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กีฬาฟุตบอล (Football) หรือ ซอคเกอร (Soccer) เป็นกีฬาที่ไดรับความนิยมอย่างแพร

หลายทั่วโลก ในปัจจุบัน กีฬาฟุตบอลได้มีการพัฒนาอย่างไมหยุดยั้ง ทั้งทางด้านมาตรฐาน เทคนิคการ
เล่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการ การบริหารจัดการ และด้านสิทธิประโยชน์ ที่ ได
ด าเนินการอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพ รวมทั้งได้มีการวางระเบียบแบบแผนไว้เป็นอย่างดี ดังนั้น 
กีฬาฟุตบอลจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ภายใต้กรอบ
การด าเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตบอลนักเรียนในนามประเทศ
ไทย เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญ โดยได้ริเริ่มผลักดันการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือใช้
กีฬาฟุตบอลพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

นโยบายของการกีฬาแห่งชาติ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา 
2. เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. น าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา 
4. สร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก 
5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน 
นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า สถานศึกษา ถือเป็น

สถานที่ๆ ส าคัญต่อการพัฒนาการกีฬา เนื่องจากนักเรียนจะต้องอยู่ที่ โรงเรียนทุกวัน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษาโดย
เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านทางคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาด้านต่างๆ  โดยน า
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา พร้อมทั้งหาวิธีการสร้างคนที่มีความสามารถทางด้าน
กีฬา ให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มาร่วม
สนับสนุนด้วย 

ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทที่ส าคัญในการริเริ่มผลักดัน  
การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กีฬาฟุตบอล
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เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย โดยมีการประสานความ
ร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  

1.  ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

2.  ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และ การประชุมที่เก่ียวข้อง 

3.  ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
กับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตบอล และ การประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.  ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการ
ประชุมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

5.  ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมการใช้กีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ
จึงท าให้ความร่วมมือทั้ง 5 ด้าน ไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น
ได้แก่ 

1.  ปัญหาด้านนโยบายและการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้กีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
ประเทศไทย 

2. ปัญหาด้านการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
ฟุตบอล นักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตัวแทนนักเรียนไทย รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของการน า
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมาใช้ในการฝึกซ้อม 

3. ปัญหาด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลนักเรียน 
ชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตัวแทนนักเรียนไทย ยังไม่เต็มประสิทธิภพ 

4.  ปัญหาด้านขาดการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตบอลระดับนักเรียน
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 

5.  ปัญหาด้านการไม่มีแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอล
นักเรียน ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยที่ชัดเจน 

ดังนั้น เพ่ือให้ความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ได้รับการผลักดัน และสนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลนักเรียนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความมั่นคงยั่งยืน 
ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเลิศทางกีฬา และความเป็นมืออาชีพ ผู้ศึกษาจึงได้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ
ขับเคลื่อนความร่วมมือที่ส าคัญ 5 ข้อ ดังนี้ 

1.  ผลักดันให้มีการก าหนดเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 
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2.  ก าหนดตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความส าเร็จในการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 

3.  บูรณาการและประสานความร่วมมือ ระหว่าง กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กับองค์กรกีฬาฟุตบอลของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.  สนับสนุนให้มีติดต่อการประสานงานความร่วมมือระหว่างของผู้บริหารระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 

5.  น าเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือการตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการประสาน
ความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตบอลระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย พร้อมทั้งให้
การสนับสนุนการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาฟุตบอลนักเรียนของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์  ชัยนาม 
เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ และ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอนมาโดยตลอด ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานใน
ส านักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา ที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ในช่วงที่ผู้
ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้ภารกจิต่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกๆท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการท ารายงานการศึกษา
ส่วนบุคคล เรื่อง การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่ง 

ผู้ศึกษาขอบพระคุณปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหารโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือนๆ นักบริหารการทูตทุกๆ คน 
ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นก าลังใจ ท าให้ผู้ศึกษามีก าลังใจท ารายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย หากการศึกษาครั้งนี้มีข้อผิดพลาดและมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้ศึกษาขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมา ภูมิหลัง และความส าคัญของปัญหา  

กีฬา เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพที่ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รูแพ รูชนะ รูอภัย เกิดความรัก ความสามัคคี 
รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงได ท าให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แกตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สอดคลองกับ ประโยค สุทธิสงา 
(2538 : 1) กล่าวว่า การกีฬาของชาตินับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของคนในชาติหรือทรัพยากรบุคคล
ของประเทศนั้นๆ กีฬาฟุตบอล (Football) หรือ ซอคเกอร  (Soccer) เป็นกีฬาที่ ได รับความนิยม 
อย่างแพรหลายทั่วโลก ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาการอย่างไมหยุดยั้ง ได้แก่ มาตรฐาน เทคนิค
การเล่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการ การบริหารจัดการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ ได
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ แบบมืออาชีพ มีการวางระเบียบแบบแผนไว้เป็นอย่างดี กีฬาฟุตบอลจึง
ควรจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย 

กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการเล่นตั้งแต่สมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ทรงส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชบริพารไป
ศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่น ากีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรก
คือ “เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)” หรือที่ประชนชาวไทยมักเรียกชื่อสั้นๆ ว่า 
“ครูเทพ” ซึ่งท่านได้แต่งเพลงกราวกีฬา ที่พร้อมไปด้วยเรื่องน้ าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เชื่อกันว่าเพลง
กราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้จะต้องเป็น “เพลงอมตะ”และจะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทย 

จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีความสนพระทัย 
กีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลเอง และทรงตั้งทีมฟุตบอลส่วนพระองค์เองชื่อทีม 
“เสือป่า”นับได้ว่าเป็นยุคทองของกีฬาฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง มีการเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ 
และบทความต่างๆ ท าให้กีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนาความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไดรับการนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก 
หลายประเทศทั่วโลก ถือเอากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาประจ าชาติ เช่น อังกฤษ บราซิล เป็นต้น แต่กีฬา
ฟุตบอลของประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศในแถบเอเชีย 
เช่น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนากีฬาฟุตบอลเพ่ือให้ไปถึง
ระดับที่ต้องการนั้น วิทยา เลาหกุล (2529 : 25) ไดกล่าวว่า การพัฒนานั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทุกด้าน 
เพราะถ้าจะกล่าวถึงความสามารถของนักฟุตบอลไทยแลว ก็ไมไดด้อยคุณภาพ เพียงแต่งบประมาณที่
ไดรับไมเพียงพอต่อการเตรียมทีมการบริหารจัดการ และการฝึกสอนที่ถูกต้อง ซึ่งผลการแข่งขัน
ฟุตบอลของประเทศไทยในระดับซี เกมส์ ถือไดว่าประสบความส าเร็จพอสมควร แต่ ในระดับ
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เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ยังถือว่าไม่ประสบความส าเร็จต้องมีการปรับปรุง และเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ เช่น การเก็บตัว การฝึกซ้อม การจัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อม การน าเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างประสิทธิภาพของนักกีฬา สอดคลองกับ ร้อยต ารวจตรี เกรียงศักดิ์ 
โลหะชาละ (ผู้จัดการรายสัปดาห์ : 2545 : A2) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  
นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีศักยภาพเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลต่างประเทศ แต่ที่ยังไม
ประสบความส าเร็จในระดับโลก เพราะไมไดรับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล โดยเฉพาะ
แผนพัฒนากีฬาฟุตบอล และนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้งงบประมาณด้านต่างๆ ปยะพงษ์ ผิวอ่อน 
(ผู้จัดการรายสัปดาห์: 2545 : A2) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า การที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยสู่
ระดับโลกได ควรเริ่มตั้งแต่การพัฒนาพ้ืนฐานระดับเยาวชน การปรับโครงสร้างด้านกีฬา รวมถึงด้าน
อ่ืนๆ เช่น ด้านโภชนาการ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและบุคลากร (โค้ช) ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องทักษะ 
และการฝึกหัดต่างๆ สถานที่ และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ปัจจุบันยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา และไม
ประสบความส าเร็จในการมีฟุตบอลอาชีพขึ้นในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันหาวิธีการ และแนวทางพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศไทยโดยเร็ว  
เพ่ือการยกระดับวงการฟุตบอลของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับระดับสากล และระดับโลก และเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาล โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และแผนยุทธศาสตร์
ด้านกีฬาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาในระดับนักเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงทักษะด้านกีฬา คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นจากทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และพัฒนานักกีฬาระดับนักเรียน ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และระดับนานาชาติต่อไป  
ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาวงการกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับ
นานาชาติ และเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และกีฬาพาราลิมปิกเกมส์  
ทั้งสองรายการนี้ เป็นรายการที่มวลมนุษยชาติ ต้องการที่จะมีส่วนร่วมทั้งรายการส าหรับคนปกติ และ
รายการส าหรับคนพิการ หากกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการและ
อยู่ในสังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถที่จะด าเนินการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางการกีฬา ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จะท าให้นักกีฬาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย พัฒนาศักยภาพอย่าง
เป็นระบบสู่การเป็นนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมพลศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ กีฬาขั้นพ้ืนฐานและ
กีฬาเพ่ือมวลชน โดยตรงจึงจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง “การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย” เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ มิตรภาพ การท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษาความร่วมมือด้านต่างๆ ของโครงการ และกิจกรรมการด าเนินการใช้กีฬา

ฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย  
1.2.2  เพ่ือสร้างโอกาส และจุดแข็งในการพัฒนาความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือ

ทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย ให้มีความแนบแน่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการท าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน  (Memorandum of 
Understanding) โดยใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ แผนงาน นโยบาย โครงการ
และกิจกรรมตามท่ีวางไว้ทุกประการ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ข้อมูล การด าเนินโครงการและกิจกรรม ความร่วมมือ
ด้านกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย มีบทบาท
ส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่ง
เอเชีย 

1.3.2  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาที่รับผิดชอบ ได้แก่ นายวินิตย์ 
จันทร์มนตรี ผู้อ านวยการส านักการกีฬา นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา 
ส านักการกีฬา นายณัฏฐนันท์ ศศะรมย์ นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ กลุ่มกีฬาระหว่างประเทศ 
และนายเจริญศักดิ์ วงษ์กรณ ์อดีตนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชียตัวแทนนักเรียนไทย 

1.3.3  ศึกษา วิเคราะห์ SWOT กลไกโครงการและกิจกรรม การด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอล
นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วยความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

2) ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และการประชุมที่เก่ียวข้อง 

3) ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
การประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ สาขากีฬาฟุตบอล และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

5) ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน
กีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  
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1.4  ประโยชน์ในการศึกษา 
1.4.1 ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ และ กิจกรรม 

ด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
ประเทศไทย สู่มาตรฐานการแข่งขันในระดับสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดไปสู่  
การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ 

1.4.2 ใช้ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน MOU เป็นบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงเกี่ยวกับ
การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.4.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ ความร่วมมือทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียน
การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.5  นิยามศัพท  

กีฬาฟุตบอล หรือ ซอกเกอร์ คือ กีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างสองทีม โดยแต่ละทีมมี 
ผู้เล่นจ านวน 11 คน โดยใช้ลูกฟุตบอล กีฬาชนิดนี้ จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน เมื่อ
เริ่มต้นเกมจะมีลูกฟุตบอลอยู่ 1 ลูก อยู่กลางสนาม โดยให้ทั้ง 2 ฝ่าย แย่งชิงลูกฟุตบอล รับ–ส่ง ให้กัน 
แล้วยิงประตูของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ถ้ายิงเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามได้จะได้ 1 คะแนน (ภาษาฟุตบอล
เรียกว่าประต)ู เวลาจบเกมส์ 90 นาที ทีมไหนที่ได้ประตูมากกว่าทีมนั้นชนะ 

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding แปลว่า บันทึกความเข้าใจใน
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคณะ หรือมากกว่านั้น เป็นโครงร่างข้อผูกพันระหว่าง
คณะท างานที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมิได้ผูกพันเหมือนสัญญา  (Contract)  
ซึ่งส่วนใหญ่ MOU จัดท าขึ้นเพ่ือความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ 
ทั้งสองฝ่าย และประเทศชาติในที่สุด 

ความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลนักเรียน หมายถึง บันทึกความเข้าใจในข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย เพ่ือการพัฒนาทางด้านการกีฬา
ฟุตบอล ให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่
กีฬาอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขต
พรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือ 
ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ในสังคมโลก 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพ่ือให้การท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
1.1. แนวคิด และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
1.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2. ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ประวัติฟุตบอลไทย ประวัติกีฬาฟุตบอลโลก และประวัติ

ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 
4. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
5. ฟุตบอลกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย และ 

การแข่งขันกีฬา 
6. การท า MOU หรือบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคณะ 
7. การท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน

เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนชาวจีนกับประเทศไทย  
8. แนวความคิด เรื่อง Soft Power กับการกีฬา 
9. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
10. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1  แนวคิด และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.1.1.1 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดน

ของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่งๆ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย
ด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่
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เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก 

2) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
(1) ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกระท าอย่างเป็นทางการโดยรัฐ 
หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่น การประชุมสุดยอด การด าเนินการทางการทูต  
การแถลงการณ์ประท้วง การยื่นประท้วงต่อองค์การสหประชาชาติ หรืออาจเป็นการกระท าที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระท าจารกรรม การโจมตีประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง 
ซึ่งไม่ได้กระท าการในนามของรัฐ เป็นต้น  

