด้านการจัดการคุณภาพค่ายมาตรฐานของค่ายมวยไทยแล้วผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการวิจัย
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือหาฉันทามติของแนวโน้มในการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ที่จะน าไปเป็นองค์ประกอบในเกณฑ์การประเมินต่อไป โดย
ก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการจัดการค่ายมวยไทย ด้วย
เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน
คณะกรรมการกีฬามวย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
และเป็นค่ายมวยที่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน รวมจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 17 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม
ดังนี้  

1. กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกีฬามวย จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1.1) คุณประเสริฐ ตันมี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬา

แห่งประเทศไทย 
1.2) อาจารย์ยศพนธ์ สุกุมลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา กรมพล

ศึกษา  
1.3) อาจารย์วรศักดิ์ ภักดีค า ผู้อ านวยการ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.4) อาจารย์ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและก ากับควบคุม

กีฬามวย 
1.5) นายไพร ปัณยาลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารสนามมวยเวทีราชด าเนิน 

2. กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ อาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตอ่างทอง 
2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3) อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ าซ า คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.4) พ.ต.ต.สัญญา รัตนไพวงศ์ ต าแหน่งอาจารย์ หัวหน้าภาควิชามวยไทยโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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2.5) ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
และเป็นค่ายมวยที่เคยได้รับเข็มขัดแชมป์จากเวทีมาตรฐาน จ านวน 7 คน 

3.1) ร้อยเอก สมจิตร จงจอหอ  ค่ายสมจิตร ยิม จ.นครราชสีมา 
3.2) พ.อ.อ. อรรถพงษ์ อ่ าอนันต์ ค่ายแสงมรกตและโปรโมเตอร์ไทยไฟต์ 
3.3) นายเจริญ ชูมณี  โรงเรียนสอนมวยไทยเกียรติบ้านช่อง 
3.4) นายวิทยา เพชรสี่หมื่น ค่ายเพชรสี่หมื่น จ.นครศรีธรรมราช 
3.5) นายสมจิตร แว่นแก้ว ค่าย ส.ก.สุไหงยิม จ.นครปฐม 
3.6) นายพีรภัทร ศิริเรือง ค่ายเพชรยินดี กรุงเทพมหานคร 
3.7) นายโรเบิร์ต คอกซ์ ค่ายเกียรติพลทิพย์ จ.นครปฐม 

ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าจ านวนผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องไปตามเกณฑ์ของ
แนวคิด โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan,1971) เสนอว่าหากผู้เชี่ยวชาญมีจ านวน
ตั้งแต่ 17 เป็นต้นไป ท าให้ระดับอัตราการลดลงของความคลาดเลื่อน (Error) น้อยที่สุดและคงที่ที่
ระดับ 0.02 หลังจากก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการท า EDFR แล้วผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure) เพ่ือเป็นเครื่องมือเก็บวิจัย EDFR รอบที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลอย่างอิสระเพ่ือหาภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยใช้หลักการตามรูปแบบของ EFA 
(Ethnographic Futures Research) ได้แก่ภาพอนาคตเชิงบวก (Optimistic Realistic Scenario : 
O-R) ภาพอนาคตเชิงลบ (Pessimistic Realistic Scenario : P-R) และภาพของแนวโน้มที่สามารถ
เป็นไปได้มากที่สุดในการจัดท าองค์ประกอบเพ่ือใช้พัฒนาเป็นเกณฑ์การจัดการคุณภาพมาตรฐานใน
เชิงบวกของค่ายมวยไทย จากนั้นสัมภาษณ์แนวโน้มในแง่ลบเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ของ
การจัดการค่ายมวยไทย รวมถึงแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดส าหรับการพัฒนาแบบประเมินการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ส าหรับการด าเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยท าการนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเข้าพบ 
แนะน าตัวเองและเรื่องที่ต้องการศึกษาวิจัย โดยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามประเด็นที่ได้
ก าหนดไว้เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างด้วยค าถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าค าถาม
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ หลังจากเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มา
ด าเนินการถอดเทปค าสัมภาษณ์และสังเคราะห์ วิเคราะห์ รวบรวมและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพ่ือ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้และน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามในรูปแบบเดลฟาย (Delphi) 
ประยุกต์ตามแนวทางของเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) 
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แนวสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค (EDFR รอบที่ 1) ได้จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบประเด็นที่มีโอกาสเป็นไปได้ ของมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ โดยยึดแนวคิดทฤษฎีเพ่ือหาประเด็นที่สามารถน าไปจัดท าเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 และเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ดัง
ตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 แนวโน้มสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ด้านแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

1.ด้านความสามารถเชิงกล
ยุทธ์และ 

ความเป็นผู้น า  
(Strategic Capability 

and Leadership) 

1.ให้แนวทางแก่ทีมในการตระหนักถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร 

2.มีการส่งเสริมเชิงบวกต่อขวัญและก าลังใจของทีมในการแสดง
ความเจ้าของ และมีส่วนร่วม 

3.พัฒนาแผนการด าเนินงานอย่างละเอียดเพ่ือด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

4.มีการก าหนดมาตรการเพ่ือประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์ 
5.มีการก าหนดมาตรการด้านการวัดประสิทธิภาพ 
6.มีการน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติในงาน 
7.มีการรักษาความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในทีม 
8.แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ได้ประโยชน์ส าหรับทุกคนที่
เกี่ยวข้อง 
9.สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานโดยการพูดคุย 
10.บริหารจัดการความเสี่ยง 
11.มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กับองค์กรและสนับสนุนเครื่องมือ

ต่างๆ 

2.ด้านการบริหารจัดการคน
และขีดความสามารถ  

(People Management 
and Empowerment) 

1.มีการแสวงหาโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคคล สนับสนุนและให้ความส าคัญกับบุคลากร 

2.มีการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบงาน 
3.ใช้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงานอย่าง

สม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 9 แนวโน้มสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ด้านแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย (ต่อ) 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

2.ด้านการบริหารจัดการ
คนและขีดความสามารถ  
(People Management 
and Empowerment) 

(ต่อ) 

4.อ านวยความสะดวกในการก าหนดเป้าหมายของทีมและการ
แก้ปัญหา  

5.ตระหนักถึงบุคคลและทีมงานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
งานตามหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานได้ 

6.ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงาน7.มีการระบุความ 
สามารถของทรัพยากรที่เหมาะสมส าหรับงาน 

8.มีการแสดงความสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร 
9.สามารถจัดการด้านเวลาของตัวเองรวมทั้งเวลาของบุคลากรและผู้

มีส่วนได้เสียอื่น ๆได้ 
10.สามารถจัดการการความขัดแย้งด้วยวิธีการที่โปร่งใสและการมี

ส่วนร่วมได้ 

3.การจัดการด้านการเงิน 
(Financial 

Management) 

1.มีการจัดท างบประมาณ การคาดการณ์ และการวางแผนทาง
การเงิน 
2.ประเมินฐานะการเงินจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
3.มีการวิเคราะห์การลงทุนของค่ายมวย 

4.ด้านสถานที่อุปกรณ์ 
ออกก าลังกายและ 

สิ่งอ านวยความสะดวก  
(Facility Planning) 

1.มีการก าหนดให้มีอุปกรณ์หรือรูปแบบวิธีการในการสร้างเสริม
สุขภาพ   

2.มีการสร้างเสริมระบบกล้ามเนื้อ และการสร้างเสริมการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 

3.มีการจัดอุปกรณ์เฉพาะพ้ืนฐานของค่ายมวยไทยส าหรับฝึกซ้อม
และให้บริการ 

4.มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกก าลังกายให้มีความ
แข็งแรง สะอาดพร้อมใช้งาน 

5.มีป้ายค าแนะน า ค าเตือนในการใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ  
 

 



  103 

ตารางที่ 9 แนวโน้มสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ด้านแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย (ต่อ) 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

4.ด้านสถานที่อุปกรณ์ 
ออกก าลังกายและ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility Planning) 

(ต่อ) 

7.อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

8.มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหนีไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่และ
ระเบียบการใช้บริการที่ชัดเจน 

9.มีการจัดสถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง การสุขาภิบาล การ
ระบายอากาศ 

10.ที่ตั้งมีความสะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
11.มีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้ืนที่และ

ลักษณะตามมาตรฐาน 
12.มีการจัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยน

เสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้า แยกส่วน 

5.ด้านความคล่องตัว 
และความยืดหยุ่น 

(Flexibility) 

1.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถมีการปรับตัวให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหาร 

2.องค์การมีความยืดหยุ่นในการท างาน 
3.มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน 
4.มีความยืดหยุ่นทางเทคโนโลยี 
5.มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลา 

6.ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

1.มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
2.มีการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการฝึกซ้อมและการให้บริการ 
3.มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลของค่าย 
4.มีการใช้อินเตอร์เน็ตในงานวัดผลประเมินผลและการพิมพ์รายงาน

ต่างๆ 
5.น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม จัดท ากฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติภายในค่าย 
6.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสอนเพ่ือพัฒนานักกีฬา 

7.ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) 

1.มีการศึกษาความรู้และความคิดสร้างสรรค์อันเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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ตารางที่ 9 แนวโน้มสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ด้านแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย (ต่อ) 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

7.ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) 

(ต่อ) 

2.มีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถภาพของ
ค่าย 

3.มีการพัฒนาต่อยอดงานที่ท าอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.มีการน าเทคนิควิธีการ กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยี 

ที่ได้สร้างและหรือพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย 

8.ด้านการยศาสตร์ 
(Ergonomics) 

1.มีนโยบายการส่งเสริม (Promotion) ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการ 

2.มีการธ ารงไว้ (Maintenance) สุขภาพร่างกายและจิตใจความ
เป็นอยู่ที่ดี  

3.มีการป้องกัน (Prevention) ไม่ให้มีผู้ใดมีสุขภาพอนามัยเสื่อม
โทรม ผิดปกติจากการท างานและการใช้บริการ 

4.มีการปกป้องและคุ้มครอง (Protection) ไม่ให้ท างานและใช้
บริการในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วย หรือเกิด
อุบัติเหตุ  

5.การจัด (Placing) ให้ผู้ท างานและผู้ใช้บริการอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม 

6.มีการจัดมาตรการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

9.ด้านอารมณ์ (Emotion) 

1.มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคกล้าตัดสินใจ 
2.สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ ดี  
3.มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิตของตนและ
งาน 

10.ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรม  

(Honesty and Integrity) 

1.ด าเนินการตามจรรยาบรรณขององค์กร 
2.มีการแสดงความรับข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของตนเองและ

แสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนที่ไม่สามารถให้บริการได้  
2.มีการรายงานการทุจริตการให้ความเป็นธรรม ในการบริหาร 
3.สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดได้ 
4.ให้ความส าคัญกับการรักษาความลับของทุกคน 
5.เปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ตารางที่ 9 แนวโน้มสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ด้านแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย (ต่อ) 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

10.ด้านความซื่อสัตย์
สุจริตและคุณธรรม  

(Honesty and 
Integrity) 

(ต่อ) 

6.สร้างความไว้วางใจและแสดงความมั่นใจต่อผู้อ่ืน 
7.ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพเท่าเทียมกัน 
8.รับบทบาทและความรับผิดชอบด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ 

11.ด้านคุณภาพหลักสูตร
และการให้บริการ 
(Service Quality) 

1.มีความสะดวกทางกายภาพ 
2.ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการจดบันทึกข้อมูล 
3.การบริการตรงตามข้อตกลง การตอบสนองต่อลูกค้า 
4.การให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ 
5.การยินดีช่วยเหลือลูกค้า 
6.บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สมรรถนะ ความสุภาพ และการให้

ความรู้สึกปลอดภัยของพนักงาน 
7.การเอาใจใส่ (empathy) คือการรับฟังความต้องการของลูกค้า 
8.การให้บริการเป็นรายบุคคล มีการติดต่อสื่อสารที่ดี 

หมายเหตุ : ผู้วิจัยได้จัดตารางการเข้าสัมภาษณ์ตามภาคผนวก ข 

เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 2) หลังจากที่ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 

แล้วผู้วิจัยได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม(Questionnaire) 

ที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ส าหรับการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 เพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบยืนยันการให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการท า EDFR ในรอบท่ี 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม

ที่สร้างจากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 มาน าเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิ ม โดยแนะน าหัวข้อวิจัย 

วัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินงานวิจัยอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับ

ผู้วิจัย หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ผู้วิจัยจึงเข้ามาเก็บแบบสอบถามคืนเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์

ทางสถิติได้แก่ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range : IR) และค่ามัธยฐาน (Median: MD) 

การพิจารณาคัดเลือกแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อย ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นเกณฑ์การประเมินการ

จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย ในส่วนของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จากผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้ คือ

ประเด็นที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และประเด็นที่มีความสอดคล้องกันของความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) ทั้งนี้ได้ใช้สถิติพรรณนา 
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(Description Statistics) มาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในขั้นตอนของการ

สัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และการสอบถามในรอบที่ 2 และสกัดประเด็นจากแบบสอบถามร่างเป็นเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

แนวสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค (EDFR รอบที่ 2) สร้างจากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้
ข้อมูล ตอนที่ 2 ความคิดเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ตารางที่ 10 ลักษณะเนื้อหาบางส่วนของแบบสอบถามในรอบที่ 2 ของตอนที่ 2 

แนวโน้มที่ใช้ในการประเมินการจดัการคุณภาพของค่าย
มวยไทย 

แนวโน้มที่จะสามารถน าไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดการคุณภาพ

ของค่ายมวยไทย (เลือกได้ 1 
ช่อง) 

แนวโน้มนี้มีความ
เหมาะสมในการ

จัดการคุณภาพของ
ค่ายมวยไทย 

เหตุผล
อ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1 2 3 4 5    

แนวโน้มหลักที่ 1 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and Leadership) 

แนวโน้มย่อยที ่
1.1 

ให้แนวทางแก่ทีมในการตระหนกัถึง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.2 

มีการส่งเสริมเชิงบวกต่อขวัญและก าลังใจ
ของทีมในการแสดงความเจ้าของและมี
ส่วนร่วม 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.3 

พัฒนาแผนการด าเนินงานอย่างละเอยีด
เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.4 

มีการก าหนดมาตรการเพือ่ประเมิน
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.5 

มีการก าหนดมาตรการดา้นการวัด
ประสิทธิภาพ 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.6 

มีการน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติในงาน         

แนวโน้มย่อยที ่
1.7 

มีการรักษาความร่วมมอืกับเพื่อนรว่มงาน
และสมาชิกในทีม 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.8 

แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ได้
ประโยชน์ส าหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.9 

สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานโดยการ
พูดคุย 

        

แนวโน้มย่อยที ่
1.10 

บริหารจัดการความเส่ียง         

แนวโน้มย่อยที ่ 
1.11 

มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กับองค์กร
และสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ 
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หมายเหตุ:  * ความคิดเห็นระดับที่ 
1 หมายถึง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน าไปใช้ในการประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย ได้จริงน้อยที่สุด 
2 หมายถึง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน าไปใช้ในการประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย ได้จริงน้อย 
3 หมายถึง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน าไปใช้ในการประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย ได้จริงปานกลาง 
4 หมายถึง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน าไปใช้ในการประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย ได้จริงมาก 
5 หมายถึง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงของการน าไปใช้ในการประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย ได้จริงมากท่ีสุด 
** แบบสอบถามตามตารางที่ 10 แสดงไว้ในภาคผนวก  

สรุปขั้นตอนการด าเนินการโดยเทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research 
สัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และการสอบถามในรอบที่ 2 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 
2548) ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ขั้นตอนการก าหนดและการเตรียมผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
ตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ตอนที่ 5 ขั้นตอนการสอบถามในรอบที่ 2  
ตอนที่ 6 ขั้นตอนการสกัดประเด็น ซึ่งเป็นการสรุปความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จาก

การสอบถามในรอบที่ 2 เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมถึงเกณฑ์การ
พิจารณา ที่มีแนวโน้มใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 
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ภาพที่ 10 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และการสอบถามในรอบที่ 2  
ที่มา : อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2554-2564.  (ดวงนภา 
มกรานุรักษ์, 2554) 

จากกระบวนการด าเนินงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุป ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยในขั้นตอน
ที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย ดังนี้ 

 

ภาพที่ 11 ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน (Flow Chart) การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทย  

การก าหนดและการเตรียม
ผู้เชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณ์ใน
รอบที่ 1 

สังเคราะห์ข้อมูลจาก 
การถอดบทสัมภาษณ ์

การสร้างแบบสอบถาม 
ท าการสอบถาม

ในรอบที่ 2  

สกัดประเด็น ซึ่งเปน็การสรปุ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้
จากการสอบถามในรอบที่ 2 

ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

เร่ิมต้น 
ประเด็นกรอบมาตรฐาน

และตัวบ่งช้ีเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาขั้น 

ตอนการสมัภาษณ์  
รอบที่ 1 

ขั้นตอนย่อยท่ี 1 

จัดท าแนวทางการสมัภาษณ์รอบที ่1  
กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน  

ด าเนินการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 

ประเด็นแนวโน้มหลักและแนวโนม้ย่อย 

ด าเนินการสอบถาม รอบท่ี 2  
กับผู้เช่ียวชาญกลุม่เดมิ 

สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ สร้างแบบสอบถาม(Delphi) ขั้นตอนย่อยท่ี 2 

สกัดประเด็นจากผลการสอบถามรอบที่ 2  
เพื่อน าไปสู่การสรุปเป็นเกณฑ์การประเมิน 

ร่างเกณฑ์การประเมิน 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดในการพัฒนาการประเมินการจัดการคณุภาพ

มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor Analysis 
: CFA)  

ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบการวัดคุณสมบัติได้ตรงตาม
องคป์ระกอบของระบบการคุณภาพค่ายมวยไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เครื่องมือ
ที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากร่างแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยของ
องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการท า EDFR ทั้ง 
2 รอบ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสมข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและ
สามารถน าไปเป็นตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์ประเมิน 

ส าหรับประชากรที่ใช้ศึกษาในขั้นตอนนี้ ได้ก าหนดเป็นกลุ่มค่ายมวยไทยที่ได้รับการจด
ทะเบียนส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จ านวนทั้งสิ้น 
260 ค่ายมวย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ผสมผสาน (mixed Random Sampling)  เป็นการตั้งเกณฑ์คัดเลือกโดยก าหนดคุณสมบัติคือ ต้อง
เป็นค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานเป็นค่ายมวยแชมป์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ 13 รุ่นน้ าหนัก เวทีราช
ด าเนิน และเวทีลุมพินี ประจ าปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ 1 ค่ายสามารถเป็นแชมป์ได้หลายรุ่นน้ าหนัก ผู้วิจัย
จึงคัดเลือกค่ายที่เปน็แชมป์และมีชื่อไม่ซ้ ากัน ได้ค่ายมวยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 155 ค่ายมวย 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดน้อยเกิดไปจะท าให้การ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความเชื่อมั่นต่ าจึงจ าเป็นต้องประมาณค่าพามามิเตอร์ในโมเดล
สมการโครงการ คือประมาณ 10 คน ต่อ 1 ตัวแปรในงานวิจัยผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของ แฮร์และคณะ 
(Hair et al., 2010) ที่เสนอว่ากลุ่ม ตัวอย่างมีขนาดอย่างน้อย 10 เท่าของตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือ
วิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 7 ตัวแปร คือ ตัวแปร
การจัดการทางการเงิน ตัวแปรสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  ตัวแปรความสามารถ
เชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ตัวแปรการบริการ ตัวแปรบุคลากรประจ าค่ายมวย ตัวแปรคุณธรรม
จริยธรรมและตัวแปรการยศาสตร์ ตัวแปรแฝงทั้งหมดวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 15 ตัวแปรเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 79 ข้อ ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนี้คือ 
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ตัวแปรแฝง 
จ ำนวนตัวแปรที่

สังเกตได้ 
ขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

ตัวแปรการจัดการทางการเงิน   2 20 
ตัวแปรสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 3 30 
ตัวแปรความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 2 20 
ตัวแปรการบริการ 2 20 
ตัวแปรบุคลากรประจ าค่ายมวย 2 20 
ตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม 2 20 
ตัวแปรการยศาสตร์ 2 20 

แบบสอบถามในขั้นตอนย่อยที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor Analysis : CFA) เพ่ือให้ผู้ประกอบการกลุ่มค่ายมวยไทย หรือผู้แทน หรือสมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นเชิงประเมินกับบริบทที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้เพ่ือเป็นการยืนยันแนวคิดการประเมิน
ลักษณะการจัดการคุณภาพมาตรฐานกลุ่มค่ายมวยไทย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพค่าย

มวยไทย 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั้งนี้เมื่อได้ผลการวัดระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบใน

การจัดท าเกณฑ์แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบย่อย (Construct Validity) และพิจารณาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบ เกณฑ์ในการวัดความกลมกลืนขององค์ประกอบ
ทั้งหมดพิจารณาได้จาก เงื่อนไข คือ 1) ค่า Chi-Square เมื่อหารกับค่า Degree of freedom (df) 
ต้องไม่เกิน 2 2) ค่า p-value ต้องไม่น้อยกว่า 0.05 3) ค่า CFI, GFI และ AGFI ต้องเข้าใกล้ 1 โดยไม่
น้อยกว่า 0.95 4) ค่า RMSEA ต้องเข้าใกล้ ศูนย์ โดยมีค่าไม่เกิน 0.05 โดยมีลักษณะเนื้อหาบางส่วน
ของแบบสอบถามในขั้นตอนย่อยที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
Analysis : CFA) ดังนี้ 
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ตารางที่ 11 ลักษณะเนื้อหาบางส่วนของแบบสอบถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยที่สุด 

1 

ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดว่าปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลต่อระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย 

หัวข้อที่ 1 ให้มีแนวทางแก่ทีมในการตระหนัก
ถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

      

หัวข้อที่ 2 มีการส่งเสริมเชิงบวกต่อขวัญและ
ก าลังใจของทีมในการแสดงความเจ้าของและ
มีส่วนร่วม 

      

หัวข้อที่ 3 มีการพัฒนาแผนการด าเนินงาน
อย่างละเอียดเพ่ือด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

      

หัวข้อที่ 4 มีการก าหนดมาตรการเพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของกลยุทธ์ 

      

หัวข้อที่ 5 มีการก าหนดมาตรการด้านการวัด
ประสิทธิภาพ 

      

หัวข้อที่ 6 มีการน าแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติใน
งาน 

      

หัวข้อที่ 7 มีการรักษาความร่วมมือกับเพ่ือน
ร่วมงานและสมาชิกในทีม 

      

หัวข้อที่ 8 แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ได้
ประโยชน์ส าหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

      

หัวข้อที่ 9 สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานโดย
การพูดคุย 

      

หัวข้อที่ 10 บริหารจัดการความเสี่ยง       

หัวข้อที่ 11 มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กับ
องค์กรและสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ 

      

หมายเหตุ: แบบสอบถามตารางที่  11 แสดงไว้ในภาคผนวก 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( Index of  Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งเป็นการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทย โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยใช้สถิติพรรณนา (Description 
Statistics) ส าหรับการพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น ค่ายมวยไทยที่ ได้รับการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ด าเนินการฝึกซ้อมกีฬามวยไทย
อาชีพและให้บริการแก่บุคคลที่สนใจมวยไทย ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะ
เป็น (Non Probability Sampling) จ านวน 3 แห่ง ที่มีนักกีฬาในค่ายเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 
ทั้งนี้ได้ใช้สถิติพรรณนา  (Description Statistics) คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละมาวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารค่ายมวยไทยที่ตอบแบบสอบถามในขั้นของการวิเคราะห์ IOC  
(รายชื่อกลุ่มค่ายมวยดังภาคผนวก ก) 

แบบสอบถามในขั้นตอนย่อยที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( Index of  Item 
Objective Congruence : IOC) โดยใช้ถามความคิดเห็นของกลุ่มค่ายมวยไทยเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาที่
ใช้ในการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในการน าไปประมวลผลเป็นภาพรวม 
เพ่ือสรุปเป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มค่ายมวยไทยและข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินที่มีผลต่อการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยมีลักษณะ
เนื้อหาบางส่วนของแบบสอบถามในขั้นตอนย่อยที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index of  
Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้ 

ตารางที่ 12 แบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มค่ายมวยไทย ตอนที่ 2 

ประเด็นย่อย 
กิจกรรมที่จะใช้เป็น

ประเด็นการพิจารณาของ
เกณฑ ์

การให้คะแนน 

ความเหมาะสมใน
การน าไปประเมิน ค าแนะน า 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 

1.1 มีการให้แนว 
ทางแก่ทีมในการ
ตระหนั กถึ ง วั ตถุ 
ประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร 

1) ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัย 
ทัศน์และพันธ์กิจโดยผ่าน
ระบบการน าองค์กรไปสู่
บุคลากร 

ไม่มีได้ 0 คะแนน 
มี 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
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ตารางที ่12 แบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มค่ายมวยไทย ตอนที่ 2 (ต่อ) 

ประเด็นย่อย 
กิจกรรมที่จะใช้เป็น

ประเด็นการพิจารณาของ
เกณฑ ์

การให้คะแนน 

ความเหมาะสมใน
การน าไปประเมิน ค าแนะน า 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 

1.1 มีการให้แนว 
ทางแก่ทีมในการ
ตระหนั กถึ ง วั ตถุ 
ประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร (ต่อ) 

2 )  ผู้ บ ริ ห า รปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ตนเองในการชี้น าและปฏิบัติ
เพื่อให้ค่ายมวยไทยมีความ
ยั่งยืน 

ไม่มีได้ 0 คะแนน 
มี 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 

    

 3) ผู้บริหารแสดงถึงความ
มุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     

 4) ผู้บริหารมีการสื่อสารและ
สร้างความผูกพันกับผู้ฝึก 
ส อ น  นั ก กี ฬ า แ ล ะ ผู้ รั บ 
บริการทั่วทั้งค่ายมวยไทย 

     

หมายเหตุ: แบบสอบถามทั้งฉบับตามตารางที่ 12 แสดงไว้ในภาคผนวก 

ขั้นตอนย่อยที่ 3 ร่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยราย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ จากนั้นจึงจัดท าร่างแบบประเมินและคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทย จากมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สรุปผลจากการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา
ของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน า
เกณฑ์ ไปประเมินคุณภาพการจัดการของค่ายมวยไทย  

จากกระบวนการด าเนินงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุป ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยในขั้นตอน
ที่ 2 เพื่อจัดท าคู่มือการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยดังนี้ 
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ภาพที่ 12 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

เริ่มต้น 

ร่างเกณฑ์การ
ประเมิน 

เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
วัดความตรงตามองค์ประกอบ
การจัดการคุณภาพมาตรฐาน

ของค่ายมวยไทย 

ใช้แบบสอบถาม
พัฒนามาจากร่าง

เกณฑ์การ
ประเมินการ

จัดการคุณภาพ
มาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย 

วิเคราะห์ความตรง
เชิงเนื้อหาของเกณฑ์ 
(IOC) กับกลุ่มค่าย
มวย จ านวน 3 แห่ง 

ร่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพค่ายมวยไทย                  
ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

ร่างแบบประเมินและคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

สิ้นสุด 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น ขั้นตอนย่อยที่ 1 

ขั้นตอนย่อยท่ี 2 

ขั้นตอนย่อยที่ 3 
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่าย

มวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย 

การวิจัยในขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวย
ไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็นการคัดเลือกค่ายมวย
ไทยที่ ได้รับการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยไม่อาศัยหลักความ
น่าจะเป็น (Non Probability sampling) โดยค่ายมวยไทย จ านวน 10 แห่งจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม
คือค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและค่ายมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวที
มาตรฐาน 

การคัดเลือกผู้ประเมินเกณฑ์การจัดการคุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทยเป็นการคัดเลือกผู้
ที่มีความรู้ความช านาญในกีฬามวยไทยและมีความเข้าในในหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือให้การตัดสินใจ
มีความตรงมากขึ้นถ้าผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และบริบทการด าเนินงานของค่าย
มวยไทยโดย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้ด้านการประเมิน จ านวน 1 คน กลุ่ม
ผู้บริหารค่ายมวยไทย จ านวน 1 คนและกลุ่มนักกีฬาหรือคณะกรรมการกีฬามวยไทย จ านวน 1 คน 

(Murry & Hammons, 1995) 
ขั้นตอนย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นขั้นตอนของการน าเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยไปประเมินการจัดการคุณภาพกับค่ายมวยไทย 
ซึ่งเป็นแบบประเมินที่น าไปใช้ประเมินการจัดการคุณภาพในการด าเนินงานการฝึกซ้อมของนักกีฬา
อาชีพและการให้บริการของค่ายมวยไทย ทั้งในระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์
ประจ าเวทีมาตรฐาน และสามารถพิจารณาลักษณะเนื้อหาบางส่วนของแบบประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แบบประเมินขั้นตอนในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย  ตอนที่ 3 

ประเด็นการพิจารณา 
การด าเนินการ/
ตรวจหลักฐาน การให้คะแนน 
มี ไม่มี 

ข้อ 1  ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธ์กิจโดยผ่าน
ระบบการน าองค์กรไปสู่บุคลากร 

  ไม่มีการด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 1 ข้อได ้
มีการด าเนินการ 2 ข้อได ้
มีการด าเนินการ 3 ข้อได้ 

0 
1 
2 
3 

ข้อ 2  ผู้บริหารปฏิบตัิด้วยตนเองในการชี้น าและ
ปฏิบัติเพื่อให้ค่ายมวยไทยมีความยั่งยืน 

  

ข้อ 3  ผู้บริหารแสดงถึงความมุ่งมัน่ต่อการส่งเสรมิให้
เกิดพฤติกรรมที่จะท าให้บรรลุวัตถปุระสงค ์

  

ผลการประเมิน   
คะแนน     

หมายเหตุ: แบบประเมินทั้งฉบับตารางที่ 13 แสดงไว้ในภาคผนวก ฉ 
ขั้นตอนย่อยที่ 3 เป็นการน าแบบประเมินและคู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ

มาตรฐานของค่ายมวยไทย ไปประเมินการจัดการคุณภาพกับค่ายมวยไทย ทั้ง 10 แห่งข้างต้น ทั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของกลุ่มค่ายมวยไทย ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทย จ านวน 10 แห่ง 

 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานกับค่ายมวยไทย 

ประเมินคุณภาพการจดัการ 
ของค่ายมวยไทย  
จ านวน 10 ค่าย 

จ าแนกตามระดับไมเ่ป็นแชมป์
ประจ าเวทมีาตรฐานและ 

เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 

ประเมินการจดัการคณุภาพของคา่ยมวยไทย
ระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและ 

เป็นแชมป์ประจ าเวที มาตรฐานเกณฑ ์
การตัดสินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

Platinum 

90.0-100.0 

Gold 

80.0-89.9 

• น าแบบประเมินฯไปใช้ประเมินการจัดการคุณภาพในการ
ด าเนินงานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย ในระดับ 
ไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์ประจ าเวที
มาตรฐาน 

• ใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Silver 
70.0-79.9 

Bronze 

60.0-69.9 

Copper 
ต่ ากว่า 60.0 
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ขั้นตอนย่อยที่ 4 การวิเคราะห์ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยด้วย
คะแนนการประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย ในกลุ่มค่ายมวยไทย โดยจ าแนกตามระดับ
ไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน โดยด าเนินการค านวณคะแนน
ประเมินในการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย ซึ่งแบ่งออกตามช่วงคะแนนที่มีการ
ค านวณโดยใช้แนวทางการแบ่งช่วงชั้นคะแนนตามอันตรภาคชั้นแบ่งการค านวณออกเป็น 4 ขั้น  
(ธีระวัฒน์ จันทึก และ เสรี ชัดแช้ม, 2557) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่มีการด าเนินการ  ได้ 0 คะแนน 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 

ขั้นที่ 2 ค านวณความกว้างอันตรภาคชั้นของระดับคะแนนการจัดการคุณภาพของ
ค่ายมวยไทย ดังนี้ 

ช่วงความกว้างอันตรภาค 
ชั้นของช่วงระดับคะแนน 

= 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 

ช่วงคะแนน 
 = (9 – 0) / 5 
 = 1.80 

ดังนั้น สามารถก าหนดช่วงระดับคะแนนเพ่ือจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวย
ไทย ด้วยความกว้างของช่วงระดับคะแนนแต่ละชั้นเท่ากับ 0.60 

ขั้นที่ 3  การจัดระดับการจัดการคุณภาพตามช่วงระดับคะแนน โดยแบ่งเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 คะแนนการจัดการคุณภาพ อยู่ในช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 0.01 – 1.80  
ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 ระดับท่ี 2 คะแนนการจัดการคุณภาพ อยู่ในช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 1.81 – 3.61 
ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับ พอใช้ 

ระดับท่ี 3 คะแนนการจัดการคุณภาพ อยู่ในช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 3.62 – 5.42 
ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับ ดี 

ระดับท่ี 4 คะแนนการจัดการคุณภาพ อยู่ในช่วงระดับคะแนน   ตั้งแต่ 5.43 – 7.23  
ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับ ดีมาก 

ระดับท่ี 5 คะแนนการจัดการคุณภาพ อยู่ในช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 7.24 – 9.00 
ผลการจัดระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย อยู่ในระดับดีเด่น 
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ขั้นที่ 4 การค านวณคะแนนการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยได้จากสูตรดังนี้ 

QM =  
AS

n
  

จากสูตรก าหนดให้ 
QM คือ คะแนนการจัดการคุณภาพ (Quality management: QM) 
AS คือ ผลการรวมคะแนนทุกมาตรฐานที่ได้ (Assessment: AS)  
n คือ จ านวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดในเกณฑ์การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนย่อยที่ 5 การวิเคราะห์สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใน
ขั้นตอนนี้ เป็นการจ าแนกความแตกต่างของคะแนนการประเมิน จากผลการประเมินการใช้เกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการ
ให้บริการค่ายมวยไทย ผู้วิจัยเลือกสถิติทดสอบแมน  – วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U Test) เป็น
สถิติที่ใช้ในการทดสอบผลการประเมินการใช้เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย
ของกลุ่มค่ายมวยไทยในระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 
(Mann & Whitney, 1947) มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

สถิติทดสอบแมน – วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U Test)  

U =  min (UA, UB) 
 

UA  =  NANB  +  
NA(NA + 1)

2
 − RA 

 

UB  =  NANB  +  
NB(NB + 1)

2
 −  RB 

 
สถิติทดสอบแมน - วิทนีย์ยู (The Mann - Whitney U Test) ใช้ค่า U ที่น้อยกว่า 

(Dunn, 1964) 
เมื่อ RA คือ ผลรวมอันดับ (Rank) ในกลุ่ม NA 

RB คือ ผลรวมอันดับ (Rank) ในกลุ่ม NB 
NA คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ คือ กลุ่มค่ายมวยไทยในระดับไม่เป็นแชมป์

ประจ าเวทีมาตรฐาน 
NB คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ คือ กลุ่มค่ายมวยไทยในระดับเป็นแชมป์

ประจ าเวทีมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการค านวณสถิติทดสอบแมน - วิทนีย์ยู (ธีระวัฒน์ จันทึก และ เสรี ชัดแช้ม, 
2557) โดยผู้วิจัยสร้างข้อมูล 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นข้อมูลคะแนนการประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยในระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและชุดที่ 2 เป็นข้อมูลคะแนน
การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในระดับที่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน
และมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน (NA – NB) จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการเรียงล าดับค่าคะแนนการ
ประเมินจากค่าท่ีน้อยที่สุดในอันดับที่ 1 และค่าถัดไปอยู่ในอันดับที่ 2 เรียงเรื่อยไปจนถึงอันดับสุดท้าย
ส าหรับในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีการค านวณข้อมูลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทยด้วยค่าสถิติทดสอบแมน – วิทนีย์ยู จ านวน 1 ชุดข้อมูล คือ ผลการประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยระหว่างกลุ่มค่ายมวยไทย ที่ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาอาชีพและให้บริการผู้ที่
สนใจมวยไทย ระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานกับค่ายมวยไทยระดับเป็นแชมป์ประจ าเวที
มาตรฐาน รวมทุกมาตรฐาน จ านวน 1 ตารางข้อมูล 

ด าเนินการค านวณผลรวมอันดับของข้อมูลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทยระหว่างกลุ่มค่ายมวยไทย ที่ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาอาชีพและให้บริการผู้ที่สนใจมวยไทย 
โดยก าหนด RA และ RB แทนผลรวมของอันดับชุดข้อมูลกลุ่มที่ 1 (ค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์ประจ า
เวทีมาตรฐาน) และกลุ่มที่ 2 (ค่ายมวยไทยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน) ตามล าดับและด าเนินการ
ค านวณสถิติแมน-วิทนีย์ยู และสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์
สถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยแสดงผลการวิเคราะห์ดังภาคผนวก   

ส าหรับการเลือกสถิติแมน-วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U Test) มาเป็นสถิติในการ
ทดสอบเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย เนื่องจาก
ข้อมูลของการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นค่ายมวย
ไทย ที่ได้รับการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.
2542 ในระดับค่ายมวยไทยที่ไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและกลุ่มค่ายมวยไทยที่เป็นแชมป์
ประจ าเวทีมาตรฐานโดยไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ 

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มค่ายมวยไทยท่ีใช้ในการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทยระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นค่ายมวยไทย ที่ได้รับการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ
กีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ในระดับไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน (NA) 
และกลุ่มเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน (NB) มีขนาดเล็กจ านวนกลุ่มละ 5 ตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวนน้อย
กว่า 30 ตัวอย่างข้อมูลจากการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย เป็นข้อมูลไม่
ต่อเนื่องเพราะว่าคะแนนที่ได้จากการประเมินเป็น 0,1,2 และ 3 ซึ่งข้อมูลจากการประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับการวัดเป็น Ordinal Scale  
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ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U Test ) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการฝึกซ้อมนักกีฬาและการให้บริการของค่ายมวยไทย  

จากกระบวนการด าเนินงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุป ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยในขั้นตอน
ที่ 3 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทยดังนี้ 

