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บทคัดยHอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคEเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด     
2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด กลุXมตัวอยXางที่ใช[ในการวิจัย
คือศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมเทควันโดแหXงประเทศไทยตั้งแตXป� พ.ศ.2550 
จํานวน 115 แหXงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีผู[บริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดและผู[ฝPกสอน
เทควันโด เป_นผู[ตอบแบบสอบถามจํานวน 230 คน เครื่องมือที่ใช[ในการวิจัยเป_นแบบสอบถาม 
เป_นแบบสัดสXวนประมาณคXา (Ratting Scale) จํานวน 177 ข[อ คXาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับรวมเทXากับ 0.9810 สถิติที่ใช[คือ คXาร[อยละ สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวXา 1) รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล ประกอบ 
ไปด[วย 8 องคEประกอบที่สําคัญคือ 1.1 ผู[บริหารและผู[ฝPกสอนเป_นมืออาชีพ 1.2 มีวิสัยทัศนEและ
วัตถุประสงคEรXวมกันระหวXางผู[ฝPกสอน ผู[เรียน และผู[ปกครอง 1.3 มีความคาดหวังตXอผู[เรียนสูง 
1.4 เน[นการเรียนการสอน 1.5 วางแผนการสอนอยXางมีวัตถุประสงคE 1.6 สภาพแวดล[อมเอื้อตXอ
การเรียนรู[ 1.7 การตรวจสอบได[และมีความนXาเช่ือถือ 1.8 องคEกรแหXงการเรียนรู[ 2) รูปแบบ   
การบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดที่มีประสิทธิผล เป_นรูปแบบที่ประกอบด[วยคุณลักษณะและ
องคEประกอบที่สําคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมและถูกต[อง สามารถนําไปใช[เพื่อพัฒนาศูนยEฝPกกีฬา 
เทควันโดในด[านตXางๆ กXอให[เกิดประสิทธิผลตXอผู[เรียนและประโยชนEตXอวงการกีฬาเทควันโดซึ่ง
สอดคล[องกับแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 3) ปjญหาและข[อเสนอแนะในการวิจัยควรศึกษาวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารและการจัดการของศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดที่ไมXได[ขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมเทควันโดแหXงประเทศไทย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสรุปภาพรวมของรูปแบบ
และองคEประกอบวXามีความเหมาะสมและถูกต[อง 
 คําสาํคัญ: การบริหาร การจัดการ ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล 
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Abstract 
 

The purpose of this Research to the 1) Develop the taekwondo training center         
2) to delevop and evaluate the effectiveness of management style of Taekwondo training 
center. The samples used in the study are Taekwondo training center registered with the 
Taekwondo Association of Thailand since the year 2007 with the total of 115 gyms in all 
regions of Thailand. 230 praticipauts in this survey research are executives and Taekwondo 
training coaches Approximately 177-Rating Scale-questionnaires are employed in this 
research. The Percentage and Standard Deviation reliability of the question mane are wed 
as its atatistics. is the total 0.9810 were used were percentage, standard deviation .  
 The research results revealed as follows: 1) Component of management style of 
TaeKwondo training center are effective comprising of eight key elements:                      
1.1 The management and coaches are professional. 1.2 There are Share visions and common 
purposes between instructors, students. and parents. 1.3 The expectations of all learners are 
high. 1.4 Teaching and learning are focused. 1.5 There are Plan teaching objectives.                
1.6 The learning environment are stimulated and secured. 1.7 There are Validation and  
reliability, and 1.8 Learning communities are held. 2) The Model of Taekwondo Training 
Center Administration. incorporates key features and components which are appropriate and 
accurate. It can be used to develop sports Taekwondo training center in various aspects of 
the effectiveness and benefits per students and per sport Taekwondo. This is consistent with 
the concepts and theories of this research study. 3) Problems and suggestions in research 
should be studied to compare the administration and management of Taekwondo training 
center which is not registered with the Taekwondo Association of Thailand. both qualitatively 
and quantitatively. In conclusion, the overall themes and elements are appropriate and 
accurate. 
 Keywords: Administration, Management, Taekwondo Training Center Administrative 

