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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชน
ตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา 2) เพื่อศึกษาระดับการรับรูตอการเปนเมือง
กีฬาและความคิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุ มชน
ตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา 3) เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการศูนย
สุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูที่มาใชบริการที่ศูนยสุขภาพบางทราย ผูวิจัยใชการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
W.G. Cochran ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน เพื่อเปนการกันปองกันความผิดผลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม
สมบูรณผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน และกลุมผูใหขอมูลหลักจำนวน 7 คน จากเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชน โดยผูวิจัยเลือกแบบวิธีเจาะจง งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ จะ
ประกอบไปดวยแบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.81 และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ
3 คน เทากับ 0.96 และการวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ กึ่งโครงสราง
ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของระดับการรับรูตอการเปนเมืองกีฬา พบวา การรับรูของชาวชุมชนตอ
การเปนเมืองกีฬาโดยรวม อยูระดับ มากที่สุด โดยประชาชนที่มาใชบริการสวนใหญ ใหความสำคัญในดานการเห็น
คุณคาของตนเอง รองลงมาคือดานความตองการในการพัฒนาศูนย ดานความคาดหวังในการเขาใชบริการในศูนย และ
ดานความสนใจในการเลนกีฬาและออกกำลังกาย ตามลำดับ และความคิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหาร
จัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทราย พบวา อยูในระดับ มาก ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
รองลงมาคือบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ และดานงบประมาณ ตามลำดับ
สรุปไดวา แนวทางการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬา
และการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา จะตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการดานงบประมาณใหมีการ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการดำเนินงานจะตองมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงการวางแผนจัดหารายไดเขาศูนยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย โดยใหความสำคัญในการโฆษณา
ประชาสัมพันธกิจกรรมที่ศูนยไดจัด เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชนในการเลนกีฬาและ
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การออกกำลังกาย จัดทำสื่อประเภทตาง ๆ เชิงสรางสรรค และควรสงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายในการทำงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกายอยางเปน
รูปธรรม เชน การจัดการแขงขันกีฬาโดย ใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมกันในการจัดการงานอีเวนทกีฬา
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ชุมชนตนแบบ, เมืองกีฬา

Abstract

The objectives of this research are 1 ) to study the management of Bang Sai Community
Health Center towards being a community Master in sports and exercise. For being a sports city
2 ) to study the level of perception of urbanization sports city and opinions of Bang Sai community
towards the management of Bang Sai community health center to being a model community Master
in sport and exercise. For being a sports town 3) to propose guidelines for the management of Bang
Sai Community Health Center as a model community in sports and exercise. For being a sports city
The sample used in this research was people who used services at Bang Sai Health Center. The
sample size was determined using the WG Cochran formula, sampling size of 384 people. In order to
prevent errors from incomplete questionnaire responses, the researcher used a total sample size of
400 people and the main informant. 7 people from staff and community representatives In which
the researcher chooses a specific method This research is a research methodology. During the
quantitative research And qualitative research The survey consisted of a questionnaire with a total
certainty of 0.81 and a conformity index (IOC) from 3 experts equal 0.96 Qualitative research was
done using the interview tool. Semi-structured
The results of the research found that the perceived level of sports urbanization found that
the community's perception of sports city as a whole was at the highest level by the majority of the
residents. Put emphasis on self-esteem Followed by the need for center development. The
expectation of accessing the service in the center The interest in sports and exercise, respectively,
and the opinions of the Bang Sai community towards the management of the Bang Sai community
health center were found to be at a high level. Followed by personnel Equipment materials And
budget, respectively
It can be concluded that the management approach of Bang Sai Community Health Center
towards becoming a model community in sports and exercise. For being a sports city Budget
management must focus on budget allocation that is appropriate for the operations, short-term and
long-term budget allocation planning must be planned. Including planning to procure income into
the center to support the operation of the center Should focus on advertising. In terms of activities
at the Bang Sai Health Center, there are To encourage people to see the importance and benefits of
sports and exercise. Create a variety of creative media And should foster networking partners for
collaboration between government agencies, the private sector and the public sector. For the
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promotion of sports and physical exercise such as Management of sports events by Engaging both
public and private sectors in managing sports events.
