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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยและพัฒนาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือสร้าง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารจัดการกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น โดยน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ร่วมกับการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จ านวน 2 แห่ง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น โดยน าข้อมูลจากข้ันตอนที่ 1 น ามายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการสนทนากลุ่มกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
15 คน และ 3) การประเมินความเป็นไปได้ และความถูกต้องของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น โดยการท าแบบสอบความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพปัจจุบัน และแนวทางการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมมีการด าเนินการบริหารจัดการกีฬา และมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่สร้างข้ึน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยป้อนเข้า ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 2) กระบวนการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน และการควบคุม 3) ผลที่ได้ ประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกาย และเล่นกีฬาจน
เป็นวิถีชีวิต ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬาได้รับการสนับสนุน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
  3. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาข้ึน
มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม มีความถูกต้องในการน าไปสู่การปฏิบัติ และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
Abstract 
 This research and development, using mixed methods to collect both quantitative and qualitative 
data. The main objective was to develop a sports management model for the Provincial Local government 
organization, with the following sub-objectives: 1) to study the actual situations, the problems and the 
guidelines of the sports management model for the Provincial Local government organization. 2) to 
construct a tentative sports management model for the Provincial Local government organization and 3) to  
Evaluate the constructed sports management model. The research procedure followed three steps:  
____________________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์ประจ าวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอนแก่น 
2อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3รองผู้อ านวยการส านักงานการประถมศึกษาเลย เขต 2 
4,5อาจารย์ประจ า วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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1) studying conditions and problems of the sports through the analysis and synthesis combined with 
multiple case studies of the sports management with 2 case studies of Provincial Local government 
organization with best practices in management, 4 educational experts were interviewed. Data were 
analyzed through content analysis 2) constructing of a tentative model, then checking its appropriateness 
through focus group discussion among 15 educational experts 3) evaluating the utility and feasibility by 
conducting a questionnaire administrators and practitioners of sports management of the Provincial Local 
government organization ; data were analyzed, using means (�̅�)  and standard deviations (S.D.) . The results 
are shown as follows; the results of the research were as follows: 
  1. The state and problems of sports management of the Provincial Local government 
organization at a moderate level. 
   2. The a sports management model for the Provincial Local government organization consists 
of three main components; 1) inputs with policy, man, money and materials and facility 2) process with six 
administrative principles: leading, planning, organizing, doing, coordinating and controlling 3) outputs as 
township residents taking exercise and playing sports as daily life activity and sports for excellence supported 
by the sponsorship and participation from all sectors involved. 
   3. The evaluation of the constructed model yielded the results as utility at a high level and 
the high feasibility, practicality and usefulness. 
 
Keywords: Development of sports management model, Provincial Local government organization. 
 
บทน า 
  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ ในช่ วงของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564)  ไ ด้กล่ าว ถึ ง ก า ร พัฒนาประ เทศช า ติ ให้
เจริญก้าวหน้า และมีศักยภาพได้น้ัน  สิ่งที่ส าคัญที่ เป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาคือ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และการที่จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ส่วนหน่ึงต้อง
