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ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี  

ชิงแชมป์โลกมาแล้วจ านวน 2 ครั้ง โดยจัดการแข่งขันที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด
บุรีรัมย์ ระยะเวลาด าเนินการจัดการแข่งขัน จ านวน 3 วัน และการจัดการแข่งขันสองครั้งที่ผ่านมา
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้ประเทศไทยอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับสูง ท าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและท าให้มี
การเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยายนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ออกไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากเดิมปี 2564-2568 เป็นปี 2565-2569 โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดการแข่งขันโมโต จีพี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานในระดับโลกและประชาสัมพันธ์  
การท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกในรูปแบบ (Sports tourism) เกิดการกระจาย
รายได้ในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดงสินค้า
ท้องถิ่น อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น การจัดการแข่งขันขันโมโต จีพี ในครั้งได้ศึกษา
แนวทางในการจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้
พิจารณารูปแบบการจัดการแข่งขันที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ โดยเรียงล าดับตามสถานการณ์ที่มี
ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากมากถึงน้อยและจากผลการศึกษาพบว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดจะสามารถควบคุมได้เนื่องจากมีแผนการจัดหาวัคซีนและการได้รับวัคซีน
ของประชาชนอย่างเพียงพอ จึงท าให้ในปลายปี พ.ศ.2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะ
ปกติสามารถด าเนินการจัดการแข่งขันได้ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกรูปแบบการจัดการแข่งขันรูปแบบที่ 4 ที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรุนแรงน้อย ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจึงน าเสนอการเตรียมการ
จัดการแข่งขันออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) การด าเนินการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา (2) การด าเนินการ
ด้านการสาธารณสุข และ (3) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้ส าหรับการจัดการแข่งขัน
ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ดังนั้น ในการศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลต่อการจัดการแข่งขันที่มีความเชื่อมั่นในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ



จ 

รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณะอาจารย์ ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 
รองศาสตราจารย ดร. อรทัย ก๊กผล, เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง  และผู้ช่วยศาสตราจารย  
ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการศึกษา
อย่างละเอียดทุกขั้นตอนมาโดยตลอด ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 

ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมพลศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานใน
กรมพลศึกษาและส านักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการท า
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล  

ผู้ศึกษาขอบพระคุณปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหารโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13  คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและเพ่ือน ๆ นักบริหารการทูตทุกคน
ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นก าลังใจ ท าให้ผู้ศึกษามีก าลังใจท ารายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย  
หากการศึกษาครั้งนี้มีผิดพลาดและมีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันสร้างแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นส่วนที่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้
แหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้น (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 3-4) “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” (Sport Tourism) 
จึงจัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถด าเนินการจัดการจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดรับกับการมีแนวโน้มความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง มีความสนใจท่องเที่ยว
เฉพาะทางด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย ประกอบกับมีความต้องการกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ 
ของตนมากที่สุด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2554: 8) ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเด็น
ส าคัญได้ว่า ประเทศไทยจะต้องพัฒนาการกีฬาให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
กีฬาระหว่างประเทศ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทยและส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่
กีฬาระดับโลก รวมถึงพัฒนาการกีฬาเชิงเศรษฐกิจให้มีรากฐานมั่นคงโดยทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้น าทางการกีฬาอาเซียนได้อย่างภาคภูมิเพ่ือพัฒนาไปสู่ระดับโลกอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) จากกระแสการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จัดได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวของตน นอกเหนือจากการน าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการมุ่งพัฒนาสู่เป้าหมายหลัก
เป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ด้านการท่องเที่ยว เชิงกีฬาที่ส าคัญของประเทศไทย (บุรีรัมย์กูรู, 2557) สอดรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมุ่งพัฒนาการกีฬาสู่ สากล 
พร้อมเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ควบคู่กันไป เพ่ือให้สอดรับกับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป (สิงหชัย ผ่องบุรุษ, 2557) ทั้งนี้ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ถือเป็น 
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ผู้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างเต็มรูปแบบผ่านการจัดท าสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดท าการส ารวจส่วนแบ่งหรือ 
การครอบครองตลาดของสโมสร ฟุตบอลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกระดับของประเทศไทย พบว่าสโมสร
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จัดเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย (ทีมเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ, 2557:8) และมีสนามการแข่งขันฟุตบอลที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยประกอบกับ 
การเกิดขึ้นของสนามการแข่งรถความเร็วสูง “ช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต” ซึ่งเป็นสนามแข่งรถที่
ได้รับรองมาตรฐานโลกจากแห่งแรกของประเทศไทย จากการเกิดขึ้นของสนามแข่งขันฟุตบอลและ
สนามแข่งรถความเร็วสูง แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  
โดยส านักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จังหวัดมีการเพ่ิมสูงขึ้นจาก 51,641.43 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ.2547 เป็น 75,181.57 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 50 โดยมูลค่าเพ่ิม ณ 
ราคาคงที่ ซึ่งถือเป็นอีกดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ก าลังเติบโตด้าน
การท่องเที่ยวและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม  

การจัดการแข่งขันโมโต จีพี ซึ่งเป็นรายการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก ที่มีผู้ให้  
ความสนใจจ านวนมากขึ้นในประเทศไทย ไม่เพียงแต่จะก่อประโยชน์ในรูปของผลได้ทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ประเทศได้รับโดยตรงแต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์อ่ืน ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะด้าน 
การประชาสัมพันธ์ที่ในช่วงการจัดการแข่งขัน ประเทศไทยได้ถูกกล่าวถึงทั่วโลกในช่วงที่มีการแข่งขัน 
แฮชแท็ค #ThaiGP ขึ้นไปติดเทรนด์เป็นอันดับ 3 ทวิตเตอร์โลก นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการแข่งขัน
มีสื่อมวลชนต่างประเทศมาร่วมท าข่าวการแข่งขันกว่า 483 คน จาก 32 ประเทศทั่วโลก มีการถ่ายทอด
เพ่ือเผยแพร่การแข่งขันทางโทรทัศน์ไปยัง 207 ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชมกว่า 800 ล้านคน โดยมีมูลค่าสื่อ
ในการถ่ายทอดรายการสดและไฮไลท์การแข่งขันกว่า 2,730 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ชมการแข่งขันทาง
ออนไลน์กว่า 28 ล้านคน ผ่านทาง Official Online Platform ของ MotoGP จึงถือ ได้ว่าการจัด 
การแข่งขัน MotoGP เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลก ได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ MotoGP จนถึงปี 
2569 และด าเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วจ านวน 2 ครั้ง และก าลังจะด าเนินการจัดแข่งขันในครั้งที่ 3 
ในปี 2564 แต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 
 ทั่วประเทศ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาได้ตามปกติในหลายชนิดกีฬา ทั้ง
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักกีฬา ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์กีฬา 
และผู้ให้บริการด้านสนามกีฬาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ด้วยการแพร่บาดของเชื้อไวรัสไปทั่วโลก 
ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกระงับการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ 
การแข่งขันโมโต จีพี จึงจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปในปลายปี 2565 แต่ในการประชุมคณะกรรมการ
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ขับเคลื่อน ก ากับ ดูแล และติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในห้วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
และทุกประเทศได้มีมาตรการในการควบคุม ป้องกันเพ่ือลดการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเข้มงวด 
โดยก าหนดให้มีรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่ เรียกได้ว่า เป็นกีฬาวิถีใหม่ Sports New Normal ซึ่งมี
มาตรการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อ ไวรัส 
โควิด-19 ในด้านการจัดแข่งขันกีฬา ประเทศไทยนับว่าเป็นปะเทศที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์
ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างยาวนาน เช่น เจ้าภาพกีฬา
ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ อินดอร์เกมส์ บีชเกมส์ เป็นต้น ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกว่าจัดการแข่งขันได้
อย่างดี มีความพร้อมในด้านสถานที่ สาธารณูปโภค และบุคลากร รวมถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ท าให้ประเทศไทย
ได้รับค าชื่นชมมากมายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน MotoGP ในปี 2562 ที่ผ่านมา ถือว่า
ประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง  และมีผู้คนจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวต้องการ
เดินทางมาประเทศไทยมากมาย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ต้องการศึกษาแนวทางการจัดการแข่งขันใน
รูปแบบใหม่ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพ่ือให้มีการจัดการแข่งขัน
ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกออกมาตรการไว้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยในด้านท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) มากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต 
จีพ ีภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 
ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ 
(Paper Analysis) และการสัมภาษณ์ (Interview) คณะกรรมการจัดการแข่งขันในประเด็นแนวทาง
ในการจัดการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1.3.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่  ๆ เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นที่ผู้ที่มี
ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันที่ผ่านมา 
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1.3.3  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน และ
เจ้าหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3.4  ศึกษา วิ เคราะห์  SWOT แนวทางในการเป็น เจ้าภาพการจัดการแข่งขั น
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 

1.3.5  สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา 
 

1.4  ค าถามการศึกษา 
1.4.1  แนวทางในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี   

ควรด าเนินการอย่างไรในสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
1.4.2  การเตรียมความพร้อมและข้อเสนอแนะในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
มีอะไรบ้าง 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

แนวทางการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี รูปแบบใหม่
ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จ าเป็นต้องค านึงถึงสถานการณ์ความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาดและจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านการสาธารณสุข 
และด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 
ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1.6.2  ท าให้ทราบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันจาก
สถานการณ์ปกติไปสู่การจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับโลก 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) 
การกีฬาจัดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติที่ประกอบไปด้วยประโยชน์

