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งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาพัฒนาการนโยบายด้านการกี ฬา (2) เพื่อศึ กษาปั จจัยการกําหนด
นโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่ งเป็ นการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
จากเอกสาร วารสาร และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ ริ หาร ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา อดีตโค้ชทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะมาให้ขอ้ มูลในการศึกษาและทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการอธิบายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า นโยบายด้านการกี ฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544 ในเรื่ องของการ
พัฒนาการด้านการกี ฬานั้นเกิ ดจากรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นมากขึ้นเรื่ อยๆ ตั้งแต่เริ่ มมี
คณะรัฐมนตรี มา เพราะการกีฬาเป็ นตัวพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจให้ประชาชนรู ้จกั
ความอดทน อดกลั้น และความมีน้ าํ ใจ การมีน้ าํ ใจนั้นมันไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสื อ ส่วนนโยบายด้านการกีฬานั้น
เป็ นการกําหนดนโยบายตามตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) โดยผูน้ าํ มีบทบาทอย่างมากในการกําหนดนโยบาย ส่วน
กลุ่มข้าราชการ ประชาชน หรื อหน่ วยงานที่ ไม่ได้มีความเกี่ ยวข้องกับภาครัฐก็เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนด
นโยบาย เพราะทุกส่ วนสามารถกําหนดตามความต้องการได้ แต่ผลที่ เกิ ดขึ้นกับนโยบายต่างๆ ก็มกั จะเกิ ดจากการ
ตัดสิ นใจของผูน้ าํ รัฐบาลที่มีอาํ นาจและมีหน้าที่รับผิดชอบ
คําสําคัญ: นโยบาย, การกีฬา, รัฐบาล

ABSTRACT

This research purposes to study (1) the development of Sport policy, (2) to study the factors’ definition of
Sport policy in the Mr. Chuan Leekpai’s Gogerment that is the qualitative research which study from the documents,
the journals, the printing media, and the other research as well as interviewing the Government executives who
concern with the sports, the former coach and player of Thailand. They gave the information for study and analyze
by description.
The result of study found that the sport policy of Mr. Chuan Leekpai’s Goverment since 1997 – 2001, in
the sport’s development consist of the government has the more role in the support. Since they establish the ministry
because sports could develop the quality of people the both of the body and mind. That make the people know to be
patience and to be kindness. In the part of Sport policy is definite from the Elite model which the leader has the more
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role to definite the policy. The officials, people, and the institution that aren’t concern with the government will have
the more role to definite the policy because every parts could customized but the result will occur with the decision
of the government leader who has the power and responsibilities.
Keywords: The Policy, The Sports, The Government
1. บทนํา

ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนกีฬามาเป็ นเวลานาน ความเป็ นมาของการ
กีฬาหรื อพลศึกษาในประเทศไทยเรานั้นมีการเริ่ มในสมัยใดไม่มีหลักฐานที่ชดั เจน แต่สนั นิษฐานได้วา่ คงจะเกิดขึ้นมา
พร้อมกับการเริ่ มสร้างชาติไทย เพราะการออกกําลังกายเป็ นพื้นฐานในการใช้ชีวติ ในสมัยก่อนคนไทยใช้การกีฬาเพื่อ
