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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการประเมินกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo 
Physique Contest คร้ังท่ี  4 ภายใต้งาน Thailand International Sport Expo 2017 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 จ านวนทั้งหมด 97 คน  
โดยใช้แบบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมีการประเมินผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ผลการวจิยัพบวา่ 

ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo 
Physique Contest คร้ังท่ี 4 จ านวน 97 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงมีอาย ุ21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ช่องทางเปิดรับส่ือผา่น Facebook สมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ผูป้ระกวดมีภูมิล าเนา คือ 
กรุงเทพมหานคร เหตุผลท่ีเขา้ร่วม คือ หาประสบการณ์ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประกวด 1 คร้ังท่ีเขา้ร่วมการประกวด 
ตามล าดบั 

การประเมินผูต้อบแบบประเมินกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest 
คร้ังท่ี 4 ผูต้อบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประกวดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการประเมินว่าด้านปัจจัยน าเข้า มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบริบท ด้านผลผลิต และ                
ดา้นกระบวนการ ตามล าดับ ดา้นบริบท ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กิจกรรมการ
ประกวดท่ีจดัข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักลา้มเน้ือ รองลงมา คือ วตัถุประสงคเ์ป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมทางดา้นกีฬาภายในงาน Sport Expo และวตัถุประสงค์ท าให้ประชาชนภายในงานรู้จกักีฬาเพาะกายเพ่ิมข้ึน 
และวตัถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมการกีฬาชาติไทยให้ขยายไปทัว่ประเทศไทยและเนน้ถึงสุขภาพลานามยัของประชาชน
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และน ้ าใจเป็นนกักีฬา ท่ีเท่ากนั ตามล าดบั ดา้นปัจจยัน าเขา้ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ คณะกรรมผูต้ดัสินโดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสม รองลงมา คือ สถานท่ีจดักิจกรรมการประกวด มีความ
เหมาะสม (ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค็ เมืองทองธานี) และจ านวนบุคลากร และคณะกรรมการผูต้ดัสินมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ตามล าดบั ดา้นกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การปฏิบติัหน้าท่ี
ของบุคลากร และคณะกรรมการตัดสินมีความเหมาะสม รองลงมา คือ ขั้นตอนการรับสมคัรและให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีมีความเหมาะสม และขั้นตอนลงทะเบียน / ชั่งน ้ าหนัก และการประกวดมีความเหมาะสม ตามล าดับ         
ดา้นผลผลิต ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดมีประสบการณ์
ในกีฬาเพาะกายเพ่ิมมากข้ึน รองลงมา คือ การจดักิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ีเป็นผลดีต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมและ
ผูช้มการประกวดน าไปสู่การสนบัสนุนการออกก าลงักาย น ้ าใจนกักีฬา รู้จกัและสนใจกีฬาการแข่งขนัเพาะกายเพ่ิมมาก
ข้ึน และการจัดกิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ีโดยภาพรวมมีประโยชน์ต่อผูเ้ข้าประกวด  ท่ีเท่ากัน และผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมได้มีการพฒันาความสามารถระหว่างการประกวดเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองผ่านกิจกรรมการ
ประกวดเพ่ิมข้ึน ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั: การประเมิน กีฬา  เพาะกาย 

 
Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the evaluation about the 4 th Thailand International Sport 
Expo Physique Contest at Thailand International Sport Expo 2017. The sample consisted were 97 participants in the 
4 th of Thailand International Sport Expo Physique Contest. The research instrument was an evaluation form The 
evaluation result were obtained from an application of computer software. 

The results revealed that, the majority of the respondents were male, aged between 21 -30  years, Most of 
the respondents had a bachelor degree, and were members of the Facebook fanpage of the Bodybuilding and Fitness 
Association of Thailand. Most contestants were from Bangkok. The reason for joining the contest was to learn more 
experience and they joined the contest for the first time. 

According to the results of the evaluation. The mean score of the overall contest activity was at the highest 
level. When considering each aspect, input factors displayed the highest score, followed by, production and process, 
respectively. The mean score of contextual overview was at a very high level. It was found that the contest met 
needs of the group. The contest purpose was found to support sports events and promote the popularity of Thai 
sports as well as physical health and the spirit of the athletes. The Input was at a high level. When considering each 
item, the committee was scored highest, followed by appropriateness of the venue (Challenger 3  Impact Muang-
thong Thani) of the number of staff and qualified judges, The overview of the process was at a very high level. 
When considering each item, the performance of the staff and the committee was scored highest, followed by the 
process of recruiting contestants and service provision of the staff, and the appropriateness of the registration / 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1388 

weighing. The overview of the product was at a high level. Considering each item, the participants had more 
experience. Second, the activities of this contest were beneficial for the health of the participants and the audience. 
Finally, contestants and participants to understand more about their roles and duties through their participation in 
this contest. 
 

