
 

การมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสนามกฬีา 
Participation of the Local Government Administration  

in Stadium Management 
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บทคัดย่อ    

 การวิจัยในคร้ัง น้ีมีว ัตถุประสงค์         
1) เพื่ อ ศึกษาการมี ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา 
2)  เพื่อศึกษาการจดัการสนามกีฬาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัการจดัการสนาม
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4) เพื่อหา
ตน้แบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อ ง ถ่ินในการจัดก า รสนาม กีฬ า 
แนวทางวิจยัแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจยั
เชิงปริมาณเป็นหลักและน าการวิจัย เ ชิง
คุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่าย 
หรือผูอ้  านวยการกองการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน จ านวน 7,851 คน   
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
จ านวน 579 ตัวอย่าง ผู ้ให้ข้อมูลคนส าคัญ   
ในการวิจัย เ ชิง คุณภาพ จ านวน 11 ท่าน 
ประกอบด้วยผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในการวิจัย ค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่                
1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละค่า เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความสัมพนัธ์ด้วยสถิติ สหสัมพนัธ์
คาโนนิคอล และ การวเิคราะห์เส้นทาง  

ผลการศึกษา พบว่า 1) การมีส่วน
ร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการ
จดัการสนามกีฬา  ประกอบดว้ย   การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ป ฏิบั ติ ก า ร  ก า ร มี ส่ วน ร่ วม ในก า ร รั บ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล  2 ) การจดัการสนามกีฬา
ประกอบดว้ย แผนพฒันาสนามกีฬาทอ้งถ่ิน 
การจดัโครงสร้างการปฏิบติังาน การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์และเกณฑ์การควบคุมการ
ปฏิบติังานสนามกีฬา 3) การมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการ
สนามกีฬา  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง (.869) 
พบว่ า  ก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความสัมพนัธ์ และสามารถสนับสนุนการ
จัดการสนามกีฬา ด้านการจัดแผนพัฒนา
สนามกีฬาทอ้งถ่ิน 4) ในการวเิคราะห์เส้นทาง
ความสัมพนัธ์ เพื่อหาตวัแบบการมีส่วนร่วม

1  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จดัการสนามกีฬา พบว่า การจดัแผนพฒันา
สนามกีฬาทอ้งถ่ินไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
โดยเฉพาะการประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลผลิตโครงการ ท่ีน าไปสู่การ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้เป็น 
อยา่งดี  
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง
ท้องถ่ิน, การจัดการสนามกีฬา, สนามกีฬา
ทอ้งถ่ิน 
 
Abstract 

The purposes of this study are 1) to 
study a participation of the local government 
administrations in stadium management, 2) 
to study stadium management of the local 
government administrations, 3) to study 
correlation between participation and 
stadium management of local government 
administrations and 4) to find participatory 
prototype of local government administration 
in stadium management.  

In research methodology, mixed 
method was applied by using quantitative and 
qualitative method. The main method was a 
quantitative method whereas a qualitative 
method was used for supporting the 
outcomes of the quantitative results.  

The populations in this research were 7,851 
persons from chief administrators and 
directors of educational department in local 
government administrations. There were 579 
samples of the quantitative method and 11 
persons from mayors and municipal clerks of 
local government administrations were in the 
sample group of the qualitative method. The 
research tools included 1) questionnaires and 
2) in-depth interviews. The statistical 
analyses were consisted of percentage, 
average, standard deviations, statistical 
correlation testing by Canonical correlation 
and path analysis.  

The study found that 1) the 
participation of local government 
administrations in stadium management 
composed of participation on planning, 
operating, obtaining benefits and outcome 
monitoring and evaluating, 2) stadium 
management included with development plan 
for local stadium, operational structuring, 
human resource management and stadium 
operational monitoring standards, 3) the 
correlation level on participation of local 
government administrations in stadium 
management was as high as 0.869 which 
participation in outcome monitoring and 
evaluating was related and could be support 
preparing on the development plan for local 
stadium and 4) path analysis to find out 
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participatory prototype of local government 
administrations in stadium management 
found that preparing of the local stadium 
development plan was directly subjected 
from participation on outcome monitoring 
and evaluating especially the evaluating on 
process and output of the project which could 
be a guideline for better providing public 
services to people.   
 