และคุณค่าต่อการด ารงชีวิตอย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ  
ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา  
(วรวินทุ์สุวัณ ณ เขมรัฐ และคณะ, 2547) จึงอาจกล่าวได้ว่า กีฬาเป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์ประสงค์เข้าร่วม
ด้วยสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์โดยไม่จ ากัดอายุเพศและปัจจัยอ่ืน ๆ (Stephen, 2001: 3) 
ภายหลังได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ออกมาท าการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ิมมากขึ้นและ  
ได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่แตกต่างกันออกไป Gibson (1998: 45-76, อ้างถึงใน
สมบัติ กาญจนกิจ, 2554: 3; Delpy, 2003: 1-4) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) 
คือ รูปแบบท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถมี
ประโยชน์มุ่งให้ผู้เล่นมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกาย เสริมสร้างก าลังใจ การมีส่วนร่วม ประกอบกับ
เป็นกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ดี  ๆ ให้กับชีวิต  
(รชพร จันทร์สว่าง, 2560) นอกจากนั้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการเดินทางที่มิใช่เหตุผลเพ่ือการ
พาณิชย์แต่มุ่งเข้าร่วมเพ่ือกิจกรรมทางการกีฬาทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ (Hall, 1992: 141-158; Standevenand DeKnop, 1999) ทั้งยังเป็นการแสดงออก
ทางด้านพฤติกรรมของคนผ่านรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดพักผ่อนโดยผ่านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งนอกพ้ืนที่ของชุมชนที่ตนพักอาศัย เพ่ือเข้าร่วม เพ่ือชมหรือเพ่ือเยี่ยมเยือน
สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านกีฬาซึ่งกิจกรรมจัดเป็นสิ่งดึงดูดใจหลัก (Ruskin, 
1987; Gibson, 1998: 49) โดยเป็นการเข้าชม หรือเป็นผู้แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาในช่วง
วันหยุดพักผ่อน (Weed and Bull, 1997: 129-148) หรือการที่บุคคลและ/ หรือกลุ่มบุคคล ที่มีกีฬา
เป็นแรงจูงใจอันดับหนึ่งที่ท าให้เกิดการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรม การแข่งขันกีฬา (Gammon 
and Robinson, 1997: 8-24) นอกเหนือจากนั้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬายังก่อให้เกิดเงินทุนและ
ดอกเบี้ยหรือรายได้จากกีฬาที่เป็นการแข่งขันและไม่ใช่การแข่งขัน ด้วยการก าหนดแนวทางร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการทางด้านกีฬาและทางการท่องเที่ยวและองค์กรภาคส่วนต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(Tassiopoulos and Haydam, 2007: 870-882) จากการให้ค าจ ากัดความของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน 
งานวิจัยชิ้นนี้ขอสรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism)  หมายถึง รูปแบบของ
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการพักผ่อนหย่อนใจเป็นผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและการกีฬา  โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการเดินทางเพ่ือการแข่งขันกีฬา การออกก าลังกาย การชมการแข่งขันกีฬาหรือ  
การสถานที่ท่ีจัดการแข่งขันกีฬา  

2.1.2  หลักการจัดการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนามาตรฐานการกีฬาของชาติ

ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนามนุษย์ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และมีจิตใจ ที่เปี่ยมไปด้วยความมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา เพ่ือที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปการด าเนินการแข่งขันกีฬาจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่การจัดด าเนินการแข่งขันกีฬาทั่ว ๆ ไป 
หรือการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาหลาย ๆ ประเภทในช่วงเวลาเดียวกัน 
เช่น โอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะอย่าง เป็นการ
แข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท ที่จัดการแข่งขันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงเฉพาะอย่างเท่านั้น เช่น 
การแข่งขันมวยสากล เป็นต้น ปรีชา ตันจริยานนท์ (2529) แม้ว่าจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปบ้าง 
แต่ในการเตรียมการเพ่ือจัดการแข่งขันควรประกอบไปด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นตอน
การวางแผนการจัดการแข่งขัน ขั้นตอนการวางแผน คือ การเตรียมการหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  
ท าให้ผู้บริหารต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือกระท าการอะไรบางอย่างในอนาคต การวางแผน 
จึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคตในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิ่งต่อไปนี้จะท าอะไร ระบุ
งานที่จะต้อง ท าท าไม ระบุวัตถุประสงค์ของงานที่จะท า ท าเมื่อไหร่ ระบุระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ที่จะท าท าอย่างไร ระบุวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนของการท างานจะท าให้ใคร ระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมงาน
จะท าที่ไหน ระบุสถานที่ที่จะท า ใช้งบประมาณเท่าไร ระบุงบประมาณที่ใช้จ่ายในการท างานในการ
ท ากิจกรรม ถ้าเราได้เตรียมการตามขั้นตอนที่กล่าวแล้วข้างต้นก็จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ประหยัดทั้งเวลา งบประมาณและแรงงานหรือที่เรียกว่าประหยัดทรัพยากรในการบริหาร 
(2) ขั้นตอนด าเนินการจัดการแข่งขัน หลังจากที่ได้วางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการแข่งขันให้ด าเนินการแข่งขันไปตามโปรแกรมที่จัดไว้ตามที่ก าหนดการ
จัดการแข่งขันกีฬา แม้ว่าผู้จัดหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีการวางแผนดีเพียงใดก็ตาม 
บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ควรกระท าสิ่งต่อไปนี้ คือ ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายการตัดสินและคณะอนุกรรมการจัดการ
แข่งขัน ฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การจัดการแข่งขันตามโปรแกรมด้วยความสัมพันธ์
สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  (3) การควบคุมการแข่งขัน คือ  
การตรวจสอบ ดูแลงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละฝ่ายว่าทุกอย่างด าเนินไปสอดคล้องกับ
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การจัดการแข่งขันที่เตรียมไว้หรือไม่เพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้การแข่งขันกีฬามีผลคลาดเคลื่อนไป
จากวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การจดบันทึกรวบรวมสถิติและผลการแข่งขันไว้เพ่ือรายงานผลการแข่งขัน
ให้นักกีฬา ผู้ชม ผู้สื่อข่าวและบุคคลทั่วไปได้ทราบและเพ่ือเป็นข้อมูลและน าไปใช้ในขั้นตอนของ  
การสรุปประเมินผลการจัดการแข่งขันด้วย 4. ขั้นตอนสรุปประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาที่ผู้จัดด าเนินการแข่งขันหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องกระท าโดยการเรียก
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเพ่ือสรุปผล  
การด าเนินงานเพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าทราบพร้อมกับส่งผลสรุปการแข่งขันกีฬา
ชนิดต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 

2.1.3  แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน  
การบริหารจัดการกีฬาและการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นสิ่งส าคัญที่จะ

ท าให้ไปตามแนวทางการจัดการและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะแข่งขันในระดับใด
ก็ตาม การเตรียมตัวของนักกีฬาเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จหรือได้รับผลดี นักกีฬาต้อง
มีแรงจูงใจ มีความตั้งใจจริง เอาจริงเอาจังต่อการฝึกซ้อมกีฬา (ชัยรัตน์ รุจิพงษ์, 2545) การที่จะ
เตรียมแผนการจัดการกีฬาไม่ใช่ของง่ายจ าเป็นที่ต้องใช้งบประมาณและใช้คนท างานร่วมกันเป็น
จ านวนมาก ต้องมีผู้บริหารสถานที่เบิกจ่ายและเก็บอุปกรณ์ฝึกซ้อมรักษา พร้อมทั้งอนามัยในการ
ท างานร่วมกัน ตลอดทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้ร่วมงาน โดยได้รับความสะดวก ความปลอดภัย 
และความพึงพอใจในการท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้เกิดผลตามที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือให้การท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น   
การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันจริง จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน  
การบริหารงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี (สุรัช หุ่นทองกุล, 2545) กล่าวว่า ในการท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารในระดับใดจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานในส่วนของผู้รับผิดชอบในการ
เตรียมทีมนักกีฬาผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญของการกีฬาต้องวางแผนการจัดการบริหาร
โปรแกรมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ (1) ด้านบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ  
(1.1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและทักษะกีฬา ผู้ที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬาแต่ละประเภทจะช่วย
กระตุ้นให้การถ่ายทอดทักษะกีฬาขั้นก้าวหน้าให้แก่ทีม ทั้งนี้จะต้องรู้วิธีการควบคุมทีม รู้จักถ่ายทอด
ทักษะมีจิตวิทยาในการฝึกสอนและเข้าใจหลักการต่าง ๆ ทางการพลศึกษาได้เป็นอย่างดี (1.2) ผู้มี
อุดมการณ์ทางการกีฬา การพัฒนาการกีฬาให้ก้าวหน้าต้องมีผู้รับผิดชอบการฝึกซ้อมและใกล้ชิดกับ
นักกีฬาตลอดเวลาคนที่มีน้ าใจรักจะมีอุดมการณ์ทางการกีฬาและสามารถน ากลุ่มนักกีฬาให้ตื่นตัวใน
การฝึกซ้อมมีเวลาเฝ้าดูแลทีม ได้ตลอดเวลา (1.3) ผู้อุปถัมภ์ในการฝึกซ้อมตลอดปีนั้น บางโอกาสต้อง
แข่งขันโอกาสพิเศษ งบประมาณของไม่เอ้ืออ านวยให้ท าได้ การมีผู้อุปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้ที่อาจจะพอมี  
เงินบริจาคให้เพ่ือการกีฬา บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทางที่จะออกทุนในการสมัครเข้าแข่งขันมี
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ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาพิเศษให้ จะช่วยกระตุ้นให้นักกีฬามีก าลังใจและได้รับประสบการณ์ในการแข่งขัน
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย (1.4) ผู้น าในการจัดการด้านกีฬาแม้ในสถาบันเดียวกันการติดต่อด าเนินการ ขั้นตอน
การประสานงานทั้งสถานที่อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
การมีผู้น าในสถาบัน ในแต่ละหน่วยงานต้องช่วยให้เกิดความสะดวกในการกีฬามากข้ึน (2) ด้านสถานที่ 
และอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันนี้เป็นการฝึกหัดทักษะกีฬาเพ่ือให้มาตรฐานขั้นก้าวหน้า 
สถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อมจะต้องได้มาตรฐานปลอดภัยใช้ได้สะดวกผู้บริหารสถาบันต้องมีทักษะที่ดี
และส่งเสริมการกีฬาของสถาบันอย่างแท้จริง โดยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทางด้านการสร้าง
การบ ารุงตลอดจนการจัดตารางการใช้อย่างมีระบบ นอกจากนั้นการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจะต้องมี
งบสนับสนุนต่อเนื่อง (3) การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมการพัฒนากีฬาจะต้องก าหนดให้เหมาะสมซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อนักกีฬา การจัดท าตารางฝึกซ้อมจะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม  
การวางแผนโปรแกรมฝึกซ้อมตลอดปีก็ยังมีความจ าเป็นอยู่การฝึกซ้อม ควรจัดแบ่งเป็นช่วง  ๆ ดังนี้ 
(3.1) ระยะก่อนการแข่งขัน ระยะนี้เป็นระยะที่เตรียมตัวทางในด้านสมรรถภาพทางกายและทักษะ
กีฬาผู้บริหารกีฬาจะต้องร่วมมือกับผู้ฝึกสอนในการวางแผนการซ้อมและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
หากมีการเก็บตัวนักกีฬาได้ยาวนานได้ประมาณ 2 เดือน ก็จะจัดโปรแกรมการฝึกได้เป็นอย่างดี 
หลังจากนั้นการสร้างขวัญและก าลังใจของนักกีฬาต้องจัดควบคู่กันไปในการฝึกซ้อมด้วย ระยะนี้ต้องมี
การทดสอบสมรรถภาพทั้งก่อนการฝึกซ้อมและหลังการฝึกซ้อมนอกจากเป็นเครื่องวัดความสามารถ
ทางกลไกและสมรรถภาพแล้วยังกระตุ้นให้นักกีฬาสนใจการซ้อมอีกด้วย (3.2) ระยะการแข่งขัน  
เป็นระยะที่นักกีฬาต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุด มีทักษะก าลังใจดีที่ สุด พร้อมที่จะท าการ
แข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ ควรมีการทดสอบสมรรถภาพครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันเพ่ือประเมินผล
สมรรถภาพและเป็นข้อมูลในการที่ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการพิจารณาในการวางตัวของนักกีฬา การหา
ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมกับทีมอ่ืนมีความจ าเป็นมากเป็นการประเมินผลความสามารถและได้พบ
จุดบกพร่องของทีมในการหาแก้ไขปัญหาและการหาทางออกในจุดนั้น ๆ ต่อไป (3.3) ระยะหลังการ
แข่งขัน ระยะนี้ผู้บริหารกีฬาหรือสถาบันจะต้องวางโครงการต่อเนื่องในการเสรีมกีฬาทั้งนี้เพ่ือให้
เตรียมเสริมทีมในการหาตัวนักกีฬามาทดแทนนักกีฬาที่จะจบการศึกษาและเพ่ือให้นักกีฬาได้เล่นกีฬา
ต่อเนื่องนั้น ผู้บริหารกีฬาอาจจัดโครงการส่งเสริมสมรรถภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้นักกีฬาไม่สนใจใน
สุขภาพของตนซึ่งมีผลเสียต่อการที่จะมาเริ่มฟ้ืนฟูในภายหลังการฝึกนักกีฬาที่คัดตัวไว้แล้วก็ต้องฝึกให้
พร้อมทุกอย่างมีการวางแผนการฝึกซ้อมล่วงหน้าเป็นราย 3 เดือน รายสัปดาห์ และแผนการฝึก
ประจ าวันจะต้องให้นักกีฬามีความพร้อมก่อนท าการแข่งขัน 1-2 สัปดาห์ แต่อย่าลืมว่าแผนการซ้อม
ต้องท าอย่างต่อเนื่องอาจท าในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันก่อนท าการแข่งขัน ระหว่างและหลังการแข่งขัน
เท่านั้น 
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2.1.4  ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี 
MotoGP คือ การแข่งขันที่มีคนติดตามอย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ 

