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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมการ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System theory) ไดแก
สภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ ใชแบบสัมภาษณสัมภาษณคณะกรรมการ
อํานวยการ จํานวน 1 คน คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 19 คน และใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่
เปนนักกีฬา ผูฝกสอน/ผูจัดการทีม จํานวน 520 คน ผลการวิจัยพบวา
การศึกษาดานสภาวะแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเตรียมความพรอมทางดานสถานที่เปน
อยางดีและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการเปนเจาภาพรวมกับทาง
มหาวิทยาลัย ทําใหการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 บรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการแขงขัน ฯ
การศึกษาดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ พบวา ปจจัยนําเขา อันไดแก คณะกรรมการเกือบทุกฝายเห็นวา
งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณและกระบวนการทํางาน ของแตละฝายมีความพรอม เพียงพอ และเหมาะสม
อยางเปนระบบจึงทําใหแตละฝายประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน สวนปญหาและอุปสรรค พบวา มีปญหา
ในเรื่องการจัดสรรเวลาเนื่องจากบุคลากรตองทํางานประจําและมีหนาที่หลายฝาย บุคลากรฝายสิทธิประโยชน
ฝายเทคนิคกีฬาไมมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานดานกีฬาและการบริหารจัดการแขงขัน และความไมชัดเจนของ
การเบิกใชงบประมาณระหวางฝายสิทธิประโยชนกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
การศึกษาดานผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ พบวา นักกีฬา ผูฝกสอน/ผูจัดการทีม มีความพึงพอใจโดยรวมตอการ
จัดการแขงขันในครั้งนี้อยูในระดับ ปานกลาง
ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรคนใหเหมาะสมกับงานในฝายตางๆ และบุคลากรไมควรทํางานหลาย
ฝายในเวลาเดียวกัน ประธานแตละชนิดกีฬาควรเปนผูมีความรู มีประสบการณดานกีฬาประเภทนั้น และผูตัดสิน
ควรประสานงานกับผูตัดสินในสมาคมกีฬาตางๆ โดยใชผูตัดสินที่มีความรอบรูในกีฬาประเภทนั้น สําหรับดาน
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรทบทวนความจําเปนในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ใหกับสถาบันที่เปนเจาภาพสําหรับจํานวนสถาบันที่เขารวมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้ทางสถาบันที่เปนเจาภาพควรจัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่นเพื่อใหการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the preparation, problems, obstacles
and suggestions in the management of the 32nd Suranaree University Games based on
System Theory, for instance, surrounding conditions, input, process, outcome and
achievement by interviewing one of the Organizing Committee and 19 Operation
Committees as well as collecting data from sample participants consisting of 520
athletes, coaches and team managers. Research results indicated the following:
On surrounding conditions, Suranaree University of Technology was ready and
well prepared for location. It also received support from the communities surrounding
the University by participating in hosting the games which made the management of
the 32nd Suranaree University Games achieve the objectives and purposes of the
games.
As for input and process, almost all committee members in every division agreed
that their money, materials and facilities as well as management were systemically
arranged in readiness, sufficiency and appropriateness which contributed to
operational success. Regarding problems and obstacles, findings indicated that there
were problems in time management since each man held permanent positions with too
many responsibilities. Men who had worked for the Privilege Department or Technical
Department were uneducated and unfamiliar with Sports and Games Management as
well as non-transparent budget spending between divisions and the Privilege
Department with the Thai Health Promotion Foundation.
As for outcomes and achievement, research results suggested that the overall
satisfaction of athletes, coaches and team managers were moderated.
Suggestions were made for the University to allocate men suitable for performing
tasks of each department and each one should not be given many tasks at the same
time. Head of each sport division must be knowledgeable and well experienced in such
sport. Referees should coordinate work with referees in other Sports Associations as
well as being experts in those sports. As for budget, the Committee On Higher
Education must reconsider essential requirements for additional budget for the Host
Institution to properly administer the games. Besides, the host institution should find
men with negotiation skills for acquiring additional funding from other sources to
effectively manage University Games.
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