Keywords: Participation of Local Government 
Organization (LGO), Stadium management, 
Local stadium 
 
บทน า 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย
กรมพลศึกษา ได้จัดท าแผนด า เ นินการ

ก่อสร้างสนามกีฬาระดบัอ าเภอ 690 อ าเภอ 
และระดับต าบล 1 ,114 ต าบล น ามาจัดท า   
แผนงบประมาณในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) รวมงบประมาณทั้งส้ิน 29,928 ลา้นบาท 
ตามแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2545 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก าหนดให้      
การกีฬาแห่งประเทศไทย และส านักงาน
พฒันาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ถ่ายโอนภารกิจ สนาม
กีฬาจังหวดัให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร และสนามกีฬาระดับ
รองให้เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามหนัง สือราชการ
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ      
ท่ี นร.0107/700 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2554 
(กรมพลศึกษา, 2555)  ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที ่1  สนามกีฬาท่ีถ่ายโอนใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่ พ.ศ.  2555 – 2559  
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จากแนวทางดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่การ
จดัสร้างสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานท่ีถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 
1,804 แห่ง ภายใน 5 ปี นบัวา่เป็นการถ่ายโอน
สนามกีฬาจ านวนมากให้กับท้องถ่ินเพื่อ
ส าหรับการออกก าลังกายและเ ล่นกีฬา 
รองรับการฝึกซ้อม และการจดัการแข่งขัน
กีฬาในระดับต าบล อ า เภอ และจังหวัด 
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน พฒันาการ
กีฬา การออกก าลังกายและนันทนาการให้
เป็นวิถีชีวิตท่ีดี และมีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม น ้าใจนกักีฬา ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในท้องถ่ินนั้ นๆ เป็นโครงการ       
ท่ี ต้อง ใช้ งบประมาณใน เ ร่ือ งของก าร
บ ารุงรักษา และการบริหารจดัการสนามกีฬา
ท่ีค่อนข้างสูงมาก เป็นภาระต่องบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแล
รับผิดชอบในระยะยาว  (กระทรวงการคลงั ,  
2554) การขาดรูปแบบการจดัการสนามกีฬาท่ี
ชัดเจน ส่งผลกระทบต่องบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งแน่นอน 
การมีส่วนร่วมในการจดัการสนามกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีแนวทาง
หรือตน้แบบการจดัการสนามกีฬา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถ่ินในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันและ องค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินสามารถจดัการได้โดยไม่ตอ้งพึ่งพา
งบประมาณจากภาครัฐในอนาคต 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อศึกษาการจัดการสนามกีฬา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การมี ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกบัการจดัการสนามกีฬา 

4. เพื่อหาต้นแบบการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จดัการสนามกีฬา 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

งานวิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการแบ่งการวิจยั
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย เชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s scale) 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยมาก  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) 
และหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยหาค่าตวัช้ีวดัของดัชนี IOC 
(The Index of Item Objective Congruence) และ
หาค่าความเช่ือมัน่ โดยน าแบบทดสอบท่ีมีค่า
ความเท่ียงตรงไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง        
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง ซ่ึงสามารถหาค่าความ
เช่ือมัน่ ในลกัษณะวดัค่าคงท่ี ด้วยการค านวณ 
หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Cronbach Method) 
(Cronbach, 1974)  พบว่า แบบสอบถามมีค่ า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 8.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ 
Canonical Correlation Analysis ว ิเ ค ร าะ ห์
เ ส้นทาง  Path Analysis ด้วย  Regression 
Analysis 

ขั้นตอนท่ี 2  การวจิยัเชิงคุณภาพ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการ
จดัการสนามกีฬาทอ้งถ่ินจานวน 11 คน เพื่อ
ทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองท้อง ถ่ินในการ
จัดการสนามกีฬา และน าข้อมูล ท่ีได้มา
วิ เ คราะ ห์ เพื่ อสนับส นุนข้อค้นพบของ
การศึกษาหาข้อสรุปต่างๆ ตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