 

ภาพที่ 14 การน าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยไปประเมินการจัดการ
คุณภาพกับค่ายมวยไทย  

ขั้นตอนย่อยท่ี 1  
การคัดเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ขั้นตอนย่อยท่ี 2  
พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนย่อยท่ี 3  
น าแบบประเมินและคู่มือเกณฑฯ์ 

ไปประเมินค่ายมวยไทย จ านวน 10 แห่ง 

ขั้นตอนย่อยท่ี 4  
วิเคราะหผ์ลการจดัระดับการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทยเป็น 2 ระดับคือ 
ไม่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและเป็น

แชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 

ขั้นตอนย่อยท่ี 5  
การวิเคราะหส์ถิตินอนพาราเมตรกิ  

(สถิติทดสอบแมน วิทนีย์ ยู) 

สิ้นสุด 

- ค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์ 5 ค่าย 

- ค่ายเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 5 ค่าย 

น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก ่
1) แบบประเมินการจัดการคุณภาพของ

ค่ายมวยไทย 
2) คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนย่อยท่ี 1  
การคัดเลือกผู้ประเมิน 

ขั้นตอนย่อยท่ี 1  
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมิน 3 คน 

1.นักวิชาการที่มีความรูด้้านการประเมิน 1 คน  
2.กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยไทย 1 คน 

3.นักกีฬาหรือคณะกรรมการกีฬามวยไทย 1 คน 

เริ่มต้น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย “แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการ
จัดกาคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย เพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทยและเพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย โดย
สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาแนวโน้มของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ องค์ประกอบของค่ายมวยไทยในการ

ฝึกซ้อมและการให้บริการรวมถึงแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการค่ายมวยไทยในอนาคต 
จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารค่ายมวยที่ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวยที่เปิดให้บริการทั้งเพ่ือการอาชีพและให้บริการ 

1.2 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพ
การให้บริการค่ายมวยไทย ลักษณะการเรียนการสอน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย จากเอกสาร 
หนังสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็ปไซต์ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยผู้วิจัย เพ่ือน าประเด็นที่ส าคัญและเชื่อมโยงเป็น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย 

1.4 พัฒนาแนวโน้มองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทย ใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research :EDFR
) จากผู้เชี่ยวชาญ รวม 17 คน 

1.5 ประเมินความเหมาะสมแนวโน้มองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย จากค่ายมวยระหว่างอันดับ 1 ใน 10 ทั้ง 13 รุ่นน้ าหนัก ในการจัด
อันดับแชมป์ประจ าเวทีราชด าเนิน และแชมป์ประจ าเวทีลุมพินี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
จ านวน 260 ค่าย 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
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เป็นการพัฒนาองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

2.1 พัฒนาโมเดลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือการยอมรับองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

2.2 สังเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือพัฒนาเป็น “คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย” 

2.3 น า “คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย” ที่ได้
น าไปสู่ขั้นตอนการประเมินตามแนวทางของ Mann-Whitney U test จากการใช้ผู้ประเมินจ านวน 3 
คน โดยวิธีการวัดความสอดคล้อง 

2.4 ได้เป็น “คู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย” 
ฉบับสมบูรณ์และได้เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสารและการวิจัยอนาคต 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้สนับสนุนงานวิจัยและประยุกต์ใช้
ในการ ร่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยและแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปสู่การ
สังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยออกเป็น 11 องค์ประกอบ  
นั้นคือ FEST FISH FEP หมายถึง การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) การยศาสตร์ 
(Ergonomics)  ค ว ามสามารถ เชิ ง กลยุทธ์ และความ เป็ นผู้ น า  ( Strategic Capability and 
Leadership) และด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility 
Planning) ด้านนวัตกรรม (Innovation) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ความซื่อสัตย์
สุจริตและคุณธรรม (Honesty and Integrity) ความคล่องตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility)  
ด้านอารมณ์ (Emotion) การบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ People Management 
and Empowerment) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวโน้มองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในอนาคตใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยอนาคต (EDFR) 
ต่อไป  
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ตารางที่ 14 สรุปผลการวิจัยเอกสาร 

เกณฑ์มาตรฐานตามหัวข้อตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานและสวัสดิการค่ายมวย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยใน

ต่างประเทศ 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทย

อาชีพ 
✓      ✓    ✓ 

มาตรฐานสถานประกอบกิจการ

ด้านการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ กรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

มาตรฐานของศูนย์ฟิตเนส 

วิทยาลัยเวชศาสตร์ทางการกีฬา

ของอเมริกา (ACSM, 2006) 

     ✓ ✓    ✓ 

มาตรฐานการให้บริการและการ

จัดการดา้นความปลอดภยักรม 

อาชีวอนามัยแลสภาพแวดล้อม 

✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  ✓ 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชจาก13 ธุรกิจ 

    ✓  ✓  ✓  ✓ 

เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
      ✓    ✓ 
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ตารางที่ 14 สรุปผลการวิจัยเอกสาร (ต่อ) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 
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กิดานันท์ มลิทอง 2548       ✓     

ก าธร คาประเสริฐ 2524 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท์  2531  ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 

คณิต เขียววิชัย 2554   ✓ ✓    ✓  ✓ ✓ 

จิราพร แก้วศรีงาม 2547 ✓ ✓ ✓  ✓   ✓   ✓ 

จุฑา ติงศภัทิย์  2560          ✓  

จุฑามาศ แหนจอน 2560          ✓  

เฉลิม อุ่นทองฐ 2547    ✓ ✓       

ชาญชัย ยมดิษฐ ์ 2552     ✓      ✓ 

ชาญณรงค์ สุหงษา 2545 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓     ✓ 

ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุดตา 2553        ✓  ✓  

ดุสิต สุขประเสริญ 2539 ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓  ✓ 

ต่อศักดิ์ แก้วจรสัวิไล 2557   ✓   ✓ ✓  ✓  ✓ 

เตชิตา ไชยอ่อน  2558  ✓  ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ 

ทองศรี กาภู ณ อยุธยา 2534 ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ธัญลักษณ์ หงษ์โต 2559  ✓   ✓ ✓     ✓ 

ธีระวัฒน์ จันทึก 2557  ✓   ✓ ✓     ✓ 

บรรจง ชูสกุลชาต ิ 2534 ✓  ✓  ✓      ✓ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช 2545   ✓     ✓  ✓ ✓ 

บุญศรี พรหมมาพันธุ ์ 2551       ✓     
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ตารางที่ 14 สรุปผลการวิจัยเอกสาร (ต่อ) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 
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ปรางทิพย์ ยุวานนท์ 2550    ✓ ✓ ✓     ✓ 

พนารัตน์ สภุาคาร 2548   ✓    ✓     

พรพิมล เชวงศักดิ์

โสภาคย ์
2554  ✓      ✓    

พัชรมน รักษพลเดช 2560 ✓ ✓   ✓ ✓     ✓ 

โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 2522 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

รักชนก มณีรตัน์  2550     ✓ ✓      

รัชนี ขวัญบุญจัน 2549 ✓  ✓ ✓ ✓  ✓    ✓ 

รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 2550   ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ 

วาสนา ศรีอัครลาภ 2559         ✓ ✓ ✓ 

วิเชียร วิทยอุดม 2553   ✓         

วินัย พูลศร ี 2555   ✓  ✓ ✓     ✓ 

วิสุทธิ์ ทิพย์พงษ์ 2544 ✓ ✓   ✓   ✓   ✓ 

ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ ์ 2557 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

สมคิด บางโม 2553   ✓      ✓  ✓ 

สมาส จันทะคล้อย 2547 ✓  ✓  ✓       

สัญญา รัตนไพวงศ์ 2549      ✓    ✓  

สุมาลี  จิวะมิตร  2541 ✓  ✓         

สุรวัฒน์ ปัตตานี  2550   ✓  ✓      ✓ 

สมจิตร หนุเจริญกรุง 2543   ✓        ✓ 

อนุวัฒน์ ถืออยู่ 2554 ✓   ✓ ✓   ✓   ✓ 
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ตารางที่ 14 สรุปผลการวิจัยเอกสาร (ต่อ) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 
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Bowin & Harvey  2001            

Carole Pretorius & Nico 
Pretorius 

2009            

David  1997 ✓           

DuBrin 2007   ✓         

Fisher et al. 1990           ✓ 

Gumbus & Lussier 2006   ✓        ✓ 

Harbison  1973 ✓          ✓ 

Heinich et al. 1993       ✓     

Immanuel Kant  1804        ✓  ✓  

Jaak Panksepp 1982          ✓  

Kogut & Kulatilaka 2001         ✓   

Kotler & Armstrong  2008      ✓      

Milkovich & Boudreau  1991           ✓ 

Orem  1995  ✓          

Pauwels & Matthyssens 2004   ✓      ✓   

Pender & Pender piaget 1987  ✓          

Rudd et al. 2008   ✓      ✓   

Semrow et.al 1982 ✓           

Trumble et al. 2000            

Yang & Hsieh 2009           ✓ 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและน ามาสร้างเป็น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย และผลการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบที่ 2 เป็นผลที่ได้จากแบบสอบถามที่สร้างจากการ
เก็บข้อมูลในรอบที่ 1 และน ามาเสนอให้กับผู้ เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม ประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของ เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยต่อไป 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น าร่างแนวโน้มหลักและแนวโน้ม
ย่อยของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยมาใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์บุคคล 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกีฬามวย จ านวน   6 คน กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 คน และกลุ่มผู้บริหารค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 และเป็นค่ายมวยที่เคยได้รับเข็มขัดแชมป์จากเวทีมาตรฐาน จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน 
ด้วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลแสดง
ความคิดเห็นถึง เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ควรมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านการจัดการทางการเงิน 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านการจัดการทางการเงินของค่ายมวยไทยจากการ

สังเคราะห์ข้อมูลการจัดการทางการเงินที่ดีนั้นจะช่วยประเมินสถานะทางการเงินให้เกิดสภาพคล่อง
รวมถึงปฏิบัติภาระกิจให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายของค่ายมวยซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย และการจัดการด้าน
ผลประโยชน์ของนักมวยโดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1  การวางแผนการเงินช่วยให้ค่ายมวยเกิดสภาพคล่องทางการเงินและสามารถ

ช่วยให้บริหารค่ายมวยได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การบริหารงานของค่ายมวยแต่ละค่ายมี
เป้าหมายของการท างานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าค่ายมุ่งหวังสร้าง
แชมป์เพียงอย่างเดียว หรือบางค่ายต้องการหาลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาเรียนซึ่ง
หัวหน้าค่ายจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะวิธีการบริหาร
จัดการ ในการส่งเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกและการฝึกซ้อมของคนสองกลุ่มนี้
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มีความแตกต่างกัน บางกลุ่มเน้นฝึกซ้อมเพ่ือการต่อสู้บนเวที บางกลุ่มต้องการ
ศึกษาศิลปะการต่อสู้ ต้องการส่งเสริมสุขภาพ หรือบางค่ายวางแผนที่จะเปิด
ศูนย์ฟิตเนสเพ่ิม ซึ่งเป้าหมายและความต้องการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงิน
ทั้งสิ้น โดยหากหัวหน้าค่ายมวยไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีค่ายมวยอาจจะไม่ได้
ในสิ่งที่ต้องการ หรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  การวางแผนการเงินนอกจากค่ายมวยเองแล้ว ผู้ฝึกสอนรวมถึงนักมวยไทยเองก็
ต้องวางแผนเพระจะช่วยสร้างความม่ันคงให้กับชีวิตทุกวันนี้นักมวยไทยมีอายุใน
วงการกีฬามวยไทย เฉลี่ย 31-32 ปี เพราะเป็นกีฬาที่มีความบอบช้ าค่อนข้างสูง
ซึ่งท าให้ต้องคิดและกังวลมากขึ้นว่าเมื่อแข่งขันไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตหลังจากนี้
อย่างไร ดังนั้นการวางแผนการเงินจะช่วยให้นักมวย ผู้ฝึกสอน และค่ายมวย
สามารถค านวณและวางแผนระยะยาวเพ่ือใช้ชีวิตได้ในวันที่ไม่สามารถใช้
แรงกายได้แล้ว 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  วงการกีฬามวยไทยในปัจจุบันเกิดความไม่แน่นอนในหลายมิติ การเมือง 
สภาพแวดล้อม การศึกษาสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา วันนี้ค่ายมวย
อาจจะรุ่งเรืองมีคนรู้จัก แต่วันข้างหน้าอาจจะไม่มีใครรู้ว่าเคยมีค่ายนี้อยู่ใน
ประเทศไทย วันนี้หัวหน้าค่ายมวยอาจมีสุขภาพดี แต่อีก 2 ปีเราอาจจะเจ็บป่วย 
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดการกับเงินที่ได้มาในส่วน
ที่เป็นผลก าไร รายรับ รายได้ ต้องวางแผนต่อยอดท าให้เพ่ิมพูนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงของค่ายมวยต่อไปในอนาคต 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  ค่ายมวยนอกจากจะต้องมีทุนที่สะสมไว้เองอยู่แล้วจากธุรกิจอะไรก็แล้วแต่กลุ่ม
นายทุนหรือผู้ให้การสนับสนุนค่ายมวยก็ถือว่ามีความส าคัญค่อนข้างมากซ่ึงกลุ่ม
นายทุนนี้มีทั้งกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือองค์กรที่
ต้องการสร้างแบรนของตัวเองโดยใช้ตัวนักมวยที่มีชื่อเสียงในการท าการตลาด
ให้และส่วนใหญ่เรียนนายทุนกลุ่มนี้ว่า สปอนเซอร์ กลุ่มนี้จะแสวงหานักมวยที่
เก่งๆ หน้าตาดีมีเอกลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
พวกเขาได้ อย่างไรก็ตามถ้าค่ายมวยสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ดีได้ก็จะช่วยลด
ความเสี่ยง และเพ่ิมความม่ันคงของค่ายมวยมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดสภาพคล่องใน
การบริหารค่ายมวยที่ดี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  คุณสมบัติที่ควรปฏิบัติประการหนึ่งของค่ายมวยคือการวางแผนระยะยาวในการ
ใช้จ่ายทรัพยากรต่างๆ ทั้งในรูปของตัวเงิน  หรือบุคลากรซึ่ง ค่ายมวยต้อง
วางแผนว่าต่อไปจะใช้จ่ายอะไร ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรเพ่ิมเพ่ือเป็นการ
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พัฒนานักนักมวยในค่าย ซึ่งหลักจากที่วางแผนการใช้จ่ายต่างๆ ในอนาคตที่ดี
แล้วนั้น ค่ายมวยยังจ าเป็นต้องรู้จักวิธีการ หรือแหล่งหาเงินที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน ซึ่งค่ายมวยจ าเป็นต้องหาเงินและจะหาด้วยวิธีใดต้องวางแผนเพราะค่าย
มวยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการดูแลนักมวย 1 คนในค่ายซึ่งอาจต้องเลี้ยงดู
ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมา มากสุดอาจใช้เวลาถึง 3-5 ปีกว่าจะได้
นักมวยเก่งๆสักคน ซึ่งแหล่งเงินทุนนั้นจะต้องได้มาอย่างถูกต้อง เพียงพอ และ
ยั่งยืน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 การน าระบบการจัดการทางการเงินไปใช้ในการวางแผนของค่ายมวยขนาดเล็ก
หรือค่ายน้องใหม่ สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่ากับค่ายมวยขนาดใหญ่ได้
เพราะมีกระบวนการวางแผนการหา การใช้ และการต่อยอดการลงทุนและเมื่อ
เกิดการบริหารระบบการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ฝึกสอนและนักมวย
ในค่ายดีมากข้ึนตามมาด้วย 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการทางการเงินของค่ายมวยนั้นเป็นการท าเพ่ือค่ายมวยและ
คนในค่ายมวย หากหัวหน้าค่ายมวยมีการวางแผนการเงินที่ดีมีการประเมินฐานะการเงิน ตั้งเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและวางแผนแหล่งที่มาของเงินทุน รู้จักการบริหารเงินต่อยอดผลก าไรอย่างเป็นระบบทั้งใน
ส่วนของค่ายมวยไทยและทุกคนในค่ายมวย ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงให้กับค่ายมวยได้ รับมือกับ
ความไม่แน่นอนในชีวิตได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5  ปัญหามวยไทยวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในโลกของการแข่งขันที่มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ปัจจุบันมวยไทยได้กลายเป็นเรื่องของธุรกิจมีผลประโยชน์ และการ
พนันเป็นหัวในหลักส าคัญในการด าเนินการของค่ายมวย โดยมองข้ามความ
สวยงามของศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวของคนไทย ซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้ง 
ส่วนมากมีเงินเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งเงินพนันที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็น เรื่องที่ถูก
กฎหมาย ทั้งนี้การก าหนดในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ที่ตรงไปตรงมา
ระหว่างนักมวยกับค่าย ค่ายมวย ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาผลประโยชน์ไม่ลงตัว 
การแก้ปัญหาวิธีหนึ่งคือการท าสัญญาเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย
โดยจะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน แม้ในอดีตจะมีสัญญาทางใจกันแล้วก็ตามเพราะ
ปัจจุบัน นักมวยเก่งๆสามารถโดนซื้อตัวได้โดยง่าย ซึ่งการท าสัญญาก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่จะท าให้การบริหารงานของค่ายมวย ง่ายขึ้น และรักษานักมวยไว้ได้อย่าง
ยั่งยืน 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  กีฬาทุกชนิดท าให้คนมีความอดทนและมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะนักกีฬามวย
ไทยต้องมีความอดทนค่อนข้างสูง ซึ่งคนที่เล่นกีฬาเก่งมักจะเรียนดีเพราะรู้จัก
การจัดการกับเวลา และมีความอดทนกับสิ่งที่ต้องท าอยู่เป็นประจ า กีฬามวย
เป็นกีฬาที่เจ็บตัวซ้อมหนักและต้องมีระเบียบวินัยความอดทนสูง รวมถึงปัจจุบัน
การศึกษาถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการท า งานยุคปัจจุบัน การใช้วุฒิ
การศึกษายังใช้ส าหรับการท างาน ซึ่งส าคัญมากเพราะการเรียนรู้ท าให้คนมี
จินตนาการและเล่นกีฬาเก่งด้วย นักมวยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาจากมุมมอง
ในอดีตแต่ปัจจุบันมีการสนับสนุนทางการศึกษามากขึ้นและเปิดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษามากขึ้นการเรียนส าคญัมาก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  ความชัดเจนในการบริหารงานของหัวหน้าค่ายมวยคือการสื่อสารจะด้วย
ทางด้านใดก็แล้วแต่ ต้องมีการชี้แจง วิธีการท างานให้ทุกคนภายในค่ายรับทราบ 
ข้อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หนทางที่ง่ายและสามารถด าเนินการได้นั่นคือ 
การใช้ป้ายหรือบอร์ดติดไว้ข้างเวที โดยมีการอธิบายถึงในส่วนของ ตารางการ
ฝึกซ้อมประจ าวัน ผลการแข่งขันที่ผ่านมาใครชนะกี่ครั้ง แพ้กี่ครั้ง มีการบันทึก
รายการทรัพย์สินที่นักมวยได้รับโดยมีเหตุผลประการแรกคือเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักมวยคนอ่ืนๆ ในการพัฒนาตัวเองให้ขึ้นระดับนักมวยเงินหมื่น
เงินแสน ประการที่สองคือเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหาร
ค่ายมวยสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาของคนในค่าย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที 13  ค่ายมวยที่อยู่ได้ในปัจจุบันนี้คือการไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน หัวหน้าค่ายอยู่ได้ 
นักมวยอยู่ได้ ครูมวยผู้ฝึกสอน พ่ีเลี้ยงนักมวยอยู่ได้ แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ซึ่ง
กันและกัน ซึ่งทางค่ายมวยมีกฎเหล็กของค่ายมวยคือเมื่อไรก็ตามที่นักมวยใน
ค่ายชกมวยมาชนะส่วนแบ่งที่นักมวยได้มานั้นส่วนหนึ่งต้องส่งให้พ่อแม่ที่อยู่ทาง
บ้านก่อนโดยทุกครั้งที่เด็กชกถ้าชนะจะมีหลักการบริหารจัดการคือ เงินที่ได้มา 
หนึ่งหมื่นแรกให้นักมวย หมื่นที่สองส่วนเกินเศษพันทางค่ายมวยจะเก็บไว้เป็น
ค่าอาหาร และค่ายใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในค่ายมวย แต่ขึ้นหมื่นที่สามแบ่ง
กันคนละครึ่ง มีการบันทึกข้อตกลงเพ่ือให้นักมวยอยู่ได้และค่ายก็อยู่ได้ไม่รวยแต่
มีความสุข 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15 ในส่วนของการดูแลนักมวยนอกจากการฝึกซ้อม ที่อยู่อาศัย อาหารการกินที่
จะต้องท าให้ทานกันทุกมื้อแล้ว ทางค่ายมวยจะดูแลในเรื่องของการออมเงิน
เวลานักมวยได้เงินมาจากการชกมวยหรือการโชว์ตัวต่างๆ ทางหัวหน้าค่ายจะให้
นักมวยทุกคนฝากบัญชีส่วนหนึ่ง นักมวยทุกคนในค่ายต้องเปิดบัญชีเงินฝากเป็น
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ข้อปฏิบัติตั้งแต่เข้ามาอยู่ในค่ายมวยนี้ เพราะต้องการให้นักมวยในค่ายมีเงินเก็บ 
เงินออมเพ่ืออนาคตถ้าชกมวยไม่ได้แล้ว หรือต้องการออกจากวงการกีฬามวย
ไทย  อย่างน้อยนักมวยกลุ่มนี้ก็มีเงินทุนในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ แต่ปัญหาใน
ปัจจุบันคือนักมวยท าบัตรเอทีเอ็มและกดกันตลอดเวลาท าให้ไม่สามารถเก็บเงิน
ได้มีแนวทางต่อไปคือต้องเปิดบัญชีเป็นสองชื่อคือ นักมวยและหัวหน้าโดยห้าม
ท าบัตรเอทีเอ็ม 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวยในสถานภาพของนักมวย
ไทยส่วนใหญ่ถ้าหมดแรง หมดสมรรถนะทางกาย ก็หมดอ านาจการต่อรอง หัวหน้าค่ายนอกจากดูแล
ความพร้อมด้านการฝึกซ้อมแล้วยังต้องเป็นตัวแทนนักมวยในการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้
นักมวยในค่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุดรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์กับนักมวยอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้นักมวยรู้จักวางแผนระบบทางการเงินของตนเองที่ดี 

องค์ประกอบหลกัที่ 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยวามสะดวก 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยวามสะดวกจากการ

สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมถือว่ามีความส าคัญในการ
ด าเนินการของค่ายมวยเพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งผู้ฝึกสอน นักมวยและผู้ที่เข้ามาเรียนมวยไทยซึ่ง 
สามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญได้มีความคิดเห็นตรงกัน ได้แก่ ด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวยไทย และอุปกรณ์เสริม  โดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ปัจจุบันมีกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการปลูกสร้าง การต่อเติมต่างๆ ต้องมี

รูปแบบลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานตามระเบียบของ
กฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ อีกท้ังลักษณะอาคารของค่ายมวยยังต้องขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการใช้สอย หรือประโยชน์ของการใช้
งานเช่น การแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนว่าส่วนไหนใช้ท าอะไร ส าหรับพ้ืนที่แห่ง พ้ืนที่
เปียก เขตอันตราย เป็นต้น อีกทั้งสัดส่วนต่างๆ จะต้องไม่แออัดมากเกินไปมี
ความมั่นคง แข็งแรงซึ่งตามกฎหมายควบคุมอาคารก็จะมีระบุไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการพักอาศัย การใช้งานพ้ืนที่ ของทั้งบุคลากร 
นักมวยและบุคคลที่เข้ามาใช้งานในบริเวณภายในค่ายมวย  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  ค่ายมวยจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดมาตรฐานมีการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ยัง
ไม่ดีนักทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของนักมวย ความแออัดเนื่องจากค่าย
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มวยไม่สามารถขยายพ้ืนที่ให้มากข้ึนได้ บวกกับจ านวนนักมวยที่เพ่ิมจ านวนมาก
ขึ้น เพราะค่ายมวยนอกจากความพร้อมในด้านอุปกรณ์เฉพาะที่จ าเป็นแล้วอีก
ประการที่ส าคัญไม่แพ้กันคือ ความสะดวก สุขลักษณะที่ดี การแบ่งสัดส่วนที่
ชัดเจน ห้องนอน ห้องน้ า ห้องเก็บของ พ้ืนที่ส าหรับทานอาหาร พ้ืนที่เฉพาะใช้
ฝึกซ้อม ค่ายมวยจ าเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนและไม่คับแคบจนเกินไป 

ผู้เชี่ยวชาญคนที 7  ปัจจุบันค่ายมวยไทยที่ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวยหรือ พ.ร.บ.กีฬา
มวย พ.ศ.2542 เปิดค่ายมวยเพ่ือการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยอาชีพโดยเฉพาะใน
การปั่นนักกีฬาเพ่ือเข้าแข่งขันเวทีมาตรฐานของประเทศไทยนั่นคือ เวทีราช
ด าเนิน และเวทีลุมพินี และก็มีค่ายมวยอีกจ านวนไม่น้อยที่เปิดให้บริการในเชิง
พาณิช และมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้า
มารับการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นการติดป้ายให้ความรู้ ป้ายห้ามค าเตือนหรือแม้
กระทั้ง เส้นทางไปห้องพัก ห้องอาหาร สถานที่ซ้อมมวยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัววัด
ในด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการมากขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  ค่ายมวยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเปรียบเหมือนบ้านอีกหลักของนักมวย นักมวย
บางคนมาอยู่ในค่ายมวยตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน และนักมวยบางคนอยู่ในค่าย
มวยไม่ต่ ากว่า 10 ปี วิถี ชีวิตมีความคุ้นชิ้นกับการด ารงชีวิตในค่ายมวย 
ภาระหน้าที่หลักคือ การฝึกซ้อม ไปโรงเรียน และกลับมาฝึกซ้อมในการเก็บตัว 
ฝึกซ้อม นอกจากการสร้างบรรยากาศให้เป็นเหมือนบ้านส าหรับหลับนอน แล้ว
สถานที่ฝึกซ้อมต้องมีความเหมาะสมปลอดโปร่ง รวมถึงการจัดอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัยและมีอนามัยที่ดี ความสะอาดของสถานที่ซักล้าง เสื้อผ้า 
ท าอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องแต่งตัว การก าหนดตารางการท าความสะอาด 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคน จะช่วยให้นักมวยรู้จักการ
ดูแลถ้าต้องการอยู่อย่างสะอาดสบายก็ต้องรู้จักการท าความสะอาด เก็บกวาด
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของตัวนักมวยเอง  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  ค่ายมวยไทยที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้บ้าน วัด หรือโรงเรียนพัฒนาต่อเติมเป็นค่าย
มวยและสอนมวยอาชีพเพียงอย่างเดียวมีที่นอน ที่กินข้าว และที่ซ้อมก็สามารถ
อยู่ได้แต่ในปัจจุบันค่ายมวยเริ่มมีการพัฒนาเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมา
เรียนทักษะมวยไทยหรือแม้แต่คนไทยที่รักสุขภาพ เพราะฉะนั้นการปรับตัวของ
ค่ายมวยเพ่ือรองรับกลุ่มคนใหม่ๆจึงต้องมีมากขึ้นเช่น ห้องน้ าแยก ชาย หญิง 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเก็บของ แสงสว่างการระบายอากาศ เพ่ือรองรับงาน
บริการและหารายได้ในการน ามาใช้จ่ายภายในค่ายมวยไทยต่อไป 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  ในเชิงกายภาพของค่ายมวยสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักอีกประการหนึ่งคือ อุปกรณ์
ที่ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งการฝึกซ้อม และการด ารงค์ชีวิต ความเหมาะสมด้าน
การถ่ายเทของอากาศ ความโปร่งของตัวอาคารก็ต้องอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสาธารณสุข เพราะประเด็นที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงสุขภาพของผู้ที่ อยู่อาศัย
ในระยะยาวด้วย ความปรอดโปร่งของอากาศ ความสว่างของแสง อยู่ในบริเวณ
ที่มีเสียงดังมากเกินไปหรือแม้กระทั้งมลพิษที่เกิดจากการไม่รักษาความสะอาด
ของคนในค่ายมวยเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแล และแก้ไข 
เพราะเม่ือทิ้งไว้ในระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นชีวิต 

ผู้เชี่ยวชาญคนที 15  ด้านอาคารสถานที่ ต้องเพียบพร้อมถ้ามองถึงงานบริการเป็นองค์ประกอบ 
ห้องพัก ห้องอาบน้ า ห้องน้ า ฟิตเนส เวทีมวย อุปกรณ์การฝึกซ้อมเฉพาะกีฬา
ต้องเพียงพอและสะอาด ที่จอดรถ ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญถ้าค่ายมวยเน้นกล
ยุทธ์ในการให้บริการ รวมถึงค่ายมวยไทยที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า สายไฟ หลักไฟต่างๆ เกิดความช ารุดเสียหายตาม
กาลเวลา รวมถึงปริมาณคนที่อยู่ในค่าย ทั้งนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ที่สนใจมาเรียน 
ที่อยู่ประจ ากิน นอน ซึ่งเหตุเพลิงใหม่หรืออัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
อุปกรณ์ที่ส าคัญที่ค่ายมวยไทยต้องมีติดไว้คือถังดับเพลิง ส าคัญและจ าเป็นมาก 
จะมีมากหรือมีน้อยก็ควรต้องมี 

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบในด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลเป็นส่วน
ส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายของค่ายมวยในการปฏิบัติภารกิจของค่ายมวยในการ
จัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสมเพียงพอง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพ้ืนที่ในการอ านวยความ
สะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอและปลอดภัยทั้งต่อทรัพย์สิน และชีวิต 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  อุปกรณ์เฉพาะในค่ายมวยเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องอยู่คู่กับค่ายมวยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก

ค่ายต้องมีนั่นก็คือ อุปกรณ์ต่างๆ นวม กางเกงมวย ผ้าพันมือส่วนใหญ่อุปกรณ์
กลุ่มนี้  นักมวยหรือคนเรียนมักจะมีเป็นของตนเองเพราะหาซื้อง่ายตาม
ท้องตลาด ราคาไม่สูงมากนักในปัจจุบัน นอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นั้น นักมวยยังมีการค านึงถึงความสะอาด และสุขลักษณะของตนเอง นั่น
หมายถึงความปลอดภัยในการไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่จะติดมาทางผิดหนัง 
อุปกรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของค่ายมวยที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือ เวที
มวยที่มีขนาดมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ซึ่งเวทีมวยส าหรับลงนวม
ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักส าคัญของค่ายมวยไทย อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ มีอายุการใช้
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งานได้ดี ประมาณ 3-5 ปี ก็เริ่มเสื่อมสภาพ แต่ก็จ าเป็นต้องใช้งานต่อไป เพราะ
บางค่ายมองว่า ต้นทุนสูงต้องใช้ให้คุ้มค่า 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ค่ายมวยไทยในอดีตมีการจัดการด้านอุปกรณ์หลักที่ส าคัญและได้มีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานของอุปกรณ์ที่จ าเป็นภายในค่ายมวยไทยนี้ไว้อย่างชัดเจนซึ่ง
ประกอบด้วย กระสอบไม่น้อยกว่า 5 ใบ เป้าสั้น หรือเป้าโค้งไม่น้อยกว่า 3 คู่ ซึ่ง
หากจะกล่าวตามหลักความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์เฉพาะกีฬามวยไทยไม่ว่าจะเป็น 
นวม เครื่องป้องกันต่างๆ ควรมีไว้ให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
นักมวยที่ใช้ในการฝึกซ้อม หรือมีไว้ให้ส าหรับบริการผู้ที่สนใจเรียนกีฬามวยไทย 
รวมถึงมีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการท าความสะอาด ตากแดด ฆ่าเชื้อ ให้
ถูกสุขลักษณะ การจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการน ามาใช้เพ่ือไม่
ก่อให้เกิดอันตรายจากการไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  ส าหรับเด็กที่รักในกีฬามวยไทยเพ่ืออาชีพนั้นจะต้องมองถึงความสามารถ
พ้ืนฐาน หรือที่เรียกว่าบุคลิกท่าทาง ว่าสามารถจะเป็นนักมวยที่ดีได้หรือไม่ บาง
คนร่างกายก าย าแต่พอร่างกายรู้สึกเจ็บก็ทนไม่ได้เพราะกีฬามวยไทยเป็นกีฬา
การต่อสู้ เป็นกีฬาการปะทะที่รุนแรง มีการบาดเจ็บที่รุนแรง ดังนั้นองค์ประกอบ
ของค่ายมวยส าหรับหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายจ าเป็นต้องมีรวมถึงนักมวย
ต้องมีท้ัง หัวใจของนักสู้ ร่างกายที่แข็งแรง ผู้ฝึกสอนมีความรู้มีทักษะที่ดีสามารถ
แก้เกมส์การแข่งขันได้รู้เขารู้เรา อุปกรณ์เฉพาะที่ส าคัญในค่ายมวยต้องได้
คุณภาพมีมาตรฐานรับรอง 3 ปี 5 ปี อุปกรณ์ต้องแข็งแรง เวลาใช้อุปกรณ์ต้อง
ใช้อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเพราะจะได้เกิดความคุ้นชิน 
เมื่อต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้น ที่ส าคัญอุปกรณ์ต้องมีครบและเพียงพอจนถึงมาก
พอส าหรับการฝึกซ้อม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  สถานที่ ที่ใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักมวย ต้องมีขนาดเหมาะสมกับจ านวน
ของนักมวยและบุคลากร มีพ้ืนที่ส าหรับการลงนวม การปล้ า การเล่นลูกเหล็ก 
การเล่นกล้ามเนื้อท้องรวมถึงพ้ืนที่ต่างๆ ที่จ าเป็นภายค่ายมวย อีกทั้งความ
พร้อมของอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการฝึกซ้อมของนักมวยไทยอาชีพ ประกอบด้วย
เวที อุปกรณ์ป้องกัน ลูกเหล็ก เวที เชือก รวมถึงเครื่องชั่งน้ าหนัก ต่างๆ เหล่านี้
ถือเป็นอุปกรณ์สิ่งอ านวยสะดวกขั้นพ้ืนที่ค่ายมวยไทยทุกค่ายต้องมี ทั้งนี้ค่าย
มวยจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที 10  ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในค่ายมวยถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานที่ได้คุณภาพ 
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แข็งแรงใช้งานได้เป็นอย่างดี ไว้ให้นักมวยฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการ
เตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  11 ค่ายมวยไทยเกือบทุกค่ายมีนักมวยตั้งแต่อายุ 10 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 30 กว่า 
อุปกรณ์ที่ใช้ในค่ายมวยก็เป็นอุปกรณ์ขนาดและน้ าหนักเดียวกันซึ่งถามว่ามี
ความเหมาะสมกับทุกคนในค่ายมวยหรือไม่ ที่เห็นได้ชัดเจน นวม ขนาดของมือ
แต่ละมือไม่เท่ากันนวมที่ใช้ก็ต้องมีขนาดแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
น้ าหนักของกระสอบเมื่อเด็กตัวเล็กๆ ออกแรงปะทะด้วยน้ าหนักที่มากของ
กระสอบท าให้เกิดแรงสะท้อนกลับส่งผลต่อการบาดเจ็บได้ในระยะยาว 
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในค่ายโดยเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะควรมีการแบ่งแยกให้
ชัดเจนระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เพ่ือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14 ปัจจุบันกีฬามวยไทยมองได้หลายมิติทั้งกีฬาอาชีพ กีฬาเพ่ือนันทนาการ กีฬา
เพ่ือฝึกทักษะการต่อสู้ส าหรับป้องกันตน หรือแม้กระทั้งเป็นเครื่องมือในการสื่อ
ถึงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ เพราะนอกจากจะใช้ร่างกายเป็นอาวุธแล้ว ลีลา
การร าร่ายไหว้ครูก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นศิลปะที่สวยงามของกีฬามวยไทยซึ่ง
จะเป็นว่าถ้ามองในมิติของการน าไปใช้เพ่ือการแข่งขันกีฬาอาชีพการส่งเสริม
ปัจจัยด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกนั้นมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจและ
ก าลังใจให้นักกีฬาใช้ส าหรับฝึกซ้อมอย่างยิ่ง เหมือนกับมีชัยไปกว่าครึ่ง ทั้งนี้
ประกอบกับครูมวยที่มีความรู้มีทักษะที่ดีประกอบกันยิ่งท าให้นักมวยเกิดความ
ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกซ้อมยิ่งขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลายหลายยังมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สถานที่ในการฝึกซ้อม และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีให้บริการเป็น
จ านวนมากและเหมาะสมมีผลต่อลูกค้าที่รักการออกก าลังกายและรักกีฬามวย
ไทยให้มาสมัครเรียนมากขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  การท าความสะอาดค่ายมวยจริงๆ แล้วไม่ใช่แค่การปัด กวาด เช็ด ถู แต่คือการ
ดูแลทุกๆ อย่างในค่ายมวยให้เรียบร้อยด้วย ทั้งการซัก ล้าง การจัดข้าวของ ยิ่งมี
ตารางการตรวจเช็คและท าความสะอาดละเอียดมากเท่าไร บรรยากาศในค่าย
มวยก็จะดีข้ึนมากเท่านั้น ส่งผลให้ความเครียดภายในค่ายมวยลดลงไปด้วย ทั้งนี้
เกณฑ์มาตรฐานของค่ายมวยไทย สิ่งที่นักมวยต้องการคือสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จะส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายของตัวนักมวย อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมี
สภาพที่ดี สะอาดพร้อมใช้งาน  
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จากการศึกษาพบว่า ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์
เฉพาะภายในค่ายมวยนอกจากใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการในค่ายมวยแล้วความพร้อม
ของอุปกรณ์ท่ีได้คุณภาพได้รับรองมาตรฐานและสะอาดปลอดภัย จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการตัดสินใจในการ
สมัครเข้าเรียนกีฬามวยไทยของผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในค่ายมวย ส่งผลให้
ความเครียดภายในค่ายมวยลดลง นักมวยฝึกซ้อมกันได้อย่างเต็มที่และมีความสุข  