ที่ใช้จะมีความเฉพาะอย่างมาก จะไม่ท าการจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปซึ่งท าให้การแข่งขันที่เข้มข้น
มากขึ้น เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างสุดความสามารถ ในการ
แข่งขันจะมีนักแข่งขันหลากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 

ที่มาของ “MotoGP” 
ปี 1998-2001 ช่วงนี้ยังใช้แค่ค าว่า GP อยู่ และรถที่แข่งในรายการเป็น 2 จังหวะ 

ซึ่งจะมีตั้งแต่ 125cc, 250cc, 500cc แต่ในขณะเดียวกัน WSBK ได้มีการแข่งด้วยเครื่อง 4 จังหวะมาก่อน 
ปี 2002 ผู้จัดการแข่งขันเริ่มอนุญาตให้ใช้เครื่อง 4 จังหวะ เพราะช่วงนั้นเครื่อง 2 

จังหวะ เริ่มไม่เป็นที่นิยม ขนาดของเครื่องที่น ามาแทน คือ 990cc ซึ่งมาแทนกับ 500cc 2 จังหวะ 
ปี 2003 ผู้จัดบังคับให้เปลี่ยนจากเครื่อง 2 จังหวะ เป็น 4 จังหวะ และเปลี่ยนชื่อ

จาก GP เป็น “MotoGP” อย่างเต็มรูปแบบ 
ปี 2004-2012 ได้เกิดเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง กล่าวคือ มีผู้สนับสนุนขอถอนตัว

จากการแข่งท าให้เหลือยี่ห้อที่เข้าร่วมแข่งขันน้อยลง ทางผู้จัดจึงเพ่ิมความน่าสนใจโดยการปรับเปลี่ยน
เป็นรุ่น 1,000cc และสามารถใช้เครื่องยนต์ตามท้องตลาดมาปรับแต่งในแบบของตนเองได้อย่างอิสระ 

ปี 2018 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับ 
การอนุมัติจาก นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นับว่าประสบความส าเร็จอีกขั้น
ของวงการแข่งมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย และเป็นโอกาสที่ดีส าหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะรับชม 
การแข่งขันแบบติดขอบสนาม ได้บรรยากาศในสนามแข่งขันท่ีแท้จริง 

ส าหรับการแข่งขับจะมีทั้งหมด 3 รุ่น 
1) Moto2 ต้องใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 600cc 4 สูบเรียง (Inline) ในรุ่นนี้ 

ทุกค่ายต้องใช้เครื่องยนต์ของ Honda ซึ่งแรงม้าไม่ต่ ากว่า 140 แรงม้า ทุกทีมจะต้องปรับแต่งตามของ
ตนเองแต่ต้องอยู่ในกติกา 

2) Moto3 ต้องใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะเหมือนกัน แต่ขนาดจะลดลงเป็น 250cc 
1 สูบ แรงม้ามากกว่า 55 แรงม้า รายการนี้เป็นรายการส าหรับนักแข่งเริ่มต้นโดยนักแข่งต้องอายุ 
ไม่เกิน 28 ปี และส าหรับผู้ที่เข้ามาแข่งครั้งแรกอายุต้องไม่เกิน 25 ปี 

3) MotoGP รุ่นยากที่สุดที่มีนักแข่งระดับโลกมากมายอยู่ในรุ่นนี้ เครื่องยนต์ 4 
จังหวะ 1,000cc 4 สูบ แต่จะมีความแตกต่างตรงที่จะเป็น 4 สูบแบบเรียง (Inline) หรือสูบ V ก็ได้ 
แรงม้าไม่ต่ ากว่า 240 แรงม้า ถือเป็นรุ่นที่ทุกคนอยากรับชมอย่างมากเพราะเป็นรุ่นใหญ่มากด้วย
ประสบการณ์ 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
มงคลชัย บุญแก้ว (2551) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการในการส่งเสริมและ

พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า ในด้านการวางแผน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่มีชัดเจนและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบในบทบาท 
หน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอยู่กับสภาพ
ของทรัพยากรหรือปัจจัยในการด าเนินงานในกิจกรรมซึ่งได้แก่ด้านบุคลากร ประกอบด้วย  นักกีฬา  
ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ด้านงบประมาณ ด้านสนามและวัสดุอุปกรณ์และด้านการจัด
มีอยู่ในระดับหนึ่ง การจัดองค์กร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพ่ือให้การท างานของบุคลากร
เจ้าหน้าที่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยรวม หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การชี้น าด้านภาวะผู้น าและ
แรงจูงใจ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีภาวะผู้น าซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของผู้ฝึกสอนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักกีฬา การควบคุมยังขาดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการควบคุมติดตามและประเมินผล 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ (2561) การศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้
ท าการศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจั ดการ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรีและบุรีรัมย์ จังหวัดละ 400 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมด 800 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและ
บุรีรัมย์มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและด้านความต้องการ
การสนับสนุนการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
ด้านวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

ประภัสสร มีน้อย และ นรินทร์ สังข์รักษา (2562) ได้ท าการศึกษา (1) สภาพการณ์และ
ความต้องการของการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตกในบริบทประเทศไทย 4.0  
(2) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตกในบริบทประเทศไทย 4.0  
(3) วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตกในบริบทประเทศ
ไทย 4.0 และ (4) รับรองรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตกใน
บริบทประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร่วมกับการวิจัย เชิงอนาคต 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิจัย 
พบว่า (1) สภาพการณ์และความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตก มีศักยภาพ
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ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีความพร้อมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นอกจากนี้
จัดกิจกรรมเห็นว่าภาครัฐควรก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในแต่ละพ้ืนที่ให้ชัด เจน และ
ควรสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยว (2) ได้
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตกในบริบทประเทศไทย 4.0 เรียกว่า  
“SPORT- K Model” ประกอบด้วย S-Standard, P-Participation, O-Organizing, R-Responsibility,  
T-Technology and Innovation และ K-Knowledge (3) กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ
ภูมิภาคตะวันตกใน บริบทประเทศไทย 4.0 มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้าน 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคตะวันตก กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าจาก
ทรัพยากรท้องถิ่นสู่การสร้างกิจกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาบนฐานอัตลักษณ์
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภาคี เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือสร้างความสมดุล ระหว่างนักท่องเที่ยวชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาค
ตะวันตก และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเสริมสร้างกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬารองรับไทยแลนด์ 4.0 (4) รับรองรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ของภูมิภาคตะวันตกในบริบทประเทศไทย 4.0 ด้วยการจัดประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) 
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นอย่างฉันทามติ (Consensus) ว่ารูปแบบและกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

Cheng (1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประเมินสมรรถนะในการจัดการองค์กรการกีฬาให้ได้ 
ผลดีและถ่ายทอดลักษณะและความรู้ที่จ าเป็นผู้น าและการจัดการกีฬาส าหรับประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการก าหนดสมรรถนะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการ
กีฬาสู่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้จัดการกีฬาในไต้หวัน รวม 334 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบส ารวจผู้ปฏิบัติงานของการจัดการกีฬา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) สมรรถนะ
ทางวิชาชีพส าหรับผู้จัดการกีฬาในไต้หวันเรียงล าดับจากสูงลงมาต่ า มีดังนี้ (ก) ความรู้เกี่ยวกับกีฬา 
(ข) มนุษยสัมพันธ์ (ค) การพูดต่อสาธารณชน (ง) การจัดการด้านบุคคล (จ) การเขียน (ฉ) การจัดการ
ด้านการเงิน (ช) สมรรถภาพส่วนบุคคล (ซ) การจัดการด้านเวลา และ (ฌ) อ่ืน ๆ (2) การศึกษาส าหรับ
ผู้จัดการกีฬาในไต้หวันที่เป็นด้านส าคัญ 10 อันดับแรก คือ (ก) การบริหารการกีฬา (ข) การวางแผน
และการจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค) การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ (ง) การบาดเจ็บจาก
การกีฬา (จ) การจัดการด้านบุคคล (ฉ) การจัดการ (ช) การจัดการ โปรแกรมส าหรับนันทนาการและ
กีฬาเยาวชน (ซ) การสื่อสารระหว่างบุคคล (ฌ) การตัดสินกีฬา และ (ญ) การสอนกิจกรรมกีฬา  
(3) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้อ านวยการกีฬา ตัวแทนกีฬา องค์กรควบคุม ระดับชาติ 
และการกีฬาอาชีพในแง่ของการจัดการกีฬาในด้าน (ก) ด้านที่ศึกษามา (ข) องค์กรที่ท าหน้าที่เป็น
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สถานที่ฝึกงานส าหรับนักศึกษาปริญญาโท (ค) จ านวนชั่วโมงรวมส าหรับการฝึกงาน (ง) หน้าที่หลัก
ของผู้จัดการกีฬา และ จ) การรับรองวุฒิส าหรับผู้จัดการกีฬา 