พื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
วจัิยเชิงปริมาณ 

1.  พื้นท่ีเป้าหมาย (Focus of Area) 
การวิจัย เ ร่ืองการมี ส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา 
คร้ังน้ี ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษา 
หรือพื้นท่ีเป้าหมาย คือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รูปแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และเทศบาลท่ีมีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
          2. ประชากรการวิจัย คร้ังน้ี ได้แก่
หัวหน้าฝ่ายหรือผูอ้  านวยการกองการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัประชากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีท าหน้าท่ี
ด้านการจดัการสนามกีฬา รวมทั้งส้ินจ านวน 
7,851 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
วธีิการค านวณจากสูตรของ ยามาเน่  (Yamane, 
1973) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 
ยอมให้มีความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 4 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 579 ตวัอยา่ง  

พืน้ทีแ่ละประชากรวจัิยเชิงคุณภาพ  
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าข้อมูลไปท าการ
วิ เคราะห์รวมกับข้อมูล เ ชิงปริมาณ เพื่ อ
พิ จารณา ถึงความสอดคล้องและความ
แตกต่างกบัขอ้มูลเชิงปริมาณของแนวคิดใน
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมกบัการจดัการสนามกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั 
คือ  คณะผู ้บ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน 11 คน 
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เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ 
            1. แบบสอบถาม เป็นค าถามปลาย
ปิดโดยผูศึ้กษาวิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึน 
จ านวน 87 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่ ว น ท่ี  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามจ านวน 7 ข้อ ส่วนท่ี 2  การมี
ส่วนร่วม จ านวน 38 ขอ้ ส่วนท่ี 3 การจดัการ
สนามกีฬา จ านวน 39 ขอ้   
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นค าถาม
ปลายเปิดท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างท่ีข้ึนจ านวน 11 ขอ้ 
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และการจดัการสนามกีฬา ตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่ อน าข้อมูลการ
สัมภาษณ์มาสนบัสนุนขอ้คน้พบของการวิจยั
เชิงปริมาณ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1) จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) การส่งแบบสอบถาม
ไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง และเก็บรวบรวม 3) สัมภาษณ์และ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง  โดยใช้ระยะ เวลา
ระหวา่งเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2558 
 การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิย 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สั ม ภ าษ ณ์  ก า รสั ง เ ก ตก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบขอ้มูล แล้วจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรโดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS/PC (V.11.5) ค า นวณหาค่ า ร้ อ ย ล ะ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงการ
อธิบายค่าเฉล่ีย Mean ( X ) โดยแบ่งออกเป็น 
5 ระดบั ตั้งแต่ 1–5 ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแปล
ความหมายของคะแนน (พลศกัด์ิ  จิรไกรศิริ, 
2556)  

การทดสอบสมมติฐาน  
ผู้วิ จัย ด า เ นินก ารวิ เ ค ร าะ ห์ เพื่ อ

ทดสอบสมมติฐานรวม  จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจดัการ
สนามกีฬา โดยการวิเคราะห์หาขนาดและ
ทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างชุดตวัแปรต้น
กบัชุดตวัแปรตามตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
วิ ธี  Canonical Correlation Analysis ลักษณะ
การวิเคราะห์  Canonical Correlation สามารถ
แสดงใหเ้ห็นโมเดลเส้นทาง (Path diagram)   

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ส้ น ท า ง  (Path 
Analysis - PA) เ ป็ น ก า ร ศึ กษ า อิ ท ธิ พ ล
ระหว่างตัวแปรต่างๆ  เพื่อดูว่า มี อิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรท่ี
สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตวัแปรท่ีเป็นผล
หรือไม่ สัมประสิทธ์ิเส้นทางเป็นค่าท่ีบ่งบอก
ถึงอิทธิพลทางตรงของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้อีกตวัหน่ึงเปล่ียนแปลงไป ในการวิจยั
เพื่อศึกษาปรากฏต่างๆ วา่มีสาเหตุเกิดมาจาก
อะไร  โดยใช้สถิติท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis)  
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สรุปผลการวจัิย 
 ในการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการ
สนามกีฬา คร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าฝ่าย
หรือผูอ้  านวยการกองการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การจัดการกีฬา  จ านวนรวมทั้ ง ส้ิน  579 
ตวัอย่าง ไดรั้บแบบสอบถามคืน จ านวน 481 
ฉบบั ปรากฏผลการศึกษา คือ เป็นหน่วยงาน
เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 
31.40 น้อยท่ี สุดคือ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 14.60 พนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
เป็นระดบัหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 และรองมาได้แก่ต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
42.00 จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัท่ี
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาได้
ดงัน้ี 
 1.  ส รุปผลก า รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
สนามกฬีา 
  1.1  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
วางแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การจัดการสนามกีฬา  พบว่า  การก าหนด
เป้าหมายในเร่ืองของการจัดกิจกรรมกีฬา 
ส่วนการบ ารุงรักษาสนามกีฬาการหาความ
ร่วมมือจากชุมชนและจดัหาสมาชิก อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.37) การวิเคราะห์