อาศัย การกีฬาหรือการออกก าลังกายเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง การกีฬาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ  คือ การพัฒนาคนในชาติให้มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมี
สุขภาพทั้งทางกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ วิธีที่จะท า
ให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันได้จะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ ของ
การกีฬาเข้าช่วย การเล่นกีฬา หรือการออกก าลังกายจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ส าหรับประชาชน การมีพันธกิจ เป้าประสงค์ที่ดี
คือพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะ และการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคม และชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งสามารถ
ปรับตัวรู้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่าง เป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และตรง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ทีพ่บว่า เครื่องมือทีส าคัญที่จะ
พัฒนาคนได้น้ัน คือการศึกษาดังน้ันการที่จะพัฒนาตนเองไป
ตลอดชีวิตน้ันจะต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตจึงจะเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) การกีฬามีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และ
พลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท า ให้ประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกน าไปใช้เป็น
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของ
กีฬา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม  เ พ่ือสร้างเครือข่าชุมชน 
ตลอดจนการสร้างจิตส า นึกในการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม  
มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ ดีของสังคม  องค์กรของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้
สนับสนุนให้มีการใช้กีฬาการออกก าลังกาย และนันทนาการ 
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของ
ประเทศตน (พีรศักด์ิ วิลัยรัตน์, 2552) ในปัจจุบันโครงสร้าง
สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน โดยประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2563 
และจะเพ่ิมข้ึนอีกเป็นร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2588 การก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและการออก
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ก าลังกายในอนาคตจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออกก า ลังกาย รวมทั้งการนันทนาการ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป  เ พ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนในวัยเด็กเข้าสู่ วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจแนวโน้มการพัฒนาด้าน
สุขภาพของประชาชนเน้นการน า  ประเด็น ด้านการ
พัฒนาการกีฬา และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพให้เป็น
แนวทางการพัฒนาสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายมากข้ึน ดังน้ันในการ
พัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬาเพ่ือมวลชนจึงมี
ความส าคัญเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีสังคมไทยในปัจจุบันตกอยู่
ในกระแสนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ประกอบกับมีปัญหาสังคมที่ส าคัญ คือ การระบาดของ
ยาเสพติดที่ลุกลามเข้าสู่สังคมในกลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งมีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตจากภาวะบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มสูงข้ึน ท าให้ทุกฝ่ายใน
สังคมรวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตระหนักถึง
ความส าคัญของการกีฬามากข้ึน และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ลดปัญหาดังกล่าว และยังมีปัญหาความยากจนและด้อย
โอกาส ต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพท าให้ขาดโอกาสในการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา จึงต้องมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายมากข้ึนในการด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาเพ่ือตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายนโยบายรัฐบาล
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนโยบายกีฬาและนันทนาการ
ก าหนดว่า จะเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาโดยให้ความส าคัญกับการจัดหา
สถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างทั่วถึง  และแผน
บริ ห าร ร าชการแผ่ น ดิน  (พ .ศ . 2552–2554) ก าหนด
เป้าหมายว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬาเป็นประจ า โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีบทบาทและมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะต้องด าเนินการ และ
หากมีการสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด อ าเภอและต าบล 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือ 2554 จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และการพัฒนา และบูรณะสถาน
กีฬา โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถานที่  และ
อุปกรณ์การออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่มีมาตรฐานและ
เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการในระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัดทั่วทุกภาค ผลักดันให้มีสถาบันหรือศูนย์ฝึกเก็บตัว