(2) ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือหรือขัดแย้ง  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหากไม่ร่วมมือก็ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง เช่น สงคราม การแทรกแซง บ่อนท าลายการขยายจักรวรรดินิยม 
การผนวกดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง ส่วนความร่วมมือ ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต 
การร่วมเป็นพันธมิตร การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

3) ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ครอบคลุมใน เรื่ องต่ า งๆ ดั งนี้  ความสัม พันธ์ทางการ เมือง 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ความสัมพันธ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความสัมพันธ์ที่มุ่ง
ให้มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น  
มีการร่วมมือกันค้นคว้าทดลองและวิจัยในบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา การร่ว มมือกันระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์หลายประเทศเพ่ือก าจัดโรคภัยไข้เจ็บส าคัญ เช่น โรคมะเร็ง การร่วมมือกันส่งเสริม
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลระหว่างประเทศ การจัดการประชุมสัมมนาระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

4) ผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนและชาติต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นในอดีต เนื่องจากจ านวนประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น 
ประเทศต่างๆ ต้องพ่ึงพากันมากขึ้นในด้านต่างๆ และพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลให้โลกดูจะขนาดเล็กลง ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นับว่ามี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่  

(1) ด้านความมั่นคงของชาติ 
(2) ด้านความปลอดภัย และการกินดีอยู่ดีของประชาชน 
(3) ด้านการพัฒนา 

2.1.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
1) ด้านการเมือง  
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ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ไทย–จีน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกด้าน 
ทั้งกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเวทีภูมิภาค เช่น ASEAN–China Annual Consultation, ASEAN+3, 
ARF, ASEMเป็นต้น ไทยและจีนต่างเห็นพ้องที่จะมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์และขอบข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกนัให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

2) ด้านเศรษฐกิจ  
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ไทย–จีน โดย

ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความเข้มข้นข้ึนจากการบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน เมื่อเดือน
มกราคม 2553 และการเปิดใช้เส้นทาง R3A เส้นทาง R8 และเส้นทาง R12 

3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยและจีนนั้น มีมานานแล้ว

ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี พ.ศ. 2518 โดยได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนผู้ท างานด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และ
งานด้านวิชาการ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยกับจีน มี
ความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น จนถึงปัจจุบันนี้ 

4) ด้านการท่องเที่ยว  
รัฐบาลไทยและจีน ได้ท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน 

การท่องเที่ยว เมื่อเดือนสิงหาคม 2536 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดและการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยว  
นอกประเทศโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเท่านั้น ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก ร่วมกับ
สิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ได้รับอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกไปท่องเที่ยว และจ านวนนักท่องเที่ยวจีน
ที่เดินทางมาประเทศไทยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับท ารายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก โดยจีนเป็นตลาด
นักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย รวม 7.9 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 71.14 และขณะเดียวกัน จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป
เที่ยวจีนก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 

2.1.1.3 การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงประเทศในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ปรากฏแนวคิด

ถ่วงดุลอ านาจ (balance of power) เพียงแนวคิดเดียวที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ แต่ก็มีผลในเชิง
ปฏิบัติต่อบรรดานักการทูตมากกว่าผลต่อนักวิชาการ ซึ่งก็เป็นเพียงกฎเกณฑ์ในเชิงสามัญส านึก 
(commonsense axioms) มากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีที่ถูกต้อง นักคิดที่ถือว่าล้าสมัยในการสร้าง
แนวความคิดในยุคนั้นได้แก่ Alfred Mahan1 และ Halford Mackinder2 ที่น าเสนอทฤษฎีที่ว่า
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่ออ านาจบทบาทของรัฐในการเมืองระหว่างประเทศ จนกลายเป็น
รากฐานความรู้ทางสาขาวิชาภูมิรัฐศาสตร์ (geo–politics) หรือภูมิยุทธศาสตร์ (geostrategy) และ
ยุทธศาสตร์ศึกษา (strategic studies) ในเวลาต่อมา (จุลชีพ, 2557 : 58–59) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งในระเบียบ วิธีการ และกรอบคิด ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นได้ กล่าวได้ว่า “ทฤษฎีเป็นผลผลิตของ
กาลเวลาในแต่ละสมัย” น าไปสู่การสร้างกรอบคิดและการถกเถียงทางความคิดและทฤษฎีในวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละยุค ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

กล่าวได้ว่า นักวิชาการสายพฤติกรรมศาสตร์ได้พยายามสร้างรูปแบบ 
(model) และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการสร้างข้อ
สมมติฐาน และเชื่อมโยงข้อสมมติฐานต่างๆ เข้าด้วยกันตามหลักการตรรกวิทยา โดยศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ (recurring patterns) ที่แน่นอนเด่นชัดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  
พวกนี้มีความเห็นว่า ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้ามีการพัฒนาขึ้นควรจะเป็นข้อสรุป 
(generalization) ที่ได้จากสมมติฐานที่ถูกต้อง ดังนั้นนักวิชาการในสายนี้จึงนิยมการศึกษาที่แยกแยะ
ปัจจัยต่างๆออกเป็นประเภท และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้น เพ่ือตั้งเป็นข้อสมมติฐาน
และทฤษฎีที่ทดสอบได้ด้วยการสังเกตและการทดลอง หรือเรียกว่า เชิงประจักษ์ กล่าวคือ มุ่งค้นหาดัชนี
ของปรากฏการณ์ภายใต้สภาวะที่ควบคุม นักวิชาการส านักพฤติกรรมศาสตร์นี้ จึงต้องการความแน่นอน 
(precision) ในการใช้แนวคิดและการทดลองสมมติฐาน โดยอาศัยวิธีการทางตัวเลขและสถิติ หรือการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantiative research) การวัดข้อมูล (measurement of data) การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) การใช้ทฤษฎีเกม (game theory) ทฤษฎีการจ าลอง (simulations) เป็นต้น 
(สุรชัย, 2521 : 79) 

2.1.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2489 ตามมติของ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและ
รายงานการสอบสวนต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) 
สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศ
สมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปีๆละ 6 
สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพ่ือให้ท าหน้าที่สอบสวน
เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะท างาน (Working 
Groups) ต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพ่ือให้ท าหน้าที่
ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ ในบางประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ  

บริบททางประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นรัฐ 

การถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
วิวาทะครั้งส าคัญ 

 

การประยุกต์สาขาวิชาอ่ืนๆ (ปรัชญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
กฎหมายและอ่ืนๆ) การท าความเข้าใจและวิธีการแบบใหม่ที่มีอิทธิพล 

ต่อการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ใน พ.ศ. 2536 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียซึ่งแสดงถึง 
ความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน 
ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของ
การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความ
เกี่ยวพันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งท าให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทาง
ที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของ
สหประชาชาติ ในการด าเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลก ครั้งนี้มีรัฐบาลของประเทศต่างๆ บรรดาองค์กร
ของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆในระดับประเทศ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 
แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้อง
ลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกค าปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่างๆ 
รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น 
ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งต าแหน่งให้มีการรับรู้และรับรองว่า  
ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับ  
การสนับสนุนส่งเสริมให้มั่นคงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่อง 
การรับรองว่าการก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระท าที่ถือว่ามุ่งท าลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้
ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะก าจัดลัทธิการถือเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้น 
ค าปฏิญญา กรุงเวียนนา ยังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนช าเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น 

2.1.2.1 นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศจีน : ภารกิจส าคัญที่
ไทย–จีนควรร่วมมือ  

1) ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ท าให้ความสัมพันธ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย–จีน พัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด  
ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประจ าชาติ ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างดีและ
ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่ายไปจนถึงความร่วมมือทางด้านศาสนาจากการ
ที่ไทยเป็นเมืองพุทธและจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีมีคนนับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่ง  

2) ความร่วมมือไทย–จีนในด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันจีนมาช่วยไทยในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่าปีละ 150 ล้านบาท 
ให้ทุนครูไทยที่สอนภาษาจีนไปอบรม–ดูงานในจีน จัดท าต าราและสื่อการสอนภาษาจีน จัดส่ง 
ครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนภาษาจีนในไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ 
ปัจจุบันมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 คน แต่การเรียนการสอนภาษาจีนในไทย (ซึ่งปัจจุบันมีคนเรียนอยู่
ทั้งในระบบและนอกระบบไม่ต่ ากว่า 500,000 คน) ยังไม่ค่อยได้ผล ควรหาทางปรับปรุงรูปแบบของ
การให้ความช่วยเหลือ นอกจากนั้น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่ฝ่ายไทยช่วยเหลือจีนในด้านการเรียน
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การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในจีนยังมีน้อยมาก ยิ่งกว่านั้นควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนจีน
ตะวันตก (นอกจากมณฑลหยุนหนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซี)ให้มากขึ้น  

3) ความร่วมมือไทย–จีน ในด้านการท าวิจัยยังมีน้อย สถาบันวิจัยหรือ
มหาวิทยาลัยของไทยและจีน ควรหาคู่ท าวิจัย (เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่–มหาวิทยาลัยเฉิงตู) ใน
หัวข้อที่ไทย–จีน มีประโยชน์ร่วมกัน (เช่น เรื่องการลงทุนในไทยของจีนตะวันตกแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทย ในมณฑลซื่อชวน เป็นต้น) พยายามหาแนวทางท าร่วมกัน
ในด้านความมั่นคง และความร่วมมือกัน ทางด้านวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

4) มหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทย และจีน ควรท าความตกลงแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญกันให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีก าแพงด้านภาษา ในขั้นแรก ควรแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสังคมศาสตร์ ให้คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมของประเทศหนึ่ง
ไปสอน หรือบรรยายพิเศษ หรือเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญในอีกประเทศหนึ่ง ความรู้ที่คนไทย
อยากได้เกี่ยวกับจีน น่าจะมาจากชาวพ้ืนเมืองของจีนโดยตรง  

2.1.2.2  หลักการบริหารงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
หลักการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์เริ่มในทศวรรษ 2533 โดยมีการปฏิรูปการ

ด าเนินงานของภาครัฐในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งแรงกดดันต่างๆ 
ประกอบด้วย การขาดดุลงบประมาณ ปัญหาเชิงโครงสร้าง การแข่งขันที่รุนแรง โลกาภิวัฒน์ รวมทั้ง
การขาดความมั่นใจในภาครัฐ ที่ต้องให้การบริการที่ดีกว่า และความรับผิดชอบที่มากขึ้น ในการ
ปรับเปลี่ยนนี้ หลายประเทศไดด าเนินการโดยการออกเป็นกฎหมาย โดยคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีการท างานเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและมุ่งผลลัพธ์จุดเปลี่ยนส าคัญที่น าไปสูการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
คือ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) 
เมื่อปี 2543 และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic 
Cooperation and Development; OECD) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าของโลกได ให้ความส าคัญกับ 
แนวทางการจัดการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนา (Managing for Development Results; MfDR)  
จึงท าให้การพัฒนาระหว่างประเทศมีประสิทธิผลมากขึ้น และมุ่งในเชิงผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเครื่องมือใน
การจัดการและวัดผลงานที่ปฏิบัติไดจริง 

หลักการเปลี่ยนแปลงมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1)  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู 
2)  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องแรงจูงใจและทัศนคติ 
3)  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลเชิงนโยบาย 

หรือ กฎหมาย 
4)  การเปลี่ยนแปลงสูการมีพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติแบบมืออาชีพ  
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ปัจจัยน าเข้า 
Input 

 กิจกรรม 
Activities 

 ผลผลิต 
Outpyt  

 ผลลัพธ์ 
Outcom 

 ผลกระทบ 
Inpact 

 
สิ่งที่ไดล้งทุนไป 
เช่น 
- บุคลากร 
- เงินทุน 
- วัสดุและ
อุปกรณ ์

- เวลาและ
เทคโนโลย ี

 สิ่งที่ด าเนินการ 
- การฝึกอบรม 
- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การพัฒนา

ความสัมพันธ์ 
 

 ผลที่ได้ถึงมือใคร
ในทันที 
เกิดการเรียนรู ้
- ความตระหนัก 
- ความรู้ 

ทัศนคต ิ
- ทักษะ 
- ความคิดเห็น 
- แรงบันดาลใจ

และแรงจูงใจ 

 การส่งผล 
ในระยะกลาง
เกิดการกระท า 
- พฤติกรรม 
- วิธีการปฏิบัต ิ
- การตัดสินใจ 
- นโยบาย 
- ปฏิกิริยาต่อ
สังคม 

 

 การส่งผลกระทบ
ในช้ันสูงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
สภาพเงื่อนไข 
- สังคม 
- เศรษฐกิจ 
- ประชาชน 
- สิ่งแวดล้อม 
 

 
ภาพที่ 2  การแสดงห่วงโซผลสัมฤทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ 

 
หลักการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนที่ไดมี

การด าเนินกิจกรรมเฉพาะหรือการมีแผนงานขึ้นมาด าเนินการ ผลผลิต คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในระยะสั้น ผลลัพธ์ คือการเปลี่ยนแปลงที่มขีอบเขตกว้างขึ้นและมีแนวโน้มที่ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น 
ผลกระทบ คือการเปลี่ยนแปลงวงกว้างในองค์กรสังคมหรือสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในกรณี
ด าเนินโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการอาจไมไดมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงวงกว้างทั้งหมด 
แตจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการท าให้เกิดผลกระทบระยะยาวเกิดข้ึนได้  

ประโยชนของการใช้กรอบผลสัมฤทธิ์ คือ 
1)  มีประโยชนต่อการวางแผนในการช่วยก าหนดวัตถุประสงค์ มีความมั่นใจ 