ปัญหาด้วยการร่วมปรึกษาหารือ ประชุมรับ
ฟั งความ คิด เ ห็น  และการตัด สินใจใน
ทางเลือกท่ีก าหนดไวเ้ป็นภาพรวมในระดับ
ปานกลาง  ( X =3.37)  การจดัสรรทรัพยากร
อยูใ่นภาพรวมระดบัปานกลาง (X =3.28) คือ
การจดัก าลงัคน การจดัสรรงบประมาณ และ
การจัดหาว ัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้บริการแก่
ประชาชน  
  1.2 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ก า ร
ปฏิบติัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พบว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร มีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.33) 
การให้ความร่วมมือโดยมีการสนับสนุนองค์
ความรู้ดา้นกีฬา และการให้ค  าปรึกษาในการ
จัดการแข่งขันกีฬาของชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X =3.35) 
  1.3   การมี ส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พบวา่การรับผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ตวั
เ งิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.55)  
ส าหรับทางด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรายได ้มีการด าเนินการอยู่
ในระดบั    ปานกลาง (X =2.80) 
  1.4  การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พบวา่ ดา้นการประเมินสภาวะแวดลอ้ม ความ
เหมาะสมของโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X =3.05) ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.05) 
ด้านการประเมินกระบวนการในภาพรวม 
ระดับปานกลาง ( X =3.21) และด้านการ
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ประเมินผลผลิตอยู่ในภาพรวมระดับปาน
กลาง (X =3.33) 
 2. สรุปผลการจัดการสนามกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1  การจดัแผนพฒันาสนามกีฬา
ทอ้งถ่ิน พบวา่ดา้นการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.56) 
ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชนใช้ออก
ก าลงักายใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมของชุมชน 
และเพื่อบริการสนามฝึกซ้อมให้แก่ ส่วน
ราชการและภาคประชาชน ด้านมาตรฐาน
สนามกีฬามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X
=3.41)  ได้แก่ลานกีฬาเอนกประสงค์ อาคาร
กีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง  และสวน
สุขภาพ ส าหรับด้านการจดัหางบประมาณมี
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.10) 
ตั้งแต่การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ การจัดสรรงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง และการขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 
 2.2  ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
ปฏิบติังานพบว่า การออกแบบโครงสร้างการ
ปฏิบติังาน มีการจดัการภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X =3.11) ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจ
การบริหาร การจดัความสัมพนัธ์กลุ่มงาน การ
ก าหนดวิธีการส่ือสารในงานและการก าหนด
กฎระเบียบในการท างาน การจัดหารายได้
กิจกรรมสนามกีฬามีภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย   
(X =2.25) ไดแ้ก่ การจดัเก็บค่าเช่าผูข้ายสินคา้
และบริการ การจดัเก็บโฆษณาในสนามกีฬา 
และการจัดการจัดเก็บค่าเช่าจากสนามกีฬา 