Keywords: Evaluation, Sport, Physique 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันการอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การกีฬา นันทนาการ ขบัเคล่ือนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงใชกี้ฬาเป็นการ
เสนอสินคา้อย่างหน่ึงอย่างครบวงจร ซ่ึงเป็นรากฐานในการน าเสนอสินคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โฆษณาทางทีว ี
เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬา และการจัดประกวด ซ่ึงให้แนวคิดการพฒันาในอนาคตท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนพฒันาการกีฬา
แห่งชาติเป็นกรอบแนวทางการพฒันากีฬาของชาติใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาไว ้6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความตระหนกัดา้นการออกก าลงักายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 2) การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการกีฬา 3) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ                  
4) การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 5) การพฒันาองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการกีฬา 6) การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้ ง 6 ยุทธศาสตร์เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการพฒันากีฬาของชาติใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พ.ศ. 2560 ท่ีวา่การกีฬาเป็นส่วนส าคญั
ของวถีิชีวติประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคญัในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
ซ่ึง กกท.  มีส่วนส าคญัในการด าเนินการ 4 ยทุธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3,4 (เฉพาะในส่วนของ
การกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียวและนันทนาการ Sport Tourism) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
กีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ) และยุทธศาสตร์ท่ี 6 (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ) (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2560) 
 จากการท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายในเร่ืองน้ีอยา่งแน่ชดั โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอนัเป็นส่วน
หน่ึงของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึงยึดถือตามกรอบแนวคิด 
หลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีสามารถยดึถือคนเป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองดว้ยเพราะการประกวดกีฬาเพาะกายนั้นไม่เหมือนกีฬาอ่ืน ๆ ไม่ตอ้งอุปกรณ์
เยอะหรือใชพ้ื้นท่ีเยอะใชเ้พียงคนเท่านั้น ท าให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ดว้ยการพฒันาท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีภายในงานอยา่งคุม้ค่า ท าให้สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เลือกกีฬาชนิด
น้ีมาข้ึนมาภายในงานเป็นประจ า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นประจ าทุกปี การน าเอากิจกรรมการประกวดหรือน ากิจกรรมกีฬาเขา้
มาเป็นองคป์ระกอบในการพฒันาคนและพฒันาชาตินั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั จะเห็นไดจ้ากประเทศสหรัฐอเมริกาไดช่ื้อวา่
เป็นประเทศหน่ึงของโลกท่ีสนับสนุนการกีฬาจนเป็นมหาอ านาจในการกีฬาหลายชนิด ซ่ึงวดัไดจ้ากเหรียญทองใน
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มหกรรมกีฬาโอลิมปิกหลายสมยั และการส่งเสริมการกีฬาของประเทศมหาอ านาจนั้น ท าใหเ้ช่ือไดว้า่กีฬาเป็นหน่ึงใน
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตลอดจนธุรกิจท่ีสามารถไปควบคุมกบัการกีฬาได ้

ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ต เอ็กซ์โป เกิดข้ึนในปี 2556 เป็นปีแรกตามนโยบายของภาครัฐ        
โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอนัเป็นส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ซ่ึงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวการกีฬา การศึกษาดา้นกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานั้นไดรั้บ 
การสนบัสนุนจาก บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) โดยมีบริษทัสยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เป็นผูริ้เร่ิมและ
ด าเนินการจดังานอินเตอร์เนชัน่แนล สปอร์ต เอ็กซ์โป โดยมีการร่วมมือกนัระหวา่งสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest ข้ึน  พ ร้อมด้วยงบ            
จดักิจกรรมประกวด จ านวน 200,000 บาท ซ่ึงทางบริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เป็นผูอ้อกงบและ
จดัหาพ้ืนท่ีให้ทั้งหมด ซ่ึงจะใหฝ่้ายสมาคมเพาะกายและฟิตเนส ดูแลในส่วนเจา้หนา้ท่ีผูต้ดัสิน ปฏิบติังาน และธุรการ 
ท างานส่ือโฆษณา - รับสมคัร เพื่อการบริหารงานส่วนก่อนการจดัการประกวดเท่านั้น ซ่ึงจะท าให้ประเทศชาติพฒันา
ในเร่ืองการท่องเท่ียวและการกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬาควบคู่ไปกบัพฒันาคนและเศรษฐกิจของประเทศ
อยา่งย ัง่ยืนและผลกัดนัใหค้นท่ีเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาหรือเขา้กิจกรรมการประกวดไดมี้การพฒันาศกัยภาพตนเอง ในการ
เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน ไดแ้ก่ ระดบันานาชาติ ระดบัเอเชีย และสูงสุด คือ ระดบัโลก การกีฬาช่วยส่งเสริม
ให้ร่างกายผูป้ฏิบัติแข็งแรง คือ จุดประสงค์ของมุนษยทุ์กคนท่ีอยากมีร่างกายแข็งแรง ซ่ึงผูป้ฏิบัติมาก ๆ จะท าให้
ร่างกายออกมารูปร่างดีและมีความแข็งแรงผ่านกลา้มเน้ือท่ีเห็นไดช้ัด ซ่ึงสามารถแสดงรูปร่างของตวัเองผ่านการ
แข่งขันหรือการประกวดเพาะกายได้ดังเช่น กิจกรรมการประกวดท่ีมีช่ือว่า Thailand International Sport Expo 
Physique Contest ซ่ึงท าให้คนท่ีมาร่วมงานหรือรับชม อยากท่ีจะพฒันาตวัเองให้มีรูปร่างท่ีดี และเวลาน้ีนับว่ากีฬามี
ความส าคญัทางอ่ืนดว้ย คือ ทางสังคมท าให้คนในประเทศชาติหันมาปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในทางสุขภาพ ทั้งยงั
เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญของบา้นเมือง (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2542)  