Neilson (1979) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลการวิเคราะห์โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในของมหาวิทยาลัยระดับสูงของรัฐในรัฐเทนเนสซี” โดยใช้เครื่องมือส ารวจการวิเคราะห์ซึ่งสร้างขึ้น
โดย Christopher Alan Brown ข้อมูลทั้งหมดได้จากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อค าถาม  
9 หัวข้อ ได้แก่ สาเหตุและจุดมุ่งหมายในการจัดการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน 
สถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ระบบการให้คะแนนและการให้รางวัลแก่ผู้ชนะ  
การประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน ผลการวิจัยพบว่า (1) โดยทั่วไปการ
ด าเนินการในแต่ละด้านของทุกมหาวิทยาลัยกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากกระบวนการให้
คะแนน การให้รางวัล และการประชาสัมพันธ์ (2) การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของทุกมหาวิทยาลัย
ล้วนแต่มีเหตุผลและจุดมุ่งหมายในการจัดทั้งสิ้น (3) ความคล้ายคลึงกันในการจัดการแข่งขันของแต่ละ
มหาวิทยาลัย คือ การให้ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการ (4) การบริหารงานด้านนี้ก าลัง
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการมาเป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการ   
(5) ขาดการจัดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (6) การสนับสนุนทางการเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นมีเพียงพออยู่แล้ว (7) กฎ ระเบียบ การแข่งขันมีความเที่ยงตรงและเหมาะสม
ดีแล้ว (8) ระบบการให้คะแนนยังไม่เน้นหนักถึงระดับสูง (9) ธรรมเนียมการจัดงานเลี้ยงฉลองรางวัล
จากการแข่งขันไม่นิยมกระท า 

 
2.3  สรุปกรอบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการศึกษา 

แนวทางการการจัดการ
แข่งขันรถจักรยานยนต์ 
ชิงแชมป์โลก รายการ 
โมโต จีพี ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ชองเชื้อไวรัสโควิด 19 

แบบสัมภาษณ์และ 
การวิเคราะห์เอกสาร  
การการจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี 

รูปแบบการจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี ชิงแชมป์โลก 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรังโควิด-19 
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา, 
ด้านการสาธารณสุขและด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานบทนี้น าเสนอผลการศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานออกเป็นฉากทัศน์ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและต่างประเทศภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งยังท าการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดการแข่งขันและการจัดเตรียมแผนรองรับต่าง  ๆ 
กับสถานการณ์ แบ่งได้ดังนี้ 
 
3.1  การวิเคราะห์ฉากทัศน์รูปแบบการจัดการแข่งขัน 

โดยแบ่งเป็น 4 ฉากทัศน์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
3.1.1  รูปแบบการจัดการจัดการแข่งขันที่ 1 การจัดการแข่งขันภายใต้ความเสี่ยงสูง 

การด าเนินการจัดการแข่งขันในรูปแบบที่ 1 คือ กรณีมีความเสี่ยงจากสถานการณ์
โควิด-19 สูงและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีนหมู่ไม่เพียงพอ การควบคุมสถานการณ์ได้
พอใช้ กลุ่มที่ต้องก ากับดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
เชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับหนังสือ vaccine certificate/passport เรียบร้อย
แล้ว การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้จะใช้รูปแบบ Wellness Leisure  (Area Q หรือ Hotel Q) คือ  
การจ ากัดพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้อยู่ในเขตที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้นและสถานที่จัดเตรียม ที่พัก 
หรือโรงแรมจะต้องผ่านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยผู้เข้าร่วม 
การแข่งขันจะต้องท าการกักตัวจ านวน 14 วัน ในวันที่ 1-3 จะอยู่เฉพาะในห้องพักและในวันที่ 4-14 
จึงจะเริ่มท าการแข่งขันในสนามแข่งขันที่จัดเตรียมไว้แบบพ้ืนที่ปิด โดยรูปแบบการแข่งขันจะ 
ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมภายในสนามการแข่งขัน การเดินทางของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเดินทางด้วย
รถโดยสารที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เมื่อเกมการแข่งขันเสร็จสิ้นลงในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันจะต้องเดินทางกลับที่พักโดยรถโดยสารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ในทันที ห้ามผู้แข่งขัน
เดินทางไปสถานที่อ่ืนโดยเด็ดขาด การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นบุคคลที่ผ่าน
คัดเลือกตัวจากกลุ่มประเทศพ้ืนที่สีเขียว , สีเหลืองและสีแดงบางประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
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เท่านั้น ในส่วนของเจ้าภาพจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนใน
จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว และคนพ้ืนถิ่นถึงการเป็น
เจ้าภาพการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทุกคนต้องทราบถึง
แนวทางที่ต้องปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเป็นตัวแทน
ของคนไทยทั้งประเทศในการเป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

 
ตารางท่ี 1  แสดงรูปแบบการจัดการแข่งขันออกเป็น 4 ฉากทัศน์ที่ได้วิเคราะห์ตามสถานการณ์ความ

รุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 

3.1.2  รูปแบบการจัดการจัดการแข่งขันที่ 2 การจัดการแข่งขันภายใต้ความเสี่ยงปานกลาง 
การด าเนินการจัดการแข่งขันในรูปแบบที่ 2 คือ กรณีมีความเสี่ยงจากสถานการณ์

โควิด-19 และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีนหมู่ไม่เพียงพอ การควบคุมสถานการณ์ได้ปานกลาง 
กลุ่มที่ต้องก ากับดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ
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ไวรัสโควิด-19 แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับหนังสือ vaccine certificate/passport เรียบร้อยแล้ว 
การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้จะใช้รูปแบบ Exclusive Traval Area (ETA) (Seal Route) คือ การจ ากัด
พ้ืนที่เดินทางเฉพาะไม่ให้ออกนอกเส้นทางที่ก าหนดไว้เพ่ิมเติมเท่านั้นและสถานที่พักหรือโรงแรม
จะต้องผ่านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องท า
การกักตัวจ านวน 14 วัน หรือลดจ านวนวันที่ท าการการตัวลงตามการประเมินของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ จะเริ่มท าการแข่งขันในสนามแข่งขันที่จัดเตรียมไว้แบบพื้นที่ปิด โดยรูปแบบการแข่งขันจะ
ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมภายในสนามการแข่งขัน การเดินทางของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเดินทางด้วย
รถโดยสารที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้โดยจะมีเส้นทางเพ่ิมเติมมากขึ้นจากรูปแบบที่ 1 (Safe Zone) 
แต่ต้องไม่ออกนอกเส้นทางที่ก าหนด เมื่อเกมการแข่งขันเสร็จสิ้นลงในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
จะต้องเดินทางกลับที่พักโดยรถโดยสารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ ห้ามผู้แข่งขันเดินทางออกนอกเส้นทาง 
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นบุคคลที่ผ่านคัดเลือกตัวจากกลุ่มประเทศพ้ืนที่
สีเขียว, สีเหลืองและสีแดงบางประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น ในส่วนของเจ้าภาพจังหวัด
บุรีรัมย์ต้องมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนภายในจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการ
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว และคนพ้ืนถิ่นถึงการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทุกคนต้องทราบถึงแนวทางที่ต้องปฏิบัติต่าง ๆ ตาม
มาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็นตัวแทนของคนไทยทั้ง
ประเทศในการเป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

3.1.3  รูปแบบการจัดการจัดการแข่งขันที่ 3 การจัดการแข่งขันภายใต้ความเสี่ยงต่ า 
การด าเนินการจัดการแข่งขันในรูปแบบที่ 3 คือ กรณีมีความเสี่ยงจากสถานการณ์

โควิด-19 ต่ าและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีนหมู่ไม่เพียงพอ การควบคุมสถานการณ์ได้ดี  
ไม่มีผู้ชมในสนาม กลุ่มที่ต้องก ากับดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับหนังสือ vaccine certificate/ 
passport เรียบร้อยแล้ว การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้จะใช้รูปแบบ “Sand Box” คือ สามารถเดินทาง
ไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดและห้ามออกแนวเขตที่ก าหนดปฏิบัติตนตามมาตรการที่
ก าหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสถานที่พักหรือโ รงแรมจะต้องผ่านมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ ศบค. ก าหนด โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องท าการกักตัวจ านวน 7 วัน หรือไม่ต้องท า
การกักตัว ผู้ เข้าร่วมแข่งขันจะเริ่มท าการแข่งขันในสนามแข่งขันที่จัดเตรียมไว้แบบพ้ืนที่ปิด  
โดยรูปแบบการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้มีผู้ชมภายในสนามการแข่งขัน การเดินทางของผู้เข้าร่วม 
การแข่งขันจะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้โดยจะมีเส้นทางเพ่ิมเติมมากขึ้น  
จากจากรูปแบบที่ 2 (Safe Zone) แต่ต้องไม่ออกนอกพ้ืนที่ก าหนด เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลงใน 
แต่ละวัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเดินทางกลับที่พักได้เองแต่ต้องไม่ออกนอกพ้ืนที่ที่ก าหนด 
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(Sand Box) การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นบุคคลที่ผ่านคัดเลือกตัวจากกลุ่ม
ประเทศพ้ืนที่สีเขียว, สีเหลือง และสีแดงบางประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น ในส่วนของ
เจ้าภาพจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนภายในจังหวัด รวมถึง
ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว และคนพ้ืนถิ่นถึงการเป็นเจ้าภาพการจัด
แข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยทุกคนต้องทราบถึงแนวทางที่ต้อง
ปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็น
ตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในการเป็นจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

3.1.4  รูปแบบการจัดการจัดการแข่งขันที่ 4 การจัดการแข่งขันภายใต้ความเสี่ยงน้อยมาก 
รูปแบบการจัดการแข่งขันรูปแบบที่ 4 ของฉากทัศน์ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้แล้วนั้น 

คือ กรณีมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 น้อยมากและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับวัคซีน
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม สามารถควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ในระดับดีและนักกีฬา 
เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม โดยในฉากทัศน์ที่ 4 เรียกรูปแบบนี้ว่า Self-Quarantine + Track & Trace ผู้ที่
เดินทางข้างร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม นักท่องเที่ยว TR (tourist visa) 
/ผ.45 (พ านักได้ 45 วัน)/STV (special tourist visa) จะมีการก าหนดมาตรการเดียวกันกับการจัด 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกที่เพ่ิงเสร็จสิ้น
ไปแล้วนั้น นับว่าได้ผลในระดับที่ดี โดยเมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงยังประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการ pre-arrival และต้องมี Vaccine certificate/passport เพ่ือยืนยันการได้รับ
วัคซีนการป้องกันเชื้อไวรัสตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามทุกคนที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนแล้ว 100% เมื่อผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วฝ่ายการแพทย์จะด าเนินการให้กักตัว 1 วัน 
เพ่ือท าการ swab test และรอฟังผลภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อผลการทดสอบปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 จะต้องได้รับการกักตัว ณ สถานที่ที่สาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วันเพ่ือเข้ารับ
การรักษา แยกกักตามสมควรแก่กรณีและท าส่งตัวกลับประเทศ ส าหรับนักกีฬาที่ไม่พบการติดเชื้อ
สามารถเข้าที่พักได้ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้และต้องปฏิ บัติตามข้อบังคับของ 
การป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามสามารถท า
กิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้ 