ส าหรับดา้นการใช้เทคโนโลยีมีภาพรวมระดบั
น้อย ( X =1.97)  ประกอบด้วยการติดตั้ งจอ
แอลอีดี การจดัท าเวบ็ไซด์สนามกีฬา และการ
ติดตั้ งสัญญาณ WIFI เพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการในสนามกีฬา 
 2.3  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
พบว่า ดา้นการจดัหาบุคลากร มีการจดัการอยู่
ในระดับน้อย ( X =2.59) ตั้ งแต่ การวางแผน
ก าลงัคน การก าหนดคุณลกัษณะบุคลากรตาม
ต าแหน่ง การสรรหาดว้ยโอกาสการจา้งงานท่ี
เท่าเทียมกัน และการก าหนดวิธีคดัเลือกตาม
สมรรถนะงาน  ดา้นการพฒันาสมรรถนะภาพ
บุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.60) 
ประกอบดว้ย การพฒันารายบุคคล การก าหนด
ผงัความก้าวหน้าอาชีพ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานด้วยการประเมินพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ี และการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้าง
วฒันธรรมองค์กร ส าหรับด้านคุณภาพชีวิต    
การท างานของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ( X =3.20) ประกอบด้วยความ
ปลอดภัย  ค่ า ตอบแทน ท่ี เหม า ะสม  มี
สวสัดิการขั้นพื้นฐาน และความเป็นธรรมใน
การท างาน 
 2.4  การจัดเกณฑ์ควบคุมการ
ปฏิบติังาน พบวา่ ดา้นเกณฑก์ารก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานมีการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง     
( X =3.10) ตั้ ง แ ต่ ก า รก า กับ ดู แลก า รใช้
ทรัพยากรท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนผูม้าใช้บริการไดรั้บความพึง
พอใจ การก ากบัการใชส้นามกีฬาในทางธุรกิจ
การค้า และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
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ตามมาตรฐานส าหรับด้านเกณฑ์การควบคุม
ค่าใช้จ่าย มีการจดัการอยู่ในระดับปานกลาง     
( X =3.31) ทุกประเด็นตั้ งแต่  การควบคุม
ค่ าใช้ จ่ าย เป็นไปตามงบประมาณ มีการ
ตรวจสอบค่าใชจ่้ายตามเอกสารเบิกจ่าย และ
ใหก้ารเบิกจ่ายเป็นไปตามขอ้เทจ็จริง 

 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ
สนามกฬีา  
 มีผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล ค่าไอเกน ค่าความแปรปรวนท่ีสกดัได ้ค่าความ   
ทบัซอ้น และสถิติสาหรับทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

Variate number                                                                           ชุดที ่1         ชุดที ่2 
Canonical correlation                                                                     0.869           0.352 
Eigenvalues                                                                                    0.756           0.124 
Wilk’s lambda                                                                                0.2104         0.8613 
F-value (chi square)                                                                      60.1309        8.109 
Significance  (p<0.01)                                                                    0.000          0.000 
ความแปรปรวนทีส่กดัได้ (Variance extracted) (%) 
IV  การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                       63.638         0.727 
DV  การจดัการสนามกีฬา                                                              77.000        10.779          
ความทบัซ้อน (Redundancy) (%)  (>1.5%) 
IV  การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                       84.216        5.884 
DV  การจดัการสนามกีฬา                                                              58.185        1.332 
  
 จากชุดความสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรงทั้ ง 2 ชุด เพราะค่า Sig. = 0.000   
(p <0.01) มีนัยส าคัญทางสถิ ติ  (พลศัก ด์ิ          
จิรไกรศิริ, 2556) ท าการพิจารณาค่าความทบั
ซ้อนท่ีสูงท่ีสุดคือชุดท่ี 1 เท่านั้น พิจารณาค่า
ความสัมพนัธ์คาโนนิคอล ระหวา่งตวัแปรตน้
การมีส่วนร่วม กับตัวแปรตามการจัดการ
สนามกีฬา พบว่า มีค่าความสัมพนัธ์กันสูง   
ในทางบวก (Canonical correlation = 0.869) 

พิจารณาค่า  Eigen value หรือค่าสถิ ติ ท่ีใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีสามารถบอกความ
แปรปรวนของตวัแปรในชุดท่ี 1 มีค่าร้อยละ 
75.60 (Eigen values = 0.75) พิ จ า รณ า ค่ า
ความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมกบัตวัแปร
เร่ิมตน้ และการจดัการสนามกีฬากบัตวัแปร
เ ร่ิมต้นพบว่า  การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเ ร่ิมต้นของการมี     
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ส่วนร่วมได้ร้อยละ  63.63 และการจัดการ
สนามกีฬาสามารถท านายความแปรปรวน