Keywords : management, model community, sports city
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ปจจุบันกระแสการใหความสนใจตอสุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น การตื่นตัวเกี่ยวกับการเลนกีฬาและ
ออกกำลังกายของคนทั่วโลกเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นมาดวยเชนกันและดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทำใหขาวสารดานการกีฬาทั่วโลกเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหเกิดการสราง
กระแสนิยมใหกับตัวเองและปลูกฝงนิสัยรักการออกกำลังกายตามมาอีกดวย ซึ่งประชาชนสวนใหญในปจจุบันถือวา
สุขภาพเปนสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนก็เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนใหสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น การเลนกีฬา
และออกกำลังกายก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพรอมกับความสนใจในสุขภาพของคนในปจจุบัน
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2560) ไดกลาววาเมืองกีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry) อยางเปนรูปธรรม โดยการจัดกิจกรรมการเลนการกีฬา การออกกำลังกาย
การจัดการฝกอบรมกีฬาประเภทตาง ๆ และการจัดการแขงขันกีฬาควบคูไปกับการทองเที่ยวเชิงนันทนาการ (Sport
Tourism) รวมทั้งการใหบริการที่พักและการขนสงระหวางที่พักและสนามกีฬาที่มีความสะดวกสบาย ใหแกนักกีฬา
นักทองเที่ยว และผูที่สนใจทั่วโลกนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เมืองกีฬาควรมีลักษณะ
เปนพื้นที่ที่มีความพรอมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาที่มุงเนนการฝกซอมกีฬา การเลนกีฬา การพัฒนา
กีฬาสูความเปนเลิศ การจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ โดยสงเสริมการมีสวนรวม ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ซึ่งปจจัยในการเปนเมืองกีฬาจะประกอบไปดวย1)การสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย
2)การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 3)การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4)การสงเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและ
การทองเที่ยว และจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองกีฬา ระดับนานาชาติ, ดานการพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา, ดานงบประมาณ, ดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณกีฬาและดานอื่น ๆจังหวัด
ชลบุรีเปนจังหวัดที่ประชาชนใหความสำคัญกับการเลนกีฬาและการออกกำลังกายเปนอยางมากอันเนื่องมาจากมีการ
จัดการแขงขันกีฬาตาง ๆเกิดขึ้นอยางมากมายทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงทำใหเกิดการกระตุนใหคนหันมาเลนกีฬา
และออกกำลังกาย นอกจากนั้นยังมีแหลงทองเที่ยวมากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาไมขาดสายโดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งนักทองเที่ยวที่เขามาก็จะมาเลนกีฬาเปนสวนใหญ จึงทำใหจังหวัดชลบุรีไดรับการการพิจารณา
คัดเลือกเมืองกีฬา โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดพิธีมอบปายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports
City) เพื่อเปนเกียรติและเปนขวัญกำลังใจใหกับชาวจังหวัดชลบุรีตอไป(สำนักขาวประชาสัมพันธ, 2561) ศูนยสุขภาพ
บางทรายจัดตั้งขึ้นภายใตการดูแลของเทศบาลตำบลบางทราย ตามวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออกำลังกาย
หรือพักผอนหยอนใจ รวมถึงการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ตั้งอยูในเขตอำเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเปนอำเภอที่มี
ประชากรที่มากถึง 346,838 คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2560) จึงสงผลใหเกิดความสนใจในกิจกรรม
การออกกำลังกายหรือกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เพิ่มขึ้น จึงทำใหสถานที่ หรืออุปกรณที่ใชในการออกกำลังกาย ของ
ประชาชน ไมเพียงพอตอการใหบริการ อุปกรณที่ใหประชาชนมาใชบริการบางชนิดเกิดการชำรุด หรือเสื่อมสภาพ
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการศูนยสุขภาพใหเปนสถานที่ที่รองรับประชาชนใหเขามาใชบริการไดนั้นจะตองมีการ
บริหารที่ตรงตอความตองการของประชาชน ไมวาจะเปนในเรื่อง ของบุคลากร งบประมาณในการดูแลสวนสุขภาพ
อุปกรณในการทำกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เปนตน ชุมชนบางทรายในตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเปน
ชุมชนแหงหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการตาง ๆของคนใน
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ทองถิ่น เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสอดคลองกับปจจัยในการ
เปนเมืองกีฬาที่วาดวยการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย ก็คือสามารถใหบริการการกีฬาและสรางคุณภาพ
ชีวิต (Sport for Life) ใหแกประชาชน นักกีฬา และนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ จนสามารถพัฒนาไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนินชีวิต ไปสูสังคมแหงการออกกำลังกายและเลนกีฬา (Sport Community) และการ
สรางระเบียบวินัยและสงเสริม คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน (Social Regeneration) โดยเมืองกีฬานี้จ ะมี
โครงสรางพื้นฐานประกอบดวย สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษาที่มีองคความรู
ในเรื่องการออกกำลังกาย และการเลนกีฬาอยางถูกตอง จำเปนจะตองมีการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
นโยบายดังกลาว
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการศูนยสุขภาพบางทราย อำเภอเมืองจังหวัด
ชลบุรีสำหรับการเปนเมืองกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) ใหเปนไปตามใน
ยุทธศาสตรที่1 คือการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกายและเปนแนวทางการบริหารจัดการศูนยสุขภาพบาง
ทราย อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ใหเปนชุมชนตนแบบในสงเสริมการเลนกีฬาและออกกำลังกาย ใหชุมชนตาง ๆที่จะ
พัฒนาตามซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารงานดานการจัดการของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆที่เกี่ยวของได
วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและ
การออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา
2.เพื่อศึกษาระดับการรับรูตอการเปนเมืองกีฬาและความคิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหาร
จัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมือง
กีฬา
3. เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลน
กีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและ
การออกกำลังกายสำหรับการเปนเมืองกีฬามีการดำเนินงานวิจัย การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ไดแก การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการดำเนินงานวิจัย
ดังนี้ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เจาหนาที่ และประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่มาใชบริการสวนสุขภาพในตำบล
บางทรายในตำบลบางทราบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชสูตรของ W.G. Cochran ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน เพื่อเปนการกันปองกัน
ความผิดผลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน และกลุมผูให
ขอมูลหลักจำนวน 7 คน จากเจาหนาที่และตัวแทนชุมชน โดยผูวิจัยเลือกแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ศึกษา การรับรูในการเปนเมืองกีฬา (นวลศิริ เปาโรหิตย, 2544) ความสนใจ ความคาดหวัง
ความตองการการเห็นคุณคาของตนเอง และความคิดเห็นในการบริหารการจัดการ ของศูนยสุขภาพชุมชนบางทราย
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โดยใชหลัก 4 M ไดแก ดานบุคคล (Man) ดาน การเงินและงบประมาณ (Money) ดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก (Material) และ ดานบริหารการจัดการ (Management) (สมคิด บางโม, 2558)
2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬา
และการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) และแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บรวบรวมขอมูล ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ที่มาใชบริการ
สวนสุขภาพ ในตำบลบางทราย อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสอบถาม ขอคำถามมีทั้งแบบปลายเปด (Openended Questions) และคำถามปลายปด (Closed-ended Questions) และนำมาจัดหมวดหมูของคำถามภายหลัง
แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรูตอการเปนเมืองกีฬาและความ
คิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลน
กีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬาแบงเปน 2 สวนไดแก สวนที่ 1 การรับรูในการเปนเมืองกีฬา มี 4
อยางไดแก 1) ความสนใจ 2) ความคาดหวัง 3) ความตองการ4)การเห็นคุณคาของตนเอง มีลักษณะคำถามเปนแบบให
เลือกตอบที่ประมาณคาระดับความคิดเห็นมากนอย 5 ระดับ ( Rating scale ) สวนที่ 2 การบริหารการจัดการ 4 ดาน
ไดแก ดานบุคคล (Man) ดาน การเงินและงบประมาณ (Money) ดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก
(Material) และดานบริหารการจัดการ (Management) มีลักษณะคำถามเปนแบบใหเลือกตอบที่ประมาณคาระดับ
ความคิดเห็นมากนอย 5 ระดับ (Rating scale ) และเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured interview )
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทราย
วิจัยเชิงคุณภาพใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่ที่มีสวนรับผิดชอบและตัวแทนชุมชนในการบริหาร
จัดการศูนยสุขภาพ ในตำบลบางทรายในตำบลบางทราบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง (Semi-Structured or Guided Interview) เปนแบบสัมภาษณปลายเปดในการบริหารการจัดการ ใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ 4 ดาน ไดแก ดานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก และดานบริหารการจัดการ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบความเที ่ ย งตรงของเนื ้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทา น ไดค า ดัช นีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (item objective congruence index (IOC) คือ 0.96 ซึ่งถือว่าเป็ นค่าทีย่ อมรับทางสถิติ และนำแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมเปาหมายที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น คือ 0.81
2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ผูวิจัยนำผลที่ไดจากศึกษาการบริหารจัดการ
ศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับการเปนเมืองกีฬา
จังหวัดชลบุรี ที่ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมาตั้งเปนประเด็นคำถาม โดยมีหลักการบริหารการจัดการ 4 M
หลังจากนั้นจึงใหที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวนำไปปรับปรุงแกไขเพื่อใชกับกลุมผูใหขอมูลหลัก
ตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม คือ
-วางแผนการดำเนินงานเก็บขอมูลและกำหนดวันเดินทาง
-ขอหนังสือจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีเพื่อออกหนังสือขอความรวมมือไปยังเทศบาลตำบลบาง
ทรายอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
-ทำการเก็บขอมูลโดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม 400 คน
-การเก็บขอมูลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
-นำแบบสอบถามที ่ไ ด มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงขอมูลและนำขอมู ล ไป
วิเคราะหผล
2.การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณผูวิจัยทำการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
โดยผูวิจัยขอหนังสือจาก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ถึงกลุมผูใหขอมูลหลักในการ
สัมภาษณ จำนวน 7 คน เพื่อขออนุญาตสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยใชการบันทึกขอมูล
ดวยเครื่องชวยบันทึกขอมูล และการจดบันทึกขอมูล และนำเสนอดวยในรูปแบบความเรียง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
- แบบสอบถามข อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู  ต อบแบบสอบถาม นำข อ มู ล มาวิ เ คราะห โ ดยการแจกแจงความถี่
(Freguency) และการหาคารอยละ (Percentage) นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
- แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรูในการเปนเมืองกีฬา นำขอมูลมาวิเคราะหโดยการคาคะแนนเฉลี่ย (
X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
- การบริหารการจัดการ 4 ดาน ไดแก ดานบุคคล (Man) ดาน การเงินและงบประมาณ (Money) ดานวัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Material) และ ดานบริหารการจัดการ โดยการคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
-ขอเสนอแนะของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) โดยใชการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา(Triangulation Technique) ที่ไดจากการสัมภาษณ นำผลที่ไดมาวิเคราะหแลวสรุปความในรูปแบบเชิง
พรรณนา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาจากการศึกษาการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการ
เลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬาซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลมาจากสัมภาษณผูที่มีสวน
เกี่ยวของ จำนวน 7 ทาน ในการบริหารจัดการศูนยสุขภาพบางทรายไดขอคิดเห็นแบงเปน 4 ดานคือ
1.ดานบุคลากร (Man) ซึ่งการบริหารจัดการจะถูกดูแลโดยหนวยงาน กองชางจะมีโครงสรางบุคลากรในการ
บริหารจัดการในการดูแลของศูนยสุขภาพบางทรายประกอบไปดวย 1) ผูอำนวยการกองชาง 2) ชางโยธา 3) ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ 4) ผูชวยชางเขียนแบบ 5) นักการ 6) พนักงานจางทั่วไป 7 ) ผูชวยชางไฟฟา 8) พนักงานจางทั่วไป 9)
พนักงานจางตามภารกิจ ซึ่งจะใชบุคคลากรเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองคกร และมีหนวยงานที่คอยสงเสริมการ
ออกกำลังกายนั้นก็คือหนวยงานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานใหเปนไป พัฒนาและ
ปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัย การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคติดตอและ
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โรคไมติดตอ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จัดใหบริการเผยแพรความรูทางดาน
การสงเสริมสุขภาพ ซึ่งจะทำหนาที่คอยสงเสริมใหคนออกกำลังกาย
2.ดานงบประมาณ (Money) งบประมาณที่ศูนยสุขภาพไดรับจะมาจากหนวยงานของเทศบาลตำบลบาง
ทราย โดยจะมีหนาที่เบิกจายงบประมาณในการรับผิดชอบในการดูแลศูนยสุขภาพ ซึ่งในการอนุมัติงบประมาณนั้น
จะตองไดรับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีเทานั้นจึงจะสามารถนำงบประมาณที่ไดนั้นมาดูแลศูนยสุขภาพ ในการเบิก
งบประมารนั้นตองใชระยะเวลาในการดำเนินการอนุมันติผล ซึ่งจะตองตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อให
ตรงกับวัตถุประสงคที่จะนำไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงของหนวยงาน
3.ดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ (Materials) ในดานวัสดุอุปกรณของศูนยสุขภาพ
ไดรับการดูแลโดยหนวยงานจากเทศบาลตำบลบางทรายโดยมีกองชาง ทำหนาที่บริหารจัดการในการดูแลและรักษา
วัสดุอุปกรณ สนามกีฬา ลานกีฬา รวมไปถึง หองน้ำ รานคา ลานจอดรถ ฯลฯ ของศูนยสุขภาพ ซึ่งจะมีหนาที่ทำเรื่อง
เบิกงบประมาณในการดูแลวัสดุอุปกรณกับหนวยงานของเทศบาล วัสดุอุปกรณนั้นจะตองไดรับการดูแลอยางเปน
ประจำสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความทันสมัยและปลอดภัยตอผูใชบริการ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในการใชวัสดุอุปกร
จึงเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินงานทางดานการสงเสริมสุขภาพ
4.ดานการบริหารการจัดการ (Management) โครงสรางในการบริหารงานองคกรแบงออกเปน 7 หนวยงาน
ราชการดวยกันซึ่งประกอบไปดวย สำนักปลัดเทศบาล 2) กองคลัง 3) กองชาง 4) กองการศึกษา 5) กองสวัสดิการ
สังคม 6 ) สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 7) หนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบดูและในสวนของศูนย
สุขภาพบางทรายไดแกกองชาง มีหนาที่หลักในการคอยดูแลและซอมแซมในสวนของสวนสุขภาพ เกี่ยวกับการ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายพัสดุ อุปกรณ อะไหล งานชางสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งทุกหนวยงานในองคกรมีก็จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาศูนย
สุขภาพรวมกัน ชวยกันประชาสัมพันธทางดานกิจกรรมที่จัดทำ เพื่อใหประชาชนบางหันมาสนใจใชบริการสวนสุขภาพ
และตองชวยกันเหลือเกลือกลูกันภายในองคกร ก็จะทำใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไวไดดวยดี
2.ผลการศึกษาจากการศึกษาศึกษาระดับการรับรูตอการเปนเมืองกีฬาและความคิดเห็นของชาวชุมชนบาง
ทรายตอการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย
สำหรับการเปนเมืองกีฬา ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ผลมาจากเก็บแบบสอบถามผุที่มาใชบริการในศูนยสุขภาพชุมชน
บางทราย ที่ไดสรุปผลเปนดังนี้ คือ
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูของชาวชุมชนตอการเปนเมืองกีฬา
การรับรูของชาวชุมชนตอการเปนเมืองกีฬา
SD
X
1.ความสนใจ
4.23
0.79
2.ความคาดหวัง
4.32
0.62
3.ความตองการ
4.35
0.66
4.การเห็นคุณคาของตนเอง
4.47
0.65
รวม
4.34
0.68

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบวาการรับรูของประชาชนที่มาใชบริการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายโดยรวมมีคาเฉลี่ย(
X = 4.34) อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ดานการเห็นคุณคาของ
ตนเองมีคาเฉลี่ย( X = 4.47) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานความตองการมีคาเฉลี่ย( X = 4.35) อยูในระดับ
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มากที่สุด ดานความคาดหวังมีคาเฉลี่ย ( X = 4.32) อยูในระดับมากที่สุดและดานความสนใจมีคาเฉลี่ย( X = 4.23)
อยูในระดับมากที่สุด ตามลำดับ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดานความคิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหารจัดการ
ศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬา
โดยรวม
ความคิดเห็นบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทราย
SD
ระดับ
X
1.บุคลากร
4.40
0.53
มากที่สุด
2.งบประมาณ
3.37
0.62
มาก
3.วัสดุอุปกรณสถานที่
3.77
0.60
มาก
4.การบริหารจัดการ
4.45
0.61
มากที่สุด
รวม
4.10
0.43
มาก
จากตารางที่ 2 พบวาความคิดเห็นของชาวชุมชนบางทรายตอการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบาง
ทรายในดานการบริหารจัดการโดยรวมมีคาเฉลี่ย( X = 4.10) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจาก
มากไปนอยพบวา ดานการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ย ( X = 4.45) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือบุคลากรซึ่งมี
คาเฉลี่ย ( X = 4.40) อยูในระดับมากที่สุด วัสดุอุปกรณสถานที่มีคาเฉลี่ย( X =3.77) อยูในระดับมาก และดาน