 
3.2  รูปแบบฉากทัศน์ที่ใช้ส าหรับการจัดการแข่งขันที่เป็นไปได้ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามฉากทัศน์ดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการแข่งขันจะมี
ขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีระยะเวลาการจัดการแข่งขัน จ านวน 3 วัน  
ผู้ศึกษาจึงได้จึงได้เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ 4 คือ การจัดการแข่งขันภายใต้ความเสี่ยง
น้อยมาก และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นและ
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กลับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติจากแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล จึงสามารถด าเนินการจัดการแข่งขันได้ 
ทั้งนี้ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการแข่งขันสามารถอธิบายความพร้อมในด้านต่าง  ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1  ปัจจัยด้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มต่อคน 
เกินร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชาชน โดยรัฐบาลมีแผนการน าเข้าวัคซีนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผน 100 ล้านโดส ครอบคลุม 50 ล้านคน ส่งผลให้ในเดือนกันยายน-
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ประมาณการณ์การจัดหาวัคซีน โดยแบ่งเป็น (1) เดือนกันยายน วัคซีนซิโนแวค 
6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 7.3 ล้านโดส ไฟเซอร์ 2 ล้านโดส รวม 15.3 ล้านโดส (2) เดือนตุลาคม 
วัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส   แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส รวม 24 ล้านโดส  
(3) เดือนพฤศจิกายน วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 13 ล้านโดส ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวม 23 ล้านโดส   
(4) เดือนธันวาคม วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 13 ล้านโดส ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส รวม 23 ล้านโดส ตามที่
ลงนามสัญญาภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้น เมื่อรวมยอดการจัดหาวัคซีน 3 วัคซีนหลักจะได้ 124 ล้านโดส  
เกินเป้าหมายที่ก าหนด ขณะที่ศักยภาพการฉีดมีมากกว่า 6 แสนโดสต่อวัน น่าจะฉีดได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ยังไม่นับรวมวัคซีนทางเลือกที่จะเข้ามา อาทิ ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ที่น าเข้ามาเรื่อย ๆ ตลอดจนองค์การเภสัชกรรมที่ร่วมกับสมาคม รพ. เอกชน น าเข้าโมเดอร์นาราว  
4-5 ล้านโดส ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ถ้ารวมกับของกระทรวงสาธารณสุขจัดหาไทยก็จะมีวัคซีนในสิ้นปี 
พ.ศ. 2564 จ านวน 140 ล้านโดส 

3.2.2  มีปัจจัยด้านความพร้อมในระบบการติดตามตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  โดย
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องติดตั้งระบบติดตามตัวผ่าน application เพ่ือง่ายต่อการติดตามของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

3.2.3  มีการปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรมกีฬาตามมาตรการของ ศบค. กระทรวง
สาธารณสุข ในการจ ากัดการเดินทางเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง หรือที่เรียกว่า Super 
Spreading Event ได้แก่ การจ ากัดจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสรุปชื่อ
ให้เสร็จก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์ การจ ากัดจ านวนผู้เข้าชม เป็นต้น 

3.2.4 มีมาตรการจัดการแข่งขันแบบ Bio-Secure Bubble คือ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทุกคนต้องไม่ปะปนกับผู้ชมในสนาม ประชาชนที่ต้องการเข้าชม
การแข่งขันต้องลงทะเบียน และตรวจคัดกรองอาการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

3.2.5  มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการ โรงแรม บริษัทน าเที่ยว คนใน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ให้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดี และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัดแม้ว่าสถานการณ์ผ่อนคลายแล้วก็ตาม 
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3.2.6  สนามการแข่งขันมีการวางระบบ การคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุม 
การเดินทางเข้าออกภายในสนามตามมาตรฐานของ ศบค. รวมถึงอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการท าารแข่งขัน 
มีการท าความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน รวมถึงนักกีฬาทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัยที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง ท าความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย และหากมีข้อสงสัยหรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ สามารถแจ้งกับอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้โดยตรงเพ่ือขอพบฝ่ายแพทย์
ประจ าจุดที่จัดเตรียมไว้ 

3.2.7  มีการจัดท าคู่มือแนวทางในการด าเนินการจัดการแข่งขัน (Promoter Manual)  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ คู่มือทั่วไป คู่มือด้านสื่อ คู่มือด้านการรักษาความปลอดภัย คู่มือด้านการประมวลผล
ข้อมูลและการจับเวลา และคู่มือด้านการออกแบบ ซึ่งจะครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การเดินทาง  
การด ารงชีวิต การฝึกซ้อม/แข่งขัน การแพทย์ การป้องกัน/สอบสวนโรค ที่พัก และอ่ืน ๆ 

นอกจากปัจจัยข้างต้นดังกล่าวแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าเวปไซท์รายงานสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดเวลาและมีข้อมูลปัจจุบันเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นสูงสุด
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี พ.ศ. 2565 และสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศต่อไป 

 
3.3  แนวทางในการด าเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันตามฉากทัศน์ที่ 4 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วผู้ศึกษาจึงได้เลือกฉากทัศน์ที่ 4 เป็นแนวทางการจัดการแข่งขัน
และท าวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ (1) การด าเนินการด้านการจัดการ
แข่งขันกีฬา (2) การด าเนินการด้านการสาธารณสุข (3) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
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ตารางท่ี 2  แสดงการวิเคราะห์ SWOT สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การด าเนินการด้าน
การจัดการแข่งขันกีฬา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- จังหวัดบุรีรัมย์มีประสบการณก์ารจัดการแข่งขัน

รายการโมโต จีพี มาแล้ว 2 คร้ัง ท าให้การจัดการ
แข่งขันกีฬาอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน 

- จังหวัดบุรีรัมย์มีสนามกีฬาแข่งขันโมโต จพีี ที่ได้
มาตรฐานระดับโลกและมนีักกีฬาที่มีชื่อเสียงให้ความ
สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนมาก 

- มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคกีฬาและยานยนต์ที่มี
ประสบการณ์สามารถให้ค าแนะน าแก่นักกีฬา 
เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามได ้

- ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์จ านวนมาก
หลายยี่ห้อท าให้ได้เปรียบในอปุกรณ์ประกอบการ
แข่งขันและเป็นยงัเป็นผู้สนับสนนุอีกทางหนึ่ง 

- มีปัญหาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง
จังหวัดบุรีรัมย์ที่รอบการเดินทางของรถและ
เที่ยวบินน้อย 

- สนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์ไมส่ามารถรองรับ
เครื่องบินขนาดใหญ่หรือเครื่องบินพานชิย์ได้ต้อง
มีการเช่าเหมาะล าจากกรุงเทพฯ 

- สถานที่จดัเก็บอุปกรณ์กีฬายังไม่เป็นระบบ  
- ระบบรักษาความปลอดภัยที่ยงัไม่รัดกุมและ

ครอบคลุมเท่าที่ควร ควรมีสายด่วนของจังหวัด
หรือ emergency center service 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- มีภาครัฐบาลและเอกชนสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

อย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้จังหวัดบุรีรัมย์และประเทศ
ไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

- มีการเปิดโอกาสให้นักกีฬาตา่งชาติเข้าร่วมการ
แข่งขันได้อย่างกวา้งขวางและสง่เสริมกีฬาด้านนี้ให้
แพร่หลายมากข้ึนในไทย 

- มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ความรู้ด้าน
เทคนิคกีฬาต่าง ๆ แก่บุคลากรกีฬาไทย 

- มีการต่อยอดไปถึง event อ่ืน ๆ ที่จะตามมาจาก 
event ใหญ่ เป็นการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องได้ใน
อนาคตแม้จะไมไ่ด้เปน็เจ้าภาพ 

- มีการปลูกฝังความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย ให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทกุคนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุข 

- ไม่มีการประชาสัมพันธ์เชงิลึกในระดับท้องถิน่ 
- ไม่มีศูนย์การจัดการดา้นจักรยานยนต์ใหญ่ที่ได้

มาตรฐานรองรับ event ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- ไม่มีระบบการติดต่อประสานงานแบบ one 

stop service เพื่อติดต่อเร่ืองราวต่าง ๆ หรือรับ
ปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ 

- ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ส าคัญ
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 3  แสดงการวิเคราะห์ SWOT สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การด าเนินการด้าน
การสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- จังหวัดบุรีรัมย์มีความเข้มแข็งด้านระบบสาธารณสุข

เป็นอย่างมากโดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาล
ศูนย์ในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเตรียมความพร้อม 
รวมถึงระบบการขนส่ง ส่งต่อผูป้่วยอย่างเปน็ระบบ 

- บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความสามารถเกือบ
ทุกสาขาในโรงพยาบาลภูมิภาค ได้แก่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุบลราชธานี มหาสารคาม เป็นต้น 

- โรงพยาบาลศนูย์ในจงัหวัดใกล้เคียงมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมและได้มาตรฐาน 

- ประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ยงัไม่ได้รบัวัคซีนทัง้
จังหวัดเกินร้อยละ 70  

- ขาดอุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่ตอ้งใช้ส าหรับการ
ป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพียงพอ 

- ขาดการวางแผนการท างานดา้นการแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ขาดการวางแผนการท างานของทีมแพทย์ที่ต้อง
สลับชุดกันท างาน 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- มีเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบสาธารณสุขของไทยที่
มีแพทย์ทางเลือกหลากหลายสามารถประชาสัมพนัธ์
ให้แก่ชาวต่างชาตไิด้รับรู้และเปน็ทางเลือกในการรับ
การรักษา 

- แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสท างานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรทางการแพทย์
ในระดับนานาชาติ สามารถต่อยอดไปถึงระดบัโลกได้ 

- มีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ แก่บุคลากร
ทางการแพทยท์ั้งที่เก่ียวกับกีฬาและทักษะของ
แพทย์สนามเฉพาะกีฬามากข้ึน 

- มีการร่วมมือทางการแพทย์ในระดับนานาชาติและ
เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการแพทย์และ
แลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ 

- ไม่มีงบประมาณรองรับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19  

- ไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่ให้ความรู้ด้านการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

- ไม่มีการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์ SWOT สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
-  จังหวัดบุรีรัมย์มีความเข้มแข็งด้านสถานทีท่่องเที่ยว

ในระดับโลกอย่างปราสาทหินเขาพนมรุ้งและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย เช่นผ้า
ใยบัว เป็นตน้ 

-  จังหวัดบุรีรัมย์มีความหลากหลายด้านอาหารและ
ประเพณีวัฒนธรรมจึงท าให้ชาวต่างชาติมีความ
ประทับใจ 

-  การเดินทางสะดวกและไมไ่กลจากรุงเทพทั้งทางบก
และทางอากาศ 

-  คนบุรีรัมย์เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ท าให้ต่างชาติ
มีความประทบัใจ จากครั้งทีผ่่านมา 

-  ระบบสาธารณูปโภคตา่ง ๆ ของจังหวัดมีความพร้อม
และเพียงพอที่จะรองรับคนจ านวนมากได้ 

-  ขาดบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาตา่งชาต ิ
-  ขาดการอบรมเจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายร่วมกันเพื่อให้

ท างานให้สอดรับกัน 
-  ขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นส าหรับแนะน าสถานที่