ความอยูร่ อด สภาพแวดล้อมทําให้คนสมัยนั้นต้องออกกําลังกายในการหาอาหาร ต่อสู ้กบั ธรรมชาติ ป้ องกันตนเอง
การกีฬามีบทบาทในทางทหารและความมัน่ คงของประเทศ หากประเทศมีประชาชนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านก็เป็ น
ตัวสําคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้มีคุณภาพ สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีถา้ ประชาชนมีความเข้มแข็งและอดทน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าประชาชนในประเทศมีความ
อ่อนแอ อ่อนไหวต่อเรื่ องต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็ นผลร้ายต่อการพัฒนาประเทศ (เอกวิทย์ มณี ธร, 2547)
ในช่วงรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิ ปัตย์น้ นั เข้ามาดํารงตําแหน่งในปี พ.ศ. 2540 -2544 ซึ่ ง
เป็ นคณะรัฐมนตรี คณะที่ 53 มีการแถลงนโยบายการบริ หารงานภายในประเทศ โดยในส่ วนภารกิจงานด้านการกีฬา
นั้น รัฐได้เน้นเรื่ องการพัฒนาคนและสังคม โดยถือเอาด้านการกี ฬาเป็ นการพัฒนาคนและสังคมทั้งในด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจ ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็มีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อย่างเช่น กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 เกิดขึ้น ก็
เป็ นการสร้างความตื่นตัวให้กบั ประเทศ มีการสร้างสนามกีฬาใหม่ๆ เกิดขึ้น ทําให้ประชาชนได้เข้าร่ วมชมการแข่งขน
กีฬาอย่างใกล้ชิด
ดังนั้น การกี ฬาของไทยได้พฒั นาก้าวหน้าไปอย่างมากตั้งแต่รัฐบาลมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการกีฬา
ประชาชนให้ความสนใจและเล่นกี ฬากันมากขึ้ นเพราะกี ฬาบางชนิ ดมี ความเป็ นอาชี พมากขึ้ น ด้านการกี ฬาของ
ประเทศไทยเป็ นเรื่ องที่มีการพูดถึง และมีการจัดกิ จกรรมอย่างมากมาย แต่ก็ไม่มีการตรวจสอบการทํางานในเรื่ อง
ต่างๆ อย่างชัดเจน
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการนโยบายด้านการกีฬา
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยการกําหนดนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2540 - 2544 การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ ห าร
ข้าราชการที่ เกี่ ยวข้องกับด้านการกี ฬา อดี ตโค้ชที มชาติ ไทย และอดี ตนักกี ฬาที มชาติ ไทยที่ ม าให้ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร วารสาร
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และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้วิธีการตีความข้อมูล การเปรี ยบเทียบ พร้อมทั้งการสร้าง
ข้อสรุ ป
4. ผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์โดยรวมของข้อมูลเชิงคุณภาพจากศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544 จากการศึกษาพบว่า การศึกษาในเรื่ องการ
พัฒนานโยบายด้านการกีฬานั้น มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องและมีทิศทางที่ดีข้ ึนตั้งแต่เริ่ มมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 1 ถึง คณะที่ 61 ในช่วงแรกตั้งแต่คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 - คณะที่ 28 พ.ศ. 2745 - พ.ศ. 2501 ก็จะมีการส่งเสริ ม
สนับสนุ นภารกิ จด้านการกี ฬาอยู่บา้ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับพลศึ กษาในโรงเรี ยนให้แก่ นักเรี ยนตลอดจน
ประชาชนได้มีโอกาสฝึ กอบรมการกี ฬาให้มากขึ้นเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจเป็ นนักกีฬาและเป็ นพลเมืองที่
เข้ม แข็งของประเทศ ส่ ว นช่ ว งที่ ส องตั้งแต่ คณะรั ฐมนตรี คณะที่ 29 - คณะที่ 40 พ.ศ. 2745 - พ.ศ. 2501 ไม่ มี ก าร
สนับสนุ นส่ งเสริ มด้านการกี ฬาเลย ส่ วนในช่วงสุ ดท้ายตั้งแต่คณะรัฐมนตรี คณะที่ 41 - คณะที่ 61 พ.ศ. 2745 - พ.ศ.