ของตวัแปรเร่ิมตน้ของการจดัการสนามกีฬา
ได ้ร้อยละ 77.00 

 
ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานและแบบเชิงโครงสร้าง 
                ตัวแปร                                                                สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 
                                                                                               แบบคะแนน                  แบบเชิง 
                                                                                                มาตรฐาน                   โครงสร้าง 
ตัวแปรต้น การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
IV1  การวางแผน                                           .222              .912                                                                  
IV2  การปฏิบติัการ                                     .104            .923 
IV3 การรับผลประโยชน์                             .208               .871 
IV4 การติดตามประเมินผล                                       .484              .963     
ตัวแปรตาม การจัดการสนามกฬีา 
DV1 แผนพฒันาสนามกีฬาทอ้งถ่ิน                         .510               .943 
DV2 โครงสร้างการปฏิบติังาน                            .095            .768 
DV3 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์                               .269                .875 
DV4 เกณฑก์ารควบคุมการปฏิบติังาน                      .230               .913 

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิ
คอล (Canonical Correlation Analysis) พบว่า 
การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีความสัมพันธ์กับการจัดการสนามกีฬา      
ในระดับสูง (r = .869) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ยงัพบว่า การมีส่วนร่วม   
ในการติดตามประเมินผล ( r = .484)  และ 

ดา้นการจดัการแผนพฒันาสนามกีฬาทอ้งถ่ิน 
(  r = .510) เ ป็นตัวแปรย่อย ท่ี มีผลต่อการ
จดัการสนามกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  โดยการคัดเลือกค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์  Canonical ของตัวแปรได้ใช้
เกณฑ์มากกว่า 0.30 ข้ึนไป  หากมีค่าต ่ากว่า 
0.30 ลงไปถือวา่ตวัแปรดงักล่าวมีความส าคญั
นอ้ย ดงัภาพท่ี 3
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ภาพที ่3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กบัการจดัการสนามกีฬา 

 
4. ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ เ ส้ นทา ง  Path 

Analysis (PA) เพื่อแสวงหาแนวทาง ต้นแบบ
การมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการสนามกฬีา 

ผลการแสวงหาแนวทางการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการสนามกีฬา  โดยการวิเคราะห์เส้นทาง 
Path Analysis เป็นการวิ เคราะห์สถิติท่ีได้     
มาจากการวิ เคราะห์ถดถอย (Regression 
Analysis)  พบว่า ตวัแปรการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความส าคญั
กับการจัดการสนามกีฬา ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล และตวัแปรท่ี
มีความส าคญัต่อการจดัการสนามกีฬาทอ้งถ่ิน

มี 1 ตัวแปร อันได้แก่ การจัดแผนพัฒนา
สนามกีฬาท้อง ถ่ิน  โดยการคัด เ ลือกค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Canonical ของตัว
แปรไดใ้ช้เกณฑ์มากกว่า 0.30 ข้ึนไป  หากมี
ค่าต ่ากว่า 0.30 ลงไปถือว่าตวัแปรดงักล่าวมี
ความส าคญันอ้ย   
 ตามเส้นทางที่ 1  ตวัแบบการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประ เ มินผล  ผลการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของ การมี
ส่ วน ร่วมในการ ติดตามประ เ มินผล  มี
ความสัมพนัธ์กับการจัดแผนพฒันาสนาม
กีฬาทอ้งถ่ิน ในการน ามาจดัการสนามกีฬา
ทอ้งถ่ินมีรายละเอียด  ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4  เส้นทางความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจดัการสนามกีฬา 

 
ภาพท่ี 4 ตวัแบบเส้นทางความสัมพนัธ์

ของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา พบว่า การ
จัดแผนพัฒนาสนามกีฬาท้อง ถ่ิน ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประ เ มินผลในระดับ สู ง  (.869) 
โดยเฉพาะการเนน้บทบาทการมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินกระบวนการ และการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลผลิต
โครงการ น าไปสู่การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

สรุปผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทาง
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา 
ไดด้งัน้ี 