ท่องเที่ยวและน าท่องเที่ยว 
-  ที่พัก โรงแรมมีไม่เพียงพอขาดแผนรองรับให้

เพียงพอกับจ านวนคนที่เข้าร่วมงาน 
-  ขาดการวางแผนเร่ืองอาหารที่รองรับ

ชาวตา่งชาติให้เพียงพอ 
-  ขาดการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยงของจังหวัด

ใกล้เคียง 
-  ที่พัก Home stay บางแห่งยงัไม่ได้มาตรฐาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
-  เด็ก เยาวชน ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเปน็

เจ้าภาพสร้างความภูมิใจและรายได ้
-  สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผา่นสื่อของ

ต่างประเทศไปทัว่โลกได้และดงึดูดให้คนมาท่องเที่ยว
ในประเทศได้มากข้ึน 

-  สามารถจัดท า package การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
หลายอย่างเข้าด้วยกนัเพื่อให้เกิดการพ านักใน
ประเทศไทยให้ยาวนานขึ้นกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว 

-  สามารถจัดศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP 
ท้องถิ่นในช่วงการจัดงานให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริม 
การขาย 

-  สามารถจัดงาน Expo ด้านอุตสาหกรรมกีฬาบริเวณ
งานและเผยแพร่มหกรรมกีฬาพื้นถิ่นไทย 

-  ไม่มีการจัดการร้านคา้ ร้านอาหารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการภายในจงัหวัด 

-  ไม่มีวางแผนการจัดถนนคนเดนิในช่วงกลางคืน
ให้มีความต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
ของนักท่องเที่ยว 

-  ไม่มีการจัดการด้านระบบขนส่งที่เป็นระบบและ
ไม่มีความหลากหลายในช่วงจัดการแข่งขัน 

-  ไม่มีการวางแผนกระตุน้ให้ผู้เข้าร่วมงานอยู่พัก
ต่อเพื่อท่องเที่ยวหลังจากแข่งขันเสร็จ 

-  ไม่สามารถควบคุมราคาที่พัก และอาหารได้  
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ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น
ประกอบกับมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ไปทั่วประเทศ รัฐบาลจึงมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นและ
ก าหนดให้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยายนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ซึ่งในการประชุม 
ครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโต จีพี จาก
เดิมปี 2564-2568 เป็นปี 2565-2569 ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วม
ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในช่วงปีหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันของประเทศไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลาแข่งขัน 3 วัน 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมด้านสนามแข่งขัน อุปกรณ์
ส าหรับการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนของของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเองท าให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่างมากในการจัดงานให้สมบูรณ์แบบในระดับโลกดังที่เคยจัดผ่านมาจะขาดเพียงแต่
ระบบการควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับ ด้านสาธารณูปโภค ที่พัก อาหาร การให้ข้อมูลที่จ าเป็น ให้ได้
มาตรฐานและท าให้นักนักกีฬา นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกอุ่นใจไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องด าเนินการอย่างเข้มงวดตามที่ได้
น าเสนอแนวทางไปแล้วนั้น หากทางจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดก็จะท าให้การแข่ งขัน
ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้และปลอดภัย ทั้งนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านวัคซีนและ
การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสในปลายปีหน้าจะลดลงและเกือบเข้าสู่ภาวะปกติจึงท าให้มั่นใจได้ว่า 
การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการโมโต จีพี เกิดขึ้น ได้ด้วยศักยภาพและ
ประสบการณ์ของทางจังหวัดบุรีรัมย์ น ามาซึ่งชื่อเสียงและรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมหาศาลใน
อนาคต 

 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในตาราง SWOT Analysis ทั้ง 4 ด้าน สรุปเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการแข่งขัน
ออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ (1) การด าเนินการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา (2) การด าเนินการด้าน 
การสาธารณสุข และ (3) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ศึกษาได้น าเอาจุดอ่อนของ 
แต่ละด้านมารวบรวมท าการวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
การแข่งขัน จึงท าให้ได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการแข่งขันรูปแบบที่ 4 ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 น้อย 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การด าเนินการศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี  ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการเป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี และผลการศึกษาท าให้
ทราบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการจัดการแข่งขันต่อไป
ในอนาคตท่ีจะจัดแข่งขันครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ประเทศไทยจึง
ควรก าหนดมาตรการรองรับด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือการด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้ศึกษาได้สรุปกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดการ
แข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสออกเป็น 4 รูปแบบ และโดยได้น าเสนอรูปแบบที่ 4 ในการ
ด าเนินการจัดการแข่งขันที่ต้องมีขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน ได้แก่ สนามการแข่งขัน สนามการฝึกซ้อม อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬา 
โค้ช เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศไทยก าหนดไว้ 
ด้านสาธารณสุขที่ต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ
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ด าเนินงานครั้งนี้คือ การสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมากจากข้อมูลที่ผ่านมาและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติว่ามีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มากมายและได้รับ 
การยอมรับจากท่ัวโลกมาอย่างยาวนานทั้งทางด้านกีฬา การท่องเที่ยว การแพทย์ เป็นประเทศท่ีอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งจะน ามาซึ่งรายได้ของประเทศไทย     

 
4.2  ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ
โมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ศึกษาได้น าเสนอรูปแบบ 
การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็น 4 รูปแบบ และมีข้อเสนอแนะด้านการจัดการแข่งขันในรูปแบบ  
ฉากทัศน์ที่ 4 เป็นรูปแบบในการด าเนินการจัดการแข่งขันโมโต จีพี ในปลายปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจาก  
ผลการศึกษาจะพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นและ
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับจัดการแข่งขันและยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาในระดับเอเชีย  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดแข่งขันกีฬา  

1)  ส่งเสริมการกีฬาด้านจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น 
รัฐบาลควรจัดการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน และในสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างนักกีฬาใหม่ทดแทน ซึ่งปัจจุบันนักกีฬาจักรยานยนต์ของประเทศไทยยังมีจ านวนน้อยและยังไม่
แพร่หลาย รัฐควรสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีจ านวนมากขึ้น โดย
สนับสนุนให้มีกาจัดการฝึกซ้อมและแข่งขัน จะได้มีรายการแข่งขันตลอดทั้งปีและสามารถจัดแข่งขันได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้นักกีฬาขาดประสบการณ์และไม่มีรายการการแข่งขันที่ต่อเนื่อง 

2)  การจัดการระบบขนส่งการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
นักท่องเที่ยว รัฐบาลควรจัดการปัญหาด้านการขนส่งและการเดินทางให้เป็นระบบ กล่าวคือ ปัญหา
การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดบุรีรัมย์มีรอบการเดินทางของรถโดยสารและจ านวน
เที่ยวบินของสายการบินไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามและนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ รวมถึงนักกีฬามีการขนส่งอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันมาด้วยจ านวนมาก 
จ าเป็นต้องเพ่ิมการขนส่งให้เพียงพอ และประการส าคัญคือต้องมีการจัดการงานภาคบริการและ
ต้อนรับไปพร้อมกันทั้งรถโดยสารและสายการบิน รัฐบาลต้องมีนโยบายระยะยาวในการขยายทางขึ้น-ลง 
(Runway) ของสนามบินบุรีรัมย์เพ่ือรองรับเครื่องบินพาณิชย์และขนส่งขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นรองรับการเป็นเมือง 
Sports City ในอนาคตด้วย  
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4.2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านสาธารณสุข 
1)  การจัดการบริหารเรื่องวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งประเทศ การจัดการ

แข่งขันในปี พ.ศ. 2565 รัฐบาลควรมีแผนจัดการบริหารเรื่องวัคซีน จ านวนวัคซีน เพราะจ านวน
ประชาชนที่ได้รับวัคซีนยังไม่ถึงระดับที่จะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้ ปัจจุบันยังไม่
สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกลุ่มวัย รัฐควรต้องพิจารณาให้คว ามส าคัญกับ 
พ้ืนที่เฉพาะ เช่น จัดท ามาตรการ “Buriram Sandbox for Moto GP” กล่าวคือ นักกีฬา เจ้าหน้าทีม 
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสทุกคนและมีมาตรการส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 6 ปี และระหว่าง 6-18 ปี มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทางโดยวัคซีนต้อง
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจาก WHO การติดตั้ง Application ที่
จัดท าขึ้นเฉพาะส าหรับคัดกรอง แจ้งเตือน ก ากับดูแลและติดตามการเดินทางการเข้าพักโรงแรมที่ผ่าน
มาตรฐาน SHA+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย ที่ส าคัญต้องมีระบบการรายงานตัวและการเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 ตาม
มาตรการที่ก าหนด 

2)  การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้กระจายสู่ภูมิภาค  รัฐบาลควร
ด าเนินการส่งเสริมให้มีการกระจายระบบสาธารณสุขขั้นพ้ืนจนถึงระดับสูงที่จ าเป็นต้อ งมีลงสู่
โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคมากขึ้น กล่าวคือ ผลักดันให้มีระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วในการที่จะตอบสนอง การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างระบบ
สาธารณสุขส่วนกลางกับภูมิภาคลง ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีได้ทัดเทียมกับ
ส่วนกลาง มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประชาชนในท้องถิ่น
เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนในกระบวนการติดต่อและสามารถที่จะเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องเดินทางไกล
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทน
สมัยเก่าอย่างครอบคลุม 

3)  การส่งเสริมบุคลากรการแพทย์ รัฐบาลควรปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนและคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มาตรฐานตามหลัก
สากล เพ่ือความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย เช่ น มาตรฐานของ
ขั้นตอนการล้างมือเพ่ือป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ ขั้นตอนการจัดการและการใช้เข็ม
ให้สารละลายทางหลอดเลือด ขั้นตอนและความปลอดภัยในการให้ยาเคมีบ าบัดทางหลอดเลือด เป็นต้น 
พัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอน ส าหรับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ สนับสนุนการอบรมในด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของบุคลาการทางการแพทย์ ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับสูงของโรงพยาบาลน าร่อง สนับสนุนการใช้ระบบรายงานแบบออนไลน์ เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
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4)  จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา รัฐบาลควรจัดตั้งให้ทุกจังหวัดมีศูนย์
เวชศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้การรักษา ฟื้นฟู อันเนื่องมากจากการแข่งขันหรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬา ให้ความรู้กับนักกีฬาและประชาชน ในด้านหลักและการป้องกันการบาดเจ็บจากการแข่งขัน
หรือท ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาหรือการออกก าลังกาย 

4.2.1.3 ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1)  ส่งเสริมพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ชัดเจน รัฐบาลควรวางแผนจัด

ก าหนดพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ชัดเจน เพ่ือก าหนดการส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความพร้อมในการ
รองรับการแข่งขันในแต่ละกลุ่มประเภทของกีฬา สามารถรองรับรายการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติได้ แยกประเภทและรูปแบบการแข่งขัน เล่นกีฬา ออก าลังกายส าหรับนักกีฬาและ
นักท่องเที่ยวให้ชัดเจน เช่น จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ในแข่งขันกีฬาประเภทจักรยานยนต์หรือรถยนต์
ทางเรียบ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ เป็นพ้ืนในการแข่งกีฬาชายหาด จังหวัดกระบี่ พังงา 
เป็นพ้ืนที่การแข่งขันไต่หน้าผา กีฬาร่มร่อน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี เป็นพ้ืนขอ ง 
การแข่งขันวิ่งเทรล กีฬาประเภทผจญภัย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการในทุกด้านได้อย่างยั่งยืน 