การจดักิจกรรมการประกวดก าหนดจดัคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557 ภายใตช่ื้อ Thailand International Sport Expo 
Physique Contest มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั้ งเพศชาย และหญิงได้เขา้ร่วมประกวดกิจกรรม Thai 
International Sport EXPO รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นกีฬาในงาน และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท่ีเขา้ร่วมงาน 
Thai International Sport Expo รู้จกัและสนใจกีฬาการแข่งขนัเพาะกายเพ่ิมมากข้ึน โดยแบ่งเป็น 1 เวที ก าหนดจดัการ
ประกวด ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือ ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2 ท่ีเท่านั้น โดยมีการจดั
ประกวด 2 ประเภท 4 รุ่น 1. Men’s Model Physique up to 175 cm (ไม่จ ากัดอายุ) 2. Men’s Model Physique over    
175 cm (ไม่จ ากดัอายุ) 3. Women’s Model Physique up to 160 cm (ไม่จ ากดัอายุ) 4. Women’s Model Physique over     
160 cm (ไม่จ ากัดอายุ) หรือ 2 ประเภท 2 รุ่น 1. Men Model Physique ส าหรับสุภาพบุรุษโดยไม่จ ากดัอายุผูเ้ขา้ร่วม
ประกวด (Open) 2. Women Model Physique ส าหรับสุภาพสตรีโดยไม่จ ากดัอายผุูเ้ขา้ร่วมประกวด (Open) ซ่ึงในแต่ละ
ปีไม่เหมือนกนั 
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การจดักิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest อยู่ภายใตก้ารสมาคมเพาะ
กายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยท่ีได้งบสนับสนุนจากสยามสปอร์ตซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) โดยมีนายยกสมาคม 
เลขาธิการ อุปนายกสมาคม กรรมการ และนายทะเบียน กรรมการ และเหรัญญิก ฝ่ายกรรมการและปฏิคม ผูต้ดัสิน และ
บุคลากรเจา้หน้าท่ีภายในสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์เร่ืองการจัดการแข่งขนัการ
ประกวด เพื่อใหฝ่้ายท่ีใหง้บการสนบัสนุนพอใจ และมีการยกระดบัปรับปรุงการจดัการประกวดเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้มี
ความเป็นมืออาชีพ และเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการจดัการประกวดและการแข่งขนัต่อไป โดยการจดักิจกรรมการประกวด 
Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ไดก้ าหนดจดัข้ึนวนัท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2560 โดยจดัการ
ประกวด 2 ประเภท 4 รุ่นไดแ้ก่ การประกวด Men Model ส าหรับสุภาพบุรุษโดยไม่ก าจดัอายผุูเ้ขา้ร่วมประกวด รุ่นความ
สูงไม่เกิน 175 ซม.-102 = น ้ าหนักตวั รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.-100 = น ้ าหนักตวั และการประกวด Women Model 
ส าหรับสุภาพสตรีโดยไม่จ ากดัอายผุูเ้ขา้ร่วมประกวดรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 

การจดักิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest ทางสมาคมเพาะกายและ
ฟิตเนสแห่งประเทศไทยไดรั้บมอบหมายจากบริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) มีคนท างานทั้งหมด 17 คน 
แบ่งเป็นกรรมการตดัสิน 8 คน หวัหนา้ผูต้ดัสิน 1 คน เจา้หนา้ท่ีของสมาคม 8 คน การเดินทางทั้งหมด ไปเชา้-เยน็กลบั
ไม่มีพกัโรงแรม วสัดุอุปกรณ์ทางดา้นเจา้หน้าท่ีของสมาคมทั้ง 8 คน ท่ีจดัการประกวดไดมี้ความพร้อมในการเตรียม
อุปกรณ์ไวท้ั้งหมด และส่ือความพร้อมก่อนเร่ิมการจดักิจกรรมทางเจา้หนา้ท่ีของสมาคมไดจ้ดัเตรียมไดแ้ก่ 1. โปสเตอร์ 
ขนาด A3 2. สปอต ประชาสัมพนัธ์ 30 วินาที 3. Backdrop ขนาด 10 x 3 เมตร BDR+L (เฉพาะการแข่งขนั) และได้
จดัเตรียมพ้ืนท่ีแบ่งโซนต่าง ๆ เช่น โซนผูสู้งอาย ุคนพิการและช่างถ่ายภาพโดยเฉพาะ มีการประชาสัมพนัธ์ส่ือ การ
ประกวดล่วงหน้า 1 เดือน ได้แก่โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการประกวด โปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมการประกวด โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการประกวดบนหนงัสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั วนัท่ี 3,5,7,9 
พฤศจิกายน 2560  และสตาร์ซอคเกอร์รายวนั วนัท่ี 5,7,9 พฤศจิกายน 2560 และ Spot ประชาสัมพนัธ์ 30 วินาทีบน 
Facebook และ ช่อง Sport news วนัท่ี 7-12 พฤศจิกายน 2560 5 คร้ัง / ต่อวนั 

เน่ืองจากผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินการจดักิจกรรมการประกวด Thailand International Sport 
Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ประกอบกับยงัไม่มีการศึกษาวิจัยเพ่ือการประเมินกิจกรรมการประกวดในเร่ือง
ดงักล่าว จึงเห็นถึงความส าคญัของการประเมินกิจกรรม การประกวดน้ี โดยอาศยัแบบจ าลองการประเมินแบบซิปป์ 
(CIIP Model) เป็นแนวทางในการประเมินทั้ งน้ีเพ่ือตอ้ง การทราบถึงปัญหา อุปสรรคในเร่ืองดังกล่าว และความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมประกวดท่ีมีต่อจัดการประกวดในคร้ังน้ี ตลอดจนปัญหาในการด าเนินงานตามกิจกรรมการ
ประกวดก่อนเร่ิมกิจกรรม ระหวา่งกิจกรรม และหลงักิจกรรม และไดน้ าผลในการศึกษาไปเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
การด าเนินงาน และเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาการจดักิจกรรมการประกวด Thailand International Sport 
Expo Physique Contest ในคร้ังต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินด้านบริบท  (Context Evaluation) ของกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport 
Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ภายใตง้าน Thailand International Sport Expo 2017 
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2. เพื่อประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ของกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport 
Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ภายใตง้าน Thailand International Sport Expo 2017 