มีวิธีการ ที่ท าให้บรรลุเป้าประสงค ์หรือวัตถุประสงค์ มีข้อสมมติฐานทีส่ าคัญ 
2)  ใช้ประโยชนเพ่ือการจัดการ การติดตาม และการทบทวน 
3)  ช่วยวางกรอบแผนงานส าหรับหน่วยงานติดตามความก้าวหน้าเพ่ือมุ่งวัด

ประสิทธิผล และกลยุทธ์แผนงาน 
4)  การสื่อสารท าให้ทราบกรอบผลสัมฤทธิ์ แผนงานที่จะท าให้บรรลุ  

 
ตารางท่ี 1  Program Results Matrix (Program Logical Framework) 
 

บรรยายสรุปย่อ 9yตัวช้ีวัด การตรวจสอบ ข้อสมมติฐานส าคัญ 
เป้าประสงค์ (Goal) (ผลกระทบ)   
วัตถุประสงค์โครงการ (Purpose) (ผลลัพธ์)   
ผลผลิต (Output)    
กิจกรรม (Activities)    
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บรรยายสรุปย่อ 9yตัวช้ีวัด การตรวจสอบ ข้อสมมติฐานส าคัญ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1. งบประมาณ 
2. บุคลากร 
3. ระยะการด าเนินโครงการ 
4. พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

   

 
2.1.2.3 ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในปี พ .ศ. 
2558 มีความมุ่งหวังให้เกิดความมีเอกภาพ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One 
vision One Identity One Community) ภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio–Cultural Community : ASCC) เพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคม
เอกภาพ เอ้ืออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม ประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะให้ประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกัน
มากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอก และ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง  (ASEAN Political Security Community : APSC) เพ่ือให้
อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาคมอาเซียนจึงเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย
ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่จะมี
การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค (Regional Value Chain) การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง และการขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน  
ซึ่งคาดว่าจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน จะน าไปสู่การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทุน  

การเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะกลายเป็นองค์กรทาง  
ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความส าคัญท่ีทั่วโลกต่างจับตามอง อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
ของประเทศที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง 
การเตรียมพร้อมรับมือกับการรวมเป็นหนึ่งของประเทศสมาชิกจึงเกิดขึ้น ทั้งในมิติของการแข่งขันและ
มิติของการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆกล่าวคือ การเร่งพัฒนาศักยภาพภายในเพ่ือให้เข้มแข็งพอ
กับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ต่างก็หันหน้าเข้าหากัน เพื่อการรวมเป็นหนึ่ง 

1) การท่องเที่ยว กับ อาเซียน  
การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) โครงการเชื่อมโยง
เส้นทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและคุณภาพการบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
มาตรฐานเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นนโยบายที่ช่วยเชื่อมโยงเส้นทางและกิจกรรม  
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การท่องเที่ยวให้มีความเป็นหนึ่งเดียวประชาคมอาเซียน จึงเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของ
ประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค (Regional Value Chain) ผลจากการเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วม ยังท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเสรี การเคลื่อนย้ายการลงทุนและ
เงินลงทุนเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ น ามาทั้งโอกาส  
การแข่งขัน และความท้าทาย ภาคธุรกิจ เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AEC โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและการบริการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการเดินทางและ 
การท่องเที่ยว การเปิดพรมแดนระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก เพ่ือการเป็นจุดหมายปลายทางเดียว 
(One Destination) จึงเป็นความท้าทายต่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยิ่ง  

2) การกีฬา กับ อาเซียน  
จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอาเซียน ที่จะมีการเคลื่อนย้าย

ภาคแรงงาน ภาคสินค้า และ บริการของภูมิภาคอย่างเสรี ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  
จึงได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้น าของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะด้านกีฬา ในการพัฒนาต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาของอาเซียน เร่งปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการกีฬา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนากีฬาของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
การเคลื่อนย้าย ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนากีฬา เช่น การเคลื่อนย้ายของนักกีฬาและบุคลากรทาง  
การกีฬาของภูมิภาค การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กีฬาของประเทศ  
การเจริญเติบโตของธุรกิจทางการกีฬา (Growth of the Sports Industry) ในประชาคมอาเซียน 
กีฬา มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลางที่ดีในการสร้าง
สันติภาพและความสมานสามัคคี นอกจากนั้น ธุรกิจทางการกีฬา ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลทั้งในแง่
ของรายได้จากการชมการแข่งขัน และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า การ
ให้บริการศูนย์กีฬา ธุรกิจสื่อ ฯลฯ ประเทศที่เป็นผู้น าทางเศรษฐกิจทั่วโลก ได้สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศโดยการเชื่อมโยงการกีฬากับการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการกีฬา และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทีก่ าลังรอการพัฒนาอีกมากมาย 

การท่องเที่ยวและกีฬาก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในแง่ของ
การน าเงินตราเข้าสู่ประเทศและภูมิภาค การรวมเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหนึ่งเดียวของ
อาเซียน จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แก่ประเทศสมาชิก ทั้งในฐานะผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการตอบสนองการเดินทางและสร้างประสบการณ์รูปแบบ
ใหม่ ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื่องจากสามารถเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม เปิดเส้นทางและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในภูมิภาคได้ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวและกีฬายังเปรียบเสมือนเครื่องมือ 
ในการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คน ความท้าทายอย่างยิ่งของประชาคมอาเซี ยน คือ  
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การบริหารจัดการองค์กรที่รวมความแตกต่างและหลากหลายทั้งวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตและระดับ
ทางเศรษฐกิจมาไว้ด้วยกัน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ .  

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นประธานการสัมมนา เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ผลการศึกษา  
เรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถของไทยเพ่ือส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการกีฬาของภูมิภาคอาเซียน” 
โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ 
กรุงเทพฯ 

การด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2560–2564 เพ่ือพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ก าหนด
เป้าหมายในแผนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาของเอเชีย การจะไปสู่จุดหมายดังกล่าว จ าเป็นจะต้อง
ใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจั ดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่อง  
การท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกีฬาในระดับสากลจะท าให้เกิดรายได้เพ่ิมจาก  
การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬา
ของประเทศในหลายๆด้าน เช่น การเสริมสร้างโอการให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกาย เพ่ือการมี
สุขภาพและพลานามัยที่ดี การเพ่ิมศักยภาพและยกมาตรฐานการจัดการศึกษา พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ผลักดันกีฬาเพ่ืออาชีพ ให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุข และมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสร้างสนามกีฬาและศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐาน 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุนในกิจการด้านการกีฬา การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการกีฬาได้ก าหนดนโยบายด้าน
กีฬาและนันทนาการเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและยกระดับการกีฬาให้เป็น มาตรฐานสากล
รองกับการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการของภูมิภาค  

3) ความร่วมมือด้านกีฬา 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬา

ของอาเซียนครั้งที่ 1 (ASEAN Ministerial Meeting on Sports–AMMS) ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 
โดยที่ประชุมได้ร่วมลงนามในความตกลง 11 ฉบับ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการจัดการ
แข่งขันกีฬา จากเดิมที่มีเพียงการแข่งขันบาสเกตบอลอาเซียนแบบทัวร์ นาเมนต์ โดยให้เพ่ิม 
การแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ตลอดจนให้สมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN 
Football Federation–AFF) ศึกษาแนวทางเพ่ือเตรียมพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันฟุตบอลโลกในปี พ.ศ. 2573 อีกท้ังที่ประชุมยังก าหนดให้ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแห่งอุตสาหกรรม
กีฬาอาเซียน (ASEAN Sports Industry Year) โดยจะจัดการประชุมครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2556 ที ่
กรุงเวียงจันทน์  
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2.2 ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมพลศึกษา (Department of Physical Education) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 
2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  
มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนด้วยการส่องเสริมและพัฒนาการกีฬา 
นันทนาการ การออกก าลังกาย เล่นกีฬา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพคู่คุณธรรม ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ  
โดยการใช้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และ
ประเทศชาติ 

การแบ่งส่วนราชการ 
1)  ส านักงานเลขานุการกรม 
2)  ส านักการกีฬา 
3)  ส านักนันทนาการ 
4)  ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5)  สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 
6)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7)  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
8)  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กรมพลศึกษาเป็นหน่วยงานราชการที่มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ มีการประสานด้านการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
ทุกหน่วยก่อนเริ่มด าเนินการโครงการ และจ าเป็นที่จะเริ่มต้นศึกษาช่องทางทุกๆด้านของความร่วมมือ 
รวมทั้งแนวการพัฒนาการด าเนินการที่จะท าให้โครงการแต่ละโครงการประสบความส าเร็จตามที่
วัตถุประสงค์ การที่จะพัฒนาความร่วมมือทางการกีฬาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษา ค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางการกีฬาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้กรอบแนวคิดความร่วมมือ Robert Jervis, Robert 
Axelrod และ Robert Keohane ที่ว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้เมื่อแต่ละหน่วยงาน องค์กร ค านวณ
ดูแล้วว่าการร่วมมือกันได้รับประโยชน์มากกว่าการที่จะไม่ร่วมมือกัน 

 
2.3  ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ประวัติฟุตบอลไทย ประวัติกีฬาฟุตบอลโลก และประวัติ
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

2.3.1 ฟุตบอล หรือ ซอกเกอร์  
เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างสองทีมโดยแต่ละทีมมี ผู้เล่น 11 คน โดยใช้ลูก

ฟุตบอล เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก โดยจะเล่นในสนาม
หญ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ สนามหญ้าเทียม โดยมีประตูอยู่กึ่งกลางที่ปลายสนามทั้งสองฝั่ง เป้าหมาย
คือท าคะแนนโดยการใช้เท้าพาลูกฟุตบอลให้เข้าไปยังประตูของฝ่ายตรงข้าม ในการเล่นทั่วไป ผู้รักษา
ประตูจะเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่สามารถใช้มือหรือแขนกับลูกฟุตบอลได้ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามออกนอก
เขตโทษ หรือกรอบ25 หลาหน้าประตู ส่วนผู้เล่นอ่ืนๆ จะใช้เท้าในการเตะลูกฟุตบอลไปยังต าแหน่งที่
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ต้องการ บางครั้งอาจใช้ล าตัว หรือ ศีรษะ เพ่ือสกัดลูกฟุตบอลที่ลอยอยู่กลางอากาศ โดยทีมที่พาลูก
ฟุตบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ถือว่าเสมอ แต่ในบางเกมที่
เสมอกันในช่วงเวลาปกติแล้วต้องการหาผู้ชนะจึงต้องมีการต่อเวลาพิเศษ และ/หรือ ยิงลูกโทษ ขึ้นอยู่
กับกฎระเบียบของรายการแข่งขันนั้นๆโดยกฎกติกาการเล่นสมัยใหม่ จะถูกรวบรวมขึ้นในประเทศ
อังกฤษ โดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2406 ได้ก าเนิดกติกาฟุตบอลขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
กติกาการเล่นในปัจจุบัน ฟุตบอลในระดับนานาชาติจะถูกก าหนดกฎกติกาและระเบียบการแข่งขัน
โดยสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (Federation International Football Association : FIFA) 
ซึ่งรายการแข่งขันท่ีมีเกียรติสูงสุดในระดับนานาชาติคือการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี 

2.3.2 ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย  
กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการ เล่นตั้ งแต่สมัย  “พระบาทสมเด็ จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และ 
ข้าราชบริพาร ไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่น ากีฬาฟุตบอลกลับมายัง
ประเทศไทยเปน็คนแรกคือ “เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)” หรือที่ประชน
ชาวไทยมักเรียกชื่อสั้นๆว่า “ครูเทพ” ซึ่งท่านได้แต่งเพลงกราวกีฬา ที่พร้อมไปด้วยเรื่องน้ าใจนักกีฬา
อย่างแท้จริง เชื่อกันว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้ จะต้องเป็น “เพลงอมตะ” และจะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทย  

พ.ศ. 2452 (รศ. 128) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้
ทรงสวรรคต เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 
พระองค์ทรงมีความสนพระทัย กีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลเอง และทรงตั้งทีม
ฟุตบอลส่วนพระองค์เองชื่อทีม “เสือป่า” กีฬาฟุตบอลนับได้ว่าเป็นยุคทองของไทยอย่างแท้จริง  
มีการเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และบทความต่างๆ  

ราชกรีฑาสโมสรหรือสปอร์ตคลับ เป็นสโมสรแรกของไทยและเป็นศูนย์กลางของ
กีฬาหลายประเภท เป็นศูนย์รวมของชาวต่างประเทศในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ได้มีผู้เล่น
ระดับชาติจากประเทศอังกฤษมาเข้าร่วมทีมอยู่หลายคน เช่น มร.เอ.พี.โคลปี. อาจารย์โรงเรียนราชวิทยาลัย 
นับได้ว่าเป็นทีมฟุตบอลที่ดีมีความพร้อมมากทั้งทางด้านผู้เล่น งบประมาณ และสนามแข่งขัน
มาตรฐาน และเป็นเจ้าภาพให้ทีมต่างๆของไทย มาเยือนอยู่เสมอๆ ท าให้วงการฟุตบอลไทยในยุคนั้น
ได้พัฒนายิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระองค์ท่าน 
ทรงตั้งศูนย์กลางหรือสมาคมอย่างมีระบบแบบแผน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและทรงม ี
พระบรมราชโองการก่อตั้ง “สโมสรคณะฟุตบอลสยาม” ขึ้นในรัชกาลของพระองค์ โดยทรงมีวัตถุประสงค์
ของการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยาม ดังนี้ คือ 

