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บทคดัย่อ 
 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) กระบวนการนโยบายด้านการจดัการ
กีฬามวลชน การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัดา้นการจดัการกีฬามวลชน 2) กระบวนการจดัการกีฬา
มวลชนส าหรับเยาวชน และ 3) ประเมินกระบวนการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 ผลการศึกษา พบวา่ คณะบริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดั
ล าพูน มีกระบวนการก าหนดนโยบายผา่นเวทีประชาคมต าบลสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายในเวทีประชุม
สภาเทศบาล เทศบญัญติั แผนพฒันาสามปี และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั
ด้านการบริหารจดัการกีฬาในพื้นท่ี ภายใต้แผนปฏิบัติการและการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การก าหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริมการกีฬา และก าหนดจดัการกีฬาเพื่อมวลชนตาม
นโยบายและแผนงานท่ีวางไว ้นโยบายการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นให้ความส าคญักับการวางกรอบนโยบายการบริหารงานกับการบริหารงานแบบบูรณาการ           
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ การก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารท้องถ่ินด้านการพัฒนา     
ดา้นการส่งเสริมกีฬา ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เพื่อการเล่นกีฬาในพื้นท่ีและชุมชน เพื่อการรักษาสุขภาพ 
ให้ห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บ การรักษาสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นเกราะป้องกนัภยัให ้  
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
 เยาวชนในพื้นท่ีมีความสนใจและมีความต้องการท่ีจะพฒันาทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อล     
สูงท่ีสุด ร้อยละ 75.6 รองลงมา ไดแ้ก่ กีฬาฟุตซอล ร้อยละ 62.2 และกีฬาฟุตบอล ร้อยละ 61.1 และ  
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้จดัการแข่งขนักีฬาประเภทฟุตซอลสูงท่ีสุด ร้อยละ 57.8 ส่วนกีฬาท่ี    
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ไม่มีความตอ้งการสูงท่ีสุด คือ กีฬามวย ร้อยละ 95.5  และกีฬาประเภทต่าง ๆ กลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลหนองล่องมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมฝึกหดัทกัษะกีฬาให้มีความรู้ความเขา้ใจ 
แต่ประเภทกีฬาท่ีตอ้งการให้จดัแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นกีฬาประเภททีมหรือกลุ่ม ซ่ึงความตอ้งการ
ของเยาวชนนั้นสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั 
(Drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนอง  
ความตอ้งการ และความตอ้งการท่ีส าคญัของเยาวชน คือ การอยู่ร่วมกนั การท างานร่วมกนั หรือ
ความผูกพนัในลกัษณะกลุ่ม กลุ่มเพื่อน ไม่ชอบอยู่โดดเด่ียว ดังนั้น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่
มกัจะมีลกัษณะเป็นทีมหรือกลุ่ม 
 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน
ส าหรับเยาวชน ด้านบุคลากร มีระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 4.13 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนขององค์กรเทศบาล มีระดบัความพึงพอใจ 4.17 มีความพึงพอใจ   
อยูใ่นระดบัมาก และดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจเท่ากบั 4.17 
โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีของต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพูน ซ่ึงทกัษะพื้นฐาน และความตอ้งการของเด็กและเยาวชน การท่ีจะจดักิจกรรมในแต่ละ
พื้นท่ีจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันต้องอาศัยการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง การส่งเสริมสนับสนุน    
ความพร้อมดา้นต่าง ๆ แต่สามารถน าหลกักระบวนการศึกษาจากนโยบายสู่การปฏิบติัไปใชไ้ด ้
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research were 1) to investigate the processes of public sports 
management policies and implementation 2) to examine the public sports management for the 
youths and 3) to assess the public sports management processes for the youths at Nonglong Sub – district 
Municipality, Wiang Nonglong District, Chiang Mai Province. 
 The study results reveal that the municipality management board had the policy – making 
processes via public forum by proposing the policies at the municipality council meetings and 
integrating them into a three – year development plan. The board was also involved in translating 
the policies into practice under its annual operation plans and budget allocation. The board also 
issues policies for sports promotion and manages public sports according to the policies and plans. 
Operation policies focus on the administration policy framework and integrated administration in 
order to enhance administration efficiency. The policies on sports promotion and development 
emphasize local and community sports for better physical and emotional health and well – being in 
an attempt to encourage children, teenagers and the public to spend their free time constructively 
as well as to prevent them from drug abuse. 
         Interests and needs of the local youths to develop sports skills were as follows: 75.6 % 
volleyball, 62.2 % futsal and 61.1 % football. As for their needs to organize sports competition,   
the highest, 57.8 %, was futsal, whereas boxing was the least needed (95.5%). For other types of 
sports, the local youths wanted to have knowledge and some skills in them. Most of the sports were 
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in team or group. The needs of the youths were in line with human behavior which is based on 
motives or drives with sufficient pressures to bring about certain behavior in response to needs.    
An important need of the youths was to live and work together or a collective bond without being 
segregated. Therefore, most activities were team or group work. 
 Regarding the satisfaction levels of the operation processes in promoting public sports 
for the youths, it is found that personnel in carrying out sports for the public was at a high level 
(4.13). The satisfaction with sports organization of the municipality as well as with venues, 
instruments and facilities was also at a high level (4.17).  
 The study results were in line with the local contexts of the municipality. Whether basic 
skills, needs of children and youths as well as activity organization would be similar or not depends 
on specific investigations, promotion, and readiness of a particular area. Nevertheless, the processes 
of implementing the policies into practice from this study could be applied. 

Keywords :     Process, Promotion, Public Sports, Youth 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Healthy) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง 
ท่ีส่งเสริมให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านการท างาน 
เป็นต้น เน่ืองจากผูมี้สุขภาพแข็งแรงจะมีความสามารถทางร่างกาย จิตใจ และเวลามากกว่าผูท่ี้      
ไม่แข็งแรง อาจจะกล่าวได้ว่าการมีสุขภาพดีนั้นเป็นเร่ืองท่ีทุกคนปรารถนา ดงัพุทธสุภาษิตท่ีว่า 
อโรคยำ ปรมำลำภำ ควำมไม่มีโรคเป็นลำภอันประเสริฐ (หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี, 2554) ซ่ึงการท่ีเรา
จะมีสุขภาพท่ีดีนั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แต่เราทุกคนสามารถสร้างไดด้ว้ย
ตนเอง คือ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เช่น การพกัผ่อนเพียงพอ การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ การหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ เป็นตน้ โดยเฉพาะ   
การออกก าลงักาย ซ่ึงเป็นทั้งยาป้องกนัโรค ยารักษาโรค และยาบ ารุงอย่างดีท่ีไม่ต้องใช้เงินเป็น
จ านวนมากไปหาซ้ือ ดงันั้น การออกก าลงักายจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อคนทุกเพศทุกวยั โดยองค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization: WHO) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558 ทัว่โลกจะมีคนท่ีมี
น ้ าหนักเกินมาตรฐานถึง 2,300 ลา้นคน ส่งผลให้แต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตจากโรคเร้ือรังต่าง ๆ กว่า 2.8 
ล้านคน รุนแรงกว่าโรคติดต่อหลายเท่าตวั ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2556 ของ   
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่ามีคนอว้นถึง 16 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของ 
คนไทยทั้งประเทศ หรือพบได้ 1 คนในทุก 4 คน โดยผูห้ญิงอว้นมีจ านวน 11.3 ล้านคน มากกว่า
ผูช้าย 2 เท่าตวั โดยจงัหวดัท่ีมีคนอว้นลงพุงมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 45 รองลงมา   
คือ ภาคกลาง ร้อยละ 38 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29 ภาคเหนือ ร้อยละ 27 และภาคใต ้  
ร้อยละ 26 น ้ าหนกัท่ีเกินเกณฑ์นั้นมีผลต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดนั โรคเบาหวาน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ เป็นตน้ 
   สุขภาพเป็นสุขภาวะท่ีสมบรูณ์ (Health Definition) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคและความพิการเท่านั้ น ในอดีตสุขภาพถูกมองว่าเช่ือมโยงกับการ      
ไม่เจ็บป่วย รูปแบบการบริการสาธารณสุขจึงเน้นท่ีการรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ ท าให้เกิดผล
กระทบ คือ ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน ท าให้รัฐตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างเสริมสุขภาพ
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และการป้องกนัโรค โดยยึดถือกลวิธีของการสร้างนโยบายสาธารณะ (Public Policy) การสร้าง
ส่ิงแวดล้อม (Environment) ท่ีเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(Community) การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล และการปรับเปล่ียนรูปแบบบริการสุขภาพ ใช้แนวคิด
ของการสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพระดบัชุมชนท่ีย ัง่ยืน
และในปัจจุบนัในระดบับุคคลหนัมาสนใจการออกก าลงักายกนัมากข้ึน เพราะเล็งเห็นถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการออกก าลงักายว่าสามารถป้องกนัไม่ให้ร่างกายอ่อนแอ สร้างภูมิคุม้กนั ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ และยงัสามารถใช้การออกก าลงักาย เพื่อบ าบดัโรค ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี และกีฬายงัสามารถเล้ียงชีพได ้ดงัเช่นท่ีเรารู้จกักนัวา่ “กีฬาอาชีพ” จะเห็นไดว้า่
กีฬาในปัจจุบนัมีประโยชน์อยา่งมาก และยงัมีแนวความคิดใหม่ทางการกีฬาเกิดข้ึนและขยายออก
อยา่งกวา้งขวาง และกีฬาในปัจจุบนัไม่ไดห้มายถึงกีฬาท่ีมีการแข่งขนัเพียงอยา่งเดียว แต่มีกีฬาท่ีเนน้
ไปทางการออกก าลังกายทั่วไป มุ่งเน้นคุณค่าในการเล่นเพื่อสุขภาพ โดยท ากันอย่างสม ่าเสมอใน
รูปแบบของค าวา่ “กีฬาเพื่อมวลชน” (Sport for All) (สุพิตร สมาหิโต, 2541) เป็นการออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาท่ีมีคนกระท าร่วมกนัเป็นจ านวนมาก ก่อใหเ้กิดประโยชน์ สนุกสนาน มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนั และส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีอีกดว้ย   
  การส่งเสริมและการจดัการแข่งขนักีฬาส่วนใหญ่มุ่งไปท่ีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เน้นท่ี  
ผลการแข่งขนัเป็นหลกั ดงันั้น ผูท่ี้มีโอกาสเขา้ร่วมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นจะตอ้งมีทกัษะดา้นกีฬา
ท่ีดีมาก กีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นมีรูปแบบและก าหนดกติกาการแข่งขนัเป็นมาตรฐานสากล ใชก้นั
ทัว่โลก มีประชากรเป็นส่วนนอ้ยท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั เช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 
กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเซียนเกมส์ และกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นตน้ ส่วนการกีฬาเพื่อมวลชนนั้น ยงัไม่มี
การสนับสนุนอย่างจริงจงัจากภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยงัมีหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมการจดักีฬา
มวลชนอยู่บ้าง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพลศึกษา     
เป็นต้น นอกจากน้ีก็ยงัไม่มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการจดัการกีฬามวลชนมากนัก และยงัพบว่า     
การกีฬาเพื่อมวลชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร  
 แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2555) ไดก้  าหนดเป้าหมายหลกัของการน าแผนพฒันามาใช ้เป้าหมายดงักล่าวองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถน ามาเป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬา          
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีให้สอดรับกนั มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีเป้าหมาย ดงัน้ี 1) เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีทกัษะพื้นฐานการเคล่ือนไหวพื้นฐาน มีทกัษะการเล่นกีฬาตามความสามารถ 
มีความสุข ความเขา้ใจ มีเจตคติ และทกัษะในการออกก าลงักายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินยัและน ้ าใจนกักีฬาตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์รวมทั้งสามารถออกก าลงักาย
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และเล่นกีฬา ชมและเชียร์กีฬาตามระเบียบและกฎกติกา ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อพฒันา
ความสามารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  2) ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 60 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม มีสุขภาพดีและสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์ดี       
3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ 25 มีสถานท่ีบริการดา้นการออกก าลงักายและกีฬาตามเกณฑ ์
มาตรฐาน และมีคณะกรรมการกีฬาท่ีมีบทบาทในการบริหารงานการกีฬาอย่างน้อย 1 คณะ 
กรรมการครบทุกระดบั ได้แก่ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติ ตลอดจน   
การมีฐานขอ้มูล และระบบสารสนเทศดา้นการกีฬาทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และ
ระดบัชาติ 
 จากเป้าหมายหลกัดงักล่าว หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบับทบาท
การดูแลเยาวชน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) และน ามาเป็นแนวทางการพฒันาสุขภาพ
ท่ีมีความเช่ือมโยงกบักิจกรรมการออกก าลงักาย ตลอดจนการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นท่ีจะช่วยให้มีความชดัเจนในแนวทางพฒันาเด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึน เทศบาลต าบลหนองล่อง
มีประชากรท่ีมีความหลากหลายของช่วงวยั สถานภาพและอาชีพท่ีหลากหลาย ถือว่าประชากร    
เป็นทรัพยากรส าคญัในการพฒันาชุมชน หากประชากรเหล่าน้ีมีร่างกายอ่อนแอ ย่อมส่งผลต่อ    
การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพราะการพัฒนาประชากรต้องเร่ิมจากการพัฒนาสุขภาพกาย    
สุขภาพใจให้แข็งแรง เพื่อพฒันาชุมชน การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ต่อไป ดังนั้ น    
การจดักิจกรรม “กีฬาเพื่อมวลชน” ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดั
ล าพูน จึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นตน้แบบของการใช้การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน     
ในชุมชน โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษาในกลุ่มเยาวชน เพราะจากการเปรียบเทียบอตัราการออกก าลงักาย
ของประชากรในแต่ละช่วงวยั พบว่า เด็กออกก าลังกายมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ดงักล่าวอยูใ่นวยัเรียน การเล่นกีฬาหรือการออกก าลงักายเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรท่ีศึกษาอยูแ่ลว้ 
ซ่ึงมีอตัราการออกก าลงักายสูง รองลงมา คือ กลุ่มเยาวชน โดยกลุ่มเยาวชนท่ีศึกษามีอายุระหว่าง   
15 – 25 ปี เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพราะภายหลงัท่ีเยาวชนศึกษา
ในการศึกษาภาคบงัคบัแล้ว จะมีทั้งศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
จากการเลือกจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนในพื้นท่ีส าหรับเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 – 25 ปี สามารถ
สรุปได้ ดังน้ี 1) โอกาสในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายลดลง 2) เป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่าง เช่น        
วา่งจากการเรียน ว่างจากการท างาน และ 3) เส่ียงต่อการติดยาเสพติด ดงันั้น หากมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างพื้นฐานในการเล่นกีฬาให้กบัเยาวชน เม่ือเขาเหล่านั้นเขา้สู่วยักลางคน
หรือวยัท างาน ทกัษะหรือความชอบในการเล่นกีฬาก็จะสามารถพฒันาต่อไปได ้ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินมีการพฒันาการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการกีฬาท่ีเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของเยาวชน
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษานโยบายด้านการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
         1.1  การก าหนดนโยบายการบริหารทอ้งถ่ินดา้นการกีฬา 
      1.2  การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
         2.1  การน ายทุธศาสตร์มาก าหนดแนวทางการพฒันาผา่นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
                  2.2  การวางแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองล่อง 
  2.3  กระบวนการจดัท าแผนแบบมีส่วน  
  3.  เพื่อประเมินผลกระบวนการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
         3.1  ศึกษากระบวนการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
               3.1.1  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองล่องในระดับต่าง ๆ แผนระยะ 3 ปี 
แผนปฏิบติัการประจ าปี  
              3.1.2  เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
               3.1.3  โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
         3.2   ศึกษาความต้องการของเยาวชนในการจดักีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
         3.3   ศึกษาทศันคติ ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดักีฬา
มวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1.  ทราบถึงกระบวนการนโยบายของจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
   2.  ทราบถึงกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
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 3.  น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใช้ส าหรับการวางแผนพฒันาและส่งเสริมการจดักิจกรรม
จดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน
ต่อไป 
 4.  เกิดผลพลอยได้ท่ีได้รับจากการศึกษา เช่น การรวมกลุ่มของการจดักิจกรรมกีฬา    
เพื่อสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากร คือ ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผูน้ าทางด้านกีฬาหมู่บ้าน เยาวชน    
อายรุะหวา่ง 15 – 25 ปี ผูป้กครอง จ านวน 9 หมู่บา้น รวมทั้งหมด 187 คน 
 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธี สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก       
เป็นคณะผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน
ของเทศบาลต าบลหนองล่อง จ านวน 10 คน เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนจ านวน 9 
หมู่บา้น หมู่บา้นละ 9 คน รวม 90 คน  
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นศึกษากระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน เป็นการ      
จดักิจกรรมกีฬามวลชน ผลการศึกษามุ่งเน้นท่ีกลุ่มเยาวชน การศึกษาเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ี 
กิจกรรม รูปแบบ และแนวทางท่ีน าเสนออาจแตกต่างจากการศึกษาอ่ืน เน่ืองด้วยความแตกต่าง   
ดา้นพื้นท่ี งบประมาณ และความตอ้งการของคนในพื้นท่ี 
 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
 ผูศึ้กษาไดก้ าหนดการศึกษา ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   กีฬำเพื่อมวลชน หมายถึง การออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกก าลงักาย
ในการประกอบอาชีพ หรือการออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนั โดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว    
ของร่างกาย เพื่อใหเ้กิดความแขง็แรงสมบรูณ์และจิตใจ เป็นการเล่นในคนหมู่มากได ้
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  เยำวชน หมายถึง ผูมี้อายุระหวา่ง 15 – 25 ปี หรือช่วงวยัหนุ่ม – สาว เป็นช่วงหวัเล้ียวหัว
ตอกระหวา่งการเป็นเด็กและผูใ้หญ่ เป็นช่วงท่ีกงัวลเก่ียวกบัรูปลกัษณ์และส่ิงรอบตวัมากเป็นพิเศษ 
นิยามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของเยาวชน คือ ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปี 
ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 กระบวนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกีฬำเพื่อมวลชน หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานของ
การจดักิจกรรมกีฬาตั้งแต่ระดบันโยบายถึงการปฏิบติั ส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 นโยบำยท้องถิ่น หมายถึง การบริหารงานดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
   
 

 การศึกษาเร่ืองกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การศึกษากระบวนการจดักิจกรรมกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่องและ   
ผลของการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีส่งผลต่อความสุขและทศันคติต่อการเล่นกีฬาของเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองล่อง ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการนโยบาย 
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักีฬาเพื่อมวลชน 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการออกก าลงักาย  
4. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจและทศันคติ 
5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
6. นโยบายการบริหารงานดา้นการกีฬาของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการนโยบาย          
  แนวคิดด้านกระบวนการนโยบาย 
         อุทัย เลาหวิเชียร (2544, 292 – 301) เสนอกระบวนการนโยบายเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์หาทางเลือก การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั และการประเมินผล
นโยบาย ตามล าดบั 
  1. การก าหนดปัญหานโยบายสาธารณะจะมีไดต่้อเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก่อน และปัญหา
จะเกิดข้ึนได ้เพราะมีคนเป็นจ านวนมากไม่พอใจในเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง การท่ีคนส่วนใหญ่
เห็นเป็นปัญหา ควรให้กลุ่มคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและกลุ่มอ่ืน ๆ เห็นวา่เป็นปัญหาดว้ย การท่ีหลาย
ฝ่ายเห็นปัญหาเหมือนกันและมีการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็น
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นโยบายสาธารณะ ดังนั้ น ในขั้นตอนของการก าหนดปัญหา จึงมีส่วนเก่ียวพันกับหน้าท่ีของ       
การก าหนดนโยบาย เพราะปัญหาจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอน
เดียวกนักบัเร่ืองของการก าหนดนโยบาย 
  2.  การวิเคราะห์หาทางเลือก เม่ือทราบปัญหาและก าหนดเป็นเป้าหมาย จากนั้ น
วิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการหาทางเลือก ผูท่ี้ตดัสินใจจะต้องค านึงถึง 
เป้าหมายและค่านิยมให้ชดัเจน แล้วจึงแสวงหาทางเลือก เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าว ซ่ึงควรคิด    
ว่าทางเลือกใดได้ผล รวมทั้ งการค านวณเพื่อหาต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ ต่อมาจึงน ามา
เปรียบเทียบถึงผลของทุกทางเลือก ในท่ีสุดผูต้ดัสินใจก็จะเลือกทางเลือกท่ีบรรลุเป้าหมายและ
ค่านิยมท่ีดีท่ีสุด การวิเคราะห์ทางเลือกดังกล่าว เรียกว่า “The Rational Comprehensive Theory” 
เป็นวธีิท่ีอาศยัหลกัเหตุผล ซ่ึงมีการศึกษาอยา่งละเอียด แต่มีขอ้จ ากดัหลายประการ ไดแ้ก่ 
  ประการแรก เป็นการยากท่ีจะได้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นตอ้งทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือประเทศล้าหลงั ซ่ึงมีวิธีการเก็บสถิติท่ีเช่ือถือได้ยาก การหาขอ้มูล     
ยิง่ยากข้ึนเป็นทวคูีณ  
  ประการท่ีสอง นกับริหารไม่มีเวลาศึกษาทุกทางเลือกมา เพื่อเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจ 
โดยปกตินกับริหารตอ้งตดัสินใจในเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั 
  ประการท่ีสาม เป็นการส้ินเปลืองมากท่ีจะใช้วิธีการศึกษาแบบใช้เหตุผลดังกล่าว        
โดยปกติหน่วยงานราชการมกัจะไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับใชใ้นกิจกรรมประเภทน้ี 
  ประการท่ีส่ี วิธีการศึกษาแบบน้ีเช่ือว่านักบริหารจะเลือกตดัสินใจเฉพาะทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด การท่ีจะทราบว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหมายความว่า มีเป้าหมายท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างชัดเจน 
และมีหนทางท่ีจะบรรลุเป้าหมาย แต่ในทางปฏิบติัการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายสาธารณะเป็นการ
ยากท่ีจะทราบวา่ เป้าหมายใดท่ีไดมี้การตกลงกนั 

 ประการท่ีห้า การศึกษาโดยอาศยัหลกัเหตุผล เหมาะกบัเร่ืองท่ีไม่สลบัซับซ้อนสามารถ
คิดค านวณเป็นตวัเลขได ้โดยมีค่านิยมของมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง 
หลายกิจกรรมหรืออาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถจะอธิบายโดยการใชต้วัเลขเพียงแต่
ประการเดียว และค่านิยมก็เขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งหลีกเล่ียงไดย้าก 

 ประการท่ีหก การตัดสินใจเป็นเร่ืองท่ีต้องข้ึนกับปัจจัยทางจิตวิทยา นักบริหารจะ
ตดัสินใจไปตามสถานภาพทางสังคมของนกับริหารผูน้ั้น นัน่ก็คือการตดัสินใจมกัจะสอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของนกับริหาร สถานภาพของหน่วยงานนั้นในสังคม และกลุ่มท่ีบุคคลนั้น
สังกดัอยู ่อีกประการหน่ึง นกัการเมืองมกัมองปัญหาแบบง่าย ๆ และหาวิธีการแกไ้ขท่ีง่าย นกับริหาร 
มีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามนกัการเมือง เพราะไม่มีทางเลือกอยา่งอ่ืน 
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 ประการท่ีเจ็ด การตดัสินใจโดยอาศยัหลกัเหตุผลจะถือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
ปัจจยัส าคญัในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงผูบ้ริโภคเป็นค าของนักเศรษฐศาสตร์ ในระบบการเมือง
หมายถึง ผูรั้บบริการ โดยปกติมีความเช่ืออยู่ว่าส่ิงใดท่ีผูรั้บบริการปรารถนา นักการเมืองก็ต้อง 
สนองตอบ แต่บ่อยคร้ังจะพบว่า ประชาชนหรือผูรั้บบริการไม่ทราบว่าต้องการนโยบายอะไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือลา้หลงั มกัจะอยู่ในสภาพท่ีช่วยตวัเอง
ไม่ได้ หรือในบางกรณีจะมีปัจจยัของจริยธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง นักการเมืองหรือนักบริหารท่ี
ค านึงถึงหลักจริยธรรมเป็นส าคญัจะตดัสินใจตรงกันขา้มกับประชาชน ถ้าส่ิงท่ีประชาชนหรือ
ผูรั้บบริการตอ้งการเป็นเร่ืองท่ีเสียหายต่อส่วนรวม เม่ือมีการค านึงโดยรอบคอบแลว้ นกัการเมือง
และนกับริหารอาจตดัสินใจแตกต่างไปจากความตอ้งการของประชาชนได ้

 จากขอ้จ ากดัทั้งหลายของการตดัสินใจโดยอาศยัหลกัเหตุผล ท าให้มีการเสนอให้ใชก้าร
ตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือตดัสินใจเฉพาะส่วนท่ี เพิ่มข้ึน (Incremental) โดยถือวา่นโยบาย
เดิมท่ีไดต้ดัสินใจท าไวแ้ลว้มีความถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้จะ เพิ่มหรือลด หรือจะเปล่ียนแปลง    
ก็เพียงเล็กนอ้ย ต่อมาก็มีผูท่ี้เห็นวา่การตดัสินใจโดยอาศยัหลกัเหตุผล และการตดัสินใจเฉพาะส่วนท่ี
เพิ่มข้ึน อาจไม่เหมาะสม ควรมีการใช้การตดัสินใจแบบผสมผสานกนั (Mixed Scanning) เพื่อให้
การตดัสินใจนโยบายมีความถูกตอ้งและเหมาะสมมากข้ึน 