Effectiveness  
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บทนํา 
 การกีฬาเป_นกิจกรรมการออกกําลังกาย
ท่ีคนสXวนใหญXได[ให[ความสนใจ และนํามาใช[เพื่อ
พัฒนาสุขภาพรXางกายให[แข็งแรงสมบูรณE ผู[ท่ีเลXนกีฬา
อยูXเป_นประจําจะทําให[เป_นผู[ท่ีมีสุขภาพดี ซึ่งสXงผล
ตXอคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ เป_นประโยชนE
ตXอการพัฒนาประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ[าอยูXหัวฯ ท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล[าฯ พระราชทานในวันกีฬาแหXงชาติ            
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2531 (การกีฬาแหXงประเทศไทย. 
2553) ดังความตอนหน่ึงวXา “การกีฬาเป_นสิ่งท่ีมี
จุดประสงคEพื้นฐานเพื่อท่ีจะสXงเสริมให[รXางกาย
แข็งแรง และความสามารถท่ีจะแสดงฝ�มือในเชิงกีฬา 
เพื่อความสามัคคีและเพื่อคุณภาพของมนุษยEท่ีดีขึ้น 
เวลาน้ีการกีฬานับวXามีความสําคัญในทางอื่นด[วย 
ในทางสังคมทําให[คนในประเทศชาติได[หันมา
ปฏิบัตใินสิ่งท่ีมีประโยชนEในทางสุขภาพของรXางกาย
และจิตใจของตน ทําให[สามารถอยูXในสังคมได[
อยXางเป_นสุข ท้ังยังเป_นสิ่งท่ีกXอให[เกิดความเจริญ
ของบ[านเมืองอีกด[วย...” 
 ในปjจจุบันเทควันโดมีผู[นิยมเลXนมากกวXา 
164 ประเทศท่ัวโลก ได[รับการยอมรับวXา เทควันโด
เป_นการแสดงออกทางรXางกายของมนุษยEซึ่งจะมี
ผลทําให[อายุยืนยาวและเป_นกิจกรรมท่ีเต็มไปด[วยนํ้าใจ 
ด[วยลักษณะ ทXาทางและการกระทําพื้นฐานของเทควันโด 
กีฬาเทควันโดได[พัฒนามาจากสัญชาตญาณ การตXอสู[
ป�องกันตัวของมนุษยE ซึ่งจะทําให[เกิดความแข็งแรง
และเป_นพื้นฐานทางด[านการแสดงออกของตนเอง 
โดยผู[เลXนจะได[รับคุณประโยชนEตXางๆ มากมาย เชXน 
การป�องกันตนเอง การมีสุขภาพดี ไมXเหนื่อยหรือ
อXอนเพลียงXาย ชXวยให[อวัยวะและสXวนตXาง  ๆของรXางกาย 
เชXน สมอง หัวใจ และระบบการหายใจ การยXอย
อาหาร ข[อตXอ กล[ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบ
อื่นๆ ได[พัฒนาและทํางานได[ดีขึ้น 

 ปjจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีกระตุ[น 
ให[เกิดความต[องการเรียนศิลปะป�องกันตัวคือ 
ปjจจัยด[านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยEสิน         
เพื่อป�องกันจากภัยรอบตัว การเรียนศิลปะป�องกัน
ตัวน้ันจะฝPกให[เราเกิดความพร[อมต้ังแตX การยืน 
การเผชิญหน[า เมื่อเกิดเหตุการณEคับขันหรือ          
มีการทําร[ายรXางกายขึ้นมาก็พร[อมท่ีจะหลบหลีก 
ปjดป�อง และตอบโต[ เพื่อให[ตัวเราพ[นภัยหรือออก
จาก เห ตุการณEคั บ ขัน น้ัน ได[ อยX า งปลอดภัย                
สิ่งสําคัญท่ีสุดในการเรียนรู[ศิลปะป�องกันตัวจะต[อง
มีค รูผู[ ฝP กสอนเพื่ อแนะ นํา ทักษะ วิ ธี การฝP ก              
การแก[ไขเหตุการณEตXางๆ และฝPกจนเกิดความ
ชํานาญถึงจะนําไปใช[ประโยชนEได[อยXางปลอดภัย 
จึงไมXใชXเร่ืองแปลกแตXอยXางใด ท่ีในปjจจุบันจะมี           
ผู[หันมาสนใจเรียนศิลปะการป�องการตัวมากมาย 
 จากปjจจัยความสําคัญตXางๆ ท่ีกลXาวใน
เบ้ืองต[นน้ัน สXงผลให[มีการเป�ดโรงเรียนสอนศิลปะ
ป�องกันตัวหลากหลายแขนง จากผลการสํารวจ
ความนิยมในกีฬาแขนงศิลปะการตXอสู[ของการกีฬา
แหXงประเทศไทยในป� พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงคE 
เพื่อเก็บรวบรวมข[อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับความสนใจ
ในศิลปะป�องกันตัวแตXละประเภท พบวXา ผู[เรียน
ศิลปะป�องกันตัวเป_นเพศชาย ร[อยละ 62 และ         
เป_นเพศหญิง ร[อยละ 38 สาขาวิชาป�องกันตัวท่ี
ได[รับความนิยมมากท่ีสุดคือ เทควันโด ร[อยละ 32 
รองลงมาคือ มวยไทย ร[อยละ 28 ศิลปะการป�องกันตัว
แบบผสมอีก ร[อยละ 22 และอื่นๆ อีกประมาณ 
ร[อยละ 18 ตามลําดับ ซึ่งผู[เรียนเพศชายนิยมเรียน
ศิลปะป�องกันตัวประเภท มวยไทย มากท่ีสุด          
สXวนผู[เรียนเพศหญิงนิยมเรียนศิลปะป�องกันตัว 
ประเภทการป�องกันแบบผสม  
 จากผลการสํารวจดังกลXาว ท่ีพบวXา สาขาวิชา
ป�องกันตัวท่ีได[รับความนิยม คือ เทควันโด ท่ีมีมากถึง 
ร[อยละ 32 น้ัน เมื่อเทียบกับประเภทศิลปะป�องกัน
ตัวท้ังหมด เนื่องจากกีฬาเทควันโดน้ัน เป_นศิลปะ
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การตXอสู[ท่ีสร[างความเป_นระเบียบ วินัย ความมี
สมาธิในตนเอง การมไีหวพริบและการตัดสินใจท่ีดี 
ท่ีสําคัญยังเป_นกีฬาท่ีฝPกทักษะการตXอสู[ป�องกันตัว
ได[เป_นอยXางดี จากเหตุผลดังท่ีกลXาวเพื่อความเช่ียวชาญ
ในศาสตรEแหXงศิลปะการป�องกันตัวเฉพาะทาง          
จึงกXอให[เกิดโรงเรียนสอนศิลปะการป�องกันตัว         
เทควันโดขึ้นมากมายตามสถานท่ีตXางๆ เชXน             
ในห[างสรรพสินค[า ในสถานศึกษา หรือในสถานท่ีท่ี
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตXางๆ เชXน ภายในสปอรEต
คลับของหมูXบ[าน สถานท่ีเรียนต้ังอยูXติดถนนสาย
หลักเดินทางสะดวก อยูXใกล[ร[านอาหารหรือร[านกาแฟ 
เป_นต[น แตXละสถานท่ีล[วนมีลักษณะและเอกลักษณE
ท่ีแตกตXางกันออกไป เชXน เจ[าของศูนยEฝPกเป_นอดีต
นักกีฬาทีมชาติ คXา ใช[จX ายในการเ รียนไมX สูง 
คุณภาพของผู[ฝPกสอน ขนาดของสถานท่ีท่ีใช[
ฝPกสอน และการรับรองผลหลังเข[ารับการฝPก เป_นต[น
ด[วยความนิยมของประชาชนและความต[องการ
ผู[เรียน ในการเรียนศิลปะป�องกันตัวเทควันโด            
มีมากขึ้น จึงทําให[มีการเป�ดศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด
กันอยXางแพรXหลาย และด[วยเหตุท่ีทางสมาคม    
เทควันโดแหXงประเทศไทยไมXมีกฎ ระเบียบ ข[อบังคับ
ในการเป�ดศูนยEฝPกสอนเทควันโดแตXอยXางใด จึงทํา
ให[ เกิดปjญหาในการฝPก และการจัดการเรียน             
การสอนหลายประการดังน้ี 
 บางศูนยEฝP กเป� ดศูนยE ขึ้ นเพียงต[องการ
ผลประโยชนEทางด[านธุรกิจเทXาน้ัน ไมXเน[นการพัฒนาฝ�มือ
ของนักกีฬา ให[ความสนใจในการดูแลนักกีฬาไมXดี
เทXาท่ีควร ประวัติของผู[สอนไมXโปรXงใส บางศูนยEฝPก
เป�ดสอนและเก็บคXาเรียนในอัตราท่ีตํ่ากวXาเพื่อตัด
ราคาผู[สอนรายอื่นๆ บางศูนยEฝPกมี การเรียกเก็บ 
คXาสอบสายจากผู[เรียน โดยไมXออกใบประกาศ
เกียรติบัตรให[ บางศูนยEฝPกยังใช[ครูผู[สอนท่ีไมXได[
มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว[ ผู[สอนขาดความรู[ความ
เข[าใจอยXางแท[จริงท้ังเร่ืองการตXอสู[และพุมเซXซึ่ง
เป_นสิ่งท่ีควรได[รับการพัฒนาอยXางตXอเนื่องหรือ