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ  (Process Evaluation) ของกิจกรรมการประกวด Thailand International 
Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ภายใตง้าน Thailand International Sport Expo 2017 

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต  (Product Evaluation) ของกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport 
Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ภายใตง้าน Thailand International Sport Expo 2017 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

การประเมินกิจกรรมการประกวดเร่ืองน้ี ผูป้ระเมินไดมุ่้งศึกษากิจกรรมการประกวด Thailand International 
Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี  4 ภายใต้งาน Thailand International Sport Expo 2017 ผู ้ประเมินได้ใช้การ
ประเมินรูปแบบการประเมินดว้ยรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซ่ึงแบ่งการ
ประเมินดงัน้ี 

1. ดา้นบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสมาคมท่ีเป็นเจา้ภาพจดั
กิจกรรมการประกวดข้ึน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ของกิจกรรมการประกวด เป้าหมายของกิจกรรมการประกวด  
และความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกวดในคร้ังน้ี 

2. ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการประกวด 
Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ท่ีจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงส าหรับการประเมินกิจกรรมการจดัประกวดใน คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร เจา้หนา้ท่ี งบประมาณ ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ สถานท่ี 

3. ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมการประกวด 
Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี  4 ในด้านของ ขั้ นตอนการรับสมัคร พิ ธี เปิด – ปิด          
การประกวดรอบคัดเลือกทั้ ง 2 ประเภท 4 รุ่น 4 วนั ขั้ นตอนการรับสมัครและให้บริการ ความต่อเน่ืองของ               
การประชาสัมพนัธ์ การรายงานผลกิจกรรม การประกวดระหว่างวนั การประมวลผลกิจกรรมการประกวดตรงตาม  
การประกวด การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ การประสานงานของผูรั้บผิดชอบกิจกรรมจัดประกวด และการ
ติดตามการประเมินผล 

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนท่ีเป็นผลของการด าเนินงานกิจกรรมการ
ประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดไดรั้บ
การพฒันาความสามารถทางกีฬาเพาะกายเพ่ิมข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการไดมี้การพฒันาความสามารถระหว่างการ
ประกวด ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดมีความสนใจในการแข่งขนัเพาะกายในอนาคต การจดักิจกรรมการประกวดใน
คร้ังน้ีเป็นผลดีต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมและผูช้มการประกวด ระหวา่งกิจกรรมประกวดมีการสร้างความสัมพนัธ์ไมตรี
อนัดีระหวา่งผูเ้ขา้ประกวด การจดักิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ีโดยภาพรวมมีประโยชน์ คณะกรรมการจดักิจกรรม
การประกวดมีความรู้ ประสบการณ์จดักิจกรรมการประกวดเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการตดัสินมีประสบการณ์และ
ความรู้ในการตดัสินเพ่ิมมากข้ึนน าไปสู่การเป็นผูต้ดัสินระดบันานาชาติ 
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ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand international Sport Expo 
Physique Contest คร้ังท่ี 4 ทั้ งหมด 97 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูท่ี้ เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด Thailand international Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ทั้งหมด ในการเก็บขอ้มูลรวบรวม
ขอ้มูลในคร้ังน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการคร้ังน้ี คือ แบบประเมินโครงการ ประกอบดว้ย  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด  
ตอนท่ี 2 การประเมินกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 

ดงัน้ี ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต 
ผูป้ระเมินโครงการเป็นผูเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยผูป้ระเมินไดน้ าแบบประเมิน ไปด าเนินการเก็บ

ในระหวา่งการด าเนิน กิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ด าเนินการ
เก็บแบบประเมินระหว่างวนัท่ี 9 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซ่ึงผูว้ิจัยได้
เดินทางไปสถานท่ีจดัการประกวด และแจกแบบประเมินให้กบัผูท่ี้เขา้ร่วมการประกวดหน้างานลงทะเบียนตอนเช้า 
10.30 น. โดยใชเ้วลาเก็บแบบประเมินท่ีชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค็ เมืองทองธานี  
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมการประกวด  Thailand International Sport Expo 

Physique Contest คร้ังท่ี 4 จ านวน 97 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงมีอาย ุ21 – 30 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ อาย ุ
31 – 41 ปี และมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ มธัยม และปวส. ช่องทางเปิดรับ
ส่ือผา่น Facebook สมาคมเพาะกาย และฟิตเนสแห่งประเทศไทย มากท่ีสุด รองลงมา คือ ข่าวในเวบ็ไซตส์มาคม และ
หนังสือพิมพ ์สยามสปอร์ต ส่วนใหญ่ผูป้ระกวดมีภูมิล าเนา คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ นนทบุรี และระยอง 
เหตุผลท่ีเขา้ร่วมเพ่ือหาประสบการณ์ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ประกวดเพ่ือสุขภาพ และอยากลองประกวด จ านวนคร้ังท่ี
เขา้ร่วมการประกวด 1 คร้ัง มากท่ีสุด รองลงมา คือ 2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ตามล าดบั 