 3. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นของการวิเคราะห์หาทางเลือกก็เพื่อจะได้
นโยบายสาธารณะเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ขั้นของการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นขั้นท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุด เพราะนโยบายสาธารณะก็คือแผ่นกระดาษ จะเป็นความจริงได้ก็ต่อเม่ือมีการน าไปสู่    
การปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 4. การประเมินผลนโยบาย ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือ 
การประเมินผลนโยบาย ซ่ึงปัจจุบันเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในเกือบ         
ทุกประเทศ ความหมายของการประเมินผลก็คือการท่ีจะตรวจสอบว่า มีการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการแค่ไหน และเพียงใด การประเมินผลตอ้งอาศยัความรู้ทาง การวิจยั แต่ก็มีคนเป็นจ านวน  
ไม่น ้อยไดป้ระเมินผลโดยอาศยัหลกัการเขา้ใจขอ้เท็จจริงโดย ปราศจากเหตุผล (Intuition)       
การคาดคะเนหรือการเดา ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกบัการท าการวิจยั อาจกล่าวไดว้่านกัการเมือง นกับริหาร 
นกัหนงัสือพิมพ ์หรือประชาชน โดยทัว่ไปมกัประเมินผล โดยไม่ไดอ้าศยัพื้นความรู้การวจิยัมากนกั 
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  แนวคิดด้านกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 วรเดช จนัทรศร (2530, 2) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติัดูจะเป็นท่ีสอดคล้องกัน    
ในหมู่นกัวชิาการชั้นน าทางดา้นน้ีใหค้วามหมายวา่ การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นเร่ืองของการศึกษา
ว่าองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าและกระตุน้ให้ทรัพยากรทางการบริหาร    
ทั้งมวลปฏิบติังานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไวห้รือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง   
การน านโยบายไปปฏิบติั ให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้การท างาน
ของกลไกท่ีส าคญัทั้งมวล สามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีได้ตั้งเป้าหมายเอาไว ้โดยได้สรุปว่า 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน และการปฏิบติังานในโครงการให้ดีข้ึน เน้ือหาสาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติั
จึงเน้นการแสวงหาค าอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ภายใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Processes) เพื่อท่ีจะศึกษาบทเรียน
พฒันาแนวทางและสร้างกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบติัให้บงัเกิดความส าเร็จ     
การน านโยบายสู่การปฏิบติั ผูรั้บนโยบายระดบักลางโดยทัว่ไปจะท าหนา้ท่ี 2 ส่วน คือ  

 1. น านโยบายมาจดัท าเป็นแผนส าหรับหน่วยงานของตนเองเป็นผูป้ฏิบติั 
 2. ก าหนดนโยบายหรือแผนให้หน่วยงานระดบัล่างลงไปรับไปปฏิบติั ส่วนผูป้ฏิบติั

ระดบัล่างจะท าหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้ง 2 อยา่ง ต่อไปน้ี  
         2.1 น านโยบายจากหน่วยเหนือมาจดัท าเป็นแผนปฏิบติั  
         2.2  รับแผนของหน่วยเหนือมาปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการจดัท าแผนปฏิบัติการ    

ข้ึนดว้ยก็ได ้ดงันั้น ผูรั้บมอบนโยบาย จึงจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบาย
และแผน และสามารถแปลความหมายของนโยบาย แล้วเช่ือมโยงมาสู่การท าแผนให้ได้ในการ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั อาจจะมีการก าหนดนโยบายย่อยหรือนโยบายรองให้หน่วยงาน  
ระดับล่างรับไปด าเนินการ แต่ในท้ายท่ี สุดจ าเป็นต้องมีแผนเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติ   
การน านโยบายสู่การปฏิบติัจึงมีกิจกรรมอยา่งนอ้ย 4 เร่ือง คือ  

  1)  การตีความวัต ถุประสงค์ในนโยบาย  แล้ววิ เคราะห์แยกแยะเป็น
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายย่อยลงไป เพื่อให้เป้าหมายย่อยเหล่านั้ นมีความชัดเจน ปฏิบัติได ้       
และทุกเป้าหมายท่ีก าหนดนั้นต่างมุ่งตอบสนองวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

   2)  การขยายความเร่ืองแนวทางการบรรลุวตัถุประสงค์ในนโยบาย เพื่อเห็น
วิธีการปฏิบติัได้ซ่ึงแนวทางเหล่านั้นตอบสนองเป้าหมายของแผนและสอดคล้องกบัแนวทางใน
นโยบายดว้ย                                                                                                                    
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  3)  การแปลความหมายในส่วนกลไกของของนโยบายออกมาในรูปท่ีเป็น
เคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ ทั้ งน้ี ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแผนว่าต้องมีอะไรบ้าง 
จ  านวนเท่าใดและคุณภาพอยา่งไร  

   4)  การจัดหาความสัมพันธ์ระหว่างวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผน    
วิธีการปฏิบัติและทรัพยากรท่ีใช้ให้ประสานสอดคล้องกันในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต      
ซ่ึงมีทรัพยากรเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยนัน่เอง ดว้ยเหตุน้ีนโยบายหน่ึง ๆ อาจมีการถ่ายทอดลงไป
เป็นแผนปฏิบติัมากกว่าแผนหน่ึงก็ได้ และในกรณีเช่นน้ี เพื่อมิให้แต่ละแผนมีลกัษณะแตกแยก    
คนละทิศทาง จึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัการประสานแผนก ากบัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 2 ลกัษณะ
ดงัน้ี  

  (1) การก าหนดแผนในลักษณะเป็นองค์ประกอบ คือ การแยกแยะ
วตัถุประสงค์ของนโยบายออกมาในรูปท่ีท าให้เกิดแผนมากกวา่ 1 แผน และแต่ละแผนตอ้งปฏิบติั
พร้อมกนัไป จะขาดแผนใดแผนหน่ึงไม่ได ้มิฉะนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายของนโยบายเลย 

  (2)   การก าหนดแผนในลักษณะเป็นการสนับสนุน คือ มีการแยกแยะ
วตัถุประสงคแ์ละแนวทางปฏิบติัของนโยบายออกเป็นหลายส่วน และแต่ละส่วนมีความเป็นอิสระ
ในตวัเอง แต่สามารถจดัล าดบัความส าคญัเป็นส่วนหลกั ส่วนรองไว ้ซ่ึงการแยกแยะวตัถุประสงค ์
และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะท าให้เกิดแผนมากกว่าหน่ึงแผน และแต่ละแผนสามารถท าให้
นโยบายบรรลุความส าเร็จไดใ้นตวัเองแมจ้ะขาดแผนอ่ืน หากมีแผนอ่ืนดว้ยจะช่วยให้นโยบายบรรลุ
เป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ส่วนขั้นตอนการน านโยบายลงสู่การปฏิบติัมีลกัษณะเป็นการจดัท านโยบายยอ่ยรองรับ
นโยบายใหญ่หรือการจดัท าแผน เพื่อให้เป็นกลไกของนโยบายนัน่เอง ดงันั้น ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง  
จึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงขั้นตอนและปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณาในกระบวนการดงักล่าวดว้ย จึงจะท าให้
การน านโยบายลงสู่การปฏิบติัไดผ้ลดี ขั้นตอนดงักล่าวอาจก าหนดตามล าดบั ดงัน้ี 

  ขั้นที่ 1  วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ เพื่อให้สามารถตีความวตัถุประสงค ์แนวทาง 
และกลไกของนโยบายได้ถูกตอ้งชัดเจน จ าเป็นตอ้งศึกษาวิเคราะห์ถึงนโยบายของหน่วยเหนือ        
ท่ีก าหนดมาการวิเคราะห์ท่ีดี อาจจ าเป็นต้องศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของนโยบายนั้ น 
แนวความคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของนโยบาย ลกัษณะและกระบวนการก่อเกิดของนโยบายการเขา้มา    
มีบทบาทของกลุ่มสถาบนัหรือผูน้ าในการก าหนดนโยบาย ผลของการน านโยบายนั้นไปปฏิบติั     
ท่ีผา่นมา ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฒันานโยบายนั้น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการช่วยให้สามารถตีความหมาย 
แยกแยะ คาดการณ์ และขยายความ วตัถุประสงค์ แนวทาง และกลไกลของนโยบายดงักล่าวได้
ถูกตอ้ง ลึกซ้ึง ยิง่ข้ึน 
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 ขั้นที่ 2  วิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานปฏิบัติ ผูน้  านโยบายของหน่วยเหนือ 
จ าเป็นต้องทราบว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายเก่าหรือใหม่ แต่มีการปรับเปล่ียนจากนโยบายเดิม   
และนโยบายนั้นไดมี้การถ่ายทอดลงเป็นนโยบายหรือแผนของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบแลว้
อยา่งไร ทั้งน้ี เพื่อจะไดน้ านโยบายและแผนนั้นมาวเิคราะห์ โดยใชแ้นวทางเดียวกนักบัการวเิคราะห์
นโยบายของหน่วยเหนือ แต่จะสามารถวเิคราะห์ไดล้ะเอียดลึกซ้ึงกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นปัญหา
การปฏิบติั และผลของการน ามาปฏิบติั เพื่อจะน าผลการวิเคราะห์ไปใชป้ระกอบในการวางแผนต่อไป 

 ขั้นที่ 3  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ
นอกจากนโยบายของหน่วยเหนือ นโยบายและแผนในเร่ืองนั้ น ๆ ของหน่วยงานตัวเองแล้ว       
ผูรั้บนโยบายก่อนจะจดัท าแผนจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหาของพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นการเฉพาะดา้น กล่าวคือ หากหน่วยงาน
ท่ีผูรั้บนโยบายเป็นระดบัอ าเภอ ผูรั้บนโยบายจ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการ
ในนโยบายนั้นมาพิจารณา หากยงัไม่มีก็จ  าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมเพิ่มเติม โดยก าหนดกรอบเพื่อให้
เป็นแนวทางในการรวบรวมวิเคราะห์ให้ตรงกับประเด็นหลักท่ีต้องการ ในการวิเคราะห์อาจ
แยกแยะใหเ้ห็นสภาพปัญหาและความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มต่าง ๆ หรือแยกแยะตามพื้นท่ี
ทั้ง 2 ด้าน ทั้งน้ี เพื่อให้เห็นระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัและช่องว่างระหว่างเป้าหมายของ
นโยบายท่ีหน่วยเหนือตอ้งการ อนัจะน าไปสู่การก าหนดเป้าส าเร็จและความเป็นไปไดข้องเป้าหมาย
ท่ีจะตั้งข้ึนตลอดจนวธีิปฏิบติัและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้

 ขั้นที่ 4  วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ในการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น 
จ  าเป็นตอ้งมีการจ าแนกเป้าส าเร็จ แนวทางปฏิบติัและทรัพยากรท่ีใชข้องแต่ละหน่วยงานท่ีรับแผน
ไปปฏิบติั ทั้งน้ี เพราะแต่ละหน่วยงานนอกจากจะมีปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย       
ท่ีอาจแตกต่างกันไปแล้ว ยงัมีศักยภาพและความพร้อมท่ีแตกต่างกันไปด้วย ศักยภาพและ         
ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบาย ความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จ        
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาไดจ้ากปัจจยั 3 ดา้น คือ 

  ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน  คือ การท่ีหน่วยงานมีโครงสร้างเล็ก ใหญ่  
ขนาดใด การจดัหน่วยงาน บทบาท ภารกิจกวา้ง แคบเพียงใด ตลอดจนมีการจดัตั้งเก่า ใหม่ อยา่งไร 
โครงสร้างหน่วยงานจะเป็นศกัยภาพพื้นฐานท่ีช่วยให้หน่วยงานสามารถจะรับนโยบายมาปฏิบติั  
ไดก้วา้ง แคบเพียงใด 

  ปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากร คือ การท่ีหน่วยงานมีอตัราก าลังคน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชต้ลอดจนงบประมาณเพียงพออยา่งไรส าหรับการรับนโยบายมาปฏิบติั 
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  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการจัดการ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะขอหน่วยงาน 
งานดา้นการจดัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายส าเร็จ
ของนโยบาย หน่วยงานบางแห่งมีทรัพยากรมาก แต่อาจขาดประสิทธิภาพการจดัการ แต่บางหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบติัไดสู้งทั้ง ๆ ท่ีมีทรัพยากรจ ากดั ปัจจยั ทั้ง 3 ดา้นน้ีจะตอ้ง
น ามาพิจารณาประกอบกนั เพื่อประเมินศกัยภาพความพร้อมโดยส่วนรวมของหน่วยงานท่ีจะรับ
นโยบายมาปฏิบติั และใชใ้นการก าหนดเป้าส าเร็จ และแนวทางปฏิบติัของแผนดว้ย 

 ขั้นที่ 5  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  ในการวางแผนเพื่อตอบสนอง
นโยบายใดก็ตาม จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  

 ขั้นที่ 6  ก าหนดเป้าส าเร็จ ในการวางแผนสนองนโยบายใด ๆ เม่ือวิเคราะห์เป้าส าเร็จท่ี
ตอ้งการของนโยบาย ปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของหน่วยรับนโยบายแล้ว จึงน าเอาผล   
การวเิคราะห์ในขอ้ต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้มาก าหนดเป้าส าเร็จ  

 ขั้นที่ 7  ก าหนดวิธีปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ เม่ือสามารถก าหนดเป้าส าเร็จไดเ้หมาะสม     
มีการตรวจสอบความเป็นไปได้แล้ว ผูรั้บนโยบายจ าเป็นต้องแปลงและด าเนินการในนโยบาย       
ให้ออกมาเป็นวิธีปฏิบติัและวิธีปฏิบติันั้นจะตอ้งมุ่งให้บรรลุเป้าส าเร็จของนโยบายและแผน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวด าเนินการในนโยบายดว้ย 

  ขั้นที่ 8  ก าหนดองค์กรปฏิบัติ การรับนโยบายมาปฏิบติัแต่ละเร่ืองอาจใชอ้งคก์ารประจ า
หน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ได ้หรือบางคร้ังนโยบายบางเร่ืองอาจตอ้งการหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
พิเศษต่างจากหน่วยงานเดิม 

 ขั้นที่ 9  ก าหนดวิธีการจัดการ เพื่อให้หน่วยงานล่างสามารถรับแผนหรือนโยบายไป
ปฏิบติัได้ชดัเจน จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดวิธีการจดัการคือการจ าแนกกิจกรรมต่าง ๆ และทรัพยากร    
ท่ีใช้ให้สัมพนัธ์กนักบัเป้าส าเร็จท่ีตอ้งการบรรลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างระบบอ านวยการจดัการ   
ให้เกิดข้ึนด้วย เช่น มีระเบียบ แนวทางปฏิบติัมีการตดัสินใจได้ในระดับหน่ึง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการจดัการและการปรับเปล่ียนเป้าส าเร็จ วิธีด าเนินการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร 
เพื่อให้กิจกรรมเขา้กบัสภาพความเป็นจริงของผูป้ฏิบติั และจะตอ้งไม่ลืมว่ามีการจดัการในแต่ละ
ระดบัของหน่วยงานแตกต่างกนัอยา่งไรดว้ย 

 ขั้นที่ 10  ก าหนดแนววิธีการควบคุมการบรรลุเป้าส าเร็จ การก าหนดเป้าส าเร็จและ
วิธีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยธรรมชาติการท างานทัว่ไปมีแนวโน้มท่ีจะใช้ทรัพยากรมาก บรรลุ 
เป้าส าเร็จต ่า ดงันั้น ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบติั จึงมกัจะตอ้งมีการควบคุมให้ใชท้รัพยากรน้อย 
แต่ไดเ้ป้าส าเร็จสูง การควบคุมดงักล่าว จึงอาจเป็นมาตรฐานเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้ซ่ึงมีขอบข่าย
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กวา้งในทางการจดัการอาจมีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การรายงาน การติดตาม การนิเทศ และการประเมินผล 
ซ่ึงถา้หากจะใหเ้กิดความชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติัก็ควรก าหนดเกณฑช้ี์วดัความส าเร็จไวใ้หช้ดัเจน 

 ปัจจัยทีก่ าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ลกัษณะของนโยบาย มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของนโยบาย

ไดแ้ก่ 
  1. ประเภทของนโยบาย การปฏิบติัตามนโยบายจะมีโอกาสประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด
หากนโยบายนั้นเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ น้อยท่ีสุด และมีความเห็นพอ้งตอ้งกัน     
ในวตัถุประสงคใ์นระดบัสูง 

 2. ผลประโยชน์ของนโยบายนั้น ๆ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัข้ึนกับ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา น ้าหนกัของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีนโยบายนั้น ผลกัดนัให้เกิด
ข้ึนมา ถา้การรับรู้มีมากกวา่นโยบาย ใหป้ระโยชน์มากกวา่นโยบายอ่ืน โอกาสความส าเร็จก็จะมีมาก  
  3. ความสอดคล้องกับค่านิยมท่ีมีอยู่ และความต้องการของผูท่ี้จะได้รับผลกระทบ    
จากนโยบายนั้น 

 4.  ความเป็นไปได้ในการน ามาทดลองก่อนในเชิงปฏิบัติในลักษณะของโครงการ
ทดลอง โอกาสส าเร็จจะมีมากกวา่นโยบายท่ีไม่สามารถท าเป็นโครงการทดลองก่อนได ้

 5.  ความเห็นผลไดข้องนโยบาย นโยบายท่ีสามารถส่งผลท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนจะมี
โอกาสในการประสบผลส าเร็จในทางปฏิบติัมากกวา่นโยบายท่ีไม่สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีชดัเจน 

 6. คุณภาพของการส่งข้อมูลยอ้นกลับคุณประโยชน์ของการส่งข้อมูลยอ้นกลับมี
ความส าคัญมากต่อความส าเร็จของนโยบาย โดยเฉพาะถ้าเป็นนโยบายท่ีเสนอการเปล่ียนแปลง 
ใหม่ ๆ 
  ส าหรับการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 
อา้งถึงใน สมภาร ศิโล, 2552) ให้ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ในการน านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติให้
บรรลุผล โดยก าหนดขอ้เสนอเป็น 13 ยทุธศาสตร์ในการน านโยบายไปปฏิบติั ดงัน้ี  

 1)  วเิคราะห์และส่งต่อนโยบาย  
 2)  เรียนรู้ปัญหาเพื่อแกไ้ขและป้องกนั  
 3)  ใชผ้ลการวจิยัใหเ้ป็นประโยชน์  
 4)  น าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ 
 5)  พฒันาปัจจยัท่ีส่งผลต่อนโยบาย  
 6)  ติดตาม ประเมินและวจิยัเพื่อพฒันา  
 7)  มุ่งชนะส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
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 8)  มุ่งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
 9)  ศึกษาอนาคตเพื่อวสิัยทศัน์ ริเร่ิมและสร้างสรรค ์ 
 10)  ทบทวนขอ้วจิารณ์ต่อการศึกษา  
 11)  ทบทวนขอ้เสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา  
 12)  ทบทวนเพื่อเขา้ใจในนโยบาย  
 13)  พฒันาตวัแบบกระบวนการนโยบายของหน่วยงาน 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นได้ว่าการด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีมี

ความส าคญัเป็นอยา่งมาก จากขอ้ความท่ีมีผูก้ล่าววา่ การวางแผนท่ีดีท าให้ประสบความส าเร็จไปแลว้
คร่ึงหน่ึง หากพิจารณาให้ถ่องแทจ้ะพบวา่ อีกคร่ึงหน่ึงท่ีจะท าให้แผนบรรลุผลส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 
อยู่ท่ีขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้เวลา ทรัพยากรและ
ความสามารถของบุคคลผูท่ี้น าไปปฏิบติั โดยในการด าเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์การ แก้ไขระเบียบ กฎหมายท่ีรองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการจดัหาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น       
คน งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการนั้น เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
   แนวคิดด้านกระบวนการ 
   หลายคร้ังท่ีผูค้นในองค์กรมักจะพูดถึงกระบวนการหรือกระบวนการธุรกิจ แต่คน
เหล่านั้นอาจจะมีความเขา้ใจไม่เหมือนกนั องค์กรโดยทัว่ไปยอ่มมีกระบวนการและกระบวนการ
ยอ่ยต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบอยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่ใครจะให้ความส าคญัมากนอ้ยต่างกนั ในอดีตความ
กดดนัต่าง ๆ ต่อองคก์รนั้นมีไม่มาก แนวคิดเชิงกระบวนการ จึงมีอิทธิพลต่อองคก์รและการจดัการ
ในองคก์ร โดยเฉพาะในปัจจุบนัการจดัการจะมีแนวโนม้มุ่งไปท่ีองคก์รท่ีถูกจดัการเชิงกระบวนการ 
(Process Managed Organization: PMO) ท่ีจริงมีค านิยามท่ีเก่ียวกบักระบวนการมาก่อนหน้าน้ีอยู่แล้ว 
รัมเมลอร์ และคนอ่ืน ๆ (Rummler et al., 1994) สรุปค านิยามร่วมท่ีใช้กนัทัว่ไปไวใ้นบทความของ
เขาว่า “กระบวนการ คือ โซ่ของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแปรสภาพปัจจยัเข้าท่ีหลากหลายไปสู่ปัจจยั    
ออกท่ีมีคุณค่า” แต่ รัมเมลอร์ และคนอ่ืน ๆ (Rummler et al., 1994) อาจจะมองไปมากกว่านั้นอีก    
พวกเขาคิดวา่ กระบวนการ คือ โครงสร้างหรือตวัแทนท่ีใช้ส าหรับการแสดงให้เห็นถึงการท างาน
และการจดัการองคก์รในการด าเนินงานในแนวทางท่ีบรรลุถึงหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัสามประเด็น คือ  
     1.  ตอ้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
     2.  ตอ้งมีศกัยภาพส าหรับการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  
     3.  ตอ้งสามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
   กระบวนการในยคุปัจจุบนัไม่เหมือนกระบวนการในอดีตท่ีมุ่งเนน้แต่ละตวักระบวนการ 
(Individual Process) เป็นจุดศูนย์กลาง กระบวนการธุรกิจในสมัยน้ีจึงเป็นกระบวนการธุรกิจ 
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(Business Process) ซ่ึงหมายถึงวา่กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการสนบัสนุนส่งเสริม เพื่อให้เกิดผล
ส าเร็จทางธุรกิจมากข้ึน ตัวลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดกิจกรรมใน
กระบวนการ หรือท่ีเรียกวา่ โซ่คุณค่า (Value Chain) ดงันั้น กระบวนการธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นองคก์ร
ธุรกิจก็จะตอ้งมีศกัยภาพในการปรับตวัในทิศทางท่ีจะท าให้องคก์รธุรกิจสามารถปรับตวัได ้(Adaptive) 
   ประเด็นเพิ่มเติมท่ี รัมเมลอร์ และคนอ่ืน ๆ (Rummler et al., 1994) กล่าวไวใ้นบทความ
ของเขาว่า กระบวนการนั้ นจะต้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล          
ซ่ึงท่ีจริงแล้วก็เป็นเร่ืองท่ีทุกคนน่าจะเห็นด้วยอยู่แล้ว อาจจะท าได้บา้งไม่ได้บ้างตามแต่สภาวะ
แวดล้อมของธุรกิจ กระบวนการธุรกิจท่ีถูกออกแบบมาส่วนมากก็จะมีเป้าประสงค์เพื่อให้
กระบวนการท างานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่เม่ือเวลา  
ผ่านไปสภาวะแวดล้อมไม่หยุดน่ิงกระบวนการท่ีถูกออกแบบมาจึงไม่มีประสิทธิภาพ (Efficient) 
และประสิทธิผล (Effective) อีกต่อไป ดงันั้น กระบวนการจึงตอ้งถูกจดัการอย่างมีประสิทธิผล 
(Effectively Managed) เพื่อกระบวนการสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือน ามาปรับใช ้
ในกระบวนการด าเนินงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระบวนการท่ีจะส่งผลถึง
ความส าเร็จ คือ การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการพฒันา 
    การจดัการในอดีตมกัจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการจดัองคก์รธุรกิจและกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้
ไดง้านหรือผลลพัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นส่วนใหญ่ หรือกล่าวไดว้า่ท าอยา่งไร
ให้กระบวนการธุรกิจนั้นมีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศ (Performance Excellence) จึงท าให้ผูบ้ริหารขาด
มุมมองของการจดัการอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Management) ซ่ึงไม่ไดเ้นน้ท่ีตวักระบวนการ
แต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นกระบวนการการจดัการ (Process of Managing) และตดัสินใจ (Decision 
Making) เพื่อด าเนินการและจดัสรรทรัพยากรในกระบวนการ เพื่อท าให้กระบวนการนั้นรองรับ
เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียนไป ดังนั้น การจดัการเองจะตอ้งมีความสามารถในการ
วางแผนและติดตามสมรรถนะของกระบวนการพร้อมความรับผดิชอบต่อกิจกรรมในกระบวนการ 
   แทจ้ริงแลว้ระบบการจดัการ (Management System) ท่ีเป็นตน้เหตุของสมรรถนะท่ีไม่ดี
ในกระบวนการท างาน ถ้าระบบการจดัการไม่สามารถติดตามสมรรถนะการด าเนินงานและมี
แบบจ าลองของการตัดสินใจเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการธุรกิจก็ไม่อาจบรรลุ
สมรรถนะท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ด้ ความจริงแล้วความสามารถในการปรับเปล่ียนกระบวนการเป็น
คุณลกัษณะ หน่ึงของสมรรถนะขององคก์รธุรกิจหรือกระบวนการธุรกิจ 
   กระบวนการเป็นมากกว่าท่ีคิด ค านิยามของกระบวนการหรือความหมายนั้นข้ึนอยู่กบั
มุมมองของผูใ้ชค้  านิยามนั้น กระบวนการคงไม่ใช่ขั้นเพียงตอนการท างานแลว้ก็จบกนั จากขั้นตอน
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การท างานในกระบวนการ ผูจ้ดักระบวนการท่ีสามารถจดัล าดบัความส าคญัของขั้นตอนการท างาน
ต่าง ๆ ได ้ก็ยอ่มจะมีโอกาสในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้กบักระบวนการ ในหลายองคก์รธุรกิจ   
มีความเข้าใจผิดว่าการจดัการกระบวนการด้วยการท ารายละเอียดและบันทึกเป็นเอกสารของ
กระบวนการจะท าให้กระบวนการนั้นมีสมรรถนะดีข้ึน ส่ิงท่ีเห็นได้ง่ายท่ีสุด คือ คนท่ีใช้ความ
พยายามอย่างมากในการบันทึกเอกสารของกระบวนการอาจจะละเลยในการปรับเปล่ียน
กระบวนการแทนท่ีจะใช้ความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการ แต่ข้อมูลรายละเอียดท่ี         
ถูกบนัทึกก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและเป็นพื้นฐานในการปรับเปล่ียนกระบวนการ การเก็บรายละเอียด  
ของกระบวนการคงไม่ใช่การบนัทึกวา่ ใครท าอะไรท่ีไหน อยา่งไร หรือเหมือนกบัเป็นขอ้ก าหนด
ในการท างาน แต่การจดัการกระบวนการตอ้งการแบบจ าลองหรือ Model เพื่อใช้ในการส่ือสารกบั  
ผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทุกคน แผนผงักระบวนการ จึงเป็นเอกสารหรือข้อมูลสารสนเทศ   
ชนิดหน่ึงท่ีใช้เป็นตัวแทนของกระบวนการในการจัดการกระบวนการ  ดังนั้ น  การจัดการ
กระบวนการคงไม่ง่ายอย่างท่ีคิดหรืออย่างท่ีเคยท ากนั เพราะโลกเราเปล่ียนไปมาก ดงันั้น การคิด
และการปฏิบติั จึงจะตอ้งเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 
   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารงานนั้นจะตอ้งอาศยักระบวนการต่าง ๆ 
มาเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะกระบวนการวางนโยบาย กระบวนการวางแผนการบริหารงาน งบประมาณ 
กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบติั กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เป็นตน้ จะเห็น
ได้ว่า ทุกขั้นตอนจะตอ้งมีห่วงโซ่ของขั้นตอนการด าเนินงานเล็ก ๆ แฝงอยู่ในทุกกระบวนการ
ขั้นตอน ผูบ้ริหารกระบวนการท่ีสามารถจดัล าดบัความส าคญัของขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ได ้      
ก็ย่อมจะมีโอกาสในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้กับกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีวางไว ้เป้าหมายขององค์กรก็บรรลุความส าเร็จอย่างง่ายดาย ประชาชนก็ได้รับ
ประโยชน ์
 