เป�ดสอนเพื่อต[องการผลประโยชนEโดยมิได[คํานึงถึง
มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานในการจัด         
การเรียนการสอน บางศูนยEฝPกก็ให[ผู[เรียนทําการ
ฝPกซ[อมกันเองขาดการควบคุมดูแลอยXางใกล[ชิด
จากครูผู[ฝPกและเวลาสอบสายก็ดําเนินการสอบ
สายกันเอง ท้ังๆ ท่ีต[องได[สายดําดั้ง 4 กXอน จึงจะ
ทําการสอบสายได[ ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดบางแหXง
มีจํานวนผู[เรียนเป_นจํานวนมากแตXมีครูผู[ฝPกสอน
น[อย อีกท้ังช่ัวโมงเรียนมีเพียง 1-1.30 ช่ัวโมงตXอ
สัปดาหE จึงทําให[ผู[เรียนมีเวลาพบครูน[อย เนื่องจาก
มีข[อจํากัดด[านวันและเวลา สXงผลทําให[การฝPกซ[อม
ทักษะด[านตXางๆ เป_นไปลXาช[า นักเรียนไมXเกิดความ
ชํานาญพอท่ีจะสอบเลื่อนขั้นให[มี วุฒิท่ีสูงขึ้นได[  
ศูนยEฝPกบางแหXง เป�ดศูนยEเพียงแตXต[องการคัดเลือก
เฉพาะนักกีฬาท่ีจะสามารถสร[างช่ือเสียงให[แกXศูนยE
ฝPกของตนเองและทําการสXงเสริมเฉพาะราย           
โดยไมXได[ให[ความสนใจกับผู[เรียนรายอื่น บางศูนยE
ฝPกเป�ดทําการสอนเพื่อหาผลประโยชนEทางธุรกิจ 
เชXน ขายชุดเทควันโดและอุปกรณEตXางๆ โดยอ[างวXา
เป_นชุดของศูนยEฝPกแหXงน้ีผู[ปกครองก็จําเป_นต[องซื้อ
ในราคาท่ีแพงกวXาภายนอก โดยมีการร[องเรียนผXาน
ทางเว็บไซดEของธารนํ้าเทควันโด (http://www.thannam.net) 
เป_นจํานวนมาก ซึ่งสXวนใหญXจะเป_นการร[องเรียนใน
เร่ือง มาตรฐานของหลักสูตรการเรียนเทควันโด 
ครูผู[ฝPกสอนไมXได[มาตรฐาน การเรียกเก็บคXาสอบ
เลื่อนสายท่ีแพง เรียนจบแล[วไมXได[รับใบประกาศ
เกียรติบัตร เป_นต[น 
 ผู[วิจัยจึงเห็นวXาการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด คือการพัฒนา
ศักยภาพของผู[เรียนให[มีความรู[ ทักษะและความ
เช่ียวชาญเป_นสําคัญ ท้ังน้ีหากศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด
ใช[รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมี
ประสิทธิผล ท่ีมีองคEประกอบท่ีสําคัญ ในการวาง
แผนการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด รวมถึง          
การวางแผนพัฒนาบุคลากรทางด[านเทควันโดให[มี
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คุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสXงผลถึงการพัฒนา
คุณภาพของผู[เรียนทําให[ผู[เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดและเทียบเทXากับสากล  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารศูนยEฝPก
กีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล 
 2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหาร
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 

 กลุXมตัวอยXางท่ีใช[ในการวิจัยคร้ังน้ี ได[แกX 
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมเทควันโด
แหXงประเทศไทยต้ังแตXป� พ.ศ.2550-2556จํานวน 
115 แหXง และผู[ตอบแบบสอบถามคือ ผู[บริหาร
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด จํานวน 115 คน และผู[
ฝPกสอนเทควันโด จํานวน 115 คน รวม 230 คน  
  

วิธีดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหEทฤษฎี
จากนักการศึกษาและผู[ เ ช่ียวชาญเพื่อกําหนด
องคEประกอบของการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด
ท่ีมีประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1 .  ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ผลงานวิจัยท่ีมีแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร
องคEกรท่ีมีประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลและการบริหารศูนยEฝPกกีฬาและ
เอกสารจากหนXวยงานท่ีเกี่ยวข[อง ด[วยการวิเคราะหE
เนื้อหา (Content Analysis) นํามาเป_นแนวทางใน
การสร[างแบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นจาก
ผู[เช่ียวชาญและผู[ทรงคุณวุฒิ 
 2. ศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการของ
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีการปฏิบัติการท่ีดี โดย
การสนทนาจากผู[ให[ข[อมูล ได[แกX ผู[บริหารศูนยEฝPก