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 อุปกรณ์เสริมค่ายมวย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7  การฝึกซ้อมกีฬาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาเดี่ยว หรือกีฬาทีม หรือกีฬาการต่อสู้

นั้นใช้เฉพาะแรงต้านจากร่างกายอย่างเดียงนั้นไม่เพียงพอต่อความหนักในการ
ฝึกซ้อมให้สมรรถภาพดีเท่าที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาทั้ง
ระบบความฟิตของร่างกายรวมถึงการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในทุกส่วนของ
ร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่มีความจ าเป็นจ าเป็นในการใช้งานให้ตรงกับกีฬา
นั้นๆ ซึ่งค่ายมวยสามารถดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในค่ายมวยหรือในท้องถิ่น 
อีกวิธีคือหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนักเช่นจักรยานส าหรับปั่นแทนการวิ่ง
หรือลูกเหล็กส าหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การใช้ยางรถยนต์ในการกระโดด หรือ
การใช้ ยางวงมาร้อยเพ่ือใช้ดึงสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถด าเนินการได้ โดยการ
ด าเนินการของหัวหน้าค่ายหรือผู้ฝึกสอน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  การที่ค่ายมวยไทยจะลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เสริมในค่ายมวยไทยเป็นเรื่องที่
ขึ้นอยู่กับว่า มีผลได้ ผลเสียมากน้อยแค่ไหนกับการลงทุนอุปกรณ์ที่ซื้อมามีราคา
ที่สูง มีคุณภาพที่ดีมา แต่ขาดผู้ใช้ที่มีความรู้ในทักษะที่ถูกต้องก็ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ หรือถ้าค่ายมวยไทยอาจจะคิดว่าในขณะที่ค่ายมวยไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงนี้ แต่ค่ายมวยนี้ก็ยังสามารถฝึกสอนนักมวยได้ดี
และมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน และอาจยังมองไม่เห็นผลต่างก็ไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องลงทุน เพราะฉะนั้นต้องท าให้เขาเห็นทั้งคุณค่า และเห็ น
ประโยชน์ในระยะยาวในการใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือสร้างสมรรถนะร่างกายให้ดี
และลดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 ปัจจุบันอุปกรณ์ในกลุ่ม คานเหล็ก ลูกเหล็ก (barbell ,dumbbell) ส าหรับยก
น้ าหนักจัดว่าเป็นอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานที่ค่ายมวยไทยจ าเป็นต้องมี ซึ่งในอดีต
อาจจะใช้ปูนหล่อใส่ในกระป๋องน้ า ซึ่งใช้ทดแทนกันได้ แต่ความหนาแน่นของ
น้ าหนักอาจจะไม่เท่ากัน โดยเป็นอุปกรณ์กลุ่มนี้จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เสริมสร้างความแข็งแรงของแขน ขาและส่วนอก รวมถึงใช้ ดัมเบลในการฝึกชก
ลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้นาน เพราะมีความคงทน หาซื้อได้ง่าย หลักการส าคัญใน
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การใช้อุปกรณ์กลุ่มนี้คือ การจัดท่าทางที่ถูกต้องรู้ทิศทางในการเคลื่อนที่ของ
ร่างกาย หัวใจหลักส าคัญคือต้องรู้จักว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางใด
แล้วจะได้กล้ามเนื้อมัดใด เป็นความละเอียดอ่อนของร่างกาย เพราะถ้าการจัด
ทิศทางของร่างการผิด อาจจะบาดเจ็บได้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  อุปกรณ์เสริมของค่ายมวยมีความจ าเป็นบ้างในบางส่วนในเช่น กรณีที่ฝนตก
นักมวยไม่สามารถวิ่งด้านนอกได้ ถ้ามีลู่วิ่ง หรือจักรยาน ก็สามารถทดแทนกันได้
และอุปกรณ์เสริมกลุ่มนี้สามารถก าหนดความหนัก ความเร็วและระยะทางได้ 
ช่วยให้สามารถควบคุมนักมวยในการฝึกซ้อมได้ด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14 มวยไทยจะมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถออกหมัดได้อย่างตรงเป้า การเตะที่
ได้น้ าหนักอย่างเต็มที่ สามารถยกเข่าแทงได้ตรงจุด ร่างกายมีความฟิต ปัจจุบัน
การแข่งขันของค่ายมวยไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยหลายแห่งที่เริ่ม
ปรับตัวมาเป็นยิมมวย หรือสถานที่ออกก าลังกายที่เริ่มน าหลักสูตรต่อยมวยเข้า
ไปเสริมในโปรแกรม อุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องมีให้บริการอย่างเพียงพอทั้ง
เสริมสร้างระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต ลู่วิ่ง จักรยาน หรือแม้กระทั้งห้องคลาส 
ต่างๆ ส าหรับค่ายที่เปิดให้บริการด้านการออกก าลังกายด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  ในส่วนของอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องมีแล้วนั้น อุปกรณ์เสริมต่างๆ หัวหน้าค่าย
จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการฝึกร่างกายโดยการ
น าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็น
ยางรถยนต์ บาโหน ลูกยกน้ าหนัก จักรยาน เพ่ือเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้น
ประกอบกับการฝึกซ้อมทักษะการต่อยมวยที่ถูกต้อง มีความอดทนต่อความ
เจ็บปวด และมองให้ออกว่าคู่ต่อสู้มีความเชี่ยวชาญด้านใดและจะมีวิธีการ
ป้องกัน และต่อสู้อย่างไร การพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรงในทุกจุดทุก
ต าแหน่งของร่างกายถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ส าหรับนักมวยและผู้ฝึกสอนที่ไม่มี
ความรู้ในเรื่องของการจัดแบบฝึกกล้ามเนื้อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาถือว่ามี
ความส าคัญ หรือการศึกษาหลักการฝึกก็สามารถท าได้ในปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16  การฝึกซ้อมถ้าซ้อมมาดี ก็จะไม่บาดเจ็บถ้าร่างกายฟิต อยู่ที่การดูแลตัวเองต้อง
เน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึก Weight training อุปกรณ์ต้อง
พร้อมเพราะทั่วโลกไปไกลมากในการฝึกซ้อมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือสร้าง
กล้ามเนื้อให้แข็งแรงเมื่อแข่งขันการบาดเจ็บก็จะลดลงหรือไม่ได้รับการบาดเจ็บ
เลยถ้าร่างกายพร้อม 
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จากการศึกษาพบว่า สถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในส่วนของอุปกรณ์เสริม
ในค่ายมวยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะการเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย
ของนักมวยนอกจากการฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับกีฬามวยไทยแล้ว การพัฒนากล้ามเนื้อที่ส าคัญของ
กีฬามวยไทยเช่น กล้ามเนื้อ แขน มือ ไหล่ หลัง หน้าท้อง หน้าอก ขา และมีกล้ามเนื้อเล็กอีกมากมาย
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแรง การฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวและ
ระบบประสาทสัมพันธ์ในร่างกาย รวมถึงระบบการหายใจที่จะต้องมีความฟิตอย่างสูงในการแข่งขัน 
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมจึงมีความส าคัญทั้งในส่วนของกีฬามวยไทยอาชีพ และการให้บริการกับ
บุคคลที่สนใจเพื่อสร้างความหลากหลายในการท ากิจกรรม 

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า จาก

การสังเคราะห์ข้อมูล ท าให้ค่ายมวยรู้ทิศทางและวิธีการในการบริหารจัดการค่ายมวยให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรในค่ายมวยเกิดการพัฒนาและสามัคคี ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ ผู้น าต้องมีการจัดท ากลยุทธ์ และผู้น ามีการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  หัวหน้าค่ายเปรียบเหมือนพ่อบ้านที่ต้องเป็นผู้น าในการสั่งสอนทุกคนในบ้าน

และต้องเป็นคนที่ก าหนดทิศทางของบ้านว่ าจะอยู่ กินกันอย่ าง ไรซึ่ ง
ความสามารถของหัวหน้าค่ายเมื่อมองให้เป็นธุรกิจหรือมองให้เข้าใจในหลักการ
บริหาร จ าเป็นต้องเข้าใจหลักการการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเป้าหมายหรือวิธีการ
ของแต่ละค่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันการจัดท ากลยุทธ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการบริหารค่ายมวยในการก าหนดเป้าหมายของค่ายมวยเพื่อธุรกิจ หรือเพ่ือ
สร้างแชมป์มวยไทยเพราะวิธีการปฏิบัตินั้นต่างกัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ค่ายมวยไทยที่จดทะเบียนกับ
คณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวยในปัจจุบันนั้นมีทั้งค่ายมวย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่ง แต่ละค่ายที่ก่อตั้งขึ้นมาก็เพ่ือน านักมวยเข้ามา
แข่งขันในเวทีต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป้าหมายของแต่ละ
ค่ายคือการแข่งขันและจะต้องแข่งขันกับค่ายมวยอ่ืนๆ จุดแรกที่จะท าให้ค่าย
มวยแข่งขันกับค่ายอ่ืนได้นั้นคือ ค่ายมวยต้องรู้จักการวางแผน วางแผนว่าจะท า
อะไรด้วยวิธีไหนที่ค่ายมวยจะแข่งขันกับค่ายอ่ืนๆ ได้ ต้องรู้จักวิเคราะห์จุดอ่อน
ของตนเองว่าค่ายมวยของตนเองมีอะไรบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและเป็น
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สิ่งที่ไม่สามารถไปเทียบเคียงกับใครได้เลย จุดแข็งของตนเอง รวมถึงโอกาสใน
การพัฒนาค่ายมวยเพ่ือให้เทียบเท่ากับค่ายมวยที่มีชื่อเสียงและเป็นแชมป์เวที
มาตรฐาน รวมถึงการแข่งข้ันได้ท้ังในด้านธุรกิจและการแข่งขันในเชิงกีฬาอาชีพ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  ปัจจุบันค่ายมวยค่ายๆปิดตัวลงเนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนค่าย
มวยเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเลี้ยงดูนักกีฬา และก็มีค่ายมวยเล็กหรือ
ค่ายมวยน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกจ านวนไม่น้อยที่รู้จักการวางแผนงานธุรกิจใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการบริหารค่ายมวยให้คนรู้จัก สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมา
เทียบเท่าค่ายมวยใหญ่ๆได้ถ้ารู้วิธีการวางแผน การก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ปฏิบัติรวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นไปตามกระบวนการ ต้องท าให้
เขาเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน าไปใช้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  หัวหน้าค่ายที่มีความสามารถและรู้เรื่องกลยุทธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงกล้าได้กล้าเสียเพ่ือต้องการให้ค่ายมวยพัฒนาไปในทางที่ดีที่เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดและหาวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ มาปรับใช้กับค่ายมวย
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของค่ายมวย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น าในทางปฏิบัติหัวหน้าค่ายต้องรู้ก่อน
ว่าภารกิจที่เป็นหัวใจหลักส าคัญ ของค่ายมวยคืออะไร เพ่ือการสร้างแชมป์สร้าง
นักมวยเงินหมื่นเงินแสน หรือเพ่ือจ านวนนักเรียนและรายได้หลังจากนั้นจึงเริ่ม
จัดท ากลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือก าหนดทรัพยากรให้ชัดเจนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริหารจัดการในสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและ
สามารถแข่งขันกับค่ายอ่ืนๆ ได้ทั้งในเชิงธุรกิจและการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือ
สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงต้องดูแลบุคลากร นักกีฬาและ
ผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่ดีควบคู่กันไป 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  หัวหน้าค่ายต้องรู้ว่าท าอย่างไรให้ค่ายมวยอยู่รอดในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่
คาดการณ์ได้ยากแต่ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ
ในวงกว้างแต่ละวิธีหรือกิจกรรมในการวางแผนการปฏิบัติต้องยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่กรณีและโอกาสในการเกิด 

จากการศึกษาพบว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น าในด้านการจัดท ากล
ยุทธ์ช่วยให้ทราบเป้าหมายและทิศทางในการบริหารงานของค่ายมวยเพ่ือการวางแผนทรัพยากร
บุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณในการบริหารค่ายมวยให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในค่ายมวยเพ่ือประโยชน์ที่ค่ายมวย
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จะได้รับและแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการบริหาร
จัดการค่ายมวยได้อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  หัวหน้าค่ายต้องมีการนัดประชุมกับนักมวย ผู้ฝึกสอนอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่าง

น้อยเพ่ือสอบถามปัญหาอุปสรรค์หรือความต้องการต่างๆ ภายในค่ายและ
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหัวหน้าค่ายมวยที่ต้องการให้ค่ายมวยไปในทิศทางใด 
และควรจะด าเนินการเรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะท าให้นักมวยและผู้ฝึกสอน
และบุคลากรคนอ่ืนๆ เข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
กระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมพอดี เพ่ือให้บรรลุผลในแต่กิจกรรมนั่นเอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  หัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลค่ายมวยจ าเป็นต้องมอง
ภาพกว้างไปจนถึงเป้าหมายที่จะได้รับเสียก่อนที่จะมีการวางแผนกลยุทธ์ ศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือศึกษาจากค่ายมวยที่ประสบความส าเร็จว่าเขามี
วิธีการอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เพ่ือให้การบริหารค่ายมวย
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ว่างไว้ แต่ผู้บริหารไม่สามารถน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติเองได้ทั้งหมดต้องมีการถ่ายทอดแผนไปสู่นักมวย และผู้ฝึกสอนในค่าย
มวยรวมถึงโปรโมเตอร์เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในทางปฏิบัติ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5  ค่ายมวยจะประสบความส าเร็จอย่างสูงสุดได้นั้นจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับ
ประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งสถานที่และ
เวลา ทั้งนี้หัวใจหลักส าคัญคือหัวหน้าค่ายควรมีการมอบหมายบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในงาน และมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ทุกคนในค่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  หัวหน้าค่ายต้องมีการตรวจสอบกระบวนการท างาน รวมถึงติดตามงานจากที่ได้
มีการมอบหมายงานต่างๆ ไปแล้วด้วยนั้นเพราะเป็นการประเมินผล ภายหลัง
จากที่ได้อธิบายแผนงานไปแล้วเพราะหลายครั้งที่ได้ท างานไปแล้วมักจะเกิด
ข้อผิดพลาดที่ต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  หัวหน้าค่ายต้องมีวิธีการวัดผลความส าเร็จของงานที่ได้มอบหมายไปวัดเป็นผลที่
ได้รับว่าหัวหน้าพึงพอใจไหมหรือมีรายรับเพ่ิมเข้ามามากน้อยเท่าใด หัวหน้าต้อง
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มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานของความส าเร็จ โดยมีวิธีการวัดการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมกับค่ายมวยของตนเอง ซึ่งในแต่ละค่ายจะมีมาตรฐาน
และเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 หัวหน้าค่ายเป็นผู้ที่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การ
น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติไม่เกิดปัญหาและอุปสรรค์รวมถึงหล่อหลอมให้ทุกคน
ในค่ายมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีในการสร้างความร่วมมือแก่
ค่ายมวย 

จากการศึกษาพบว่า การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นความสามารถของหัวหน้าค่าย
ในการประสานงานความร่วมมือกับทุกคนในค่ายมวยได้อย่างสอดคล้องกันพร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างนักมวย ผู้ฝึกสอนในค่ายและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียใน
การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะท าให้องค์กรหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยแปลงกลยุทธ์ของค่ายมวยน าไปสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังได้เป็นวิธีการ
พัฒนาค่ายมวยให้สามารถอยู่รอดและมีความเจริญก้าวหน้าภายใต้สถานการที่มีการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการบริการ 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านการบริการจากการสังเคราะห์ข้อมูล การบริการคือ

การให้ความรู้คุณประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลาร นักมวยและผู้ที่สนใจในกระบวนการ
รวมถึงวิธีการเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีคุณภาพที่สามารถจับต้องได้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ การบริการด้านหลักสูตรและ การให้บริการ 
โดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 การบริการด้านหลักสูตร 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1  เมื่อไรก็ตามที่ค่ายมวยมองการให้บริการมีความส าคัญ ค่ายมวยต้องจัดอันดับ

ความส าคัญของการให้บริการว่าเป้าหมายที่แท้จริงแล้วคือการสร้างนักกีฬา
อาชีพเป็นหัวใจหลักส าคัญ หรือการให้บริการกีฬาเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือสอน
ศิลปะการต่อสู้เพ่ือใช้ในการป้องกันตนเอง หลังจากนั้นค่ายมวยจึงล าดับวิธีการ
สอนคนในแต่ละกลุ่มเพ่ือแต่ละกลุ่มมีวิธีการสอนการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง เช่นแนวทางในการสอนนักกีฬาอาชีพคือการออกอาวุธ การต่อสู้
ที่ต้องใช้จริง เจ็บจริงต้องแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การสอนเพ่ือสุขภาพเน้น
กิจกรรมที่สนุกสนานผ่อนคลาย ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตารางการฝึกซ้อมในแต่
ละวันของแต่ละบุคคลเพราะบางคนเก่งหมัด บางคนเก่งเข่าเวลาฝึกซ้อมก็ต้อง
เน้นเฉพาะของแต่ละคน 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  หลักสูตรต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก
โปรแกรมควรมีระดับในการฝึกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจทักษะไม่เท่ากัน ต่างชาติ
ที่เข้ามาเรียนระยะเวลาในการอยู่เมืองไทย มี 3 เดือน 6 เดือน ถึง 1 ปี หลักสูตร
ต้องจัดการให้ครอบคลุม และชัดเจน หลักสูตร เพ่ืออนุรักษ์ เพ่ือการออกก าลัง
กายหรือเพ่ือกีฬาอาชีพ ทั้งนี้กีฬามวยไทยในปัจจุบันมองเพียงการแข่งขันอย่าง
เดียวไม่เพียงพอแล้วเพราะมวยไทยประกอบไปด้วย 8 มิติ คือการอนุรัก
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการออกก าลังกาย ด้านการป้องกันตัวต่อสู้ 
ด้านการแสดง ด้านกีฬาอาชีพ ด้านธุรกิจและด้านบุคลากร การจัดการหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับทุกมิติมีความส าคัญและสามารถให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารงานค่ายมวย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  การน าเทคนิควิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องมาใช้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
นักมวยเข้าใจว่าการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนั้นมีขั้นตอนใน
การฝึกซ้อมอย่างไร และในการแบ่งขั้นตอนการฝึกซ้อมนั้นมีความส าคัญกับตัว
นักกีฬาอย่างไร ทั้งนี้ขั้นตอนการออกก าลังกายที่เหมาะสมถูกต้องประกอบด้วย
การอบอุ่นร่างกาย (warm up) เพ่ือช่วยให้ร่างกายมีความพร้อมในการใช้งานได้
อย่างเต็มที่ การยืดกล้ามเนื้อ (stretching) เพ่ือลดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม 
การออกก าลัง (training zone exercise) คือช่วงของการใช้ร่างกายในการ
ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ การผ่อนกาย  (cool down) เพ่ือเป็นการผ่อนความหนักที่
ใช้ร่างกายมาและการยืดกล้ามเนื้อ (stretching) เพ่ือให้ร่างกายเกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายและสามารถท าให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้หนักในครั้งต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังเดิม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแรงรวมถึงลดการ
บาดเจ็บจ าเป็นต้องน าไปประกอบในการท าหลักสูตร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  แต่ละค่ายจะมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน ทุกวันนี้ยังไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน มีแต่
สมาคมครูมวยที่คิดกันเองมีหลักสูตรครูมวย แต่ยังไม่มีหลักสูตรของผู้เรียน ซึ่ง
โปรแกรมนักมวยอาชีพจะเน้นความแข็งแรงโดยแบ่งเป็นช่วงก่อนแข่งขันและ
หลังกายแข่งขัน โปรแกรมการเรียนรู้การออกก าลังกายจะเน้นการเคลื่อนไหว
แบบอิสระเร่งการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งการจัดการด้านหลักสูตรจะต้องสร้าง
การยอมรับและควรได้รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ประเทศไทย)  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13  หลักสูตรมวยไทยควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของรัฐบาล เพราะ
ปัจจุบันต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพราะกีฬามวยไทย ในต่างประเทศมีการน า
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กีฬามวยไทยบรรจุในหลักสูตรของข้าราชการทหารองครักษ์และต ารวจ
เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้มากกว่า
นี้ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬามวยไทย นักกีฬามวยไทย และค่ายมวยไทย 
ในการสนับสนุนสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชน 
ผู้ปกครอง รวมถึงสังคมไทยในทัศนคติเชิงบวกที่กีฬามวยไทยมีต่อประเทศไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16  วิธีการสอนหรือการจัดโปรแกรมที่เรียกว่าหลักสูตรควรเป็นกระบวนการตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามีการอบอุ่นร่างกายการยืดเหยียด แล้วเข้าสู่การเรียน
มวยไทยเริ่มจากท่ายืน วิธีการเดินมวย การจัดท่าออกหมัดต่างๆ และสรุป
สุดท้ายเมื่อเรียนแล้วต้องวัดผลได้ด้วยว่านักมวยหรือนักเรียน เรียนแล้วมีผลใน
ระดับใด  

จากผลการศึกษาพบว่า การให้บริการด้านหลักสูตรเป็นการเน้นที่เป้าหมาย จุดหมาย 
และวัตถุประสงค์ของค่ายมวยเป็นส าคัญการให้สาระความรู้ที่จ าเป็นส าหรับค่ายมวยรวมถึงวิธีการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้ หรือ แนวทางการด าเนินการเรียนการสอนการฝึกซ้อม และการประเมินผลการ
เรียนการฝึกซ้อมอีกทั้งการตัดสินว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการออกแบบ
หลักสูตรจึงเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้น สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 ด้านการให้บริการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  ค่ายมวยไทยที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและความยั่งยืนของค่าย

มวยรวมถึงการที่ค่ายมวยไทยมีจ านวนนักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทักษะการ
ต่อสู้และวัฒนธรรมของชาติไทยเป็นจ านวนมาก และมีการสมัครเรียนกันอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ประการหนึ่งคือการเอาใจใส่ในทุกๆ กระบวนการ และทุกขั้นตอน
ในการให้บริการเช่น การเรียนการสอน การเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมดูแลพัฒนาส่งเสริมในจุดที่บกพร่องต่างๆ เพ่ือให้นักมวยเกิดการพัฒนา  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ผู้ฝึกสอนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งเสริมศักยภาพของค่ายมวยไทยในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือในหลักการสอนที่จะต้องมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในกีฬามวย
ไทยในการให้บริการอย่างแท้จริง มุ่งเน้นถึงการสอนและการบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง รวมถึงทุกอย่างที่ถ่ายทอดออกไปต้องมีความถูกต้อง
แม่นย า มีการเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ ทั้งนี้ผู้ฝึกสอนที่ดีต้องมีใจรักในอาชีพ 
มีทัศนคติที่ดีต่อกีฬามวยไทยเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักมวยหรือ
ผู้รับบริการ 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  ในการให้บริการของค่ายมวยถ้ามองถึงความส าคัญในการให้บริการเป็นหลัก 
ปัจจัยส าคัญคือความชัดเจนในสิ่งที่ให้บริการและสิ่งที่ค่ายมวยก าหนดในข้อ
สัญญาว่าจะท าอะไรให้ลูกค้าบ้างซึ่งโดยปกติก็จะมีป้ายประกาศต่างๆ ที่ติดไว้
อย่างชัดเจนว่าให้บริการอะไรบ้างระบุวัน เวลา การเปิด-ปิด เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ทราบว่าค่ายมวยให้บริการด้านใดบ้างและค่ายมวยต้องตอบสนองอย่างไรเพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเข้ามาใช้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่บ่งบอกถึง
ความเอาใจใส่และความซื่อสัตย์ในการให้บริการ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  ครูมวยหรือผู้ฝึกสอนในค่ายมวยเป็นเหมือนหน้าตาของค่ายมวยและเป็นจุดขาย
ที่ส าคัญที่จะดึงดูดผู้ที่สนใจมาเรียนกีฬามวยไทย ซึ่งประกอบด้วยอันดับแรกคือ 
ครูมวยมีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยเวทีมาตรฐานหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอก
ถึงศักยภาพของครูที่ดีมีประสบการณ์และท าให้เกิดความหน้าเชื่อถือบุคลิกภาพ
ของผู้ฝึกสอนทั้งรูปร่าง หน้าตา ท่าทาง นิสัยใจคอความสะอวดเป็นสิ่งส าคัญที่มี
ผลต่อความศรัทธา และความสนใจของนักมวยหรือผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ไม่ได้
มองเห็นได้ในทันทีแต่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการถ่ายทอดพูดคุยซึ่งจะเป็นที่ยอมรับ
และสร้างความมั่นใจแก่นักมวยหรือผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14  การให้บริการในค่ายมวยยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิงในรูปแบบ
ธุรกิจกีฬาผสมผสานกับนันทนาการ แสงสีเสียง การสร้างบรรยากาศความน่า
ตื่นเต้นเร้าใจในการจัดอาคารสถานที่ รวมถึงค่ายมวยไทยจ าเป็นต้องสร้างความ
หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในท าเรียน
มวยไทยและการท ากิจกรรม เช่นฟิตเนส กิจกรรมคลาส การดูแลลูกค้าเป็น
หัวใจส าคัญของการให้บริการ หัวหน้าค่ายต้องใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้
ฝึกสอนจะต้องมีจรรยาบรรณ รักในอาชีพเพ่ือรักษาชื่อเสียงของสถาบันและรับ
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16  ในการคิดค่าใช้จ่ายหรือการก าหนดราคาในแต่ละหลักสูตรส าหรับค่ายมวย
จ าเป็นต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมความพร้อมในการให้บริการ ศักยภาพของ
ครูผู้สอนว่าอยู่ในระดับไหน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงการ
เปรียบเทียบกับธุรกิจในลักษณะเดียวกันใกล้เคียง การวิเคราะห์ก าลังของผู้ซื้อ
โดยการประเมินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเป็นการก าหนดราคาที่
ไม่สูง และต่ ามากจนเกินไป อีกทั้งความถูกต้องและท างานตรงไปตรงมาไม่ใน
การเรียกเก็บเงินต้องมีหลักฐานเอกสารแสดงอย่างชัดเจนในการช าระเงินหรือ
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การแสดงสัญญาในการลงสมัครคอร์สเรียน ค่ายมวยจะต้องไม่เอาเปรียบ
ผู้รับบริการ ท าให้ค่ายมวยอยู่ได้มีความสุขก็พอแล้ว 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  ค่ายมวยในปัจจุบันสิ่งส าคัญคือการสอนการฝึกซ้อมและการให้บริการอย่าง
จริงใจ การดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ค่ายมวยต้องค านึงอยู่เสมอว่าท าอย่างไรให้นักมวยที่ท าการ
ฝึกซ้อมในค่าย ผู้ฝึกสอนหรือครูมวยที่ดูแลนักมวยในค่ายหรือแม้กระทั้ง ผู้เรียน 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่  จ าเป็นต้องสร้างสิ่งดีๆ ให้
เกิดขึ้นให้มีความสุข ค่ายมวยจ าเป็นต้องท าทุกอย่างเพ่ือพิสูจน์ตัวเองเพ่ือให้ทุก
คนในวงการกีฬามวยยอมรับและเชื่อถือในการท างาน ความสุขและความเชื่อใจ
ต้องเกิดขึ้นภายในค่ายมวยก่อน และจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่สังคมคนมวย 

จากการศึกษาพบว่าการให้บริการมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ และผู้รับ
โดยผู้ให้บริการคือพนักงาน ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ ทุก ๆ ด้านในค่ายมวยโดยการให้บริการต้องผูกมัดใจ
นักมวยอาชีพ หรือผู้ที่สนใจเรียนมวยไทย ผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าค่ายจ าเป็นต้องรู้จักประยุกต์ความรู้
จากแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในงานบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักมวยและผู้เรียนมวยไทย
และต้องท าความเข้าใจและรับรู้ถึง ความต้องการของผู้เรียนตอบสนองได้ตรงประเด็น ตรงใจมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักมวย และผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการ
ให้บริการเป็นอย่างดีและยินดีกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

องค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทยจากการสังเคราะห์

ข้อมูลถือว่าครูมวย ผู้ฝึกสอนมวยและหัวหน้าค่ายมวยเป็นหัวใจหลักส าคัญในการบริหารงานของค่าย
มวย จึงจ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลที่มีความรู้มีศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของค่ายมวย เพ่ือการ
สร้างนักมวยไทยอาชีพ เพ่ือการถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ ระดับหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่าย และระดับผู้ฝึกสอน  โดยผู้ให้
ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 ระดับหัวหน้าค่าย ผู้จัดการค่ายมวยไทย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1  ตามระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยในเรื่องของการส่งเสริมสวัสดิการนักมวย 

บังคับให้บุคคลในวงการกีฬามวยไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือหัวหน้า
ค่ายต้องมีบัตรประจ าตัว ซึ่งหัวหน้าค่ายจึงจ าเป็นต้องไปขึ้นทะเบียน เพ่ือยืนยัน
ตัวตนในการประกอบกิจการค่ายมวยไทยที่ต้องมีการส่งนักมวยไทยเข้าแข่งขัน
ในเวทีมาตรฐานแต่ถ้าสร้างค่ายมวยขึ้นมาเพียงแค่ให้บริการเพ่ือสุขภาพหรือ
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สอนทักษะให้บุคคลอ่ืนๆ ที่สนใจไม่จ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ
กีฬามวยไทย ซึ่งระเบียบนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติ
ของคนวงการกีฬามวยไทยให้ประพฤติปฏิบัติในท านองเดียวกัน สามารถค้นหา
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ที่กฎหมายสามารถ
พึงกระท าให้ได้ตามสมควร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  หัวหน้าค่ายมวยที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องมีวิธีการในการเฟ้นหา
นักมวยเก่งๆ ที่ส าคัญคือต้องมองอนาคตของนักมวยคนนั้นได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว
จะไปได้ไกลแค่ไหน รวมถึงค่ายมวยต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับโปรโมเตอร์จึงจะ
สามารถบริหารค่ายมวยไทยให้อยู่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ายมวย
ไทยค่อนข้างสูง เพราะถ้าไม่เคยมีประสบการในการท างานในค่ายมวยไทยมา
ก่อนเลย ก็มีภาวะเสียงขาดทุนและไปไม่รอด ซึ่งอย่างน้อยๆ 6 เดือนถึง 1 ปี ที่
จะต้องเรียนรู้วิธีการท างานรวมถึงกระบวนการสานสัมพันธ์ในเครือข่ายผู้จัดการ
แข่งขันเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งนักมวยเข้าแข่งขันในเวทีมาตรฐานกับผู้จัดได้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5  เกมนี้คือเกมการต่อสู้ ตามกฎหมายนักมวยต้องพัก 21 วันหลังแพ้น็อค แต่
ปัจจุบันมีการละเมิด ระเบียบแอบไปชกต่างจังหวัด ซึ่งบางครั้งตัวนักมวยเองไม่
สามารถประเมินความบอบช้ าของตัวเองได้ก็แอบไปชกเพราะต้องการเงิน 
ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่พร้อมเพราะถูกใช้งานมากเกินไปพักไม่
เพียงพอ สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะแข่งขันหรือในขณะ
ฝึกซ้อม ซึ่งสามารถเกิดได้ตลอด หัวหน้าค่ายต้องมีความพร้อมในการรับมือกับ
เหตุการณ์เหล่านี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  หัวหน้าค่ายมวยไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และได้รับการศึกษาใน
ระดับหนึ่งเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดการความรู้ภายในค่ายมวยไทยอย่าง
เป็นระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลากรในค่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหัวหน้าค่ายที่มีความรู้ มีการศึกษาที่ดีจะช่วงส่งเสริมและเป็น
ต้นแบบที่ดีให้กับผู้ฝึกสอน และนักมวยในค่ายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ต่อไป 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่มีแต่ความบอบช้ าเพราะเป็นกีฬาการต่อสู้มีทั้งอาการ
เขียว ฟกช้ า บาดแผลฉีกขาด แผลแตกหรือรุนแรงหน่อยก็อาจถึงขั้นหมดสติ
และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด การดูแลเยียวยาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
แข่งขันเป็นเรื่องที่ส าคัญ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลต้องมีความพร้อมและ
บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์เป็น ซึ่งหัวหน้าค่ายคือบุคคลหลักในค่ายมวยไทยที่จะต้อง
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มีวามรู้และได้รับการฝึกอบรม ทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการท า CPR 
ภาวะฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเกิดข้ึนได้ตลอดเวลากับกีฬาทุกชนิด 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  หน้าที่หลักของหัวหน้าค่ายมวยไทยนอกจากดูแลการฝึกซ้อมของนักมวย 
หาแมทการแข่งขันให้นักมวยแล้ว อีกหน้าที่หนึ่งคือการจัดเตรียมสถานที่ 
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมให้ดีและมีคุณภาพเช่น อุปกรณ์การฝึกซ้อมต้อง
แข็งแรงมีครบตามความเหมาะสมเพ่ือลดภาวะเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณ์ช ารุด
เสียหาย มีโภชนาการที่ดี เพ่ือให้นักมวยเตรียมร่างกายให้มีความแข็งแรงมีความ
มั่นใจในการแข่งขัน  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13  หัวหน้าค่ ายคือผู้ ที่ คัดกรองเบื้ องต้ นในการค้นหาผู้ฝึ กสอนที่มีความรู้
ความสามารถมีคุณสมบัติไม่ผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยไทย คือต้องแข็งแรง ไม่
มีภาวะผิดปกติต้องห้ามและในแต่ละปีหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายมวยต้องมี
การประเมินการท างานของผู้ฝึกสอนเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผู้
ฝึกสอน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  หัวหน้าค่ายนอกจากจะเลี้ยงดูส่งเสียค่าเทอมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป. 4 แล้วยังต้อง
สนับสนุนในด้านความมั่นคงของอาชีพโดยการผลักดันให้นักมวยได้รับราชการ
ให้มีความม่ันคงในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบกับค่ายก็ตาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  หัวหน้าค่ายต้องจริงจังดูแลชีวิตนักมวยให้ดีที่สุดต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณใส่
ใจการฝึกซ้อมด้วยตัวเองแนะแนวทางท าอย่างไรก็ได้ให้นักมวยและผู้ฝึกสอนมี
ความสุขที่สุด 

จากการศึกษาพบว่าหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายมวยเป็นผู้ก าหนดทิศทางของค่ายและ
เป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จของค่ายมวยในการเป็นผู้น าที่ดีมีความรู้และความสามารถเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ฝึกสอนและนักมวยในค่าย การเป็นผู้บริหารงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีการวาง
แผนการใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในค่ายรวมถึงมีการคัดเลือกนักมวยที่มีความสามารถ เก่ง ดี 
มีฝีมืออีกทั้งหัวหน้าค่ายต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับโปรโมเตอร์และส่งเสริมกิจกรรมของค่ายมวยทั้ง
ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีมาตรฐานเพ่ือ
ยกระดับกีฬามวยไทยและเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีกับบุคคลทั่วไป 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.2 ผู้ฝึกสอน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  ด้านครูหรือผู้ฝึกสอนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ส าคัญมากกว่าด้านกลยุทธ์ในการ