ของนักกีฬาไทยที่เป็นระบบ (การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ส านักนายกรัฐมนตรี, 2547) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ .2555–2559) ก าหนดให้มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารจัดการการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานของชุมชนท้องถ่ิน การออกก าลังกาย และการเล่น
กีฬาเพ่ือมวลชน และการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทุกกลุ่มช่วงวัยให้
มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก าลัง
กายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐานของชุมชนท้องถ่ิน ให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา
ได้อย่าง เหมาะสม  ส าหรับสร้า ง เสริ มสุขภาวะ  และ
สมรรถภาพทางกายอย่างต่อเน่ืองเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและกลุ่มเยาวชนในทุกช่วงวัยด้วย ตลอดจนการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
น้ าใจอันดีของนักกีฬา ด้วยกิจกรรมการออกก าลังกาย และ
การกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการส่งเสริมให้ เด็ก  และ
เยาวชนที่มีทักษะและความสามารถทางการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้ได้รับพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตามความถนัด 
และศักยภาพอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
ได้ออกก า ลังกาย และเล่นกีฬาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง
เหมาะสมของสังคมปัจจุบัน และยังมีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านการ
ออกก าลังกายและกีฬาอย่างทั่วถึง  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพ จริยธรรมความสามัคคีและความมีวินัยของคน
ในชาติ อีกประการหน่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการกีฬา 
สนามกีฬาระดับจังหวัด สนามกีฬาระดับอ าเภอ และระดับ
ต าบล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
และการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เป็นไปตามภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีอิสระที่จะเลือกท า แต่ท าตามที่
เห็นความจ าเป็น จึงส่งผลให้การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการกีฬาในระดับท้องถ่ินไม่ได้รับการผลักดัน
อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร และผลการส ารวจสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาการถ่ายโอนความรับผิดชอบภารกิจด้านกีฬาและ
สนามกีฬาจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว 
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาในเรื่องการบริหาร
จัดการกีฬา และสนามกีฬาที่ยังมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนและ
ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในหลายๆ อย่างตามมา เช่น ปัญหา
ในเรื่องจ านวนบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับการดู
และสนามกีฬา อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และไม่มีความรู้ใน
เรื่องการออกก าลังกายและกีฬา ปัญหาด้านสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ ปัญหาเรื่องการวางแผนที่มี
นโยบายที่ไม่แน่นอน และปัญหาด้านงบประมาณในการ
บริหารจัดการที่ยังไม่เพียงพอ จากเหตุผล ปัญหา และความ
จ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ดูและ และ
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รับผิดชอบหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกีฬา จึง
มีความสนใจในการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น และมองเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
กีฬาในระดับท้องถ่ิน ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการกีฬาของวิทยาลัย สถานที่ออกก าลังกาย และ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มี
ความพร้อมในหน่วยงานองค์การอื่น การบริการจัดการกีฬา
ถือว่ามีความส าคัญต่อเยาวชนของประเทศชาติ และจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีความ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความมี
ประโยชน์ ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น 
  2. เพ่ือสร้าง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
  3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนา (Research 
and Development) ได้มีการด าเนินการ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปัญหา
การบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) 2 ข้ัน ดังน้ี 
     ข้ันที่ 1.1 การศึกษาสภาพ และปัญหา
การการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดขอนแก่น 
      1.1.1 แหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น จ าแนกเป็น 1) นายกเทศมนตรี 
หรือรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น หรือ

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหรือ
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ หรือหัวหน้าฝ่าย
กีฬาและนันทนาการ 2) นักสันทนาการ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป หรือครูอาสาพัฒนากีฬา หรือผู้ช่วยสันทนาการ หรือ
ลูกจ้างชั่วคราว และ 3) ผู้มารับบริการจ านวน 342 คน ก าหนด
ขนาดโดยเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ที่ประชากร 
1,782 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 326 คน แต่ผู้วิจัยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ง่ายต่อการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้
วิ ธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling)  
ตามเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
      1.1.2 ตัวแปรที่ศึกษาสภาพ  และ
ปัญหาการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
    ข้ันที่  1.2 การศึกษาแนวทางในการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ใน ด้าน ต่าง ๆ คือ 
ด้าน บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการจัดการ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดองค์กร ด้านการน า ด้านการควบคุม 
      1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จากผล
ส ารวจการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการกีฬาท่ีสามารถ
บริหารจัดการกีฬาได้อย่างประสบความส าเร็จได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดที่เคยมีประสบการณ์ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ  ได้ล าดับ 1 - 3 ในการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติติดต่อกันในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
จ านวน 2 จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
และประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านการบริหารจัดการกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 4 คน 
      1.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา แนวทางใน
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่ง
ออกเป็น 2 ข้ัน ดังน้ี 
    ข้ันที่ 2.1 การยกร่างการสร้างรูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการ ดังน้ี 
      2.1.1 ผู้ วิจัยน า ข้อมูลสภาพ และ
ปัญหาในการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 
มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง 
      2.1.3 ผู้ วิจัยน า ข้อเสนอแนะ จาก
ผู้เชี่ยวชาญไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นร่างการ
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
    ข้ันที ่2.2 การตรวจสอบการสร้างรูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยการเลือก แบบ เจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 4 คน และ 
      2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษาความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
   ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น การประเมินในข้ันตอนน้ีเป็นการประเมินความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความมี
ประโยชน์ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
     ข้ันที่ 3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 32 แห่ง ส าหรับการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
130 คน  ใช่ วิ ธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบอย่างง่ าย  (Simple 
random Sampling) และ 
     ข้ันที่ 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ความเป็นไป
ได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความมีประโยชน์ของ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางใน
การบริหารจัดการกีฬาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดขอนแก่น 
   1.1 ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาในการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 
จังหวัดขอนแก่น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผล
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม
มีการด าเนินการบริหารจัดการกีฬา และมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

   1.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ที่มี
วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พบว่า องค์ประกอบของ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
    1.2.1 ปัจจัยน า  เข้า  ประกอบด้วย  5 
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านบุคคล 
3) ด้านงบประมาณ  4) ด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านการจัดการ 
    1.2.2 กระบวนการ ประกอบด้วย 5ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) ข้ันตอนที่ 2 
การจัดองค์การ (Organizing: O) ข้ันตอนที่ 3 การน า (Leading: L) 
ข้ันตอนที่ 4 การประสานงาน (Coordinating: Co) และ 
ข้ันตอนที ่5 การควบคุม(Controlling: C) 
    1.2.3 ผลผลิต ประกอบด้วย 1) ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 2) มีสถานที่
ออกก าลังกายที่เพียงพอและมีมาตรฐาน  โดยมีเงื่อนไข
ความส าเร็จ คือ 1) ประชาชนรัก ชื่นชอบการออกก าลังกาย
และกีฬา 2) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมมือกันที่จะ
สนับสนุนการออกก าลังกายและกีฬาในด้านต่าง ๆ เช่นด้าน
งบประมาณ สถานที่ และอื่นๆ 
   2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกีฬา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบ ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ  (Process) ผลผลิต 
(Outputs) ในการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี 
   องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านบุคคล  
3) ด้านงบประมาณ  4) ด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
   องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 
6 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 การน า (Leading: L) ข้ันตอน
ที่ 2 การวางแผน (Planning: P) ข้ันตอนที่ 3 การจัดองค์การ 
(Organizing: O) ข้ันตอนที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Doing: D) 
ข้ันตอนที่ 5 การประสานงาน (Coordinating: Co) และ