กีฬาเทควันโดและผู[ฝPกสอนเทควันโดท้ัง 3 แหXง 
จํานวน 9 ทXาน 
 3. ศึกษาองคEประกอบและคุณลักษณะแบบ
การบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผลโดย
ขอความคิดเห็นจากผู[เช่ียวชาญและผู[ทรงคุณวุฒิ ท่ี
เป_นนักวิชาการด[านการกีฬา วิทยาศาสตรEการกีฬา 
และด[านการบริหารการศึกษา จํานวน 19 ทXาน 
 4. ศึกษาองคEประกอบของการบริหาร
องคEกรท่ีมีประสิทธิผล การบริหารและการจัดการ
ศูนยEฝPกกีฬา การบริหารองคEกรธุรกิจกีฬา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร[างรูปแบบการบริหาร
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล โดยผู[วิจัยได[
นําผลการศึกษาการบริหารการจัดการธุรกิจกีฬาท่ี
มีประสิทธิผล การบริหารองคEกรธุรกิจกีฬาความ
คิดเห็นของผู[เช่ียวชาญ ผู[ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะหE
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข[อง โดยนํามาจัดเป_น
องคEประกอบและคุณลักษณะสําคัญท่ีเป_นรูปแบบ
การบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล 
  ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรXางรูปแบบ
การบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล 
โดยการจัดทํารXางรูปแบบพร[อมคําอธิบายประกอบ
รXางรูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมี
ประสิทธิผล นํา เสนอตXอผู[เช่ียวชาญจํานวน 5 ทXาน 
เพื่อตรวจสอบหาคXาความสอดคล[องและความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือ ด[วยคXา IOC (Index of 
Item Objective Congruence) ของรูปแบบและนํา
รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมี
ประสิทธิผล มาทดลองใช[ (Try out) กับศูนยEฝPก
กีฬาเทควันโดท่ีไมXใชXกลุXมตัวอยXางในการวิจัยคร้ังน้ี
โดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 แหXง หาคXาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ ใช[คXาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)        
ได[คXาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทXากับ 
0.9810 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการบริหาร
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล หลังจากได[
ทําการทดลองใช[รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬา 
เทควันโดท่ีมีประสิทธิผลในขั้นตอนท่ี 3 แล[ว ผู[วิจัย
ได[นําผลการทดลองและข[อเสนอแนะมาดําเนิน         
การปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อให[ได[รูปแบบการบริหาร
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล แล[วนําไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุXมตัวอยXางในการวิจัย
จากศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคม
เทควันโดแหXงประเทศไทยต้ังแตXป�  พ.ศ.2550 
จนถึงปjจจุบัน จํานวน 115 แหXง 

 การเก็บรวบรวมขQอมูล 
1. กลุXมตัวอยXางท่ีใช[ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ได[แกX ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมเทควันโดแหXงประเทศไทย ต้ังแตXป� พ.ศ. 2550 
จนถึงปjจจุบัน จํานวน 115 แหXง โดยผู[ตอบแบบสอบถาม
คือ ผู[บริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดจํานวน 115 คน 
ผู[ฝPกสอนเทควันโดจํานวน 115 คน รวมท้ังหมด 
230 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช[ในการเก็บรวบรวมข[อมูล 
เป_นแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ  

 สถิติที่ใชQในการวิเคราะหขQอมูล 
 ตอนท่ี 1 ข[อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู[ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหEโดยใช[คXาความถี่ (frequencies) 
และคXาร[อยละ (%)  
 ตอนท่ี 2 วิเคราะหEระดับความคิดเห็นของ
ผู[บริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดและผู[ฝPกสอนเทควันโด
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด 
ท้ัง 8 ด[าน โดยในแตXละด[านวิ เคราะหEโดยใช[
คXาเฉลี่ย ( X ) สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล[ว
นําไปเทียบคะแนนคXาเฉลี่ยโดยใช[เกณฑE ประเมิน
คXาของลิเคิรEต (Likert Method)  
  