บริหารค่ายมวยไทยเพราะครูคือหัวใจส าคัญในการสร้างนักมวยเก่งๆ ครูที่มี
ประสิทธิภาพต้องมีทั้งความรู้และทักษะมวยไทย รวมถึงได้รับการศึกษาเพราะ
เป็นเรื่องที่ส าคัญ ครูบางคนเคยเป็นแชมป์จากเวทีมาตรฐานแต่ไม่สามารถ
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ถ่ายทอดความรู้ได้ เพราะฉะนั้น ครูต้องได้รับการฝึกอบรมในการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อนเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ต้องรู้วิธีในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7  บุคลากรในค่ายต้องศึกษาระดับความสามารถของนักมวยและคนที่มาเรียนว่า
อยู่ในระดับใดและจะถ่ายทอดความรู้อย่างไร ผู้ฝึกสอนต้องมีองค์ความรู้ก่อน 
ต้องถ่ายทอดเป็นและถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ มีทัศนคติที่ดีต่อกีฬามวยไทย 
รักในอาชีพที่ส าคัญคือความซื่อสัตย์ และที่ส าคัญประสบการณ์แต่ในปัจจุบันครู
ที่วุฒิบัตรที่แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้ฝึกสอนถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนนั้นต้องท า
ตัวให้เหมือนน้ าไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ไอยู่เสมอเพราะ
การศึกษาการอ่านท าให้ผู้ฝึกสอนมีจินตนาการและเข้าใจระดับความสามารถ
ของคน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  มวยไทยประกอบไปด้วย 8 มิติ การอนุรักศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทย การ
ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค การ
ป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การแสดงเป็นอีกหนึ่งบทบาทของกีฬา
มวยไทยที่จะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับคนดู การแข่งขันกีฬาอาชีพ ด้านธุรกิจ
การท่องเที่ยว และด้านบุคลากร และที่เห็นได้ชัดเจนและคณะกรรมการให้
ความส าคัญอย่างยิ่งคือ บุคลากรในวงการกีฬามวยไทย รัฐบาลจัดงบประมาณ
ในการใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมครูมวยไทย ในการสร้างหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ
และได้มาตรฐาน เพราะผู้ฝึกสอนจะต้องมีความรู้ที่แท้จริงมีทัศนคติที่ดีต่อวงการ
กีฬามวยไทยรู้หลักการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและทันสมัยประยุกต์ใช้
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  ค่ายมวยที่ประสบความส าเร็จมีนักมวยที่ได้แชมป์ในระดับเวทีมาตรฐานหรือมี
รายได้จากการสอนบุคคลผู้ที่สนใจกีฬามวยไทย 25 เปอร์เซ็นคือผู้ฝึกสอน 
เพราะผู้ฝึกสอนต้องจัดโปรแกรมตามหลักสูตรการสอนให้แต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กัน รู้จักการแก้ปัญหาเมื่อนักมวยอาชีพขึ้นแข่งขัน รู้หลักการปฐมพยาบาลเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ฝึกสอนอยู่ใกล้ชิดนักกีฬาที่สุด ประสบการณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญแต่ต้องรวมถึงการศึกษาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เปลี่ยนไปเพ่ือน ามา
พัฒนานักกีฬาและลดความบอบช้ าที่เกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  คนที่อยู่ในค่ายมวย ครูฝึก เทรนเนอร์ ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องมี
องค์ความรู้ที่ดีนอกจากนี้ยังต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีได้อย่างเป็นระบบ มี
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ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับมวยไทย ต้องเกิดจากความรัก ความศรัทธาในวิชา
มวยไทยและที่ส าคัญครูมวยผู้ฝึกสอนจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความสามารถเช่นผ่าน
การฝึกอบรมครูมวย ที่ชัดเจน ในการค้นหาต้องผ่านกระบวนการสรรหาผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ถ้าผ่านกระบวนการนั้นมาแล้ว ก็ต้องมีการส่ง
เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้
ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14  ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยต้องมีจรรยาบรรณในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ 
เพราะการสอนมวยไทยมีความชิดใกล้การมีจรรยาบรรณของความเป็นครูถือ
เป็นหัวใจส าคัญ การมีวินัยรักในอาชีพและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน การให้
ความรู้ในเรื่องของการลดน้ าหนัก การควบคุมอาหารและการป้องกันการ
บาดเจ็บนั้นการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ถือว่ามีความส าคัญ
อย่างมากในระยะยาว 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  ด้านบุคลากรผู้ฝึกสอน ส่วนใหญ่เกิดจากนักมวยเก่าที่ไม่ได้ชกมวยแล้ว จึงผันตัว
มาเป็นผู้ฝึกสอนเพราะมีทั้งประสบการณ์และทักษะที่ดี หัวหน้าค่ายเชื่อว่าผู้
ฝึกสอนที่ สอนได้จากการไปเรียนหรืออบรมมาแล้วมาสอนแต่ไม่เคยมีประสบ
การในการต่อสู้ในกีฬามวยไทยมาเลย ไม่สามารถสอนในเชิงการต่อสู้ในระดับ
มวยอาชีพได้เนื่องจากประสบการในการต่อสู้ไม่มี แต่หลักการแก้ปัญหาที่ดีคือ 
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นอบรมการฝึกนักกีฬา อบรมด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือแม้กระทั้งอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16  ผู้ฝึกสอนจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการสร้างแชมป์ และการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า เพราะถ้าผู้ฝึกสอนมีทักษะที่ดี แข็งแรงผนวกกับถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างถ่องแท้ถือว่าค่ายมวยนั้นได้เปรียบการให้ความรู้ที่ถูกเป็นไปตามข้ันตอนจะ
ช่วยท าให้การฝึกซ้อมและการเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การน าความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ ควบคุมน้ าหนัก การฝึกร่างกาย หรือการ
ใช้จิตวิทยาในการแข่งขันส าคัญมาก จะเห็นได้ว่ามวยไทยในระดับโลกไปไกล
มากการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนเป็นหัวใจหลักส าคัญในการบริหาร
ค่ายมวยไทยในปัจจุบัน 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ฝึกสอนเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการบริหารงานของค่าย

มวยทั้งในส่วนของมวยไทยอาชีพและการให้บริการผู้ที่สนใจ การถ่ายทอดความรู้ของผู้ฝึกสอน ที่มี

ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นเลิศมีความได้เปรียบในบริบทชั้นต้นแต่ครูที่มีทั้งทักษะประสบการณ์
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และความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงค้นหาวิธีการใหม่ๆที่ทันสมัยเพ่ือ น ามา

พัฒนานักกีฬาอาชีพภายในค่าย และฝึกสอนผู้ที่สนใจด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างถ่องแท้ 

สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ค่ายมวยเป็นที่สนใจของโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬามวย

ไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างชื่อเสียงสร้างรายได้และยกระดับคุณค่าให้กับกีฬามวยไทยต่อไป 

องค์ประกอบหลักที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรมจากการสังเคราะห์ข้อมูลท าให้

ทราบว่าค่ายมวยที่มีหัวหน้าค่ายมวย ครูมวย ผู้ฝึกสอนและนักมวยที่มีหลักคุณธรรมประจ าใจจะ
สามาะน าพาให้ค่ายมวยด ารงอยู่และสืบสานต่อไปได้ในภายภาคหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์มวย
ไทยแต่ก็สามารถบริหารค่ายให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับค่ายมวยและ ด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูลได้
แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 ระดับค่ายมวย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  นักมวยไทยในอดีตส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ยากจนมาจากต่างจังหวัดชกมวยเพ่ือแลก

กับค่าตัวในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง บางคนก็ส่งเสียให้ครอบครัว แต่นักมวยใน
ปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนคือนักมวยต่างชาติที่รักในกีฬามวยไทย ยอมจ่ายเงิน
หลายแสนบาทเพ่ือให้ได้เข้ามาเรียนมวยไทยในประเทศไทย รวมถึงนักมวยไทย
อาชีพที่เป็นคนไทยที่ได้ไปชกในเวทีต่างประเทศเป็นที่รู้จักของคนในระดับโลกมี
เงินค่าตัวค่อนข้างสูงซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างเริ่มมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น ทั้งนี้ค่าตัวนักมวยเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนตามระเบียบระหว่าง
หัวหน้าค่ายและนักมวยซึ่งเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่ง การแบ่งค่าตัวนักมวยอย่าง
ถูกต้องไม่เอาเปรียบจนเกินไป นักมวยอยู่ได้ ค่ายมวยอยู่ได้ ท าให้เกิดความ
สบายใจในการอยู่ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย จะเห็นได้ว่ามีหลายๆคนที่ต้องจบ
ความสัมพันธ์กันเพ่ือความไม่ลงตัวของการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5  เวทีมวยไม่มีความสัมพันธ์กับค่ายมวยเลยเพราะต้องผ่านจากความสัมพันธ์กับ
ทางโปรโมเตอร์ซึ่งหน้าที่ของเวทีคือการควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
กฎระเบียบในการแข่งขันในด้านสวัสดิภาพของนักมวยต้องดูแลอย่างเต็มที่ 
น้ าหนักนักมวย วันพักต้องเป็นไปตามระเบียบ ปัจจุบันการตัดสินก็ยังตัดสินตาม
นักพัน นักพนันชอบฝั่งไหน กรรมการก็ต้องเอนเอียงทางนั้นเพราะฉะนั้นความ
ซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมในวงการมวยไทยต้องสร้างให้เกิดกับทุกกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้วงการกีฬามวยไทยไปได้ไกลและมั่นคงขึ้น  
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8  การบริหารจัดการค่ายมวยของหัวหน้าค่ายในการสร้างความเชื่อใจและความ
ศรัทธาจากบุคลากรในค่ายมวยรวมถึงตัวของนักมวยเอง จ าเป็นต้องมีความ
โปร่งใสในการบริหารรวมถึงชี้แจงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนรับรู้ ไม่
ล าเอียงและไม่ให้ความส าคัญกับการพนันมากเกินไปจนลืมมองความเป็นคน
ของนักมวยการพนันเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ต้องอยู่บนความพอดี ปกป้องนักมวย
ไม่ให้เกิดการบอบช้ ามากจนเกินไป รู้จักแพ้ชนะเข้าใจเกมส์ เข้าใจการตัดสิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมควรต้องมีในระบบการบริหารงานในทุกๆ 
องค์กรและส าคัญมากในอนาคต มวยไทยเป็นพนันแบบเต็มรูปแบบที่ยังสามารถ
ด ารงอยู่ได้อีกยาวตราบใดที่คนยังชอบการพนัน แต่ตัวท าลายคือการตัดสินที่
เอนเอียงไม่มีจุดยืนที่มั่นคงของการตัดสิน รวมถึงตัวนักมวยเองที่ ไม่ท าหน้าที่
ของตัวเองอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพซึ่งนั่นก็คือความซื่อสัตย์จากท่ีได้กล่าวมา
ในข้างต้น  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11  หัวหน้าค่ายจะต้องมีการบริหารงานที่ดีคุณธรรมจริยธรรมในระบบการเงินการ
พัฒนาคนรวมถึงดูแลนักมวยในค่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสภาพแวดล้อมในค่าย
ถูกสุขลักษณะอบรมสั่งสอนเหมือนเป็นคนในครอบครัวให้ความรักความเอาใจ
ใส่เพราะนักมวยในค่ายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนเรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมายเป็นเรื่องท่ีส าคัญและต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13  หัวหน้าค่ายส่วนใหญ่จะดูแลนักมวยในค่ายเป็นอย่างดี ดูแลรักเหมือนดังลูกเมื่อ
ถึงเวลาเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องรีบพาไปหาหมอรักษาให้ดีที่สุดเพราะนอกจากต้อง
รักษาร่างกายของนักมวยให้ดีที่สุดแล้วยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องตามมาอีก 
นั้นคืองานที่รับไว้ที่ท าสัญญาไว้กับโปรโมเตอร์ก็จะเสียหาย ค่ายมวยโดยเฉพาะ
หัวหน้าค่ายมวยต้องท าให้วงการมวยไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ในอาชีพ และสัจจะ
ในค าพูดเป็นหัวใจส าคัญในการท ามวย ไม่เอาเปรียบ ไม่รังแกคน ไม่เป็นนักเลง
ใหญ่โตเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นบรรทัดฐาน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14  การท าค่ายมวยให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจ าเป็นต้องเกิด
จากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ อดทนกับปัญหาทั้งจากคนและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซื่อสัตย์ ในอาชีพไม่ล้มมวย ไม่ขายมวย 
รวมถึงการดูแลลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการและค่ายมวยที่จะประสบ
ความส าเร็จทั้งปั้นนักมวยอาชีพและสอนนักเรียนหัวหน้าค่ายต้องเอาใจใส่ ดูแล
อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการด้วยตัวเองการคัดเลือกครูที่ดีต้องมีจรรยาบรรณ
ในการสอนมีวินัยรักในอาชีพ ถือเป็นผลได้ของค่ายมวยในระยะยาว 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  หัวหน้าค่ายให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต้องเลี้ยงดูทุกคนในค่ายอย่างดีที่สุด รัก
และส่งเสริมทั้งการฝึกซ้อมและวางแผนการฝึกซ้อม ด้านการศึกษาส่งเสียให้
ได้รับการศึกษาที่ดีเท่าที่เขาต้องการและส่งเสริมอาชีพในอนาคต มีนักมวย
อาชีพในค่ายไปแข่งมวย ทอ.คือมวยทหาร เขาจะได้รับทั้งเงินเดือนและมีโอกาส
รับราชการทหารโดยที่ทางค่ายก็จะสูญเสียนักมวยดีๆ ในการแข่งขันมวยอาชีพ
แต่หัวหน้าค่ายมองว่าเป็นอนาคตของนักมวย  

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมระดับค่ายมวย ผลที่เกิดขึ้น
ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความศรัทธาจากนักมวย โปรโมเตอร์และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เป็นการเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ของค่ายมวยและที่ส าคัญส่งผลต่อหัวหน้า
ค่ายมวยที่คนอ่ืนมองหรือรับรู้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ระดับบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  นักมวยที่มีความตั้งใจและมีความพยายามฝึกซ้อมแม้จะเจ็บตัวก็ยังท าหน้าที่ของ

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเต็มก าลัง ไม่ท้อเมื่อชกแล้วแพ้พยายามกลับมา
พัฒนาตัวเองในจุดที่บกพร่องนี่คือยอดมวยทั้งนี้ความขยันของนักมวยอย่างเดียว
ไม่พอต้องควบคู่กับการใช้สติ ปัญญาแก้ปัญหาในเกมส์การแข่งขันต้องแก้เกมแก้
ข้อบกพร่องของตัวเอง รับฟังค าสั่งสอนของครู มุ่นมั่นที่จะชนะและที่ส าคัญการ
มีน้ าใจนักกีฬาเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีจะสอนให้นักมวยรู้ว่ากฎกติกาคืออะไร  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9  นักมวยที่ดีคือนักมวยที่รู้จักหน้าที่ของตนเองมีวินัยในการฝึกซ้อมเมื่อถึงเวลา
ซ้อมต้องตัดปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตและตั้งใจทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อม 
เชื่อฟังครูศรัทธาในตัวครู ทั้งนี้เราเชื่อว่านักมวยที่มีความขยันมักจะประสบ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความตั้งใจท าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สู้ ไม่ถอดใจ 
หัวใจของนักสู้เป็นอันดับหนึ่ง กีฬามวยไทยหัวใจมาเป็นอันดับหนึ่งร่างกาย
ทักษะสามารถฝึกซ้อมกันได้แต่ถ้าใจไม่รัก ใจไม่สู้ เป็นนักมวยไม่ได้  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  โปรโมเตอร์เป็นผู้จัดมวยที่ใส่ใจและให้ความส าคัญกับนักมวยและค่ายมวยที่มี
ความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง รวมถึงนักมวยที่ดีและได้รับ
การสนับสนุนและรุ่งเรืองคือนักมวยที่มีวินัยดูแลสุขภาพของตัวเองท าตาม
โปรแกรม ต่อยตามเกมรู้จักเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ 
รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ต่อไปชกไม่ไหวแล้วก็ยังมีเงินเก็บไปท า
อย่างอ่ืนได ้
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  ในค่ายมวยแต่ละค่ายจะมีการวางระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ
ของแต่ละค่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครให้ความส าคัญกับเรื่องใด นักมวยมี
หน้าที่ คือปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขต กฎระเบียบของค่ายมวย ปัญหาก็จะไม่
เกิดซึ่งต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้ค่ายมวยส่วนใหญ่มักจะก าหนดระเบียบข้อ
หนึ่งของค่ายคือ นักมวยทุกคนต้องค านึงถึง บุญคุณของพ่อแม่เป็นส าคัญเป็นกฎ
เหล็กของค่ายคือถ้านักมวยชกแล้วได้เงินมาส่วนหนึ่งต้องส่งให้พ่อแม่ก่อนซึ่งถ้า
เขารักและเคารพบุพการี เขาก็จะเป็นคนที่มีความรักให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเขา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  ปัญหาของค่ายมวยในช่วง 2 ปีทีผ่านมาคือ การซื้อตัวนักมวยโดยค่ายอ่ืนจะซื้อ
นักมวยที่มีฝีมือและเสนอผลประโยชน์ให้นักมวย ท าให้นักมวยในค่ายต้องการ
ย้ายไปอยู่ค่ายอ่ืนเพราะความโลภโดยไม่เคยคิดถึงใจของหัวหน้าค่ายที่ เลี้ยงดู 
เอาใจใส่ตั้งแต่ยังเด็ก ค าว่าคุณธรรมจริยธรรมต้องมาพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
หัวหน้าค่ายต้องเลี้ยงดูให้ความรักและส่งเสริมเหมือนลูกตัวเอง และส่วนตัว
นักมวย ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความกตัญญูต่อ ค่ายมวยด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16  นักมวยมวยเป็นกีฬามี่มีเกียรติ การต่อยมวยไม่ใช้เรื่องง่ายต้องผ่านอะไร
ค่อนข้างมาก ต้องเจ็บตัว ต้องฝึกอย่างหนักร่างกายต้องดีแข็งแรง แต่ต้องอยู่ ใน
ความเมตตาไม่ท าร้ายใครก่อนอยู่ในสังคมต้อยเรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยา 
มารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะรู้กาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง เห็นใครถูกท าร้ายต้อง
ช่วยเหลือในทางที่ถูกที่ควร มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสุภาพบุรุษนักมวยไทย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  ปัจจุบันภาพลักษณ์ของนักมวยไทยเปลี่ยนไปมากต้องหล่อ หุ่นดี กล้ามเนื้อชัดมี
ความสวยงาม รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีการรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีและจิตใจ
ให้สะอาดปราศจากความมัวหมอง เช่นการล้มมวย จะช่วยส่งเสริมฐานผู้ชมทั้ง
เซียนมวยที่มีความมั่น ใจในการพนัน และกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบใน
ความสามารถและภาพลักษณ์ของนักมวยให้เพ่ิมมากขึ้น 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม ระดับบุคคลเป็นคุณสมบัติ
ที่ดีของจิตใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแนวทางการปฏิบัติของคนในค่ายมวยช่วยให้ชีวิตด าเนินไปได้ด้วยความ
ราบรื่นและสงบสุข  ไม่พบอุปสรรคเกิดความระมัดระวังตัวอยู่เสมอให้ความส าคัญกับการมีระเบียบ
วินัยอีกทั้งสามารถลดปัญหา และขจัดปัญหาที่จะเกิดข้ึนแก่นักมวย ค่ายมวย และผู้ซึ่งอยู่ในวงการมวย
เป็นการสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวม 
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องค์ประกอบหลักที ่7 ด้านการยศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นด้านการยศาสตร์จากการสังเคราะห์ข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยและวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อม แข่งขัน หรือเหตุอันควร หากมีการ
ป้องกันหรือการวางแผนการด าเนินการที่ดี จะช่วยให้ลดปัญหาอันจะก่อให้เกิดการเสียทรัพย์และ
เสียชีวิตได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ได้แก่ 1 ความพร้อมและมาตรการ
ฉุกเฉินและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล  โดยผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 ความพร้อมและมาตรการฉุกเฉิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2  การเตรียมความพร้อมโดยจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความส าคัญ

มาก หากเกิดอัคคีภัย ความสูญเสียทรัพย์สินนั้นมีค่ามหาศาล หรืออาจเกิด
อันตรายต่อนักมวยผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ ค่ายมวยต้องจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและกระบวนการระงับอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
ตัวอักษรใหญ่สีสันชัดเจน พร้อมมีเบอร์โทร 1669 หรือเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ ให้
เห็นชัดเจน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดท าให้รู้ว่ามีโรคประจ าตัวหรือไม่ เช่น โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือด โรคหอบหืด ความดันโลหิต หรือโรคอ่ืนๆ เพ่ือดูว่าต้องมี
ใบรับรองแพทย์และอนุญาตให้การออกก าลังกายได้หรือไม่ และน ามาแสดงให้ผู้
ฝึกสอนได้ท าการจัดโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคลหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
ผู้ฝึกสอนมีวิธีการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5  ในด้านของความปลอดภัยและการเยียวยารักษา ทั้งผู้ฝึกสอนและตัวนักมวยเอง 
ในส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลที่ดี
ค่อนข้างมีราคาที่สูง ดังนั้นผู้จัดการหรือหัวหน้าค่ายมวย จ าเป็นต้องส่งเสริมให้
ท าประกันสังคมและท าประกันสุขภาพระยะยาวเนื่องจากการชกมวยก่อให้ เกิด
การบาดเจ็บสะสมและต้องได้รับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9 เหตุการณ์รุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในค่ายมวย คือไฟไหม้ อุบัติเหตุจากการ
ฝึกซ้อม การเจ็บป่วยต่างๆ ความรุนแรงแล้วแต่กรณีซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่ งไม่มีค่ายมวยใดต้องการให้เกิดจึงต้องหาวิธี
ป้องกัน เช่นติดบอร์ดเบอร์โทรกับหน่วยงานต่างๆ ที่ชัดเจนใครก็สามารถติดต่อ
ประสานงานได ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  ค่ายมวยต้องตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่
นักมวยหรือผู้ฝึกสอนน ามาใช้ภายในค่ายมวย รวมถึงจะต้องติดตั้งเครื่องตัด
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วงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ภายในค่ายมวยใน
จุดที่ใช้งานได้สะดวก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 นักมวยจะมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองในการตรวจสุขภาพประจ าปีตามความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เป็น
ประจ าทุกปีโดย ค่ายมวยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่โดยปกตินักมวยจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนขึ้นชกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกโรคที่เป็น
ความเสี่ยง ซึ่งค่ายมวยก็ควรต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์ ทั้งใน
ส่วนของผู้ฝึกสอนและนักมวยในค่ายเพ่ือลดความเสี่ยง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13  ค่ายมวยเป็นเหมือนบ้านอีกหลังของผู้ฝึกสอนและนักมวย กิน นอน ฝึกซ้อมและ
ใช้ชีวิตประจ าวัน การสร้างบรรยากาศในค่ายมวยให้สะอาดปลอดโปร่ง อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ สะอาดจัดวางเป็นระเบียบและพัฒนาคนในค่ายมวย ให้มีความรู้
ความสามารถที่ดีในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะช่วยให้ทุกคนในค่ายมี
สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ายมวยซึ่งส่วนใหญ่ในทัศนคติของคนภายนอกมองว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรม
แหล่งอบายมุข การจัดการ 5 ส ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับค่ายมวยโดยต้อง
จัดการให้สภาพแวดล้อมมีสุขภาวะที่ดีสะอาด โล่งโปร่งสบาย จัดวางอุปกรณ์ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย จะหยิบอุปกรณ์อะไรมาใช้ก็สะดวก เป็นการฝึกให้นักมวย
มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15  นักมวยเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมากเป็นกีฬาการต่อสู้มีบาดเจ็บ 
บอบช้ าทั้งภายนอกและภายในเป็นการเจ็บป่วยสะสม ยิ่งประกอบอาชีพนักมวย
นานมากเท่าไรความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ได้รับการกระทบกระเทือนก็จะสูง
มาก รวมถึงผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่เป็นนักมวยเก่าในการลงนวมฝึกซ้อมต้องรับแรง
กระแทกทุกวัน ค่ายมวยต้องสนับสนุนในการตรวจสุขภาพให้นักมวยและผู้
ฝึกสอน เพ่ือป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่รุนแรงเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าต้อง
มาคอยรักษามีผลต่อค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  โดยทั่วไปถ้าออกก าลังกายวิ่งเหยาะๆ ตามสวนสาธารณะ ไม่ค่อยมีปัญหา แต่
การออกก าลังกายอย่างจริงจังหรือฝึกซ้อมเข้าแข่งขันมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่า โดย
ปกติก่อนสมัครสมาชิกฟิตเนสต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดรวมถึงตรวจหา
โรคประจ าตัว เพราะอาจมีโรคแอบแฝงที่ไม่ปรากฏอาการในยามปกติแต่อาจ
ปรากฏในช่วงที่ก าลังฝึกซ้อมหรือออกก าลังกาย ซึ่งค่ายมวยก็ควรจะต้องมีการ
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ตรวจร่างกายก่อนการเรียนมวยไทยเช่นกัน และที่ส าคัญอีกประการคืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ หรือชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องมีติดค่ายมวยไว้ 

จากการศึกษาพบว่า ด้านการยศาสตร์เป็นการจัดสภาวะแวดล้อมตลอดจนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องมือ วิธีการท างานในค่ายมวยซึ่งองค์ประกอบส าคัญคือการป้องกัน ดูแล
รักษา และการฟ้ืนฟูโดยออกแบบกระบวนการท างาน อุปกรณ์ สถานที่การฝึกซ้อม ท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในค่ายมวยให้เกิดความปลอดภัย โดยเริ่มจากการป้องกันที่สภาพแวดล้อมสร้างกระบวนการ
แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ป้องกันจากตัวบุคคล ป้องกันจากการจัดการสภาพแวดล้อม การ
ดูแลรักษาเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ก าหนดวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกาย จิตใจให้กลับมาดีดังเดิมหรือมากกว่าเดิม  โดยหลักการทางการยศาสตร์นั้น ผลโดยรวมคือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการฝึกซ้อม การท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ค่ายมวยนั่นเอง 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้

เสมอซึ่งสาเหตุการเกิดก็มีขึ้นได้หลายปัจจัยเช่นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
วัสดุอุปกรณ์หรือแม้แต่จากตัวนักมวยเองที่ไม่ประเมินความพร้อมของตนเองซึ่ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็มีหลายระดับแตกต่างกันออกไปซึ่งโดยปกติค่ายมวยต้อง
มีการเตรียมยาสามัญประจ าบ้านติดไว้ เช่นปวดท้อง ปวดหัว อาหารเป็นพิษ 
เป็นต้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 หัวหน้าค่ายเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นผู้ที่ควบคุมผู้ฝึกสอนดูแล
นักมวยและผู้ที่เรียนมวยซึ่งหัวหน้าค่ายจะต้องมีความเข้าใจและจ าแนกแจกแจง
ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับค่ายมวยได้ทั้งจากสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวก มลพิษและสภาพร่างกายของนักมวยเช่นเมื่อนักมวยเจ็บป่วยต้อง
รีบดูแลรักษาหายาให้ทาน มีห้องพักผู้ป่วยในค่ายเพราะการเจ็บป่วยนั้นส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือทั้งต่อโปรโมเตอร์และคนดู  

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4  ความเสี่ยงต่างๆ ภายในค่ายมวยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ในระดับต่ าถึงขั้นรุนแรง
จนท าให้เกิดเสียชีวิตได้นั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากสิ่งแวดล้อมการท างานภายใน
ค่ายมวยที่ไม่เหมาะสม เช่นการจัดวางอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบียบหรือแม้กระทั้ง
ความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์การใช้งานที่ไม่พร้อม สาเหตุเหล่านี้น ามาซึ่ง
การเกิดอุบัติ เหตุได้ทั้งระดับต่ า ถึงระดับรุนแรง ดังนั้นค่ายมวยมีความ
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับยาสามัญประจ าบ้าน เช่นล้างแผล ส าลี
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ผ้าพันแผล จนถึงขั้นรุนแรงที่อาจต้องมีแผนการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินขั้น
รุนแรง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10  กีฬามวยไทยมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นกีฬาปะทะมีผลกระทบกับสมอง ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยง ด้านการเสียชีวิต เพราะอาจมีอาการหมดสติ
ได้ในขณะฝึกซ้อมได้ ซึ่งค่ายมวยควรมีอุปกรณ์เครื่อง AED ติดค่ายไว้และ
บุคลากรที่สามารถใช้อุปกรณ์เป็นเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิต 
เพราะในแต่ละเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นมีระดับในการก่อให้เกิดความไม่มั่นคงกับ
ชีวิตทั้งค่ายมวยเองและตัวนักมวย นอกจากชุดอุปกรณ์เครื่อง AED แล้วชุดยา
สามัญพ้ืนฐานต่างๆ ก็ควรต้องมีและใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งก็ต้องมีขนาด
เล็กกะทัดรัด มีสีสันสดใส สว่าง สะดุดตา ง่ายต่อการค้นหา และต้องแน่ใจใน
เรื่องสุขอนามัย และต้องใช้เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17  ต้องมีการตรวจเช็คทั้งอุปกรณ์ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลอยู่เสมอ เพ่ือลด
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือ จัดตารางการตรวจเช็คอยู่เสมอว่า
ยาอะไรหมดหรือมีเหลือน้อยก็น ามาเพ่ิม หรือหมั่นฝึกซ้อมขั้นตอนการน าส่ง
ผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงที 

จากการศึกษาพบว่าด้านการยศาสตร์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเพ่ือเป็น
การลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้ครอบคลุมทั้งปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและตัว
นักมวยเพราะพฤติกรรมของปัจจัยเสี่ยง ไม่ได้กระทบต่อเฉพาะภายในค่ายมวยเท่านั้นแต่ยังส่งผล
กระทบต่อโปรโมเตอร์เวทีและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของค่ายมวยเป็นผลกระทบในวงกว้างและเป็น
ลูกโซ่ การเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์การปฐมพยาบาลพร้อมกับที่พักส าหรับการให้บริการเมื่อ
มีผู้ป่วยอย่างถูกต้องปลอดภัยและถูกหลักอนามัย 

สรุปแนวโน้มขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวโน้มที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบ
ย่อย ได้ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 สรุปแนวโน้มขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 

จากนั้นจึงน าองค์ประกอบที่ได้สร้างเป็นแบบสอบถามเป็นการสรุปความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 จากการสังเคราะห์ข้อค าถามผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างจาก
การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 มาน าเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม โดยแนะน าหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์และ
กรอบการด าเนินงานวิจัยอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้วิจัย โดยใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile range : IR) และค่ามัธยฐาน (Median: 
MD) การพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย ในส่วนของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จากผู้เชี่ยวชาญใน
ขั้นตอนนี้ คือประเด็นที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และประเด็นที่มีความสอดคล้องกันของ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ทั้งนี้ได้ใช้สถิติพรรณนา (Description 
Statistics) มาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ในรอบที่ 
1 และการสอบถามในรอบที่ 2 และสกัดประเด็นจากแบบสอบถามร่างเป็นเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1 การ
จัดการทางการเงิน ด้านที่ 2 สถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านที่ 3 ความสามารถ
เชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้านที่ 4 การบริการ ด้านที่ 5 บุคลากรประจ าค่ายมวย ด้านที่ 6 
คุณธรรมจริยธรรมและด้านที่ 7 การยศาสตร์ ซึ่งมีรายการประเมิน ดังนี้ 

  

ด้านการ
จัดการ 

ทางการเงิน 

ด้านสถานท่ี
อุปกรณ์และ
สิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ด้านความ 
สามารถเชิง 
กลยุทธ์และ

ความเป็นผู้น า 

ด้านการ
บริการ 

ด้านบุคลากร 
ประจ าค่าย

มวย 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

การวางแผน
ทางการเงนิ
ของค่ายมวย 

การจดัการ
ผลประโยชน์
ของนกัมวย 

ลักษณะ
อาคารและ

การสขุาภิบาล 

อุปกรณ์เฉพาะ
ค่ายมวย 

อุปกรณ์เสริม 

การจดัท า 
กลยุทธ ์

การน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ 

บริการ
หลักสูตร 

การให้บรกิาร 

หัวหน้า/
ผู้จัดการ 
ค่ายมวย 

ผู้ฝึกสอน 

ระดับค่ายมวย 

ระดับบุคคล 

ด้านการย
ศาสตร์ 

ความพรอ้ม
และมาตรการ

ฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ปฐม

พยาบาล 
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ตารางที่ 15 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 1 การจัดการด้านการเงิน 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

1.มีการวางแผนจัดท างบประมาณ
ล่วงหน้า 

4.24 0.56 เหมาะสม 

2.มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน 4.29 0.59 เหมาะสม 
3.ประเมินฐานะการเงินโดยการจัดท า
บัญชีสนิทรัพย์และหนี้สนิ 

4.12 1.22 เหมาะสม 

4.มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินต่างๆ 4.12 0.70 เหมาะสม 

5.มีการวางแผนการออมเงินหรือลงทุน
เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต 

4.12 0.99 เหมาะสม 

6.มีข้อตกลงส่วนแบ่ง ค่าตอบแทนโดยมี
หลักฐานแสดงอยา่งชดัเจน 

4.53 0.51 เหมาะสม 

7.มีการวางแผนรายรบั-รายจา่ยของ
นักมวย 

4.29 0.92 เหมาะสม 

8.มีการวางระบบการออมเงิน 3.53 0.72 เหมาะสม 
9.มีการส่งเสริมการวางแผนทาง
การศึกษาและการประกอบอาชพี 

4.71 0.47 เหมาะสม 

จากตารางที่ 15 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2   จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 1 การจัดการด้านการเงิน ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.53 – 4.53 ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 
3 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0.47 – 1.22 
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ตารางที่ 16 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

10.สถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการ
สุขาภิบาล การระบายอากาศไดม้าตร- 
ฐานตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร 

4.29 0.47 เหมาะสม 

11.แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนและแต่ละ
สัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตาม
มาตรฐานของการให้บริการ 

3.35 0.61 เหมาะสม 

12.จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล่าง
มือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้าแยก
ชายหญิงอย่างเพียงพอและสะอาด
ปลอดภัยถูกสุขอนามัย 

4.00 1.22 เหมาะสม 

13.มีแผนผังสถานที่ ปา้ยสญัลักษณ์ ทาง
หนีไฟ ปา้ยห้ามสบูบุหรี่และระเบียบการ
ใช้บริการที่ชัดเจน 

4.47 0.62 เหมาะสม 

14.ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตาม
มาตรฐานขนาดพืน้ที่ทีส่ามารถมองเห็น
ได้ง่ายและน าไปใชไ้ด้โดยสะดวก 

4.24 0.66 เหมาะสม 

15.จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะในการฝึกซ้อม
เช่น เครื่องป้องกันต่างๆกระสอบ, 
เครื่องป้องกันศีรษะ, สนับแข้งและนวม
ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 

4.12 0.70 เหมาะสม 

16.จัดให้มีเวทีขนาดมาตรฐานตาม
พระราชบญัญัติกีฬามวย 2542 

4.00 0.00 เหมาะสม 

17.จัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้มีความ
เหมาะสมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 

4.29 0.77 เหมาะสม 

18.มีการตรวจเช็คและท าความสะอาด 4.29 0.77 เหมาะสม 

19.จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความทนทานของ
หัวใจและการไหวเวียนของโลหติ 
(Cardiovascular) อย่างเพียงพอ 

4.06 1.03 เหมาะสม 
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ตารางที่ 16  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

20.จดัให้มีอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและการยืดเหยียดของ
กล้ามเนื้อ 

3.71 0.69 เหมาะสม 

21.มีระบบการรายงานการตรวจเช็ค
อุปกรณ์และการท าความสะอาด 

4.06 0.97 เหมาะสม 

22.จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการให้บริการด้านสุขภาพไดแ้ก่เครื่อง
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวันความดัน
โลหิต 

4.24 0.44 เหมาะสม 

จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้
ในระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.35 – 4.47 
ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 3 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0 – 1.22 

ตารางที่ 17 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 3 ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

23.มีการก าหนดเป้าหมายในการ
บริหารงานของค่ายมวยไทย 

4.00 0.79 เหมาะสม 

24.มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค์ของค่ายมวยไทย 

4.59 0.51 เหมาะสม 

25.มีการก าหนดวิธีการเพื่อให้ถึง
เป้าหมายของค่ายมวยไทย 

4.59 0.51 เหมาะสม 

26.มีการวางแผนการจัดสรรทรพัยากร
ทางการเงิน 

4.00 0.87 เหมาะสม 
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ตารางที่ 17  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 3 ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

27.มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4.06 0.83 เหมาะสม 

28.มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานใน
อนาคตของค่ายมวยไทย 

4.12 0.70 เหมาะสม 

29.มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่
บุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4.29 0.77 เหมาะสม 

30.มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของค่ายมวย 

4.41 0.51 เหมาะสม 

31.หัวหน้าค่ายสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

4.29 0.47 เหมาะสม 

32.หัวหน้าค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4.53 0.51 เหมาะสม 

จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 3 ความสามารถเชิงกลยุทธ์และ
ความเป็นผู้น า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ใน
ระดับมาก และมีความเหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.59 
ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 4 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0.47 - 0.87 

ตารางที่ 18 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการบริการ 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

33.มีการจัดท าหลักสูตรโดยจ าแนกเป็น 
เพื่อกีฬาอาชีพ เพื่อการออกก าลังกาย
และเพื่อถ่ายทอดศิลปะมวยไทย 

4.35 0.61 เหมาะสม 

34.มีการใช้หลักการสอน แบบ 5 
ขั้นตอนตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4.00 0.79 เหมาะสม 
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ตารางที ่18  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการบริการ (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

35.มีการวัดผลและประเมนิผล 4.18 0.73 เหมาะสม 
36.มีการรายงานผลการด าเนนิงาน
ประจ าป ี

4.65 0.61 เหมาะสม 

37.มีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวย
ไทย 

4.41 0.51 เหมาะสม 

38.มีความน่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจ
ในการให้บริการการ 

3.82 1.01 เหมาะสม 

39.มีการดูแลเอาใจใส่ ความ
กระตือรือร้น ตอบสนองรวดเร็ว ต่อ
นักมวยและผู้รบับริการ อย่างเทา่เทียม
กัน 

4.06 0.97 เหมาะสม 

40.มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บริการ 4.24 0.66 เหมาะสม 
41.ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน 
และการบริการตรงตามข้อตกลง 

4.12 0.86 เหมาะสม 

จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการบริการ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.82 – 4.65 ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 
3 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0.51 – 1.01  

ตารางที่ 19 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

42.ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหนา้ค่ายมวย
ไทยกับส านักงานคณะกรรมการกีฬา
มวย 

4.12 0.60 เหมาะสม 
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ตารางที่ 19  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

43.ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

4.88 0.33 เหมาะสม 

44.มีประสบการณ์ การท างานในค่ายมวย
ไทย 

4.00 0.61 เหมาะสม 

45.มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชวีิต
เบื้องต้น (CPR) 

4.29 0.77 เหมาะสม 

46.ผ่านการฝึกปฏบิัติทางด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ 

3.82 0.64 เหมาะสม 

47.มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการบริหารค่าย
มวยไทยตามพระราชบัญญตัิกีฬามวย 

4.24 0.66 เหมาะสม 

48.หัวหน้าค่ายต้องประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 

4.24 0.66 เหมาะสม 

49.ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การบริการ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

4.18 1.13 เหมาะสม 

50.หัวหน้าค่ายต้องคัดเลือกผู้ฝึกสอนหรือ
พนักงานต้องมีคุณสมบตัิตามข้อก าหนด 

4.06 1.14 เหมาะสม 

51.ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

4.35 0.79 เหมาะสม 

52.ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยจากหน่วยงานรัฐบาล
หรือหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมาย 

4.24 0.56 เหมาะสม 

53.มีประสบการณ์ในการแข่งขนัและสอน
กีฬามวยไทย 

4.12 1.11 เหมาะสม 

54.มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชวีิต
เบื้องต้น (CPR) 

4.53 0.51 เหมาะสม 

55.ได้รับการฝึกอบรมด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา 

3.88 0.70 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2 จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 5 บุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และมี
ความเหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.82 – 4.88 ค่าฐานนิยมอยู่
ระหว่าง 4 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0.33 – 1.14  

ตารางที่ 20 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

56.หัวหน้าค่ายส่งเสริมจริยธรรมและ
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย 

4.59 0.51 เหมาะสม 

57.มีการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
และทีมที่เกิดจากการแข่งขัน 

4.41 0.51 เหมาะสม 

58.การบริหารงานด้วยความสุภาพ 
เมตตา เอ้ืออาทร ยืดหยุ่น ให้อภัยโดย
ปราศจากความล าเอียง 

3.35 0.61 เหมาะสม 

59.มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
ด้วยความเท่าเทียม ตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

4.35 0.70 เหมาะสม 

60.กล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานไม่
ย่อท้อละทิ้งหรือเพิกเฉยต่ออุปสรรค์ 