ข้ันตอนที ่6 การควบคุม (Controlling: C) 
   องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบย่อย ได้แก ่1) ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต 2) ผู้มีผู้บริหารหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทางการกีฬาให้การสนับสนุน 3) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วน



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________a_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

166 

ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นว่า การน าการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ไปใช้มีความเป็นไปได้  
ความเหมาะสม ความถูกต้อง และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
   1. ผลการการศึกษาสภาพ และปัญหาการ
บริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารจัดการกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมมีการด าเนินการบริหารจัดการกีฬาและมีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับนัยนา หันมี (2542) ได้
ท าการ วิจัย เรื่ อ งการศึกษาสภาพและปั ญหาในการ
ด า เ นินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่ วนต าบล 
ผลการ วิจัยพบว่า  สภาพการด าเนินงานด้านกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการประสานงาน สภาพการ
ด าเนินงานที่อยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาการด า เนิน
งานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่มีปัญหามาก ส าหรับปัญหาการด าเนินงานที่อยู่ใน
ระดับน้อย คือด้านการประสานงาน  ด้านงบประมาณ 
นอกจากน้ี (ภัควัฒน์ เชิดพุทธ, 2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์บริการ
การกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
การบริหารศูนย์บริการการกีฬาฯ โดยรวมไม่พบปัญหาจาก
ข้อมูลแบบสอบถาม แต่จากการสัมภาษณ์ด้านทรัพยากรการ
บริหาร พบปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเน่ืองจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
ทางมหาวิทยาลัย ในด้านบุคลากรและสนามไม่เพียงพอใน
การให้บริการในบางช่วงเวลา แนวทางการบริหารจัดการ
กีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหารส่วนจังหวัด  มี
องค์ประกอบในการบริหารจัดการ 3 องค์ประกอบ คือ  
1) ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 1.1) ด้านบุคคล  
1.2) ด้านงบประมาณ 1.3) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
สิ่ ง อ านวยความสะดวก  และ1.4) ด้ านการ จั ดก า ร  
2) กระบวนการ ประกอบด้วย 2.1) การวางแผน 2.2) การจัด
องค์กร 2.3) การน าและ 2.4) การควบคุม 3) ผลผลิต ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการจะประกอบไปด้วย ปัจจัย
น าเข้ากระบวนการผลผลิต ซึ่งเป็นการบริหารเชิงระบบที่มี
องค์ประกอบครอบคลุมและสอดคล้องกันจึงเป็นปัจจัย
น าเข้าที่ดีสู่กระบวนการบริหารจัดการที่จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผลผลิตและผลลัพธ์  ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และออก
ก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับ (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 

2553) ได้ให้รายละเอียดของระบบไว้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
ความหมายที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยความหมายที่
เป็นนามธรรมของระบบหมายถึง  วิธีการ (Method) การ
ปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและข้ันตอนที่ไม่ตายตัว อาจผันแปร
ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ก าหนดให้  ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากการบริหารจัดการมีระบบ กระบวนการที่ดี และ
เรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
   2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น มีประเด็นในการอภิปรายดังน้ี 2.1 องค์ประกอบที่ 
1 ปัจจัย น า เ ข้าประกอบด้วย 1) ด้านนโยบาย (Policy)  
2) ด้านบุคคล (Man) 3) ด้านงบประมาณ (Money) 4) ด้าน
สถานที่วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Material 
and Facility) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจัยน าเข้าเป็นการให้
ความส าคัญของผู้บริหารและบุคลากร  ด้านนโยบายการ
พัฒนาบุคลากร การจัดหางบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ 
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหลาย 
เหล่าน้ีคือ ทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีส่วนเก่ียวข้องที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จึงจะส่งผล
ต่อการบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ไว้ 
ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ  ( ส มคิ ด  บาง โ ม , 2550) ที่ ก ล่ า ว ถึ ง 
ปัจจัย พ้ืนฐานทางการจัดการที่ เป็นปัจจัยส าคัญอยู่  4 
ประการได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ หรือ
วิธีการบริหาร นอกจากน้ี (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) ได้กล่าว
ว่าทรัพยากรการจัดการ (Management Resources) อัน
ได้แก่ 4 M’s มาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับทฤษฎี
ทางการบริหารการผลิต  หลักของการจัดการ  4 M’s
ประกอบด้วย คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ (Material) และการจัดการ (Management) 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ถูกน าเข้าในระบบในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับ (เสนาะ ติเยาว์, 2551) กล่าวว่า โดยทั่วไป 