งบประมาณมีคาเฉลี่ย( X = 3.37) อยุในระดับมาก ตามลำดับ
3. สรุปแนวทางการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทราย สูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและ
การออกกำลังกาย ดานการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย ผูวิจัยสรุป จากการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสรุปและนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชน
บางทราย สูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย ดังนี้
ดานบุคลากร (Man) ควรมีการจัดซื้อจัดจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปจจุบันประชาชนที่เขามาใชบริการตองการผูที่เขาใจในการออกกำลังกายมาชวยใหตนเองนั้นออกกำลังกาย
อยากถูกวิธีและเห็นผลจากการออกกำลังกายงายขึ้น เพราะฉะนั้นควรมีการเพิ่มบุคลากรที่ใหคำแนะนำการออกกำลัง
กายเพิ่มขึ้น โดยพนักงานที่มาใหบริการจะตองมีคุณสมบัติ คือมีความรู วิทยาศาสตรการกีฬา, วิทยาศาสตรสุขภาพ,
พลศึกษาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ - มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับการทำงาน – มีใจรักงานบริการและสามารถ
ทำงาน รวมกับผูอื่นได และตองมีความสามารถในการเปนผูนำออกกำลังกาย อีกดวยจึงจะทำใหประชาชนหันมาสนใจ
ในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นและควรมีการเพิ่มทักษะความรูเรื่อง first aid และ CPR แกพนักงานเมื่อมีเหตุจำเปน
จะไดนำความรูที่ไดรับไปใชกับผูที่ประสบอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาไดทันทวงทีในสวนของบุคลากรในการดูแลและ
ใหบริการผูที่เขามาใชบริการ ประชาชนไดใหความคิดเห็นในการใชบริการสถานที่ในการออกกำลังกายดังนี้ของ ความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดังนั้นพนักงานที่รับผูชอบตองมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ในการบริการ
ดานงบประมาณ (Money) ในสวนของงบประมาณประชาชนสวนใหญไดใหความสำคัญในเรื่องการขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารงานของศูนยสุขภาพฯสุขภาพ ดังนั้นผูบริหารควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใชในการบริหารงานจัดการศูนยสุขภาพบางทราย ใหมีความคลอบคลุมการดำเนินงานทุก
ดาน และเหมาะสม รวมถึงการวางแผนจัดหารรายไดเขาศูนยสุขภาพเพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
เนื่องจาก ศูนยสุขภาพบางทรายเปนสถานที่ใหบริการแกประชาชนในการออกกำลังกายและเลนกีฬา เพราะฉะนั้น
อุปกรณที่ใชการเลนกีฬาและออกกำลังกายจะตองไดรับการสนับสนุน ในการดูแลและพัฒนาอุปกรณอยูเปนประจำ จึง
ตองไดรับการสนับสนุนในสวนของงบประมาณเปนจำนวนมาก เพื่อใหเพียงพอตอการพัฒนาศูนยออกกำลังกาย
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ดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ (Materials) อุปกรณ สถานที่ในศูนยสุขภาพ ตองมี
การปรับปรุง พัฒนา และมีความทันสมัย จะตองเพียงพอตอจำนวนผูที่มาใชบริการอยูเสมอ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกตาง ๆ เชน หองน้ำ รานคา ลานทำกิจกรรม ลานจอดรถ เปนตน จะตองมีการดูแลอยางเปนประจำ เพราะ
ปจจุบันประชาชนที่มาใชบริการมีเพิ่มมากขึ้นจึงทำใหวัสดุอุปกรณเสียหายหรือมีการชำรุดงายขึ้น
ดานการบริหารการจัดการ (Management) ควรทำงานแบบบูรณาการซึ่งกันและกัน หมายถึงจะตอง
รวมกันคิดและรวมกันทำงานดวยกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการทำงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานกองชางกับหนวยงานสาธารณสุข ซึ่งหนวยงานกองชางจะทำหนาที่ในการดูแลและพัฒนาศูนย
สุขภาพบางทรายใหเปนสถานที่ที่นาดึงดูดความสนใจใหคนที่จะมาออกกำลังกาย และหนวยงานสาธารณสุขคอยทำ
หนาที่เปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ รณรงคใหคนหันมาออกกำลังกาย ซึ่งถาสองหนวยงานนี้ทำงานสอดคลองกันก็
จะทำใหวัตถุประสงคที่จะใหคนหันมาออกกำลังกายนั้นลุลวงไปไดดี และเห็นผลไดอยางรวดเร็วและ
ในสวนดานการบริหารจัดการประชาชนที่มาใชบริการนั้นใหความคิดเห็นถึงความสะดวกสบายในการเขา
มาใชบริการ เพราะฉะนั้นองคกรควรคำนึงถึงการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเปนอันดับแรก ซึ่งจะสงผลตอความรูสึก
และทัศนคติตอผูเขามาใชบริการภายในสถานที่นั้น ๆจะหมายถึง สภาพแวดลอม, การจัดพื้นที่ภายใน, รวมไปถึงปาย
แสดงสัญลักษณและสิ่งของตกแตงตาง ๆ ภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะสงผลตอการเขามาใชบริการ
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการบริหารจัดการศูนยสุขภาพชุมชนบางทรายสูการเปนชุมชนตนแบบในการเลนกีฬาและ
การออกกำลังกาย สำหรับการเปนเมืองกีฬาได 4 ดาน คือ
ด า นบุ ค ลากร (Man) บุ ค ลากรเป น หั ว ใจหลั ก ในการขั บ เคลื ่ อ นองค ก รและในการรั บ บุ ค ลากรควรมี