4.60 0.75 เหมาะสม 

61.ขยัน ตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่
อย่างจริงจัง 

3.35 0.93 เหมาะสม 

62.ประหยัด ด าเนินชวีิตอย่างเรียบง่าย 
รู้จักฐานะการเงินของตน 

4.06 0.90 เหมาะสม 

63.ซื่อสัตย์ ประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อ
หน้าที่ และต่อวิชาชีพ 

3.82 0.95 เหมาะสม 

64.มีวินัย ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ 
ระเบียบของค่ายมวย 

3.94 0.83 เหมาะสม 

65.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตาม
สถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง 

4.06 0.75 เหมาะสม 
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ตารางที่ 20  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

66.สะอาด รักษาสุขภาพร่างกาย ที่อยู่
อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ  

3.65 0.70 เหมาะสม 

67.สามัคคี เปิดใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตาม 

4.18 0.64 เหมาะสม 

68.มีน้ าใจ เป็นผู้ให้ อาสาช่วยเหลือ
สังคม รู้จักแบ่งปนั เสียสละความสุขส่วน
ตน 

4.47 0.62 เหมาะสม 

69.ความกตัญญู ส านึกในคุณ เชื่อฟัง
และช่วยเหลือในกิจการงานตา่ง 

3.82 0.95 เหมาะสม 

จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2   จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.35 – 4.59 ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 
3 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0.51 – 0.95  

ตารางที่ 21 สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

70.มีแผนการเป็นขั้นตอนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินและแผนระงับอัคคีภัย
เป็นลายลักษณ์อักษรและหมายเลข
โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงไว้ชัดเจน 

4.18 0.73 เหมาะสม 

71.มีการจัดการสภาพแวดล้อมของค่าย
มวยให้มีความสะดวก ปลอดภัย 

3.76 1.03 เหมาะสม 
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ตารางที่ 21  สรุปองค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

มัธยฐาน
(Md)≥3.5 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1)≤1.5 

ความเหมาะสมในการพฒันา
เกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณคุณภาพของค่ายมวยไทย 

72.มีการก าหนดให้บุคลากรตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

4.12 1.11 เหมาะสม 

73.มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจ
สุขภาพก่อนสมัครเข้าเรียน 

4.35 0.70 เหมาะสม 

74.มีการจัดให้บุคลากร และนักกีฬา
มวยไทย ท าประกนัสุขภาพ 

4.18 1.01 เหมาะสม 

75.หลังจากการชกมีการตรวจสขุภาพ
ร่างกายอย่างละเอียดอีกคร้ัง 

4.00 0.00 เหมาะสม 

76.มีห้องหรือพื้นที่ส าหรับปฐมพยาบาล 4.35 0.49 เหมาะสม 
77.ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ครบถ้วน 

4.29 0.69 เหมาะสม 

78.มีความชัดเจนในการแบ่งประเภท
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

4.00 0.79 เหมาะสม 

79.มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งให้
พร้อมใช้งาน 

4.29 0.77 เหมาะสม 

จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิจัย EDFR รอบที่ 2   จากการสังเคราะห์คะแนนการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 7 ด้านการยศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และมีความ
เหมาะสม สอดคล้องในทุกประเด็นโดยที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.76 – 4.35 ค่าฐานนิยมอยู่ระหว่าง 
4 – 5 และค่า Q3-Q1 มีค่าระหว่าง 0 – 1.11 

จากนั้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาองค์ประกอบเกณฑ์การจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ด้านการจัดการทางการเงิน ด้านสถานที่อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้านการบริการ ด้าน
บุคลากรประจ าค่ายมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการยศาสตร์  
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ

จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย โดยสามารถแสดงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด

และแปลความหมายสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
Mean   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) 
SD   หมายถงึ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Chi-Square  หมายถึง  ค่าไค-สแควร์ 
Df   หมายถึง  ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
RMSEA   หมายถึง  ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
CFI  หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
GFI   หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
AGFI   หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
p-value  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
อักษรย่อที่ใช้   ชื่อตัวแปร 
FiP    การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย  
FiS    การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 
FaB    ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล  
FaS    อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย  
FaE    อุปกรณ์เสริมในค่ายมวย  
StP    การจัดท ากลยุทธ์  
StA    การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
SeC    การบริการหลักสูตร  
SeS    การให้บริการ 
PH    บุคลากรระดับหัวหน้าค่าย/ผู้จัดการค่าย   
PS    บุคลากรระดับผู้ฝึกสอน/ครูมวยไทย 
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HoC    คุณธรรมจริยธรรมระดับค่ายมวย  
HoI    คุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล  
ErE    ความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
ErF    อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  

2. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 22 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

เพศ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 95 98.96 

หญิง 1 1.04 
รวม 96 100 

จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา เป็นเพศชายมาก
ที่สุดจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 98.96 และเป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 

ตารางที่ 23 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 
25 - 35 ปี 3 3.13 

36 - 45 ปี 7 7.29 

45  ปีขึ้นไป 86 89.58 
รวม 96 100 

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
มากที่สุดจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 และ 36 - 45 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 
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ตารางที่ 24 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระยะเวลาการเปิดค่ายมวย (จ านวน 96 คน) 

ระยะเวลาการเปิดค่ายมวย 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 
5 – 10 ปี 11 11.45 

11 – 15 ปี 21 21.87 

16 – 20 ปี 16 16.67 
21 – 25 ปี 17 17.72 

26 – 30 ปี 20 20.84 

30 ปีขึ้นไป 11 11.45 
รวม 96 100 

จากตารางที่ 24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีระยะเวลาการ
เปิดค่ายมวย 11 – 15 ปี มากที่สุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 และ 26-30 ปี จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 

ตารางที่ 25 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
สถานภาพ (จ านวน 96 คน) 

สถานภาพ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 
โสด 8 8.33 

สมรส 85 88.54 
หย่าร้าง 3 3.13 

รวม 96 100 

จากตารางที่ 25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีสถานภาพสมรส
มากที่สุดจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 88.54 และ โสด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตารางที่ 26 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด (จ านวน 96 คน) 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 
ประถมศึกษา 18 18.75 

มัธยมศึกษาตอนต้น 20 20.83 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 30 31.25 
อนุปริญญา/ปวส. 6 6.25 

ปริญญาตรี 14 14.52 

ปริญญาโท 7 7.29 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1 1.11 

รวม 96 100 

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ มัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 

ตารางที่ 27 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง
งานในค่ายมวย (จ านวน 96 คน) 

ต าแหน่งงาน 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 

หัวหน้าค่ายมวย 75 78.13 

ผู้จัดการค่ายมวย 21 21.88 

รวม 96 100 

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีต าแหน่งงาน
หัวหน้าค่ายมวย มากที่สุดจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 และผู้จัดการค่ายมวย จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.88 
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ตารางที่ 28 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้
รวมต่อเดือน (จ านวน 96 คน) 

รายได้รวมต่อเดือน 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ ร้อยละ 

น้อยกว่า 15,000 บาท     3 3.13 

15,001 – 20,000 บาท     2 2.08 

20,001 – 25,000 บาท 0 0 

25,001 – 30,000 บาท    4 4.17 

30,001 – 35,000 บาท     14 14.58 

35,001– 40,000 บาท 35 36.46 

40,001 บาทขึ้นไป 38 39.58 

รวม 96 100 

จากตารางที่ 28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา มีรายได้รวมต่อ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไปมากที่สุดจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 และ 35,001– 40,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 

3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.1 องค์ประกอบหลักท่ี 1 การจัดการด้านการเงิน 

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการด้านการเงิน 
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

1.มีการวางแผนจัดท างบประมาณล่วงหน้า 3.69 0.95 มีผลมาก 

2.มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน 4.16 0.67 มีผลมาก 
3.ประเมินฐานะการเงินโดยการจัดท าบญัชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ 

3.73 1.02 มีผลมาก 

4.มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินต่างๆ 4.25 0.73 มีผลมากทีสุ่ด 

5.มีการวางแผนการออมเงินหรือลงทุนเพื่อสร้าง
รายได้ในอนาคต 

3.84 0.86 มีผลมาก 
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ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการด้านการเงิน (ต่อ) 
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

6.มีข้อตกลงส่วนแบ่ง ค่าตอบแทนโดยมีหลักฐาน
แสดงอย่างชัดเจน 

4.29 0.69 มีผลมากทีสุ่ด 

7.มีการวางแผนรายรบั-รายจา่ยของนักมวย 3.83 0.87 มีผลมาก 

8.มีการวางระบบการออมเงิน 4.05 0.77 มีผลมาก 

9.มีการส่งเสริมการวางแผนทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ 

3.73 0.95 มีผลมาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.83 มีผลมาก 

จากตารางที่ 29 พบว่า การจัดการด้านการเงินมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมีผล
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีข้อตกลงส่วนแบ่ง ค่าตอบแทนโดย
มีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจน (Mean = 4.29) มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินต่างๆ (Mean = 4.25) 
และ มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน (Mean = 4.16) ตามล าดับ 

3.2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

10.สถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการสุขาภิบาล 
การระบายอากาศได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 

4.18 0.74 มีผลมาก 

11.แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนต้องมี
พื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการ 

3.59 0.94 มีผลมาก 

12.จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล่างมือ ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผา้ ตู้เก็บเสื้อผ้าแยกชายหญิงอย่าง
เพียงพอและสะอาดปลอดภัยถกูสุขอนามัย 

4.08 0.85 มีผลมาก 
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ตารางที่ 30  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

13.มีแผนผังสถานที่ ปา้ยสญัลักษณ์ ทางหนไีฟ ป้าย
ห้ามสูบบุหรี่และระเบียบการใชบ้ริการที่ชัดเจน 

3.95 0.88 มีผลมาก 

14.ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตามมาตรฐานขนาดพืน้ที่
ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและน าไปใชไ้ด้โดยสะดวก 

4.14 0.78 มีผลมาก 

15.จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะในการฝึกซ้อมเช่น เครื่อง
ป้องกันต่างๆ กระสอบ, เครื่องป้องกันศีรษะ, สนบัแข้ง
และนวมไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 

3.82 0.79 มีผลมาก 

16.จัดให้มีเวทีขนาดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติกีฬา
มวย 2554 

4.17 0.64 มีผลมาก 

17.จัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้มีความเหมาะสมระหว่าง
เด็กและผู้ใหญ่ 

3.78 1.03 มีผลมาก 

18.มีการตรวจเช็คและท าความสะอาด 4.19 0.76 มีผลมาก 
19.จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและการ
ไหวเวียนของโลหิต (Cardiovascular) อย่างเพียงพอ 

3.84 0.90 มีผลมาก 

20.จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ
การยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ 

3.91 0.74 มีผลมาก 

21.มีระบบการรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์และการ
ท าความสะอาด 

3.75 0.93 มีผลมาก 

22.จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
เครื่องวันความดันโลหิต 

4.08 0.75 มีผลมาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.82 มีผลมาก 

จากตารางที่ 30 พบว่า ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการ
ตรวจเช็คและท าความสะอาด (Mean = 4.19) สถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการสุขาภิบาล การ
ระบายอากาศได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (Mean = 4.18) และจัดให้มีเวทีขนาด
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย 2554 (Mean = 4.17) ตามล าดับ 
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3.3 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

23.มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานของ
ค่ายมวยไทย 

3.61 0.92 มีผลมาก 

24.มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุป
สรรค์ของค่ายมวยไทย 

3.61 0.92 มีผลมาก 

25.มีการก าหนดวิธีการเพื่อให้ถึงเป้าหมายของค่าย
มวยไทย 

3.97 0.91 มีผลมาก 

26.มีการวางแผนการจัดสรรทรพัยากรทางการเงนิ 4.03 0.83 มีผลมาก 
27.มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.88 0.91 มีผลมาก 

28.มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานในอนาคต
ของค่ายมวยไทย 

4.07 0.73 มีผลมาก 

29.มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.46 1.09 มีผลมาก 

30.มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของค่ายมวยไทย 

3.76 0.93 มีผลมาก 

31.หัวหน้าค่ายสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.74 0.98 มีผลมาก 

32.หัวหน้าค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 4.14 0.80 มีผลมาก 
รวมเฉลี่ย 3.83 0.90 มีผลมาก 

จากตารางที่ 31 พบว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น ามีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ หัวหน้า
ค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Mean = 4.14) มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต
ของค่ายมวยไทย (Mean = 4.07) และมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน (Mean = 
4.03) ตามล าดับ 
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3.4 องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการบริการ 
ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการบริการ 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

33.มีการจัดท าหลักสูตรโดยจ าแนกเป็น เพื่อกีฬา
อาชีพ เพื่อการออกก าลังกายและเพื่อถ่ายทอด
ศิลปะมวยไทย 

3.55 1.03 มีผลมาก 

34.มีการใช้หลักการสอน แบบ 5 ข้ันตอนตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

3.93 0.85 มีผลมาก 

35.มีการวัดผลและประเมนิผล 3.77 0.85 มีผลมาก 

36.มีการรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 4.30 0.82 มีผลมากทีสุ่ด 
37.มีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย 3.67 1.00 มีผลมาก 

38.มีความน่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจในการ
ให้บริการการ 

3.95 0.89 มีผลมาก 

39.มีการดูแลเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น 
ตอบสนองรวดเร็ว ต่อนักมวยและผู้รับบริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

4.03 0.81 มีผลมาก 

40.มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บริการ 4.50 0.50 มีผลมากทีสุ่ด 

41.ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการ
บริการตรงตามข้อตกลง 

4.23 0.72 มีผลมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 3.99 0.83 มีผลมาก 

จากตารางที่ 32 พบว่า ด้านการบริการมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บริการ (Mean 
= 4.50) มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Mean = 4.30) และความถูกต้องของการเรียกเก็บ
เงินและการบริการตรงตามข้อตกลง (Mean = 4.23) ตามล าดับ 

3.5 องค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

42.ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหนา้ค่ายมวยไทยกับ
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

3.65 0.92 มีผลมาก 
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ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย(ต่อ) 
แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

43.ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า 

4.13 0.87 มีผลมาก 

44.มีประสบการณ์ การท างานในค่ายมวยไทย 3.47 0.97 มีผลมาก 

45.มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชวีิตเบื้องต้น 
(CPR) 

3.93 0.81 มีผลมาก 

46.ผ่านการฝึกปฏบิัติทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 3.64 0.78 มีผลมาก 
47.มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการบริหารค่ายมวยไทยตาม
พระราชบญัญัติกีฬามวย 

4.18 0.81 มีผลมาก 

48.หัวหน้าค่ายต้องประเมินการปฏิบัติงานของผูฝ้ึกสอน
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อป ี

3.59 0.98 มีผลมาก 

49.ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การบริการ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

3.99 0.90 มีผลมาก 

50.หัวหน้าค่ายต้องคัดเลือกผู้ฝึกสอนหรือพนักงานต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 

4.02 0.86 มีผลมาก 

51.ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า 

4.18 0.77 มีผลมาก 

52.ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ไทยจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

3.83 0.85 มีผลมาก 

53.มีประสบการณ์ในการแข่งขนัและสอนกีฬามวยไทย 4.18 0.77 มีผลมาก 

54.มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชวีิตเบื้องต้น 
(CPR) 

4.04 0.77 มีผลมาก 

55.ได้รับการฝึกอบรมด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา 3.99 0.76 มีผลมาก 
รวมเฉลี่ย 3.91 0.84 มีผลมาก 

จากตารางที่ 33 พบว่า ด้านการบริการด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทยมีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 3 ล าดับ ดังนี้ มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการ
บริหารค่ายมวยไทยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย, ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการแข่งขันและสอนกีฬามวยไทย (Mean = 4.18) 



  178 

3.6 องค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตารางที่ 34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

56.หัวหน้าค่ายมวยส่งเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมที่
ถูกกฎหมาย 

3.74 1.07 มีผลมาก 

57.มีการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและทีมที่เกิด
จากการแข่งขัน 

4.13 0.78 มีผลมาก 

58.การบริหารงานด้วยความสุภาพ เมตตา เอ้ืออาทร 
ยืดหยุ่น ให้อภัยโดยปราศจากความล าเอียง 

3.51 0.85 มีผลมาก 

59.มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดับด้วยความเท่า
เทียม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

4.26 0.70 มีผลมาก 

60.กล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานไม่ย่อท้อละทิ้ง
หรือเพิกเฉยต่ออุปสรรค์ 

3.90 0.88 มีผลมาก 

61.ขยัน ตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่อย่างจริงจัง 3.91 0.88 มีผลมาก 
62.ประหยัด ด าเนินชวีิตอย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะ
การเงินของตน 

3.86 0.88 มีผลมาก 

63.ซื่อสัตย์ ประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และ
ต่อวิชาชีพ 

4.09 0.78 มีผลมาก 

64.มีวินัย ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของค่าย
มวย 

3.44 1.04 มีผลมาก 

65.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอ้ยไม่ก้าวร้าว รุนแรง 

3.78 0.94 มีผลมาก 

66.สะอาด รักษาสุขภาพร่างกาย ที่อยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งถูกต้องตามสุขลักษณะ  

3.71 0.99 มีผลมาก 

67.สามัคคี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

4.10 0.80 มีผลมาก 

68.มีน้ าใจ เป็นผู้ให้ อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปนั เสียสละความสุขส่วนตน 

3.74 0.94 มีผลมาก 

69.ความกตัญญู ส านึกในคุณ เชื่อฟังและช่วยเหลือใน
กิจการงานตา่ง 

4.06 0.84 มีผลมาก 

รวมเฉลี่ย 3.87 0.88 มีผลมาก 
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จากตารางที่ 34 พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดับด้วย
ความเท่าเทียม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Mean = 4.26) มีการยอมรับข้อผิดพลาดของ
ตนเองและทีมที่เกิดจากการแข่งขัน (Mean = 4.13) และสามัคคี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม (Mean = 4.10) ตามล าดับ 

3.7 องค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ 
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการยศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย 

Mean SD ความหมาย 

70.มีแผนการเป็นขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และแผนระงับอัคคีภัยเป็นลายลกัษณ์อักษรและ
หมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงไว้
ชัดเจน 

3.57 1.10 มีผลมาก 

71.มีการจัดการสภาพแวดล้อมของค่ายมวยให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย 

3.95 0.86 มีผลมาก 

72.มีการก าหนดให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี 3.71 0.98 มีผลมาก 
73.มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพก่อน
สมัครเข้าเรียน 

4.03 0.77 มีผลมาก 

74.มีการจัดให้บุคลากร และนักกีฬามวยไทย ท า
ประกันสุขภาพ 

3.67 0.98 มีผลมาก 

75.หลังจากการชกมีการตรวจสขุภาพร่างกายอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง 

3.91 0.77 มีผลมาก 

76.มีห้องหรือพื้นที่ส าหรับปฐมพยาบาล 3.75 0.93 มีผลมาก 

77.ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน 3.97 0.77 มีผลมาก 
78.มีความชัดเจนในการแบ่งประเภทอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

3.90 0.81 มีผลมาก 

79.มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ังให้พร้อมใช้งาน 

4.20 0.75 มีผลมาก 

รวมเฉลี่ย 3.87 0.87 มีผลมาก 

จากตารางที่ 35 พบว่า ด้านการยศาสตร์มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมีผลมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งให้พร้อมใช้งาน (Mean = 4.20) มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพ
ก่อนสมัครเข้าเรียน (Mean = 4.03) และชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน (Mean = 3.97) 
ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) 

ตารางที่ 36 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 

ตัวแปร FiP1 FiP2 FiP3 FiP4 FiP5 

Mean 3.6875 4.1563 3.7292 4.2500 3.8438 
Std. Deviation .95490 .67008 1.0206 .72548 .86241 

FiP1 1     

FiP2 .209 1    
FiP3 .582 .093 1   

FiP4 .084 .503 .192 1  

FiP5 .528 .043 .753 .097 1 

จากตารางที่ 36 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการ
จัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย อยู่ในช่วง 0.043 - 0.753 

4.1 ด้านการจัดการด้านการเงิน 
4.1.1 องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้าน
การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย ปรากฏดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 

ตารางที่ 37 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 

(n=96) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 1.41 - 

df - 3 - 
p-value P>0.05 0.70 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.47 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.994 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.971 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.621 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 37 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการจัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้านการวางแผนทางการเงินของค่ายมวย ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 1.41 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.70 ค่า
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ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.47 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.994 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
= 0.971 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 
0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

ตารางที่ 38 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 

ตัวแปร FiS1 FiS2 FiS3 FiS4 
Mean 4.2917 3.8333 4.0521 3.8229 

Std. Deviation .69459 .86653 .77283 .84598 

FiS1 1    
FiS2 .274 1   

FiS3 .462 .139 1  

FiS4 .234 .432 .005 1 
จากตารางที่ 38 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการ

จัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย อยู่ในช่วง 0.005 – 
0.462 

4.1.2 องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้าน
การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย ปรากฏดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 
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ตารางที่ 39 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการจัดการด้านการเงิน 
องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 

(n=96) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 0.81 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.37 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.81 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.996 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.958 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.568 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 39 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการจัดการด้านการเงิน องค์ประกอบด้านการจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 0.81 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.37 

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.81 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.996 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
= 0.958 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 
0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 40 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

ตัวแปร FaB1 FaB2 FaB3 FaB4 FaB5 

Mean 4.1771 3.5938 4.0833 3.9479 4.1354 
Std. Deviation .73977 .93559 .85430 .87503 .77622 

FaB1 1     

FaB2 .257 1    
FaB3 .459 .306 1   

FaB4 .193 .642 .316 1  

FaB5 .489 .149 .459 .289 1 

จากตารางที่ 40 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล  อยู่ในช่วง 
0.149 - 0.642 

4.2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.2.1 องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล ปรากฏดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
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ตารางที่ 41 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 3.55 - 
df - 3 - 

p-value P>0.05 0.31 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 1.18 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.995 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.986 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.929 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.044 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.642 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 41 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านลักษณะอาคารและการ

สุขาภิบาล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 3.55 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.31 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 1.18 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ 
(CFI) = 0.995 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.986 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.929 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.044 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 42 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย 

ตัวแปร FaS1 FaS2 FaS3 FaS4 

Mean 3.8438 4.1667 3.8438 4.2083 
Std. Deviation .77226 .64346 .90992 .72427 

FaS1 1    

FaS2 .371 1   
FaS3 .609 .351 1  

FaS4 .322 .535 .385 1 

จากตารางที่ 42 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย อยู่ในช่วง 0.322 – 
0.609 

4.2.2 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย ปรากฏดังภาพที่ 19 
 

 
 

ภาพที่ 19 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์
การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย 
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ตารางที่ 43 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้าน อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 0.92 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.34 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.92  

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.995 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.952 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.675 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 43 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับหนึ่งด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เฉพาะ

ค่ายมวย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 0.92 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.34 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.92 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ 
(CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.995 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.952 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 44 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย 

ตัวแปร FaE1 FaE2 FaE3 FaE4 

Mean 3.8438 3.9063 3.7500 4.0833 
Std. Deviation .89828 .74095 .92906 .74927 

FaE1 1    

FaE2 .342 1   
FaE3 .571 .333 1  

FaE4 .239 .545 .242 1 

จากตารางที่ 44 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย อยู่ในช่วง 0.239 – 
0.571 

4.2.3 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย ปรากฏดังภาพที่ 20 

 
ภาพที่ 20 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย 
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 0.01 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.90 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.01 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.999 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.635 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 45 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก องค์ประกอบด้านอุปกรณ์เสริมในค่ายมวย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 0.01 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 

0.90 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.01 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 
1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.999 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
= 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 46 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และ
ความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ 

ตัวแปร StP1 StP2 StP3 StP4 StP5 

Mean 3.6146 4.2500 3.9688 4.0313 3.8750 
Std. Deviation .92189 .85840 .91137 .82657 .90902 

StP1 1     

StP2 .256 1    
StP3 .462 .239 1   

StP4 .278 .241 .421 1  

StP5 .532 .189 .567 .327 1 

จากตารางที่ 46 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง ด้าน
ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ อยู่ในช่วง 0.189 
– 0.567 

4.3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
4.3.1 องค์ประกอบด้านการจัดท ากลยุทธ์ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็น
ผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ ปรากฏดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์
และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ 
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ตารางที่ 47 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์
และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 4.71 - 
df - 5 - 

p-value P>0.05 0.45 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.94 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.981 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.942 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.760 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 47 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านด้านการจัดท ากลยุทธ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 4.71 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 

0.45 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.94 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 
1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.981 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.942 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
= 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 48 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และ
ความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

ตัวแปร StA1 StA2 StA3 StA4 StA5 

Mean 4.0729 3.4583 3.7604 3.7396 4.1354 
Std. Deviation .72902 1.09464 .92617 .97597 .80289 

StA1 1     

StA2 .076 1    
StA3 .354 .348 1   

StA4 .278 .438 .315 1  

StA5 .217 .276 .228 .435 1 

จากตารางที่ 48 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง ด้าน
ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในช่วง 
0.076 – 0.438 

4.3.2 องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็น
ผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏดังภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์
และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
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ตารางที่ 49 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์
และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 2.06 - 
df - 3 - 

p-value P>0.05 0.56 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.69 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.991 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.957 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.680 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 49 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า องค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 2.06 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.56 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.69 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ 
(CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.991 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.957 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 50 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการบริการ           
องค์ประกอบด้านหลักสูตร 

ตัวแปร SeC1 SeC2 SeC3 SeC4 SeC5 

Mean 3.5521 3.9271 3.7708 4.3021 3.6667 
Std. Deviation 1.03486 .84908 .85198 .82232 1.00175 

SeC1 1     

SeC2 .430 1    
SeC3 .634 .413 1   

SeC4 .136 .409 .310 1  

SeC5 .697 .305 .711 .277 1 

จากตารางที่ 50 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการ
บริการ องค์ประกอบด้านหลักสูตร อยู่ในช่วง 0.136 – 0.711 

4.4 ด้านการบริการ 
4.4.1 องค์ประกอบด้านหลักสูตร 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการบริการ องค์ประกอบด้านหลักสูตร 
ปรากฏดังภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 โม เดลการวิ เ คราะห์ อ งค์ประกอบเชิ ง ยื นยั น อันดับหนึ่ ง ขององค์ปร ะกอบ                        

มาตรฐานเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย                                          
ด้านการบริการ องค์ประกอบด้านหลักสูตร 
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ตารางที่ 51 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ งขององค์ประกอบมาตรฐาน           
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการบริการ                                                                        
องค์ประกอบด้านหลักสูตร 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 0.81 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.67 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.41 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.997 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.975 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.710 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 51 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการบริการ องค์ประกอบด้านหลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค -สแควร์ 

(𝜒2) มีค่า 0.81 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.67 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.41 
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
= 0.997 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.975 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 52 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการบริการ                  
องค์ประกอบด้านการให้บริการ 

ตัวแปร SeS1 SeS2 SeS3 SeS4 

Mean 3.9479 4.0313 4.5000 4.2292 
Std. Deviation .88698 .81374 .50262 .71788 

SeS1 1    

SeS2 .221 1   
SeS3 -.106 -.116 1  

SeS4 .432 .258 .058 1 

จากตารางที่ 52 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการ
บริการ องค์ประกอบด้านด้านการให้บริการ อยู่ในช่วง -0.116 – 0.432 

4.4.2 องค์ประกอบด้านการให้บริการ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการบริการ องค์ประกอบด้านด้านการ
ให้บริการ ปรากฏดังภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการบริการ 
องค์ประกอบด้านด้านการให้บริการ 
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ตารางที่ 53 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการ
พิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 0.68 - 
df - 1 - 

p-value P>0.05 0.41 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.68 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.997 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.965 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.552 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 53 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการบริการ องค์ประกอบด้านด้านการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค -

สแควร์ (𝜒2) มีค่า 0.68 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.41 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(𝜒2/df)= 0.68 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) = 0.997 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.965 และค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

 
  



  198 

ตารางที่ 54 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 

ตัวแปร PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 PH8 PH9 

Mean 3.6458 4.125 3.4688 3.9271 3.6354 4.1771 3.5938 3.9896 4.0208 
Std. 

Deviation 
.91742 .87359 .97282 .81104 .78297 .80779 .97956 .90023 .85814 

PH1 1         

PH2 .463 1        

PH3 .530 .401 1       
PH4 .262 .518 .404 1      

PH5 .522 .529 .572 .322 1     

PH6 .086 .296 .014 .309 .120 1    
PH7 .447 .355 .655 .227 .615 .132 1   

PH8 .378 .336 .342 .576 .368 .234 .317 1  

PH9 .143 .067 .203 .093 .309 -.036 .261 .368 1 

จากตารางที่ 54 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้าน
บุคลากรประจ าค่ายมวยไทย องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย อยู่ในช่วง 
0.014 – 0.655 

4.5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
4.5.1 องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย ปรากฏดังภาพที่ 25 
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ภาพที่ 25  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย
ไทย องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 

ตารางที่ 55 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 17.87 - 

df - 19 - 

p-value P>0.05 0.53 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.94 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.961 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.909 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.761 ผ่านเกณฑ์ 
Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
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จากตารางที่ 55 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่ง ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย องค์ประกอบในระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 17.87 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 

0.53 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.94 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 
1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.961 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) = 0.909 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) 
= 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

ตารางที่ 56 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน 

ตัวแปร PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 

Mean 4.1771 3.8333 4.1771 4.0417 3.9896 

Std. Deviation .7677 .8543 .7677 .76663 .76081 
PS1 1     

PS2 .078 1    

PS3 .303 .286 1   
PS4 .113 .557 .273 1  

PS5 .237 .143 .364 .199 1 

จากตารางที่ 56 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้าน
บุคลากรประจ าค่ายมวยไทย องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน อยู่ในช่วง 0.078 – 0.557 

4.5.2 องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน ปรากฏดังภาพที่ 26 
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ภาพที่ 26  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย
ไทย องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน 

ตารางที่ 57 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน 

(n=96) 
รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 1.27 - 
df - 4 - 

p-value P>0.05 0.87 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.32 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.995 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.980 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.638 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 57 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งไทยด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย องค์ประกอบในระดับผู้ฝึกสอน ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 1.27 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.87 ค่าไค-สแควร์

สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 0.32 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัด
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ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.995 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.980 
และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

ตารางที่ 58 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ประกอบในระดับค่ายมวย 

ตัวแปร HoC1 HoC2 HoC3 HoC4 HoC5 
Mean 3.7396 4.125 3.5104 4.2604 3.8958 

Std. Deviation 1.06864 .78472 .84598 .69955 .87635 
HoC1 1     
HoC2 .378 1    
HoC3 .405 .252 1   
HoC4 -.021 .189 .182 1  
HoC5 .432 .157 .413 .182 1 

จากตารางที่ 58 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับค่ายมวย อยู่ในช่วง -0.021 – 0.432 

4.6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4.6.1 องค์ประกอบในระดับค่ายมวย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับ
ค่ายมวย ปรากฏดังภาพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ประกอบในระดับค่ายมวย 
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ตารางที่ 59 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ งขององค์ประกอบมาตรฐาน                                    
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย  ด้านคุณธรรม                        
จริยธรรม องค์ประกอบในระดับค่ายมวย 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 4.80 - 
df - 4 - 

p-value P>0.05 0.31 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 1.2 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.987 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.980 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.926 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.046 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.628 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 59 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับค่ายมวย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค-

สแควร์ (𝜒2) มีค่า 4.80 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.31 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) 
= 1.2 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 0.987 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 0.980 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.926 และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.046 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
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ตารางที่ 60 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ประกอบในระดับบุคคล 

ตัวแปร HoI1 HoI2 HoI3 HoI4 HoI5 HoI6 HoI7 HoI8 HoI9 

Mean 3.9063 3.8646 4.0938 3.4375 3.7813 3.7083 4.1042 3.7396 4.0625 

Std. Deviation .88351 .87803 .78241 1.04441 .9426 .99384 .80104 .94306 .84371 

HoI1 1         

HoI2 .106 1        
HoI3 .439 .233 1       

HoI4 .034 .444 .194 1      

HoI5 .266 .142 .342 .301 1     
HoI6 .388 .425 .347 .449 .313 1    

HoI7 .356 .230 .219 .209 .170 .396 1   
HoI8 .097 .427 .276 .523 .350 .502 .287 1  

HoI9 .361 .267 .358 .231 .269 .273 .582 .378 1 

จากตารางที่ 60 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับบุคคล อยู่ในช่วง 0.034 – 0.582 

4.6.2 องค์ประกอบในระดับบุคคล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับ
บุคคล ปรากฏดังภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 โม เดลการวิ เ คราะห์ อ งค์ประกอบเชิ ง ยื นยั น อันดับหนึ่ ง ขององค์ปร ะกอบ                                     

มาตรฐานเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย                              
ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับบุคคล 

ตารางที่ 61 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ งขององค์ประกอบมาตรฐาน                                                    
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านคุณธรรม                                           
จริยธรรม องค์ประกอบในระดับบุคคล 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 19.02 - 
df - 20 - 

p-value P>0.05 0.52 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.956 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.901 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.775 ผ่านเกณฑ์ 
Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
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จากตารางที่ 61 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบในระดับบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าไค -

สแควร์ (𝜒2) มีค่า 19.02 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(𝜒2/df) = 0.95 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) = 0.956 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.901 และค่า
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ทุกค่า 

ตารางที่ 62 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบ
ด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ตัวแปร ErE1 ErE2 ErE3 ErE4 ErE5 ErE6 

Mean 3.5729 3.9479 3.7083 4.0313 3.6667 3.9063 

Std. Deviation 1.10258 .86292 .98319 .77396 .98051 .76884 
ErE1 1      

ErE2 .264 1     

ErE3 .564 .156 1    
ErE4 .337 .491 .289 1   

ErE5 .558 .141 .542 .402 1  
ErE6 .337 .516 .270 .536 .461 1 

จากตารางที่ 62 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการย
ศาสตร์ องค์ประกอบด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อยู่ในช่วง 0.141 – 0.564 

4.7 ด้านการยศาสตร์ 
4.7.1 องค์ประกอบด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบด้านความ
พร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปรากฏดังภาพที่ 29 
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ภาพที่ 29 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการยศาสตร์  
องค์ประกอบด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ตารางที่ 63 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบ
ด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 5.17 - 
df - 5 - 

p-value P>0.05 0.395 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 1.03 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.999 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.982 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.925 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.019 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.750 ผ่านเกณฑ์ 
Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 63 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบด้านความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผลการวิเคราะห์
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ข้อมูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 5.17 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.395 ค่าไค-

สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) = 1.03 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 0.999 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.982 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 
0.925 และค่ารากท่ีสองของคา่เฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.019 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า 

ตารางที่ 64 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบ
ด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

ตัวแปร ErF1 ErF2 ErF3 ErF4 

Mean 3.7604 3.9688 3.8958 4.1979 

Std. Deviation .90315 .77396 .81408 .74861 
ErF1 1    

ErF2 -.011 1   

ErF3 .180 .279 1  
ErF4 .118 .029 .190 1 

จากตารางที่ 64 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างด้านการย
ศาสตร์ องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อยู่ในช่วง -0.011 – 0.279 

4.7.2 องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐานเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบด้านอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ปรากฏดังภาพที่ 30 

 
ภาพที่ 30 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการยศาสตร์ 
องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
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ตารางที่ 65 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับหนึ่ งขององค์ประกอบมาตรฐาน                   
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ด้านการย                                        
ศาสตร์ องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

(n=96) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 

𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 1.11 - 
df - 2 - 

p-value P>0.05 0.57 - 

𝜒2/df 𝜒2/df < 2 0.56 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 1.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.994 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ค่าเข้าใกล้ 1.0 0.971 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเข้าใกล้ 0.0 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกว่า 0.50 0.515 ผ่านเกณฑ์ 

Bartlett’s Test 
of Sphericity 

ค่าน้อยกว่า 0.05 0.019 ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 65 พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับหนึ่งด้านการยศาสตร์ องค์ประกอบด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่า

ไค-สแควร์ (𝜒2) มีค่า 1.11 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.57 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(𝜒2/df) = 0.56 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (CFI) = 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) = 0.994 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.971 และค่า
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ทุกค่า 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยสามารถแสดงผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 66 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านการจัดการทางการเงิน 

ด้านการจัดการทางการเงิน ความถี่ IOC การพิจารณา 
องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 

1 มีการวางแผนจัดท างบประมาณล่วงหน้า 2 0.67 สอดคล้อง 
2 มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน 2 0.67 สอดคล้อง 

3 ประเมินฐานะการเงนิโดยการจดัท าบัญชีสนิทรัพย์และ
หนี้สิน 

2 0.67 สอดคล้อง 

4 มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินตา่งๆ 3 1.00 สอดคล้อง 
5 มีการวางแผนการออมเงินหรือลงทุนเพื่อสร้างรายได้ใน

อนาคต 
3 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 

1 มีข้อตกลงส่วนแบ่ง คา่ตอบแทนโดยมีหลักฐานแสดง
อย่างชัดเจน 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายของนักมวย 3 1.00 สอดคล้อง 
3 มีการวางระบบการออมเงิน 3 1.00 สอดคล้อง 

4 มีการส่งเสริมการวางแผนทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ 

3 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 66 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านการจัดการทางการเงิน พบว่าทั้ง 2 
องค์ประกอบย่อย คือการวางแผนทางการเงินของค่ายมวยและการจัดการผลประโยชน์ของนักมวย 
ทุกข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบ
ประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
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ตารางที่ 67 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
1 สถานที่ตัง้อาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการสุขาภิบาล การ

ระบายอากาศได้มาตรฐานตามพระราชบญัญัติควบคุม
อาคาร 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 แบ่งสัดสว่นให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และ
ลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการ 

2 0.67 สอดคล้อง 

3 จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล่างมือ ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้าแยกชายหญงิอย่างเพียงพอและ
สะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย 

3 1.00 สอดคล้อง 

4 มีแผนผังสถานที่ ปา้ยสัญลักษณ ์ทางหนไีฟ ปา้ยห้าม
สูบบุหรี่และระเบียบการใชบ้ริการที่ชัดเจน 

2 0.67 สอดคล้อง 

5 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานขนาดพื้นที่ที่
สามารถมองเห็นได้งา่ยและน าไปใช้ไดโ้ดยสะดวก 