 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิ เคราะหE ข[ อมู ลทางสถิ ติ ใน              
การศึกษาวิจัย “รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเท
ควันโดท่ีมีประสิทธิผล” ปรากฏผลดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข[อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู[ตอบแบบสอบถาม 
 ผู[ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 220 คน สXวน
ใหญXเป_นเพศชายจํานวน 195 คน ร[อยละ 88.64 
เพศหญิงจํานวน 25 คน ร[อยละ 11.36 อายุ พบวXา 
สXวนใหญXอายุ 26 – 35 ป� มีมากท่ีสุดจํานวน 95 
คน ร[อยละ 43.18 น[อยท่ีสุด อายุ 46 ป�ขึ้นไป 
จํานวน 11 คน ร[อยละ 5.20 ด[านระดับการศึกษา 
พบวXา ระดับปริญญาตรี มีมากท่ีสุด จํานวน 104 
คน ร[อยละ 47.27 น[อยท่ีสุดคือ ระดับสูงกวXา
ปริญญาโท มีจํานวน 3 คน ร[อยละ 1.36 ด[าน
ประสบการณEในการฝPกสอนกีฬาเทควันโด พบวXา 
สXวนใหญXมีประสบการณEในการฝPกสอนกีฬาเทควันโด 
6 – 10 ป� มีจํานนวน 99 คน ร[อยละ 45.00 และ
น[อยท่ีสุดคือ 15 ป�ขึ้นไป มีจํานวน 5 คน ร[อยละ 
2.28 และด[านประสบการณEทํางานในตําแหนXง
ปjจจุบัน พบวXา สXวนใหญXประสบการณEทํางานใน
ตําแหนXงปjจจุบัน 6 – 10 ป� มีจํานวน 97 คน ร[อยละ 
44.09 และน[อยท่ีสุดคือ  15 ป�ขึ้นไปมีจํานวน 5 คน 
ร[อยละ 2.27  
 ตอนท่ี 2 ข[อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมี
ประสิทธิผล มีดังน้ี 
 1. ผู[บริหารและผู[ฝPกสอนเป_นมืออาชีพ 
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด   
42 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.03–4.89 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลางมากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 4 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.69–4.89 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
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ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 34 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.10–4.48 และคXาเฉลี่ยของ
คุณลักษณะท่ีอยูXในระดับปานกลาง มีท้ังหมด 4 
คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 3.03–
3.23 สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXา
อยูXระหวXาง 0.22-0.83 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมี
ความคิดเห็นตXอคุณลักษณะขององคEประกอบด[าน ผู[บริหาร
และผู[ฝPกสอนเป_นมืออาชีพ มีความสอดคล[องกัน  
 2. มีวิสัยทัศนEและวัตถุประสงคEรXวมกัน
ระหวXาง ผู[ฝPกสอน ผู[เรียน และผู[ปกครอง  
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด  
20 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.09–4.09 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 3 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.85 – 4.90 คXาเฉลี่ยของ 
คุณลักษณะท่ีอยูX ในระ ดับมาก มี ท้ังหมด 13 
คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.11–
4.33 และคXาเฉลี่ยของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
ปานกลาง มีท้ังหมด 4 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X )  ระหวXาง 3.09–3.13 คXาสXวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXาอยูXระหวXาง 0.35-
0.83 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นตXอ
คุณลักษณะขององคEประกอบด[าน มีวิสัยทัศนEและ
วัตถุประสงคEรXวมกันระหวXาง ผู[ฝPกสอน ผู[เรียน 
และผู[ปกครอง มีความสอดคล[องกัน  
 3. มีความคาดหวังตXอผู[เรียน  
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด   
13 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.42–5.00 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 2 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.83–4.85 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ

ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 10 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.05–4.31 และคXาเฉลี่ยของ
คุณลักษณะท่ีอยูX ในระดับปานกลาง มี ท้ั งหมด 1 
คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) 3.42 สXวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXาอยูXระหวXาง 0.57-
0.87 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นตXอ
คุณลักษณะขององคEประกอบด[าน มีความคาดหวัง
ตXอผู[เรียน มีความสอดคล[องกัน  
 4. เน[นการเรียนการสอน   
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด  
28 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.06–4.96 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 3 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.87–4.96 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 23 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.08–4.32 และคXาเฉลี่ย
ของคุณ ลักษณะท่ีอยูXในระดับปานกลาง มีท้ังหมด 
2 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 3.06–
3.21 สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXาอยูX
ระหวXาง 0.31-0.81 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมี   
ความคิดเห็นตXอคุณลักษณะขององคEประกอบด[าน         
เน[นการเรียนการสอน มีความสอดคล[องกัน  
 5. การวางแผนการสอนอยXางมี
วัตถุประสงคE   
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด   
18 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X )  อยูXระหวXาง 3.12–4.98 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลางถึง 
มากท่ีสุด โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูX
ในระดับมากท่ีสุด มีท้ังหมด 2 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.79–4.98 คXาเฉลี่ยของ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี อ ยูX ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  มี ท้ั ง ห ม ด            
14 คุณลักษณะ โดยมีคXา เฉลี่ย  ( X )  ระหวXาง     
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3.94–4.20 และคXาเฉลี่ยของคุณลักษณะท่ีอยูXใน
ระดับปานกลาง มีท้ังหมด 2 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 3.12–3.21 สXวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXาอยูXระหวXาง 0.35 - 
0.83 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นตXอ
คุณลักษณะขององคEประกอบด[านการวางแผนการ
สอนอยXางมีวัตถุประสงคE มีความสอดคล[องกัน  
 6. สภาพแวดล[อมเอื้อตXอการเรียนรู[   
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด  
22 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.20–4.89 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 2 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.84–4.89 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 17 คุณ ลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.01–4.35 และคXาเฉลี่ยของ
คุณลักษณะท่ีอยูXในระดับปานกลาง มีท้ังหมด 3 
คุณ ลั กษณ ะ  โ ดยมี คX า เ ฉลี่ ย  ( X )  ร ะห วX า ง       
3.20 – 3.36 สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวXา 
มีคXาอยูXระหวXาง 0.52-0.91 แสดงวXากลุXมตัวอยXาง
มีความคิดเห็นตXอคุณลักษณะขององคEประกอบ
ด[านสภาพแวดล[อมเอื้อตXอการเรียนรู[  มีความ
สอดคล[องกัน  
 7. การตรวจสอบได[และมีความนXาเช่ือถือ   
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด   
18 ข[อ มีคXาเฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.29–5.00 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 4 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.81–5.00 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 11 คุณ ลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 4.13 – 4.44 และคXาเฉลี่ย
ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับปานกลาง มีท้ังหมด 