2501 ก็จะเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนภารกิจด้านการกีฬาให้กบั ประชาชนในประเทศให้มีโอกาสเล่นกีฬามากขึ้นขยาย
พื้นที่ การสนับสนุ นให้กว้างขวางขึ้น ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ด้านการกีฬาจัด มีการจัดกิจกรรมด้านการกี ฬา จัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้ นและทุกชุมชน ส่ งเสริ มการออกกําลัง
กายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและพักผ่อนหย่อนใจที่ถูกต้อง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
และพัฒนามาตรฐานการกี ฬา มีการให้สวัสดิ การเพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจนักกี ฬา ส่ งเสริ มสถานศึ กษาให้เน้นมี
กิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อให้มีความสามารถในการเข้าแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียง่ิ ขึ้นเป็ นการพัฒนากีฬาสู่ ความ
เป็ นเลิศ โดยจัดตั้งฝึ กกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งนําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ จัดให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึ กฝนสอน
ด้านการกีฬาให้มีคุณภาพและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกี ฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการปรับปรุ ง
สนามกีฬาอย่างเป็ นระบบและสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่ วมส่งเสริ ม
สนับสนุนการกีฬาของประเทศมากยิง่ ขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
จากการศึ กษา เรื่ องปั จจัยการกําหนดนโยบายด้านการกี ฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544
พบว่า ที่มาของการกําหนดนโยบายด้านการกีฬานั้นเกิดจากการนําตัวแบบชนชั้นนํา Elite Model (ชาญชัย จิตรเหล่าอา
พร, 2555) มาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษาที่ มาของนโยบายด้านการกี ฬาของรัฐบาลนายชวน หลี กภัย เกิ ดจาก
แผนพัฒนาการกี ฬาแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) เพื่อเป็ นการดําเนิ นการด้านกีฬาตามกรอบและทิศทางใน
การดําเนิ นงาน ซึ่ งแบ่ งเป็ น 6 หลักการ คื อ หลักการพัฒนากี ฬาขั้นพื้นฐาน หลักการพัฒนาการกี ฬ าเพื่อ มวลชน
หลักการพัฒนาการกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ หลักการพัฒนาการกี ฬาเพื่อการอาชี พ หลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการกี ฬา หลักการพัฒนาการบริ หารกี ฬาและมี การส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกี ฬาในระดับนานาชาติข้ ึน
อย่างเช่นในช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 - 2544 มีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติข้ ึน ซึ่ งเป็ นการแข่งขัน
กี ฬาเอเชี่ ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการแข่งขัน มีการสนับสนุ นงบประมาณสร้างสนามกี ฬา
อย่างเช่น สนามราชมังคลากีฬาสถานที่สร้างมาเป็ นเวลา 7 ปี ก็เสร็ จในช่วงสมัยรัฐบาลชวน ก่อนมีการแข่งขันกีฬา
เอเชี่ ยนเกมส์ ก็มีการสนับ สนุ นงบประมาณให้กับนัก กี ฬ าที่ ทาํ ชื่ อเสี ยงให้กับประเทศชาติ และส่ งเสริ มให้แ ต่ ล ะ
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ให้มีชว่ั โมงเรี ยนด้านการกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเป็ นการรณรงค์ให้มีการออก
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กําลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผูน้ าํ มีบทบาทอย่างมากในการกําหนดนโยบาย ส่วนกลุ่มข้าราชการก็มี
การทําประชาพิจารณ์การกําหนดร่ างนโยบายโดยการเชิ ญกลุ่มผูอ้ าํ นวยการการกี ฬาแห่ งประเทศไทยแต่ละจังหวัด
กลุ่มบุคลลากรในโรงเรี ยนที่เกี่ ยวข้องด้านการกี ฬา หน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องมาร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