1)  เพ่ือให้ผู้เล่นฟุตบอลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
2)  เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี 
3)  เพ่ือก่อให้เกิดไหวพริบ และเป็นกีฬาที่ประหยัดโดยประโยชน์จากการเล่นกีฬา

ฟุตบอล ดังนี้ 
(1) ได้ฝึกความสามัคคีของการเล่นกันเป็นหมู่คณะ ฝึกวินัยในการเล่นอย่าง

เป็นระบบ 
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(2) ความมีน้ าใจนักกีฬาเมื่อเกมจบถือว่าทุกคนคือเพ่ือนกัน ไม่มีปัญหาต่อกัน
ทั้งในและนอกสนาม 

(3)  สามารถสร้างเป็นอาชีพได้จริงโดยเฉพาะคนเล่นเก่งๆ เนื่องจากมีระบบลีก
รองรับในหลายประเทศ 

(4)  ช่วยในเรื่องระบบกล้ามเนื้อ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายให้เกิดความแข็งแรง 
โดยเฉพาะส่วนขาที่ต้องใช้งานมากกว่าส่วนอื่น 

2.3.3 ประวัติกีฬาฟุตบอลโลก 
ฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศ เริ่มครั้งแรก

ในปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) ผู้ริเริ่มให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งแรก คือ จูลส์ ริเมท์ (Jules Rimet) 
เป็นชาวฝรั่งเศสโดยได้เสนอในที่ประชุมของประเทศสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 
1902 (พ.ศ. 2445) ซึ่งประเทศที่ได้เกียรติเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งแรก ได้แก่ ประเทศอุรุกวัย  
โดยมีประเทศที่ เข้าร่วมแข่งขันทั้ งหมด 13 ชาติ และประเทศอุรุกวัยก็คว้าแชมป์โลกไปครอง  
ด้วยการเอาชนะประเทศอาร์เจนตินาไป 4–2 ประตูเพ่ือเป็นเกียรติแด่ จูลส์ ริเมท์ จึงให้ชื่อถ้วยรางวัล 
ชื่อ “จูลส์ ริเมท”์  

2.3.4 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Football Association : 
FIFA)  

ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. 2447 โดยสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศฝรั่งเศส และมีประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้ง 7 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริก ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

2.3.5 ประวัติฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น อายุ คือ รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี และ รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี  

โดยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เริ่มการแข่งขันครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1970 ส่วนรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี เริ่มการแข่งขัน
ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 2004  

 
2.4  นโยบายการกีฬาแห่งชาติ  

น า ย ส ม คิ ด  จ า ตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยมีประเด็นหารือท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา 
2) เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3) โดยน าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา 
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4) สร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก 
5) แสวงหาความร่วมมือจากภาพเอกชน 
 

2.5  ฟุตบอลกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา  
2.5.1  กายวิภาคศาสตร์  

กายวิภาคศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย 
ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ 
หัวใจ ปอด หลอดเลือด เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เป็นต้น 

2.5.2 สรีรวิทยา  
สรีรวิทยา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานหรือการท าหน้าที่ของอวัยวะ

ระบบต่างๆของร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น ได้ด้วยระบบการฝึกที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับประเภทกีฬาและนักกีฬาแต่ละบุคคล เช่น ความสามารถในการท างานของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดและระบบพลังงานที่ใช้ในการ
แข่งขัน แต่ละประเภทกีฬา เป็นต้น รวมทั้งสาเหตุที่น าไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบการท างานของ
อวัยวะต่างๆภายในร่างกาย 

2.5.3 ชีวกลศาสตร์  
ชีวกลศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการท างานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ 

เพ่ือน าไปสู่การใช้แรง ในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละ
ชนิดหรือประเภทกีฬา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคทักษะกีฬา
แต่ละบุคคลได้อย่างกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬาผู้นั้นมิใช้ต้องท าตามหรือ
เลียนแบบแชมป์ โดยที่มิได้เรียนรู้สภาพพ้ืนฐาน การฝึกซ้อมและความแตกต่างของร่างกายในแต่ละ
บุคคล 

2.5.4 ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา  
ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้หลักการในการในการก าหนด

ความหนักเบา รูปแบบวิธีการฝึก เข้าไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬา 
แต่ละบุคคล โดยจะต้องพิจารณาและค านึงถึงอายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล รวมทั้งระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย เฉพาะประเภทกีฬา ความสามารถในการเรียนรู้รับรู้
ของนักกีฬาแต่ละบุคคล เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้อ ง
เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล 

2.5.5 โภชนาการทางการกีฬา  
โภชนาการทางกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร

แต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนทั้งในด้านปริมาตร และคุณภาพใน
แต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวการเก็บส ารอง
พลังงานไว้ในกล้ามเนื้อ การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันและภายหลังการฝึกซ้อม
แข่งขันซึ่งจะช่วยเสริมโครงร่างและความสามารถของร่างกายให้คงสภาพแข่งแกร่งยิ่งขึ้น 

2.5.6 จิตวิทยาการกีฬา  
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จิตวิทยาการกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการควบคุมทักษะ
การเคลื่อนไหวและ ทักษะกีฬารวมถึงการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้
อย่างถูกต้องเป็นผลดีต่อเกมการแข่งขันและการแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถของนักกีฬาได้
อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2.5.7 เวชศาสตร์การกีฬา  
เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บ าบัดรักษา และ

ฟ้ืนฟู สภาพร่างกาย ให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพ่ือช่วยเสริมให้
สมรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะ ที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด  

2.5.8 เทคโนโลยีทางการกีฬา  
เทคโนโลยีทางการกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา 
เพ่ือเพ่ิม ศักยภาพและ ประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬารวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เคลื่อนไหวทางด้านเทคนิค ทักษะ การประเมินผลและรายงานผลการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง
รวดเร็วให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และผู้ชม 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอล จะท าให้นักกีฬาได้รับ
การพัฒนา ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ให้มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง แก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือให้สภาพร่างกายสามารถพร้อมที่จะ  
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 
2.6  การท า MOU หรือบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคณะ  

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding แปลว่า บันทึกความเข้าใจใน
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบุคคลสองคณะ หรือมากกว่านั้น เป็นโครงร่างข้อผูกพันระหว่าง
คณะท างานที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมิได้ผูกพันเหมือนสัญญา (contract)  
ซึ่งส่วนใหญ่ MOU จัดท าขึ้นเพ่ือความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ 
ทั้งสองฝ่าย และประเทศชาติในที่สุด  

 
ตารางท่ี 2  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา จัดขึ้นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กับหน่วยงานการกีฬานานาชาติ 
 

ประเทศ หน่วยงาน ขอบเขตการแลกเปลี่ยน วันที่ลงนาม 
สิงคโปร์ สภากีฬา 

แห่งประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

ก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม 
(1) การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และระดับนานาชาต ิ
(2) การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน 

ข. การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตดัสิน นักวิจัย 
และผูเ้ชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ 

ค. การเข้าร่วมในการสมัมนา การให้ค าปรึกษา และการ
ประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหนา้ที่ ผู้ตัดสิน นักวิจยั และ

20 กันยายน 
2545 



20 

ประเทศ หน่วยงาน ขอบเขตการแลกเปลี่ยน วันที่ลงนาม 
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ 

ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์
เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา 

จ. การแลกเปลี่ยนข้อมลู ผลงานวจิัย และโครงการเกี่ยวกับ 
เวชศาสตร์การกีฬา 

ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (athletic 
organization structures) การจดัโครงการ และกิจกรรม 

ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
ประเภททีม การควบคุมทมี และการจัดการแข่งขัน และ 

ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นการก่อสรา้งสถานกีฬา 
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สหรัฐ 
อเมริกา 

สถาบันกีฬาแห่ง
สหรัฐอเมริกา 

1. ศึกษาดูงานหน่วยงานกีฬาในสหรัฐอเมริกา 
2. จัดอบรมทางวิชาการ และฝึกภาคปฏิบัติการให้แก่ประเทศ

ไทย 

20 กันยายน 
2545 

ลาว คณะกรรมการกีฬา
แห่งชาติลาว 

ก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม 
(1) การแข่งขันกีฬาระหว่างสองประเทศ และระดับ

นานาชาติ 
(2) การจัดคา่ยฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน 

ข. การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตดัสิน นักวิจัย 
และผูเ้ชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ 

ค. การเข้าร่วมในการสมัมนา การให้ค าปรึกษา และการ
ประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหนา้ที่ ผู้ตัดสิน นักวิจยั และ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ 

ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์
เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา 

จ. การแลกเปลี่ยนข้อมลูส่วนบุคคล ผลงานวิจยั และโครงการ
เกี่ยวกับ เวชศาสตร์การกีฬา 

ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรกีฬา การจัด
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 

ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
ประเภททีม การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน 
ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นการก่อสรา้งสถานกีฬา 

การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

25 สิงหาคม 
2548 

ญี่ปุ่น สถาบัน
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น 

ก. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ 
ข. การเข้าร่วมในการสมัมนา การให้ค าปรึกษา และการ

ประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหนา้ที่ ผู้ตัดสิน นักวิจยั และ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ 

ค. การแลกเปลี่ยนข้อมลูทางเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์
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ประเทศ หน่วยงาน ขอบเขตการแลกเปลี่ยน วันที่ลงนาม 
เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา 

ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวจิัย และโครงการเกี่ยวกับเวช
ศาสตร์การกีฬา 

จ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นการก่อสรา้งสถานกีฬา 
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สหราช
อาณาจักร 

สถาบันกีฬาโลก,  
คณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย, 
องค์กรพัฒนาภาค
ตะวันตกเฉยีงเหนือ 
และสภาแห่งเมือง
แมนเชสเตอร ์

- การศึกษาของผู้บริหารการกีฬาและนักกีฬาในประเทศไทย 
- การปฏิบัติงานร่วมกับ Northwest Regional 

Development Agency และ Manchester City Council 
ในเรื่อง: 

- การจัดค่ายฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาเพื่อเตรียมการก่อน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลมิปิกเกมส์ 2012 
ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 

- โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านทางความร่วมมือตาม
โครงการ London 2012 Cultural Olympiad 

12 พฤศจิกายน 
2551 

สหราช
อาณาจักร 

สภาวัฒนธรรมไทย
แห่ง 
สหราชอาณาจักร 

คู่ภาคีจะให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการพัฒนากีฬาใน 
สหราชอาณาจักร และยโุรป และเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
นายเกรียงศักดิ์ สิรสิัมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่ง 
สหราชอาณาจักร เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการที่ไดร้ับอนุญาต
ในการประสานงานของโครงการดงักล่าว ในสหราชอาณาจักร 
และยโุรป โดยจะมีอ านาจเต็มในประสานความร่วมมือกับ
องค์กรกีฬาต่างๆ ในสหราชอาณาจักร และยุโรปเกี่ยวกับการ
จัดการ และการเตรยีมการที่จ าเปน็ ในนามของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ จะรวมถึงการจดัเตรียมการที่จ าเป็นส าหรับ
การเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และยโุรปอย่างเป็น
ทางการของผู้แทน กกท. นักกีฬาไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กีฬาอ่ืน ๆ 

19 กุมภาพันธ์ 
2552 

 
จากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา ที่จัดขึ้นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กับหน่วยงานการกีฬานานาชาติข้างต้นนี้ปรากฏว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ท าบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬากับหน่วยงานการกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน ท าให้ผู้ศึกษามี
ความสนใจต้องการให้ประเทศไทยท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬากับหน่วยงานการกีฬา
แห่งสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน โดยเน้นเฉพาะกีฬาฟุตบอลนักเรียน ดังนี้ 

โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลนักเรียน จัดขึ้นระหว่างกรมพลศึกษา 
กับหน่วยงานการกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน ควรจะประกอบด้วย 

2.6.1 การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอลนักเรียน  
1) การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และระดับนานาชาติ  
2) การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน  
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3) การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ฟุตบอล  

4) การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้ค าปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านกีฬาฟุตบอล  

5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิค 
การฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา 

6) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัย และโครงการเก่ียวกับ เวชศาสตร์การกีฬา 
7) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (athletic organization 

structures) การจัดโครงการ และกิจกรรม  
8) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาประเภททีม  

การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน  
9) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์

ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  
10) ศึกษาดูงานหน่วยงานกีฬาในสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน   
11) จัดอบรมทางวิชาการ และฝึกภาคปฏิบัติการให้แก่ประเทศไทย  
12) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านทางความร่วมมือตามโครงการของทั้งสอง

ประเทศ  
2.6.2 ความตกลงระหว่างประเทศ หมายถึง เอกสารหรือตราสารที่ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป  

ท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า แต่ละฝ่ายจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างกัน โดยอาจ
จัดท าระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่าง
ประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ ก็ได้  

2.6.3 ความตกลงระหว่างประเทศจัดท าขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ อาจมีสถานะเป็น
สนธิสัญญา (treaty) ที่มีผลผูกพันภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ ขึ้นกับเจตนาของ
ภาคี ทั้งนี้ “สนธิสัญญา (Treaty)” เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ใช้ค าว่า “หนังสือสัญญา” ซึ่งหมายถึงสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเอง สนธิสัญญา
อาจใช้ชื่อเรียกอ่ืนได้หลายชื่อ เช่น ความตกลง (Agreement) พิธีสาร (Protocol) บันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding–MoU) บันทึกความตกลง (Memorandum of Agreement) 
หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ข้อตกลง (Arrangement) เป็นต้น 