 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบักฬีาเพือ่มวลชน 
  ความหมายของกฬีาขั้นพืน้ฐาน 
 แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) นิยามความหมายกีฬาขั้นพื้นฐาน
ไวว้า่ “การออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬาท่ีใชท้กัษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้ 
เจตคติ และทกัษะกีฬา ท าให้สามารถเล่นกีฬาได้และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพฒันาด่านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อใหเ้กิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิยั และน ้าใจนกักีฬา” 
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  ความหมายของกฬีาเพือ่มวลชน 
 แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้นิยามความหมายกีฬาเพื่อ
มวลชนไวว้า่ การออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกก าลงักายในประกอบอาชีพ หรือ
การออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัท่ีประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผูด้อ้ยโอกาส
ออกก าลงักายและเล่นกีฬาใหเ้หมาะสมกบัร่างกายของตน เพื่อมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวติ 
  แผนพฒันากฬีาแห่งชาติฉบับที ่5 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  
  ไดก้ าหนดประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาไว ้6 ประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการออกก าลงักายและกีฬาขั้นพื้นฐาน 
  2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน 
  3. ยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
  4.  ยทุธศาสตร์การพฒันากีฬาเพื่อการอาชีพ 
  5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นกีฬา 
  6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารการกีฬาและการออกก าลงักาย 
  อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ไม่สามารถแยกให้เป็นอิสระได้ แต่จ าเป็น 
ต้องด าเนินการให้ประสานสอดคล้อง เช่ือมโยง และพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกันในยุทธศาสตร์       
การกีฬาเพื่อมวลชนนั้นมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีของประชาชนโดยการส่งเสริมและ
ผลักดันให้ประชาชนเล่นกีฬา เพื่อการออกก าลังกายเป็นชีวิต ก่อให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพ      
การท างาน ผลผลิตรายไดข้องประชากรมีสูงข้ึน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง สามารถน า
งบประมาณไปพฒันา และสร้างความเจริญในดา้นอ่ืนของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ (ปรางทิพย ์
ยวุานนท,์ 2552, 8 – 9)                       
 แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัน้ีมุ่งหวงัให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาอยา่งถูกตอ้งจนเป็นวถีิชีวติ มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน ้าใจ
นกักีฬา เพื่อหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวสู่ความสามคัคีและสมานฉนัท ์มีการบริหารจดัการกีฬาทุกมิติ
อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพฒันาศกัยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างมี
มาตรฐานระดับสากล รวมทั้ งการสร้างรายได้ สร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ           
ซ่ึงทุกภาคส่วนในสังคมจะไดใ้ช้แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัน้ีเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาในแผนปฏิบติัการของกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาประเทศในช่วงปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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  วสัิยทัศน์ 
  คนไทยไดรั้บการส่งเสริมการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งถูกตอ้งจนเป็นวถีิชีวิต       
ท่ีมีสุขภาพ สมรรถภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว
เพื่อความสามคัคีสมานฉนัท ์พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา
เพื่อพฒันานกักีฬาท่ีมีศกัยภาพให้ไดม้าตรฐานสากล มีการบริหารจดัการกีฬาทุกมิติอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อสร้างรายได ้สร้างอาชีพ และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
  พนัธกจิ 
  1.  เพิ่มโอกาสใหค้นไทยไดรั้บการส่งเสริมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
  2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการใช้กิจกรรมการออกก าลงั
กายและการกีฬาและเป็นส่ือในการสร้างสังคมสามคัคีสมานฉนัท ์
  3.  พฒันาศกัยภาพของนักกีฬาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ไดม้าตรฐานระดบั
สากล น าไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
  4.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจดัการกีฬาและการออกก าลงักายทุกมิติ 
อยา่งเป็นระบบ  
   วตัถุประสงค์ 
  1.  เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยไดรั้บโอกาสในการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพเพื่อสร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกก าลงักาย สู่การมีสมรรถภาพและ
สุขภาพท่ีดี 
  2.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการใช้กิจกรรมการออกก าลงักายและ
การกีฬาเป็นส่ือท่ีสร้างสังคมท่ีมีน ้าใจนกักีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามคัคีสมานฉนัท ์ 
  3.  เพื่อจดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะ     
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั รวมทั้งการจดัให้มีผูฝึ้กสอนและ
อาสาสมคัรดา้นการออกก าลงักายและการกีฬาประจ าศูนยแ์ละสนามกีฬา 
  4.  เพื่อปรับบทบาทของกองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการ
พฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบัเด็กและเยาวชน โดยจดัให้มีทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุนแก่เด็กและ
เยาวชนท่ีมีความสามารถ และมีแนวโนม้วา่จะเป็นผูมี้ความสามารถสูงดา้นกีฬาในระดบันานาชาติ 
ใหส้ามารถพฒันาเป็นนกักีฬาทีมชาติท่ีสร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เยาวชนของประเทศ 
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  5.  เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค เพื่อพฒันา  
การออกก าลังกายและการกีฬาด้วยมาตรฐานการจูงใจท่ีเหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการ      
การส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใตค้วามโปร่งใส่และมีธรรมมาภิบาล 
   6.  เพื่อพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ดว้ยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจงั เพื่อพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพฒันาผูฝึ้กสอนและ    
ผูต้ดัสินใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
  7.  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการ
องค์กรกีฬาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจดัการกีฬาและการออกก าลงักายในทุกมิติ
อยา่งเป็นระบบ 
  8.  เพื่อสนบัสนุนผูพ้ิการเขา้ถึงการกีฬาและการแข่งขนักีฬาในทุกระดบั เพื่อพฒันา
ไปสู่การเป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขนักีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ  
  9.  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จดัให้มี
การแข่งขนักีฬาและกีฬาคนพิการระดบัโลกท่ีส าคญั ตลอดจนการประชุมเก่ียวกบักีฬาระดบัภูมิภาค 
และระดบัโลก เพื่อเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น 
“ทีมไทยแลนด”์ 
  เป้าหมายหลกั 
  1.  เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้ งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อย่างน้อย      
ร้อยละ 80 มีความสุข ความเขา้ใจ มีเจตคติ และทกัษะในการออกก าลงักาย และเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและน ้ าใจนักกีฬา ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ รวมทั้ ง
สามารถออกก าลงักายและเล่นกีฬา ชม และเชียร์ กีฬาตามระเบียบและกฎกติกา  
  2.  เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ 3 – 11 ปี 
อยา่งนอ้ย ร้อยละ 80 มีทกัษะพื้นฐานการเคล่ือนไหวพื้นฐาน เช่น เดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ยืดหยุน่
และการเล่นผาดโผนตามเกณฑแ์ละความสามารถของแต่ละระดบัอาย ุ
  3.  เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ 12 – 18 ปี 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีทกัษะการเล่นกีฬาอยา่งนอ้ย 1 ชนิดกีฬา ตามความสมารถตามเพศและอาย ุ
  4.  เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มท่ีมีความสมารถพิเศษทางการกีฬาไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนเพื่อพฒันาความสมารถทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
  5.  ประชาชนทุกกลุ่มอย่างน้อย ร้อยละ 60 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งเหมาะสม 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วนั วนัละไม่น้อยกว่า 30 นาที และร้อยละ 50 มีสุขภาพดีและสมรรถภาพ    
อยูใ่นเกณฑดี์ 
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  6.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร้อยละ 25 มีสถานท่ีบริการดา้นการออกก าลงักาย
และกีฬา ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  7.  ประเทศไทยเป็นเจา้เหรียญทองในการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ในชนิดกีฬาสากลท่ีมี
การแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ อาเชียนพาราเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ 
  8.  ประเทศไทยอยู่ในอนัดบั 1 – 5 จากการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียน
พาราเกมส์ และอนัดบั 1 – 5 ของเอเชีย จากการแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 
  9.  มีสถาบนัผลิตและพฒันาผูฝึ้กสอนในระดบัชาติและนานาชาติ 
  10.  มีสถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขนัท่ีได้มาตรฐานในแต่ละระดบัในทุก
จงัหวดั 
  11.  จ านวนบุคลากรกีฬาอาชีพและนกักีฬาอาชีพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงนกักีฬา
อาชีพมีผลงานหรือระดบัความสามารถท่ีไดม้าตรฐานในระดบันานาชาติ (International Ranking) 
โดยเฉล่ียดีข้ึน 
  12.  ระบบจดัการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
  13.  มีระบบการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ สวสัดิการและการติดตามผลดา้นกีฬา
อาชีพมากข้ึน 
  14.  จ านวนรายไดจ้ากผูส้นบัสนุนการด าเนินงานดา้นการพฒันากีฬา เพื่อการอาชีพ 
จากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน 
  15.  จ านวนบุคคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาในองคก์รวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดัและสมคากีฬาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
  16. มีองคก์รวทิยาศาสตร์การกีฬาระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ 
  17.  มีการศึกษาวจิยัและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีีฬา 
  18.  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา ระดบัชาติ 
ระดับภาค ระดับจงัหวดั อย่างน้อย 3 หมวดเคร่ืองมือ คือ เคร่ืองมือทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 
เคร่ืองมือทางสรีรวทิยาการออกก าลงักายและกีฬา และเคร่ืองมือทางเวชศาสตร์การกีฬา 
  19.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร สมาคม ชมรมท่ีเก่ียวข้อง   
ดา้นการกีฬาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการกีฬา 
เพื่อเตรียมการรองรับการเขา้ร่วมประชาคมอาเชียน พ.ศ. 2558 ใหมี้ประสิทธิภาพ อยา่งนอ้ยร้อยละ 60  
  20.  มีคณะกรรมการกีฬาท่ีมีบทบาทในการบริหารงานการกีฬา อย่างน้อย 1 คณะ 
กรรมการครบทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติ 
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  21.  มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการกีฬาทุกระดับ ตั้ งแต่ระดบัต าบล 
อ าเภอ และระดบัชาติ 
  22.  มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาในทุก ๆ ดา้น
ใหท้นัสมยัและสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 
  23.  มีกองทุนในการพฒันาการกีฬาและสวสัดิการของนกักีฬาทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติ 
  24.  มีระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ 
  ประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ 
  แผนพฒันากีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
พฒันากีฬาไว ้6 ประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการออกก าลงักายขั้นพื้นฐานใหค้วามส าคญัในการพฒันา
เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติและทกัษะในการออกก าลงักายและการ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตด้วยการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยัและน ้ าใจนกักีฬาดว้ยการออกก าลงักายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ส่งเสริมให้เด็ดและเยาวชนท่ีมีทกัษะและความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐานให้ได้รับพฒันา       
สู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาตามความถนดัและศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้ความ 
ส าคญักบัการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาส     
การเข้าถึงการบริการด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพ จริยธรรม ความสามคัคีและความมีวนิยัของคนในชาติ 
  3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬา เพื่อความเป็นเลิศให้ความส าคญักบัการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดับให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนา
ความสามารถโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขนักีฬาทั้งระดบัชาติและนานาชาติ โดยพฒันา
ระบบกลไกให้บุคลากรทางการกีฬาไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอต่อความตอ้งการ   
ในการพฒันากีฬาทุกระดับ รวมถึงการสร้างและพฒันาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและส่ิงอ านวย   
ความสะดวก เพื่อรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬาทุกระดบั ตลอดจนการสร้างระบบและ
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กลไกพฒันาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดบั ให้เช่ือมโยงและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพฒันาระบบการจดัและส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนักีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
  4.  ยุทธศาสตร์การพฒันากีฬาเพื่อการอาชีพให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและกลไกการจัดการแข่งขันให้มี
มาตรฐานสากล มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพทางการกีฬาท่ีเหมาะสม
และทันสมัย รวมถึงการสนับสนุนการจดัตั้ งสถาบันผลิตบุคลากรการกีฬาอาชีพ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มสมาชิกองค์กร สโมสรกีฬาอาชีพ พฒันาระบบบริหาร สนับสนุนการจดัสรรทุนและ
สวสัดิการกีฬาอาชีพ คุม้ครองและรักษาสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
เอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพฒันากีฬาสากลท่ีมีศกัยภาพและกีฬาไทย   
บางชนิดใหเ้ป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 
  5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้ความส าคญักบั
การสร้างงานวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีการ
น าไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพนักกีฬา รวมถึงการสนับสนุนการจดัตั้งองค์กรด้านวิทยาศาสตร์   
การกีฬาระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั และเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาระดบัอ าเภอ และ
จดัหาอตัราก าลงับุคลากรและเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานส าหรับให้บริการนักกีฬาและ
ประชาชนทุกกลุ่ม 
  6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารการกีฬาและการออกก าลงักายให้ความส าคญั
กบัการบริหารงานแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการกีฬาและการออกก าลงักาย 
ทุกระดบั ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬาให้ทนัสมยั เพื่อบูรณาการ 
และประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 
   ในการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินด้านการพฒันาและการส่งเสริมกีฬานั้น
ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เพื่อการเล่นกีฬาในพื้นท่ี ในชุมชนเพื่อการรักษาสุขภาพ ห่างไกลโรคภยัไขเ้จ็บ 
การรักษาสุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ และเป็นเกราะป้องกนัภยัให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซ่ึงจะน าเฉพาะบางยุทธศาสตร์ของแผนพฒันากีฬา
แห่งชาติมาปรับใชใ้นพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมกบับริบทของคนในพื้นท่ี และตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน
และทอ้งถ่ิน 
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 แนวคิดเกีย่วกบัการออกก าลังกาย 
  ความหมายของการออกก าลังกาย 
   สนธยา สีละมาด (2557, 3) กล่าวว่า การออกก าลงักาย (Exercise) เป็นกิจกรรมทางกายท่ีมี
คุณลกัษณะส าคญั คือ มีแบบแผน มีระบบ และการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปรับปรุงหรือคงรักษา
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) อยา่งใดอยา่งหน่ึง การออกก าลงักายค่อนขา้งมีรูปแบบและ
ระดบัการแข่งขนัมากกวา่การเล่นแต่น้อยกว่ากีฬา ผูอ้อกก าลงักายไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูฝึ้กสอนคอยให้
ค  าแนะน าหรือแนวทางเป็นประจ า มีอิสระในการเลือกปฏิบติัตามท่ีตนปรารถนา คุณลกัษณะส าคญั
อย่างหน่ึงของการออกก าลังกาย คือ ผูอ้อกก าลังกายสามารถเลือกท าในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกดีหรือ       
พึงพอใจและสามารถมุ่งความสนใจอยูท่ี่ความสนุกสนานของการเคล่ือนไหว แต่ร่างกายจะตอ้งการ
มีการออกก าลงักายระดบัหน่ึง มีการออกแรงระดบัหน่ึง มีการออกแรงมากกวา่การเล่นหรือการท างาน
ในชีวิตประจ าวนั และมีแนวทางการปฏิบติั เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย เช่น มีการออกแบบโปรแกรม  
ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง เช่น การลดน ้ าหนกั การเพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
การปรับสภาพอารมณ์ และการลดความเครียด 
  กจิกรรมทางกายและการออกก าลงักาย  
  เน่ืองจากการออกก าลงักายมีคุณลกัษณะส าคญั คือ การพฒันาสุขภาพเม่ือกล่าวถึงสุขภาพ
บุคคลจึงมกัจะนึกถึงการออกก าลงักายมากกวา่การเล่นและกีฬา ค าวา่ “การออกก าลงักาย” จึงมกัถูก
ใช้แทนค าว่า “กิจกรรมทางกาย”  อย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งเพียงพอก็จะมีผลดีต่อสภาวะสุขภาพ ดงันั้น กิจกรรมทางกายและการออกก าลงักาย 
บ่อยคร้ังจึงถูกใช้แทนกัน เพียงแต่กิจกรรมทางกายจะมีความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมกว่า      
การออกก าลงักาย 
  ประโยชน์ของการออกก าลงักาย  
  1.  เพื่อการเจริญเติบโต การออกก าลงักายจดัเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงท่ีมีผลกระทบ    
ต่อการเจริญเติบโต เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย แต่มีการกินอาหารมาก อาจมีส่วนสูงและน ้ าหนกั
ตวัมากกว่าเด็กในวยัเดียวกันโดยเฉล่ีย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะท าให้ร่างกายมีไขมนัมากเกินไป มี
กระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับน ้ าหนักตัวและรูปร่างอาจผิดปกติได้ เช่น เข่าชิดกัน     
อว้นแบบฉุ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ ตรงขา้มกบัเด็กท่ีออกก าลงักายถูกตอ้ง
สม ่าเสมอ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตอย่างถูกส่วน จึงกระตุน้ให้อวยัวะต่าง ๆ 
เจริญข้ึนพร้อมกนัไป ทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการท างาน และเม่ือประกอบกบัผลของการออก
ก าลงักายท่ีท าให้เจริญอาหาร การยอ่ยอาหารและการขบัถ่ายดี เด็กท่ีออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้งและ
สม ่าเสมอ จึงมีการเจริญเติบโตดีกวา่เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย  
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  2.  เพื่อสุขภาพ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การออกก าลงักายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ถึงแมจ้ะไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ การออกก าลงักายสามารถเพิ่มภูมิตา้นทานโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือได ้
แต่มีหลกัฐานท่ีพบบ่อยคร้ังวา่ เม่ือนกักีฬาเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือจะสามารถหายไดเ้ร็วกวา่ 
และมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่า ข้อท่ีท าให้เช่ือได้แน่ว่า ผูท่ี้ออกก าลังกายย่อมมีสุขภาพดีกว่าผูท่ี้      
ไม่ค่อยออกก าลงักาย คือ การท่ีอวยัวะต่าง ๆ มีการพฒันาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการท างาน 
โอกาสของการเกิดโรคท่ีไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคเส่ือมสมรรถภาพในการท างานของอวยัวะจึงมี
นอ้ยกวา่  
  3.  เพื่อสมรรถภาพทางกาย ถา้การออกก าลงักายเป็นยาบ ารุง การออกก าลงักายถือเป็น
ยาบ ารุงเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ เพราะไม่มียาใด ๆ ท่ีสามารถท าให้
ร่างกายมีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและถาวร ยาบางอยา่งอาจท าให้ผูใ้ชส้ามารถทนท างาน
ได้นานกว่าปกติ แต่เม่ือท าไปแล้วร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติ จนตอ้งพกัผ่อนนานกว่าปกติ  
หรือร่างกายทรุดโทรมลงไป ในทางปฏิบติัเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทุก ๆ ดา้นได ้
เช่น ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวั ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความอดทนของระบบ
ไหลเวยีนเลือด ความคล่องตวั ฯลฯ  
  4.  เพื่อรูปร่างและทรวดทรง การออกก าลังกายเป็นได้ทั้ งยาป้องกนัและยารักษาโรค 
การเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโตป้องกนัไดด้ว้ยการออกก าลงักาย แต่เม่ือเติบโตเต็มท่ีแลว้
ยงัขาดการออกก าลงักายก็จะท าให้ทรวดทรงเสียไปได ้เช่น ตวัเอียง หลงังอ พุงป่อง ซ่ึงท าให้เสีย
บุคลิกภาพได้อย่างมาก ในระยะน้ีถ้ากลับมาออกก าลังกายอย่างถูกต้อง เป็นประจ าสม ่าเสมอ         
ยงัสามารถแกไ้ขให้ทรวดทรงกลบัดีข้ึนมาได ้แต่การแกไ้ขบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลานานเป็นเดือน 
เป็นปี แต่บางอย่างอาจเห็นผลภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน เช่น พุงป่อง การบริหารกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือหน้าท้องเพียง 2 สัปดาห์ ก็ท  าให้กล้ามเน้ือหน้าท้องมีความตึงตวัเพิ่มข้ึน     
จนกระชบัอวยัวะภายในไวไ้ม่ใหด้นัออกมาเห็นพุงป่องได ้ 
  5.  เพื่อการป้องกนัโรค การออกก าลงักายสามารถป้องกนัโรคไดห้ลายชนิด โดยเฉพาะ
โรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพของอวยัวะอนัเน่ืองจากการมีอายุมากข้ึน ซ่ึงประกอบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 
ในชีวิตประจ าวนั เช่น การกินอาหารมากเกินความจ าเป็น ความเคร่งเครียด การสูบบุหร่ีมาก หรือ
กรรมพนัธ์ุ โรคเหล่าน้ี ไดแ้ก่ โรคประสาทเสียดุลยภาพ หลอดเลือดหัวใจเส่ือมสภาพ ความดนัเลือดสูง 
โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ผูท่ี้ออกก าลงักายเป็นประจ ามีโอกาสเกิดโรค
เหล่าน้ีไดช้า้กวา่ผูท่ี้ขาดการออกก าลงักายหรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยจนชัว่ชีวิต การออกก าลงักายจึงช่วย
ชะลอความแก่ชรา  
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  6.  เพื่อการรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ โรคต่าง ๆ ท่ีกล่าวในข้อ 5 หากเกิดข้ึนแล้ว       
การเลือกวิธีออกก าลงักายท่ีเหมาะสมจดัเป็นวิธีรักษาและฟ้ืนฟูสภาพท่ีส าคญัในปัจจุบนั แต่ใน   
การจดัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางคร้ังโรคก าเริบรุนแรงจนการออกก าลงั
กายแมเ้พียงเบา ๆ ก็เป็นขอ้ห้าม ในกรณีดงักล่าว การควบคุมโดยใกลชิ้ดจากแพทยผ์ูท้  าการรักษา
และการตรวจสอบสภาพร่างกายโดยละเอียดเป็นระยะเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  
  จากประโยชน์ของการออกก าลงักายท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการออกก าลงักายเป็นทั้ง  
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและรักษาโรค ซ่ึงเป็นพื้นฐานหน่ึงของการพฒันาท่ีส าคญั เพราะ
ถา้คนมีสุขภาพดี การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อนัเป็นพื้นฐานก็จะดีตามไปดว้ย ดงันั้น หน่ึงใน
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดูแลประชาชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่
สาธารณสุขมูลฐานเพื่อบริการประชาชน พื้นฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ การมีสุขภาพ   
ท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ดงันั้น กิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลงักาย จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึง
ของการพฒันา จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีกิจกรรมทางกายหรือกิจกรรมออกก าลงักาย
เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั 
  
แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจและทศันคติ 
  ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ พึงพอใจ หมายถึง 
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
  ดิเรก ฤกษ์หร่าย  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคล     
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังาน และได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน   
มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า  และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ส่งผลต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์       
ท่ีไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถ้าคาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมาก และไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกบั ฉัตรชัย คงสุข (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
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หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึก
พอใจจะเกิดข้ึน เม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง 
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 
  กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมี
ต่อองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
  กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความ     
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้น ส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
  นภารัตน์ เสือจงพรู  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึก   
ทางลบและความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือความรู้สึก
ทางบวกมากกวา่ทางลบ 
  เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจ
หรือภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคน ๆ หน่ึง ส่ิงท่ีขาด
หายไประหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้
  สง่า ภู่ณรงค ์(2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
  จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึก  
ท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน 
 ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ความพึงพอใจท่ีเกิดจากผลของการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษา        
ท่ีผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการนโยบายดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชน
ของเทศบาลต าบลเวยีงหนองล่อง การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลเวียงหนองล่อง และผลการประเมินกระบวนการจดัการกีฬามวลชน
ส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน วา่ความพึงพอใจ
จะน าไปเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันานโยบายและการบริหารงานต่อไป 
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    แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
           เชลล่ี (Shelly อ้างถึงใน ประกายดาว ด ารงค์พนัธ์ , 2536) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความ    
พึงพอใจวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึก
ทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็น
ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับ
ความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ขณะท่ี
วิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ
มนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง 
ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
           พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือ
ส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ 
รู้สึกเฉยต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
          สุเทพ พาณิชพนัธ์ (2541) สรุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความ  
พึงพอใจ ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
  1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
  2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
  3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคล 
   4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์
มิตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็น
ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าใหรู้้สึกมีหลกัประกนัและ
มีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 
         ปรียากร (2535) สรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 
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  1.  ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ
ท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
   2.  ปัจจยัดา้นงาน (Factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะ
ทางวชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
  3.  ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความมั่นคง   
ในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน เพื่อน
ร่วมงาน ความรับผดิ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 
 ความพึงพอใจส าหรับผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการศึกษาจะเป็นความพึงพอใจเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันา ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุข
สามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึน กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาจะมีความรู้สึกเช่นไร     
พึงพอใจมากน้อยเพียงไรก็ต้องมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถวดัได้จากการสังเกต 
สอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บก็จะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อน ามาพฒันากระบวนการท างานต่อไป 
  ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
          คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย ์
เกิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะ  
จูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะ
ตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) 
เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (Recognition) การยกยอ่ง (Esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
(Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้ น     
ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎี
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
          1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory Motivation) อบัราฮมั มาสโลว ์(A. H. 
Maslow, 1943) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ ท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง 
ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมาก เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีก
คนหน่ึงกลับท าส่ิงเหล่านั้ น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว์ คือ     
ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด บุคคลพยายาม
ท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน เม่ือความตอ้งการนั้น
ไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความ
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พึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอย่างเช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการ
ทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 
หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความ
พึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 
          2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S.M. Freud, 1856) ตั้งสมมุติฐานว่า
บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่ บุคคลเพิ่ม
และควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน 
พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริต
อยา่งมาก ในขณะท่ี ชริณี เดชจินดา (2535) เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจวา่ บุคคลพอใจ
จะกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือ
ความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
  ความพอใจดา้นจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ด ๆ 
  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (Egoistic Hedonism)  เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป 
  ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่า มนุษย์แสวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็ นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
 ความพึงพอใจจึงเป็นส่วนหน่ึงของการน ามาเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการส่งเสริมกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนไดอ้ย่างหน่ึง ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต  
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางผูศึ้กษา ผูด้  าเนินการ หรือผูท่ี้ต้องการทราบผลของ
กิจกรรม และสามารถช้ีวดัถึงความลม้เหลวและความส าเร็จได ้ 
  แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 
   ความหมายของทศันคติ 
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545, 138) ให้ความหมายของทัศนคติว่า ทัศนคติ คือ สภาวะ   
ความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อ
บุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ี
จะตอ้งอยูน่านพอสมควร 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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  สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)  อรรถมานะ (2541, 64) ให้ความหมายของทศันคติ ทศันคติ คือ 
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอนั   
อาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 
  พงศ์  หรดาล (2540, 42) ให้ความหมายของทศันคติว่า ทศันคติ คือความรู้สึก ท่าที ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ 

  ลกัษณะของทัศนคติ   
 เน่ืองจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น จึงควรกล่าวถึง

ลกัษณะรวม ๆ ของทศันคติท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจทศันคติให้ดีข้ึน (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545, 138)          
ซ่ึงลกัษณะของทศันคติ สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้

 2.  ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 
  3.  ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะดี – ไม่ดี ชอบ – ไม่
ชอบ เป็นตน้ 
  4.  ทศันคติท าใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของทศันคติ 
  5.  ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัส่ิงของและบุคคล
กบัสถานการณ์ นัน่คือ ทศันคติยอ่มมีท่ีหมายนัน่เอง 
  องค์ประกอบของทัศนคติ   
  จากการตรวจเอกสารเก่ียวกบัองค์ประกอบของทศันคติ พบว่า มีผูเ้สนอความคิดไว ้3 
แบบ  คือ  ทัศนคติแบบ  3 องค์ประกอบ  ทัศนคติแบบ  2 องค์ประกอบ และทัศนคติแบบ  1 
องคป์ระกอบ (ธีระพร, 2528, 162 – 163) ดงัน้ี 
  1.   ทศันคติมี 3 องคป์ระกอบ แนวคิดน้ีจะระบุวา่ ทศันคติมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
  1.1  องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วย ความเช่ือ 
ความรู้ ความคิดและความคิดเห็น   
  1.2  องค์ประกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก 
ชอบ - ไม่ชอบ หรือท่าทางท่ีดี – ไม่ดี   
   1.3  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้หรือ
ความพร้อมท่ีบุคคลจะปฏิบติั   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4
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  2.   ทศันคติมี 2 องคป์ระกอบ แนวคิดน้ีจะระบุวา่ ทศันคติมี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   
   2.1  องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component)  
  2.2 องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) 

  3.   ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว แนวคิดน้ีจะระบุวา่ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว คือ อารมณ์
ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด   

  ประเภทของทัศนคติ 
                 การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (ดารณี พานทอง, 2542, 43) คือ 
  1.   ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีหรือ
ยอมรับ ความพอใจ เช่น นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บุคคลไดมี้อิสระทางความคิด 
  2.   ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือการแสดงออก หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตวเ์พราะเห็นวา่ทารุณสัตว ์
  3.   การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มีทศันคติ
เป็นกลางอาจจะเพราะว่า ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ หรือในเร่ืองนั้น ๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อ 
ตูไ้มโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 
                จะเห็นไดว้า่ การแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็น
ความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น การก่อตวั
ของทศันคติ (The Formation of Attitude) การเกิดทศันคติแต่ละประเภทนั้น จะก่อตวัข้ึนมา และ
เปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงในความเป็นจริง ปัจจยัต่าง ๆ ของการ
ก่อตวัของทศันคติไม่ได้มีการเรียงล าดับตามความส าคญัแต่อย่างใด ทั้งน้ี เพราะในแต่ละปัจจยั 
ปัจจยัใดมีความส าคญัมากกว่าข้ึนอยู่กับการอา้งอิงเพื่อก่อตวัเป็นทศันคตินั้น บุคคลดังกล่าวได้
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า ทศันคติ
สามารถเรียนรู้และเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้น การสร้างทศันคติส าหรับผูศึ้กษาและกลุ่มเป้าหมายนั้น 
เม่ือมีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการศึกษาและการใหค้วามรู้เพื่อก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีหรือไม่
ดี ชอบ หรือไม่ชอบได ้ผลของการศึกษาท่ีไดก้็สามารถน ามาเป็นแนวทางการพฒันาการกระบวนการ
ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนไดเ้ช่นกนั  
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 แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ 
  มาสโลวใ์ห้แนวคิดท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง คือ ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจของมาสโลว ์

(Maslow’s General Theory of Human Motivation) เป็นทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์
โดยตั้ งสมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มี ส้ินสุด เม่ือความต้องการได้รับการ
ตอบสนองหรือพึงพอใจอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก ความตอ้งการ
ของมนุษย์อาจจะซ ้ าซ้อน ความต้องการอีกอย่างหน่ึงอาจจะยงัไม่ทนัหมดไปความต้องการอีก   
อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งก็อาจเกิดข้ึนได ้ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุด
ไปหาสูงสุด ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (จิราภา เตง็ไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2554)  ไดแ้ก่ 

 1.  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความ
อยู่รอด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการ
พกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย 

 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Need) ถ้าหากความตอ้งการทางด้านร่างกาย
ได้รับการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยย์งัมีความตอ้งการสูงในขั้นต่อไป คือ ความตอ้งการ
ทางด้านความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่าง ๆ ความตอ้งการทางด้านความปลอดภยัจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการป้องกนั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากร่างกาย ความสูญเสีย
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

 3.  ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความรักความพอใจ (Belongingness and Love Needs) 
ภายหลงัจากท่ีตนได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการท่ีสูงข้ึน คือ  
ความตอ้งการทางดา้นสังคมจะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ี
เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกวา่ 
ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอยูเ่สมอ 

 4.  ความตอ้งการช่ือเสียงยกย่อง (Self – Esteem Needs) ความตอ้งการขั้นต่อมาจะเป็น
ความตอ้งการท่ีประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ คือ ความมัน่ใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ ความรู้
และความส าคญัในตวัของตวัเอง รวมทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน 
หรืออยากให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน การด ารงต าแหน่ง       
ท่ีส าคญัในองคก์าร 

 5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ (Self – Actualization Needs) ความตอ้งการสูงสุด
ของมนุษย ์คือ ความส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวงัความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝัน 
ภายหลงัจากท่ีมนุษยไ์ดรั้บการสอบสนองความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ความตอ้งการ
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ในขั้นน้ีจะเกิดข้ึนและมกัจะเป็นความตอ้งการท่ีเป็นอิสระเฉพาะแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีความนึกคิด
ใฝ่ฝันอยากท่ีจะประสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีตนคาดฝันไวอ้ยา่งสูงส่งในทศันะของตน 
 
นโยบายการบริหารงานด้านการกฬีาของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 281 บญัญติัให้รัฐจะตอ้ง 
ให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จดัท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาในพื้นท่ี และมาตรา 283 บญัญติัวา่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปในการดูแลและจดัท าบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร 
การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงัและมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะโดยตอ้งค านึงถึงความสอดคล้องกบัการพฒันาจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
ประกอบกับพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพุทธศกัราช 2542
บญัญติัให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีตอ้งท าและอาจจะท าในการจดัท าบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ี
เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไป      
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นส าคญั ในส่วนของการแถลงนโยบายบญัญติัวา่ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหนา้ท่ี 
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจาก
บทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีเจตนารมณ์ท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะ และจากภารกิจอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในฐานะนายกเทศมนตรี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งก าหนดนโยบาย  
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชน ความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วน 
ภายใตศ้กัยภาพและขอ้จ ากดัของเทศบาล นโยบายของทางภาครัฐเพื่อใหก้ารพฒันาต าบลหนองล่อง
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างย ัง่ยืนบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี 
เครือข่ายเป็นส าคัญ ทั้ งน้ี เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองล่องโดยรวม  
นายเพลิน วรพงศว์ฒันา นายกเทศมนตรีต าบลหนองล่อง จึงไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไวจ้  านวน 8 ดา้น เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาล ต าบลหนองล่อง 
ดงัน้ี (นกัจดัการงานทัว่ไป, 2555) 
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         วสัิยทัศน์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม” 
  นโยบายหลกั การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  
  1.  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีไดรั้บ
สวสัดิการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถ้วนหน้าภายใตแ้นวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
  2.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการเกษตร การเกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพหลกั
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีถึงร้อยละ 80 ท่ีผ่านมาเกษตรกรตอ้งประสบปัญหา กับผลผลิตตกต ่า 
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และทางด้านการตลาดท าให้รายได้จากการจ าหน่ายลดลงหรือประสบภาวะ
ขาดทุน ส าหรับการตลาดถือเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดย้าก เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาตลาดจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่และเกินศกัยภาพของเทศบาล แนวทางในการท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร คือ การช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตโดยการ 
   2.1  มุ่งเนน้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี 
   2.2  ส่งเสริมองคค์วามรู้ในการจดัการโดยใชศู้นยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรเป็น
ศูนยก์ลาง 
   2.3  ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือก 
  2.4  สนบัสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและขยายระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร 
  3.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  
ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง ถือเป็นปัญหาท่ีส าคญันับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ซ่ึงเกิดจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและ    
การขยายตัวของชุมชนและสังคม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ปัญหาการพงัทลายของดินบริเวณตล่ิงริมแม่น ้ าล้ี แม่น ้ าปิง ซ่ึงเกิดจาก
การกัดเซาะของน ้ าในฤดูน ้ าหลากท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สิน
โดยเฉพาะพื้นท่ีการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
   3.1  นโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มมุ่งเน้นการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยการ
ส่งเสริมการจดัการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยเทศบาลเป็นหน่วยสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร  
ในการด าเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน 
ควบคู่กบัการใชม้าตรการทางกฎหมาย 
   3.2  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมครัวเรือนน่าอยูชุ่มชนน่ามอง 
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   3.3  นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สนบัสนุนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
จดัท าพนงัหรือเข่ือนป้องกนัตล่ิงบริเวณริมแม่น ้ า เพื่อป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของหนา้ดิน
ในฤดูน ้าหลากป้องกนั และลดความสูญเสียในชีวติและทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
  4.  ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและนนัทนาการ 
   4.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาล ต าบลหนองล่องให้มี คุณภาพมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายเพื่อกา้วไปสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบและน่าอยู ่
   4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเพื่อคุณภาพท่ีดีของเด็กและชุมชน 
   4.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตามอธัยาศยัแก่ประชาชนในชุมชน 
   4.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนสวสัดิการดา้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 
   4.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนการบ ารุงพุทธศาสนาและการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชนใหอ้ยูเ่คียงคู่ชุมชน 
   4.6  ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการของชุมชน 
  5.  ด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
สามารถเขา้ถึงการบริการดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชุมชนอย่างทัว่ถึงผ่านกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเทศบาลต าบลหนองล่อง 
  6.  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   6.1  สนบัสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานตามความตอ้งการ
และจ าเป็นของชุมชนผา่นกระบวนการทางเวทีประชาคมของชุมชน 
   6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนและไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน 
  7.  ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
   7.1  สนบัสนุนและจดัชุดสายตรวจอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
เจา้หนา้ท่ีส าหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริการประชาชนในชุมชน 
   7.2  สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย์รับปรึกษาด้านกฎหมายของเทศบาลเพื่อบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
   7.3  สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชนเพื่อป้องกันและรักษา
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
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   7.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานและชุมชน 
    7.5  สนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั 
   7.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัสวสัดิการแก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยั ในชุมชน 
  8.  ดา้นการเมืองและการบริหารองคก์ร 
   8.1  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาต าบลอยา่งจริงจงั 
   8.2  สนับสนุนและแสวงหาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาต าบล เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งระบบและเกิดความย ัง่ยนื 
   8.3  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในการบริหาร การบริการของบุคลากรภายใน
องคก์รใหมี้คุณภาพ 
 จากการแถลงนโยบายการบริหารของผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีต าบล
หนองล่อง ซ่ึงนโยบายดังกล่าว ผูศึ้กษาสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกับการ
ด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง ในด้านการ
สาธารณสุข ซ่ึงผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี โดยอาศยัการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เพราะการพฒันาการบริหารองค์กรตามนโยบายของผูบ้ริหารจะเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย ซ่ึงสามารถน ามาเป็นส่วนร่วมหน่ึงของการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษา
ท่ีไดจ้ะมีผลต่อการพฒันา สนบัสนุนนโยบายของผูบ้ริหาร และสะทอ้นถึงผลของการบริหารงาน
เป็นอยา่งดียิ่ง เพราะการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพฒันาสุขภาพของคนในทอ้งถ่ิน จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั
ก็คือนโยบายการบริหารงาน และการบริหารงานจะส าเร็จผลหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บักระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีมีส่วนสนับสนุนการบริหารพฒันา ซ่ึงผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนนโยบายด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชนเป็นส่ิงส าคญัไม่นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และการด าเนินการจะตอ้งมีส่วนท่ีช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ปัญหาสุขภาพของประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงข้ึนอยูก่บัแนวทางการ
พฒันาของทอ้งถ่ินเช่นกนั 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  จิตติ  ชนะฤทธิชยั (2554) ศึกษาการบริหารจดัการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ 
ภายหลงัการรับถ่ายโอนภารกิจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และศึกษาผลการด าเนินงานในการรับ
บริการของผูม้าใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบ
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สัมภาษณ์กบัผูป้ฏิบติังานบริหารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ จ านวน 4 คน และใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ จ านวน 400 คน  
ซ่ึงผู ้วิจ ัยเป็นผู ้ศึกษาด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์  และน ามาสรุปเป็นความเรียง  
ส่วนข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นทรัพยากรในการบริหารจดัการ (4 M’s) ศูนยกี์ฬามีจ านวนบุคลากร 36 คน 
แบ่งเป็นขา้ราชการ 1 คน ลูกจา้งตามภารกิจ 13 คน และลูกจา้งรายวนั 22 คน โดยบริหารจดัการ
สนามกีฬาจงัหวดัเก่ียวกับการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี การดูแลความสะอาด และทัศนียภาพ
โดยรอบและด าเนินการจดัเตรียมสนามกีฬาและอุปกรณ์ส าหรับผูม้าใชบ้ริการ โดยไดรั้บการจดัสรรเงิน
ในการบริหารจดัการสนามกีฬาจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเงินงบประมาณอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ทั้งในเร่ืองของสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก  
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการผูม้าใช้บริการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ดา้นกระบวน 
การบริหารจดัการ (POSDCORB) มีการวางแผน นโยบาย และก าหนดกรอบแผนการปฏิบติังาน 
โดยระดบัหัวหน้า และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามล าดบัสายงานการบงัคบับญัชา สั่งงานและ  
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการวางแผนก าลงั สรรหาและคดัเลือกบุคคล
เข้าท างานทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยจดัฝึกอบรมทั้ งภายในและ
ภายนอก ศึกษาดูงาน และสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากรในการปฏิบติังาน มีการประสานงาน 
ท่ีดีทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก และดา้นความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี ศูนยกี์ฬา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแพร่  
ควรมีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานให้มีความชดัเจนเป็นระบบ เช่น ระบบรักษาความปลอดภยั  
ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด  และประชาสัมพนัธ์การจดัโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ใหป้ระชาชนในจงัหวดัไดรั้บรู้และมีส่วนร่วม 

 กีรติ มีแวว (2553) ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองมะแซว โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ และเพื่อศึกษา
แนวทางการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมกีฬา เพื่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะแซว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
คณะบริหาร หัวหน้าส่วน เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นกัพฒันาชุมชน นกัวิชาการศึกษา 
นกัวชิาการสาธารณสุข จ านวน 10 คน ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ พบว่า     
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1) ปัญหาด้านนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซวไม่มีนโยบายส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ ไม่มีการติดตามผลการติดตามนโยบาย 2) ปัญหาดา้นวางแผน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะแซว ไม่มีการวางแผนด้านการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่มีการจัดท า
แผนพฒันาด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 3) ปัญหาด้านงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ   
เพื่อด าเนินการตามแผนการส่งเสริมกีฬามีนอ้ย หรือมีบางปีไม่มีการจดัสรรงบประมาณในดา้นการ
ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 4) ปัญหาด้านบุคลากร ไม่มีการพฒันาเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ขาดแคลน
บุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และ 5) ปัญหาด้านองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว หน่วยงานราชการอ่ืน 
หรือองคก์รอ่ืนก็ใหค้วามร่วมมือนอ้ย 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ มีดงัน้ี 1) ดา้นนโยบาย ควรมี
นโยบายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีการจดัความส าคญัของปัญหาไวใ้นระดบัตน้ โดยนโยบายจะ
มุ่งเน้นเร่ืองส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นส าคัญ 2) ด้านวางแผน ควรมีการวางแผนด้านการ
ด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีการจดัท าแผนพฒันาดา้นการส่งเสริมกีฬาขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะแซว 3) ดา้นงบประมาณ ควรส่งเสริมให้มีการจดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 
จดัท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ        
ให้มีมากข้ึนกวา่ทุกปี ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐในทอ้งถ่ิน 
4) ด้านบุคลากร ควรมีการพฒันาเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ให้มีความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เพิ่มพูนความรู้และมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ มาใชใ้นการส่งเสริมกีฬา และ 5) ดา้นองค์กร
การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้ผูน้  าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะแซว และองคก์ารบริหารส่วนต าบลควรประสานเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานราชการอ่ืน หรือองคก์รอ่ืน ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

วิจกัร อากบักริยา (2546) ศึกษาเร่ืองการสร้างสุขภาพดว้ยการออกก าลงักาย : จากนโยบาย  
สู่การปฏิบติัการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์
แผนพฒันาแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักาย ประโยชน์ และความส าคญัของการออกก าลงั
กายต่อสุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแผนพฒันาสู่การปฏิบติัโดยการศึกษา
วิเคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) แผนพฒันา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 และแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 รวมทั้ง ศึกษาเอกสารวิชาการ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักาย ผลการวิเคราะห์เอกสาร สรุปไดว้า่ 1) การเคล่ือนไหวออก
ก าลงักายมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรง และช่วยความเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ี



40 

 

ป้องกนัไดด้ว้ยการออกก าลงักาย 2) แผนพฒันาแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ไดแ้ก่ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 เป็นแผนแม่บท โดยมีแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
และแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 เป็นแผนรองรับ ซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลกัไว ้โดยมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ ให้ประชาชนมีการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬามากข้ึน และลดอัตราการ
เจบ็ป่วยดว้ยสาเหตุท่ีป้องกนัได ้เช่น โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน รัฐบาลประกาศก าหนด
นโยบายสร้างสุขภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนอายุ 6 ปีข้ึนไป ออกก าลงักายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 
3 วนั วนัละ 30 นาที และมีชมรมสร้างสุขภาพ อย่างน้อยตอ้งมี 1 ชมรมต่อหน่ึงหมู่บา้น 3) ปัจจยั    
ท่ีมีผลต่อการแปลงแผนพฒันาสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สีย ความชดัเจน
ของแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจงั และ
ต่อเน่ือง 4 ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานสร้างสุขภาพ ได้แก่ กระแสสังคม แรงเสริมแรงจูงใจ  
องค์ความรู้ นโยบายของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาคม การประชาสัมพนัธ์ งบประมาณ 
ระบบรายงาน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สรุปผลการศึกษา แผนพฒันาระดับชาติมี 3 แผน        
ท่ีมีเป้าหมายการพฒันาคนร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา    
เป็นเจา้ภาพร่วมในการบริหารจดัการ ให้โอกาสประสบผลส าเร็จมากข้ึน การประสานนโยบาย
ระหวา่งหน่วยงานภาคี การบูรณาการแผน และการประสานการด าเนินงานร่วมกนั เป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีจะส่งผลใหป้ระสบส าเร็จในการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายสร้างสุขภาพ 