1.  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ินด้านก าร ติดตาม
ประ เ มินผล มี อิท ธิพลทา งตร ง ต่ อก า ร
ด าเนินการการจัดแผนพัฒนาสนามกีฬา
ท้องถ่ินในระดับสูง  (.869) และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านทางการมี ส่วนร่วมในการ
ประเมินกระบวนการ ในระดับปานกลาง 
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(.581) และมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลผลิตในระดบัต ่า (.432) 

2.  การประเมินกระบวนการการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทางการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในระดับต ่ า (.398) 
และการประเมินผลผลิตโครงการ มีอิทธิพล
ทางออ้มผ่านทางการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในระดบัต ่า (.402) เช่นกนั 
 
อภิปรายผล 

1.  ก า รมี ส่ ว น ร่ วมของ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสนาม
กฬีา  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วม
ในการ ติดตามประ เ มินผลขององค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา 
มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และพบวา่ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยตวัแปรเร่ิมตน้ท่ีมีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการ
จดัการสนามกีฬามากท่ีสุดคือ การประเมินผล
ผลิต และการประเมินกระบวนการ เป็นล าดบั 
การประเมินผลผลิต และการการประเมิน
กระบวนการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ดงักล่าวจึงไปสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ  Stufflebeam (2003) ท่ีให้แนวคิดการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็น
การประเมินเพื่อดูว่าผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุด

โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือตามท่ี
คาดหวังไว้หรือไม่  โดยอาศัยข้อมูลจาก       
การประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจยัเบ้ืองตน้  
และการประเ มินกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) เพื่อหาข้อบกพร่องของการ
ด าเนินโครงการท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการ
พฒันาแกไ้ข ปรับ ปรุงให้การด าเนินการช่วง
ต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการ
ตรวจสอบกิจกรรมเวลา ทรัพยากรท่ีใช้ใน
โครงการ การประเมินผลผลิตท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ยงัสอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ ปุณย
วีร์  โพธิพิพิธ ท่ีว่าจาการประเมินผลผลิตใน
การบรรลุ เป้าหมายของรายได้ส่งผลให้
กิจกรรมมีแรงขบัเคล่ือนเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 
ประชาชนมีรายได้สู่ทอ้งถ่ิน ความพึงพอใจ 
ส่งผลให้ประชาชนและเยาวชน รักสามคัคี 
ช่วยกนัดูแลสนามกีฬาทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวีรพร  เช้ืออ ่า (2553) ท่ีพบว่า
บทบาทหน้าท่ีขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามกฎหมายในการก ากบัดูแล งบประมาณ 
บทบาทผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ า และวิสัยทัศน์
ของผู ้บริหาร บุคลากรท่ีได้น าการติดตาม
ประเมินผลมาใช้ในการบริหารจดัการงาน
สนามกีฬา  

2. การจัดการสนามกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดท า
แผนพฒันาสนามกีฬาทอ้งถ่ิน กบัการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬา 
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มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และพบวา่ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์การจดัท าแผนพฒันา
สนามกีฬาทอ้งถ่ิน โดยตวัแปรเร่ิมตน้ท่ีมีผล
ต่อการจัดการจัดท าแผนพัฒนาสนามกีฬา
ทอ้งถ่ิน มากท่ีสุดคือ การใหบ้ริการสาธารณะ
แก่ประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Millet, John D. (1954) การให้บริการสาธารณะ
เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งรับผิดชอบ และด าเนินการต่อประชาชน 
เป็นการบริการเพื่อคนส่วนมาก เป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีเนน้คุณภาพ และสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมให้กบัประชาชน
ดว้ยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการของหน่วยงานของรัฐนั้ น ควรท่ีจะ
พิจารณาจากส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ การใหบ้ริการ
อยา่งเสมอภาค กบัประชาชนทุกหมู่เหล่าโดย
ไม่แบ่งฐานะหรือชนชั้น ตลอดจนสถานะ
ทางสังคม การให้บ ริการอย่าง เพียงพอ
ค านึงถึงจ านวนคนท่ีเหมาะสม จ านวนความ
ต้องการในสถานท่ี ท่ี เพียงพอในการจัด
กิจกรรมของชุมชน และในเวลาท่ีเหมาะสม
อีกด้วย การให้บริการอย่างต่อเน่ือง การ
ท างานของเจา้หน้าท่ีสนามกีฬา จะต้องเปิด
บริการให้กับผู ้ใช้บริการได้ต่อเน่ืองไม่ มี
ว ันหยุด  การให้บริการอย่างก้าวหน้า ทั้ ง
ทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  สอดคล้องกับการสัมภาษณ์  สม
ปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ท่ีกล่าวว่าต้องมี
บริการสาธารณะด้านกีฬาให้กับประชาชน 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปได้มี