 
2.7 การท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพื่อ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนชาวจีนและประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างการกีฬา 

2.7.1 ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ 

2.7.1.1 การแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งประเภทและการประชุมกีฬา
ฟุตบอล  
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1)  การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และระดับนานาชาติ จัดการแข่งขัน 
ณ ประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2)  รับสมัคร คัดเลือกตัว เก็บบ ารุงตัว ฝึกซ้อม จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธี
มอบโอวาท  

2.7.1.2 กา ร แล ก เ ปลี่ ย นผู้ ฝึ ก ส อน กี ฬ า  เ จ้ า หน้ า ที่  ผู้ ตั ด สิ น  นั ก วิ จั ย  
และผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล 

2.7.1.3 การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้ค าปรึกษา และการประชุมของ 
ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านกีฬาฟุตบอล 

2.7.2 ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

2.7.2.1  รับสมัคร คัดเลือกตัว เก็บบ ารุงตัว ฝึกซ้อม จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธี
มอบโอวาท ณ สนามกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย และ/หรือ ศูนย์ฝึก สนามกีฬาฟุตบอลในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ/หรือ สถานที่อ่ืนที่เหมาะสมระหว่างของทั้งสองประเทศ  

2.7.2.2 จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
ณ ประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งเอเชีย (ASEAN Schools Sports Council : ASSC) 
ประเทศสมาชิกสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย (Asian Schools Sports Federation : ASSF) ประเทศ
สมาชิก สหพันธ์กีฬาฟุตบอลโรงเรียนแห่งเอเชีย (Asian Schools Sports Federation : ASFF) 
ประเทศสมาชิกสหพันธ์กีฬาโรงเรียนนานาชาติ (International School Sport Federation : ISF) 
และประเทศที่เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับนานาชาติ 

2.7.3 ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมการประชุมองค์กร
กีฬาระหว่าง ประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตบอล และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.7.3.1 ท าหนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบโครงการ 
2.7.3.2 ท าหนังสือเรียนฝ่ายบริหารเพื่อขออนุญาต เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กร

กีฬาระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตบอล และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.7.4 ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม

กีฬาฟุตบอล  
2.7.4.1 จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ  
2.7.4.2 ก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ า

โครงการค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่าย 
ในการติดตามและประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ท าร่วมกันของทั้งประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.7.5 ความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอล มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

2.7.5.1  กายวิภาคศาสตร์  
2.7.5.2  สรีรวิทยา  
2.7.5.3  ชีวกลศาสตร์  
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2.7.5.4  ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา  
2.7.5.5  โภชนาการทางกีฬา  
2.7.5.6  จิตวิทยาการกีฬา  
2.7.5.7  เวชศาสตร์ทางการกีฬา  
2.7.5.8  เทคโนโลยีทางการกีฬา  

 
2.8  แนวความคิด เรื่อง Soft Power กับการกีฬา 

2.8.1 แหล่งที่มาของ soft power  
Joseph S. Nye เป็นนักวิชาการรายแรกๆ ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ soft 

power ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงอ านาจที่ท าให้ชาติอ่ืนปฏิบัติตามความต้องการ 
ได้โดยไม่ต้องใช้ก าลังคุกคาม หรือมีข้อแลกเปลี่ยน ซึ่ง Nye ระบุว่า แหล่งทรัพยากรส าคัญที่เป็นที่มา
ของ soft power นั้น ประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่ 

2.8.1.1 วัฒนธรรม (Culture)  
หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และ

ค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น soft power ของประเทศนั้นก็จะมี
มากขึ้น ซึ่งช่องทางที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศอ่ืนๆ มีหลากหลาย อาทิ 
โดยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม การค้า การเยี่ยมเยือน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และท่องเที่ยว 

2.8.1.2 ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) 
ถ้าประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ 

soft power ของประเทศนั้นๆ ก็จะเพ่ิมขึ้น เช่น การมีค่านิยมทางการเมืองที่ไม่ต้องการแทรกแซง
กิจการภายในระหว่างกัน หรือการยอมรับนับถือในประวัติศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
ในทางกลับกัน หากค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ อย่างชัดเจน soft 
power ของประเทศนั้นก็จะลดลง  

2.8.1.3 นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) 
ถ้าประเทศหนึ่งด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่น เช่น  

มีนโยบายที่เน้นความเท่าเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกว่า ไม่ใช้อ านาจทาง
การทหารข่มขู่ รักสันติภาพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศดังกล่าวจะสร้าง soft 
power ให้เกิดขึ้นก็จะมีมากกว่าประเทศที่ด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าว ไม่สนใจท่าทีของ
ประเทศอ่ืนๆ  

ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ในทัศนะของ Nye นั้น soft power คือ
ความสามารถในการดึงดูดใจ และโน้มน้าวให้เชื่อมั่น มากกว่าการออกค าสั่งหรือบีบบังคับ ซึ่งก็ท าให้
ประเทศอ่ืนเห็นถึงค่านิยม ผลประโยชน์ และความชอบ หรือไม่ชอบของประเทศตน โดยไม่ต้องพ่ึงพา
การให้รางวัล หรือการลงโทษ  

2.8.2  ส าหรับ soft power ของจีนอาจจะแบ่งตามการด าเนินการได้ดังนี้  
2.8.2.1 การลงทุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศจีนลงทุนจ านวน

มหาศาลในแหล่งทรัพยากรในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะใน เอเชียแอฟริกา และละตินอเมริกา จีน  
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ลงนามในความตกลงการค้าเสรี กับภูมิภาคต่างๆ ดังเช่น เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทวิภาคีกับประเทศเป้าหมายโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไข เช่น การรักษา
สภาพแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น ท าให้ความช่วยเหลือ และการลงทุนของจีน 
ดึงดูดความสนใจของประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศและการให้
ความช่วยเหลือบางครั้งอาจแยกไม่ออกจากเหตุผลทางการเมือง  

2.8.2.2 ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพจีน ร่วมมือกับ
สหประชาชาติในการส่งกองก าลังเพ่ือรักษาสันติภาพหลายแห่ง และยังส่งหน่วยแพทยไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนาที่เป็นแหล่งทรัพยากร 

2.8.2.3 โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษา และวัฒนธรรมจีนส่งเสริมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมโดยการเปิดสถาบันขงจื้อ 320 แห่งทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2553 19 มหาวิทยาลัยของจีนเป็น
แหล่งรองรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ นับตั้งแต่สหรัฐฯเข้มงวดกับการประทับตราหนังสือเดินทาง
ต่อนักศึกษาต่างชาติ  

2.8.2.4 การทูต และการเป็นเจ้าภาพเวทีระหว่างประเทศ การเชิญผู้น า ประเทศ
ต่างๆ เดินทางเยือนจีนเพ่ือทัศนศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในเชิงการทูต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จีน 
ยังเดินทางเยือนประเทศที่เป็นเป้าหมาย ที่จีนมีผลประโยชนบ่อยครั้งซึ่งบางครั้งก็ล้ าหน้าสหรัฐฯ  

2.8.2.5 ความร่วมมือพหุภาคี ในการส่งเสริมให้จีนมีชื่อเสียงในฐานะ เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเวทีระหว่างประเทศจีนได้เข้าร่วมกลุ่มในเวที พหุภาคีรวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ในระดับ
ภูมิภาคเพ่ือขยายอิทธิพล เช่น องคก์ารความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และเวทีความร่วมมือจีน–แอฟริกา  

จีนได้ใช้ประโยชน์จากยุคสังคมข้อมูลข่าวสารในการชักชวน ประชาชนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าไปมีอิทธิพลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้สื่อหลักของรัฐบาล เช่น 
CCTV และส านักข่าวซินหัว ทั้งยังส่งเสริมให้สื่อภายในประเทศเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันใน
พ้ืนที่ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือเพ่ิมการส่งออกด้านวัฒนธรรม และการเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือ
สื่อมวลชนในประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ การด าเนินการเช่น นี้จีนมีจุดมุ่งหมายสองประการกล่าว คือ
จีนต้องการให้ประเทศต่างๆ เป็นฝ่ายจีน และให้ประเทศต่างๆยอมรับตามหลักการของจีน ได้แก่  
การไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดน
ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากระเบียบสังคมแบบตะวันตก 

2.8.3  Soft Power กับการกีฬา 
การเป็นเครื่องมือแห่งอ านาจละมุน (soft power) อันส าคัญอย่างยิ่งยวด ในขณะที่

ปักก่ิงพยายามที่จะเอาชนะอภิมหาอ านาจคู่แข่งอย่างสหรัฐฯด้วยวิธีการของอเมริกันเอง เฉกเช่นเดียว 
กับนักกีฬาชาวอเมริกันอย่าง ไมเคิล จอร์แดน และ โมฮัมหมัด อาลี ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่โลกมี
ต่อสหรัฐอเมริกามาแล้ว จีนก็วาดหวังว่าผลส าเร็จทางด้านกีฬาจะสามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
อิทธิพลในระดับโลกของตนให้กว้างไกล และลึกซึ้งยิ่งขึ้น  จีนค้นพบแหล่งที่มาแหล่งใหม่ของพลัง
อ านาจละมุน (soft power) ซึ่งจะช่วยขยายอิทธิพลของตนไปตลอดทั่วโลกได้ แหล่งที่มาดังกล่าวก็คือ 
กีฬา 

เมื่อพูดกันถึงเรื่องการก้าวผงาดขึ้นมาของประเทศจีน พวกนักวิเคราะห์มักให้ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้อ านาจแข็ง (hard power) ของแดนมังกร เป็นต้นว่า การยืนกรานอย่าง 
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แข็งกร้าวในทางการทหาร หรือเรื่องแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ปักกิ่ง
เป็นฝ่ายตามหลังโลกตะวันตกอย่างห่างไกลในเรื่องการใช้นโยบายอ านาจละมุนต่างๆ เป็นต้นว่า  
ความมุ่ งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม , ประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพ ,  
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนแปลงไป องค์การสื่อมวลชนของจีน
ได้ออกไปสื่อข่าว และจัดตั้งส านักงานขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับการเปิด
สถาบันขงจื๊อในนานาประเทศ ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ในระยะหลังๆ มานี้ เริ่มต้นตั้งแต่
การจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อนปี 2008 ที่ประสบความส าเร็จระดับยอดเยี่ยม จีนก็ได้ใช้กีฬาใน
การช่วยขยายอิทธิพลของตนออกไปในประชาคมโลกอีกด้วย นักกีฬาจีนที่มีอิทธิพลในระดับโลก  
เป็นต้นว่า นักเทนนิส หลี่ น่า, นักวิ่งข้ามรั้ว หลิว เสี่ยง, และนักบาสเกตบอล เหยา หมิง คือ ตัวอย่าง
ส าคัญๆ ของเรื่องนี้ 

หลี่ น่า นักเทนนิสผู้ถ่อมตนซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทีมเทนนิสทีมชาติของ
ประเทศจีน ได้ก้าวขึ้นไปเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ภายหลังที่กลายเป็นผู้เล่นชาวจีน และชาวเอเชีย
คนแรกที่สามารถเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวรายการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลม คือ 
ออสเตรเลียน โอเพ่น โดยที่มีผู้คนจ านวน 65 ล้านทีเดียวที่เฝ้าชม หลี่ น่า ปรากฏตัวในแมตช์  
ชิงชนะเลิศ รายการแกรนด์สแลมครั้งแรกของเธอที่เมืองเมลเบิร์นเมื่อปี 2011 ต่อจากนั้นเธอก็เป็น  
ผู้เล่นชาวจีน และชาวเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับแกรนด์สแลมส าเร็จจนได้ ในการแข่งขัน  
เฟรนช์ โอเพ่น ปีเดียวกัน ผลงานของเธอท าให้ได้ข้อตกลงเป็นสปอนเซอร์จากสินค้าหลายหลาก  
เป็นต้นว่า นาฬิกาโรเล็กซ์, ไอศกรีมฮาเกน–ดาส, รถยนต์เมอร์เซเดซ–เบนซ์, และคราวน์ กาสิโน 

การใช้กีฬาเป็นอ านาจละมุนของจีนเช่นนี้  เป็นการเดินตามอเมริกาซึ่งเป็น 
เจ้าครอบง าพ้ืนที่นี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว อิทธิพลของนักกีฬาคนดัง อย่างเช่น นักบาสเกตบอล  
ไมเคิล จอร์แดน, นักกอล์ฟ ไทเกอร์ วูดส์, และนักมวย โมฮัมหมัด อาลี อยู่ในระดับแถวหน้ายากที่จะ 
หาใครทัดเทียมได้ ความส าเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาชาวอเมริกัน ได้ปฏิวัติทัศนคติของผู้คนทั่วโลก
ที่มีต่อวัฒนธรรมอเมริกันทีเดียว 

วิธีการในเรื่องนี้ของจีนอันที่จริงแล้วก็เป็นการลอกเลียนแบบตรงๆ จากอเมริกาที่
เป็นชาติผู้สร้างสรรค์แนวความคิดเรื่องอ านาจละมุนขึ้นมา 

กีฬานั้นมีความสามารถที่จะจับจิตจับใจผู้คนทั้งในระดับครอบครัว , ระดับชุมชน, 
ระดับบุคคล และระดับชาติ ในโลกที่พลังอ านาจละมุนก าลังมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จีนจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพ่ือแผ่ขยายอิทธิพลของตนในโลก ประชาคมโลกจะยังคอยเฝ้าเป็น
ประจักษ์พยานการเจริญเติบโตแห่งความส าเร็จทางด้านการกีฬา และแบรนด์สินค้าของจีนต่อไป 
สงครามอ านาจละมุนแบบ 2 ขั้วก าลังปรากฏขึ้นมาแล้วระหว่างฝ่ายตะวันตกกับประเทศจีน 