นโยบายการกี ฬ าต่ า งๆ เพื่ อ หานโยบายที่ เ หมาะสมเพื่ อ พัฒ นางานทางด้า นการกี ฬ าให้ตรงกับเป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้
ประชาชน ก็มีบทบาทและโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการกีฬาแต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกคนเพราะมีการส่งตัวแทน
ไปร่ วมทําประชาพิจารณ์ หน่วยงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐก็เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดนโยบาย
เพราะทุกส่วนสามารถกําหนดตามความต้องการได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นกับนโยบายต่างๆ ก็มกั จะเกิดจากการตัดสิ นใจของ
ผูน้ าํ รัฐบาลที่มีอาํ นาจและมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด (สัมภาษณ์, ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ, 2560)
ดังนั้น การพัฒนาการด้านการกีฬานั้นเกิดจากรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มและสนับสนุนมากขึ้น
เรื่ อยๆ ตั้งแต่เริ่ มมีคณะรัฐมนตรี มา เพราะการกีฬาเป็ นตัวพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ
ให้ประชาชนรู ้ จักความอดทน อดกลั้น และความมี น้ าํ ใจ การมี น้ าํ ใจนั้นมันไม่ได้เกิ ดจากการอ่านหนังสื อ ส่ วน
นโยบายด้านการกีฬานั้นเป็ นการกําหนดนโยบายตามตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) โดยผูน้ าํ มีบทบาทอย่างมากใน
การกําหนดนโยบาย ส่ วนกลุ่มข้าราชการ ประชาชน หรื อหน่วยงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐก็เริ่ มมีบทบาท
มากขึ้นในการกําหนดนโยบาย เพราะทุกส่วนสามารถกําหนดตามความต้องการได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นกับนโยบายต่างๆ ก็
มักจะเกิดจากการตัดสิ นใจของผูน้ าํ รัฐบาลที่มีอาํ นาจและมีหน้าที่รับผิดชอบ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
หากพิจารณาพัฒนาการด้านการกีฬาและปั จจัยการกําหนดนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2540 - 2544 พบว่า พัฒนาการด้านการกีฬานั้นมีการเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ มีการส่ งเสริ มและสนับสนุน พัฒนามาโดย
ตลอด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องจัดหาหนังสื อตําราเรี ยน อุปกรณ์เพื่อเป็ นพื้นฐานในด้านการศึกษา การฝึ กอบรมเพื่อให้ได้รู้ขีด
ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลการพัฒ นาสนามให้มี คุ ณ ภาพมาตรฐานมี ก ารสนับ สนุ น งบประมาณในการให้
ความสําคัญกับการกีฬาในด้านต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดา เรื องมโนธรรม และสื บสาย บุญวีรบุตร (2559,
น. 35 - 48) เรื่ องโครงสร้างนโยบายและนโยบายการกีฬา ระบบการปฏิบตั ิการในการพัฒนานักกีฬาเป็ นเลิศ
ปั จจัยการกําหนดนโยบายด้านการกี ฬาของรั ฐบาลนายชวน หลี กภัย พ.ศ. 2540 - 2544 ตามมติ ที่ประชุม
คณะรั ฐมนตรี ที่มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการกี ฬามาในช่ วงที่ รัฐบาลนายชวน บริ หารงาน เป็ นการกําหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศและกระจายความเจริ ญไปยังทุกภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson (1970, p.1) อธิ บายว่า นโยบายเป็ นแนวทางการกระทําของรัฐเกี่ ยวกับการ
แก้ไขปั ญหาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เช่น ความยากจน การผูกขาดทางอุตสาหกรรม หรื อการพยุงราคาสิ นค้าการเกษตร
ตัวแบบชนชั้นนํา(Elite Model) เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิด ชาญชัย จิตร
เหล่าอาพร (2555, น.55)ตัวแบบนี้ มีความสําคัญว่า เป็ นนโยบายที่สะท้อนสิ่ งที่เป็ นความชอบของชนชั้นนํามากกว่า
ความต้องการของประชาชน กล่าวว่า การกําหนดนโยบายสาธารณะในสังคมที่มีลกั ษณะปิ ดตัวสูง ความคิด ความเชื่อ