2)  การสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่าง ๆ รัฐบาลควร
ด าเนินการสร้างเครือข่ายทางการกีฬาต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น เครือข่ายกีฬาสากล 
เครือข่ายกีฬาสาธิต เครือข่ายกีฬาพ้ืนบ้าน เครือข่ายชมรมกีฬาผู้สูงอายุ เครือข่ายกีฬาชาวไทยภูเขา 
เครือข่ายกีฬาทหารต ารวจ เป็นต้น ยังรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมกีฬาต่าง ๆ กับ
สมาคมท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการกีฬาและการท่องเที่ยวให้สอดรับกันไป กล่าวคือ  
ถ้าหากมีการจัดการแข่งขันกีฬา ณ สถานที่ใด ที่นั้นก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวรองรับ  
ทุกครั้งไป เพ่ือกระตุ้นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นนั้น ๆ ไปพร้อมกัน 

3)  การปรับปรุงที่พัก โรงแรม ให้ทันบริการที่ได้มาตรฐานรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลควรด าเนินการปรับปรุงที่พัก โรงแรม หรือ โฮมสเตย์ ให้ได้มาตรฐานที่ทางรัฐบาล
และสมาคมโรงแรมไทยก าหนดไว้ อาจจะแบ่งเป็นมาตรฐานระดับสามดาว สี่ดาว ห้าดาว ให้เป็น
ทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล ไม่ให้มีราคาที่แพงจนเกินไป ไม่เอา
เปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในการอบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ การให้บริการของบุคลากรที่ได้
มาตรฐานสากล การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ทดแทนในภาคบริการมากขึ้น เพ่ือให้ 
การบริการมีมาตรฐานทันทันสมัย 

4)  การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น รัฐบาลควรจัดให้มีการส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่นจ าพวกสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในผู้ค้ารายย่อย SME ให้มากขึ้นโดยเปิด
ช่องทางทางการตลาดให้มีความหลากหลายและส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น 
ให้รับทราบถึงแนวโน้มหรือกระแสความต้องการของตลาดอยู่เสมอ จะได้มีการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น  
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ให้ตอบสนองกับความต้องการกับการเปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันรวมถึงการสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียง
ระดับสากลต่อยอดสู่ระดับโลกได้ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 
4.2.2.1 ด้านการจัดการแข่งขันกีฬา 

1)  ควรจัดท า SOP (Standard Operation Procedures) คือ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจากต่างประเทศ การจัดการเรื่องการเดินทาง การเข้าออก
ประเทศและพ้ืนที่จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

2)  ควรจัดเตรียมสนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ให้สอดคล้อง
กับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในคู่มือที่ใช้ส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการก ากับ ดูแล ป้องกัน ติดตาม และประเมินสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา 

3)  ควรวางแผนรองรับเรื่องสนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่สามารถ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่หรือเครื่องบินพาณิชย์ได้ โดยต้องมีเครื่องบินส าหรับท าการเช่าเหมาล า
จากกรุงเทพฯ บินตรงสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมให้มีมาตรฐานผู้ให้บริการด้านสายการบินให้มากขึ้น 
การขยายทางขึ้น-ลง (Runway) ของสนามบินบุรีรัมย์เพ่ือรองรับเครื่องบินพาณิชย์และขนส่งขนาดใหญ่
และปรับปรุงระบบที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

4)  ควรจัดหาสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาให้ เป็นระบบสถานที่ที่
เหมาะสมส าหรับการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาที่มีมูลค่าสูงและต้องเป็นสถานที่เฉพาะห้ามบุคคลทั่วไปเข้า
ในเขตพ้ืนที่ เช่น อุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์ราคาแพง อุปกรณ์มอเตอร์เครื่องกลไก อุปกรณ์น้ ายา
หรือสารเคมีที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับเครื่องยนต์ที่มีราคาแพง เป็นต้น 

5)  ควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้รัดกุมและครอบคลุมพ้ืนที่ที่
จัดการแข่งขันและพักอาศัย ควรมีสายด่วนของจังหวัดที่ก าหนดขึ้นเฉพาะกิจ หรือ emergency 
center call service หรือควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้นประจ าจุดที่ส าคัญ 
เช่น สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬา ฝ่ายการแพทย์และเวชภัณฑ์ ที่พักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

6)  ควรจัดให้มีระบบการบริหารจัดการแบบ one stop service ส าหรับ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการประสานงานด้านกีฬา การเข้าถึง
ข้อมูล การจัดการปัญหาด้านการขนส่งและการเดินทางให้ครอบคลุมมากขึ้น  

4.2.2.2 ด้านสาธารณสุข 
1)  ควรด าเนินการจัดท ามาตรการ “Buriram Sandbox for Moto 

GP” นักกีฬา เจ้าหน้าทีม นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสทุกคนและ
มีมาตรการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี และระหว่าง 6-18 ปี ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจาก
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ประเทศต้นทาง โดยวัคซีนต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจาก 
WHO รวมถึงการดาวน์โหลดติดตั้ง Application ที่จัดท าขึ้นส าหรับการจัดการโควิด-19 ส าหรับท า
การคัดกรอง แจ้งเตือน ก ากับ ติดตาม รวมถึงการรายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด -19 ตาม
มาตรการที่ก าหนด 

2)  ควรวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครบโดส การตรวจหาเชื้อโควิดและการ
ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่จะเดินทางระหว่างประเทศ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางประเทศไทยได้ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการได้รับวัคซีน 100 
เปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และมี Vaccine certificate/passport ประจ าตัวที่ออกให้ไว้ ณ 
ประเทศของตนเอง เมื่อเดินทางเข้าประเทศต้องได้รับการตรวจซ้ าอีกครั้งและท าการกักตัวตาม
เงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงหลักฐานการฉีดครบโดสภายในระยะเวลาก าหนด  

3)  ประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ควรได้รับวัคซีนทั้งจังหวัดเกินร้อยละ 
70 ของประชากร จึงควรเร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครบโดสและด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
อย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภาวะคุ้มกันหมู่ตามที่ต่างประเทศด าเนินการส าเร็จก่อนหน้าไปแล้วนั้น 

4)  ควรจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ที่จ าเป็นให้เพียงพอส าหรับการป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือรองรับการเดินทาง
ของชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีจะเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ 

5)  ควรด าเนินการวางแผนการท างานด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ 
ไม่ควรท างานที่เรียกว่า Overload เกินไปเพราะจะท าให้เกิดความเหนื่อยล้าและส่งผลท าให้ท างาน
ผิดพลาดได้ง่าย ควรวางแผนเป็นชุดการท างานของแพทย์และต้องสลับชุดกันท างานตลอดเวลาเป็น
ช่วง ๆ ไป 

6)  ควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องโควิดตลอด 24 ชั่วโมง มีสายด่วน
โควิด-19 และมีโรงพยาบาลที่จัดตั้งศูนย์พิเศษขึ้นส าหรับการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะเพ่ือการบริหาร
จัดการที่รวดเร็วเป็นระบบ มีระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุมการเดินทางเข้าออก
ภายในสนามแข่งขันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดท าเวปไซท์
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดเวลาและมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเชื่อถือได้  
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  

7)  ควรมีการวางแผนจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
วัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น การบริหารเรื่องวัคซีนควรจัดให้มีจุดส าหรับบริการฉีดวัคซีนกรณีฉุกเฉิน
เกิดข้ึนและควรท าการศึกษาประเมินติดตามสถานการณ์เพ่ือการปรับแผนการจัดการได้อย่างทันท่วงที 
การก าหนดแผนผังพ้ืนที่แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนและมีเครื่องหมายก ากับเสมอ การก าหนดจ านวนคน
เข้า-ออกพ้ืนที่แต่ละช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
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เช่น Digital Marketing เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย ได้แก่ twitter, Facebook, Instagram, 
line, WeChat, application เป็นต้น  

4.2.2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1)  ควรให้ความส าคัญกับโลกหลังอุตสาหกรรม (post industrial) อย่าง

โลกดิจิทัลมากขึ้น เพราะว่าประเทศไทยมีรายได้สุทธิจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถือว่า
เป็นอันดับต้น ๆ แต่ถ้าหากมองประเทศเพ่ือนบ้านจะเห็นว่าทุกประเทศล้วนมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็น
ของตัวเอง เช่น แพลตฟอร์ม Gojek ของประอินโดนีเซีย, Traveloka ของประเทศฟิลิปปินส์, Grab 
ของประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยยังไม่มีแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเป็นของ
ตัวเอง 

2)  ภาครัฐและเอกชนจึงควรร่วมกันวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี โดยอาจท า โปรแกรมการท่องเที่ยว 
(Package) ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว unseen Thailand, ด้านอาหารไทย ,  
นวดแผนไทย, สมุนไพรไทย เป็นต้น เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อบัตรเข้าชมหรือนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเพิ่ม
โอกาสการท่องเที่ยวมากข้ึน 

3)  ควรส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือทักษะให้กับแรงงาน เมื่อมีภาค
เศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแรงเติบโตเกิดขึ้น พบว่าประเทศมีเงินมากแต่ ขาดเครื่องมือจัดการระบบรูปแบบใหม่
ไม่สามารถใช้ต่อยอดได้ ส่วนมากจะเป็นการฝากขายในแพลตฟอร์มต่างชาติ นอกจากนี้  ภาคการ
ท่องเที่ยวไทยยังพ่ึงพิงแรงงานต่างชาติค่อนข้างมาก เป็นแรงงานไร้ทักษะประกอบกับประเทศไทย  
ไม่เคยมีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่ชัดเจนจึงท าให้เกิดปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
จ านวนมาก 

4)  บริษัท ห้างร้านหรือโรงแรม ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย
มากขึ้น เพราะเหตุผลคือแรงงานต่างชาติราคาถูกและคุ้มกว่า จึงท าให้ประเทศไทยพัฒนาด้าน
นวัตกรรมได้ช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ทั้งนี้ควรปรับเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยอาจต่อยอดจากแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” เพ่ือสร้างรูปแบบส าหรับการท่องเที่ยวและการซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับกระแสโลกไม่ใช่
เพียงเป็นแค่ e-wallet แบบที่เป็นอยู่ 