การจัดการจะต้องมีปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ หรือเรียกว่า 
ทรัพยากร  การจัดการ  (Management) คือ  คน  (Man)  
เงิน  (Money) วัส ดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) หรือเรียกสั้นว่า 4 M นับว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ทั้งน้ีเพราะว่าการจัดการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชนก็ตามจ าเป็นต้องอาศัย เงิน วัสดุ และการจัดการ
องค์การเป็นองค์ประกอบที่ขาดเสียมิได้แต่ปัจจุบันได้มี
พิจารณาขยายขอบเขตของปัจจัยการจัดการกว้างขวาง
ออกไปอีก และสอดคล้องกับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
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กีฬา, 2553) ได้แสดงแนวคิดปัจจัยหลักความส าเร็จกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ (Key Success Factor) ที่เกี่ยวข้องกับ
นักกีฬา 5 ส่วนคือ บุคลากรการกีฬา การจัดและการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาติ  การบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ  สถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการกีฬา และมีระบบการด าเนินงาน
ของศูนย์ วิทยาศาสตร์  และเทค โนโล ยีการกีฬา  2.2 
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ การบริหารจัดการกีฬาของ
อ งค์ ก ร ปกค รอ งส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  ในจั ง ห วัดขอนแก่ น 
ประกอบด้วย การน า (Leading: L) การวางแผน (Planning: 
P) การจัดองค์ การ  (Organizing: O) การลงมือปฏิบั ติ
(Doing: D) การประสานงาน (Coordinating: Co) และการ
ควบคุม (Controlling: C) เป็นตัวในการขับเคลื่อนปัจจัย
น าเข้าท้ังในด้านนโยบาย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ และ
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะจากการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหาร
จัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น จะต้องมีการน าที่ดีของผู้บริหารโดยเฉพาะต้องมี
นโยบายเกี่ยวกับการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดขอนแก่น ให้มีความชัดเจน มีการวางแผนในเรื่องต่าง
ที่อย่างเป็นระบบการจัดองค์การที่มีแบบแผน สามารถท า
การลงมือปฏิบัติงานได้จริง และมีประสิทธิภาพ มีร่วมมือกัน
สร้างเครือข่ายและมีการประสานงานร่วมกันกับองค์กรต่างๆ 
ในด้านกีฬา และที่ส าคัญมีการควบคุมระบบการท างานต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการ
เหล่าน้ีส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ ต้ังไว้สอดคล้องกับการศึกษาของ  (สุรัสวดี  
ราชกุลชัย, 2547) กล่าวว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม
ประกอบด้วยการวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การสั่งการหรือการชี้น า (Directing/Leading) 
และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับทรัพยากรขององค์การ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน และสอดคล้องกับ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2557) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหาร
จัดการ  ประกอบด้วยกระบวนการบริหาร ดังน้ี 1) การ
วางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการท างานเพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ และก าหนดว่าจะท างาน
น้ันอย่างไร 2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึงการ
น าเอาแผนงานที่ก าหนดไว้มาก าหนดหน้าท่ีส าหรับบุคลากร
หรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การ เป็นการเริ่มต้น
ของกลไกในการน าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  3) การน า 
(Leading) เก่ียวข้องกับการจูงใจภาวะผู้น า และการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลในองค์การเพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ ต้องการ  4) การควบคุม  (Controlling) 
หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการท างานใน
องค์การรวมทั้งการวัดผลการท า งานในปัจจุบันเพ่ือ ก าหนด
มาตรฐานข้ึน และเปรียบเทียบกับผลงานที่ท าไ ด้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขผลการท างานได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก าหนดข้ึน  จากการศึกษาหลักการประเมินผลของ  
(ส าราญ มีแจ้ง, 2550) ได้ท าการศึกษาการประเมินผลทุก
ข้ันตอนของการด าเนินงานวิจัยในหมู่บ้านผู้น าชุมชน ไม่มี
ความรู้เรื่องการวางแผนมาก่อน และเมื่อพิจารณาการมีส่วน
ร่วมในการเขียนแผนงานแก้ไขปัญหาร่วมกับการสังเกต 
พบว่า ผู้น าชุมชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในระดับน้อย 
ในการก าหนดวิธีการ ด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมทรัพยากร 
งบประมาณ บุคลากร ตลอดจนการประเมินผล ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากท้องถ่ิน ชุมชนไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนมา
ก่อน จะเห็นได้ว่า แม้กลุ่มผู้น าชุมชนจะมีความร่วมมือใน
การค้นหาปัญหา และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
วางแผนแก้ปัญหา แต่ขาดความรู้ และประสบการณ์เรื่อง
การวางแผนงาน ท าให้ไม่สามารถเขียนแผนได้ครอบคลุม 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องควรจะมีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการ 
นอกจากน้ี (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ , 2554) ได้กล่าวถึง 
กระบวนการบริหารจั ดการ  (POSDCoRB) ควรมีการ
วางแผนนโยบาย และก าหนดกรอบแผนการปฏิบัติงานโดย