4.2 ผู ้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประกวด ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50                    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านปัจจยัน าเขา้ มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.58 รองลงมา คือ ด้านบริบท ท่ีค่าเฉล่ีย 4.49               
ดา้นผลผลิต ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 และดา้นกระบวนการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ดา้นปัจจยัน าเขา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.58 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คณะ
กรรมผูต้ดัสินโดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.81 รองลงมา คือ สถานท่ีจดักิจกรรมการประกวดมีความ
เหมาะสม (ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค็ เมืองทองธานี) ท่ีค่าเฉล่ีย 4.75 และจ านวนบุคลากรและคณะกรรมการผูต้ดัสินมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.74 ตามล าดบัดา้นบริบทภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
กิจกรรมการประกวดท่ีจดัข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักลา้มเน้ือ รองลงมา คือ วตัถุประสงคเ์ป็นการ
สนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นกีฬาภายในงาน Sport Expo และวตัถุประสงคท์ าให้ประชาชนภายในงานรู้จกักีฬาเพาะกาย
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เพ่ิมข้ึน และวตัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการกีฬาชาติไทยให้ขยายไปทัว่ประเทศไทยและเนน้ถึงสุขภาพพลานามยัของ
ประชาชนและน ้ าใจเป็นนกักีฬา ท่ีเท่ากนั ตามล าดบั 

ดา้นบริบท ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ท่ีค่าเฉล่ีย 4.49 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กิจกรรมการประกวดท่ี
จัดข้ึนสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักล้ามเน้ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมา คือ วตัถุประสงค์เป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมทางดา้นกีฬาภายในงาน Sport Expo ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 และวตัถุประสงค์ท าให้ประชาชนภายในงาน
รู้จกักีฬาเพาะกายเพ่ิมข้ึน และวตัถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมการกีฬาชาติไทยใหข้ยายไปทัว่ประเทศไทยและเนน้ถึงสุขภาพ
ลานามยัของประชาชนและน ้ าใจเป็นนกักีฬา ท่ีเท่ากนัท่ีค่าเฉล่ีย 4.49 ตามล าดบั 

ดา้นผลผลิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้กิจกรรมการ
ประกวดมีประสบการณ์ในกีฬาเพาะกายเพ่ิมมากข้ึน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมา คือ การจดักิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ี
เป็นผลดีต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมและผูช้มการประกวดน าไปสู่การสนบัสนุนการออกก าลงักาย น ้ าใจนกักีฬา รู้จกัและ
สนใจกีฬาการแข่งขนัเพาะกายเพ่ิมมากข้ึน และการจดักิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ีโดยภาพรวมมีประโยชน์ต่อผูเ้ขา้
ประกวด ท่ีเท่ากนัท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 และ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการไดมี้การพฒันาความสามารถระหวา่งการประกวดเขา้ใจ
บทบาทและหนา้ท่ีของตนเองผา่นกิจกรรมการประกวดเพ่ิมข้ึน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.49 ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากร และคณะกรรมการตดัสินมีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา คือ ขั้นตอนการรับสมคัรและ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 และขั้นตอนลงทะเบียน / ชัง่น ้ าหนกั และการประกวดมีความ
เหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.51 ตามล าดบั 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการประเมินกิจกรรมการประกวดในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า มีการประเมินว่าด้านปัจจยัน าเขา้ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นบริบท ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ดัง
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า วตัถุประสงค์ท าให้ประชาชนภายในงานรู้จกักีฬาเพาะกาย
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่กิจกรรมการประกวดเพาะกายในงานคร้ังน้ีไดป้ลูกฝังให้ประชาชนทัว่ไปหันมาออกก าลงักาย
กีฬา ซ่ึงในปัจจุบนัมีคนหันมาออกก าลงักายเพาะกายกนัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท าให้มีรูปร่างท่ีสวยงามและบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน 
และเพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการกิจกรรมประกวดหรือการแข่งขนักีฬาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเร่ืองบุคลิกภาพนั้น
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกเพศ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาสโลว ์ Maslow’s theory อา้งในกรมพลศึกษา (2556) 
กล่าวว่า บุคลิกภาพของมนุษยมี์ปัจจยัส าคญัอยู่ท่ีธรรมชาติของมนุษยใ์นความปรารถนาท่ีตอ้งการจะพฒันาตนเอง
เพ่ือให้ถึงจุดสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมนุษยมี์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และตอ้งการไดรั้บการยก
ยอ่ง และนบัถือ การท่ีมนุษยต์อ้งการท าใหร่้างกายแขง็แรงนั้นเป็นความตอ้งการทางร่างกายเม่ือเพาะกาย และมีรูปร่างท่ี
ดีข้ึนก็จะไดรั้บยกยอ่งและนบัถือ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหค้นหนัมาออกก าลงักาย เพ่ือสุขภาพท่ีดี และมีส่วนร่วมในการ
ประกวดหรือ การแข่งขนัเพ่ิมข้ึนได ้ซ่ึงเม่ือไดค้วามตอ้งการทางดา้นร่างกายเพียงพอก็จะเร่ิมเปล่ียนแปลงไปสู่ขั้นต่อไป
ได ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสาโรจน์ แสงทองอุไรไพศาล (2558) ศึกษาวจิยัเร่ือง ประสบการณ์เพาะกายของ
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เยาวชนชาย โดยผลการวิจยัพบวา่ กลา้มเน้ือมีความผูกโยงเก่ียวกบัดา้นสุขภาพผ่านผูพ้บเห็นกลา้มเน้ือท่ีบึกบึนซ่ึงเกิด
จากการฝึกฝน และรู้สึกไดรั้บการยกย่อง และมีอ านาจเพ่ิมข้ึน ไดรั้บยอมรับทางพ้ืนท่ีสังคม เสน่ห์ทางเพศ ท่ีแสดง
ออกมาหลงัจากพวกเขาไดเ้ล่นเพาะกายหรือออกก าลงักายผ่านรูปร่าง ปัจจุบนัมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนท่ีหันมาออกก าลงั
กายดูแลสุขภาพ  