3 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 3.29 – 
3.50 สXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXา
อยูXระหวXาง 0.48-0.98 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมี
ความคิดเห็นตXอคุณลักษณะขององคE ประกอบด[าน 
การตรวจสอบได[และมีความนXาเช่ือถือ มีความ
สอดคล[องกัน  
 8. การเป_นองคEกรแหXงการเรียนรู[               
 คุณลักษณะขององคEประกอบท้ังหมด   
16 ข[อ มีคXา เฉลี่ย ( X ) อยูXระหวXาง 3.42–4.82 
แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะโดยเฉลี่ยต้ังแตXระดับปานกลาง มากท่ีสุด 
โดยคXาเฉลี่ย ( X ) ของคุณลักษณะท่ีอยูXในระดับ
มากท่ีสุด มีท้ังหมด 2 คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย 
( X ) ระหวXาง 4.75–4.82 คXาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ท่ีอยูXในระดับมาก มีท้ังหมด 13 คุณลักษณะ โดยมี
คXาเฉลี่ย ( X ) ระหวXาง 3.53–4.42 และคXาเฉลี่ยของ
คุณลักษณะท่ีอยูX ในระดับปานกลาง มี ท้ั งหมด 1 
คุณลักษณะ โดยมีคXาเฉลี่ย ( X ) 3.42 สXวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวXา มีคXาอยูXระหวXาง 0.48-
0.91 แสดงวXากลุXมตัวอยXางมีความคิดเห็นตXอ
คุณลักษณะขององคEประกอบด[านการเป_นองคEกร
แหXงการเรียนรู[ มีความสอดคล[องกัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหEข[อมูลสามารถนํามา
อภิปรายผลได[ดังน้ี 
 1. องคEประกอบของรูปแบบการบริหารศูนยE
ฝPกกีฬาเทควันโด ท่ีมีประสิทธิผลจากการศึกษา 
วิ เ ค ร า ะ หE เ อ ก ส า รจ า ก แ นว คิ ด ท ฤ ษฎี แ ล ะ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข[องและจากการขอความคิดเห็น
จ า ก ผู[ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ผู[ เ ช่ี ย ว ช า ญ  พ บวX า
องคEประกอบของรูปแบบการบริหารศูนยEฝPกกีฬา 
เทควันโดท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งมีท้ังสิ้น 8 องคEประกอบ 
ดังน้ี  
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1.1 ผู[ บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู[ ฝP ก ส อ น เ ป_ น       
มืออาชีพ   

1.2 มีวิ สัยทัศนEและวัตถุประสงคE
รXวมกันระหวXาง ผู[ฝPกสอน ผู[เรียน และผู[ปกครอง  

1.3 มีความคาดหวังตXอผู[เรียน  
1.4 เน[นการเรียนการสอน   
1.5 การวางแผนการสอนอยXางมี

วัตถุประสงคE   
1.6 สภาพแวดล[อมเอื้อตXอการเรียนรู[   
1.7 การ ตรวจสอบได[และมีความ

นXาเช่ือถือ   
1.8 การเป_น องคEกรแหXงการเรียนรู[  

 ท้ังน้ีเพราะ ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดจัดเป_น
องคEกรระบบเป�ด ท่ีมีความสําคัญตXอวงการกีฬาเทควันโด
เป_นอยXางมาก เนื่องจากเป_นแหลXงการเรียนรู[และ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคคลท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจในกีฬาเทควันโด เพื่อให[มีการพัฒนา
ด[านทักษะและความสามารถในด[านกีฬาเทควันโด 
ซึ่งในปjจจุบันกีฬาเทควันโดน้ันได[รับความนิยมเป_น
อยXางมาก เพราะเป_นกีฬาท่ีสามารถนําไปประยุกตEใช[
เพื่อกXอให[เกิดประโยชนEได[หลายด[าน เชXน ป�องกัน
ตนเองจากการถูกทําร[ายเพื่อเพ่ิมทักษะในการเคลื่อนไหว
รXางกาย โดยเฉพาะอยXางย่ิงในปjจจุบันน้ีกีฬาเทควันโด
เป_นท่ียอมรับจากท่ัวโลก และมีการจัดการแขXงขัน
เกิดขึ้นอยXางมากมายท้ังในประเทศและตXางประเทศ          
หรือระหวXางสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งมี
การแขXงขันในหลายรุXนและอายุ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ท่ีมีการจัดการแขXงขันอยXางแพรXหลายในปjจจุบัน  
ดังน้ันกระบวนการบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโด        
ในสภาพปjจจุบันท่ีมีการแขXงขันระหวXางศูนยEฝPก
กีฬาแหXงอื่นสูง จึงทําให[สภาพการบริหารงานของ
ศูนยEฝPกกีฬาจึงต[องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด[วย 
เพื่อท่ีจะทําให[ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดน้ันสามารถ
ผลิตนักกีฬาเยาวชนรุXนใหมXท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เทียบเทXาตXางประเทศตามความคาดหวังของสังคม