ระดับหัวหน้า และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามล าดับสาย
งานการบังคับบัญชา สั่งงาน และมอบหมายงานตาม ความรู้
ความสามารถของบุคลากร มีการวางแผนก าลัง สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ทดแทนต าแหน่งที่ว่างและส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
ศึกษาดูงาน และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่ดีทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 2.3 องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต 
ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬาได้รับการสนับสนุน และทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม จากผลผลิต พบว่ากระบวนการจัดการ
ทั้งหมดเป็นการน าเอาปัจจัยมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ท าให้เกิดการเข้าร่วมการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาได้รับการสนับสนุน และการเข้า
มามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการเข้ามาสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ เช่นด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
(สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ, 2547) กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
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เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนซึ่งการเร้าให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมน้ัน ผู้ด าเนินงานจะต้องมีความเข้าใจ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้ง วิธีการด าเนินชี วิต 
ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคลเพ่ือให้เกิดความสมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรม และคนไทยมีแนวโน้มการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายมากข้ึน มีสถิติการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย
เพ่ิมสูงข้ึน 3. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการริหาร
จัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ขอนแก่น ในการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง และความมีประโยชน์ของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อน า ไปใช้จริง
สามารถท าได้จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น เน่ืองจากเป็นการพัฒนาต้ังแต่
ปัจจัยน าเข้าในด้านนโยบาย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ 
ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก อีกท้ัง
ในส่วนของกระบวนการเป็นการเริ่มปฏิบัติต้ังแต่การน า การ
วางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติ การประสานงาน 
และการควบคุม ท าให้เกิด ผลผลิต เพ่ือการพัฒนาครั้งต่อไป 
ทั้งหมดน้ีเป็นรูปแบบที่สร้างและพัฒนาข้ึนจากการน าเอา
ทรัพยากร และปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น อีกท้ังยังรูปแบบที่พัฒนาข้ึนเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในจังหวัดขอนแก่น ในที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กีฬาให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงอันจะเกิดประโยชน์ ในการ
พัฒนาสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม และปัญญา 
จากการใช้กิจกรรมการออกก าลัง และเล่นกีฬาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ ให้บริการ  ซึ่ งสอดคล้องกับ  
(Chen, 1993: p2430 A) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมิน
สมรรถนะในการจัดการกีฬาส าหรับประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพผู้จัดการ
กีฬาไต้หวัน เรียงล าดับจากสูงมาต่ า มีดังน้ี ความรู้เกี่ยวกับ
กีฬา มนุษยสัมพันธ์ การพูดต่อสาธารณชน การจัดการด้าน
บุคลากร การเขียนการจัดการด้านการเงิน สมรรถภาพส่วน
บุคคล การจัดการด้านเวลาอื่นๆ การจัดการศึกษา ส าหรับ
ผู้ จั ดการด้าน สิ่ งอ านวยความสะดวกประโยชน์จ าก
คอมพิวเตอร์ การบาดเจ็บจากการกีฬาการจัดการ ด้าน
บุคลากร การจัด โปรแกรมส าหรับนันทนาการและกีฬา
เยาวชน การสื่อสารระหว่างบุคคลการตัดสินกีฬา การตัดสิน
กิจกรรม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารจัดการกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการ

ด าเนินงานการบริหารจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ ได้น าแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา และน า
ลงไปสู่การปฏิบัติจริง  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และผู้บริหารระดับสูง 
ควรมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการสนับสนุน
ด้านกีฬา 
   1.2 ควรก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดขอนแก่นให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   1.3 ควรมีวิธีการจัดหางบประมาณสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มี
ความเหมาะสมกับจ านวน  ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนทางด้าน
การกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดขอนแก่น 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
   1.4 ควรส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเยาวชน
ในท้องถ่ิน ด้านกีฬาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เก่ียวกับยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดขอนแก่น 
   2.2 ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่น 
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