 
2.9  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

โคซับ ( Kozub. 1994:4029 ) ส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของโค้ช ความสามัคค ี
ในทีมและลักษณะการเป็นผู้น าของนักกีฬา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล 
จากทีมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของโค้ชจากการให้คะแนนของ
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ราชาดูรีด้านความสามัคคีของทีม จากแบบสอบถามสิ่งแวดล้อมของกลุ่มนักกีฬาและพฤติกรรมการเป็น
ผู้น าของผู้เล่น สังเกตจากการร่วมทีมของผู้เล่นของนักกีฬา ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากระดับ การให้
คะแนนของลักษณะการเป็นผู้น าของนักกีฬาในด้านพฤติกรรมของโค้ชและความสามัคคีของทีม
พฤติกรรมของโค้ชและลักษณะการเป็นผู้น าของนักกีฬา ความสามัคคีของทีมและลักษณะการเป็น
ผู้น าของนักกีฬา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของโค้ชจะมีส่วนร่วมในการยอมรับของความสามัคคี
ของทีมและลักษณะการ เป็นผู้น าของนักกีฬา ความสามัคคีของทีมมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของโค้ชและ ลักษณะการเป็นผู้น าของนักกีฬา  

อนุโพธ สุคนธ์พานิช (2544 : บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นเจาหน้าที่ประจ าทีม และนักกีฬา 
จ านวน 12 สโมสรที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นเจาหน้าที่ประจ าทีม รวมจ านวน 60 คน 
นักกีฬารวมจ านวน 186 คน น ามาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่า เจาหน้าที่ประจ าทีมมีปัญหา ดังนี้  

1)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านการฝึกซ้อมสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมข้อที่เป็น
ปัญหามากท่ีสุด คือจ านวนของอุปกรณใ์นการฝึกซ้อม คิดเป็นร้อยละ 53.33 

2)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ข้อที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 43.33 

3)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านการจัดการและบริหารทีม ข้อที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ  
การสนับสนุนงบประมาณในการท าทีมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.67 

นักกีฬามีปัญหา ดังนี้ 
1)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านการฝึกซ้อม สถานที่และอุปกรณ์ในการฝึก ข้อที่เป็นปัญหามาก 

คือสนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขันใช้สนามเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 32.80 
2)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ข้อที่เป็น ปัญหามากที่สุด คือ 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 29.03 
3)  ปัญหาในการเตรียมทีมด้านการจัดการและบริหารทีม ข้อที่ เป็นปัญหามาก คือ  

การสนับสนุนงบประมาณในการท าทีมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.64 
สมรรถ อมาตยกุล. (2547 : บทคัดย่อ). สภาพและปัญหาการเตรียมทีมในการแข่งขัน

ฟุตบอลนักเรียนประเภท ก. รุ่นอายุไมเกิน 18 ปี การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีม
ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไมเกิน 18 ปี ส านักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประจ าปี 2545 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ควบคุมทีม 10 คน  
ผู้ฝึกสอน 38 คน และนักกีฬา 250 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 298 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 

1)  สภาพการเตรียมทีมของผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน ความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ่  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักกีฬาความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ่ มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก  
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2)  ปัญหาการเตรียมทีมของผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน ความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ่  
มีปัญหาการเตรียมทีมอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นด้านโภชนาการ มีปัญหาการเตรียมทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนนักกีฬาความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ ่มีปัญหาการเตรียมทีมอยู่ในระดับน้อย  

ครองยศ เมฆไหว (2548 : บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเตรียมทีม
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบว่า 

1)  ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อม เมื่อพิจารณาสภาพ
โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 75.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบข้อไมเหมาะสม 
คือ ไมมีการฝึกซ้อมของทีมในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 68 และการฝึกซ้อมในเวลากลางคืน 
สนามฝึกซ้อมมีแสงสว่างไมเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 64 เมื่อพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายข้อ พบว่า 
มีปัญหาในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 37.88 

2)  ด้านการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาสภาพโดยรวมและรายข้อ พบว่า มีสภาพเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 81.29 และเมื่อพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายข้อ พบว่า มีปัญหาในระดับน้อย  
คิดเป็นร้อยละ 39.54 

3) ด้านการคัดเลือกนักกีฬาและการฝึกซ้อม เมื่อพิจารณาสภาพโดยรวม พบว่า มีสภาพเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 83.18 เมื่อพิจารณารายข้อพบข้อที่ไมเหมาะสม คือ ไมมีการอุนเครื่องภายนอก
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 86 และเมื่อพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายข้อ พบว่ามีปัญหาในระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 42.5  

4) ด้านงบประมาณและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาสภาพโดยรวมและรายข้อ พบว่ามี 
สภาพเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 83.32 และเมื่อพิจารณาปัญหาโดยรวมและรายข้อ พบว่า มีปัญหาใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 39 
 
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

– ผู้บริหารส านักการกีฬา  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬา 

แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามการใช้กีฬา
ฟุตบอลนักเรียนพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศไทย 

การใช้กีฬาฟุตบอล
นักเรียนพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับประเทศไทย 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
มีบทบาทในการด าเนินการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 
3.1 วิธีการการศึกษา  

3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ข้อมูลการด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้าน
กีฬาฟุตบอลนักเรียนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทส าคัญ
ในการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

3.1.2 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล  
1)  สัมภาษณ์ผู้บริหาร นายวินิตย์ จันทร์มนตรี  

ผู้อ านวยการส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
2)  สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา ส านักการกีฬา 
กรมพลศึกษา 

3)  สัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน นายณัฏฐนันท์ ศศะรมย์ 
นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ กลุ่มกีฬาระหว่างประเทศ 
กรมพลศึกษา 

4)  สัมภาษณ์นักกีฬา นายเจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ 
อดีตนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  
ตัวแทนนักเรียนไทย 

3.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ SWOT กลไกโครงการและกิจกรรม การด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอล
นักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วยความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่ 

1)  ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

2)  ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และ การประชุมที่เก่ียวข้อง 

3)  ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตบอล และ การประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4)  ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่ง
เอเชีย 

5)  ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน
กีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

3.1.4 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
1)  การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
2)  ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลนักเรียน 

(MOU) ระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย  
3) การวิเคราะห์ SWOT การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน ในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย  
4)  ปัญหาและอุปสรรค  

 
3.2 การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 
ตาราง 3  ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน และเครื่องมือที่ใช้ 
 

ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน เครื่องมือ 
1. ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

และการประชุมกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับ
นานาชาติ 

– ผู้บริหาร  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬาฟุตบอล 

1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 

2. ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอล
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
นานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

– ผู้บริหาร  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬาฟุตบอล 

1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 

3. ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬาระหว่าง
ประเทศ การประชุมสภากีฬานักเรียนอาเซียน 
และ เอเชีย สาขากีฬาฟุตบอล และการประชุม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

– ผู้บริหาร  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬาฟุตบอล 

1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 

4. ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬา
ฟุตบอลนักเรียน 

– ผู้บริหาร  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬาฟุตบอล 

1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 
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ประเภท แหล่งข้อมูล จ านวน เครื่องมือ 
5 ความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามา

ใช้ในกีฬาฟุตบอลนักเรียน 
– ผู้บริหาร  
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– ผู้ฝึกสอน 
– นักกีฬาฟุตบอล 

1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

แบบสัมภาษณ์ 

 
3.3 ผลที่ได้จากการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน  
ผู้ฝึกสอน จ านวน 1 คน นักกีฬาฟุตบอล จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 
จ านวน 1 ตอน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ฟุตบอล สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

3.3.1  ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล อยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้เพราะการด าเนินโครงการและกิจกรรมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพมีศักยภาพ มีการ
บริหารจัดการเป็นไปตามแผนครบทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น สถานที่
ฝึกซ้อม โปรแกรมการฝึก อุปกรณ์ในการฝึก การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร 
การคัดเลือกตัว จัดพิธีปฐมนิเทศ พิธีมอบฯลฯ  

3.3.2  ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้
เพราะคณะท างานได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของโครงการและกิจกรรมทุกขั้นตอน และมีการ
เตรียมความพร้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การเตรียมทีม การเก็บ
บ ารุงตัวนักกีฬา การเดินทาง การเข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงเวลาในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนุโพธ สุคนธ์พานิช (2544 : บทคัดย่อ) ไดท าการวิจัย เรื่อง ปัญหาการเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 5 และสมรรถ อมาตยกุล. (2547 : บทคัดย่อ). สภาพและปัญหา
การเตรียมทีมในการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียนประเภท ก. รุ่นอายุไมเกิน 18 ปี และธวัช วีระศิริวัฒน์ 
(2538 : 213–217) ไดกล่าวถึง การเตรียมทีมเพ่ือการแข่งขันว่าการ เตรียมทีมนักกีฬา เพ่ือการ
แข่งขันเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 

3.3.3  ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กร
กีฬาระหว่างประเทศ การประชุมสภากีฬานักเรียนอาเซียนและเอเชียสาขากีฬาฟุตบอล และการ
ประชุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล อยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้เพราะมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ตามขั้นตอนทั้งประเทศไทย และ/หรือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้  
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1) ท าหนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมพร้อมแนบโครงการ  
2) ท าหนังสือเรียนฝ่ายบริหารเพื่อขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม  
3) ส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไปยังประเทศเจ้าภาพ  
4) ข าระค่าธรรมเนียม  
5) ด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  
6) เดินทางเข้าร่วมการประชุม  
7) สรุปผลประชุมและจัดท ารายงาน ให้ฝ่ายบริหารทราบ  
8) น าผลการประชุมมาแจ้ง  
9) ทดลองใช้ มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และน าผลที่ได้วางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 

3.3.4  ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม
กีฬาฟุตบอล  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล อยู่ใน
ระดับ มาก ทั้งนี้เพราะนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้การสนับสนุนมีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมตามขั้นตอนทั้งประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ จัดท าแผนการจัดสรร
งบประมาณ ก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ค่าจ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันของทั้ง
ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและประชุม  
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับเอเชีย และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียน

ระดับนานาชาติ และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
3.3.5  ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน 

กีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล อยู่ในระดับ มาก เพราะมีความจ าเป็น ความส าคัญ และจะต้องให้การสนับสนุนการน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพ่ือพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติในทุกมิติ  
ทั้งทางด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพ และการน าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาใหม่ๆ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน มาใช้ในกีฬาฟุตบอลนักเรียน  
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3.4 ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศไทย 

การด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

3.4.1 ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
กับกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

3.4.2 ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และ การประชุมที่เก่ียวข้อง 

3.4.3 ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตบอลนักเรียน และ การประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.4.4 ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
การประชุมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

3.4.5 ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

 
3.5  การวิเคราะห์ SWOT  

การใช้กับกีฬาฟุตบอลนักเรียนในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับประเทศไทย ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน  
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย สามารถใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่ SWOT Analysis ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4  แสดงวิเคราะห์ SWOT สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การใช้กีฬาฟุตบอล

นักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
– มีโครงสร้างการบริหารที่เป็นสากล 
– การมีพ้ืนฐานวัฒนธรรม/ค่านิยมความร่วมร่วมกัน 
– การเป็นหุ้นส่วนทางการกีฬาฟุตบอลนักเรียน

และเศรษฐกิจ 
– มีพันธมิตร/Friends of Thailand (กลุ่มจีน/

นักกีฬาไทย/คนไทย) 
– มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้งบประมาณน้อย/คุ้มค่า 
– มีการสนับสนับสนุนการเงินจากภาครัฐบาล 

และเอกชน 
– ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือการส่งเสริม

กีฬาฟุตบอลนักเรียนจากกระทรวงการต่างประเทศ

– สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพัฒนานักกีฬา 
ฟุตบอลนักเรียนที่เข้มแข็ง 

– ความเสี่ยงในการด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
หากประสบปัญหาและข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 

– ประเทศไทยยังความนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน (วิธีการ) ท าให้การ
ด าเนินด้านความร่วมมือระหว่างประเทศขาด
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

– ยังไม่มีการท าข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน 
MOU ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
จากทั้งสองประเทศ – ระบบการติดต่อประสานงานความร่วมมือ 

ขาดชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
– ภาครัฐบาลและเอกชนสนับสนุนการแข่งขัน 

กีฬาฟุตบอลนักเรียน 
– มีการเปิดโอกาสให้นักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพ 

มาแข่งขันในประเทศไทย 
– มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในภาคส่วน

ต่างๆ เพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนที่มี
คุณภาพ 

– มีระเบียบการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตาม
ข้อบังคับตามข้อตกลงร่วมกัน MOU 

– ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

– ประเทศเจ้าภาพยังขาดความพร้อมและ
ศักยภาพในการจัดการแข่งขัน 

– การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการเตรียมทีม 

– ระบบการติดต่อประสานความร่วมมือล่าช้า 
– นโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้การ 

สนับสนุนมีไม่เพียงพอ 
– ขาดความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลนักเรียน

เพ่ือการพัฒนาระดับนานาชาติ 
– ผลการแข่งขันที่มุ่งแต่ชัยชนะ สร้างความ

ขัดแย้ง 
 
3.6 ผลการด าเนินโครงการ และกิจกรรมความร่วมมือในส่วนที่ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการ
ริเริ่มผลักดัน  