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเขามาปฏิบัติงานในตำแหนงงานตามที่
องคกรตองการ และใหเพียงพอตอตำแหนงงานนั้น ๆ ซึ่งเปนการลดปญหาการทำงานหลายตำแหนงในบุคคลเดียว
และจะตองมีใจรักในการทำงาน ควรมีการสรางแรงผลักดันหรือสรางแรงจูงใจแกพนักงานในองค เพื่อใหองคกรนั้น
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองสอดคลองคลองกับการทำงานของตนเองและหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ
จะทำใหองคกรนั้นดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเปนสิ่งสำคัญที่จะสามารถผลักดันองคกรนั้นประสบ
ผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ ธิติ จันทรศิรินทร (2555) ที่กลาววา ดานการจัดหาตัวบุคคลนั้นจำเปนที่จะตอง
มีการจัดหาตัวบุคคลและเจาหนาที่มาปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงานที่หนวยงานกำหนดไว ซึ่งเปนการจัดการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลเพื่อใหไดบุคคลากรที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับงานมาปฏิบัติงานและจะตองมีการ
เสริมสรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงขึ้นโดยการ ฝกอบรมและพัฒนาตามสายงานที่ไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ พิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการอบรม สัมมนา
และประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยวิธีการประชุมอบรมพัฒนา การฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน ทั้งการศึกษา
ดวยตนเองและหนวยงานสนับสนุนในการพัฒนา ซึ่งการดำเนินการพัฒนาเปนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพสูงขึ้น จะทำใหบุคลากรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับ วชิระ สุขเจริญ (2554) ไดทำการวิจัยเรื่อง
การศึกษาการจัดการศูนยฝกกีฬาแหงชาติมวกเหล็ก ไดใหความสำคัญดานบุคลากรวา ควรคัดเลือกบุคลากรแตละ
ตำแหนงงานโดยพิจารณาคุณวุฒิ และกฎขอบังคับของศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยและกฎขอบังคับของศูนยการกีฬา
แหงประเทศไทยและการที่บุคลากรเขาใจในหนาที่ความรับมอบหมายเปนเพระจะมีการประชุมเพื่อเชื่อมโยงแตละ
ภาระงานกอนปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหองคกรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริม
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และสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสำคัญกับบุคลากรของ
องคกร
ดานงบประมาณ (Money)ในสวนของงบประมาณประชาชนสวนใหญไดใหความสำคัญในเรื่องการขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อบริหารงานของศูนยสุขภาพฯสุขภาพ ดังนั้นผูบริหารควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใชในการบริหารงานจัดการศูนยสุขภาพบางทราย ใหมีความคลอบคลุมการดำเนินงานทุก
ดาน และเหมาะสม รวมถึงการวางแผนจัดหารรายไดเขาศูนยสุขภาพเพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
เนื่องจาก ศูนยสุขภาพบางทรายเปนสถานที่ใหบริการแกประชาชนในการออกกำลังกายและเลนกีฬา เพราะฉะนั้น
อุปกรณที่ใชการเลนกีฬาและออกกำลังกายจะตองไดรับการสนับสนุน ในการดูแลและพัฒนาอุปกรณอยูเปนประจำ จึง
ตองไดรับการสนับสนุนในสวนของงบประมาณเปนจำนวนมาก เพื่อใหเพียงพอตอการพัฒนาศูนยออกกำลังกาย จึงควร
มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและความจำเปน
ตัวอยางเชน การขออนุมัติเงินโครงการควรใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพพลานามัยของพี่นองประชาชนกอนที่จะ
อนุมัติสิ่งของที่มีความจำเปนตอการใชงานนอยกอนเสมอ เปนตน ซึ่งจะตองมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ
อนุมันติผล และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณได ซึ่งงบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบไดเพื่อ
ปองกันการทุจริต ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชื่อถือไดประหยัดและตรงตามวัตถุประสงคขององคกร จะตองมีการวางแผน
ในการจัดสรรงบประมาณที่ไดของ เทิดทูล โตคีรี (2558, น. 233 ) กลาววา ศูนยฝกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
ฟุตบอลอาชีพมีทั้ง รายได และรายจาย และโรงเรียนกีฬ ามีการบริหารจัดการงบประมาณดัง นี้ การจัดแผนการ
ดำเนินงานตองมีการจัดสรรงบประมาณมาดวย และควบคุมใหใชจายตามแผน จัดสรรงบประมาณแยกเปนการเรียน
การสอน กิจกรรมกีฬา โครงการพิเศษดานกีฬาสูชุมชน และโครงการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ จัดตั้งคณะทำงานที่
ประกอบดวยฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประธานควรเปนผูบริหารที่สามารถมอบหมายนโยบาย และมีความรูดาน
งบประมาณ และจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่กำหนดวาสามารถบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของโครงการและสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ (2553) ที่กลาววา เงินทุน (Money) นับเปนปจจัยที่