5)  ควรปรับตัวเองไปสู่สังคมไร้เงินสดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตอบสนอง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมา
ท่องเที่ยวไทยมากขึ้นและนักท่องเที่ยวชาวจีนมักใช้แพลตฟอร์มของประเทศตนเองไม่ว่าจะซื้อของ
หรือจ่ายเงินเพราะประเทศไทยไม่มีแพลตฟอร์มรองรับจึงควรพัฒนาให้มีข้ึนอย่างเร่งด่วน 
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6)  ควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว
ให้มากขึ้นในรูปแบบของการท่องเที่ยวพักอาศัยในระยะยาว (Long stay)  เช่น กลุ่มครอบครัว
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ย้ายมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเด็กนักเรียนจีนมากกว่า 2,000 คน ก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นกลุ่มที่เราควรให้ความสนใจและปรับแนวทาง 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับวิวัฒนาการของโลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากข้ึนมา เช่น สินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมวัฒนธรรมในชุมชน อื่น ๆ ไม่ใช่เพียงชุมชนท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น 

7)  ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการการซื้อสินค้าครั้งเดียว (one time 
product) หรือการท่องเที่ยวครั้งเดียว (one time relationship) ของนักท่องเที่ยวมาเป็นความสัมพันธ์ 
ระยะยาว (all time relationship) เพ่ือให้เกิดการติดต่อ ซื้อขายกันได้ตลอดเวลาผ่านเทคโนโลยี 
ไม่เฉพาะในช่วงที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าสามารถท าได้ในลักษณะนี้ความสัมพันธ์ในระยะยาว
ก็จะเกิดข้ึน 

8)  ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของคนไทย อย่างเช่น 
“ความอัธยาศัยดี” หรือ “ความเป็นมิตร” ร่วมเข้าไปด้วย ประเทศไทยมักมองในมุมว่าสาเหตุที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมาเที่ยวประเทศไทยเป็นเพราะมีโบราณสถาน สถานที่ท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่งดงาม แต่จากการส ารวจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความเห็นว่า
นักท่องเที่ยวประทับใจนิสัยของคนไทย มากกว่า ดังนั้นเราควรสนับสนุนส่งเสริม “ความเป็นคนไทย” 
ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ติดอยู่กับพ้ืนที่ของเรา (asset on location) โดยนักท่องเที่ยวต้องตระหนักได้ว่า
มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจึงจะเข้าถึงจิตใจความเป็นคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้จะช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้มากขึ้น  

9)  ส่งเสริมการจัดการเรื่องที่พักมาตรฐานและจ านวนที่พักรองรับ
มาตรการ SHA+ การวางแผนและรูปแบบของกิจกรรมส าหรับนักกีฬา และยังพบว่าระยะเวลาการใน
การพักอาศัยในประเทศไทยของผู้เข้าร่วมชมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังน้อย ทั้งยังมี  
การเดินทางกลับทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ดังนั้น ในส่วนของโรงแรมหรือที่พัก พบว่าห้องพัก
ในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เต็มและมีราคาที่แพง รวมถึงที่พัก Home stay บางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน 
ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในการเตรียมที่พักให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมงานและควรมีมาตรการ
ควบคุมมิให้ราคาห้องพักไม่ให้สูงเกินไป เพ่ือมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทย 
ร้านอาหารต้องมีความหลากหลายเน้นความสะอาดถูกหลักอนามัยและราคาไม่แพงจนเกินไป ดังนั้น
ในการจัดงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านอาหาร การควบคุม
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ราคาให้เหมาะสมและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงจ านวนและสถานที่ตั้งร้านอาหารใน
จังหวัดบุรีรัมย์ให้มากที่สุดเพื่อให้มีทางเลือกมากข้ึน  

10) การจัดการแข่งขันแม้จะให้ความส าคัญในด้านของการจัดเก็บและ 
คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบแต่ควรให้ความส าคัญต่อการใช้วัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการจัดงาน
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11) ควรมีการอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้สามารถสื่อสารภาษา
ต่างชาติขั้นพ้ืนฐานได้ รวมถึงมัคคุเทศก์ท้องถิ่นส าหรับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและน าท่องเที่ยว 
ท างานบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียง  

 
สรุปผลการศึกษาแนวทางในการด าเนินการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส

ออกเป็น 4 รูปแบบ และโดยได้น าเสนอรูปแบบที่ 4 ในการด าเนินการจัดการแข่งขันที่ต้องมีขั้นตอน
การจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด 
3 ด้าน ได้แก่ (1) การด าเนินการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา (2) การด าเนินการด้านการสาธารณสุข 
และ (3) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. มาตรฐานการด าเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร 

Standard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine. เอกสารขอ
จัดตั้งและด าเนินการ สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร. กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2562. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือการปฏิบัติตามาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการ
กีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้านการแข่งขันแบบมีผู้ชม. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2563. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ก ากับ ดูแล และ
ติดตาม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564.  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยงการ
จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ปี 2562. โครงการติดตาม
ประเมินผลและบริหารความเสี่ยงการจัดการ แข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ
โมโต จีพี ประจ าปี 2562. กองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส านักปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2562. 

ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 (โควิด-19). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 138. ตอนพิเศษ 134 ง, 29 มิถุนายน 2564. 

ชัยรัตน์ รุจิพงษ์. การเตรียมทีมนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างสถาบัน. กรุงเทพฯ: รังสิต
สารสนเทศ, 2545. 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ Tourism 
Behaviors of Sport Tourists in Buriram. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(1), (2554) 

มงคลชัย บุญแก้ว. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย และการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. 



33 

 

รชพร จันทร์สว่าง. การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย. วารสารวทิยาลัยดุสิต
ธานี, 11(พิเศษ), (พฤษภาคม 2560). 

ปรางทิพย์ ยุวานนท์ การศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา The Study of Sport 
Tourism Management Status. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 36(3), (กันยายน-
ธันวาคม 2561). 

ปรีชา ตันจริยานนท์. การศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. อ่านฉากทัศน์อนาคต ตั้งหลักใหม่ประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2564. แหล่งที่มา: 
https://www.the101.world/mingsarn-kaosa-ard-interview/ [6 กันยายน 2564]. 

สิงหชัย ผ่องบุรุษ และวรวินทุ์สุวัณ ณ เขมรัฐ. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัด
บุรีรัมย์ Tourism Behaviors of Sport Tourists in Buriram. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(1), (2557).  

สุรัช หุ่นทองกุล. ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาประเภททีมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 รอบมหกรรม. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

Cheng, C. F. Competency assessment in sport management for the republic of Chaina 
(Taiwan). Dissertation Abstract International, 4, (1993): 151. 

Delpy Neirotti, L. Sport and Adventure Tourism. New York: The Howorth Hospitality 
Press, 2003. 

Gibson, Heather J. Sport tourism: a critical analysis of research. Sport management 
review, 1.1, (1998): 45-76.  

Hall CM. Adventure, sport and health tourism. In Special Interest Tourism. London, 
1992. 

Neilson, R. L. An analysis of intramural sport programs in the state supported senior 
in Tennessee. Dissertation Abstracts International, 9, (1979): 1951-A. 

Ruskin, H. Selected Views on Socio-economic Aspects of Outdoor Recreation, 
Outdoor Education and Sport Tourism. Proceedings of the International 
Seminar and Workshop on Outdoor Education, Recreation and Sport Tourism 
Grammies M (ed.). Netanya. Israel: Emmanuel Gill Publishing, 1987. 



34 

 

Sean Gammon & Tom Robinson. Sport and Tourism: A Conceptual Framework, 
Journal of Sport & Tourism, 8(1), (2003): 21-26, DOI: 10.1080/14775080306236. 

Standeven, J & De Knop, P. Sport tourism. Human Kinetics, Champaign, IL., 1999. 
Stephen, D.R. Developing Sport Tourism. Urbana-Champaign: National Laboratory 

for00Tourism and e-Commerce University of Illinois, 2opTassiopoulos and 
Haydam. Golf Tourists in South Africa: A Demand-side Study of a Niche 
Market in Sport Tourism. The Tourism Management, 29(5), (2007): 870-882. 

Weed, M. and Bull, C. Influences on Sport-Tourism Relations in Britain: The effects of 
Government Policy. London: Tourism and Recreation research, 1997. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



36 

 

 
 

สิงหาคม 2564 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญตอบแบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก  
รายการโมโต จีพี ประจ าปี 2565 

เรียน  นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการกีฬาฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
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ด้วยนายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ นักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ ส านักการกีฬา  
กรมพลศึกษา ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 ณ สถาบัน 
การต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และได้ท าการศึกษารายงานส่วนบุคคล 
(Individual Study) ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี  
พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ กระผมได้เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
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จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์) 

นักศึกษา นักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 
 

ส านักการกีฬา  
โทร.๐๒-214-0120-3108 
โทรสาร.๐๒-215-1171 
  

ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
๑๕๔ ถนนพระราม ๑  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
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0910038009 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564  

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์) 

นักศึกษา นักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 
 

ส านักการกีฬา  
โทร.๐๒-214-0120-3108 
โทรสาร.๐๒-215-1171 

 

ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
๑๕๔ ถนนพระราม ๑  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
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แบบการสัมภาษณ์ 
------------------- 

วัตถุประสงค์ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
1.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี  

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
2.  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 

รายการโมโต จีพี  
 
วิธีการด าเนินการ 

1.  ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่น
ที่ 13ประจ าปี2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

2.  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
2.1  ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย  จ านวน 1 คน 

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม  
(รองผู้ว่าการกีฬาฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย) 

2.2  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน จ านวน 1 คน 
นายพลัฎฐ์ สุวรรณาเมธากร 
(ผู้อ านวยการกองบริหารและมาตรฐานกีฬาอาชีพ) 

2.3  ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 1 คน 
นางบงกชรัตน์ โมลี  
(ผู้อ านวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ) 

3.  ด าเนินการสัมภาษณ์ การจดบันทึกการสัมภาษณ์ และการใช้แถบบันทึกเสียง 
4.  ล าดับค าถาม มีดังนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  การจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.1 ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันด้านกีฬาและท่องเที่ยว  

 1-5 ปี   6-10 ปี  
 10 ปีขึ้นไป  20 ปีขึ้นไป 

2.2 ประสบการณ์ท่ีมีส่วนร่วมในการเตรียมการหรือจัดการแข่งขันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์โมโต จีพี  
 1-2 ปี   3-4 ปี  
 4 ปีขึ้นไป 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นส าหรับผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่การจัดการ
แข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ผู้สัมภาษณ์ รับฟัง และจดประเด็น ดังนี้  
 
3.1 ท่านมีแนวความคิดหรือแนวทางในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต 
จีพี ประจ าปี 2565 ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บันทึกผู้สัมภาษณ์ 
1. วันที่ เดือน พ.ศ เวลา  
2. สถานที่   
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3.2 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้การจัดการแข่งขันประสบความส าเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านงานมีอะไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไรบ้างในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายยศพนธ์ สุกุมลนันทน์ 
 
ประวัติการศึกษา – ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 – ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 – Doctor of philosophy in management, International 

academy of manger 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2555 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มกีฬาระหว่างประเทศ ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 
พ.ศ. 2558 นักพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ  
 ผู้อ านวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ส านักการกีฬา  

กรมพลศึกษา 
พ.ศ. 2560 นักพัฒนาการกีฬาเชี่ยวชาญ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการกีฬา ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา 
 
 