ค่านิ ยม และความต้องการต่างๆ มักจะอยูภ่ ายใต้ความคิดของกลุ่มชนชั้นนํามากกว่าที่จะเป็ นไปตามความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่ของสังคม ซึ่ งความรู ้สึกของประชาชนชนจึ งถูกครอบงําโดยชนชั้นนํา ส่ วน
ข้าราชการจะมีหน้าที่เป็ นกลไกลที่นาํ เอานโยบายไปปฏิบตั ิให้เกิดผลตามเป้ าหมายสอดคล้องกับการศึกษาของ
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เพชรฤดี สุ ระวิญ�ู. (2545) การดําเนิ นนโยบายด้านการคมนาคมทางอากาศ: กรณี ศึกษา โครงการท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ เป็ นการกําหนดนโยบายตามตัวแบบผูน้ าํ (Elite Model) และตัวแบบสถาบัน (Institution Model) โดยผูน้ าํ
และสถาบันของรัฐมีบทบาทอย่างมากในการกําหนดนโยบาย ผลที่เกิดขึ้นกับโครงการส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั การศึกษา
พิจารณา และตัดสิ นใจของผุน้ าํ รัฐบาลที่มีอาํ นาจและรับผิดชอบโครงการ
ผูท้ ี่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้านการกีฬามักจะมาจากสถาบันนิติบญั ญัติ คือ รัฐสภา และจากสถาบัน
บริ หาร คือ รัฐบาลและหน่ วยงานภาครัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบายเป็ นไปในลักษณะของตัว
แบบชนชั้นนํา (Elite Model) เนื่ องชนชั้นนําจะเป็ นฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจําของรัฐก็จะมีบทบาทชัดเจน รวมทั้งมี
ส่ วนในการกําหนดนโยบาย ถึงแม้วา่ จะให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทแต่ผลการตัดสิ นใจในการกําหนด
นโยบายนั้นๆ ก็เป็ นการตัดสิ นใจของผูน้ าํ และผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่รับผิดชอบอยูด่ ี
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
ผลการวิเคราะห์โดยรวมของข้อมูลเชิ งคุณภาพจากการศึ กษาจากจากเอกสาร วารสาร และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ในเรื่ องของนโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540
- 2544 พบว่า
1.การพัฒนาการด้านการกีฬานั้นเกิดจากรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มและสนับสนุนมากขึ้นเรื่ อยๆ
ตั้งแต่เริ่ มมี คณะรั ฐมนตรี มา เพราะการกี ฬาเป็ นตัวพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกาย และจิ ตใจให้
ประชาชนรู ้จกั ความอดทน อดกลั้น และความมีน้ าํ ใจ
2. นโยบายด้านการกีฬานั้นเป็ นการกําหนดนโยบายตามตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) โดยผูน้ าํ มีบทบาท
อย่างมากในการกําหนดนโยบาย ส่ วนกลุ่มข้าราชการ ประชาชน หรื อหน่วยงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐก็
เริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดนโยบายแต่ผลสุดท้ายอํานาจในการตัดสิ นใจทั้งหมดก็อยูท่ ี่ผนู ้ าํ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับนายชวน หลีกภัย ในเรื่ องอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง บทบาทผูน้ าํ การเข้ามามีบทบาท
ทางการเมือง อิทธิพลทางการเมือง ฯลฯ
2.ศึ กษาการศึกษาเปรี ยบเทียบนโยบายด้านการกี ฬาของรัฐบาลคณะอื่นๆ เพื่อศึ กษาถึงความเหมือน ความ
แตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย ของนโยบายด้านการกีฬาในรัฐบาลนั้นๆ
3.ศึ ก ษาถึ ง พัฒ นาการ และปั จ จัย การกํา หนดนโยบายในเรื่ อ งอื่ น ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ ง เศรษฐกิ จ สัง คม
การศึกษา อุตสาหกรรม ฯลฯ
4. ศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มประชากรที่มีความคิดเห็นหลากหลาย
กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ที่ปรึ กษา และกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการกี ฬา อดีตโค้ชทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ อง
นโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 – 2544
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