3 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวยไทย 
1 จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะในการฝึกซ้อมเช่น เครื่องป้องกัน

ต่างๆกระสอบ,เครื่องป้องกันศีรษะ,สนบัแข้งและนวมไว้
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 จัดให้มีเวทีขนาดมาตรฐานตามพระราชบญัญัติกีฬามวย 
2554 

3 1.00 สอดคล้อง 

3 จัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้มีความเหมาะสมระหว่างเด็ก
และผู้ใหญ่ 

2 0.67 สอดคล้อง 

4 มีการตรวจเช็คและท าความสะอาด 3 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 อุปกรณ์เสริม 
1 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและการไหว

เวียนของโลหิต(Cardiovascular) อย่างเพียงพอ 
2 0.67 สอดคล้อง 

2 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการ
ยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ 

2 0.67 สอดคล้อง 

3 มีระบบการรายงานการตรวจเชค็อุปกรณ์และการท า
ความสะอาด 

3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 67  ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 อุปกรณ์เสริม (ต่อ) 
4 จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ด้านสุขภาพได้แก่เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวัน
ความดัน 

3 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 67 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง 3 ด้าน 13 ข้อ เมื่อพิจารณาแล้วได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้
เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ตารางที่ 68 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 

ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ความถี่ IOC การพิจารณา 
องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

1 มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานของค่ายมวย
ไทย 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค์ของ
ค่ายมวยไทย 

3 1.00 สอดคล้อง 

3 มีการก าหนดวิธีการเพื่อให้ถึงเป้าหมายของค่ายมวยไทย 2 0.67 สอดคล้อง 

4 มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน 2 0.67 สอดคล้อง 

5 มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 0.67 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ 

1 มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานในอนาคตของค่ายมวย
ไทย 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสูบุ่คลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 1.00 สอดคล้อง 

3 มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของค่าย
มวย 

3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 68 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (ต่อ) 

ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ (ต่อ) 
4 หัวหน้าค่ายสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2 0.67 สอดคล้อง 

5 หัวหน้าค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 3 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 68 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความ
เป็นผู้น าพบว่า ทุกข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไป
จัดไว้ในแบบประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย  

ตารางที่ 69 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการบริการ 

ด้านการบริการ ความถี่ IOC การพิจารณา 
องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 บริการหลักสูตร 

1 มีการจัดท าหลักสูตรโดยจ าแนกเป็น เพื่อกีฬาอาชีพ 
เพื่อการออกก าลังกายและเพื่อถ่ายทอดศิลปะมวยไทย 

2 0.67 สอดคล้อง 

2 มีการใช้หลักการสอน แบบ 5 ข้ันตอนตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

2 0.67 สอดคล้อง 

3 มีการวัดผลและประเมินผล 2 0.67 สอดคล้อง 
4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2 0.67 สอดคล้อง 

5 มีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย 3 1.00 สอดคล้อง 
องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 การให้บริการ 

1 มีความน่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจในการให้บริการการ 3 1.00 สอดคล้อง 
2 มีการดูแลเอาใจใส่ ความกระตอืรือร้น ตอบสนอง

รวดเร็ว ต่อนักมวยและผู้รับบรกิาร อย่างเท่าเทียมกัน 
3 1.00 สอดคล้อง 

3 มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บรกิาร 2 0.67 สอดคล้อง 

4 ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการบริการตรง
ตามข้อตกลง 

3 1.00 สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 69 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 7 ด้านการบริการ ทั้งหลักสูตรและการ
ให้บริการพบว่า ทุกข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไป
จัดไว้ในแบบประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
ตารางที่ 70 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย

มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 ระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 

1 ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหนา้ค่ายมวยไทยกับส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวย 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

2 0.67 สอดคล้อง 

3 มีประสบการณ์ การท างานในคา่ยมวยไทย 2 0.67 สอดคล้อง 

4 มีวุฒิบัตรผา่นการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 2 0.67 สอดคล้อง 
5 ผ่านการฝึกปฏิบัตทิางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 1.00 สอดคล้อง 

6 มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการบริหารค่ายมวยไทยตาม
พระราชบญัญัติกีฬามวย 

3 1.00 สอดคล้อง 

7 หัวหน้าค่ายต้องประเมนิการปฏบิัติงานของผู้ฝึกสอน
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อป ี

3 1.00 สอดคล้อง 

8 ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การบรกิาร อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

3 1.00 สอดคล้อง 

9 หัวหน้าค่ายต้องคัดเลือกผู้ฝึกสอนหรือพนักงานต้องมี
คุณสมบัติตามข้อก าหนด 

3 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.2 ระดับครูมวย(ผู้ฝึกสอน) 

1 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
หรือเทียบเท่า 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการเปน็ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
จากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2 0.67 สอดคล้อง 

3 มีประสบการณ์ในการแข่งขันและสอนกีฬามวยไทย 3 1.00 สอดคล้อง 

4 มีวุฒิบัตรผา่นการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 2 0.67 สอดคล้อง 

5 ได้รับการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 0.67 สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 70 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย พบว่า 
ทุกข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบ
ประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย  

ตารางที่ 71 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 ระดับค่ายมวย 
1 หัวหน้าค่ายส่งเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ถูก

กฎหมาย 
3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและทีมที่เกิดจาก
การแข่งขัน 

3 
1.00 

สอดคล้อง 

3 การบริหารงานดว้ยความสุภาพ เมตตา เอ้ืออาทร 
ยืดหยุ่น ให้อภัยโดยปราศจากความล าเอียง 

3 
1.00 

สอดคล้อง 

4 มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดบัด้วยความเทา่เทียม 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

3 
1.00 

สอดคล้อง 

5 กล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานไมย่่อท้อละทิ้งหรือ
เพิกเฉยต่ออุปสรรค์ 

3 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ระดับบุคคล 
1 ขยัน ตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ที่อย่างจริงจัง 3 1.00 สอดคล้อง 

2 ประหยัด ด าเนนิชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของ
ตน 

3 1.00 สอดคล้อง 

3 ซื่อสัตย์ ประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อ
วิชาชีพ 

3 1.00 สอดคล้อง 

4 มีวินัย ปฏบิัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของค่ายมวย 3 1.00 สอดคล้อง 
5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มี

สัมมาคารวะ เรียบร้อยไม่กา้วร้าว รุนแรง 
3 1.00 สอดคล้อง 

6 สะอาด รักษาสุขภาพร่างกาย ทีอ่ยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งถูกต้องตามสุขลักษณะ  

3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 71  ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ระดับบุคคล (ต่อ) 
7 สามัคคี เปิดใจกว้าง รบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้

บทบาทของตนทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
3 1.00 สอดคล้อง 

8 มีน้ าใจ เป็นผู้ให้ อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปนั 
เสียสละความสุขส่วนตน 

3 1.00 สอดคล้อง 

9 ความกตัญญู ส านึกในคุณ เชื่อฟังและชว่ยเหลืองาน
ต่างๆ 

3 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 71 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรมพบว่า ทุก
ข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบประเมิน 
การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

ตารางที่ 72 ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ 

ด้านการยศาสตร์ ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 ความพร้อมและมาตรการฉุกเฉิน 
1 มีแผนการเป็นขัน้ตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและ

แผนระงบัอัคคีภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและหมายเลข
โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงไว้ชัดเจน 

3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมของค่ายมวยให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย 

3 1.00 สอดคล้อง 

3 มีการก าหนดให้บุคลากรตรวจสขุภาพประจ าปี 2 0.67 สอดคล้อง 

4 มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนสมัครเข้า
เรียน 

2 0.67 สอดคล้อง 

5 มีการจัดให้บุคลากร และนักกีฬามวยไทย ท าประกัน
สุขภาพ 

2 0.67 สอดคล้อง 

6 หลังจากการชกมีการตรวจสุขภาพร่างกายอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง 

3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 72  ค่า IOC ของข้อค าถามที่ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย องค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ (ต่อ) 

ด้านการยศาสตร์ ความถี่ IOC การพิจารณา 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
1 มีห้องหรือพื้นที่ส าหรับปฐมพยาบาล 3 1.00 สอดคล้อง 

2 มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน 3 1.00 สอดคล้อง 
3 มีความชัดเจนในการแบ่งประเภทอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 3 1.00 สอดคล้อง 

4 มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ังให้พร้อมใช้งาน 

3 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 72 แสดงกิจกรรมการด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในองค์ประกอบหลักท่ี 7 ด้านการยศาสตร์ พบว่า ทุกข้อความที่จะ
ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบประเมิน การจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

จากการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ดังตารางที่ 66 - 72 ผู้วิจัยสามารถน า
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และดัชนีการประเมินมาสรุปเป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยเกณฑ์ที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้นนี้ จะใช้ชื่อเรียนเพ่ือแบ่งเป็น
มาตรฐานของเกณฑ์ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ และ 79 ตัวชี้วัด ดังภาพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 สรุปการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการ

วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ 79 ตัวชี้วัด  

- การวางแผนทางการเงิน     5 
- การการจัดการผลประโยชน์ของนักมวย   4 

1. ด้านการจัดการทางการเงิน 

- ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล   5 
- อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย    4  
- อุปกรณ์เสริม     4 

2. ด้านการจัดการทางการเงิน 

3. ด้านความสามารถเชิง 
กลยุทธ์และความเป็นผู้น า 

- การจัดท ากลยุทธ์    5 
- การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ   5 

- บริการหลักสูตร     5 
- การให้บริการ     4 

4. ด้านการบริการ 

5. ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย 

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

7. ด้านกรยศาสตร ์

- หัวหน้าค่ายมวย/ผู้จดัการค่ายมวย   9 
- ผู้ฝึกสอน     5 

- ระดับค่ายมวย     5 
- ระดับบุคคล     9 

- ความพร้อมและมาตรการฉุกเฉิน   6 
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล    4 
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ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทยท่ีพัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวย

ไทย 

การวิจัยในตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับมาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่าย
มวยไทย  

ผลการน าแบบประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ไปประเมินฯ 
ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินดังกล่าวไปใช้ประเมินค่ายมวย โดยเลือกศึกษากับกลุ่มค่ายมวยไทยที่ไม่เคย
เป็นแชมป์และค่ายมวยไทยที่เคยเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการ
มวยไทย 

ส าหรับคะแนนการประเมินและระดับการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
จากผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย และการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นสามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้ 

ตารางที่ 73 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มค่ายมวยไทยที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย จ านวน 10 แห่ง 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็น

แชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน 

ค่ายมวยไทยที่เป็นแชมป์เวที
มาตรฐานและมีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาการเปิดคา่ยมวย 
   *5-10 ปี 
   *11-15 ปี 
   *16-20 ปี 
   *21-25 ปี 
   *26-30 ปี 
   *มากกว่า 30 ป ี

 
2 
3 

 
40 
60 
 

 
 
 
 
1 
1 
3 

 
 
 
 

20 
20 
60 

ประเภทการเปิดสอน 
  *สอนมวยไทยอาชีพ 
  *สอนมวยไทยอาชีพ/เพื่อสุขภาพ 

 
3 
2 

 
60 
40 

 
 
5 

 
 

100 
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จากตารางที่ 73 แสดงว่ากลุ่มค่ายมวยไทยที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย  จ านวน 10 ค่าย โดยแบ่งเป็นค่ายมวยที่ไม่เคย
เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน จ านวน 5 ค่าย และค่ายมวยที่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของคนวงการกีฬามวยไทย จ านวน 5 ค่าย ผู้ให้ข้อมูลหลักค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์
ประจ าเวทีมาตรฐานส่วนใหญ่เปิดค่ายมวย11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ 5-10 คิดเป็นร้อย
ละ 40 และส่วนใหญ่เปิดสอนเฉพาะมวยไทยอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนค่ายที่เป็นแชมป์เวที
มาตรฐานส่วนใหญ่ เปิดค่ายมวยมามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 และเปิดสอนทั้งมวยไทยอาชีพ
และสอนมวยไทยเพ่ือสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 74  ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 1            การ
จัดการทางการเงิน (Financial Management) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน 
1 2 เต็ม ได ้ 1 2 เต็ม ได ้

1 3 2 9 5 5 2 9 7 

2 1 2 9 3 5 3 9 8 
3 5 1 9 6 4 3 9 7 

4 4 2 9 6 4 3 9 7 
5 1 1 9 2 5 4 9 9 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 

จากตารางที่ 74 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยในมาตรฐานที่ 1 การจัดการทางการเงิน (Financial Management) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์
เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 
7, 8, 7, 7, 9 และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 5, 3, 6, 6, 2 
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ตารางที่ 75 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่  2            
ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility Planning) 

ค่าย
มวย
ไทย

แห่งที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน 
1 2 3 เต็ม ได ้ 1 2 3 เต็ม ได ้

1 3 2 2 13 7 4 4 3 13 11 
2 2 1 1 13 4 5 4 4 13 13 

3 2 2 2 13 6 3 4 4 13 11 
4 3 2 2 13 7 4 3 4 13 11 

5 0 2 1 13 3 4 3 4 13 11 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวยไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 อุปกรณ์เสริม 

จากตารางที่ 75 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยใน มาตรฐานที่ 2 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล (Facility Planning) ของกลุ่มค่ายมวย
แชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตาม
ค่ายดังนี้ 11, 13, 11, 11, 11 และกลุ่มค่ายมวยไมเ่ป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 7, 4, 6, 7, 3 
ตารางที่ 76 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 3 ด้าน

ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability and Leadership) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน 
1 2 เต็ม ได ้ 1 2 เต็ม ได ้

1 1 3 10 4 4 5 10 9 

2 2 2 10 4 3 4 10 7 
3 1 2 10 3 2 4 10 6 

4 1 2 10 3 2 3 10 5 
5 1 1 10 2 3 4 10 7 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
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จากตารางที่ 76 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยในมาตรฐานที่ 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic Capability 
and Leadership) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์
เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 9 , 7, 6, 5, 7 และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวที
มาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 4, 4, 3, 3, 2 

ตารางที่ 77 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 4          ด้าน
การบริการ (Service Quality) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที ่

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 

1 2 เต็ม ได้ 1 2 เต็ม ได้ 
1 1 2 9 3 5 4 9 9 

2 1 2 9 3 5 4 9 9 

3 3 2 9 5 4 3 9 7 
4 3 1 9 4 4 3 9 7 

5 0 1 9 1 4 3 9 7 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 บริการหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การให้บริการ 

จากตารางที่ 77 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยใน มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการ (Service Quality) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 9, 9, 7, 7, 7 
และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 3, 3, 5, 4, 1 
  



  222 

ตารางที่ 78 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ (People Management and Empowerment) 

ค่ายมวย
ไทยแหง่

ที ่

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 
1 2 เต็ม ได้ 1 2 เต็ม ได้ 

1 4 2 14 6 7 5 14 12 
2 5 1 14 6 8 4 14 12 
3 6 1 14 7 5 5 14 10 
4 4 1 14 5 6 4 14 10 
5 4 1 14 5 8 4 14 12 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับหัวหน้าค่าย/ผู้จัดการค่าย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับครูมวย(ผู้ฝึกสอน) 
จากตารางที่ 78 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย

มวยไทยใน มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ (People Management 
and Empowerment) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็น
แชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 12 , 12, 10, 10, 12 และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็น
แชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 6, 6, 7, 5, 5 

ตารางที่ 79 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่ 6          ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที ่

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 

1 2 เต็ม ได้ 1 2 เต็ม ได้ 
1 5 8 14 13 5 8 14 13 

2 5 9 14 14 5 8 14 13 

3 5 7 14 13 5 8 14 13 
4 4 8 14 12 5 8 14 13 

5 4 9 14 13 5 9 14 14 
หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับค่ายมวย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับบุคคล 
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จากตารางที่ 79 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยใน มาตรฐานที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์
เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 
13, 13, 13, 13, 14 และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 13, 14, 13, 12, 13 

ตารางที่ 80 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย มาตรฐานที่  7                         
ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที ่

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 
1 2 เต็ม ได้ 1 2 เต็ม ได้ 

1 2 3 10 5 6 4 10 10 

2 0 0 10 0 5 4 10 9 
3 4 2 10 6 4 2 10 6 

4 2 2 10 4 5 3 10 8 

5 1 1 10 2 5 4 10 9 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความพร้อมและมาตรการฉุกเฉิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

จากตารางที่ 80 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยใน มาตรฐานที่ 7 ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 10 , 9, 6, 8, 9
และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 5, 0, 6, 4, 2 
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ตารางที่ 81  ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย (รวมทุกมาตรฐาน
ประกอบด้วย 1.ด้านการจัดการทางการเงิน 2.ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 3.ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 4.ด้านการบริการ 5.ด้าน
บุคลากรประจ าค่ายมวย 6.ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 7.ด้านการยศาสตร์) 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

 

ค่ายมวย
ไทยแห่ง

ที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย  
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
คะแนน
ประเมิน 

 
มาตรฐาน 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 เต็ม ได ้  1 2 3 4 5 6 7 เต็ม ได ้

1 5 7 4 3 6 13 5 79 43  1 7 11 9 9 12 13 10 79 71 

2 3 4 4 3 6 14 0 79 34  2 8 13 7 9 12 13 9 79 71 

3 6 6 3 5 7 13 6 79 46  3 7 11 6 7 10 13 6 79 60 
4 6 7 3 4 5 12 4 79 41  4 7 11 5 7 10 13 8 79 61 

5 2 3 2 1 5 13 2 79 28  5 9 11 7 7 12 14 9 79 69 

หมายเหตุ:  มาตรฐานที่ 1 ด้านการจัดการทางการเงิน 
มาตรฐานที่ 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  
มาตรฐานที่ 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า  
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการ 
มาตรฐานที่ 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย  
มาตรฐานที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการยศาสตร์ 

จากตารางที่ 81 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทยรวมทุกมาตรฐานของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็น
แชมป์เวทีมาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 71 , 71, 60, 61, 69 และกลุ่มค่ายมวยไม่เป็น
แชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 42, 34, 46, 41, 28 
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ภาพที่ 32 ผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยรวมทุกมาตรฐาน โดย

จ าแนกตามกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน 

จากภาพที่ 32 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน มีคะแนน
ประเมินรวมทุกมาตรฐาน สูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์โดยกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที
มาตรฐานมีคะแนนประเมินคือ 71, 71, 60, 61, 69 และค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนน
ประเมิน คือ 43, 34, 46, 41, 28 ตามล าดับ 

ส าหรับผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการของค่ายมวย
ไทยรวมทุกมาตรฐาน โดยจ าแนกตามกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ ทดสอบแมน-วิทนีย์ยู (The Mann-Whitney U Test ) แสดงได้ดัง
ตารางที ่81 

  

ค่ายที่ 1
ค่ายที่ 2

ค่ายที่ 3
ค่ายที่ 4

ค่ายที่ 5

43

34
46

41

28

71 71

60 61 69

ค่ายมวยไม่เป็นแชมป์ ค่ายมวยเป็นแชมป์
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ตารางที่ 82 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการ
ของค่ายมวยไทยรวมทุกมาตรฐาน โดยจ าแนกตามกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และเป็น
แชมป์เวทีมาตรฐาน 

กลุ่มค่ายมวยไทย จ านวน 
Mean 
Rang 

The Mann -
Whitney U Test 

Z-test p-value 

ไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน 5 3.00 
0.000 -2.619* 0.009 

เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน 5 8.00 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
ค่าสถิติทดสอบ The Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า The Critical  
U values = 4, n1 = 5, n2 = 5, จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 1964) 
ผลการวิเคราะห์ค่าแมน-วิทนีย์ ยู (The Mann-Whitney U Test) 

จากตารางที่ 82 จะเห็นได้ว่าเมื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมิน
การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการ
ให้บริการของค่ายมวยไทยรวมทุกมาตรฐาน โดยจ าแนกตามกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์
เวทีมาตรฐาน มีผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่เป็นแชมป์เวที
มาตรฐานสูงกว่าค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (The 
Mann-Whitney U Test = 0, Z-test = -2.619, p-value = 0.009) นั้นหมายความว่า เกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถน าไปจ าแนกระดับ
การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในกลุ่มไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้แสดงว่าเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการ
ของค่ายมวยไทย ในการจ าแนกกลุ่มค่ายมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเกณฑ์คุณภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกณฑ์ใช้จ าแนกการคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปเข้าสู่ระดับ 1 -5 ดาว  
หรือเกณฑการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 1 ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในการจัดระดับ
ความส าคัญในแต่ละรายมาตรฐานที่แตกต่างกันทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการให้ข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ ทั้ง 7 มาตรฐานดังนี้ด้านการจัดการทางการเงิน 
น้ าหนักคะแนนร้อยละ  15 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย ความสะดวก น้ าหนักคะแนนร้อยละ  
20 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และ ความเป็นผู้น าน้ าหนักคะแนนร้อยละ  10  ด้านการบริการ
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น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย น้ าหนักคะแนนร้อยละ  20 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม น้ าหนักคะแนนร้อยละ  15 ด้านการยศาสตร์ น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้น าค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละของทั้ง 7 เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ ไปวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนื้อห า 
(Index of  Item Objective Congruence : IOC) โดยสามารถแสดงผลการศึกษา ค่าถ่วงน้ าหนัก
คะแนน รายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย พบว่า ทั้ง 7 มาตรฐาน ได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าค่าถ่วงน้ าหนัก ที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบ
ประเมิน การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 

เมื่อน ามาคิดคะแนนหาค่าความถ่วงน้ าหนักรายมาตรฐาน โดยการคิดร้อยละของคะแนน
รวมในแต่ละหมวด ให้รวมคะแนนที่ประเมินได้จากนั้นน ามาค านวณเป็นร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม
ของแต่ละหมวด โดยมีค่าน้ าหนักคะแนนของมาตรฐานแต่ละหมวดเป็นดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  ด้านการจัดการทางการเงิน  น้ าหนักคะแนนร้อยละ  15 
มาตรฐานที่ 2   ด้านสถานที่อปุกรณ์และสิ่งอ านวย  น้ าหนักคะแนนร้อยละ  20

 ความสะดวก 
มาตรฐานที่ 3   ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และ น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 

ความเป็นผูน้ า 
มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการ   น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 
มาตรฐานที่ 5  ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย  น้ าหนักคะแนนร้อยละ  20 
มาตรฐานที่ 6  ด้านคุณธรรมจริยธรรม   น้ าหนักคะแนนร้อยละ  15 
มาตรฐานที่ 7  ดา้นการยศาสตร ์   น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 

โดย *คะแนนรวมของมาตรฐานที่ 1 คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x 100 
             คะแนนเต็ม 

**คะแนนเทียบเท่าน้ าหนักของเกณฑ์ท่ี 1  =  คะแนนรวม x น้ าหนักคะแนน 
                  คะแนนเต็ม 
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ตารางที่ 83  ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 1 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 5 55.55 ผ่าน 8.00 0.15 
2 20 13 7 53.80 ผ่าน 10.76 0.20 
3 10 10 4 40.00 ไม่ผ่าน 4.00 0.10 
4 10 9 3 33.40 ไม่ผ่าน 3.33 0.10 
5 20 14 6 42.85 ไม่ผ่าน 8.57 0.20 
6 15 14 13 92.00 ผ่าน 13.92 0.15 
7 10 10 5 50.00 ผ่าน 5.00 0.10 

รวม 100 79 43   53.58 1.00 
จากตารางที่ 83 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์

เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 1 ผ่านร้อยละ 50 ในมาตรฐานที่ 1,2,6 และ7  เรียงตามล าดับดังนี้ 55.55, 53.8, 
92 และ 50 

ตารางที่ 84  ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที ่2 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 3 33.33 ไม่ผ่าน 5.00 0.15 
2 20 13 4 30.76 ไม่ผ่าน 6.15 0.20 
3 10 10 4 40.00 ไม่ผ่าน 4.00 0.10 
4 10 9 3 33.33 ไม่ผ่าน 3.33 0.10 
5 20 14 6 42.85 ไม่ผ่าน 8.57 0.20 
6 15 14 13 92.00 ผ่าน 13.92 0.15 
7 10 10 0 0.00 ไม่ผ่าน 0.00 0.10 

รวม 100 79 34   41.70 1.00 

จากตารางที่ 84 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์
เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 2 ผ่านร้อยละ 50 ในมาตรฐานที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 92 
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ตารางที่ 85 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 3 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 6 66.66 ผ่าน 10.00 0.15 
2 20 13 6 23.07 ไม่ผ่าน 9.23 0.20 
3 10 10 3 30.00 ไม่ผ่าน 3.00 0.10 
4 10 9 5 50.00 ผ่าน 5.55 0.10 
5 20 14 7 50.00 ผ่าน 10.00 0.20 
6 15 14 13 92.85 ผ่าน 13.92 0.15 
7 10 10 6 60.00 ผ่าน 6.00 0.10 

รวม 100 79 46   57.70 1.00 
จากตารางที่ 85 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์

เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 3 ผ่านร้อยละ 50 ในมาตรฐานที่ 1 ,4,5,6 และ 7 เรียงตามล าดับคือ 66.66, 50, 
50, 92.85 และ 60 

ตารางที่ 86 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 4 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 6 66.66 ผ่าน 10.00 0.15 
2 20 13 7 53.84 ผ่าน 10.76 0.20 
3 10 10 3 30.00 ไม่ผ่าน 3.00 0.10 
4 10 9 4 44.44 ไม่ผ่าน 4.44 0.10 
5 20 14 5 35.71 ไม่ผ่าน 3.54 0.20 
6 15 14 12 80.00 ผ่าน 12.85 0.15 
7 10 10 4 40.00 ไม่ผ่าน 4.00 0.10 

รวม 100 79 41   48.59 1.00 

จากตารางที่ 86 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์
เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 4 ผ่านร้อยละ 50 ในมาตรฐานที่ 1,2 และ 6  เรียงตามล าดับดังนี้ 66.66, 53.84 
และ 80 
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ตารางที่ 87 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 5 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 2 22.22 ไม่ผ่าน 3.33 0.15 
2 20 13 3 23.07 ไม่ผ่าน 4.61 0.20 
3 10 10 2 20.00 ไม่ผ่าน 2.00 0.10 
4 10 9 1 10.00 ไม่ผ่าน 1.11 0.10 
5 20 14 5 25.00 ไม่ผ่าน 7.14 0.20 
6 15 14 13 92.82 ผ่าน 13.92 0.15 
7 10 10 2 20.00 ไม่ผ่าน 2.00 0.10 

รวม 100 79 28   34.11 1.00 
จากตารางที่ 87 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยไม่เป็นแชมป์

เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 5 ผ่านร้อยละ 50 ในมาตรฐานที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 92.82 

ตารางที่ 88 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 1 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 7 77.80 ผ่าน 11.60 0.15 
2 20 13 11 84.60 ผ่าน 16.90 0.20 
3 10 10 9 90.00 ผ่าน 9.00 0.10 
4 10 9 9 100.00 ผ่าน 10.00 0.10 
5 20 14 12 85.70 ผ่าน 17.14 0.20 
6 15 14 13 92.80 ผ่าน 13.90 0.15 
7 10 10 10 100.00 ผ่าน 10.00 0.10 

รวม 100 79 71   88.54 1.00 

จากตารางที่ 88 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที
มาตรฐาน ค่ายที่ 1 ผ่านร้อยละ 50 ในทุกมาตรฐาน เรียงตามล าดับคือ 77.8, 84.6, 90 , 100, 85.7, 
92.8 และ 100 
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ตารางที่ 89  ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 2 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 8 88.80 ผ่าน 13.30 0.15 
2 20 13 13 65.00 ผ่าน 20.00 0.20 
3 10 10 7 70.00 ผ่าน 7.00 0.10 
4 10 9 9 100.00 ผ่าน 10.00 0.10 
5 20 14 12 85.70 ผ่าน 17.14 0.20 
6 15 14 13 92.85 ผ่าน 13.90 0.15 
7 10 10 9 90.00 ผ่าน 9.00 0.10 

รวม 100 79 71   90.34 1.00 
จากตารางที่ 89 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที

มาตรฐาน ค่ายที่ 2 ผ่านร้อยละ 50 ในทุกมาตรฐาน เรียงตามล าดับคือ 77.8, 84.6, 90 , 100, 85.7, 
92.8 และ 100 

ตารางที่ 90 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 3 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 7 77.80 ผ่าน 11.67 0.15 
2 20 13 11 84.60 ผ่าน 16.90 0.20 
3 10 10 6 60.00 ผ่าน 6.00 0.10 
4 10 9 7 77.80 ผ่าน 7.80 0.10 
5 20 14 10 71.42 ผ่าน 14.30 0.20 
6 15 14 13 92.85 ผ่าน 13.90 0.15 
7 10 10 6 60.00 ผ่าน 6.00 0.10 

รวม 100 79 60   76.57 1.00 

จากตารางที่ 90 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที
มาตรฐาน ค่ายที่ 3 ผ่านร้อยละ 50 ในทุกมาตรฐาน เรียงตามล าดับคือ 77.8, 84.6, 60, 77.8, 71.42, 
92.85 และ 60 
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ตารางที่ 91 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 4 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 7 77.80 ผ่าน 11.60 0.15 
2 20 13 11 84.60 ผ่าน 16.90 0.20 
3 10 10 5 50.00 ผ่าน 5.00 0.10 
4 10 9 7 77.80 ผ่าน 7.80 0.10 
5 20 14 10 71.40 ผ่าน 14.30 0.20 
6 15 14 13 92.80 ผ่าน 13.90 0.15 
7 10 10 8 80.00 ผ่าน 8.00 0.10 

รวม 100 79 61   77.50 1.00 
จากตารางที่ 91 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที

มาตรฐาน ค่ายที่ 3 ผ่านร้อยละ 50 ในทุกมาตรฐาน เรียงตามล าดับคือ 77.8, 84.6, 50, 77.8, 71.4, 
92.8 และ 80 

ตารางที่ 92 ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน ค่ายที่ 5 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
คะแนน
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน 

(ร้อยละ) 

คะแนน
เทียบเป็น
น้ าหนัก 

1 15 9 9 100.00 ผ่าน 15.00 0.15 
2 20 13 11 84.60 ผ่าน 16.90 0.20 
3 10 10 7 70.00 ผ่าน 7.00 0.10 
4 10 9 7 77.80 ผ่าน 7.80 0.10 
5 20 14 12 85.70 ผ่าน 17.14 0.20 
6 15 14 14 100.00 ผ่าน 15.00 0.15 
7 10 10 9 90.00 ผ่าน 9.00 0.10 

รวม 100 79 69   87.84 1.00 

จากตารางที่ 92 แสดงให้เห็นว่า ผลการหาค่าถ่วงน้ าหนักกลุ่มค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวที
มาตรฐาน ค่ายที่ 3 ผ่านร้อยละ 50 ในทุกมาตรฐาน เรียงตามล าดับคือ 100, 84.6, 70, 77.8, 85.7, 
100 และ 90 
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ตารางที่ 93 ผลการคิดคะแนนค่าถ่วงน้ าหนัก รวมทุกมาตรฐาน ประกอบด้วย 1.ด้านการจัดการทาง
การเงิน 2.ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 3.ด้านความสามารถเชิงกล
ยุทธ์และความเป็นผู้น า 4.ด้านการบริการ 5.ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย 6.ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ 7.ด้านการยศาสตร์ โดยจ าแนกตามกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์
และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน 

ค่าย
มวย
ไทย

แห่งที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย 
ไม่เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

 
ค่าย
มวย
ไทย

แห่งที่ 

คะแนนประเมินของกลุ่มค่ายมวย  
เป็นแชมป์ เวทีมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
คะแนน
ประเมิน 

 
มาตรฐาน 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 เต็ม ได ้  1 2 3 4 5 6 7 เต็ม ได ้

1 ✓ ✓    ✓ ✓ 100 53.58  1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 88.54 

2      ✓  100 41.70  2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 90.34 
3 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 100 57.70  3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 76.57 

4 ✓ ✓    ✓  100 48.59  4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 77.50 
5      ✓  100 34.11  5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 87.84 

 
ภาพที่ 33 ผลการคิดคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักรวมทุกมาตรฐาน 

จากตารางที่ 93 และภาพที่ 33 แสดงให้เห็นว่า ผลการคิดคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักรวมทุก
มาตรฐานของกลุ่มค่ายมวยแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวที
มาตรฐานโดยมีคะแนนเรียงตามค่ายดังนี้ 88.54, 90.34, 76.57, 77.50 และ 87.84 และกลุ่มค่าย
มวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีคะแนนดังนี้ 53.58, 41.70, 57.70, 48.59 และ 34.11  
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ค่ายที่ 1 ค่ายที่ 2 ค่ายที่ 3 ค่ายที่ 4 ค่ายที่ 5
ค่ายมวยไม่เป็นแชมป์ 53.58 41.7 57.7 48.59 34.11
ค่ายมวยเป็นแชมป์ 88.54 90.34 76.57 77.5 87.84
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ

ค่ายมวยไทย” ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์

ศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย

ไทยเพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยและเพ่ือพัฒนาเกณฑ์

การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของ

เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยโดยประยุกต์เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) เ พ่ือจัดท าคู่มือการประเมินการจัดการคุณภาพ

มาตรฐานของค่ายมวยไทยและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย 

โดยสมาชิกค่ายมวยไทยสามารถน ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

คุณภาพของค่ายมวยไทยให้ประสบความส าเร็จและสามารถบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้

ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน  (Maxed Method)  ระหว่างการวิจัยเชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน

ของค่ายมวยไทย ด้วยการด าเนินการวิจัยหลายขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนแรก เริ่มจากการท าวิจัย

เอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตของคุณลักษณะและรูปแบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย 

โดยการคัดเลือกและการวิเคราะห์เอกสารผลการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวคิดพ้ืนฐานขององค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยให้ได้มาตรฐาน และเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัย

อนาคตจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คนเพ่ือสกัดประเด็นแนวโน้มการจัดการ

คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยวิธี 

(Confirmatory factor Analysis) เป็นการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัว

แปรตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักว่ามีความสอดคล้องกัน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้ เป็น

แบบสอบถามที่พัฒนามาจากร่างแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยขององค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน

การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการท า EDFR ทั้ง 2 รอบ เพื่อวัดระดับความคิดเห็น

และเป็นการยืนยันความเหมาะสมข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและการทดลองใช้เกณฑ์การประเมิน
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ของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยประการสุ ดท้ายคือการ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่

พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย

เลือกใช้วิธีการของแมนวิทนีย์ (The Mann-Whitney U test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่ามัธยฐาน 2 ชุด 

สรุปผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของคุณลักษณะและรูปแบบการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย แนวคิดความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า แนวคิดการ
บริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ แนวคิดการจัดการด้านการเงิน แนวคิดด้านอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก แนวคิดเกี่ยวกับการยศาสตร์ แนวคิดความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม เกณฑ์
มาตรฐานค่ายมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
พัฒนาเป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
จากนั้นสอบถามเพ่ือตรวจทานฉันทามาติกับผู้เชี่ยวชาญที่ถูกสัมภาษณ์ในรอบแรก แล้วท าการ
สังเคราะห์ข้อมูล ได้แนวโน้มของการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย
มวยไทย  

1.ผู้ วิจัยได้วิจัยเอกสารหลังจากคัดเลือกเอกสารแล้วจึงน าเอกสารมาศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎี เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท าการคัด
กรองคุณภาพเนื้อหา ซึ่งหลังจากวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนั้นพบว่า มีแนวคิดทฤษฎีหลักที่อยู่ในกรอบ
งานวิจัยประกอบด้วย 11 ด้านคือ การจัดการด้านการเงิน ด้านการยศาสตร์ ด้านความสามารถเชิงกล
ยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้านเทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านนวัตกรรม ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม ด้านความคล่องตัวและความยืดหยุ่น 
ด้านอารมณ์ ด้านการบริหารจัดการคนและเพ่ิมขีดความสามารถ  

2.น ากรอบข้อมูลที่ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน (Macmillan, 
1971)ได้แนวโน้มลดลงคือ 7 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย คือ การจัดการทางการเงิน 
ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้าน
การบริการ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการยศาสตร์ โดยสรุปเป็น
เกณฑ์ (2FS-PHE) ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักที่  1 ด้านการจัดการทางการเงิน (Financial Management) 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย (2 การจัดการ
ผลประโยชน์ของนักมวย 
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องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility 
Planning) ประกอบด้วย3 องค์ประกอบย่อยคือ (1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล (2 อุปกรณ์
เฉพาะค่ายมวย (3 อุปกรณ์เสริม 

องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic 

Capability and Leadership)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การจัดท ากลยุทธ์ 2) การ

น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ด้านการบริการ (Service Quality) ประกอบด้วย 2 องค์ประ 

กอบย่อยคือ (1 หลักสูตร (2 การให้บริการ 

องค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย (People Management and 

Empowerment)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 หัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย  

(2 ผู้ฝึกสอน/ครูมวยไทย 

องค์ประกอบหลักที่ 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) ประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบย่อย (1 ระดับค่ายมวย (2 ระดับบุคคล  

องค์ประกอบหลักที่ 7 ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ

ย่อย (1 ความพร้อมมาตรการฉุกเฉิน (2 อุปกรณ์การปฐมพยาบาล   

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาโดยสร้าง 

เป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้  ด้านการจัดการทางการเงิน ( Financial 

Management) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย  

(2 การจัดการผลประโยชน์ของนักมวย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility 

Planning) ประกอบด้วย3 องค์ประกอบย่อยคือ (1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล (2 อุปกรณ์

เฉพาะค่ายมวย (3 อุปกรณ์เสริม ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า (Strategic 

Capability and Leadership)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การจัดกลยุทธ์ 2) การน า

กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้านการบริการ (Service Quality) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ  

(1 หลักสูตร (2 การให้บริการ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย (People Management and 

Empowerment)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 หัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย  

(2 ผู้ฝึกสอน/ครูมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) ประกอบด้วย  

2 องค์ประกอบย่อย (1 ระดับค่ายมวย (2 ระดับบุคคล ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ประกอบ 

ด้วย 2 องค์ประกอบย่อย (1 ความพร้อมมาตรการฉุกเฉิน (2 อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
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เมื่อน าผลการสอบถามเพ่ือตรวจฉันทามติเชิงปริมาณกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน

พบว่า ทุกข้อความที่น ามาใช้เป็นองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ

ค่ายมวยไทย ได้แก่  ด้านการจัดการทางการเงิน (Financial Management) ประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบย่อยคือ (1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวยมี 5 เกณฑ์การพิจารณา (2 การจัดการ

ผลประโยชน์ของนักมวยมี 4 เกณฑ์การพิจารณา ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

(Facility Planning) ประกอบด้วย3 องค์ประกอบย่อยคือ (1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลมี 5 

เกณฑ์การพิจารณา (2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวยมี 4 เกณฑ์การพิจารณา (3 อุปกรณ์เสริมมี 4 เกณฑ์

การพิจารณา ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ( Strategic Capability and 

Leadership)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การจัดกลยุทธ์มี 5 เกณฑ์การพิจารณา 2) 

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมี  5 เกณฑ์การพิจารณา ด้านการบริการ (Service Quality) 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 หลักสูตรมี 5 เกณฑ์การพิจารณา (2 การให้บริการมี 4 

เกณฑ์การพิจารณา ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย (People Management and Empowerment)  

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 หัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย มี 9 เกณฑ์การพิจารณา 

(2 ผู้ฝึกสอน/ครูมวยไทยมี 5 เกณฑ์การพิจารณา ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย (1 ระดับค่ายมวยมี 5 เกณฑ์การพิจารณา (2 ระดับบุคคลมี 9 

เกณฑ์การพิจารณา ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย (1 ความ

พร้อมมาตรการฉุกเฉินมี 6 เกณฑ์การพิจารณา (2 อุปกรณ์การปฐมพยาบาลมี 4 เกณฑ์การพิจารณา 

มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่จะใช้เป็นองค์ประกอบ แนวทางการประเมินการ

จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยมี 7 องค์กอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 79 เกณฑ์

การพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor Analysis : 
CFA) ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบการวัดคุณสมบัติได้ตรงตาม
องค์ประกอบของระบบการคุณภาพค่ายมวยไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เครื่องมือ
ที่ใช้ในขั้นตอนย่อยนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากร่างแนวโน้มหลักและแนวโน้มย่อยของ
องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยจากการท า EDFR ทั้ง 
2 รอบ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นและเป็นการยืนยันความเหมาะสมข้อค าถามที่ใช้วัดในแต่ละด้านและ
สามารถน าไปเป็นตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย 
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1.ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้โดย กลุ่มค่ายมวยไทยที่ได้รับการจด
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ด าเนินการ
ฝึกซ้อมกีฬามวยไทยอาชีพและให้บริการแก่บุคคลที่สนใจมวยไทยและเป็นค่ายมวยที่ติดอันดับ 1 ใน 
10 ของทุกรุ่นน้ าหนัก ในการจัดอันดับแชมป์ประจ าเวทีราชด าเนิน และแชมป์ประจ าเวทีลุมพินี 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) พบว่า องค์ประกอบ
หลักที่ 1 การจัดการทางการเงิน ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.69-4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.67-1.02 องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้าน
สถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.59-4.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ 0.64-1.03  องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.46-4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.80-1.09 องค์ประกอบ
หลักที่ 4 ด้านการบริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.55-4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ 0.72-1.03 องค์ประกอบหลักท่ี 5 ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.47-4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.76-0.98 องค์ประกอบหลักท่ี 6 ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.44-4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.70-1.07 องค์ประกอบ
ที่ 7 ด้านการยศาสตร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.57-4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 
0.75-1.10 จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันของเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทย สามารถน ามาใช้ประเมินได้ 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index of  Item Objective Congruence : 
IOC) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น ค่ายมวยไทยที่ ได้รับการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการกีฬา
มวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ด าเนินการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยอาชีพและให้บริการแก่
บุคคลที่สนใจมวยไทย ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling) จ านวน 3 แห่ง ที่มีนักกีฬาในค่ายเป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน เพ่ือสรุปเป็นเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย  โดยมี 7 องค์กอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 79 เกณฑ์
การพิจารณา โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงและวัดได้ตรง
จุดประสงค์ สามารถใช้เป็นแบบประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยได้ หลังจากนั้น
ได้พัฒนาเป็นคู่มือเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย (2FS-PHE) ราย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการ
คุณภาพของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและการให้บริการค่ายมวยไทย
ตามแนว (The Mann-Whitney U Test) เป็นการน าแบบประเมินและคู่มือเกณฑ์การประเมินการ
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จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ไปประเมินการจัดการคุณภาพกับค่ายมวยไทย ทั้ง 10 แห่ง
โดยจ าแนกเป็นค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานและเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์การฝึกซ้อม
และการให้บริการของค่ายมวยไทย 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง มีผลการประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่าย

มวยไทยที่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานสูงกว่าค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (The Mann-Whitney U Test = 0, Z-test = -2.619, p-value = 0.009) นั้นหมายความ

ว่า เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถน าไป

จ าแนกระดับการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในกลุ่มไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวที

มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้แสดงว่าเกณฑ์การประเมิน

การจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและ

การให้บริการของค่ายมวยไทย ในการจ าแนกกลุ่มค่ายมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 1 ได้ข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญใน
แต่ละรายมาตรฐานดังนี้ มาตรฐานดังนี้ด้านการจัดการทางการเงิน น้ าหนักคะแนนร้อยละ  15 ด้าน
สถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวย ความสะดวก น้ าหนักคะแนนร้อยละ  20 ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์
และ ความเป็นผู้น าน้ าหนักคะแนนร้อยละ  10  ด้านการบริการน้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 ด้าน
บุคลากรประจ าค่ายมวย น้ าหนักคะแนนร้อยละ  20 ด้านคุณธรรมจริยธรรม น้ าหนักคะแนนร้อยละ  
15 ด้านการยศาสตร์ น้ าหนักคะแนนร้อยละ  10 และน าค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละของทั้ง 7 เกณฑ์
มาตรฐานไปวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( Index of  Item Objective Congruence : IOC) 
พบว่า ทั้ง 7 มาตรฐาน ได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการค่ายมวยไทยสามารถน าไปจัดระดับความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป  

  



  240 

อภิปรายผล 

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย สืบเนื่อง
จากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแตกต่างจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิง จนยากที่จะ
คาดการณ์ได้ว่าการบริหารจัดการองค์การ (Organizations and Management) ในอนาคตนั้นจะมี
รูปแบบเป็นอย่างไร (วาสนา ศรีอัครลาภ และจิราวรรณ คงคล้าย, 2559) ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจ
ต่างๆ ที่ต้องมีการเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจัดการในทุกรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภครวมถึงการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรวม
และกระจายข้อมูล (Grose, 1987) องค์กรกีฬาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ มองหาโอกาสในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงการ
บริหารงานในแบบเดิมๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบัน (สัญญา รัตนไพวงศ์ และ
ธัญลักษณ์ หงษ์โต, 2560) จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น ประกอบด้วยมาตรฐาน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้คือ ด้านการจัดการ
ทางการเงิน (Financial Management) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การวางแผนทาง
การเงินของค่ายมวย (2 การจัดการผลประโยชน์ของนักมวย ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Facility Planning) ประกอบด้วย3 องค์ประกอบย่อยคือ (1 ลักษณะอาคารและการ
สุขาภิบาล (2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย (3 อุปกรณ์เสริม ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็น
ผู้น า (Strategic Capability and Leadership)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 การจัดกล
ยุทธ์  2) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้านการบริ การ (Service Quality) ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบย่อยคือ (1 หลักสูตร (2 การให้บริการ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย (People 
Management and Empowerment)  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ (1 หัวหน้าค่ายมวย/
ผู้จัดการค่ายมวย (2 ผู้ฝึกสอน/ครูมวยไทย ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Honesty and Integrity) 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย (1 ระดับค่ายมวย (2 ระดับบุคคล ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย (1 ความพร้อมมาตรการฉุกเฉิน (2 อุปกรณ์การปฐมพยาบาล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อเป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยคือ (2FS-PHE) 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพขั้นตอนการวิจัยแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยในอนาคต ดังนี้ 
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ภาพที่ 34 ขั้นตอนการวิจัยแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทยในอนาคต 

ด้านการจัดการทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อยคือ 1) การวางแผนทาง
การเงินของค่ายมวย และ2)การจัดการผลประโยชน์ของนักมวย ซึ่งสอดคล้องกับ (Deepika & Rani, 
2014) กล่าวว่าองค์การธุรกิจทุกขนาดมีความจ าเป็นต้องตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยมี
หน้าที่หลัก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การในการวางแผนและควบคุมการเงิน ทั้งนี้ค่ายมวยต้องมี
การก าหนดกลยุทธ์ในการใช้จ่ายงบประมาณของค่ายมวยรวมถึงมีการพิจารณาก าหนดแนวทางการ
ท างานให้ บรรลุเป้าหมายโดยมีการจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการท างานภายในค่ายมวยให้เป็น
ระบบ โดยการควบคุม และก าหนดกระบวนการสร้างนักมวย 1 คนให้ประสบความส า เร็จจะต้องมี 
กระบวนการอย่างไร วิธีการแก้ไขการปฏิบัติงานตลอดจนการด าเนินงานตามแผน และการประเมิน
แผนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย (สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, 2557) รวมถึงการจัดการผลประโยชน์ของ
นักมวยเป็นแรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยและเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของนักมวยไทยและค่ายมวย
ไทย (ยุพาพร โคตรทอง, 2554) รวมถึงการจัดการด้านผลประโยชน์ที่นักมวยจะได้รับเป็นเงินที่ให้เป็น
ค่าตอบแทนแก่นักมวยในการแข่งขันมวยแต่ละครั้งตามที่ได้ท าข้อตกลงไว้ต้องมีความยุทติธรรมและ
โปร่งใส (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติกีฬามวย, 2542)  

พัฒนาเกณฑ์

น้้าหนักคะแนนร้อยละ

ตรวจสอบความสอดคล้อง

ประเมิน Mann-Whitney U Test

พัฒนาคู่มือ

ยกร่างเกณฑ์การประเมิน

ยืนยันองค์ประกอบ CFA

ร่างองค์ประกอบ

การประยุกต์ใช้เทคนิควิจัยนาคต EDFR

คุณลักษณะและรูปแบบ

การวิจัยเอกสาร
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ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อยคือ 1)
ลักษณะอาการและการสุขาภิบาล 2)อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย และ3)อุปกรณ์เสริม มีความสอดคล้อง
กับ (รักชนก มณีรัตน์, 2550) การบริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งอ านวยความสะดวกมีบทบาทส าคัญในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือให้เข้าถึง
เป้าหมายขององค์การ (วิจิตรบุษบา อารมณ์, 2545) การบริหารจัดการอุปกรณ์ในการให้บริการต้องมี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมและมีความเฉพาะต่อกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ สถานที่ และอุปกรณ์ (Sport England, 2012) และสอดคล้องกับ (อนุวัฒน์ ถือ
อยู่, 2554) การจัดการสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะของที่ พักอาศัยให้มีความสะดวกในขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ มีอุปกรณ์และสื่อสันทนาการตามสมควรให้แก่นักมวยและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้มีการผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามในปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของค่ายมวยซึ่งมีผลต่อการพักผ่อนและพัฒนาศักยภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ซึ่งในส่วนส าคัญท่ีสุดคือด้านที่
พักอาศัย อุปกรณ์เครื่องนอนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ และสอดคล้องกับ (กฤษดา 
ตามประดิษฐ์, 2559) ในการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและต้องได้รับรอง
มาตรฐานค านึงถึงความปลอดภัยโดยต้องมีการวิเคราะห์วางแผนความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬารวมถึงความหลากหลายและทันสมัยของอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกาย (ธัญลักษณ์ หงษ์โต และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559) 

ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า แบงออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ  
1) การจัดท ากลยุทธ์ และ2) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์และการประเมินผลควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก่อนการจัดท ากลยุทธ์ (อาภาศิริ โกฏิสิงห์, 2561) 
และเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติผู้บริหารต้องสร้างความไว้วางใจในการบริหารงานองค์กรเพราะความ
ไว้วางใจมีผลต่อพฤติกรรมที่ดีของสมาชิกในองค์กร การถ่ายทอดกลยุทธ์และการสื่อสารที่ดีสร้างความ
ไว้วางใจและมั่นใจในการท างาน (ธัญลักษณ์ หงษ์โต และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) โดยรูปแบบ
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติต้องมีการวางแผนก าหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและน าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติต่อไป (ประภาส อนันตา และ 
เสฐียรพงษ์ ศิวินา, 2556) 

ด้านการบริการ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1)บริการหลักสูตร และ2)การ
ให้บริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (พิจิตรา ทีสุกะ, 2556) รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองคือ การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
การตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้โดยมีสาระการสอนคือการวางแผนหลักสูตร การออกแบบ
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หลักสูตร การจดระบบหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรถือเป็นงานบริการ
อย่างหนึ่งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความสอดคล้องกับ (สุภัทรา 
อินทร์ค า, 2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์ออกก าลังกาย คือ ความ
คาดหวังของลูกค้าที่มีต่อคุณค่าของการบริการ รวมถึงคุณภาพของการบริการ ซึ่ง หากธุรกิจสามารถ 
ให้บริการได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง มีคุณภาพ และสามารถให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าของการบริการ ในการ
ออกแบบการฝึกรวมถึงความเหมาะสมของโปรแกรมกับแต่ละบุคคล อีกท้ังมีความสอดคล้องกับ (เพ็ญ
ศรี วรรณสุข, 2556) กล่าวว่าสมรรถนะการให้บริการ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ในศาสตร์ที่
ถูกต้องมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับมากรวมถึง (Minh, Ha, Anh, & Matsui, 2015) 
คุณภาพการให้บริการมีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าที่ผู้บริหาร
ต้องมุ่งเน้นไปที่การเอาใจใส่ความน่าเชื่อถือการตอบสนอง ความเชื่อมั่น และสมรรถนะในการ
ให้บริการของบุคลากร 

ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1)หัวหน้าค่าย
มวย/ผู้จัดการค่ายมวย และ2)ผู้ฝึกสอน/ครูมวย สอดคล้องกับ (อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554) มาตรฐาน
คุณภาพค่ายมวยไทยในประเทศไทยที่องค์ประกอบหลักในการพัฒนาวงการกีฬามวยไทย คือ 
มาตรฐานด้านการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาตนเองให้กับนักมวยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
ค่ายมวยเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกคนในค่ายมวย รวมถึงคุณภาพ
การให้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาติต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทย มีความสัมพันธ์ใน
ด้านการดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้าค่าย การสร้างความปลอดภัยในค่ายมวย ความน่าเชื่อถือของ
บุคลากรค่ายมวย การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และการจัดครูฝึกที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีมาตรฐานในการฝึกสอน (ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และคมกริช 
เชาว์พานิช , 2557) อย่างไรก็ตาม มวยไทยได้รับความสนใจมากขึ้นจากทุกเพศทุกภัยดังนั้น 
วิทยาศาสตร์การกีฬาถือว่าเป็นวิทยาการที่มีบทความส าคัญในการพัฒนากีฬามวยไทยซึ่งสอดคล้องกับ 
(MOHAMAD et al., 2016) การศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากีฬาของมวยไทย จะ
มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ (ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, 2557) กล่าวว่า กลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้การจัดการแข่งขันมวย
ไทยในอนาคตประสบความส าเร็จคือการสร้างนักกีฬาและทรัพยากรบุคคลในวงการมวยไทยให้มี
ประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการแข่งขันมวยไทยเพ่ือส่งเสริมมวยไทยใน
อนาคต 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1)ระดับค่ายมวย และ2)
ระดับบุคคล สอดคล้องกับ (อาคม มากมีทรัพย์ , 2557) จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านความเมตตากรุณา ด้านกัลยาณมิตร ด้านธรรมาภิบาล ด้านความยุติธรรม ด้าน
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ความซื่อสัตย์ ด้านการบังคับตนเอง ด้านความมีเหตุผล ด้านการเป็นผู้น าด้านการปกครอง ด้านความ
มีวินัย และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่เปิดให้เล่นการพนันอย่างเสรี 
โดยใช้นักมวยเป็นเกมส์การแข่งขันมีเงินเป็นเดิมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ธัญลักษณ์ หงษ์โต และ พิทักษ์ 
ศิริวงศ,์ 2560) ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนท างานโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด ด้านความต้องการ ต้องอดทนต่อสิ่งยั่วยุและมีความเพียงพอต่อสิ่งที่ตนมีรวมถึงมีความรักความ
ศรัทธาในอาชีพ คุณธรรมจริยธรรมยังเป็นตัวก าหนดความสามารถของผู้น าในการบริหารจัดการค่าย
มวยให้สามารถด ารงอยู่ได ้

ด้านการยศาสตร์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1)ความพร้อมและมาตรการ
ฉุกเฉิน และ 2)อุปกรณ์ปฐมพยาบาล สอดคล้องกับ (Zazryn, Finch, & McCrory, 2003) กล่าวว่า
กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่มีการบาดเจ็บค่อนข้างสูงในบริเวณ หัว, ใบหน้าและล าคอ (52.5%) รองลงมา
คือส่วนล่าง (39.8%) โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ต่ ากว่าขา (23.3%), ใบหน้า (19.4%) และอาการ
บาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ (17.2%) และการบาดเจ็บฟกช้ ารอยแดงพบมากที่สุด ถึง64% ของการ
บาด ดังนั้นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หรือการฟิตซ้อมร่างกายให้มีความแข็งแรงเนื่องจากลักษณะ
รูปร่างรวมถึงประสบการณ์ มีผลต่อความรุนแรงของการเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Demorest & Koutures, 2016) กล่าวว่าการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการ
บาดเจ็บ อุปกรณ์ป้องกันส าหรับเด็กมีความแตกต่างกันออกไปของขนาด สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการดูแล
อย่างจริงจังเพ่ือช่วยปกป้องนักกีฬาเด็กให้เกิดความปลอดภัย โดยมีความสัมพันธ์กับ (ธีรวุฒิ ชูภักดี 
และวัฒนา ทรงนิสัย, 2560) กล่าวว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆ จ าเป็นต้องมีการอบรมให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในกิจกรรม รวมถึงการบังคับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และที่ส าคัญอีกประการคือการวางแผน
ส าหรับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่อาจเกิดข้ึน 

การพัฒนาเกณฑ์การจัดการคุณภาพนี้ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบการค่ายมวยไทย ในการพัฒนาระบบการบริหารให้เกิดคุณภาพในการด าเนินงานอัน
น าไปสู่การยกระดับค่ายมวยไทยที่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานไปสู่ค่ายมวยไทยแชมป์ระดับเวที
มาตรฐานและระดับโลกต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Wen, Prybutok, & Xu, 
2011) บ่งบอกให้เห็นว่า องค์การไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การบริหารจัดการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพได้นั้นจะประกอบด้วยเกณฑ์ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้น
ที่ลูกค้าและการส่งเสริมการขาย เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้การพัฒนาคู่มือเกณฑ์และแบบประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย

ไทย นี้ได้จัดท าขึ้นก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย เพ่ือต้องการที่จะน าคู่มือและเกณฑ์การประเมิน
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นี้ไปใช้ทดลองประเมินกับกลุ่มค่ายมวยไทย ส าหรับตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การ

ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานการฝึกซ้อมและ

การให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้น 

สามารถจ าแนกความแตกต่างของการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยได้ โดยสามารถ

จ าแนกกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และเป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน โดยคะแนนประเมินการจัดการ

คุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานสูงกว่าระดับค่ายมวยไม่เป็นแชมป์เวที

มาตรฐานในทุกมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับบริบทการ

ด าเนินงานของค่ายมวยไทย รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่จัดท าขึ้นนี้ ได้มีการก าหนดค่าน้ าหนักร้อยละใน

แต่ละรายมาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงความส าคัญในทางปฏิบัติของค่ายมวย ซึ่งในด้านที่มีค่าน้ าหนักร้อย

ละในระดับที่สูงจะเน้นไปในด้านที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเห็นผลได้เร็วเพ่ือเป็นการ

เร่งรัดกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการก าหนดคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย แต่ถึง

อย่างไรส าหรับมาตรฐานที่มีค่าคะแนนลดลั่นลงมานั้น ก็ไม่ควรมองข้ามเพราะถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วย

พัฒนากระบวนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าให้กับค่ายมวยไทยได้ 

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทยประกอบด้วย

สาระส าคัญต่างๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งบทน า หลักเกณฑ์และค าจ ากัดความ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของ 7 

เกณฑ์มาตรฐานและส่วนที่ 3 วิธีการและแนวทางการประเมิน โดยเพ่ือให้ผู้ท าการประเมินใช้

ด าเนินการประเมินตามรูปแบบซึ่งจะท าให้ผู้ให้ข้อมูล เข้าใจตรงกันและชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง ใน

การปฏิบัติการประเมินที่ถูกต้องตามรูปแบบการประเมิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

การจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน (ธีระวัฒน์ จันทึก และ เสรี ชัดแช้ม, 2557) และเกณฑ์การ

รับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 

2553) ที่ใช้ในการจ าแนกระดับ 1 ดาว ถึง 5 ดาว นั้นหมายถึงเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ

มาตรฐานของค่ายมวยไทยที่พัฒนาขึ้นทั้ง 7 มาตรฐาน ใช้ในการจ าแนกกลุ่มค่ายมวยไม่เป็นแชมป์และ

เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิผล 

ทั้งนี้จากการน าคู่มือและเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทยไปทดลองประเมินแล้วนั้นท าให้ทราบว่าการด าเนินงานของค่ายมวยไทยในกลุ่มแชมป์เวที
มาตรฐาน ค่อนข้างมีความพร้อมในด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงจ านวนและ
สมรรถนะของบุคลากรในค่ายมวยค่อนข้างดีเนื่องจากมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี มีการ
ก าหนดแหล่งที่มาของเงินทุนรวมถึงมีการวางแผนอนาคตทางการเงินโดยการต่อยอดผลก าไรที่ได้มา
จากการลงทุนท าให้สามารถพัฒนาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก สนามมวยค่ายมวยและ
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การน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้กับมวยไทยให้ครอบคลุมทุกด้านในการบริหาร
จัดการให้ครอบคลุมทั้งระบบและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมให้
น่าอยู่ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและการเรียน
การสอน (อนุวัฒน์ ถืออยู่, 2554) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการด้านการเงินนั้นเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์บางประการในการพัฒนาระบบการจัดการขององค์การให้มีความ
คล่องตัวและมีอ านาจการต่อรองของค่ายมวยได้มากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีนั้นจะ
ท าให้เป็นก าหนดแนวทางส าหรับหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายมวยในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการ
บริหารจัดการต่อไปได้ (Pretorius & Pretorius, 2009) 

ในส่วนของกลุ่มค่ายมวยไทยที่ไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานเกือบทุกมาตรฐานมีคะนนการ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยอยู่ในระดับที่ต่ ามากในหลายตัวบ่งชี้ เช่น การ
วางแผนกลยุทธ์ สมรรถนะครูมวยหรือผู้ฝึกสอน การจัดการทางการเงิน ลักษณะอาคารและการ
สุขาภิบาลในด้านอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงความพร้อมในมาตรการฉุกเฉิน ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการค่าย
มวยที่ยังไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่าน ที่จะต้องด าเนินการให้มีการเพ่ิมระดับ
การจัดการคุณภาพ เพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  ทั้งในด้านอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยวที่จะมีการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะการ
ต่อสู้ของกีฬามวยไทย รวมถึงการผลักดันกีฬามวยไทยให้ก้าวไกลไปถึงกีฬาโอลิมปิกต่อไป (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) อีกทั้งกีฬามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศครอบคลุมด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การท่องเที่ยว และกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในการผลักดันประเทศให้มี
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้านต่อไปได้ (Oloyede, 2012) 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ากลุ่มค่ายมวยไทยที่ไม่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมีระดับการให้
คะแนนอยู่ในระดับที่ต่ าในทุกมาตรฐาน ยกเว้นคะแนนการประเมินในมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับที่ดีและผ่านเกณฑ์ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ไม่ส าคัญว่าเงินทุนจะมีมากหรือมี
น้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ค่ายมวยสามารถด ารงอยู่ได้และด ารงอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะการยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบธรรม ไม่คด
โกงต่อผู้อื่นทั้งในระดับค่ายมวย และระดับบุคคล (Piaget, 1960) รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติที่ดีร่วมกันการเชื่อฟังค าสั่งและยอมปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าคุณธรรมจริยธรรม
เกิดข้ึนได้จากคุณงามความดีและจิตส านึกท่ีดี ไม่สามารถแบ่งได้ด้วยเงินตรา หรือความสามารถในการ
แข่งขัน  เพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษา รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน (ปาริชาติ ธีระวิทย์,2018) รวมถึงในสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยองค์การหลายแห่งทั่วโลกล้มเหลวจากการบริหาร เนื่องจากผู้บริหารขาด
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร (Engelbrecht, Mahembe, & Heine, 2015) 
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ทั้งนี้ จากการน าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยไป
ทดลองใช้โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพบว่า ด้านคณะกรรมการผู้ประเมินขาดการส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างทีมงาน เพราะมีแนวคิดว่าผู้ร่วมงานเข้าใจข้อมูลต่างๆ  ดีแล้ว รวมถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญและการบริหารเวลายังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องด าเนินการปรับปรุงกระบวนการด้านระบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) ในการสอนเทคนิคการสัมภาษณ์ การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงมี
ระบบการสื่อสารระหว่างทีมงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการ
บริหารเวลา 

รวมถึงค่ายมวยที่ประกอบด้วยหัวหน้าค่ายมวยหรือผู้จัดการค่ายมวย ผู้ฝึกสอนและ

นักมวยในค่ายมวย ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ระบบการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลยัง

ล้มเหลว เนื่องจากว่าค่ายมวยไม่รับรู้ถึงความส าคัญและไม่รับรู้ถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ ทั้งนี้การ

เรียนรู้ในการฝึกการสัมภาษณ์ รวมถึงมีการประชุมรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงานในค่ายมวยและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างาน กระบวนการท างานก่อนที่จะมีการประเมินเพ่ือให้การประเมินเกิด

ความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน จะท าให้ได้ข้อมูลตรงตามเกณฑ์การประเมินที่ได้

ก าหนดไว้ 

ดังนั้น การพัฒนาคู่มือและเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย

ไทยในอนาคต ช่วยในการพัฒนาและขับเคลื่อนกีฬามวยไทยให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเสถียรภาพด้านการเมือง สังคมโดยไม่ท าลายสภาวะแวดล้อม รวมถึง

สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในการก าหนดกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความยั่งยืน

ของการด าเนินงานสถานประกอบการค่ายมวยไทยในด้านกีฬาอาชีพหรือส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของ

ชนชาติไทยต่อไปในอนาคต ด้วยเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานค่ายมวยไทย (2FS-PHE) 

จากภาพที่ 35 แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน  

ของค่ายมวยไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล โดยใช้ชื่อเกณฑ์การประเมินนี้ว่า 2FS-PHE ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการท างานของค่ายมวยให้ประสบความส าเร็จเรียบร้อย  

และราบรื่น รวมถึงองค์ประกอบที่จะท าให้การบริหารงานของค่ายมวยเกิดความยั่งยืน สรุปทุดท้าย  

คือ เมื่อการบริหารงานของค่ายมวยมีคุณภาพที่ดีจึงท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึง 

มีผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านกีฬาอาชีพ นั้นคือท าให้ประเทศไทย  

มีแชมป์กีฬามวยไทยอาชีพ แชมป์กีฬามวยไทยระดับโลก และแชมป์กีฬามวยไทยโอลิมปิกเกมส์  

ในอนาคตอันใกล้ ด้านเศรษฐกิจ เพราะกีฬามวยไทยในปัจจุบันช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ 

และการท่องเที่ยวอย่างสูง เพ่ิมอัตราการจ้างงาน เกิดปรากฏการแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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เกิดการซื้อขายนักกีฬาอาชีพและช่วยขจัดความยากจน ด้านการเมือง กีฬามวยไทย ช่วยให้เกิดการ
เสริมสร้างเครือข่ายภาคีองค์กรระดับโลกในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างความเชื่อ
ใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรข้ามวัฒนธรรม และกีฬามวยไทยยังช่วยสร้างสันติภาพหลัง
เกิดความขัดแย้งอีกด้วย ด้านสังคม ในการพัฒนาค่ายมวยไทยส่งผลทางบวกต่อประเทศไทยคือด้าน
สังคม คือส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพกายและการพัฒนาทางการที่ดี พัฒนาสุขภาพจิต ป้องกัน
และจัดการกับโรค NCDs คือ (Non-communicable diseases) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคท่ีไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ 
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตเช่นการไม่ออกก าลังกาย การทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ยกตัวอย่างเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหลาน และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อค่าย
มวยพัฒนาระบบการจัดการอาคารสถานที่และการสุขาภิบาลที่ดีส่งผลถึงระบบการดูแลทรัพยากรใน
ค่ายมวยในการ บูรณะฟ้ืนฟูให้มีสภาพที่สวยงาม ช่วยถนอมรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการยืดอายุการใช้งาน
รวมถึงลดปริมาณขยะของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกลุ่มค่ายมวยไทย 
1.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทองเที่ยวและกีฬาของภาครัฐ 

คณะกรรมการกีฬามวยไทยที่ดูแลในส่วนของค่ายมวยไทยในประเทศไทย ควรมีการท าความร่วมมือ
กับภาครัฐเพ่ือจัดท าเป็นระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย เพ่ือยกระดับศิลปะการต่อสู่
ของไทยทั้งในเชิงอาชีพและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู ระดับสากล อีกทั้งควรมีระบบการ 
บริหารงานขององค์กรที่มีการประสานงานกับภาครัฐไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการท างานของ
แต่ละหน่วยงานประสานสอดคลองกันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐไดก าหนดไว้ การพัฒนาการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ไดแก ด้านการ
จัดการทางการเงิน ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และ
ความเป็นผู้น า ด้านการบริการ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการยศาสตร์ 
โดยทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถน าไปยกระดับการจัดการคุณภาพของค่ายมวยไทย นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมครูมวยไทยให้เกิดการพัฒนาสร้างคุณค่าในตัวเองให้มีความรู้เกิดทักษะอย่างแท้จริงและ
ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการฝึกซ้อม การให้ความรู้ส าหรับนักมวยในด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูมวยในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดค่ายมวยไทยระดับโลก และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับนักมวยไทยที่ไม่สามารถท าการแข่งขันมวยไทยอาชีพได้แล้ว แต่ยังสามารถน า
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของค่ายมวยไทย โดยภาครัฐควรเร่งพัฒนาองค์กรย่อยที่
รับผิดชอบกีฬามวยไทยทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการ
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พัฒนาค่ายมวย ครูมวยรวมถึงนักกีฬามวยไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพใน
วงการนี้ได้ต่อไปในอนาคต 

1.2 เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในเชิงธุรกิจและการแข่งขันกีฬา 
ภาครัฐควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ โดย
สามารถใช้ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการเลือกพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการฝึกสอนกีฬามวยได้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ปกป้องนักมวยจากการบาดเจ็บ  รวมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการค่ายมวยไทย การ
ฝึกซ้อม การให้บริการ การเงิน การบริหารงานบุคคล เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งหลักการพัฒนาค่ายมวยไทย ให้ได้มาตรฐานตามหลักการ FS2-PHE จะส่งผลถึง กีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ คือสร้างแชมป์มวยไทยอาชีพ สร้างแชมป์มวยไทยระดับโลก และสร้างแชมป์มวยไทย
โอลิมปิกเกมส์ อีกทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว เพ่ิมอัตราการจ้างงาน เกิดปรากฏการแฟนคลับ เกิดการซื้อขายนักกีฬาอาชีพและช่วยขจัด
ความยากจน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงระบบการเมืองนั้นคือกีฬามวยไทย จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายภาคี
องค์กรระดับโลก สร้างความเชื่อใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และช่วยสร้างสันติภาพหลัง
เกิดความขัดแย้ง และอันดับสุดท้ายที่การพัฒนาค่ายมวยไทยส่งผลทางบวกต่อประเทศไทยคือด้าน
สังคม คือส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพกายและการพัฒนาทางการที่ดี พัฒนาสุขภาพจิต ป้องกัน
และจัดการกับโรค NCDs คือ(non-communicable diseases) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง  
คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตเช่นการไม่ออกก าลังกาย การทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ยกตัวอย่างเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหลานและด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อค่ายมวย
พัฒนาระบบการจัดการอาคารสถานที่และการสุขาภิบาลที่ดีส่งผลถึงระบบการดูแลทรัพยากรในค่าย
มวยในการ บูรณะฟ้ืนฟูให้มีสภาพที่สวยงาม ช่วยถนอมรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการยืดอายุการใช้งาน
รวมถึงลดปริมาณขยะของเสียต่างๆ ที่เกิดขึน้ อีกท้ังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

1.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานค่ายมวยไทย ที่ขาดกระบวน 
การพัฒนาในด้าน ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนามาตรฐาน การจัดหาแหล่งเงินทุนใน
การสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ที่จ าเป็นและได้มาตรฐาน การอบรมให้ความรู้เป็นต้น 
รวมถึงเร่งสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีส าหรับกีฬามวยไทย เพ่ือจูงใจให้คนไทยและชาวต่างชาติสนใจและรัก
กีฬานี้มากขึ้น โดยการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์กลางเพ่ือให้เข้าถึงกีฬามวยไทยได้ง่ายขึ้นและมี
ความหลากหลายทางภาษา ส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดส่งเสริมอนุรักษ์กีฬามวยไทยเพ่ือ
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้งาน 
2.1 จากผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพ

มาตรฐานของค่ายมวยไทย” พบว่าองค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ค่ายมวยไทยทั้งในด้านมวยไทยอาชีพและเพ่ือให้บริการส าหรับบุคคลที่สนใจเรียนรู้กีฬามวยไทย เพ่ือ
สุขภาพและศึกษาศิลปะการต่อสู้ของไทย จากงานวิจัย หัวหน้าค่ายมวยหรือผู้จัดการค่ายมวยไทย
สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา โดยเริ่มจากสิ่งที่สามารถปรับและน ามาใช้ได้ 
เช่นการดูแลสภาพแวดล้อมภายในค่ายมวย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการวางแผนทาง
การเงินและการก าหนดผลประโยชน์ของนักมวย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ ค่ายมวยที่มีขนาดเล็ก หรือค่ายมวยที่เริ่มด าเนินการ เมื่อน าองค์ประกอบที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ ปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการค่ายมวย จะสามารถแข่งขันกับค่ายมวยที่เป็น
แชมป์เวทีมาตรฐานและสามารถบริหารจัดการค่ายมวยให้มีมาตรฐานแข่งขันกับค่ายมวยขนาดใหญ่ได้
ในอนาคต เนื่องจากเนื้อหาของคู่มือประกอบด้วยองค์ประกอบของการพัฒนาค่ายมวย และตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในการบริหาร ดังนี้คือ การจัดการทางการเงิน ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้านการบริการ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการยศาสตร์ 

2.2 คู่มือการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวย
ไทย เป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานค่ายมวยไทย รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทย ด้านองค์ประกอบของเกณฑ์อันจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการค่ายมวยอย่างยั่งยืนและ
เป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของค่ายมวย
ไทย อีกทั้งคุณภาพในการให้บริการที่ดีและสามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง จาก
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้การบริหาร คือการจัดการทางการเงิน ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า ด้านการบริการ ด้านบุคลากร
ประจ าค่ายมวย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการยศาสตร์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ ด าเนินงาน
ส าหรับสถานประกอบกิจการค่ายมวยไทยเพ่ืออาชีพและมวยไทยเพ่ือสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 

3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 จากการศึกษาการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย พบว่าการวางแผน

กลยุทธ์และความเป็นผู้น าของหัวหน้าค่ายหรือผู้จัดการค่ายมีความส าคัญเชื่อมโยมเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารค่ายมวยในส่วนต่างๆ ทั้งด้านการบริหารทางการเงินผู้น าจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการ
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จัดการทางการเงิน การจัดสรรผลประโยชน์ของนักมวยค่อนข้างมีความส าคัญในการรักษาค่ายมวยให้
ด ารงอยู่ได้และเป็นการก าหนดความเที่ยงธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักมวย ผู้บริหารเป็นผู้ที่
ต้อง จัดหา พัฒนา ส่งเสริม ดูแลความเป็นอยู่ อุปกรณ์การฝึกซ้อม รวมทั้งที่ผักผ่อนและอาหารให้
เพียงพอ ส าหรับเลี้ยงดูให้ผู้ฝึกสอนและนักมวย อีกทั้งการส่งเสริมทักษะความรู้ครูมวยในด้านทักษะ
วิชากีฬามวยไทย ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใน
การฝึกสอนนักมวยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด หัวหน้าค่ายมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในค่ายมวยในทุกระดับ อีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของทุกคนที่ก้าวเข้ามาในค่ายมวย  ความปลอดภัยในการฝึกซ้อมในการใช้ชีวิต และหากเกิด
เหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้ว ค่ายมวยไทยมีวิธีการในการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ายังมีความต้องการงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า ความรู้
ที่ฝังลึกและกลยุทธ์ของหัวหน้าค่ายมวยที่ประสบความส าเร็จว่ามีการการบริหารงานค่ายมวยไทย
อย่างไรให้ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืน รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหากมีผู้สนใจ
ศึกษาในด้านต่างๆ ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย จึงสามารถพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมให้ค่ายมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนและ
เข็มแข็งต่อไป 