สถาน ท่ีออกก าลังกาย  มีสนามกีฬา ท่ี มี
มาตรฐานและมีความเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ WANG Jing (2012) 
ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงาน 
และมาตรการของสนามกีฬาสาธารณะ ในเมือง
กวางโจว  สนามกีฬาสาธารณะเป็นส่ิงส าคญั ท่ี
จะก่อให้เกิดระบบแนวทางการออกก าลงักาย
แห่งชาติ และเช่นเดียวกนักับการเป็นสถานท่ี
บริการท่ีส าคญั และเป็นเวทีขั้นพื้นฐานให้กบั
ประชาชนมาใช้บริการ การออกก าลังกาย 
ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการ
จดัการสนามกีฬาในเร่ืองของส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ผ่านการด าเนินการทางการตลาด 
เพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
จัดการสนามกฬีา   

การวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กับการจดัการสนามกีฬา พบว่า การมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการสนามกีฬาใน
ระดบัสูง  เป็นการยืนยนัขอ้เท็จจริงท่ีวา่การมี
ส่วนร่วมติดตามประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสัมพันธ์และ
สามารถสนบัสนุนการจดัการสนามกีฬาดา้น
การจัดแผนพัฒนาสนามกีฬาท้อง ถ่ิน ท่ี
ประกอบไปดว้ยการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน  การ ก่อส ร้ า งสนามกีฬา ท่ี มี
มาตรฐาน และการจดัหางบประมาณ ในการ
จดัการสนามกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินจริง สอดคล้องกับ สมบติั  คุรุพนัธ์ 
(2548) ท่ีกล่าวว่า สภาพการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติก าหนดให้มีการ
สร้าง พฒันาปรับปรุง และดูแลสนามกีฬา 
สถานท่ีออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา และส่ิง
อ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ในส่วนการจดัหา
งบประมาณตรงกบัแนวคิดของ Kim (1990) 
ท่ีกล่าวว่าการให้ความส าคัญเก่ียวกับส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับนักกีฬา ในการ
จดัแข่งขนักีฬาโรงเรียนมธัยมศึกษา  

4.  การสร้างตัวแบบแนวทางการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการสนามกฬีา 

จากตัวแบบเส้นทางความสัมพนัธ์
ของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัการสนามกีฬานั้นมีเพียง  1 
ด้าน  คือ  การมี ส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการจดัการสนามกีฬา ท่ีส่งผลต่อระดบัการ
ด าเนินการตามหลักการจัดการสนามกีฬา
ท้องถ่ิน ด้านการจัดแผนพัฒนาสนามกีฬา
ทอ้งถ่ิน โดยการให้ความส าคญัเป็นพิเศษใน
เร่ืองการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
กระบวนการ ประเมินผลผลิตของโครงการ
จดัการสนามกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจัดการจัดแผนพฒันาสนาม
กีฬาโดยมุ่งไปท่ีการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ตามภาพท่ี 5 ท่ีเป็นตวัแบบ การมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การจดัการสนามกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ตวัแบบการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการ
สนามกีฬา 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. กรมพลศึกษา หรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สามารถน าตวัแบบท่ีไดจ้ากการ
วิจัยน าไปจัดท าคู่มือการจัดการสนามกีฬา 
เพื่อให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีได้รับการถ่ายโอน
สนามกีฬา น าไปเป็นแนวทางการบริหาร
จดัการสนามกีฬา 

2. องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
สามารถน าตวัแบบท่ีไดรั้บจากการวิจยั ไปใช้
ในในการจดัการสนามกีฬาของทอ้งถ่ิน  

3. น าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปต่อยอด
ในเร่ืองของการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดท า
หลกัสูตรส าหรับผูจ้ดัการสนามกีฬาของกรม
พลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ 
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