ดา้นปัจจยัน าเขา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ จ านวนบุคลากร และคณะกรรมการผูต้ดัสินมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ บุคลากรและคณะกรรมการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหกิ้จกรรมการประกวดส าเร็จ
ลงได ้การด าเนินการท างานตอ้งมีความชัดเจนในแต่ละฝ่าย และเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซ่ึงตอ้งใช้คนท่ีมี
ความรู้ในเร่ืองของการจดักิจกรรมการประกวด และเพาะกาย ซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ดา้นกีฬาในการด าเนินงาน        
จดัการแข่งขนั หรือจดักิจกรรมการประกวดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการกีฬาแห่งประเทศไทย (2560) กล่าววา่ 
การจดัให้มีการแข่งขนักีฬาอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักีฬาอาชีพเป็นปัจจยัส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และเผยแพร่ช่ือเสียง เกียรติภูมิของประเทศซ่ึงบุคลากรกีฬาอาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักีฬาอาชีพนั้นตอ้งมีฝ่ายหน้าท่ี
อย่างชัดเจนในสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้จัดการแข่งขันมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และตอ้งมีการ
ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาบุคลากรกีฬาอาชีพ  โดยการจดัอบรม โดยการจดัแข่งขนักีฬาแต่ละคร้ังตอ้งวางแนวทางให้
เหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสาวลกัษณ์ คชเชนทร์ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์” โดยผลวิจยัพบวา่ ดา้นกระบวนการเจา้หนา้ท่ีมี
ความสุภาพ และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับเกมส์การแข่งขันได้ เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และฝ่ายจดัการแข่งขนัมีความรู้เก่ียวกบัการจดัแข่งขนัเป็นอยา่งดี และเจา้หนา้ท่ีมีการเตรียมพร้อมความ
พร้อมท่ีดีก่อนจดัการแข่งขนั ซ่ึงทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ขั้นตอนลงทะเบียน / ชั่งน ้ าหนัก และการประกวดมี
ความเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า กิจกรรมการประกวดท่ีเกิดข้ึนนั้นมีขั้นตอนก่อนการแข่งขนั ระหว่างการแข่งขนั     
และหลงัเสร็จส้ินการแข่งขนัโดยก่อนแข่งขนันั้นมีการพิจารณาคุณสมบติันกักีฬาอยา่งโปร่งใส และมีพยานรู้เห็น และ
ขณะท าการแข่งขนัให้กฎกติกาท่ีก าหนดไว ้โดยมีการก าหนดรอบการแข่งขนัตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ซ่ึงตอ้งมีการติดตาม และสรุปผลการแข่งขนั และหาผูช้นะซ่ึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรจะตอ้งมีจริยธรรมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีผา่นการจดักิจกรรมการประกวด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการกีฬาแห่งประเทศไทย (2550) ไดส้รุปถึง
จริยธรรมในการจดัการแข่งขนัทุกชนิดตอ้งมีแนวทางปฏิบติัการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในระดบัองคก์รและระดบั
บุคคล และตอ้งมีเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม
หลกัคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 
เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน และสอดคลอ้ง
กบัผลวิจยัของ Lia Herr Kiamadercher (2556) ศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาในการด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬา
ประจ าปีระดบัวิทยาลยัของนครหลวงเวยีงจนัทน์ พบวา่ การด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาประจ าปีระดบัวิทยาลยัของ
นครหลวงเวียงจนัทน์ ทุกกลุ่มมีสภาพการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สรุปผลการวจิยั ทั้งหมดมีก าหนดหนา้ท่ี
การท างานของแต่ละฝ่ายไวอ้ยา่งชดัเจนมีมาตรฐาน และบุคลากรเพ่ือให้การปฏิบติับรรลุตามแผน และมีการแก้ไข
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ความบกพร่องและรายงานผลการปฏิบติังาน มีแผนงานโครงการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนกีฬา มีการติดตามผล
อยา่งเป็นระบบ และมีความน่าเช่ือถือ 