 ชาญวิทย ์ตาลทอง (2547) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม
การพฒันาองคก์รชุมชนขององคก์รการบริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพอก มีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาองค์กรชุมชนดา้น
งบประมาณโดยก าหนดลงในแผนพฒันาต าบล และจดัสรรให้กลุ่มตามความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของกลุ่มเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานมี
บทบาทในการพฒันาองค์กรชุมชนดา้น วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ สนบัสนุนวสัดุฝึกอบรม มีการจดั
อบรมสัมมนาเก่ียวกบัการบริการจดัการเพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้ ความเขา้ใจ น าไปพฒันากลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจดัเวที 
ประชาคมการฝึกอบรมสัมมนา การแข่งขนักีฬาต าบลหนองพอก รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทัว่ไปสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
  ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และกุมภการ สมมิตร (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนัของระบบสร้างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญ ว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
แนวโน้มในอนาคต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบ
สร้างเสริมสุขภาพในช่วง พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555  2) เพื่อประเมินสถานการณ์ โอกาส ภยัคุกคาม  
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ในระบบสร้างเสริมสุขภาพ โดยอา้งอิงจากสาระในธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  และ 3) เพื่อให้ขอ้เสนอแนะทิศทางท่ีควรจะเป็นในการก าหนดภาพอนาคตหรือภาพพึงประสงค์
ในอีก 10 ปี ขา้งหนา้ในมุมมองของนกัวชิาการ 
 ผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการออกก าลังกาย ด้านภาวะขาดกิจกรรมทางกาย (การออก    
ก าลงักาย) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 3 
ปี พ.ศ. 2547 กับการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2552     
ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข พบวา่ 1) ประชาชนไทย อายุ 15 ปี ข้ึนไป มีกิจกรรมเคล่ือนไหว
และออกก าลงักายไม่เพียงพอในอตัราลดลง จากร้อยละ 22.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 18.5 ในปี พ.ศ. 
2552 โดยพบในกลุ่มอาชีพท่ีมีลกัษณะไม่ตอ้งใชแ้รงกายมาก เช่น งานเสมียน นกัวิชาการ ผูบ้ริหาร 
ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ และแม่บา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมให้ออกก าลงักายเพิ่มเติม ซ่ึงมีการ
สูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาสุขภาพเป็นจ านวนเงิน 175,000 ลา้นบาท  2) ประชากรไทยอายุ 15 ปี
ข้ึนไป มีกิจกรรมทางกาย คือ การท างาน การเดินทาง และกิจกรรมยามวา่ง อยูใ่นระดบัเพียงพอ คือ
มีกิจกรรมทางกายตั้ งแต่ระดับปานกลางข้ึนไป (ออกแรงต่อเน่ือง 10 นาทีข้ึนไป) ร้อยละ 81.5       
ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นกิจกรรมทางกาย ระดบัมาก ร้อยละ 56 เช่น การยกของหนกั งานก่อสร้างขดุดิน 
เตน้แอโรบิก วิ่ง เป็นตน้ และกิจกรรมทางกาย ระดบัปานกลาง ร้อยละ 25.5 เช่น การท างานบา้น   
ถือของเบา ๆ เดินไปมา เป็นตน้ เฉล่ียคนไทยมีกิจกรรมทางกายยามว่าง เท่ากบั 81.4 นาทีต่อวนั     
3) กลุ่มผูมี้กิจกรรมทางกาย กลุ่มท่ีมีการเคล่ือนไหวทางกาย และการออกก าลงักายเพียงพอมีสูงสุด
ในช่วงอายุ 37 – 59 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน รองลงมา คือ ช่วงอายุ 15 – 27 ปี และต ่าสุดคือกลุ่มอายุ 80 
ปีข้ึนไป  4) การออกก าลงักาย ในปี พ.ศ. 2553 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายท่ี
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไม่ต ่ากว่า 520,000 คน  
ซ่ึงใกลเ้คียงกบั ปี พ.ศ. 2552 
  ผลงานความก้าวหน้าท่ีส าคญัด้านการออกก าลงักาย 1) ส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรม  
ทางกายในชีวิตประจ าวนัผ่านกิจกรรมทั่วประเทศ 2) ขยายภาคีเครือข่ายท่ีมีมาตรการส่งเสริม      
การออกก าลงัทัว่ไทยร่วมจดักิจกรรมออกก าลงักายทัว่ไทย และ 3) สร้างนวตักรรมให้คนไทยออก
ก าลงักายสนุก ท าไดทุ้กท่ี 

 กญัญพร ภูแสนกล้า (2553) ศึกษาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี มีการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬา
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีขั้นตอนการวางแผนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการด าเนินงาน
และงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน มีการสนับสนุนการด าเนินงานและงบประมาณ    
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ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการสนับสนุนการด าเนินงานและ
งบประมาณ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้จดัสรรให้กิจกรรมกีฬาชุมชน จ านวนงบประมาณ     
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจดัสรรให้กิจกรรมกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล มีการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา และสถานท่ีในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสนามกีฬาในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
การสนับสนุนอุปกรณ์ และสถานท่ีในการพฒันาสนามกีฬา หรือสนามท่ีเป็นการเล่นกีฬาโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประชาสัมพนัธ์ คือ การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการชุมชนเร่ือง
กิจการกีฬาชุมชน และการจดักิจกรรมเล่นกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดีในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
68 โดยมีขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ คือ มีการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการชุมชนเร่ืองกิจกรรมกีฬา
ชุมชน และมีการจดักิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการจดักิจกรรมการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 65.6 ปัญหาการด าเนินงาน
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดั
อุบลราชธานี โดยประสบปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชน 
2) ปัญหาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ปัญหาเน่ืองจากการไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 
เป็นตน้ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงทางผูศึ้กษาไดร้วบรวมศึกษา คน้ควา้
ขอ้มูล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในการศึกษาเน่ืองดว้ยการศึกษา “กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬา  
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน” น้ี 
สามารถน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาและการก าหนดแนวทางการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงการศึกษา
นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การศึกษากระบวนการจดักิจกรรมกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่องและ   
ผลของการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานดา้นส่งเสริมกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดงันั้น แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาของผูศึ้กษา ดงัต่อไปน้ี 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) โดยมีวตัถุประสงค ์    
เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
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ภาพที ่ 2.1   กรอบแนวคิดการวจิยั 
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สุขภาวะเยาวชน 

การจัดการกฬีาเพือ่มวลชน 

กระบวนการนโยบาย 

การได้มาซ่ึงนโยบาย 

1. การศึกษาขอ้มูลบริบทพ้ืนท่ีและความ

เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์ในระดบัต่างๆ 

2. การก าหนดนโยบาย 

3. การน านโยบายจากนามธรรมสู่

รูปธรรมตามกระบวนการนโยบาย 

การน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

1. การศึกษาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งการการน า

นโยบายสู่การปฏิบติั 

2. การมีส่วนร่วมในการน านโยบายสู่การ

ปฏิบติั 

 

การประเมนิผลนโยบาย 

1. ปัญหาและความตอ้งการของผลลพัธ์ท่ี

เกิดจากนโยบาย 

2. ความพึงพอใจในนโยบายการ

บริหารงานดา้นการจดัการกีฬาเพ่ือ

มวลชนส าหรับเยาวชน 

ข้อมูลย้อนกลบัสู่การปรับปรุงกระบวนการนโยบาย 
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  บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 
รูปแบบกำรวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัแบบผสมผสาน (Mix Method) โดยศึกษานโยบายของ
ผูบ้ริหาร (Policy) เอกสารทางวิชาการ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล ข้อมูลนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นกีฬามวลชนท่ีส่งผลต่อกระบวนการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนอล่อง และการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)     
ในการศึกษาความตอ้งการของเยาวชน และส ารวจความพึงพอใจและทศันคติของผูป้กครอง เยาวชน 
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมกีฬามวลชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง  
ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัวธีิด าเนินการวจิยัและน าเสนอเป็นหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
          กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 ใชว้ิธีแบบเจาะจง โดยการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นคณะผูบ้ริหารและบุคลากร 
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบการบริหารจดัการกีฬาเพื่อมวลชนเทศบาลต าบลหนองล่องจ านวน 10 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ใช้วิธีแบบเจาะจง เป็นนักกีฬา (เยาวชน) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 15 – 25 ปี แต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นละ 10 คน จ านวน 9 หมู่บา้น รวม 90 คน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ี 3  เป็นประชากรในเขตเทศบาลต าบลหนองล่องท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้น ผูน้ า
ทางดา้นกีฬาและผูป้กครองเยาวชน เยาวชน ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการใช้
จ  านวนเยาวชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองล่องเป็นหลัก โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่าง        
ในกรณีท่ีประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite Population)   
  สูตรท่ีใชใ้นการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
 
                                      n      =           N 
                                                          1 + Ne2 
 
             e     คือ   ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในรูปของสัดส่วน = 0.05 



45 

 

 สามารถค านวณไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
ตำรำงที ่ 3.1  กลุ่มตัวอย่ำงที ่3  

 
 

หมู่บ้ำน 

กลุ่มประชำกร  
(เยำวชนช่วงอำยุ 15 – 25 ปี) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(เยำวชนช่วงอำยุ 15 – 25 ปี) 

ชำย  
(คน) 

หญงิ 
(คน) 

จ ำนวน  
(คน) 

ชำย  
(คน) 

หญงิ 
(คน) 

จ ำนวน 
(คน) 

1 49 71 120 17 25 42 
2 46 34 80 16 12 28 
3 38 35 73 17 15 32 
4 43 42 85 15 18 33 
5 36 24 60 13 8 21 
6 36 43 79 13 15 28 
7 33 26 59 12 9 21 
8 41 38 79 14 14 28 
9 38 36 74 13 13 26 

รวม 339 330 669 100 87 187 
  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน ผูต้อบแบบสัมภาษณ์สามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองนโยบายเป็นหลกั 

 2.  แบบส ารวจความตอ้งการส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1   เป็นแบบส ารวจเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบส ารวจรายการ (Check – List) ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ วฒิุทางการศึกษาและ
อาชีพ 
              ตอนท่ี 2   เป็นแบบส ารวจเก่ียวกบัความตอ้งการของผูต้อบแบบส ารวจ เป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check – List) ในหวัขอ้ตอ้งการหรือไม่ 
               ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ   
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 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจ และทศันคติในกระบวนการส่งเสริมกีฬาส าหรับเยาวชน  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 3 ดา้น ไดแ้ก่     

  1)   ดา้นบุคลากร 
  2)   ดา้นการบริหารจดัการ  
  3)   ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก   

   ตอนท่ี 3   ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในกระบวนการส่งเสริมกีฬาส าหรับ
เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 
  4.  วธีิสร้างเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
           4.1  ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการและงานวจิยั 
           4.2   น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั 
            4.3  สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แล้วเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และหาดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ข 
            4.4  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.  การบริหารจดัการกีฬาและการฝึก 
   กำรจัดกจิกรรมด้วยกฬีำฟุตซอล   

1)   ท าการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาฟุตบอลเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ 
   2)   สัปดาห์ท่ี 10 จดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล โดยแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 ทีม 

โดยให้ผูฝึ้กสอนเป็นผูป้ระเมินทกัษะของเด็กและเยาวชนให้แต่ละทีมมีทกัษะใกลเ้คียงกนั แลว้จดัการ
แข่งขนัแบบพบกนัหมด 

กำรจัดกจิกรรมด้วยกฬีำวอลเลย์บอล   
1)   ท าการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ 

  2)   สัปดาห์ท่ี 10 จดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล โดยแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 ทีม 
โดยให้ผูฝึ้กสอนเป็นผูป้ระเมินทกัษะของเด็กและเยาวชนให้แต่ละทีมมีทกัษะใกลเ้คียงกนั แลว้จดัการ 
แข่งขนัแบบพบกนัหมด 

   กำรจัดกจิกรรมด้วยกฬีำมวยไทย  
   ฝึกทกัษะมวยไทยเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยไม่จดัการแข่งขนั 
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 สถำนทีด่ ำเนินกำรวจัิย 

1. ฟุตซอล ด าเนินการจดักิจกรรมสนามฟุตซอล เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จงัหวดัล าพนู 

2. วอลเลยบ์อล ด าเนินการจดักิจกรรมสนามวอลเลยบ์อล โรงเรียนบา้นท่าหลุก ต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 

3.  มวยไทย ด าเนินการจัดกิจกรรมเวทีมวยบ้านท่าหลุก ต าบลหนองล่อง อ าเภอ 
เวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ผูว้ิจยัน าแบบการสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์โดยตรงกบัคณะผูบ้ริหารและบุคลากรท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองล่อง จงัหวดัล าพูนโดยมีการบนัทึกเทปและกรอกเอกสารยืนยนัการสัมภาษณ์ทุกคร้ัง และ   
น าขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมาถอดเทป  
        2.  ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจาก ผูใ้หญ่บา้น, ผูน้  าทางดา้นกีฬาและผูป้กครองนกักีฬา และ
เก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงใชเ้วลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถามในวนันั้น 
        3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืน  
        4.  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดม้าด าเนินการตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 
  
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
          ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดบัขั้นตอน 
ดงัน้ี 
               ตอนท่ี 1   ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
               ตอนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพูน เก่ียวกบักระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองล่อง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย โดยถือเกณฑ ์ดงัน้ี  
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      ค่ำเฉลีย่    แปลควำมหมำย 
   4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก 
   2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
               ตอนท่ี 3  เป็นการสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด เป็นการใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
 
 สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพเคร่ืองมือ 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  เพื่อวดัความเท่ียงตรง (Validity) 
 

R
IOC

N

  

 
           เม่ือ     IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา 
                             R   แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
                           N         แทน   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 
    สถิติพืน้ฐำน 
           1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 
           2.  ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) 
 

   
x

x
N


  

 
           เม่ือ   x           แทน     ค่าเฉล่ีย 
                    x      แทน     ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
                   N         แทน     จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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  3.  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 

 
2

. .
x x

S D
N





 

 
          เม่ือ     . .S D    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                      x          แทน  คะแนนระดบัการประเมิน 
                      x          แทน   ค่าเฉล่ีย 
                     N         แทน   จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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  บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

 ผลการวิจยั เร่ืองกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนใน    
เขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน สามารถน าเสนอผลการวิจยั
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1   นโยบายดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล ต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 ตอนท่ี 2   กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัด้านการจดัการกีฬามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 ตอนท่ี 3   ประเมินผลการกระบวนการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
 
ตอนที่  1   นโยบายด้านการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล ต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
  ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พุทธศกัราช 2542
บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องท าและอาจจะจดัท าบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน โดยให้การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคญั ในส่วนของการแถลงนโยบายบญัญติัว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าท่ี   
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวนั นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
จากบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มีเจตนารมณ์ท่ีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะและจากภารกิจอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในฐานะนายกเทศมนตรี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งก าหนดนโยบาย 
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ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชน ความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วน 
ภายใตศ้กัยภาพและขอ้จ ากดัของเทศบาล นโยบายของทางภาครัฐเพื่อใหก้ารพฒันาต าบลหนองล่อง
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างย ัง่ยืน บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
เครือข่ายเป็นส าคัญ ทั้ งน้ี เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลหนองล่องโดยรวม       
นายเพลิน วรพงศว์ฒันา นายกเทศมนตรีต าบลหนองล่อง จึงไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไว ้จ านวน 8 ดา้น เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหนองล่อง 
ดงัน้ี (นกัจดัการงานทัว่ไป, 2555) 
  วสัิยทัศน์   “ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม” 
  นโยบายหลกั  การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  
   นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน คือ ยุทธศาสตร์       
การพฒันาดา้นท่ี 4 ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและนนัทนาการ  ขอ้ท่ี 6
ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการของชุมชน 
 จากนโยบายการบริหารดังกล่าว ถือเป็นแนวทางท่ีก าหนดการพฒันาองค์กรเทศบาล
ต าบลหนองล่องสู่การวิเคราะห์องค์กร ปัญหาความต้องการ ปัจจยัภายนอก ซ่ึงได้แก่ นโยบาย     
การพฒันาประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน นโยบายการพฒันาจงัหวดัและนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูท่ี้มีหน้าท่ีส าคญัในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลจะต้องรวบรวมจากส่วนงานทุกส่วน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสู่การจัดท า
แผนพฒันาในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปีแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีสู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบญัญติั ซ่ึงเป็นการเสนอแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ท่ีส าคญั คือ การก าหนดโครงการและกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรมในเทศบญัญติันั้น ถือเป็นการก าหนดแผนการด าเนินงานวา่ใน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลหนองล่องได้
ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนงาน หมวด รายการ โครงการ และจ านวนงบประมาณ        
ท่ีสอดคล้องและสมดุลกนั ระหว่างประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ท่ีส าคญัความ
สอดคลอ้งท่ีจ าเป็นตามระเบียบการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ รายการ 
โครงการกิจกรรมท่ีมีมติใหก้ าหนดเป็นค่าใชจ่้ายในเทศบญัญติัจะตอ้งปรากฏในแผนพฒันาเทศบาล  
 เม่ือมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีบรรจุอยู่ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้ว      
การจดัท าโครงการจะต้องมีระเบียบ กฎหมายเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 โดยมีการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม     
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การแข่งขันกีฬา ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถตั้ งงบประมาณและใช้จ่าย
งบประมาณ ตามท่ีตั้งไวไ้ดไ้ม่เกินอตัราส่วนของรายไดจ้ริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ไม่รวม
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ส าหรับเทศบาลเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยแยกเป็น 3 หมวด 
ดงัน้ี 
 หมวดที ่1  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้เบิกได้ตามรายการ  
 1.  ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีพิธีทางศาสนาในการจดังานคร้ังนั้น ให้เบิกไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท 
เว ้นแต่ในกรณี มีการท าพิ ธีทางศาสนาตั้ งแต่  2 ศาสนาข้ึนไป เบิกได้ไม่ เกิน  50,000 บาท    
   2.  ค่ารับรอง เป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ไม่เกินคนละ 50 บาทต่อวนั และค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวนั 
  3.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง ให้เบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจ่ายจริง 
 4.  ค่าใชจ่้ายในการประกวดหรือแข่งขนั  
        4.1 ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน เจา้หน้าท่ีของรัฐ ไม่เกิน 400 บาทต่อวนั บุคคล 
ภายนอกท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไม่เกิน 800 บาทต่อวนั 
        4.2 ค่าโล่หรือถว้ยรางวลั ไม่เกินช้ินละ 3,000 บาท 
  4.3 เงินหรือของรางวลันอกเหนือจาก ข้อ 4.2 ให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ  
 5.  ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ใหเ้บิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและประหยดั 
 6.  ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์งาน เบิกไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 20 ของประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
 7.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งในการจดังานให้เบิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและ
ประหยดั 
 หมวดที ่2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีา แบ่งเป็น 2 กรณี 
  1.  กรณีการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   1.1 ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม เบิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
  1.2 ค่าอุปกรณ์กีฬา เบิกเท่าท่ีจ  าเป็นและประหยดั 
  1.3 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีสนาม เบิกไดค้นละไม่เกิน 200 บาทต่อวนั 
   1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไม่เกิน 400 บาทต่อวนั 
  1.5 มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไม่เกิน 800 บาทต่อวนั 
    1.5.1 ค่าจดัท าป้ายช่ือ เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 
       1.5.2  ค่าโล่หรือถว้ยรางวลั ไม่เกินช้ินละ 3,000 บาท  
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   1.5.3 เงินหรือของรางวลัอ่ืนนอกเหลือจาก ขอ้ 1.5.2 เบิกไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 
ของประมาณค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
   1.5.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 
  2.  กรณีการแข่งขนักีฬาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กีฬาส าหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายของนกักีฬาได ้ดงัน้ี 
  2.1 ค่าชุดกีฬา ชุดละไม่เกิน 200 บาท 
  2.2   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ไม่เกิน 50 บาท/คน/วนั 
     2.3  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ไม่เกิน 100/คน/วนั 
  หมวดที ่3   การส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้เบิกได้ตาม ดงัน้ี  
  1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับผูค้วบคุม หรือผูฝึ้กสอน และนักกีฬา ให้เบิกไดต้ามจริงตามสิทธิ   
ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
  2.  ค่าตอบแทนผูฝึ้กสอนท่ีมิใช่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เบิกไดไ้ม่เกิน 800 บาทต่อวนั 
  3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา เบิกได้ไม่เกิน 6 วนั ค่าอาหารไม่เกิน 100 บาทต่อวนั
ค่าตอบแทนผูฝึ้กสอน เบิกไดไ้ม่เกิน 4 คน คนละไม่เกิน 400 บาท 
  4.  ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเทา้ ถุงเทา้ ของผูค้วบคุมหรือ  
ผูฝึ้กสอนและนกักีฬา ใหเ้บิกเท่าท่ีจ  าเป็นและประหยดั 
   จากระเบียบดงักล่าวเทศบาลต าบลหนองล่องสามารถด าเนินการได้ทั้งในส่วนของการ
ฝึกอบรมและการจดัการแข่งขนักีฬาส าหรับเยาวชนและสามารถด าเนินการต่อในระดบัของการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขนัในระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยโครงการจะต้องระบุรายละเอียดการ
ด าเนินการ เช่น  
  1. การจดัฝึกอบรมทกัษะกีฬา ประเภทกีฬา วิทยากร จ านวนวนั จ านวนคน สถานท่ี 
วสัดุและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2. การจดัการแข่งขนัเร่ิมจากก าหนดการ ระยะเวลา จ านวนทีมจ านวนสนามแข่งให้
สัมพนัธ์กบัสูจิบตัร คณะกรรมการจดัการแข่งขนั คณะกรรมการประจ าสนาม คณะกรรมการตดัสิน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ารางวลัถว้ยรางวลั ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทั้ งน้ี การส่งเสริมกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองล่องนั้ น
ค่าใช้จ่ายตอ้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2559 ด าเนินการตามหมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 2 ตามความเหมาะสมและมีการติดตามประเมินผล
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โครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการทุกคร้ังเม่ือจดักิจกรรมแล้วเสร็จ โดยมีกองการศึกษาและ   
กองคลงัมีหนา้ท่ีจดัท ากิจกรรมและตรวจสอบควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปกระบวนการนโยบายของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู เป็นรูปภาพดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

  กระบวนการนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.1   สรุปกระบวนการก าหนดนโยบาย 
 

 

สังเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน บริบทของ
องคก์รประกอบ

ปัจยัต่าง ๆ 

 

กฎหมาย 
ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

แผนพฒันาชาติ 

ยทุธศาสตร์ชาติ 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชติ 

 

นโยบายต่าง ๆ  
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

- จงัหวดั – อ าเภอ 
-  

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 
อุปสรรค ขององคก์ร 
ชุมชนตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชน 

นโยบายการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

ก าหนดการพฒันา
ตามนโยบาย 

น ามาจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ 
(ดา้นการกีฬา) 

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

การจดัการกีฬาเพ่ือ
มวลชน ส าหรับ
ประชาชน 

 

แผนพฒันาสามปี 

(กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา) 
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ตอนที่  2   กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
 การศึกษากระบวนการนโยบายดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู คร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากผูก้  าหนดนโยบาย 
(Policy Makers) หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี คณะบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าส่วน หรือเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
แบบสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขอ้บญัญติั 
เทศบญัญติั แผนปฎิบติัการสามปี ซ่ึงผลการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการส่งเสริมกฬีาเพือ่มวลชน หรือไม่ อย่างไร 
  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน เป็นการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน ด้านนันทนาการ อนุรักษ ์
ส่งเสริมและเผยแพร่ การละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบา้น พฒันาโครงการพื้นฐานทางการกีฬาให้
ได้มาตรฐาน โดยมีการประสานงานร่วมกบัองค์กรท่ีเก่ียวเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ ว่าด้วย  
การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
ในพื้นท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเน้นจุดรวมเยาวชนให้รักการออกก าลงักาย เพื่อสุขภาพ 
หลีกเล่ียงการยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด ได้ออกก าลงักายและได้เล่นกีฬาอย่างทัว่ถึง เพื่อสุขภาพและ
พลานามยัท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์ เล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ
สังคม  

  การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงหนองล่องดา้นการส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงาน
ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน มีขั้นตอนในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่การปฏิบติั
อยา่งเป็น เช่น การก าหนดนโยบาย การจดัท าแผน การน าแผนสู่การปฏิบติั คือ การจดัท าเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมกีฬา การปฏิบติัตามแผน และการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ 
  2.  มีความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานด้านบริหารจัดการกีฬา เพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลหนองล่อง 
  มีการส่งเสริมจดักิจกรรมดา้นกีฬาไม่วา่จะเป็นการจดัภายในหมู่บา้นในต าบลหนองล่อง 
หรือในสถานศึกษา ซ่ึงจะมีการสนับสนุนการจดัโครงการหรือกิจกรรมอยู่เป็นประจ าด าเนินการ
จดัหานกักีฬาหรือผูรั้กทางดา้นกีฬาเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬากบัเทศบาลหนองล่อง ปลุกจิตส านึกและ
ตระหนักให้เห็นคุณค่าของกีฬาว่ามีผลดีอย่างไร และเกิดการรวมตวัและสามารถดึงงบประมาณ   
เขา้มาสู่เยาวชนได ้สามารถจ าแนกแนวทางการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 
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  2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัหางบประมาณในการด าเนินงาน 
      2.2 จดัหาสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาท่ีไดม้าตรฐานปลอดภยัใหเ้พียงพอ 
      2.3  จดัการแข่งขนักีฬาเพื่อสร้างความสามคัคีในแต่ละปี 
     2.4 จดัหาบุคลากรดา้นการกีฬา เพื่อฝึกสอนเยาวชนในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท 
     2.5 จดัท าโครงการเพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา การออก
ก าลงักาย 
   2.6  ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัหางบประมาณในการด าเนินงาน 
      2.7  จดัหาสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาท่ีไดม้าตรฐานปลอดภยัใหเ้พียงพอ 
     2.8  จดัการแข่งขนักีฬาเพื่อสร้างความสามคัคีในแต่ละปี 
     2.9 จดัหาบุคลากรดา้นการกีฬา เพื่อฝึกสอนเยาวชนในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท 
     2.10  จดัท าโครงการเพื่อให้เยาวชน ตระหนกัถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา การออก
ก าลงักาย 
            2.11 ประชาสัมพนัธ์ ใหอ้งคก์รต่างๆสนบัสนุน กิจกรรมกีฬาและเยาวชน 

 การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬา      
เพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ให้ความเห็นดา้นแนวทางการด าเนินการขององค์กร  
ในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ปัจจุบนัในพื้นท่ีนั้นยงัมี
การจดักิจกรรมท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเยาวชนในระบบสถานศึกษานอกสถานศึกษา 
และเยาวชนทัว่ไปในสถานประกอบการหรือเยาวชนท่ีเป็นแรงงาน ซ่ึงการด าเนินงานนั้นจะตอ้งมี
การวางแผนตั้งแต่รูปแบบการด าเนินงาน งบประมาณ สถานท่ี และท่ีส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบับริบท
ของพื้นท่ี องคก์ร ชุมชน และความเป็นไปไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดรับกบัความตอ้งการ
ของเยาวชนในพื้นท่ีเป็นส าคญั 
  3.  ประโยชน์ของกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนในพืน้ที่ 
   3.1 เยาวชนออกก าลังกายเล่นกีฬามากข้ึนท าให้มีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และสังคม 
        3.2 เยาวชน มีจริยธรรม มีระเบียบวินยั น ้ าใจนกักีฬา เคารพกฎ กติกา มีความสามคัคี
ในทีม 
        3.3  เยาวชนมีสถานท่ี และอุปกรณ์กีฬาท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ 
       3.4  เยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
   3.5  ประโยชน์ท่ีไดรั้บเยาวชนใช้เวลาว่างหันมาฝึกซ้อมกีฬาท่ีจะมีการจดัแข่งขนั
ภายในต าบลและสร้างความสามคัคี และท าใหเ้ด็กและเยาวชนเองหนัมาเล่นกีฬาแทนการเล่นเกม 
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   3.6  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและจิตใจ รวมทั้ งมีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ ความ
สามคัคี และความมัน่ใจ ในดา้นกีฬา 
  3.7  เพื่อพฒันาความมีจริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย มีน ้ าใจนักกีฬา เคารพกฎ 
กติกา ในการใชชี้วติร่วมกนั 
  3.8  พฒันาทกัษะการเล่นกีฬา 
 การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่องด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ กล่าวถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีทั้งประโยชน์ต่อเยาวชน
โดยตรงทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ประโยชน์ต่อองคก์รและชุมชน เพื่อลดปัญหาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรักสมานสามคัคี
ในหมู่คณะ 
  4. มุมมองของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดว่าองค์กรมีแผนงานหรือโครงการด้าน
การพฒันากฬีามวลชนส าหรับเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 
   ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวกบัการกีฬา โดยมีการวางแผนการจดัตั้ง
งบประมาณไวใ้นเทศบญัญัติ การด าเนินการตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไวใ้นลักษณะของความ
ต่อเน่ือง ขยายกลุ่มเป้าหมาย มีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน ทั้งการให้ความรู้ กระตุน้การเขา้ร่วม
และผลการจดักิจกรรม เป็นตน้ สามารถสรุปมุมมองการพฒันากีฬามวลชน ดงัน้ี  
    4.1  จดัสรร งบประมาณ เพื่อการแข่งขนักีฬาแก่เยาวชนทุกปีและต่อเน่ือง 
           4.2  พฒันาทกัษะ กีฬา ชนิดต่างๆ ใหท้ดัเทียมระดบัสากล 
           4.3 ส่งเสริมการจดัการแข่งขนักีฬาในโรงเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
            4.4  ชกัชวนใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมในการสนบัสนุนการกีฬา ในชุมชน 
  4.5  มีการจดังานกีฬาเยาวชน ประชาชน และกีฬาสัมพนัธ์ทุกปี 
        4.6 จดังบประมาณในดา้นสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา และบุคลากรดา้นกีฬาพอเพียง 
        4.7 ส่งเสริมการจดัการแข่งขนักีฬาในโรงเรียนและชุมชน 
  การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่องด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ทราบถึงการก าหนดแผนงานหรือโครงการดา้นการพฒันา
กีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนนั้นอยูใ่นแผนในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายอยูแ่ลว้ แต่องค์กร
ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะต่อเน่ือง และมีการทบทวน ประเมินผล ติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางพฒันาด าเนินการ และสร้างการกระตุน้ให้กิจกรรมล่ืนไหล 
ไม่หยดุ ท าแลว้หยดุจะไม่เกิดผลในระยะยาวได ้
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  5. องค์กร บุคคล ใดบ้างที่มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน         
ในพืน้ที ่
   5.1 ทุกหน่วยงานทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลหนองล่อง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล อ าเภอเวียงหนองล่อง สถานศึกษา ชุมชน และเยาวชน มีส่วนร่วมในดา้นจดัการ
แข่งขนักีฬา จดัหาสถานท่ี วนั – เวลา ในการแข่งขนัออกก าลงักาย 
         5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลหนองล่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอเวยีงหนองล่อง มีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณ จดัหางบประมาณสนบัสนุนทั้งสถานท่ี 
อุปกรณ์กีฬา บุคลากร รางวลั การจดัการแข่งขนักีฬา บุคลากร เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละดา้น 
        5.3 หน่วยงานด้านกีฬา สถานศึกษา มีส่วนร่วมในด้านการสนับสนุนบุคลากร     
ในการฝึกสอนกรรมการตดัสิน 
   5.4 ประชาชนในชุมชน 
   การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬา      
เพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬา    
เพื่อมวลชนน้ีตอ้งมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร นกับริหาร 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านกีฬา เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน สถานศึกษา ชุมชน
หน่วยงานราชการตั้งแต่ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนไป 
  6. ปัจจุบันนี้กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่องเป็นอย่างไร 
   6.1  ส่งเสริมให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา ทั้งในสถานศึกษาและ   
ในชุมชน โดยอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น 
  6.2  ส่งเสริม จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในพื้นท่ีทุกปี 
        6.3  ส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั 
        6.4  ส่งเสริม สนบัสนุน อุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่เยาวชนในพื้นท่ี 
   6.5 ตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและโครงการ  
   6.6  ตอ้งวางแผนใหค้รอบคลุมและเนน้การติดตามประเมินผล 
        6.7  กลุ่มต่าง ๆในหมู่บา้น 
   6.8  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในพื้นท่ี  ทุกปี และสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการส่งเสริมนกักีฬา เขา้ร่วมแข่งขนัระดบัอ าเภอ จงัหวดั สโมสรต่าง ๆ และประชาสัมพนัธ์
ทุกองคก์รใหเ้นน้ความส าคญัและสนบัสนุนกีฬา 
  การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่องด้านการส่งเสริมการกีฬา       
เพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานด้านการ
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ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับประชาชนของเทศบาลต าบลหนองล่องมีการด าเนินการ แต่ยงัขาด
ความชัดเจนและต่อเน่ือง และการด าเนินงานตอ้งให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านทกัษะ การฝึก
ปฏิบติั และการน าไปใชไ้ด ้
  7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่องมีหรือไม่ อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
   ศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬา
มวลชนส าหรับเยาวชน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการแบ่งออกเป็น 

  7.1 ขาดแคลนงบประมาณในการท ากิจกรรม 
  7.2 บุคลกรมีจ ากดั และขาดทกัษะดา้นกิจกรรมกีฬา 
  7.3 จ านวนเด็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลดลง 
  7.4  เด็กขาดความสนใจในการเล่นกีฬา 
  7.5  ขาดความพร้อมดา้นสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 
  7.6  กฎระเบียบขอ้จ ากดัในการด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
  1. จดัท าแผนพฒันาดา้นการกีฬาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและมีความ

ต่อเน่ือง 
  2.  จดัสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
  3.  จดักิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนท าให้เด็กและเยาวชนท่ีศึกษานอกพื้นท่ีได้มี

โอกาสร่วมกิจกรรม 
  8. ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ 
  การศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงหนองล่อง ดา้นการส่งเสริมการกีฬา
เพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่มีขอ้คิดเห็นว่า บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถใน
การฝึกสอน ทกัษะด้านกีฬา ไม่สนับสนุนการกีฬาเท่าท่ีควร กลวัเด็กเรียนได้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เกณฑ ์
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ตอนที่  3   ประเมินผลการกระบวนการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน  
  1. ศึกษาจากความต้องการเด็กและเยาวชนในการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 
ส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
   ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 46 คน (ร้อยละ 51.1) เพศหญิง 44 คน (ร้อยละ 
48.9) และมีอายุ 19 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.3) รองลงมา คือ อายุ 22 (ร้อยละ 21.3) มีค่าอายเุฉล่ีย 20 
ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.มากท่ีสุด ร้อยละ 65.6 สถานะเป็น
นักเรียนนักศึกษาในระบบ ร้อยละ 61.1 ภาวะสุขภาพแข็งแรง   คิดเป็นร้อยละ 86.8 และมีความ
สม ่าเสมอในการเล่นกีฬา คือ เล่นกีฬาเป็นบางคร้ัง (เดือนละไม่เกิน 5 วนั) คิดเป็นร้อยละ 48.9 
ดงัตารางท่ี 4.1  
 

 ตารางที ่ 4.1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป (n = 90) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
                    ชาย 46 51.1 
                    หญิง 44 48.9 
2.  อายุ     
                    15  ปี 7 7.8 
                    16  ปี 15 16.7 
                    17  ปี 10 11.1 
                    18  ปี 5 5.5 
                    19  ปี 22 24.4 
                    20  ปี 4 4.4 
                    21  ปี 5 5.5 
                    22  ปี 19 21.1 
                    23  ปี - - 
                    24  ปี 2 2.1 
                    25  ปี 1 1.1 
Min. = 15 ปี, Max. = 25 ปี, Mean = 20 ปี   
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ตารางที ่ 4.1   (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป (n = 90) จ านวน (คน) ร้อยละ 

3.  วุฒิการศึกษา 
                    มธัยมศึกษาตอนตน้ 
                    มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 
                    ปวส. หรืออนุปริญญา 
                    ปริญญาตรี 
                    สูงกวา่ปริญญาตรี 

21 
59 
9 
1 
- 

23.3 
65.6 
10.0 
1.1 
- 

4.  สถานะ 
                   นกัเรียน  
                   เยาวชนนอกระบบการศึกษา 
                   อ่ืน ๆ 

64 
16 
10 

71.1 
17.8 
1.1 

5.  สุขภาพ   
                 แขง็แรง 
                 พิการ 
                 โรคประจ าตวั 

79 
1 

10 

87.8 
1.1 

11.1 
6.  ความสม ่าเสมอในการเล่นกฬีา   
                เล่นกีฬาเป็นประจ า (เล่นกีฬา เดือนละ 5 วนัข้ึนไป)    
                เล่นกีฬาบางคร้ัง (เล่นกีฬา เดือนละไม่เกิน 5 วนั) 
                ไม่เคยเล่นกีฬาเลย แต่มีความสนใจ 

36 
44 
10 

40 
48.9 
11.1 

 จากตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 46 คน (ร้อยละ 51.1) เพศหญิง 44 คน 
(ร้อยละ 48.9) และมีอายุ 19 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.3) รองลงมา คือ อายุ 22 (ร้อยละ 21.3) มีค่าอายุ
เฉล่ีย 20 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มากท่ีสุด ร้อยละ 65.6 สถานะ
เป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบ ร้อยละ 61.1 ภาวะสุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 86.8 และมีความ
สม ่าเสมอในการเล่นกีฬา คือ เล่นกีฬาเป็นบางคร้ัง (เดือนละไม่เกิน 5 วนั) คิดเป็นร้อยละ 48.9 
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ตารางที ่ 4.2  ประเภทกฬีาที่เยาวชนต้องการจัดกจิกรรม (n = 90) 

รายการ 
ความต้องการ 

จ านวน ร้อยละ 
วอลเล่ยบ์อล 68 75.6 
ฟุตซอล 56 62.2 
ฟุตบอล 55 61.1 
บาสเกตบอล 54 60 
วิง่ระยะสั้น 50 55.6 
แบตมินตนั 48 53.2 
เปตอง 47 52.2 
ตะกร้อ 44 48.9 
มวย 39 4.3.3 
วิง่มาราธอน 29 32.2 
อ่ืน ๆ - - 

 จากตารางท่ี  4.2 ส่ วนใหญ่ มีความต้องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาประเภท
วอลเล่ย์บอลสูงท่ีสุด ร้อยละ 65.6 รองลงมา ได้แก่ กีฬาฟุตซอล ร้อยละ 62.2 และกีฬาฟุตบอล          
ร้อยละ 61.1   
 
ตารางที ่ 4.3  ประเภทกฬีาที่เยาวชนต้องการจัดการแข่งขัน (n = 90) 

รายการ 
ความต้องการ 

จ านวน ร้อยละ 
วอลเล่ยบ์อล 52 57.8 
ฟุตซอล 49 54.4 
ฟุตบอล 46 51.1 
บาสเกตบอล 45 50 
วิง่ระยะสั้น 42 46.7 
แบตมินตนั 39 43.3 
เปตอง 38 42.2 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 

รายการ 
ความต้องการ 

จ านวน ร้อยละ 
ตะกร้อ 30 33.3 
มวย 28 31.1 
วิง่มาราธอน 4 4.4 
อ่ืน ๆ - - 

 จากตารางท่ี 4.3 ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้จดัการแข่งขนักีฬาประเภทฟุตซอลสูงท่ีสุด 
ร้อยละ 57.8 สรุปขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด พบว่า กลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
หนองล่องมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมฝึกหัดทกัษะกีฬาให้มีความรู้ความเขา้ใจ แต่ประเภท
กีฬาท่ีตอ้งการใหจ้ดัแข่งขนั ส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาประเภททีมหรือกลุ่ม 

 2. ศึกษาความพึงพอใจหรือทัศนคติต่อกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน เป็นการศึกษากลุ่ม
ผูป้กครองของเยาวชน ประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 
เช่น คณะกรรมการชุมชน เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา ผลการศึกษา ดงัตารางท่ี 4.4  
   
ตารางที ่ 4.4   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป (n = 187) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
                    ชาย 100 53.5 
                    หญิง 87 46.5 
2.  อายุ     
                    20 – 30  ปี 50 26.7 
                    31 – 40  ปี 60 32.1 
                    41 – 50  ปี 13 6.9 
                    51 – 60 ปี 52 27.8 

 
 



64 

 

ตารางที ่ 4.4 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป (n = 187) จ านวน (คน) ร้อยละ 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
                    ประถมศึกษา 38 20.3 
                    มธัยมศึกษาตอนตน้ 42 22.5 
                    มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 55 29.4 
                    ปวส. หรืออนุปริญญา 19 10.2 
                    ปริญญาตรี 31 16.6 
                    สูงกวา่ปริญญาตรี 2 1.1 
4.  อาชีพ  
                    นกัเรียน / นกัศึกษา 35 18.7 
                    ขา้ราชการ 14 7.5 
                    ขา้ราชการบ านาญ 3 1.6 
                    พนกังานราชการ 21 11.2 
                    คา้ขาย 12 6.4 
                    พ่อบา้น แม่บา้น 4 2.1 
                    เกษตรกร 20 10.7 
                    รับจา้ง 78 41.7 
                    อ่ืน ๆ  - - 

 
  จากตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 100 คน (ร้อยละ 53.5) เพศหญิง 87 คน 

(ร้อยละ 46.5) และช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 31 – 40 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.1) รองลงมา 
คือ ช่วงอายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 27.8) วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
มากท่ีสุด ร้อยละ 29.4 และอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.7   
  ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
ดา้นบุคลากรในการด าเนินงานกีฬาเพื่อมวลชน จ านวนบุคลากร มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 53.5 บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจ มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.3 บุคลากรท างานอย่างมีขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
44.9 และบุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพฒันา มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 55.6 ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
ดา้นบุคลากรภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.13 มีความพึงพอใจในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 4.5 
  จากค่าสถิติการแปลความหมาย 
    ค่าเฉลีย่                           แปลความหมาย 
  4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.5   ระดับความพงึพอใจด้านบุคลากร 

 

รายการ คะแนนความพงึพอใจ 

ระดับ 1 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 5 ร้อยละ 

ด้านบุคลากรในการด าเนินกฬีาเพือ่มวลชน           
1. จ านวนบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่ อ

มวลชน เพียงพอและเหมาะสม 
2. บุคลากรมีความรู้ความเช่ี ยวชาญในการ

ด าเนินงาน 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจใน

การด าเนินงาน 
4. บุคลากรท างานอย่างมีขั้ นตอนและมีการ

วางแผนอยา่งเหมาะสม 
5. บุคลากรยอมรับฟังคิดเห็นเพื่อพฒันาตนเอง

และการท างาน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

50 
 

32 
 

41 
 

54 
 

39 
 

26.7 
 

17.1 
 

61.5 
 

28.9 
 

20.9 
 

100 
 

115 
 

94 
 

84 
 

104 

53.5 
 

61.5 
 

50.3 
 

44.9 
 

55.6 

31 
 

40 
 

52 
 

49 
 

44 

19.8 
 

21.4 
 

27.8 
 

26.2 
 

23.5 
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  ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
ดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนขององค์กรเทศบาล มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน     
มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8 องคก์รเทศบาลมีการด าเนินการตามแผน 
มีความพึงพอใจในระดับ 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 เทศบาลมีการทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 
เทศบาลมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.6 และเทศบาลมีการติดตามประเมินผลเพื่อพฒันากรกะบวนการด าเนินการจดัการกีฬาเพื่อ
มวลชน มีความพึงพอใจในระดับ 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดับความพึงพอใจใน
กระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนของ
องคก์รเทศบาล ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบั 4.17 มีความพึงพอใจในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 4.6 
  จากค่าสถิติการแปลความหมาย 
    ค่าเฉลีย่                           แปลความหมาย 
  4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.6   ระดับความพงึพอใจด้านองค์กร 

รายการ คะแนนความพงึพอใจ 

ระดับ 1 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 5 ร้อยละ 

ด้านการจัดการกฬีาเพือ่มวลชนขององค์กรเทศบาล 
1. เทศบาลมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ

จดัการกีฬาเพื่อมวลชนไวช้ดัเจน 
2. เทศบาลมีการด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้
3. เทศบาลมีการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน

เป็นระยะ ๆ 
4. เทศบาลมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

อยา่งเหมาะสม 
5. เทศบาลมีการติดตามประเมินผลเพื่อพฒันาการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปในทิศทาท่ีดีข้ึน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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- 
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24 
 

15 

26.7 
 
- 
 
- 
 

12.8 
 

8.0 

44 
 

100 
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74 
 

87 
 

23.5 
 

53.5 
 

29.4 
 

39.6 
 

46.5 
 

67 
 

52 
 

115 
 

71 
 

74 

35.8 
 

33.2 
 

61.5 
 

37.9 
 

39.6 

26 
 

25 
 

17 
 

22 
 

11 

13.9 
 

13.4 
 

9.1 
 

11.8 
 

5.9 
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  ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมดา้นสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม
จดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 56.1 มีความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจในระดบั 3 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ระยะเวลาในการด าเนินการเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดบั 4   
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7  การเขา้ถึงกิจกรรมการจดักีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนง่าย มีความ
พึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 และความปลอดภยัของสถานท่ีในการจดักิจกรรม
กีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 ระดบั
ความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ด้านสถานท่ี 
อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.17 มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ดงัตารางท่ี 4.7 
  จากค่าสถิติการแปลความหมาย 
    ค่าเฉลีย่                           แปลความหมาย 
  4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.7  ระดับความพงึพอใจด้านสถานที ่อุปกรณ์ 

รายการ คะแนนความพงึพอใจ 

ระดับ 1 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 5 ร้อยละ 

ด้านสถานที ่อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก           
1. ความพร้อมดา้นสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม

จดักีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
2. ความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวย

ความสะดวก 
3. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมกีฬาเพื่ อ

มวลชนส าหรับเยาวชนเหมาะสม 
4. การเข้าถึงกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ

เยาวชนไดง่้าย 
5. ความปลอดภยัของสถานท่ีในการจดักิจกรรม

กีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
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 จากตารางท่ี 4.7  ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลส าหรับเยาวชน พบว่า มีความพึงพอใจมาก คือ ระยะเวลาน้อยท่ีสุด คือ      
ความตอ้งการดา้นสถานท่ี  
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
 1.  เพื่อศึกษานโยบายด้านการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
       1.1  การก าหนดนโยบายการบริหารทอ้งถ่ินดา้นการกีฬา 
      1.2  การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัดา้นการจดัการกีฬามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
       2.1  การน ายทุธศาสตร์มาก าหนดแนวทางการพฒันาผา่นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
               2.2  การวางแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองล่อง 
      2.3  กระบวนการจดัท าแผนแบบมีส่วนร่วม  
  3.  เพื่อประเมินผลกระบวนการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
          3.1  ศึกษากระบวนการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
               3.1.1  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองล่อง แผนพัฒนา 3 ปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
              3.1.2  เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
               3.1.3  โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.2   ศึกษาความต้องการของเยาวชนในการจดักีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
   3.3   ศึกษาทศันคติ ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดักีฬา
มวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู 
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 การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 
ค าแถลงนโยบาย การอ่าน วเิคราะห์ สังเคราะห์และการสรุปผลในรูปแบบการพรรณนา  
  การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์จาก
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ านวน 10 คน เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสัมภาษณ์สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระตามหัวขอ้ท่ีก าหนด ซ่ึงจะเน้นในเร่ืองนโยบายผูบ้ริหารและการบริหารงาน
ตามนโยบาย จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และวเิคราะห์เน้ือหา ท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์  
  การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการวิจยัภาคสนาม 
(Fieldwork Research) ดว้ยวธีิการใชแ้บบสอบถาม จ านวน 2 ชุด 
  1. ส ารวจความตอ้งการของเยาวชนในการจดักีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน และใช้แบบสอบถามประเมินผลก่อนการ
ด าเนินจดักิจกรรมกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 90 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
หนองล่อง จ านวน 9 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 10 คน จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และน าเสนอ
ในเชิงพรรณนา อภิปรายตามค่าสถิติตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาแต่ละวตัถุประสงค ์ 
  2. ส ารวจศึกษาทศันคติ ความพึงพอใจของผูป้กครอง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดักีฬา
มวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน และ       
ใช้แบบสอบถามประเมินผลหลงัการด าเนินจดักิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 187 คน ซ่ึงเป็น
ผูป้กครองของเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม เยาวชน ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้มีบทบาทในชุมชนในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลหนองล่อง จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และน าเสนอในเชิงพรรณนา อภิปราย
ตามค่าสถิติตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาแต่ละวตัถุประสงค ์ 
 
สรุปผลการวจัิย 
  1.  นโยบายด้านการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน พบว่า ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช  2496 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมและพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พุทธศกัราช 2542 บญัญติัให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องท าและอาจจะท าในการ
จดัท าบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ีเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้การปฏิบติังานตามอ านาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
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และใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส าคญั ในส่วนของการแถลงนโยบายบญัญติัไวว้า่
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวนันับแต่วนั
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จากบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า    
มีเจตนารมณ์ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ 
และจากภารกิจอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ในฐานะนายกเทศมนตรี 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน ความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วน ภายใตศ้กัยภาพและขอ้จ ากดัของเทศบาล นโยบาย
ของทางภาครัฐเพื่อให้การพฒันาต าบลหนองล่องมีความเจริญกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืนบนพื้นฐานของ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายเป็นส าคญั ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองล่องโดยรวม นายเพลิน วรพงศ์วฒันา นายกเทศมนตรีต าบลหนองล่อง     
จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไว ้จ านวน 8 ด้าน    
เพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลหนองล่อง (นกัจดัการงานทัว่ไป, 2555) ดงัน้ี 
  วสัิยทัศน์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม” 
  นโยบายหลกั  การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  
   นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน คือ ยุทธศาสตร์       
การพฒันาดา้นท่ี 4 ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและนนัทนาการ  ขอ้ท่ี 6
ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการของชุมชน 
 จากนโยบายการบริหารดังกล่าวถือเป็นแนวทางท่ีก าหนดการพฒันาองค์กรเทศบาล
ต าบลหนองล่องสู่การวิเคราะห์องค์กร ปัญหาความต้องการ ปัจจยัภายนอก ซ่ึงได้แก่ นโยบาย     
การพฒันาประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน นโยบายการพฒันาจงัหวดัและนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูท่ี้มีหน้าท่ีส าคญัในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลจะต้องรวบรวมจากส่วนงานทุกส่วน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสู่การจัดท า
แผนพฒันาในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปีแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี สู่การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบญัญติั ซ่ึงเป็นการเสนอแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ท่ีส าคญัคือการก าหนดโครงการและกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรมในเทศบญัญติันั้น ถือเป็นการก าหนดแผนการด าเนินงานวา่ใน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลหนองล่องได้
ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนงาน หมวด รายการ โครงการ และจ านวนงบประมาณ         
ท่ีสอดคล้องและสมดุลกันระหว่างประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายท่ีส าคญัความ
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สอดคลอ้งท่ีจ าเป็นตามระเบียบการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ รายการ 
โครงการกิจกรรมท่ีมีมติใหก้ าหนดเป็นค่าใชจ่้ายในเทศบญัญติัจะตอ้งปรากฏในแผนพฒันาเทศบาล 
และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน คือ กองการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรมกีฬาและนันทนาการ และมีมติให้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการกีฬาในแผนงานกีฬา
และนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัราชการ   
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬา งบประมาณรวม 
350,000 บาท (เทศบาลต าบลหนองล่อง, 2560) 
  2. กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชน
ของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน พบว่า การศึกษากระบวนการ    
น านโยบายด้านการจดัการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จงัหวดัล าพูน คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลจากผูก้  าหนดนโยบาย (Policy Makers) หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
หวัหน้าส่วน หรือเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ และ
ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การศึกษาการจดัท ายทุธศาสตร์
การพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง การน ายุทธศาสตร์มาก าหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนยุทธศาสตร์        
การพฒันาสู่การวางแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองล่อง โดยอาศยัการมีส่วนร่วม เช่น จากการจดัท า
ประชาคมหมู่บา้น การรวบรวมขอ้มูลจากกอง ส่วนงาน สถานศึกษา ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
สู่การจดัแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองล่อง แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แล้วน าแผนพฒันา 3 ปี         
พัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 โดยมีการบรรจุรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผลการศึกษามี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ผลการศึกษาทีไ่ด้จากแบบสัมภาษณ์ 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนของคณะ
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง  

  ศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงาน
ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการด าเนินการกีฬามวลชนของเทศบาลต าบล
หนองล่องการก าหนดนโยบาย การจดัท าแผน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนผา่นเวทีประชาคม
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ต าบล ต่อมาน าสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบายร่วมกบัความสอดคลอ้งกบัภารกิจ หน้าท่ี นโยบายผูบ้ริหาร 
นโยบายระดับต่าง ๆ และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล จากส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง คือ       
กองการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและนันทนาการ และมีมติให้จดัท าเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2560 ท่ี เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสนับกิจกรรมด้านการกีฬา          
ในแผนงานกีฬาและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ หมวดค่าใชส้อย รายการค่าใชจ่้ายในการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬา 
งบประมาณรวม 350,000 บาท (เทศบาลต าบลหนองล่อง, 2560) 
  แนวทางการด าเนินงานด้านบริหารจัดการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในพืนนที่
เทศบาลต าบลหนองล่อง 

   นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ    
โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ให้ความเห็นด้านแนวทางการด าเนินการขององค์กรในการ
ด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ปัจจุบนัในพื้นท่ีนั้นยงัมีการจดั
กิจกรรมท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเยาวชนในระบบสถานศึกษา เยาวชนนอก
สถานศึกษา และเยาวชนทัว่ไปในสถานประกอบการหรือเยาวชนท่ีเป็นแรงงาน ซ่ึงการด าเนินงาน
จะตอ้งมีการวางแผน ตั้งแต่รูปแบบการด าเนินงาน งบประมาณ สถานท่ี และท่ีส าคญัตอ้งสอดคลอ้ง
กบับริบทของพื้นท่ี องคก์ร ชุมชน และความเป็นไปไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดรับกบัความ
ตอ้งการของเยาวชนในพื้นท่ีเป็นส าคญั 
  ประโยชน์ของกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนในพืนนที่ 

  ประโยชน์ท่ี เกิดข้ึนต่อเยาวชน มีทั้ งโดยตรง เช่น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์        
การสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และต่อองคก์รและชุมชน เช่น ลดปัญหาเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรัก สมคัรสมาน สามคัคีในหมู่คณะ เป็นตน้ 
  มุมมองของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ คิดว่าองค์กรมีแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนา
กฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 
  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทราบถึงการก าหนดแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนากีฬา       
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนอยู่ในแผนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้ว แต่ควรจะเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะต่อเน่ือง และมีการทบทวน ประเมินผล ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค แนวทางพฒันาด าเนินการ และสร้างการกระตุน้ให้กิจกรรมมีความต่อเน่ืองและ
เกิดผลในระยะยาว 
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  องค์กร บุคคล ใดบ้างทีม่ีส่วนร่วมในการส่งเสริมกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนในพืนนที่ 
  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนน้ีตอ้งมี   

ผูที้่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูบ้ริหาร นักบริหาร เจา้หน้าท่ี   
ท่ีรับผิดชอบด้านกีฬา เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ เจา้หน้าท่ีแผนงาน สถานศึกษา ชุมชน ประชาชน 
หน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น อ าเภอ จงัหวดั กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นตน้ 
   ปัจจุบันนีนกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่องเป็นอย่างไร 
  กระบวนการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับประชาชนของเทศบาล
ต าบลหนองล่องมีการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ แต่ยงัขาดความครอบคลุมเยาวชน    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนนอกสถานศึกษาและความต่อเน่ือง ตลอดจนการด าเนินงาน
ตอ้งพฒันาศกัยภาพ โดยมุ่งใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บทกัษะการฝึกปฏิบติั และการน าไปใช ้
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

  1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการนั้นแยกออกเป็น 
  1.1  ขาดแคลนงบประมาณในการท ากิจกรรม 
  1.2  บุคลกรมีจ ากดั และขาดทกัษะดา้นกิจกรรมกีฬา 
  1.3 จ านวนเด็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลดลง 
  1.4 เด็กขาดความสนใจในการเล่นกีฬา 
  1.5 ขาดความพร้อมดา้นสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 
  1.6 กฎระเบียบขอ้จ ากดัในการด าเนินการ 
 2. ขอ้เสนอแนะและทางแกไ้ข 
  2.1 จดัท าแผนพฒันาดา้นการกีฬาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและมีความ

ต่อเน่ือง 
  2.2  จดัสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
  2.3  จดักิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนท าให้เด็กและเยาวชนท่ีศึกษานอกพื้นท่ีได้มี

โอกาสร่วมกิจกรรม 
  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บุคลากรขององค์กรเทศบาลยงัไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ฝึกสอน ทกัษะด้านกีฬา ไม่สนับสนุนการกีฬาเท่าท่ีควร เกรงว่าเด็กเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมเรียน    
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ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามเกณฑ์ ดงันั้น บุคลากรจึงตอ้งอาศยับุคลากรภายนอกองค์กรท่ีมีความรู้ 
เช่ียวชาญดา้นการกีฬาในการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน 
 3.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติด้านการจัดการกีฬามวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน พบวา่  
  3.1  ศึกษาจากความต้องการเด็กและเยาวชนในการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
   3.1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  
46 คน (ร้อยละ 51.1) เพศหญิง 44 คน (ร้อยละ 48.9) และมีอายุ 19 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.3)  
รองลงมา คือ อาย ุ22 ปี (ร้อยละ 21.3) มีค่าอายเุฉล่ีย 20 ปี วฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. มากท่ีสุด ร้อยละ 65.6 สถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบ ร้อยละ 71.1 ภาวะ
สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีความสม ่าเสมอในการเล่นกีฬาคือเล่นกีฬาเป็นบางคร้ัง 
(เดือนละไม่เกิน 5 วนั) คิดเป็นร้อยละ 48.9  
    3.1.2  ความต้องการจัดกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะกีฬาประเภทวอลเล่ยบ์อลสูงท่ีสุด ร้อยละ 75.6 รองลงมา ได้แก่ 
กีฬาฟุตซอล ร้อยละ 62.2 และกีฬาฟุตบอล ร้อยละ 61.1  
   3.1.3  ความต้องการจัดการแข่งขันกีฬาของผู้ตอบแบบสอบถาม ความตอ้งการ
ให้มีการจดัการแข่งขนักีฬาส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้จดัการแข่งขนักีฬาประเภทฟุตซอลสูงท่ีสุด 
ร้อยละ 57.8             
                   3.2  ศึกษาความพึงพอใจหรือทัศนคติต่อกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชนต าบลเวยีงหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
   การศึกษากลุ่มผูป้กครองของเยาวชน ประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน เช่น คณะกรรมการชุมชน เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา   
ผลการศึกษา ดงัน้ี 
   3.2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  
100 คน (ร้อยละ 53.5) เพศหญิง 87 คน (ร้อยละ 46.5) และช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 31 – 40 ปี 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.1) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 27.8) วุฒิการศึกษาอยู่ในระดบั 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มากท่ีสุด ร้อยละ 29.4 และอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
คือ อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.7  
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   3.2.2  ระดับความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกฬีาเพื่อมวลชน
ส าหรับเยาวชน  
   1) ระดับความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ด้านบุคลากรในการด าเนินงานกีฬาเพื่อมวลชน จ านวนบุคลากร มีความ   
พึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีความพึงพอใจ
ในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจ มีความพึงพอใจ
ในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 บุคลากรท างานอย่างมีขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดบั 4      
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.9 และบุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพฒันา มีความพึงพอใจใน
ระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นบุคลากรภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.13 มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก  
   2) ระดับความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนขององคก์รเทศบาล การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8 องคก์รเทศบาลมีการ
ด าเนินการตามแผน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 เทศบาลมีการทบทวน
กระบวนการด าเนินงานดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 61.5 เทศบาลมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 39.6 และเทศบาลมีการติดตามประเมินผลเพื่อพฒันากระบวนการด าเนินการจดัการ
กีฬาเพื่อมวลชน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดบัความพึงพอใจใน
กระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนของ
องคก์รเทศบาล ภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.17 มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
   3) ระดับความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมดา้นสถานท่ี
ในการด าเนินกิจกรรมจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจใน
ระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก    
มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ระยะเวลาในการด าเนินการเหมาะสม      
มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7  การเขา้ถึงกิจกรรมการจดักีฬาเพื่อมวลชน
ส าหับเยาวชนง่าย มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 และความปลอดภยั   
ของสถานท่ีในการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 48.1 ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
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เยาวชน ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.17 
มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  ศึกษานโยบายด้านการจัดการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นทบวงการเมืองหรือ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลในเร่ืองการบริหารงาน โดยอาศัยหลักข้อกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญติัเทศบาล พระราชบญัญติัแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ระเบียบเก่ียวกบัการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นกรอบก าหนดแนวทางการบริหาร
องค์กรให้ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและจดับริการสาธารณะเพื่อประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
จากการศึกษานโยบายดา้นการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง 
อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน มีก าหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริมการกีฬา และก าหนดจดัการ
กีฬาเพื่อมวลชนตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว ้สามารถอธิบายข้อมูลตามภาพกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย สรุปขอ้มูลดงัภาพท่ี 5.1  
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  กระบวนการนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 5.1  กระบวนการก าหนดนโยบาย 
 

  สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิจกัร อากบักริยา (2546) ศึกษาเร่ือง การสร้างสุขภาพด้วย  
การออกก าลงักายจากนโยบายสู่การปฏิบตัิ การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนา     
มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาแห่งชาติท่ีเก่ียวข้องกับการออกก าลังกาย 
ประโยชน์ และความส าคัญของการออกก าลังกายต่อสุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

 

สังเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน บริบทของ
องคก์รประกอบ

ปัจยัต่าง ๆ 

 

กฎหมาย 
ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

แผนพฒันาชาติ 

ยทุธศาสตร์ชาติ 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชติ 

 

นโยบายต่าง ๆ  
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

- จงัหวดั – อ าเภอ 
-  

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 
อุปสรรค ขององคก์ร 
ชุมชนตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชน 

นโยบายการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

ก าหนดการพฒันา
ตามนโยบาย 

น ามาจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ 
(ดา้นการกีฬา) 

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

การจดัการกีฬาเพ่ือ
มวลชน ส าหรับ
ประชาชน 

 

แผนพฒันาสามปี 

(กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนกีฬา) 
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เปล่ียนแปลงแผนพฒันาสู่การปฏิบติัโดยการศึกษาวเิคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 และแผนพฒันาการกีฬา
แห่งชาติ การประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาคี การบูรณาการแผน และการประสาน    
การด าเนินงานร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้ประสบส าเร็จในการด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามนโยบายสร้างสุขภาพ 
  2.  การศึกษากระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการจัดการกฬีามวลชนส าหรับ
เยาวชนของเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจาก     
ผู ้ก  าหนดนโยบาย (Policy Makers) ห รือผู ้เก่ียวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน หรือเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั แผนปฎิบติัการระยะ 3 ปี  ซ่ึงการศึกษาไดก้ล่าวถึง 
  2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 
ศึกษานโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ดา้นการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนเป็นขั้นตอนในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายสู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงการส่งเสริมการด าเนินการกีฬามวลชนมีหลายดา้น เช่น การก าหนดนโยบาย การจดัท าแผน 
การน าแผนสู่การปฏิบติั คือ การจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมกีฬา 
การปฏิบติัตามแผน และการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ จากการศึกษา พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนของนโยบายในระดับดี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติ ชนะฤทธิชยั (2554) ในดา้นของการสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้
ให้กับบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อการส่งเสริมการท างานซ่ึงงานวิจยัดังกล่าวได้ศึกษา      
การบริหารจดัการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแพร่ ภายหลงัการรับถ่ายโอนภารกิจจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ ทรัพยากรในการบริหารจดัการ (4 M’s) ซ่ึงคน คือ
ทรัพยากรมนุษย ์(Men) ศูนย์กีฬามีจ านวนบุคลากร 36 คน มีการวางแผน นโยบาย และก าหนด
กรอบแผนการปฏิบติังานโดยระดับหัวหน้า และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามล าดับสายงาน    
การบงัคบับญัชา สั่งงานและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการวางแผน
ก าลงั สรรหา และคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่ง และส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรในการปฏิบติังาน มีการประสานงานท่ีดีทั้ งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก   
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   2.2 แนวทางการด าเนินงานด้านบริหารจัดการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน  
พบว่า แนวทางการด าเนินงานมีการน านโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองล่อง ด้านการ
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นหลกัและน านโยบายสู่การปฏิบติั โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ 
ให้ความเห็นด้านแนวทางการด าเนินการขององค์กรในการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ปัจจุบนัในพื้นท่ียงัมีการจดักิจกรรมท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชนในระบบสถานศึกษา เยาวชนนอกระบบนอกสถานศึกษา และเยาวชนทัว่ไปในสถาน
ประกอบการหรือเยาวชนท่ีเป็นแรงงาน ซ่ึงการด าเนินงานจะต้องมีการวางแผนตั้ งแต่รูปแบบ      
การด าเนินงาน งบประมาณ สถานท่ี และท่ีส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี องคก์ร ชุมชน 
และความเป็นไปไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดรับกบัความตอ้งการของเยาวชนในพื้นท่ีเป็น
ส าคญั ทั้งน้ี พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ท่ีเขา้ถึงกีฬาจะอยู่ในระบบสถานศึกษา อย่างไรก็ตามก็ยงัไม่
ครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ช่องว่างส าคญั คือ การไม่สามารถเขา้ถึงกีฬามวลชนของเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา เยาวชนท่ีอยูใ่นระบบตลาดแรงงาน แผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555 – 
พ.ศ. 2559) เล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นน้ี จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาการออก
ก าลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มไดอ้อก
ก าลงักายและเล่นกีฬาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ รวมถึงการส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มไดมี้โอกาสการเขา้ถึงการบริการดา้นการออกก าลงักายและการเล่น
กีฬาอยา่งทัว่ถึง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ จริยธรรม ความสามคัคีและความมีวนิยัของคนใน
ชาติ 
   2.3  ประโยชน์ของกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในพืนนที่ พบวา่ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 
มีทั้งประโยชน์ต่อเยาวชนโดยตรง ทั้งเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ สร้างสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน เพื่อลดปัญหาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด    
เกิดความรักสมานสามคัคีในหมู่คณะ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสนธยา สีละมาด (2557, 3) กล่าวถึง
ประโยชน์ของการออกก าลงักาย คือ 
   2.3.1  เพื่อการเจริญเติบโต การออกก าลงักายจดัเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย แต่มีการกินอาหารมาก อาจมีส่วนสูง
และน ้ าหนักตวัมากกว่าเด็กในวยัเดียวกนัโดยเฉล่ีย แต่ส่วนใหญ่แลว้จะท าให้ร่างกายมีไขมนัมาก
เกินไป มีกระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับน ้ าหนักตัวและรูปร่างอาจผิดปกติได้ เช่น         
เข่าชิดกนั อว้นแบบฉุ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ ตรงขา้มกบัเด็กท่ีออกก าลงักาย
ถูกต้องสม ่าเสมอ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโตอย่างถูกส่วน จึงกระตุน้ให้
อวยัวะต่าง ๆ เจริญข้ึนพร้อมกนัไปทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการท างาน และเม่ือประกอบกับ    
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ผลของการออกก าลงักายท าให้เจริญอาหาร การย่อยอาหาร และการขบัถ่ายดี เด็กท่ีออกก าลงักาย
อยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ จึงมีการเจริญเติบโตดีกวา่เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักาย  
   2.3.2  เพื่อสุขภาพ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ การออกก าลงักายมีประโยชน์
ต่อสุขภาพถึงแมจ้ะไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่การออกก าลงักายสามารถเพิ่มภูมิตา้นทานโรคท่ีเกิดจาก
การติดเช้ือได ้แต่มีหลกัฐานท่ีพบบ่อยคร้ังวา่ เม่ือนกักีฬาเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือจะสามารถ
หายไดเ้ร็วกวา่ และมีโรคแทรกซอ้นนอ้ยกวา่ ขอ้ท่ีท าให้เช่ือไดแ้น่วา่ผูท่ี้ออกก าลงักายยอ่มมีสุขภาพ
ดีกวา่ผูท่ี้ไม่ค่อยออกก าลงักาย คือ การท่ีอวยัวะต่าง ๆ มีการพฒันาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการ
ท างาน โอกาสของการเกิดโรคท่ีไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคเส่ือมสมรรถภาพในการท างานของ
อวยัวะจึงมีนอ้ยกวา่  
   2.3.3  เพื่อสมรรถภาพทางกาย ถา้การออกก าลงักายเป็นยาบ ารุง การออกก าลงั
กายถือเป็นยาบ ารุงเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได ้เพราะไม่มียาใด ๆ ท่ีสามารถ
ท าให้ร่างกายมีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนได้อย่างแท้จริงและถาวร ยาบางอย่างอาจท าให้ผูใ้ช้สามารถ     
ทนท างานบางอย่างได้นานกว่าปกติ แต่เม่ือท าไปแล้วร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติ จนต้อง
พกัผอ่นนานกวา่ปกติหรือร่างกายทรุดโทรมลงไป ในทางปฏิบติัเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายทุก ๆ ด้านได้ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตวั ความอดทนของกล้ามเน้ือ 
ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด ความคล่องตวั ฯลฯ  
   2.3.4  เพื่อรูปร่างและทรวดทรง การออกก าลังกายเป็นได้ทั้งยาป้องกนัและ   
ยารักษาโรค การเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโต ป้องกันได้ด้วยการออกก าลงักาย แต่เม่ือ 
เติบโตเต็มท่ีแลว้ยงัขาดการออกก าลงักาย ก็จะท าให้ทรวดทรงเสียไปได ้เช่น ตวัเอียง หลงังอ พุงป่อง 
ซ่ึงท าให้เสียบุคลิกภาพได้อย่างมาก ในระยะน้ีถา้กลบัมาออกก าลงักายอย่างถูกต้องเป็นประจ า
สม ่าเสมอยงัสามารถแกไ้ขให้ทรวดทรงกลบัดีข้ึนมาได ้แต่การแกไ้ขบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลานาน
เป็นเดือน เป็นปี แต่บางอย่างอาจเห็นผลภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน เช่น พุงป่อง การบริหารกาย    
เพื่อเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเพียง 2 สัปดาห์ ก็ท  าใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งมีความตึงตวั
เพิ่มข้ึนจนกระชบัอวยัวะภายในไวไ้ม่ใหด้นัออกมาเห็นพุงป่องได ้ 
   2.3.5 เพื่อการป้องกนัโรค การออกก าลงักายสามารถป้องกนัโรคไดห้ลายชนิด 
โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพของอวยัวะอนัเน่ืองจากการมีอายุมากข้ึน ซ่ึงประกอบกบั
ปัจจยัอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การกินอาหารมากเกินความจ าเป็น ความเคร่งเครียด การสูบบุหร่ี 
หรือกรรมพันธ์ุ โรคเหล่าน้ี  ได้แก่ โรคประสาทเสียดุลยภาพ หลอดเลือดหัวใจเส่ือมสภาพ         
ความดนัโลหิตสูง โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ผูท่ี้ออกก าลงักายเป็นประจ า
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มีโอกาสเกิดโรคเหล่าน้ีได้ช้ากว่าผูท่ี้ขาดการออกก าลังกาย หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยจนชั่วชีวิต        
การออกก าลงักาย จึงช่วยชะลอความชรา  
   2.3.6 เพื่อการรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพโรคต่าง ๆ ท่ีกล่าวในขอ้ 2.3.5 หาก
เกิดข้ึนแล้ว การเลือกวิธีออกก าลังกายท่ีเหมาะสมจดัเป็นวิธีรักษา และฟ้ืนฟูสภาพท่ีส าคญัใน
ปัจจุบนั แต่ในการจดัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางคร้ังโรคก าเริบรุนแรง   
จนการออกก าลงักายแมเ้พียงเบา ๆ ก็เป็นขอ้หา้ม ในกรณีดงักล่าว การควบคุมโดยใกลชิ้ดจากแพทย์
ผูท้  าการรักษาและการตรวจสอบสภาพร่างกายโดยละเอียดเป็นระยะเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 
   2.4  มุมมองของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คิดว่าองค์กรมีแผนงานหรือโครงการด้านการ
พฒันากฬีาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนหรือไม่ อย่างไร พบวา่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ทราบถึง
การก าหนดแผนงานหรือโครงการด้านการพฒันากีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนนั้นอยู่ในแผน    
ในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายอยู่แล้ว แต่องค์กรควรจะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะต่อเน่ือง    
และมีการทบทวน ประเมินผล ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางพฒันา
ด าเนินการ และสร้างการกระตุน้ให้กิจกรรมล่ืนไหล ไม่หยุด ท าแลว้หยุด จะไม่เกิดผลในระยะยาว 
ซ่ึงองคก์รเทศบาลต าบลหนองล่องเป็นองคก์รท่ีไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการออกก าลงักายแลว้ แต่การท่ีจะส่งเสริมหรือพฒันาแนวทางด าเนินการให้มี
ความชัดเจน ครบทุกกระบวนการพฒันาก็จะท าให้เกิดผลดีกัยเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญพร ภูแสนกลา้ (2553) ศึกษาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  
ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวดัอุบลราชธานี มีการวางแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมกีฬาชุมชน โดยมีขั้นตอนการวางแผนมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อการ
ด าเนินงานและงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน มีการสนับสนุนการด าเนินงานและ
งบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬามีการสนบัสนุนการด าเนินงานและงบประมาณ สนบัสนุน
อุปกรณ์กีฬา มีการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา และสถานท่ีในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสนามกีฬาใน
ชุมชน และสถานท่ีในการพฒันาสนามกีฬา หรือสนามท่ีเป็นการเล่นกีฬาโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการประชาสัมพนัธ์ คือ การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการชุมชนเร่ืองกิจการกีฬาชุมชน และ
การจดักิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน จะเห็นไดว้่าเป็นการพฒันา ตั้งแต่
การวางแผน สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ สนับสนุนงบประมาณ สถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ การประชาสัมพนัธ์กระตุ้นความรู้ความเข้าใจ สร้างความสนใจ และส่งเสริมกิจกรรม      
ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  
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   2.5 องค์กร บุคคล ใดบ้างที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน
ในพืนนที่  พบว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬา       
เพื่อมวลชนน้ีตอ้งมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร นกับริหาร 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านกีฬา เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน สถานศึกษา ชุมชน
หน่วยงานราชการ ตั้งแต่ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนไป 
    2.6 ปัจจุบันนีนกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองล่องเป็นอย่างไร พบว่า กระบวนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับประชาชนของเทศบาลต าบลหนองล่องมีการด าเนินการ แต่ยงัขาดความชดัเจนและ
ต่อเน่ือง และการด าเนินงานตอ้งให้เด็กและเยาวชนได้รับทั้งความรู้ดา้นทกัษะการฝึกปฏิบติัและ  
การน าไปใช้ จากสถานการณ์ปัจจุบนัของการด าเนินงาน ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มูลส าคญัในการก าหนด
แผนการด าเนินงานในอนาคต หรือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการพฒันาการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนของเทศบาลต าบลหนองล่องได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวทิย ์ตาลทอง (2547) ศึกษา
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการพฒันาองค์กรชุมชน ขององค์กรการ
บริหารส่วนต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพอก มีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาองค์กรชุมชนด้านงบประมาณ โดยก าหนดลงใน
แผนพฒันาต าบล และจดัสรรใหก้ลุ่มตามความจ าเป็นและความตอ้งการของกลุ่มเพื่อเป็นทุนในการ
ด าเนินงาน และเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานมีบทบาทในการพฒันาองคก์รชุมชนดา้น 
วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ สนบัสนุนวสัดุฝึกอบรม มีการจดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการบริการจดัการ
เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้ ความเขา้ใจ น าไปพฒันากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัมีบทบาท    
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจดัเวที ประชาคมการฝึกอบรมสัมมนา การแข่งขนั
กีฬาต าบล รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทัว่ไปสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