และความคาดหวังน้ียXอมขึ้นอยูXกับความมีประสิทธิผล
ของศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดเป_นสําคัญ ดังน้ัน คุณลักษณะ
สําคัญขององคEประกอบ 8 ด[าน ท่ีได[ทําการวิจัย 
น้ันอาจมีความแตกตXางกันในเร่ืองระดับความสําคัญ
โดยอาจจะมาจากความแตกตXางของบริบทในเร่ือง
ของทรัพยากร เชXน บุคลากรในด[านการสอน 
อุปกรณEและสื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาด[านหลักสูตร หลักการบริหารจัดการ
ศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดของผู[บริหารแตXโดยภาพรวม
แล[วองคEประกอบท้ัง 8 ด[านท่ีได[กลXาวมาแล[วน้ันก็
ยังสอดคล[องกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีของลิกแมน 
กอรEดอน และโรสกอรEดอน (Glickman Gordon; & 
Ross-Grodon.) ท่ีได[ทําการศึกษาถึงคุณลักษณะ
ของโรงเรียนท่ีมีประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน 
จะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 12 ประการ ซึ่งครอบคลุม
องคEประกอบท้ัง 8 ด[าน ของรูปแบบการบริหาร
ศูนยE ฝP กกีฬา เทค วันโด ท่ีมีประสิ ท ธิผลด[ วย 
นอกจากน้ันแล[วยังมีความสอดคล[องกับหลักการ
และแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy; & Miskel) 
เอ็ดมอนดE (Edmonds.) (2001) ท่ีได[ทําการศึกษาถึง
คุณลักษณะการบริหารโรงเ รียน ท่ีจะนําไปสูX
ประสิทธิผลและความสําเร็จ และยังสอดคล[องกับ
งานวิจัยของนักวิชาการในด[านการบริหารองคEกรท่ีมี
ประสิทธิผล รวมถึงแนวคิดการจัดการองคEกรธุรกิจ
กีฬาท่ีมีประสิทธิผล จากผลการศึกษาและเหตุผล
ดังกลXาวจึงทําให[องคEประกอบท้ัง 8 ด[านน้ันเป_น
รูปแบบ การบริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดท่ีมี
ประสิทธิผล ซึ่งมีความเหมาะสมและเป_นไปได[ใน
การนํามาใช[บริหารศูนยEฝPกกีฬาเทควันโดและ
ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล[ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง          
วรุตมE วรรณะเอ่ียมพิกุล (2556) ท่ีศึกษาการ
พัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
บริการสําหรับสถาบันศึกษาเอกชน ซึ่งผลการวิจัย
พบวXาเป_นรูปแบบท่ีพัฒนาสูXมาตรฐานสากล ได[
รูปแบบ ดังน้ี 
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 1. กXอนปฏิบัติงาน 
1.1 เสนองานให[แกXคณะเพื่อประกาศ

รับสมัครนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา  
1.2 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาท่ี

เหมาะสมกับลักษณะงานด[วยตนเองและเพื่อน
นักศึกษาจะได[สอบถามข[อมูลและ รับทราบ
ลักษณะของงานได[อยXางเข[าใจถูกต[อง   

1.3 แจ[งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข[า
ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา 
 2. ระหวXางปฏิบัติงาน  

2.1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ
นักศึกษา ณ สถานประกอบการ  

2.2 สXงนักศึกษาไปแผนกท่ีนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 2.3 นักศึกษารับฟjงระบบแผนการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ง า น ท่ี ส ถ า น
ประกอบการกําหนดไว[ 

2.4 จัดประชุมให[นักศึกษานําเสนอ  
ผลการปฏิบัติงานโดยมีอาจารยEนิเทศกEเข[ารXวมรับ
ฟjงพร[อมกับตัวแทนผู[ประเมินผลจากสถาน
ประกอบการ  

2.5 สถานประกอบการประเมินผล   
การปฏิบัติงานและรูปเลXมรายงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา 
 3. หลังปฏิบัติงาน 

3 . 1  แ จ[ ง ผล การปฏิ บั ติ ง านขอ ง
นัก ศึกษาให[อาจารยE นิ เทศกE เป_นคะแนนดิบ         
ตามสัดสXวนท่ีได[กําหนดไว[โดยยังไมXออกเป_นระดับ
คXาคะแนนแบบตัวอักษร 
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