ดา้นผลผลิตในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การจดักิจกรรมการประกวดใน
คร้ังน้ีเป็นผลดีต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมและผูช้มการประกวดน าไปสู่การสนบัสนุนการออกก าลงักาย น ้ าใจนกักีฬา รู้จกั
และสนใจกีฬาการแข่งขนัเพาะกายเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่า กิจกรรมการประกวดในคร้ังน้ีเป็นการปลูกฝังให้
ประชาชนหันมาออกก าลงักาย และเกิดน ้ าใจนักกีฬาแสดงความยินดีต่อกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด   
และไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะวิธีการประกวดเพาะกายทั้งผูเ้ขา้ร่วมและผูช้มการประกวด ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมและผูช้มกิจกรรม              
การประกวดในคร้ังน้ีไดป้ระสบการณ์ในการประกวดเพ่ิมข้ึนผ่านกิจกรรมการประกวด สอดคลอ้งกับแนวคิดของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2560) กล่าววา่ การไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัแข่งขนักีฬาหรือกิจกรรมนนัทนาการ และการ
จดัมหกรรมกีฬาเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ และเป็น  การมุ่งความเป็นเลิศในการจัดการแข่งขนักีฬา   
และการจดัแข่งขนักีฬานั้นสามารถท าใหผู้ช้มกีฬาบางส่วนมีความเขา้ใจในกฎ กติกา และการตดัสินเพ่ือลดปัญหาความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนได ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดกรมพลศึกษา (2556) ไดส้รุปถึง การจดัแข่งขนักีฬาทุกชนิดเป็นการ
แก้ไขทัศนคติท่ีไม่ดีเช่น การแข่งขนักีฬาจะตอ้งชนะเท่านั้น ซ่ึงท าให้เกิดน ้ าใจนักกีฬา และสร้างความสัมพนัธ์ให้
เกิดข้ึนไดเ้ป็นการมุ่งเน้นการพฒันาตวับุคคลให้เป็นกีฬาท่ีดีต่อไป และท าให้คนชมกีฬามีความสุข และส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของชลยัรัตน์ โสภจารีย ์(2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการแข่งขนั
กีฬาภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยผลวิจัยพบว่า นักกีฬาและผูค้วบคุมทีม มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
แข่งขนักีฬาภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สรุปผลการวิจัยพบว่า เป็นการส่งเสริม
ภาพพจน์ของหน่วยงานท่ีจดัการแขง่ขนั และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั และเป็นการส่งเสริมบทบาท และกิจกรรม
ของขา้ราชการ และเป็นผลดีต่อสุขภาพนักกีฬา และมีการพฒันาเพ่ือเป็นมาตรฐานเขา้สู่การแข่งขนักีฬากองทพัไทย 
และการแข่งขนัระดบัชาติและนานาชาติต่อไป และนกักีฬาไดค้วามรู้ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และได้
เพ่ือนต่างหน่วยงานจากการแข่งขนักีฬา 
 
6. บทสรุป 

การประเมินกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contestภายใตง้าน Thailand 
International Sport Expo 2017 คร้ังท่ี 4 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินดา้นบริบท(Context Evaluation) ดา้นปัจจยั
น าเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) โดยประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand international Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 
ทั้งหมด 97 คน ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และมีการประเมินผล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินพบว่า ผูต้อบแบบประเมินการจดักิจกรรมการ
ประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 จ านวน 97 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
ซ่ึงมีอายุ 21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ช่องทางเปิดรับส่ือผ่าน Facebook สมาคมเพาะกาย และฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ผูป้ระกวดมีภูมิล าเนา คือ กรุงเทพมหานคร เหตุผลท่ีเขา้ร่วมเพ่ือหาประสบการณ์จ านวนคร้ังท่ี
เขา้ร่วมการประกวด 1 คร้ัง 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1396 

ผูต้อบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประกวด ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการประเมินวา่ดา้นปัจจยัน าเขา้ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นบริบท ดา้นผลผลิต และดา้น
กระบวนการ โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นปัจจยัน าเขา้มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
คณะกรรมผูต้ดัสินโดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้นบริบทภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ กิจกรรมการประกวดท่ีจดัข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักลา้มเน้ือมากท่ีสุด ดา้น
ผลผลิตภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้กิจกรรมการประกวดมีประสบการณ์ในกีฬา
เพาะกายเพ่ิมมากข้ึนมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากรและคณะกรรมการตดัสินมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1. จากผลการวิจัย พบว่า เป้าหมายเพ่ือพฒันาศักยภาพของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ตาม

วตัถุประสงคข์องสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและวตัถุประสงคข์องกิจกรรมการประกวดสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบบัท่ี11 และแผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 6 ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย
น้อย ดังนั้นควรตอ้งท าประชาสัมพนัธ์เขียนบทความในเร่ืองน้ี ผ่านส่ือออนไลน์โดยเฉพาะทาง facebook ของทาง
สมาคมเพาะกาย เพ่ือใหค้นไดรู้้เร่ืองดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึน  

2. ดา้นบริบท พบวา่ กิจกรรมการประกวดท่ีจดัข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักลา้มเน้ือ ซ่ึง
ขอ้น้ีเป็นขอ้ท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้นควรส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดเพ่ือให้มีการ
พฒันาต่อไป หรือกิจกรรมการแข่งขนัเพาะกายรายงานอ่ืน ๆ ของสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเพ่ือให้
เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากข้ึน  ในส่วนของความตอ้งการของผูท่ี้สร้างมดักลา้มเน้ือนั้น ในปัจจุบนัมีคนหันมาออกก าลงักายท่ี
เนน้การสร้างกลา้มเน้ือเป็นหลกัทั้งเพศชาย และหญิง ซ่ึงอยูต่ามฟิตเนสทัว่ประเทศ ดงันั้นควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมการประกวดให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชน ผ่านส่ือออนไลน์โดยเฉพาะ facebook ฟิตเนสต่าง ๆ 
เพราะเขา้ถึงผูค้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

3. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า สถานท่ีนั่งชมกิจกรรมการประกวดมีเพียงพอต่อประชาชนมีปริมาณน้อย 
เน่ืองจากว่า กิจกรรมภายใน Sport Expo นั้นกิจกรรมการประกวดเพาะกายได้รับความนิยมซ่ึงท าให้มีท่ีนั่งชมไม่
พอเพียงแก่ประชาชนท่ีสนใจรับชมกิจกรรมการประกวด ควรขยายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะหน้าเวที และด้านขา้งเวทีให้มี
บริเวณมากกวา่น้ี และเพ่ิมจอทีวีถ่ายทอดกิจกรรมงานภายในกิจกรรมดา้นหนา้ทางเขา้งาน Sport Expo และภายในงาน
ซ่ึงจะท าให้มีคนรู้จักกีฬาเพาะกายมากข้ึน น าไปสู่การออกก าลงักายของประชาชนเพ่ิมข้ึน และท าให้กิจกรรมการ
ประกวดเป็นท่ีรู้จกั 

4. ด้านกระบวนการ พบว่า การรายงานผลกิจกรรมการประกวดเป็นไปอย่างล่าชา้ เน่ืองจากว่าฝ่ายจดัการ
แข่งขนัยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซ่ึงท าให้การท างานไม่รวดเร็วท าให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลไปยงั 
facebook และอินสตาแกรมซ่ึงควรเน้นย  ้าการท างานไปยงัฝ่ายท่ีดูแลในเร่ืองดงันั้น และควรให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เรียนรู้การ
ท างานเพ่ิมเติม และเพ่ิมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือท่ีจะท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน เช่น ควรมี
รายช่ือนกักีฬาอยูใ่นมือทีมงานทุกคนนอกจากกรรมการตดัสิน เพ่ือความเป็นสากลยิง่ข้ึน 
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5. ดา้นผลผลิต พบวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest 
คร้ังท่ี 4 สนับสนุนกิจกรรมทางดา้นกีฬาภายในงาน Sport Expo ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากวา่ตวักิจกรรม Sport Expo ยงั
ไม่ไดเ้ขา้ถึงประชาชนมากพอ และกิจกรรมท่ีจดัแสดงโชวภ์ายในกิจกรรมต่าง ๆ นั้นยงัไม่มีระบุเวลาท่ีชดัเจนท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดไม่ไดส้นใจ และไม่สามารถไปสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนได ้ควรระบุเวลากิจกรรมภายใน
งาน Sport Expo ให้ชดัเจนมากกวา่น้ี และกิจกรรมภายในงานควรเป็นการใหค้วามรู้มากกวา่ เช่น ความรู้ดา้นกีฬาเพาะ
กาย และมวยไทย ซ่ึงจะไดรั้บการสนใจมากกวา่ 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง การประเมินการจดักิจกรรมการประกวด “Thailand International Sport 

Expo Physique Contest คร้ังท่ี 4 ภายใตง้าน Thailand International Sport Expo 2017” ซ่ึงการวิจยัในคร้ังต่อไปควรท า
วิจยัในเร่ืองเดียวกนัแต่เปล่ียนการแข่งขนัในรายการอ่ืน ๆ เช่น การแข่งขนัเพาะกายหนุ่มกายงาม สาวกลา้มสวย การ
แข่งขนัเพาะกายเชียงใหม่คลาสสิค การแข่งขนัเพาะกายอีสานคลาสสิค การแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศ 
จังหวดั พิษณุโลก กาญจนบุรี และระยอง การแข่งขันเพาะกายรายการ State Enterprise Body Building Contest          
การไฟฟ้า เพราะจะไดท้ราบความคิดเห็น ของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน และน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันา ต่อไปในภาย
ภาคหนา้ 

2. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าวิจยัดา้นการประเมินโดยเพ่ิมประเด็นการประยกุตใ์ช ้(Applicatia) เพื่อน า
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของผูเ้ขา้ร่วมเพ่ือให้ครบวงวร เช่น เพ่ือฝึกฝนทกัษะดา้น
เพาะกายของตวัเอง เพ่ือพฒันาตวัเองเพ่ือไปแข่งขนัรายการท่ีใหญ่กวา่การประกวด ผูเ้ขา้ร่วมอาจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือมา
ดูกระบวนการจดัประกวด  

3. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์ในเร่ืองกระบวนการจดักิจกรรมการ
ประกวด เพื่อทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือความคิดเห็นของฝ่ายจดัการการแข่งขนัวา่มีการวางแผนในการท างานยงัไง 
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ศึกษาความต้องการของคนท่ีมาเขา้ร่วมการแข่งขนั เพ่ือจะได้ทราบถึงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั วา่ตอ้งการใหจ้ดักิจกรรมในลกัษณะใดเพ่ิมเติม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้
ในการจดัการแข่งขนั หรือกิจกรรมประกวดคร้ังต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยอ์รรถญา พิกลุพา
รุ่งโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประธานกรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารยธิ์ราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ กรรมการ          
ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ขอ้เสนอแนะพร้อมกบัแนวคิดให้เป็นแนวทางในการพฒันา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของ
ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีใหแ้ลว้เสร็จขอขอบคุณ คุณศุกรีย ์สุภาวรีกลุ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ
ไทย ท่ีกรุณารับขา้พเจา้เขา้ฝึกงานท่ีสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
การประกวดทุกท่านท่ีไดก้รุณาช่วยท าแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในคร้ังน้ี และผูว้ิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา รวมถึงญาติพ่ีนอ้ง ซ่ึงไดค้อยใหค้วามรัก ก าลงัใจ จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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