  เม่ือมีการศึกษาการด าเนินงานขององค์กรดา้นใดแลว้ ขอ้มูลท่ีไดจึ้งถือวา่เป็นขอ้มูลฐาน
ส าคญัสู่การพฒันาการด าเนินงานในระดับต่อไป ปีต่อไป หรืองานต่อไปได้เป็นอย่างดี เพราะ
หน่วยงานจะตอ้งมีการวางแผนด าเนินเงาน ปฏิบติัด าเนินการตามแผน ตรวจสอบติดตามประเมินผล
เพื่อหาขอ้มูลสู่การพฒันาการวางแผนต่อไป หรือเรียกว่าการน าวงจรการบริหารงาน (Plan Do Check 
Act : PDCA) ของเดม่ิง (Deming, 1950) มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานในองคก์รทุกองคก์ร 
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    2.7 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน
ของเทศบาลต าบลหนองล่อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

   2.7.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการนั้นแยกออกเป็น 
    1)  ขาดแคลนงบประมาณในการท ากิจกรรม 
    2)  บุคลกรมีจ ากดั และขาดทกัษะดา้นกิจกรรมกีฬา 
    3) จ านวนเด็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลดลง 
    4) เด็กขาดความสนใจในการเล่นกีฬา 
    5) ขาดความพร้อมดา้นสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ 
    6) กฎระเบียบขอ้จ ากดัในการด าเนินการ 
   2.7.3 ขอ้เสนอแนะและทางแกไ้ข 
    1) จดัท าแผนพฒันาดา้นการกีฬาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และมีความต่อเน่ือง 
    2)  จดัสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
    3) จดักิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนท าให้เด็กและเยาวชนท่ีศึกษานอก

พื้นท่ีไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรม 
 สอดคล้องกับงานวิจยัของ กัญญพร ภูแสนกล้า (2553) ศึกษาการด าเนินงานส่งเสริม

กิจกรรมกีฬาในชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยศึกษาแล้ว 
พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยประสบปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชน 
 2. ปัญหาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    3.  ปัญหาเน่ืองจากการไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน  
 จากประเด็นการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นได้ว่านโยบายการด าเนินด้านต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการวางกรอบนโยบายการบริหารงานกับการ
บริหารงานแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการในการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินดา้นการพฒันาดา้นการส่งเสริมกีฬา ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ เพื่อการเล่นกีฬาในพื้นท่ี ในชุมชน
เพื่อการรักษาสุขภาพ ห่างไกลโรคภยัไขเ้จ็บ การรักษาสุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ และเป็นเกราะ
ป้องกนัภยัให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซ่ึงจะ
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น าเฉพาะบางยทุธศาสตร์ของแผนพฒันากีฬาแห่งชาติใชม้าปรับใชใ้นพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมกบับริบท
ของคนในพื้นท่ีและตามศกัยภาพของทอ้งถ่ินและทอ้งถ่ิน 
  จากภารกิจอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน ความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วน ภายใตศ้กัยภาพและขอ้จ ากดัของเทศบาล นโยบาย
ของทางภาครัฐเพื่อให้การพฒันาต าบลหนองล่องมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน บนพื้นฐานของ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายเป็นส าคญั ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองล่องโดยรวม และเทศบาลต าบลหนองล่อง จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานภายใตก้รอบ 
  วสัิยทัศน์  “ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม” 
  นโยบายด้านด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาและนันทนาการ คือ
การส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการของชุมชน  
 จากการแถลงนโยบายการบริหารของผูบ้ริหาร ซ่ึงถือเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีต าบล
เวียงหนองล่อง ซ่ึงนโยบายดงักล่าวผูศึ้กษาสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกบัการ
การด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง ในดา้นการ
สาธารณสุข ซ่ึงผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี โดยอาศยัการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เพราะการพฒันา การบริหารองคก์รตามนโยบายของผูบ้ริหารจะเนน้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย ซ่ึงสามารถน ามาเป็นส่วนร่วมหน่ึงของการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษา
ท่ีได้จะมีผลต่อการพัฒนา สนับสนุนนโยบายของผู ้บริหาร และสะท้อนถึงผลการของการ
บริหารงานเป็นอย่างดียิ่ง เพราะการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถ่ิน 
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั คือ นโยบายการบริหารงาน และการบริหารงานจะส าเร็จผลหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบั
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีส่วนสนับสนุนการบริหารพัฒนา ซ่ึงผู ้ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการ
สนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพส าหรับประชาชนนั้นก็เป็นส่ิงส าคญัไม่น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ และ    
การด าเนินการจะตอ้งมีส่วนท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั ปัญหาสุขภาพของประชาชน  
ในทอ้งถ่ิน จึงข้ึนอยูก่บัแนวทางการพฒันาของทอ้งถ่ินเช่นกนั 
  ดงันั้น ทรรศนะของผูว้ิจยัเห็นว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมดา้น
การจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ย (1) ทีมผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูเ้ก่ียวขอ้ง    
ท่ีตอ้งเห็นถึงความจ าเป็นในการออกนโยบายใหม่ โดยการรับฟังความเห็นจากประชาชนเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย และมีขอ้มูลดา้นสุขภาพ  
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เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพิจารณา ทั้งน้ี ทอ้งถ่ินตอ้งสามารถช้ีให้เห็นวา่ นโยบายจะส่งผลดี
อยา่งไรต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) นโยบายมีเป้าหมายชดัเจนในการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง (3) นโยบายท่ีแสดงถึงความครอบคลุมกลุ่มประชากร
เป้าหมาย (4) ตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านโยบายสู่การปฎิบติั (6) จดัสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอภายใต้กรอบแผนพฒันาของท้องถ่ิน (7) นโยบายต้องมีแผนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 ศึกษาจากความต้องการเด็กและเยาวชนในการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 
ส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 
 1.  ความต้องการจัดกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความต้องการจดั
กิจกรรมพฒันาทกัษะกีฬาประเภทวอลเล่ยบ์อลสูงท่ีสุด ร้อยละ 75.6 รองลงมา ไดแ้ก่ กีฬาฟุตซอล 
ร้อยละ 62.2 และกีฬาฟุตบอล ร้อยละ 61.1   
  2.  ความต้องการจัดการแข่งขันกีฬาของผู้ตอบแบบสอบถาม ความตอ้งการให้มีการ
จดัการแข่งขนักีฬา ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้จดัการแข่งขนักีฬาประเภทฟุตซอลสูงท่ีสุด ร้อยละ 
57.8  ส่วนกีฬาท่ีไม่มีความตอ้งการสูงสุด คือ กีฬามวย คิดเป็นร้อยละ 95.5  และกีฬาประเภทต่าง ๆ  
  สรุปข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทั้ งหมด พบว่า กลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล  
หนองล่องมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมฝึกหัดทกัษะกีฬาให้มีความรู้ความเขา้ใจ แต่ประเภท
กีฬาท่ีตอ้งการใหจ้ดัแข่งขนั ส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาประเภททีมหรือกลุ่ม ซ่ึงความตอ้งการของเยาวชน
สอดคลอ้งพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความ
ตอ้งการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และ
ความตอ้งการท่ีส าคญัของเยาวชน คือ การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน หรือความผูกพนัธ์ใน
ลกัษณะกลุ่ม กลุ่มเพื่อน ไม่ชอบอยูโ่ดดเด่ียว ดงันั้น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มกัจะมีลกัษณะเป็น
ทีมหรือกลุ่ม 
 การศึกษาความพึงพอใจหรือทัศนคติต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชน เทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ซ่ึงเป็นการศึกษากลุ่ม
ผูป้กครองของเยาวชน ประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 
เช่น คณะกรรมการชุมชน เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา  
   ด้านบุคลากร ระดับความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ด้านบุคลากรในการด าเนินงานกีฬาเพื่อมวลชน จ านวนบุคลากร มีความ    
พึงพอใจ  ในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 บุคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีความพึงพอใจ  
ในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจ มีความพึงพอใจ
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ในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 บุคลากรท างานอยา่งมีขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดบั 4 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.9 และบุคลากรยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพฒันา มีความพึงพอใจใน
ระดบั 4   มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นบุคลากรภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.13 มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก  
   ด้านองค์กร ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน
ส าหรับเยาวชน ด้านการจดัการกีฬาเพื่อมวลชนขององค์กรเทศบาล การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8 องคก์รเทศบาลมีการ
ด าเนินการตามแผน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 เทศบาลมีการทบทวน
กระบวนการด าเนินงานด้านการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน มีความพึงพอใจในระดับ 4 มากท่ีสุด       
คิดเป็นร้อยละ 61.5 เทศบาลมีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจในระดบั 3    
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.6 และเทศบาลมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากรกะบวนการ
ด าเนินการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน มีความพึงพอใจในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดบั
ความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ดา้นการจดัการ
กีฬาเพื่อมวลชนขององค์กรเทศบาล ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดบั 4.17 มีความพึงพอใจ    
ในระดบัมาก  
   ด้านสถานที่ อุปกรณ์ ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริมกีฬา
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมด้าน
สถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมจดัการกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจ
ในระดับ 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวก มีความพึงพอใจในระดับ 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  50.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ
เหมาะสม มีความพึงพอใจในระดบั 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7  การเขา้ถึงกิจกรรมการจดักีฬา
เพื่อมวลชนส าหับเยาวชนง่าย มีความพึงพอใจในระดับ 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ    
ความปลอดภยัของสถานท่ีในการจดักิจกรรมกรฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน มีความพึงพอใจ    
ในระดบั 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 ระดบัความพึงพอใจในกระบวนการด าเนินการส่งเสริม
กีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในภาพรวม         
มีความพึงพอใจในระดบั 4.17 มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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  ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กับทัศนคติการแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งได้
เป็น  3  ประเภท (ดารณี พานทอง, 2542, 43) ไดแ้ก่ 
  1.   ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีหรือ
ยอมรับ ความพึงพอใจ 
  2.   ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย   
  3.   การไม่แสดงออกทางทศันคติหรือมีทศันคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มีทศันคติ
เป็นกลาง อาจเป็นเพราะวา่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ  หรือในเร่ืองนั้น ๆ ไม่มีแนวโน้ม
ทศันคติอยูเ่ดิม หรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน   
  ดงันั้น ความพึงพอใจจึงสามารถให้เราวดัทศันคติ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการน ามาเป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนไดอ้ยา่งหน่ึง ซ่ึงสามารถวดัได้
จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางผูว้ิจยั
ผู ้ด าเนินการหรือผู ้ท่ีต้องการทราบผลของกิจกรรม และสามารถช้ีวดัถึงความล้มเหลวและ
ความส าเร็จได ้ 
                 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยทั้ งหมด ผู ้วิจ ัยมีข้อค้นพบเชิงนโยบาย คือ นโยบายสาธารณะ      
ดา้นกิจกรรมทางกายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบ
ของขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญั
ประการหน่ึง คือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเขา้มา
ผสมผสานในทุกขั้นตอนของนโยบาย ตั้ งแต่กระบวนการเกิดนโยบาย (Policy Formulation) 
กระบวนการน านโยบายสู่การปฏิบติันโยบาย (Policy Implementation) และการติดตามประเมินผล
นโยบาย (Policy Evaluation) ซ่ึงการผสมผสานการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการ
นโยบายสาธารณะจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ีตรงตามสถานการณ์ และความตอ้งการของ
ชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีหน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 
พฒันานโยบายสาธารณะทอ้งถ่ินอยา่งมีส่วนร่วมดา้นการส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ โดยเฉพาะ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดการสร้างนโยบายท่ีมาจากรากฐานแนวคิดของ
ประชาชน ถือเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ดงัน้ี 
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  1.  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในฐานะท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตามกฎกระทรวงในดา้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งและมีศกัยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ควรตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองการใช้กลไกของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ผสมผสานกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาสุขภาพ การออกก าลงักาย 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
               2.  การน าแผนพฒันากีฬาแห่งชาติมาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ โดยให้ความส าคญัในการพฒันาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม
ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติและทกัษะในการออกก าลงักายและการกีฬาขั้นพื้นฐานให้สามารถ
พฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรับสร้างเสริมสุข
ภาวะและสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
และน ้ าใจนกักีฬา ดว้ยการออกก าลงักายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อการด าเนินชีวติในสังคมอยา่งมี
ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนท่ีมีทกัษะและ
ความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐานให้ไดรั้บพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา ตามความถนัด
และศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  พฒันาการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน โดยให้ความส าคญักับการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตอยา่งเหมาะสม
และสม ่าเสมอ รวมถึงการส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มไดมี้โอกาสการเขา้ถึงการบริการ
ด้านการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทัว่ถึง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ จริยธรรม   
ความสามคัคีและความมีวนิยัของคนในชาติ  
  3.1 ให้ความส าคญักบัการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันานกักีฬาทุกกลุ่ม ทุกระดบั
ให้มีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อพฒันาความสามารถโดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในการแข่งขนักีฬา
ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ โดยพฒันาระบบกลไกให้บุคลากรทางการกีฬาไดรั้บการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและเพียงพอต่อความตอ้งการในการพฒันากีฬาทุกระดบั รวมถึงการสร้างและพฒันาสถาน
กีฬา อุปกรณ์กีฬาและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬาทุกระดบั 
ตลอดจนการสร้างระบบและกลไกพฒันาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดบั ให้เช่ือมโยงและการ
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาระบบการจดัและส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนักีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
                 3.2  ให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมและพฒันากีฬาและบุคลากรกีฬาอยา่งครบวงจร 
พฒันาระบบและกลไกการจดัการแข่งขนัใหมี้มาตรฐานสากล มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบอาชีพทางการกีฬาท่ีเหมาะสมและทนัสมยั รวมถึงการสนบัสนุนการจดัตั้งสถาบนัผลิต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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บุคลากรการกีฬาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกองคก์ร สโมสรกีฬาอาชีพ พฒันาระบบบริหาร 
สนับสนุนการจดัสรรทุนและสวสัดิการกีฬาอาชีพ คุ้มครองและรักษาสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนร่วมส่งเสริมกีฬาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพฒันากีฬา
สากลท่ีมีศกัยภาพและกีฬาไทยบางชนิดใหเ้ป็นกีฬาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 
  3.3  ให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการกีฬาและการออกก าลงักายทุกระดบั ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ   
การกีฬาให้ทนัสมยั เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานสู่การปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิผล 
                4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรตอ้งมีนโยบายสาธารณะในการก าหนดนโยบาย 
ของผูบ้ริหารท้องถ่ินด้านการพฒันาด้านการส่งเสริมกีฬา ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพื่อการเล่นกีฬา       
ในพื้นท่ี ในชุมชนเพื่อการรักษาสุขภาพ ห่างไกลโรคภยัไขเ้จ็บ การรักษาสุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ 
และเป็นเกราะป้องกนัภยัให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล  
ยาเสพติด ซ่ึงจะน าเฉพาะบางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากีฬาแห่งใช้มาปรับใช้ในพื้นท่ีอย่าง
เหมาะสมกบับริบทของคนในพื้นท่ี และตามศกัยภาพของทอ้งถ่ินและทอ้งถ่ิน 
 ข้อเสนอแนะเชิงการพฒันา 
 ผลการศึกษาไดข้อ้คน้พบชัดเจนในประเด็นเชิงกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะ
ทอ้งถ่ินอยา่งมีส่วนร่วม ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน สร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อประเด็นเชิงการพฒันา ดงัน้ี  
  1.  การจดักระบวนการด้านการก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมด้านกีฬา   
เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นในสภาวะของสังคมปัจจุบนั พบวา่ พฤติกรรม
ของผูค้นห่างจากการออกก าลงักาย ขาดความรู้และทกัษะการเล่นกีฬา ดงันั้น หน่วยงานท่ีตอ้งไดรั้บ
การขยายผลต่อ คือในระดบักรมส่งเสริมปกครองทอ้งถ่ิน และในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนจากนโยบายสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี สามารถก าหนด  
เป็นตวัช้ีวดัการท างานดา้นคุณภาพชีวติของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งสามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนการพฒันานโยบาย
สาธารณะท้องถ่ินด้านสุขภาพและการจัดกิจกรรมกีฬา ทุกกลุ่มวยั ทุกขั้นตอนของนโยบาย 
เน่ืองจากเป็นบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของท้องถ่ินในการจดักระบวนการนโยบายเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ 
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  3.  กรมส่งเสริมปกครองทอ้งถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการกีฬาในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะปัญหา
ของยาเสพติดท่ี เก่ียวข้องกับการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์และการน าองค์ความรู้เร่ือง
กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานระดบัทอ้งถ่ินและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงการวจัิย 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีในส่วนของต าบลหนองล่อง  
อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพนู ซ่ึงทกัษะพื้นฐาน ความตอ้งการของเด็กและเยาวชน การท่ีจะจดั
กิจกรรมในแต่ละพื้นท่ีจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกนันั้น จะตอ้งอาศยัการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง 
การส่งเสริมสนบัสนุน ความพร้อมดา้นต่าง ๆ แต่สามารถน าหลกักระบวนการศึกษาจากนโยบาย   
สู่การปฏิบติัไปใชไ้ด ้
 2. การเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรให้สถานศึกษาในชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมสนบัสนุนเบ้ืองตน้ 
ในการใหค้วามรู้ สร้างความสนใจ หรือสร้างแรงบนัดาลใจในการเล่นกีฬา 
                       2.2 การศึกษาควรจะศึกษาเก่ียวกับแนวทางการสร้างทักษะกีฬาสู่การพัฒนา
เส้นทางอาชีพ หรือความเป็นเลิศทางดา้นการกีฬา 
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ภาคผนวก ก 
 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ  
กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

 

วตัถุประสงค์    
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการด าเนินงาน
ส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพนู    
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที ่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 (โปรดท าเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง) 
 1.  เพศ     หญิง   ชาย 
 2.  อาย ุ     20 – 30 ปี   31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  
      51 – 60 ปี   61 ปี ข้ึนไป  
 3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้    
      มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญา        
      ปริญญาตรี          สูงกวา่ปริญญาตรี  
 4. อาชีพ         นกัเรียน,นกัศึกษา    ขา้ราชการ    
      ขา้ราชการบ านาญ       พนกังานราชการ    
     คา้ขาย     แม่บา้น/พ่อบา้น   
     เกษตรกร       รับจา้ง    
     อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................... 
 
 
 
 
 



100 
 

 

ตอนที ่ 2   ระดับความพงึพอใจในกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชน 

รายการ 

คะแนนความพงึพอใจ  
(1 = ไม่พอใจ / 5 = พอใจมาก) 

1 2 3 4 5 

1. ด้านบุคลากรในการด าเนินงานกฬีา 
เพือ่มวลชน 

     

  1.1 จ  านวนบุคลากรดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อ
มวลชนเพียงพอ เหมาะสม 

     

  1.2 บุคลากรดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน 

     

  1.3 บุคลากรดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนมี
ความกระตือรือร้นและเตม็ใจในการ
ด าเนินงาน 

     

  1.4 บุคลากรดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน
ท างานอยา่งมีขั้นตอนและมีการวางแผน
อยา่งเหมาะสม 

     

  1.5 บุคลากรดา้นการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน
ยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพฒันาตนเอง
และพฒันางานของตนเอง 

     

2.  ด้านการจัดการกฬีาเพือ่มวลของ 
องค์กรเทศบาล 

     

  2.1  เทศบาลต าบลหนองล่องมีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินการจดัการกีฬาเพื่อมวลชน
ส าหรับประชาชนในชุมชนไวช้ดัเจน 

     

  2.2 เทศบาลต าบลหนองล่องด าเนินการตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

     

  2.3  เทศบาลต าบลหนองล่องมีการทบทวน
กระบวนการด าเนินงานการจดัการกีฬาเพื่อ
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มวลชนส าหรับเยาวชนเป็นระยะ ๆ  

ตอนที ่ 2   (ต่อ) 

รายการ 

คะแนนความพงึพอใจ  
(1 = ไม่พอใจ / 5 = พอใจมาก) 

1 2 3 4 5 

  2.4 เทศบาลต าบลหนองล่องมีการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานดา้นการจดัการกีฬาเพื่อ
มวลชนอยา่งเหมาะสม และตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

     

 2.5 เทศบาลต าบลหนองล่องมีกระบวนการ
ติดตามประเมินผลเพื่อพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

     

3. ด้านสถานที ่อุปกรณ์ และส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

     

  3.1 ความพร้อมดา้นสถานท่ีในการด าเนิน
กิจกรรมการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ
เยาวชน มีความเหมาะสม เพียงพอ 

     

  3.2 ความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิง
อ านวยความสะดวก 

     

  3.3 ระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมการจดั
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชน
เหมาะสม 

     

  3.4 การเขา้ถึงกิจกรรมการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน ไดง่้าย 

     

  3.5 ความปลอดภยัของสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมกิจกรรมการจดักิจกรรมกีฬาเพื่อ
มวลชนส าหรับเยาวชน 

     

ตอนที ่3  ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ภาคผนวก ข 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกฬีาเพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ – นามสกุล....................................................................................อาย.ุ......................ปี 
ต าแหน่ง………………………......................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด.................................................................................................................. 
โทรศพัท.์............................................................................................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 

หรือไม่ อยา่งไร 

2.  ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลเหนองล่องมีแนวทางการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการกีฬา

เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลอยา่งไรบา้ง 

3.   ท่านคิดวา่กีฬาเพื่อมวลชนมีประโยชน์อยา่งไรบา้งส าหรับเยาวชนในเขตพื้นท่ี 

4.   ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่องคก์รของท่านมีแผนงาน / โครงการ ดา้นการพฒันากีฬา

เพื่อมวลชนส าหรับเยาวชนอยา่งไร 

5.   ท่านคิดวา่องคก์ร หรือบุคคล ใดบา้งท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนส าหรับ

เยาวชนในพื้นท่ี และมีส่วนร่วมอยา่งไร (เช่น ดา้นการจดัการกีฬา ดา้นงบประมาณ ดา้นการสนบัสนุน

บุคลากร เป็นตน้) 

6.   กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน ส าหรับเยาวชนของเทศบาลต าบล

หนองล่อง ปัจจุบนัน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
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7.  ปัญหา และอุปสรรคกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน ส าหรับเยาวชน

ของเทศบาลต าบลหนองล่อง มีหรือไม่ อย่างไร และท่านมีขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

อยา่งไร 

 

ปัญหา / อุปสรรค 

…………………………………………………………………………..……………………..……

……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
 

 
แบบส ารวจความต้องการของเด็กและเยาวชน 

ในการด าเนินการส่งเสริมกฬีาเพือ่มวลชนส าหรับเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองล่อง 
 อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

 
ค าช้ีแจง   ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริง   
 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบ 
  1.  เพศ     หญิง   ชาย 
  2.  อาย ุ    ………… ปี  
 3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  มธัยมศึกษาตอนตน้    มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      ปวส. / อนุปริญญา          ปริญญาตรี          
      สูงกวา่ปริญญาตรี  
  4. สถานะ    นกัเรียนโรงเรียน        
     เยาวชนนอกระบบการศึกษา เช่น กศน. เป็นตน้ 

      อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
 5. สุขภาพ   แขง็แรง   
      พิการ ระบุ.......................................................................... 
      อ่ืน ๆ (โรคประจ าตวั).........................................................  
 6. ความสม ่าเสมอในการเล่นกีฬา 
       เล่นกีฬาเป็นประจ า (เล่นกีฬา เดือนละ 5 วนัข้ึนไป) 
      เล่นกีฬาเป็นบางคร้ัง (เล่นกีฬา ไม่เกินเดือนละ 5 วนั) 
      ไม่เคยเล่นกีฬา แต่มีความสนใจเล่นกีฬา 
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ตอนที ่ 2    ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อพจิารณา ต้องการ ไม่ต้องการ หมายเหตุ 

ประเภทกฬีาทีต้่องการจดักจิกรรม   ล าดบัความตอ้งการ 1,2,3..... 

1.  วอลเล่ยบ์อล    

2.  บาสเกตบอล    

3.  ตระกร้อ    

4.  วิง่ ระยะสั้น    

5.  วิง่มาราธอน    

6.   เปตอง    

7.  ฟตุบอล    

8.  ฟตุซอล    

9.  แบดมินตนั    

10.  มวย    

11.  อ่ืนๆ ระบุ.....................................................    

ประเภทกฬีาทีต้่องการแข่งขนั   ล าดบัความตอ้งการ1,2,3..... 

1.  วอลเล่ยบ์อล    

2.  บาสเกตบอล    

3.  ตระกร้อ    

4.  วิง่ ระยะสั้น    

5.  วิง่มาราธอน    

6.   เปตอง    

7.  ฟตุบอล    

8.  ฟตุซอล    

9.  แบดมินตนั    

10.  มวย    

11.  อ่ืนๆ ระบุ.....................................................    

 
ตอนที ่ 3   ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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