3.6.1 ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอล
นักเรียนในระดับนานาชาติ  

มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังนี้  
3.6.1.1 จัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีศักยภาพ

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนระดับนานาชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

3.6.1.2 รับสมัคร คัดเลือกตัว เก็บบ ารุงตัว ฝึกซ้อม จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบ
โอวาท ณ สนามกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย และ/หรือ สนามกีฬาฟุตบอลในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และ/หรือ สถานที่อ่ืนที่เหมาะสมระหว่างของทั้งสองประเทศ  

3.6.2 สถานการณ์ด าเนินการความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ 
การประชุม  

กีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับนานาชาติ มีลักษณะการด าเนินการเองทุกขั้นตอนใน
ประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

3.6.2.1 ขั้นการวางแผน (Plan) ได้แก่  
1) ขออนุมัติโครงการ  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
3) จดัประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย 
4) งบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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3.6.2.2 ขั้นการด าเนินการ (Do) ได้แก่  
1) เดินทางส ารวจสนามแข่งขัน สนามท่ีจัด ประชุม ที่พัก สนามคัดเลือก 

สนามฝึกซ้อมและที่พักระหว่างเก็บบ ารุงตัวและฝึกซ้อม พร้อมยืนยันการใช้สนามดังกล่าว  
2) ส่งจดหมายเชิญไปยังประเทศสมาชิก  
3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) ประกาศรับสมัคร คัดเลือกตัว ประกาศผล เก็บบ ารุงตัวและฝึกซ้อม 

จัดพิธีมอบโอวาท 
5) การเข้าร่วมการแข่งขันและการประชุม  

3.6.2.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check) ได้แก่  
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล  
2) สร้างเครื่องมือประเมินผล  
3) ติดตามประเมินผลการแข่งขัน  
4) จัดท ารายงานการประเมินผล การด าเนินงานเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ 

3.6.2.4 ขั้นการปรับปรุง (Action) ได้แก่  
1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน  
2) น าผลที่ได้เพ่ือวางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป  

 
3.7 ประโยชน์ที่ได้รับ 

3.7.1 สร้างความสัมพันธ์ มิตรไมตรี ความร่วมมือ พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกีฬา
ประเภทฟุตบอลนักเรียนในระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและกีฬา ของสาธารณรับประชาชนจีนและประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

3.7.2 มีการติดต่อ สื่อสาร ประสานการท างาน และแลกเปลี่ยนการด าเนินการเป็น 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอลนักเรียนในระดับนานาชาติร่วมกัน เพ่ือน ามาใช้  
ในการพัฒนาการท างานในประเทศให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3.7.3 พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล 
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ  

3.7.4 มีเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การอบรมสัมมนา การให้
ค าปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้าน
กีฬาฟุตบอลร่วมกัน 

 
3.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาข้อมูล การใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ที่หน่วยงานไทยมีบทบาทในการผลักดัน ริเริ่ม และมีส่วนร่วม
ส าคัญในการด าเนินการ และจาก การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตบอลที่
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เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการใช้กีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย มีดังนี้ 

3.8.1 ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  
เนื่องจากนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต้องหางบประมาณเพ่ิม ด้วยวิธีประชาสัมพันธ์และท า
หนังสือของบประมาณสนับสนุนจากบริษัทและห้างร้านต่างๆ โดยมีขอแลกเปลี่ยนในระหว่างการจัด 
การแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขันต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสินค้าที่ให้
การสนับสนุนบางประเภทเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องยอมรับเพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อ 
การด าเนินงาน น ามาใช้เป็นขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น เบี้ยเลี้ยง เงินพิเศษ เงินเดือน ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงงบประมาณและสวัสดิการในดูแล
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือเมื่อนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 

จากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังที่ สุรศักดิ์ ทรัพย์เพ่ิม (2544: 42) กล่าวไว้ว่า 
หน่วยงานต่างๆ ควรจัดสรรสวัสดิการให้แก่นักกีฬาเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่นักกีฬามีก าลังใจในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นมีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬา มีการให้เบิกค่ารักษาพยาบาล  
มีแพทย์ประจ าทีมคอยดูแล ในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน มีการตรวจสุขภาพร่างกาย  

3.8.2 ปัญหาด้านการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางการ และ
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีทันสมัย และได้มาตรฐานใช้ในการฝึกซ้อม  

นักกีฬาฟุตบอลต้องมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในการเตรียมทีม ฝึกซ้อม และเพ่ิม
ทักษะประสบการณ์ เช่น วิดีโอการวิเคราะห์เกมการแข่งขันต่างๆ ของทีมตนเอง และทีมคู่แข่ง เพ่ือท า
ความเข้าใจ ปัญหา หาสาเหตุ หาข้อบกพร่อง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุด 
การใช้นาฬิกาส าหรับวัดความสามารถของนักกีฬาในขณะฝึกซ้อม ช่วยการค านวณหาความหนักจาก
อัตราการเต้นของหัวใจ พลังที่ใช้ และความสามารถในการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ เป็นข้อมูลที่ใช้
ในการสนับสนุนการฝึกซ้อม และเตรียมทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ช่วย
ให้ผู้ฝึกสอนสามารถเตรียมทีมท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และ
เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ทันสมัยและมีคุณภาพ น าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการวางแผน 
การฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอน อีกทั้งอุปกรณ์การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐานจะช่วย
ป้องกันการบาดเจ็บ สร้างเสริม รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมและ
สมบูรณ์สูงสุดในช่วงการแข่งขัน เป็นการพัฒนาคุณภาพนักกีฬาฟุตบอลให้มีความเชื่อมั่นและการยอมรับ 
ในการท าหน้าที่ของนักกีฬาฟุตบอล ตามวัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความอดทน มั่นฝึกซ้อม สร้างเสริมทักษะความช านาญ
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ แฟนบอล และประชาชนทั่วไป ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาและก้าวสู่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพได้อนาคต ดังที่ เจริญกระบวนรัตน์ (2557: 10) ได้
กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีช่วยในการสนับสนุนและทดสอบประเมินความสามารถตลอดจนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาสอดคล้องกับ ธวัชวีระศิริวัฒน์ (2538 :213) ได้กล่าวว่าการเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อมนั้นท าให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่สถานที่
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อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อความพร้อมในการเตรียมทีมความพร้อมเหล่านี้
เป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬามีความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่  

3.8.3 ปัญหาด้านทีมกีฬาไม่น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอล  
เพราะปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีบทบาทส าคัญ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือการแข่งขันหรือกีฬา แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศที่มี
ความส าคัญ มีความจ าเป็นต่อผลการฝึกซ้อมและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ 
ดังนั้น ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ทีมฟุตบอล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกีฬาฟุตบอลทุกคน ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญ ความจ าเป็น มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และน าเทคนิควิธีการ 
องค์ประกอบต่างๆ ทุกข้อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาปฏิบัติใช้กับทีมกีฬาฟุตบอลเป็นประจ าเสมอ 
จนทีมนักกีฬาฟุตบอลมีความเชี่ยวชาญ อันน ามาซึ่งการสร้างความยั่งยืนและศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตบอล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการสร้างความมั่นคงในการยึดอาชีพเป็นนักกีฬามืออาชีพ 
อันส่งส่งผลต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรับประชาชนจีนกับประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

3.8.4 ปัญหาด้านขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน  
อันเนื่องมาจากยังมีปัญหาด้านความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร มีการติดต่อสื่อสาร 

การประสาน และการแลกเปลี่ยนสถานที่การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าร่วมผลงานการเข้าร่วม
การประชุมองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ การประชุมอาเซียน ท าให้การขับเคลื่อนความร่วมมือ 
ไม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและเสียโอกาสอันดี  
ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  

3.8.5 ปัญหาด้านการให้ความส าคัญในการเจรจาในเวทีของระดับผู้น า  
โดยที่ผ่านมาในการประชุมระดับรัฐมนตรี ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ มอบผู้แทนเข้าร่วม

ประชุมแทน ท าให้การปรึกษาหารือ การตัดสินใจและการติดตามในประเด็นความร่วมมือหลักไม่ได้รับ
ความส าคัญ ไม่มีการปฏิบัติ และไม่ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง  

3.8.6 ปัญหาด้านการไม่มีแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ฟุตบอลนักเรียนในระดับนานาชาติและระดับสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจน ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศไทย  

เนื่องมาจากขาดความก้าวหน้าการน าทางเทคโนโลยีมาใช้ และขาดกลไกในการ
ประสานติดตามการด าเนินความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพ่ือการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้หน่วยงานสภากีฬาฟุตบอลระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีทิศทางในการด าเนินความร่วมมือที่ชัดเจน และเป็น
เอกภาพ 

  
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 จากการศึกษาโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียน
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ที่กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทในการด าเนินการริเริ่ม ผลักดัน และมีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการ 
ประกอบด้วยความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  

4.1.1.1 ความร่วมมือทางด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย 

4.1.1.2 ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย และ การประชุมที่เก่ียวข้อง 

4.1.1.3 ความร่วมมือทางด้านการจัดส่งเจ้ าหน้าที่และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศสาขากีฬาฟุตบอล และ การประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1.4 ความร่วมมือทางด้านงบประมาณ ในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

4.1.1.5 ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย  

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 คน ผู้ฝึกสอน จ านวน 1 คน นักกีฬาฟุตบอล จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
แบ่งเป็น จ านวน 1 ตอน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน 
และนักกีฬาฟุตบอล สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

4.1.2.1 ความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการประชุมกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนในระดับนานาชาติ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
ฟุตบอล อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เพราะการด าเนินโครงการ และกิจกรรมของประเทศที่เป็นเจ้าภาพ  
มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนครบทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน 
เช่น สถานที่ฝึกซ้อม โปรแกรมการฝึก อุปกรณ์ในการฝึก การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ 
การรับสมัคร การคัดเลือกตัว จัดพิธีปฐมนิเทศ พิธีมอบฯลฯ  

4.1.2.2 ความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬาฟุตบอล อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เพราะคณะท างานได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของ
โครงการและกิจกรรมทุกขั้นตอน และมีการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
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การแข่งขัน เช่น การเตรียมทีม การเก็บบ ารุงตัวนักกีฬา การเดินทาง การเข้าร่วมการแข่งขั น 
ช่วงเวลาในการแข่งขัน 

4.1.2.3 ความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมการประชุม
องค์กรกีฬาระหว่าง ประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตบอล และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้
เพราะมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ตามขั้นตอนทั้งประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

4.1.2.4 ความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและ
การประชุมกีฬาฟุตบอล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนั กกีฬาฟุตบอล  
อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เพราะนโยบายและงบประมาณของรัฐบาลให้การสนับสนุนมีการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมตามขั้นตอนทั้งประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ จัดท า
แผนการจัดสรรงบประมาณ ก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ า
โครงการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่าย  
ในการติดตามและประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ท าร่วมกันของทั้งประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการจัดสรรงบประมาณ  

4.1.2.5 ความร่วมมือทางด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล อยู่ในระดับ มาก เพราะมีความจ าเป็น ความส าคัญ และจะต้องให้การ
สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพ่ือพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ในทุกมิติ ทั้งทางด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพ และการน าเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ๆ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน มาใช้ในกีฬาฟุตบอลนักเรียน  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศมีทั้งหมด 5 ด้าน  
ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ และข้อเสนอแนะในการศึกษา
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ผลักดันให้มีการก าหนดเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการใช้กีฬาฟุตบอล

นักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ของหน่วยงาน
ประเทศไทย โดยยึดข้อริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพ่ือการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ เป็นแนวทางในการด าเนินความร่วมมือ เพ่ือให้หน่วยงานไทยมีทิศทางความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลนักเรียนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยที่ชัดเจน 
และมีการด าเนินการที่เป็นเอกภาพ โดยมีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนการจัดท าแผน กลยุทธ์ ประสาน และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง 
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4.2.1.2 ก าหนดตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินความร่วมมือด้านการใช้
กีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย  
ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรม ความสอดคล้องกับนโยบายการ สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ แผนการจัดสรรงบประมาณ แผนการการด าเนินการด าเนินการ ความพร้อม
ของโครงการ และมีการบริหารจัดการและติดตามประเมิลผล เป็นเชิงรูปธรรม  

4.2.1.3 บูรณาการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์เวชศาสตร์ทาง
กีฬา สโมสรกีฬาฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สหพันธ์กีฬาแห่งประเทศไทย สหพันธ์
ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีการด าเนิน
โครงการความร่วมมือที่น าไปสู่รูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย  

4.2.1.4 สนับสนุนให้มีติดต่อการประสานงานความร่วมมือระหว่างของผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ เกี่ยวข้องของ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นโยบายและท่าทีของประเทศไทยและหน่วยงานไทย
ด้านการใช้กีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศ ได้รับการ
สนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อน มุ่งสู่ความร่วมมืออย่างแท้จริงและยิ่งยืน 

4.2.1.5  น าเสนอข้อมูลต่อรัฐบาล โดยที่ผ่านมานโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาล 
มีแนวนโยบายไว้ในด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
ข้อ 5.5 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา  
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเห็นคุณค่าของการกีฬา 
จึงผลักดันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
ส่งผลให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เพ่ือตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลนักเรียน เพ่ือการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ในทุกมิติ เช่น นโยบายและงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ และการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในกีฬาฟุตบอล
นักเรียนและกีฬาประเภทอ่ืนๆ  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
4.2.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์แห่งเอเชีย มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ดังนี้  