3.2 ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในกีฬาชนิดอ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมุ่ง
ศึกษามาตรฐานกีฬาที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นกีฬาที่มีผลเชิงบวกกับประเทศไทยอันจะ
น ามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย ทั้งนี้เป้าหมายหลัก
ส าคัญคือการสร้างมาตรฐานในการยกระดับคุณค่าและความส าคัญให้เป็นเอกลักษณ์และสามารถ
ปฏิบัติได้ในลักษณะเดียวกันทั้งระบบ เพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับจากคนทั่วโลกในศักยภาพและ
สมรรถนะขององค์กรในประเทศไทย รวมถึงการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งในโลกของการแข่งขัน
ทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการแข่งขันทางด้านราคาแล้ว การแข่งขันทางด้านคุณภาพและ
มาตรฐานได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการของผู้รับที่
มุ่งเน้นและใส่ใจกับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการมีมากขึ้น โดยคุณภาพมาตรฐานที่
ได้มาจากการท าให้สอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นนั้น จะต้องมีการน าเอามาตรฐาน
เข้ามาใช้ เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ, กระบวนการท างาน อีกทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศไทยให้
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนายกระดับกีฬาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก และรายชื่อค่ายมวยกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณวุฒิความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการจัดการค่ายมวยไทย กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องในคณะกรรมการกีฬามวย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารค่ายมวยที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 
2542 และเป็นค่ายมวยที่เป็นแชมป์ประจ าเวทีมาตรฐาน รวมจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ดังนี้ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการกีฬามวย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ประเสริฐ ตันมี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2 อาจารย์ยศพนธ์ สุกุมลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา  
กรมพลศึกษา 

3 อาจารย์ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและก ากับควบคุม
กีฬามวย 

4 อาจารย์วรศักดิ์ ภักดีค า ผู้อ านวยการ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 คุณไพร ปัณยาลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารสนามมวยเวที 
ราชด าเนิน 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนันต์ 
เมฆสวรรค์ 

รองอธิการบดีสถาบันการพละศึกษา จ.ชัยภูมิ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พราม  
อินพรม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ าซ า คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 พ.ต.ต.สัญญา รัตนไพวงศ์ อาจารย์ หัวหน้าภาควิชามวยไทยโรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ สามพราน จ.นครปฐม 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มค่ายมวยไทยที่ได้รับการจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ด าเนินการฝึกซ้อมกีฬา
มวยไทยอาชีพและให้บริการแก่บุคคลที่สนใจมวยไทยและเป็นค่ายมวยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของทุก
รุ่นน้ าหนัก ในการจัดอันดับแชมป์ประจ าเวทีราชด าเนิน และแชมป์ประจ าเวทีลุมพินี ประจ าปี พ.ศ.
2561 โดยมีประชากรทั้งหมด 260 ค่ายและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับฉลากซึ่งมีขนาด
ประชากร 155 ค่าย 

ล าดับ ชื่อค่าย ล าดับ ชื่อค่าย 

1 เพชรยินดีอะคาเดมี่ 10 มีนะโยธิน 

2 บิ๊กเอ็มยิม 11 ป.เป๊กโก้ 

3 หมูสะพานใหม่ 12 สายันต์ยิม 

4 ช.ห้าพยัคฆ์ 13 อีมิเน้นท์แอร์ 

5 ศิษย์เจ๊เอ็ม 14 ต.สุรัตน์ 

6 ว.วังพรม 15 คลองสวนพลูรีสอร์ท 

7 ศ.ศรัณย์ภัทร 16 เคซ่ายิม 

8 ส.ก.สุไหงยิมส์ 17 ลูกบ้านใหญ่ 

9 ส.วริษฐา 18 สิงห์มาวิน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

10 อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11 ร้อยเอก สมจิตร จงจอหอ ค่ายสมจิตร ยิม จ.นครราชสีมา 

12 พ.อ.อ. อรรถพงษ์ อ่ าอนันต์ ค่ายแสงมรกต และโปรโมเตอร์ไทยไฟต์ 
13 คุณเจริญ ชูมณี โรงเรียนสอนมวยไทยเกียรติบ้านช่อง 

14 คุณวิทยา เพชรสี่หมื่น ค่ายเพชรสี่หมื่น จ.นครศรีธรรมราช 

15 สมจิตร คุ้มแว่น ค่าย ส.ก.สุไหงยิม จ.นครปฐม 
16 คุณพีรภัทร ศิริเรือง ค่ายเพชรยินดี กรุงเทพมหานคร 

17 คุณโรเบิร์ต คอกซ์ ค่ายเกียรติพลทิพย์ จ.นครปฐม 
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ล าดับ ชื่อค่าย ล าดับ ชื่อค่าย 

19 ศิษย์นากยกไก่แปดริ้ว 44 ศรีมงคล 

20 ส.ศรสิงห์ 45 ส.นิภาพร 

21 ซินบีมวย 46 ศิษย์บุญมี 

22 พี.เค.แสนชั้ยมวยไทยยิม 47 ดาบรันสารคาม 

23 ทีเด็ด 99 48 ธราเทพ 2017 สมุย 

24 ยุทธชลบุร ี 49 ราชานนท์ 

25 ป.เพชรไข่แก้ว 50 เอ็ม 16 

26 ศิษย์สารวัตรเสือ 51 พุ่มพันธ์ม่วง 

27 เบิร์ดรังสิต 52 ศิษย์เชฟบุญธรรม 

28 ณัฐกินปลา 53 ส.สมหมาย 

29 มวยเด็ด 789 54 จิตรเมืองนนท์ 

30 ว.วันชัย 55 อบต.ก าพ้ี 

31 ภ.หลักบุญ 56 ชูวัฒนะ 

32 แม็กจันดี 57 เกียรติชูไทย 

33 ภ.สวนทอง 58 ส.จ.ต้อยแปดริ้ว 

34 ส.จ.วชิิตแปดริ้ว 59 หมอเบสกมลา 

35 ก.กัมปนาท 60 ผู้กองหยัดสืบอุดมสุข 

36 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 61 นายกสัญญา 

37 เกียรติพลทิพย์ 62 ไมอามี่คอนโดบางปู 

38 ม.รัตนบัณฑิต 63 สิงห์คลองสี่ 

39 ว.วิวัฒนานนท์ 64 อ.ดาวกระจาย 

40 ศิษย์จ่าติ๊ก 65 ศิษย์อิติสุคโต 

41 หมูปิ้งอร่อยจุงเบย 66 เวียนอท 

42 ร.ร.กีฬาโคราช 67 ม.กรุงเทพธนบุรี 

43 เพชรปตอ. 68 แป๋งกองปราบ 
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ล าดับ ชื่อค่าย ล าดับ ชื่อค่าย 

69 ลูกบ้านใหญ่ 94 ป.เรืองรัมย์ 

70 ศิษย์วัชรชัย 95 ส.เพ็ญประภา 

71 หมูสะพานใหม่ 96 สันติอุบล 

72 ป.เพชรศิริ 97 บ่าววียีนส ์

73 ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ 98 ต.เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

74 กีล่าสปอร์ต 99 ศิษย์ลมหนาว 

75 สิงห์ปลาปากน้อย 100 ส.ศิริลักษณ์มวยไทย 

76 ซีด้ากบวัสดุภัณฑ์ภูเก็ต 101 เดอะกลั๊ฟทัทยา 

77 เพชรสี่หมื่น 102 เสริมพรวิวัฒน์ 

78 สจ.เล็กเมืองนนท์ 103 เกียรติเจริญชัย 

79 ม.ภูวนา 104 พรัญชัย 

80 ท.แสงเทียนน้อย 105 อ.ขวัญเมือง 

81 ส.ณรงค์ฤทธิ์ 106 ย.ภูมิประเทศ 

82 เอกบางไทร 107 ทนายมิเซล 

83 ช.ณรงค์ศักดิ์ 108 เอ๋สะพานสูง 

84 เกร็กคูยิมส์ 109 ส.ธนาเพชร 

85 ป.พงษ์สว่าง 110 ศิษย์สารวัตรเสือ 

86 ป.พงษ์ศิริ 111 เอราวัณ 

87 เดชไฟฟ้า 112 เอฟ.เอ.กรุ๊ป 

88 บูรพาสตาร์เนชั่น 113 พี.เค.แสนชัย 

89 ศิษย์ดาบไหม 114 ภ.สวนทอง 

90 เคอร์เรจไฟทติ้ง 115 สจ.วิชิตแปดริ้ว 

91 ดราก้อนมวยไทย 116 ส.บุญเยี่ยม 

92 ป.อ่าวทะเลบางเสร่ 117 ก.การุณ 

93 91 รุ่งโรจน์ 118 ศิษย์อิติสุขโต 
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ล าดับ ชื่อค่าย ล าดับ ชื่อค่าย 

119 สจ.เปี๋ยกอุทัย 138 ดาบรันสารคาม 

120 ดาบรันสารคาม 139 ว.สังข์ประไพ 

121 แมเซอร์เบด โทริปอฟ 140 สวรรค์สร้างมัญจา 

122 ป.เปาอินทร์ 141 หยกขาวแสนชัยมวยไทย 

123 รณชัย เกียรติกษัตริย์ศึก 142 ส.สมหมาย 

124 ดีเอโก้ คาราโด้(โปรตุเกต) 143 จิตรเมืองนนท์ 

125 แม็กซ์สปอร์ดยิม 144 หมูสะพานใหม่ 

126 วีวินยิม 145 ส.จ.เล็กเมืองนนท์ 

127 ต.หมอศรี 146 ต.เพชรตะวัน 

128 นากายิม 147 สิงห์มาวิน 

129 เจดซัยไคร 148 รินมวยไทย 

130 สิงห์ป่าตอง 149 ส.ศรสิงห์ 

131 หล่งประดู่มวยไทย 150 ทิพย์ท่าไม้ 

132 ศรีพนมยิม 151 ระเบียงฟู้ดนครพนม 

133 ศิษย์ ส.ท. แต๋ว 152 แก้วสัมฤทธิ์ 

134 อ.ปิติศักดิ์ 153 ยุทธชลบุร ี

135 เพชรเกษม 154 ศิษย์เชฟบุญธรรม 

136 จักรยานมวยไทยยิม 155 เด็กไฟฟ้า 

137 แสงมรกต   

 
 
 
 
 
 
 
 



 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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อาจารย์ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ 
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและก ากับควบคุมกีฬามวย 

 

 

 

อาจารย์วรศักดิ์ ภักดีค า  
ผู้อ านวยการ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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คุณไพร ปัณยาลักษณ์  
ประธานกรรมการบริหารสนามมวยเวทีราชด าเนิน 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์  
รองอธิการบดีสถาบันการพละศึกษา จ.ชัยภูมิ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พราม อินพรม  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ าซ า  
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พ.ต.ต.สัญญา รัตนไพวงศ์  
หัวหน้าภาควิชามวยไทย ศูนย์ฝึกต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สามพราน จ.นครปฐม 

 

 

อาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ 
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ร้อยเอก สมจิตร จงจอหอ  

ค่ายสมจิตร ยิม จ.นครราชสีมา 
 
 

 

พ.อ.อ.อรรถพงษ์ อ่ าอนันต์ 
ค่ายแสงมรกต และโปรโมเตอร์ไทยไฟต์ 
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คุณเจริญ ชูมณี  
โรงเรียนสอนมวยไทยเกียรติบ้านช่อง 

 

 

คุณพีรภัทร ศิริเรือง 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ค่ายเพชรยินดี กรุงเทพมหานครฯ 
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คุณโรเบิร์ต คอกซ์ 
ค่ายเกียรติพลทิพย์ นครปฐม 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างภาพหลักฐานที่ได้จากการน าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน 

ของค่ายมวยไทยไปทดลองใช้ประเมินกับค่ายมวยไทยในประเทศไทย 
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ตัวอย่างหลักฐานที่ได้จากการน าเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของ
ค่ายมวยไทยไปทดลองใช้ประเมินกับค่ายมวยไทยในประเทศไทย 

  

  
หลักฐานแสดงการรับรองการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทยเกณฑ์ท่ี 1 

  

หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 2 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 2 (ต่อ) 

 



 287 

  

  

  

หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 2 (ต่อ) 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 2 (ต่อ) 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 3 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 4 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 5 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 6 
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หลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยได้เกณฑ์ข้อที่ 7 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือในการวิจัยแบบอนาคต EDFR 
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แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 
1. จากการวิจัยเอกสารจากการศึกษาแนวทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

1.ด้านความสามารถเชิงกล
ยุทธ์และความเป็นผู้น า 
(Strategic Capability and 
Leadership) 

1.ให้แนวทางแก่ทีมในการตระหนักถึงวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ขององค์กร 
2.มีการส่งเสริมเชิงบวกต่อขวัญและก าลังใจของทีมในการแสดงความ
เจ้าของ และมีส่วนร่วม 
3.พัฒนาแผนการด าเนินงานอยา่งละเอียดเพื่อด าเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตร ์
4.มีการก าหนดมาตรการเพื่อประเมินความส าเร็จของกลยุทธ ์
5.มีการก าหนดมาตรการด้านการวัดประสิทธิภาพ 
6.มีการน าแผนกลยทุธ์มาปฏิบัตใินงาน 
7.มีการรักษาความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม 
8.แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ได้ประโยชน์ส าหรับทุกคนที่เก่ียวข้อง 
9.สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานโดยการพูดคุย 
10.บริหารจัดการความเสี่ยง 
11.มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์กับองค์กรและสนับสนนุเครื่องมือต่างๆ 

2.ด้านการบริหารจัดการคน
และขีดความสามารถ  
(People Management 
and Empowerment) 

1.มีการแสวงหาโอกาสในการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของบคุคล 
สนับสนนุและให้ความส าคัญกับบุคลากร 
2.มีการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบงาน 
3.ใช้กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับแรงงานและการจา้งงานอยา่ง
สม่ าเสมอ 
4.อ านวยความสะดวกในการก าหนดเป้าหมายของทีมและการแก้ปัญหา  
5.ตระหนักถึงบุคคลและทีมงานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
ตามหลักการบริหารผลการปฏบิัติงานได้ 
6.ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดา้นทรัพยากร
บุคคลเก่ียวข้องกับเร่ืองแรงงาน 
7.มีการระบุความสามารถของทรัพยากรที่เหมาะสมส าหรับงาน 
8.มีการแสดงความสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร 
9.สามารถจัดการด้านเวลาของตัวเองรวมทั้งเวลาของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆได ้
10.สามารถจัดการการความขัดแย้งด้วยวิธีการที่โปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมได้ 
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แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

3.การจัดการด้านการเงิน 
(Financial Management) 

1.มีการจัดท างบประมาณ การคาดการณ์ และการวางแผนทางการเงิน 
2.ประเมินฐานะการเงินจดบันทกึรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
3.มีการวิเคราะห์การลงทุนของค่ายมวย 

4.ด้านสถานที่อุปกรณ์ออกก าลัง
กายและสิง่อ านวยความสะดวก 
(Facility Planning) 

1.มีการก าหนดให้มีอุปกรณ์หรือรูปแบบวิธีการในการสร้างเสริม
สุขภาพ   
2.มีการสร้างเสริมระบบกลา้มเนื้อ และการสร้างเสริมการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 
3.มีการจัดอุปกรณ์เฉพาะพื้นฐานของค่ายมวยไทยส าหรับฝึกซ้อมและ
ให้บริการ 
4.มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกก าลังกายให้มีความ
แข็งแรง สะอาดพร้อมใช้งาน 
5.มีป้ายค าแนะน า ค าเตือนในการใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6.จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ  
7.อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
8.มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหนไีฟ ปา้ยห้ามสบูบุหรี่และ
ระเบียบการใชบ้ริการที่ชัดเจน 
9.มีการจัดสถานที่ตั้งอาคาร ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง การสุขาภบิาล การ
ระบายอากาศ 
10.ที่ตั้งมีความสะดวกปลอดภัยและไม่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  
11.มีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และ
ลักษณะตามมาตรฐาน 
12.มีการจัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างลา้งมือ ห้องผลัดเปลีย่น
เสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผา้ แยกส่วน 

5.ด้านความคล่องตัวและความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) 

1.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถมีการปรับตวัให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อสร้างความคล่องตวัในการบริหาร 
2.องค์การมีความยืดหยุ่นในการท างาน 
3.มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน 
4.มีความยืดหยุ่นทางเทคโนโลย ี
5.มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลา 
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แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

6.ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

1.มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตัิงาน 
2.มีการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการฝึกซ้อมและการให้บริการ 
3.มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลของค่าย 
4.มีการใช้อินเตอร์เน็ตในงานวัดผลประเมินผลและการพิมพ์รายงาน
ต่างๆ 
5.น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวม จัดท ากฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติภายในค่าย 
6.มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสอนเพื่อพัฒนานักกีฬา 

7.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 1.มีการศึกษาความรู้และความคิดสร้างสรรค์อันเกิดประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
2.มีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถภาพของค่าย 
3.มีการพัฒนาต่อยอดงานที่ท าอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
4.มีการน าเทคนิควิธีการ กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่
ได้สร้างและหรือพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย 

8.ด้านการยศาสตร์ 
(Ergonomics) 

1.มีนโยบายการส่งเสริม(Promotion) ดา้นสุขภาพของเจ้าหนา้ที่และ
ผู้ใช้บริการ 
2.มีการธ ารงไว้ (Maintenance) สุขภาพร่างกายและจติใจความ
เป็นอยู่ที่ดี  
3.มีการป้องกัน (Prevention) ไม่ให้มีผู้ใดมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม 
ผิดปกติจากการท างานและการใช้บริการ  
4.มีการปกป้องและคุ้มครอง (Protection) ไม่ให้ท างานและใชบ้ริการ
ในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เปน็สาเหตุให้เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ  
5.การจัด (Placing) ให้ผู้ท างานและผู้ใชบ้ริการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
6.มีการจัดมาตรการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

9.ด้านอารมณ์ (Emotion) 1.มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรค์กล้าตัดสนิใจ 
2.สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ ดี  
3.มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิตของตนและงาน 
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แนวโน้มหลัก แนวโน้มย่อย 

10.ด้านความซื่อสัตย์สจุริตและ
คุณธรรม (Honesty and 
Integrity 

1.ด าเนินการตามจรรยาบรรณขององค์กร 
2.มีการแสดงความรับข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของตนเองและแสวงหา
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่สามารถให้บริการได้  
2.มีการรายงานการทุจริตการให้ความเป็นธรรม ในการบริหาร 
3.สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดได้ 
4.ให้ความส าคัญกับการรักษาความลับของทุกคน 
5.เปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.สร้างความไวว้างใจและแสดงความมั่นใจต่อผู้อื่น 
7.ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพเท่าเทียมกัน 

11.ด้านคุณภาพหลักสูตรและ
การให้บริการ 
(Service Quality) 

1.มีความสะดวกทางกายภาพ 
2.ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการจดบนัทึกข้อมูล 
3.การบริการตรงตามข้อตกลง การตอบสนองต่อลูกค้า 
4.การให้บริการอย่างรวดเร็วทันใจ 
5.การยินดีช่วยเหลือลูกค้า 
6.บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สมรรถนะ ความสุภาพ และการให้
ความรู้สึกปลอดภัยของพนักงาน 
7.การเอาใจใส่ (empathy) คือการรับฟังความต้องการของลูกค้า 
8.การให้บริการเป็นรายบุคคล มีการติดต่อสื่อสารที่ดี 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
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        แบบสอบถามเลขที่.............. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย” 
ค าชี้แจงแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการพัฒนาองค์ประกอบของเกณฑ์การ
ประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท าดุษฎีนิพนธ์ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอใน
ภาพรวมทางการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตอบของท่านแต่อย่างใด ข้อมูลที่ท่านตอบผู้วิจัยจะเก็บ
เป็นความลับ  

 

แบบสอบถามนี้ได้แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ประกอบไปด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการจัดการด้านการเงิน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามด้านการบริการ 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส่วนที่ 8 แบบสอบถามด้านการยศาสตร์ 
ส่วนที่ 9 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามนี้ 

นางสาวธัญลักษณ์ หงษ์โต 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ลงในข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านในปัจจุบัน 

1.เพศ 
 1) ชาย   2) หญิง 

 
2. อายุ 

  1) 25-35 ปี   2) 36-45 ปี   3) 45  ปีขึ้นไป 
 
3.ระยะเวลาการเปิดค่ายมวย 
  1) 5 – 10 ปี   2) 11 – 15 ปี  3) 16 – 20 ปี 
  4) 21 – 25 ปี   5) 26 – 30 ปี   6) 30 ปีขึ้นไป 
 
4.สถานภาพ 
  1) โสด    2) สมรส   3) หย่าร้าง 
 
5.ระดับการศึกษา 

  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนต้น  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี   6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 
6.ต าแหน่งงาน 
  1) หัวหน้าค่าย   2) ผู้จัดการค่าย 
 
7.รายได้รวมต่อเดือน 

1) น้อยกว่า 15,000 บาท    2) 15,001 – 20,000 บาท    3) 20,001 – 25,000 บาท  
4) 25,001 – 30,000 บาท   5) 30,001 – 35,000 บาท    6) 35,001– 40,000 บาท 

 7) 40,001 บาทข้ึนไป 
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ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย ✓ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดระดับการประเมิน
มีดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการจัดการด้านการเงิน 

ข้อ ด้านการจัดการทางการเงิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย      

1 มีการวางแผนจัดท างบประมาณล่วงหน้า      
2 มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน      

3 ประเมินฐานะการเงินโดยการจัดท าบัญชีสินทรัพย์และ
หนี้สิน 

     

4 มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินต่างๆ      

5 มีการวางแผนการออมเงินหรือลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ใน
อนาคต 

     

 การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย      
6 มีข้อตกลงส่วนแบ่ง ค่าตอบแทนโดยมีหลักฐานแสดง

อย่างชัดเจน 
     

7 มีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายของนักมวย      

8 มีการวางระบบการออมเงิน      

9 มีการส่งเสริมการวางแผนทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  

ข้อ ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล      
10 สถานที่ตัง้อาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการสุขาภิบาล การระบาย

อากาศได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
     

11 แบ่งสัดสว่นให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะ
ตามมาตรฐานของการให้บริการ 

     

12 จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล่างมือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็บเสื้อผ้าแยกชายหญิงอย่างเพียงพอและสะอาดปลอดภัยถูก
สุขอนามัย 

     

13 มีแผนผังสถานที่ ปา้ยสัญลักษณ ์ทางหนไีฟ ปา้ยห้ามสบูบุหรี่
และระเบียบการใช้บริการทีช่ัดเจน 

     

14 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานขนาดพื้นที่ที่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายและน าไปใช้ได้โดยสะดวก 

     

 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวย      

15 จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะในการฝึกซ้อมเช่น เครื่องป้องกันต่างๆ
กระสอบ,เครื่องป้องกันศีรษะ,สนับแข้งและนวมไว้ให้บริการ
อย่างเพียงพอ 

     

16 จัดให้มีเวทีขนาดมาตรฐานตามพระราชบญัญัติกีฬามวย 2554      
17 จัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้มีความเหมาะสมระหว่างเด็กและ

ผู้ใหญ ่
     

18 มีการตรวจเช็คและท าความสะอาด      

 อุปกรณ์เสริม      
19 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและการไหวเวียนของ

โลหิต(Cardiovascular) อย่างเพียงพอ 
     

20 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยืด
เหยียดของกล้ามเนื้อ 

     

21 มีระบบการรายงานการตรวจเชค็อุปกรณ์และการท าความ
สะอาด 

     

22 จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ
ได้แก่เคร่ืองชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสงู เคร่ืองวันความดันโลหิต 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 

ข้อ ความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 การจัดท ากลยุทธ์      

23 มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานของค่ายมวยไทย      
24 มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค์ของ

ค่ายมวยไทย 
     

25 มีการก าหนดวิธีการเพ่ือให้ถึงเป้าหมายของค่ายมวยไทย      

26 มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน      

27 มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ      

28 มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของค่ายมวย
ไทย 

     

29 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

     

30 มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของค่ายมวย      

31 หัวหน้าค่ายสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

     

32 หัวหน้าค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม      
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามด้านการบริการ 

ข้อ ด้านการบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 หลักสูตร      

33 มีการจัดท าหลักสูตรโดยจ าแนกเป็น เพื่อกีฬาอาชีพ เพื่อ
การออกก าลังกายและเพ่ือถ่ายทอดศิลปะมวยไทย 

     

34 มีการใช้หลักการสอน แบบ 5 ขั้นตอนตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

     

35 มีการวัดผลและประเมินผล      
36 มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี      

37 มีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย      

 การให้บริการ      
38 มีความน่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจในการให้บริการการ      

39 มีการดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น ตอบสนองรวดเร็ว
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

     

40 มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บริการ      

41 ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการบริการตรงตาม
ข้อตกลง 
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 

ข้อ ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ระดับหัวหน้าค่าย/ผู้จัดการค่าย      

42 ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้าค่ายมวยไทยกับส านักงาน
คณะกรรมการกีฬามวย 

     

43 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

     

44 มีประสบการณ์ การท างานในค่ายมวยไทย      
45 มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)      

46 ผ่านการฝึกปฏิบัติทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

47 มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการบริหารค่ายมวยไทยตาม
พระราชบัญญัติกีฬามวย 

     

48 หัวหน้าค่ายต้องประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฝึกสอน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

     

49 ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การบริการ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

     

50 หัวหน้าค่ายต้องคัดเลือกผู้ฝึกสอนหรือพนักงานต้องมี
คุณสมบัติตามข้อก าหนด 

     

 ระดับผู้ฝึกสอน      

51 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า 

     

52 ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
จากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

53 มีประสบการณ์ในการแข่งขันและสอนกีฬามวยไทย      
54 มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)      

55 ได้รับการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา      
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ส่วนที่ 7 แบบสอบถามด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ข้อ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ระดับค่ายมวย      

56 หัวหน้าค่ายส่งเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมาย 

     

57 มีการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและทีมที่เกิดจาก
การแข่งขัน 

     

58 การบริหารงานด้วยความสุภาพ เมตตา เอ้ืออาทร 
ยืดหยุ่น ให้อภัยโดยปราศจากความล าเอียง 

     

59 มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดับด้วยความเท่าเทียม 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

     

60 กล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานไม่ย่อท้อละทิ้งหรือ
เพิกเฉยต่ออุปสรรค์ 

     

 ระดับบุคคล      

61 ขยัน ตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่อย่างจริงจัง      
62 ประหยัด ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงิน

ของตน 
     

63 ซื่อสัตย์ ประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อ
วิชาชีพ 

     

64 มีวินัย ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของค่ายมวย      

65 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ 
มีสัมมาคารวะ เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง 

     

66 สะอาด รักษาสุขภาพร่างกาย ที่อยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  

     

67 สามัคคี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้
บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

     

68 มีน้ าใจ เป็นผู้ให้ อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน 

     

69 ความกตัญญู ส านึกในคุณ เชื่อฟังและช่วยเหลือใน
กิจการงานต่าง 
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ส่วนที่ 8 แบบสอบถามด้านการยศาสตร์ 

ข้อ ด้านการยศาสตร ์
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน      

70 มีแผนการเป็นขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
แผนระงับอัคคีภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและหมายเลข
โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงไว้ชัดเจน 

     

71 มีการจัดการสภาพแวดล้อมของค่ายมวยให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย 

     

72 มีการก าหนดให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี      
73 มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนสมัครเข้า

เรียน 
     

74 มีการจัดให้บุคลากร และนักกีฬามวยไทย ท าประกัน
สุขภาพ 

     

75 หลังจากการชกมีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง 

     

 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล      
76 มีห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับปฐมพยาบาล      

77 ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน      

78 มีความชัดเจนในการแบ่งประเภทอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

     

79 มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งให้พร้อมใช้งาน 

     

 
ส่วนที่ 9 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 

“ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้” 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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แบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
เกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย  

 
ค าชี้แจงแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐาน การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐาน
ของค่ายมวยไทย มี 7 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย และ 21 ดัชนีการประเมินโดยแบบประเมิน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนของผู้ประเมิน 
 ชื่อ-สกุล ผู้ประเมิน........................................................................................................... 
 ต าแหน่ง............................................................................................................................ 
 หน่วยงาน...................................................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านในปจัจุบัน 
1.เพศ 

 1) ชาย   2) หญิง 
2. อายุ 
   1) 25-35 ปี   2) 36-45 ปี   3) 45  ปีขึ้นไป 
3.ระยะเวลาการเปิดค่ายมวย 
   1) 5 – 10 ปี   2) 11 – 15 ปี   3) 16 – 20 ปี 
   4) 21 – 25 ปี   5) 26 – 30 ปี   6) 30 ปีขึ้นไป 
4.สถานภาพ 
   1) โสด   2) สมรส   3) หย่าร้าง 
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5.ระดับการศึกษา 
   1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนต้น  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี   6) ปริญญาโท 
   7) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
6.ต าแหน่งงาน 
   1) หัวหน้าค่าย         2) ผู้จัดการค่าย 
7.รายได้รวมต่อเดือน 

 1) น้อยกว่า 15,000 บาท  2) 15,001–20,000 บาท  3) 20,001–25,000 บาท  
 4) 25,001–30,000 บาท  5) 30,001–35,000 บาท  6) 35,001– 40,000 บาท 

  7) 40,001 บาทขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดการคุณภาพมาตรฐานของค่ายมวยไทย 
 ค าชี้แจงส าหรับผูป้ระเมิน 
 โปรดท าเครื่องหมาย ✓ในช่อง  ของแต่ละข้อค าถามตามระดับความคิดเห็นของท่านและ
ข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

ด้านการจัดการทางการเงิน 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การวางแผนทางการเงินของค่ายมวย 
1 มีการวางแผนจัดท างบประมาณล่วงหน้า     

2 มีการก าหนดที่มาของแหล่งเงินทุน     
3 ประเมินฐานะการเงนิโดยการจดัท าบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สนิ 
    

4 มีการจัดการด้านก าไรส่วนเกินตา่งๆ     

5 มีการวางแผนการออมเงินหรือลงทุนเพื่อสร้าง
รายได้ในอนาคต 

    

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 การจัดการด้านผลประโยชน์ของนักมวย 
1 มีข้อตกลงส่วนแบ่ง คา่ตอบแทนโดยมีหลักฐาน

แสดงอย่างชัดเจน 
    

2 มีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายของนักมวย     

3 มีการวางระบบการออมเงิน     
 

 
มีการส่งเสริมการวางแผนทางการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 
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ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
1 สถานที่ตัง้อาคาร ไฟฟ้าส่องสว่างการสุขาภิบาล 

การระบายอากาศได้มาตรฐานตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 

    

2 แบ่งสัดสว่นให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนต้องมี
พื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการ
ให้บริการ 

    

3 จัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม อ่างล่างมือ ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผา้ ตู้เก็บเสื้อผ้าแยกชายหญิงอย่าง
เพียงพอและสะอาดปลอดภัยถกูสุขอนามัย 

    

4 มีแผนผังสถานที่ ปา้ยสัญลักษณ ์ทางหนไีฟ 
ป้ายห้ามสูบบุหรี่และระเบียบการใช้บริการที่
ชัดเจน 

    

5 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานขนาด
พื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้งา่ยและน าไปใช้ได้
โดยสะดวก 

    

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 อุปกรณ์เฉพาะค่ายมวยไทย 
1 จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะในการฝึกซ้อมเช่น เครื่อง

ป้องกันต่างๆกระสอบ,เครื่องป้องกันศีรษะ
,สนับแข้งและนวมไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 

    

2 จัดให้มีเวทีขนาดมาตรฐานตามพระราชบญัญัติ
กีฬามวย 2554 

    

3 จัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้มีความเหมาะสม
ระหว่างเด็กและผู้ใหญ ่

    

4 มีการตรวจเช็คและท าความสะอาด     
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ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ต่อ) 

เห็นด้วย 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 อุปกรณ์เสริม 
1 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความทนทานของหัวใจและ

การไหวเวียนของโลหิต(Cardiovascular) 
อย่างเพียงพอ 

    

2 จัดให้มีอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และการยืดเหยียดของกล้ามเนือ้ 

    

3 มีระบบการรายงานการตรวจเชค็อุปกรณแ์ละ
การท าความสะอาด 

    

4 จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการด้านสุขภาพได้แกเ่ครือ่งชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง เครือ่งวันความดัน 

    

 

ด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้น า 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

1 มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานของ
ค่ายมวยไทย 

    

2 มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ 
อุปสรรค์ของค่ายมวยไทย 

    

3 มีการก าหนดวิธีการเพื่อให้ถึงเป้าหมายของค่าย
มวยไทย 

    

4 มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน     
5 มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     

องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 การน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ 
1 มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิงานในอนาคต

ของค่ายมวยไทย 
    

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสูบุ่คลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

    

3 มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของค่ายมวย 

    

4 หัวหน้าค่ายสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

    

5 หัวหน้าค่ายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม     
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ด้านการบริการ 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 บริการหลักสูตร 

1 มีการจัดท าหลักสูตรโดยจ าแนกเป็น เพื่อกีฬา
อาชีพ เพื่อการออกก าลังกายและเพื่อถ่ายทอด
ศิลปะมวยไทย 

    

2 มีการใช้หลักการสอน แบบ 5 ข้ันตอนตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

    

3 มีการวัดผลและประเมินผล     
4 มีการรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี     

5 มีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย     
องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 การให้บริการ 

1 มีความน่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจในการ
ให้บริการการ 

    

2 มีการดูแลเอาใจใส่ ความกระตอืรือร้น 
ตอบสนองรวดเร็ว ต่อนักมวยและผู้รับบริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

    

3 มีอัธยาศัยไมตรีและเต็มใจให้บรกิาร     

4 ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และการ
บริการตรงตามข้อตกลง 

    

 

ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 ระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย 
1 ต้องจดทะเบียนเป็นหัวหนา้ค่ายมวยไทยกับ

ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

    

2 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

    

3 มีประสบการณ์ การท างานในคา่ยมวยไทย     

4 มีวุฒิบัตรผา่นการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

เบื้องต้น (CPR) 
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ด้านบุคลากรประจ าค่ายมวยไทย (ต่อ) 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 ระดับหัวหน้าค่ายมวย/ผู้จัดการค่ายมวย (ต่อ) 

5 ผ่านการฝึกปฏิบัตทิางด้านการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

    

6 มีคุณสมบัติที่ถูกต้องในการบริหารค่ายมวยไทย
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย 

    

7 หัวหน้าค่ายต้องประเมนิการปฏบิัติงานของผู้
ฝึกสอนอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 

    

8 ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม การบรกิาร อุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

    

9 หัวหน้าค่ายต้องคัดเลือกผู้ฝึกสอนหรือพนักงาน

ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 

 

    

องค์ประกอบย่อยที่ 5.2 ระดับครูมวย(ผู้ฝึกสอน) 

1 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัมัธยมศึกษา

ตอนต้น หรือเทียบเท่า 

    

2 ได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการเปน็ผู้ฝึกสอนกีฬา

มวยไทยจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่

ได้รับมอบหมาย 

    

3 มีประสบการณ์ในการแข่งขันและสอนกีฬามวย

ไทย 

    

4 มีวุฒิบัตรผา่นการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

เบื้องต้น (CPR) 

    

5 ได้รับการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา     
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 ระดับค่ายมวย 

1 หัวหน้าค่ายส่งเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ถูก
กฎหมาย 

    

2 มีการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและทีมที่เกิด
จากการแข่งขัน 

    

3 การบริหารงานดว้ยความสุภาพ เมตตา เอ้ืออาทร 
ยืดหยุ่น ให้อภัยโดยปราศจากความล าเอียง 

    

4 มีการตอบแทนบุคลากรทุกระดบัด้วยความเทา่
เทียม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

    

5 กล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานไมย่่อท้อละทิ้ง
หรือเพิกเฉยต่ออุปสรรค์ 

    

องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ระดับบุคคล 

1 ขยัน ตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ที่อย่างจริงจัง     
2 ประหยัด ด าเนนิชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงิน

ของตน 
    

3 ซื่อสัตย์ ประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อ
วิชาชีพ 

    

4 มีวินัย ปฏบิัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของค่าย
มวย 

    

5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอ้ยไม่ก้าวร้าว 
รุนแรง 

    

6 สะอาด รักษาสุขภาพร่างกาย ทีอ่ยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งถูกต้องตามสุขลักษณะ  

    

7 สามัคคี เปิดใจกว้าง รบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้
บทบาทของตนทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

    

8 มีน้ าใจ เป็นผู้ให้ อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปนั 
เสียสละความสุขส่วนตน 

    

9 ความกตัญญู ส านึกในคุณ เชื่อฟังและชว่ยเหลือ
งานตา่งๆ 
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ด้านการยศาสตร์ 
เห็นด้วย 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เห็นด้วย 

-1 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 ความพร้อมและมาตรการฉุกเฉิน 

1 มีแผนการเป็นขัน้ตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และแผนระงับอัคคีภัยเป็นลายลกัษณ์อักษร
และหมายเลขโทรศัพทส์ถานพยาบาลใกล้เคียง
ไว้ชัดเจน 

    

2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมของค่ายมวยให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย 

    

3 มีการก าหนดให้บุคลากรตรวจสขุภาพประจ าปี     

4 มีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพก่อน
สมัครเข้าเรียน 

    

5 มีการจัดให้บุคลากร และนักกีฬามวยไทย ท า
ประกันสุขภาพ 

    

6 หลังจากการชกมีการตรวจสุขภาพร่างกาย
อย่างละเอียดอีกคร้ัง 

    

องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
1 มีห้องหรือพื้นที่ส าหรับปฐมพยาบาล     

2 มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน     
3 มีความชัดเจนในการแบ่งประเภทอุปกรณ์ปฐม

พยาบาล 
    

4 มีการตรวจสอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ังให้พร้อมใช้งาน 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธัญลักษณ์ หงษ์โต 
วัน เดือน ปี เกิด 8 ตุลาคา 2526 
สถานที่เกิด 91 ม.4 ต.วังน้ าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านแกรนด์กิตติยา บ้านเลขที ่55/239 ซอย 2/3 ต าบลคลองโยง อ าเภอ

พุทธมณฑลสาย จังหวัดนครปฐม 
ผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
สาขาการจัดการทางการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2558 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนา 

รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2549 - 2550 ท างานในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที ่SS 
Sports Center วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.2550 – 2551 ท างานในต าแหน่ง Assistance Fitness Manager ที ่
Healthy Fitness พุทธมณฑลสาย 4  
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ท างานในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
การตลาดส่งเสริมการขายส านักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออก
ก าลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปัจจุบัน ท างานในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการ
ออกก าลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
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