สำคัญที่ใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากร เพื่อหลอเลี้ยงเอื้อยอำนวยใหกิจกรรมขององคกรดำเนินการไปโดยไม
ติดขัด
ดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ (Materials) สถานที่ในศูนยสุขภาพ ตองมีการ
ปรับปรุง พัฒนา และมีความทันสมัย เพียงพอตอจำนวนผูที่มาใชบริการอยูเสมอ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตาง
ๆ เชน หองน้ำ รานคา ลานทำกิจกรรม เปนตน จะตองมีการดูแลอยางเปนประจำ เพราะปจจุบันประชาชนที่มาใช
บริการมีเพิ่มมากขึ้นจึงทำใหวัสดุอุปกรณเสียหายหรือมีการชำรุดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พรพิมล รุงเรืองศิลป (2560,
น. 182) ซึ่งไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบวา ดานวัสดุ อุปกรณ
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกควรจะมีการจัดสถานที่ อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหมีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยในการใชงาน มีการจัดและดำเนินการที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะชวยในการปฏิบัติงานดานกีฬาเพื่อ
สุขภาพเกิดความพรอม และประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมาย และวัตถุประสงคของงานดานกีฬาเพื่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้นและสอดคลองกับ พชร พันธวัชโกศล (2558) ที่พบวาผูบริโภคตองการใหสถานออกกำลังกายจัดพื้นที่การออก
กำลังกายใหเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งวัสดุอุปกรณและเครื่องอำนวยความสะดวกถือเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนา
รางกาย ใหแข็งแรง และปราศจากโรคภัยตาง ๆ และ มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ในเรื่องของการมีอุปกรณจำนวนมาก ทันสมัย ไดมาตรฐาน มีขนาดพื้นที่ของฟตเนส ที่เหมาะสม มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการ
ดานการบริหารการจัดการ (Management) ควรทำงานแบบบูรณาการซึ่งกันและกัน หมายถึงจะตอง
รวมกันคิดและรวมกันทำงานดวยกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยการทำงานรวมกัน
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ระหวางหนวยงานกองชางกับหนวยงานสาธารณสุข ซึ่งหนวยงานกองชางจะทำหนาที่ในการดูแลและพัฒนาศูนย
สุขภาพบางทรายใหเปนสถานที่ที่นาดึงดูดความสนใจใหคนที่จะมาออกกำลังกาย และหนวยงานสาธารณสุขคอยทำ
หนาที่เปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ รณรงคใหคนหันมาออกกำลังกาย ซึ่งถาสองหนวยงานนี้ทำงานสอดคลองกันก็
จะทำใหวัตถุประสงคที่จะใหคนหันมาออกกำลังกายนั้นลุลวงไปไดดี และเห็นผลไดอยางรวดเร็วซึ่งทั้งสองจะตองทำงาน
แบบบูรณาการซึ่งกันและกัน หมายถึงจะตองรวมกันคิดและรวมกันทำงานดวยกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมี
ประชาชนเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางที่ดี เพื่อใหงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกหนวยงาน
ในองคกรมีก็จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาศูนยสุขภาพรวมกัน ชวยกันประชาสัมพันธทางดานกิจกรรม
ที่จัดทำ มีการแบงงานแตละงานแตละแผนกอยางเหมาะสม มีความชัดเจนในหนาที่ที่ไดรับชัดเจน จะตองมีการ
ประสานงานที่ดีภายในองคกร และตองชวยกันเหลือเกื้อกลูกันภายในองคกร มีการ ก็จะทำใหบรรลุเปาหมายที่ไดวาง
ไวไดดวยดี สอดคลองกับแนวความคิดของ วชิระ สุขเจริญ (2554) ไดศึกษาที่พบวา การจัดโครงสรางองคกรในการ
ดำเนินกิจกรรมขององคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นควรมีการแบงงานตาง ๆ ออกเปนสวนๆ กำหนดบทบาทหนาที่
รับผิดชอบและขอบเขตงานใหแนชัดและปฏิบัติไดใหกับผูปฏิบัติงานทุกคน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
1.จากผลการศึกษาพบวา ดานจำนวนบุคลากรของศูนยสุขภาพไมเพียงพอ เชน เจาหนาที่ในการแนะนำใน
การออกกำลังกาย เจาหนาดูแลสวนสุขภาพ ดังนั้นทางศูนยสุขภาพบางทรายควรวางแผนปรับอัตรากำลังคนตาง ๆใหมี
จำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับตำแหนงภาระงาน
2.จากผลการศึกษาพบวา ดานงบประมาณในการดำเนินงานในการบำรุงรักษาศูนยสุขภาพบางทราย มีการ
ดำเนินอนุมติลาชา ตอการบำรุงรักษาศูนยสุขภาพ ดังนั้นผูบริหารควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพื่อใชในการบริหารงานจัดการศูนยสุขภาพบางทราย ใหมีความคลอบคลุมการดำเนินงานทุกดาน และ
เหมาะสม รวมถึงการวางแผนจัดหารรายไดเขาศูนยสุขภาพเพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนแรงจูงใจในการทำงานใหกับเจาหนาที่และพนักงาน
ภายในองคกร
(2) ควรทำการศึกษาการบริหารจัดการดานตาง ๆที่สงผลใหประชาชนสนใจในการเลนกีฬาและออกกำลังมาก
ขึ้น
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