1) มีศักยภาพและมีความพร้อมในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลนักเรียนระหว่างประเทศ 

2) ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานตามโครงการและ
กิจกรรม 
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3) มีการเตรียมความการเป็นเจ้าภาพ เช่น สถานที่ฝึกซ้อม โปรแกรม
การฝึก อุปกรณ์ในการฝึก การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การคัดเลือกตัว 
จัดพิธีการทางด้านต่างๆ ยานพาหนะ สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล 

4) มีความพร้อมการบริหารจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และ
สวัสดิการ 

5) ควรจัดโครงการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาฟุตบอล
นักเรียนในประเทศไทย 

4.2.2.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอล
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ผู้ฝึกสอนควรมีความเชี่ยวชาญ มีการจัดโปรแกรม มีการวางแผน 
ในการฝึกซ้อม มีการเก็บตัวเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของนักกีฬา และมีความพร้อมในถ่ายทอดทักษะ  
ให้เกิดกับนักกีฬาอย่างเต็ม ความสามารถ 

2)  นักกีฬาควรมีสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมที่สมบูรณ์ 
และทักษะ ทางกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3)  นักกีฬาควรมีโอกาสเข้ารับการอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง  

4)  ควรจัดโครงการพัฒนาการสร้างความยั่งยืนของนักกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศไทย  

4.2.2.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วม การประชุมองค์กรกีฬาระหว่าง ประเทศ การประชุมอาเซียนสาขากีฬาฟุตบอล 
และการประชุมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม จัดการประชุมสรุปผลประชุมและจัดท ารายงานการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานให้ฝ่าย
บริหารทราบ  

2)  ควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน ให้กับต้นสังกัดทราบ
ก่อนล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า เสียโอกาส เตรียมความพร้อมทัน และท าหนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดส่งผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม  

3)  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสรุปผลประชุมและจัดท ารายงาน แจ้งต่อที่
ประชุม รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ น าผลที่ได้มาเผยแพร่ ทดลองใช้ มีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
และน าผลที่ได้วางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป  

4)  ควรมีโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล
ระหว่างประเทศ 

4.2.2.4  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอล มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ควรมีนโยบายและจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณระหว่างประเทศ 
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2)  ควรมีการก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานกีฬาระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจัดท าของ
แลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

3)  รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณและหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอล 

4)  ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการนโยบายแผนการจัดสรร
งบประมาณระหว่างประเทศ 

4.2.2.5  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาใช้ในกีฬาฟุตบอล มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ดังนี้  

1)  ควรมี โครงการการพัฒนาความสามารถด้านการน าความรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอล การสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

2)  ควรการจัดรูปแบบและโปรแกรมการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในการฝึก ส าหรับนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

3)  ควรมี อุปกรณ์การฝึกซ้อม และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  

4.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
4.2.3.1 ควรศึกษารูปแบบการใช้กีฬาฟุตบอลนักเรียนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย มาเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป 

4.2.3.2  ควรศึกษาโครงการพัฒนาความร่วมกับหน่วยงานด้านกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศและกีฬาอาชีพระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และเอเชีย 

4.2.3.3  ควรมีการจัดโครงการและกิจกรรมการพัฒนานักกีฬาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
อย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา 

4.2.3.4  ควรมีศึกษาโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนกีฬานักเรียนระหว่างประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และ เอเชีย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ความร่วมมือ มีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณี และเผยแพร่การท่องเที่ยวกับทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน  

4.2.3.5  ควรมีศึกษาโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอน และบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และ เอเชีย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
กีฬา ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กับทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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ภาคผนวก ก 
แบบการสัมภาษณ์ 

---------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือโดยการใช้กีฬาฟุตบอล
นักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ ประชาชนจีนกับประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินการ 
1.  ผู้สัมภาษณ์ได้แก่ นายทวีโชค พงษ์ดี การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่  11  

ประจ าปี2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
2.  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้บริหาร  จ านวน  1 คน 
2.2 ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  1 คน 
2.3 ผู้ฝึกสอน  จ านวน  1 คน 
2.4 นักกีฬาฟุตบอล  จ านวน  1 คน 

3.  ด าเนินการสัมภาษณ์ การจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการใช้แถบบันทึกเสียง 
4.  ล าดับค าถาม มี ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลที่มีต่อการใช้กีฬา
ฟุตบอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย 
 

บันทึกผู้สัมภาษณ์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 
 ชาย   หญิง 

1.2 สถานภาพ 
 ผู้บริหาร   ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้ฝึกสอน   นักกีฬาฟุตบอล 

1.3 อายุ  
 น้อยกว่า 18 ปี   19 - 35 ปี 
 36 - 53 ปี   54 ปีขึ้นไป 

1.4 ระดับการศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
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1.5 ประสบการณ์ในการเป็นทีมฟุตบอล  
 1–5 ปี    6–10 ปี  
 10 ปีขึ้นไป   20 ปีขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นส าหรับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลที่มีต่อการใช้กีฬา
ฟุตบอลนักเรียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ผู้สัมภาษณ์
บันทึกเสียง รับฟัง และจดประเด็น ดังนี้  
ความร่วมมือ 
1. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอลนักเรียนใน

ระดับนานาชาติ มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  
  
  

สรุปโดยภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนิน โครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้าน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอลนักเรียน ในระดับนานาชาติ ระดับใด 
 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด  
  
  

 
2. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนใน

ระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือ หรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
 
  

สรุปโดยภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านการ
จัดส่ง นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ นานาชาติและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ระดับใด 
 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด  
  
  

 
3. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬา 

ระหว่างประเทศ การประชุมสภากีฬานักเรียนอาเซียน และ เอเชีย สาขากีฬาฟุตบอล และการ
ประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือ หรือไม่  
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เพราะเหตุใด  
 
  

สรุปโดยภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้าน
การจัดส่ง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์กรกีฬา ระหว่าง ประเทศ การประชุม
สภากีฬานักเรียนอาเซียน และ เอเชีย สาขากีฬาฟุตบอล และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับใด 
 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด  
  
  

 
4. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านงบประมาณ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬา 

ฟุตบอลนักเรียน ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือ หรือไม่  
เพราะเหตุใด  
 
  

สรุปโดยภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้าน
งบประมาณประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุมกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับใด 
 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด 

เพราะเหตุใด  
  
  

 
5. ท่านเห็นว่าความร่วมมือด้านการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอลนักเรียน มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือ หรือไม่  
เพราะเหตุใด  
 
  

การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับใด 
 มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด 
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ภาคผนวก ข. 
แบบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
---------------------------- 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาไทย และสถาบันการกีฬาแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย” 

ปรารถนา ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างทั้งสอง
ประเทศในด้านกีฬาและ 

แสวงหา แนวทางในการสร้างสันติภาพของโลก ด้วยการส่งเสริมมิตรภาพด้วยการแลกเปลี่ยน
บุคลากรด้านกีฬาและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ทั้งสองประเทศ ได้ตกลงกันต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาการกีฬา
ระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ในด้านการพัฒนาการกีฬาและการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งอยู่บน
พ้ืนฐานของการพึ่งพาอาศัยและได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
 
ข้อ 2 กรอบความร่วมมือ 

เพ่ือการฝึกฝนและการสร้างเสริมทักษะของผู้สอนพลศึกษา ครูฝึก เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านกีฬา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนโครงการ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ข้อสนเทศ เอกสาร และองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาภายใต้ขอบเขตความร่วมมือต่อไปนี้ 

2.1 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2.2 กีฬาคนพิการ 
2.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยี และโครงการพื้นฐาน 
2.4 สารสนเทศทางการกีฬาและเอกสารด้านการกีฬา 
2.5  เวชศาสตร์การกีฬาและข่าวสารทางด้านกีฬา 
2.6  การพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน 
2.7  การนันทนาการ 
2.8  การควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
2.9 บทบาทสตรีในแวดวงกีฬา 
2.10 การจัดการการกีฬา 
2.11 การบูรณาการสังคมโดยผ่านกิจกรรมด้านกีฬา 
2.12 สาขาอ่ืนๆ ที่เห็นชอบร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 
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ข้อ 3 รูปแบบของความร่วมมือ 
ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้รวมถึง 
3.1 การใช้หลักสูตร การสัมมนา การเสวนาและการประชุม 
3.2 การสนับสนุนด้านกีฬาและผู้จัดโครงการส่งเสริมการกีฬา 
3.3 ทุนด้านการกีฬา 
3.4 การให้ค าปรึกษาในโอกาสต่างๆ 
3.5 การแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษา 
3.6 ความร่วมมืออ่ืนๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน 

 
ข้อ 4 การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ 

ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายอาจเข้าร่วมบันทึกความเข้าใจอ่ืนที่จัดท าแยกออกมาต่างหากที่เป็นผล
จากการประชุม การสื่อสาร และวิธีอ่ืนๆ เพื่อการด าเนินการตามขอบเขตของบันทึกความเข้าในฉบับนี้ 
 
ข้อ 5 เอกสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวิจัยด้านเวช
ศาสตร์ การควบคุมการใช้สารต้องห้าม เทคนิคกีฬาทั่วไป กรมพลศึกษา นันทนาการ กีฬาเพ่ือมวลชน 
กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งการผลิตและการดูแลรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์
กีฬา 
 
ข้อ 6 การเงิน 

รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ และเงื่อนไขทางด้านการเงิน จะถูกก าหนดโดยการตกลง
ระหว่างปฏิทินความร่วมมือประจ าปี จะจัดตั้งขึ้นด้วยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและมีเงื่อนไขทางการเงิน
ที่ก าหนดไว้ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 
 
ข้อ 7 หน่วยงานด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการด าเนินการตามบันทึก
ความเข้าใจดังต่อไปนี้ 

7.1  ส าหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย 
7.1.1กรมพลศึกษา 

7.2  ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
7.2.1สถาบันการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ข้อ 8 การแก้ไขเพิ่มเติม 

บันทึกความเข้าใจอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลใช้นับจากวันที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายก าหนดร่วมกัน 
 



51 

 

ข้อ 9 ข้อก าหนดสุดท้าย 
บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการลงนาม และจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 

ปี หลังจากนั้น บันทึกความเข้าใจจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 4 ปี จนกว่าผู้เข้าร่วมฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะมีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาอย่างน้อย หก ( 6 ) 
เดือน ก่อนวันสิ้นสุดการบังคับใช้การแก้ไขหรือการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะไม่มีผลต่อการ
ด าเนินโครงการที่เริ่มต้นด าเนินการไปแล้วก่อนการแก้ไขหรือการยกเลิก 

ความขัดแย้งกันใดๆ จากการตีความหรือการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะ
ตัดสินโดยการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 

 
บันทึกความเข้าใจไม่ได้มุ่งหมายจะสร้างข้อบังคับที่ผูกมัดทางกฎหมายต่อผู้เข้าร่วมทั้งสอง

ฝ่าย 
 

ลงนาม ณ ............................................. เมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ............เป็นคู่ฉบับ 
 

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เนื้อความทั้งหมดมีความหมายเดียวกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งจากการ
ตีความ ให้ถือตัวบทภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 

 
    
ส าหรับองค์กรทางการกีฬาผู้มีอ านาจลงนาม ส าหรับองค์กรทางการกีฬาผู้มีอ านาจลงนาม 

แห่งราชาอาณาจักรไทย แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ชื่อ–สกุล นายทวีโชค  พงษ์ดี 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด 7  ธันวาคม 2507 
 
ประวัติการศึกษา – การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
 – การศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 – Doctor of Philosophy in Management, International 

Academy of Management and Economics, Philippines 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดจันทร์นอก ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 เจ้าหน้าที่พลศึกษา 4 งานส่งเสริมกีฬานักเรียนส่วนกลาง  
ฝ่ายส่งเสริมกีฬานักเรียน กองกีฬา กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2539  เจ้าหน้าที่พลศึกษา 5 งานสนามและอุปกรณ์ ฝ่ายอาคารสนามและ
อุปกรณ์ ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่พลศึกษา 6ว กลุ่มพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2548 นักพัฒนาการกีฬา 7ว กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกีฬาคนพิการ  
ส านักพัฒนาการกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ. 2551 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกีฬาคน
พิการ ส านักพัฒนาการกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 

พ.ศ. 2556 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา  
ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ ส านักนันทนาการ  
กรมพลศึกษา 

พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการกลุ่มกีฬามวลชน ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
พ.ศ. 2562 เลขานุการส านักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 
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เกียรติคุณ 
- เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการดีเด่น ในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2546 
- เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการดีเด่น ในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2549 
- เป็นคณะกรรมการฝ่ายกีฬาของสหพันธ์กีฬาคนพิการภาคพ้ืนตะวันออกไกลและ

แปซิฟิกตอนใต้ (FESPIC Federation)  
ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2546 - 1 ธันวาคม 2549 

- เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของประเทศ
เวียตนาม ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 
18 - 27 ธันวาคม 2546 ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

- เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของประเทศฟิลิปินส์ 
ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 14 - 20 
ธันวาคม 2548  ณ  กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
ทุนการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2544 หลักสูตรภาษาอังกฤษ กรมวิเทศสหการ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 "INTENSIVE LANGUAGE COURSE " 
พ.ศ. 2548 หลักสูตรกีฬาส าหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยไลป์ซิก 
 “DIPLOMA OF SPORTS FOR ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
 THE DISABLED” 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน เลขานุการกรม  ส านักงานเลขานุการกรม  กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 


