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Abstract: The purposes of this research was to study the level of development of administration, 
the administration of development for quality of life based on sports’ promotion standards of 
local government organizations as well as the development of administration factors affecting the 
administration of development for quality of life based on sports’ promotion standards of local 
government organizations. The target group for the descriptive and explanatory study consisted of 
81 officials from subdistrict municipalities in Samut Sakhon province. Data was collected using 
questionnaires and the data analysis was conducted by using percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, regression and content analysis. The main findings were 1) the level of 
development of administration was rated as ‘high’; 2) the level of the administration of 
development for quality of life based on sports’ promotion standards of local government 
organizations was rated as ‘low’ while the components of sports’ equipment and buildings, 
facilities and the activities were assessed as ‘moderate’; and 3) regarding the development of 
administration factors, both the administration system factors and the personal internal factors 
were found to have no effect on the administration of development for quality of life based on 
the sports’ promotion standards of local government organizations. 
Keywords: Development administration, quality of life, sports’ promotion standards of local 
government organizations 
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บทคัดยอ: การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาการบริหารกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนปจจัยการพัฒนาการบริหารท่ีสงผลตอการ
บริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเปาหมายใน
การศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย รวมจํานวน 81 คน จากขาราชการสวนทองถ่ินฝายประจําของเทศบาล
ตาํบลท่ีเปนกรณีศึกษา รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสมการถดถอย และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา 1) การพัฒนาการ
บริหารอยูในระดับมาก 2) การบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสงเสริมกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยูในระดับนอย โดยองคประกอบดานอุปกรณกีฬาอาคารและสถานท่ี และดานการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง และ 3) ในสวนของปจจัยการพัฒนาการบริหาร ไดแก ปจจัยระบบการบริหารกับปจจัยภายในตัว
บุคคลไมสงผลตอการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
คําสําคัญ: การบริหารการพัฒนา คุณภาพชีวิต มาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คํานํา 
การพัฒนาน้ันตองพิจารณาอยางรอบคอบ

ในความพยายาม นํ ามา เป นจุ ด เน นของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีจะตองมองถึงภาพรวมท้ังใน
เรื่องของความเสมอภาค เสรีภาพ และคุณคาตางๆ 
สําหรับประชาชนสวนใหญท่ีเขามาจัดการหรือควบคุม
ทรัพยากรของสังคม เพราะการคิดคนนวัตกรรมตองใช
ความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายหากจะอาศัย
บุคคลเดียวน่ันยอมกระทําไมได ดวยความเช่ียวชาญท่ี
แตกตางจึงจะสามารถสรางสรรคประดิษฐใหเกิดเปน
สิ่งอํานวยความสะดวกในปจจุ บันอยางมากมาย 
เน่ืองจากทุกวันน้ีความรูยอมมีวันหมดอายุ (expire 
date) ประกอบกับสถานการณ สภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วหากไมมีการบูรณา
ความคิดสรางสรรคของสิ่งใหมก็จะไมทําใหเกิดการ
พัฒนาและไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองปจจุบันได แตผลลัพธท้ังหมด
น้ันเปนเปาหมายการดํารงชีวิตของมนุษยหรือไม 
(Duhigg, 2012; Sattrapruek, 2015) ความไมมีโรค
เปนลาภอันประเสริฐน่ันนับวันยิ่งจะมีความสําคัญ
โดยเฉพาะการพัฒนาดานอ่ืนท่ีมีสวนทําลายสุขภาพ
ของมนุษยมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความสุขและศักยภาพ
จากการทํางานของมนุษยท่ีเก้ือหนุนตอการพัฒนาทาง
สังคมแลว (Netz  et al., 2007) รัฐซึ่งมีหนาท่ีในการ

ใหบริการสาธารณะดานสาธารณสุขโดยรัฐบาลใน
ฐานะผูกําหนดนโยบายและสวนราชการท่ีตองนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จจึงตองมียุทธศาสตรและกล
ยุทธท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชนเขา
ใจความตองการพ้ืนฐานทางดานสาธารณสุข จึงไดมี
การถายโอนในหลายภารกิจเปนผูดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะเปนไปอยางเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี
และลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันไปในทองถ่ิน 
ควรมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ประชาชนมี สุ ขภ าพดี  ถึ งแม จ ะมี ร ะบบกา ร
รักษาพยาบาลท่ีท่ัวถึงแลวแตยังเปนการดําเนินการท่ี
ปลายเหตุ ท้ังน้ีหากสามารถสงเสริมใหมีสุขภาพท่ีดี
จากตนเองดวยการบริโภค และการออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอก็จะทําใหรับมือกับความเครียดไดดีข้ึน 
การสูบบุหรี่ หรือบริโภคคาเฟอีนและแอลกอฮอล
นอยลง บริโภคอาหารท่ีมีประโยชนมากข้ึน เปนตน 
(Oaten and Cheng, 2006)  ประเทศสิ งคโปร มี
นโยบายเพ่ือรณรงคใหประชากรสิงคโปรมีสุขภาพท่ีดี
ผานโครงการนับจํานวนกาวเดิน (national steps 
challenge) เพราะถ าหากมีจํ านวนก าวท่ี เดินได
เหมาะสมในวันหน่ึงก็จะสามารถสรางเสริมสุขภาวะท่ีดี
ได ซึ่งอาจจะลดภาระในการจัดสรรงบประมาณดาน
สาธารณสุขได  ในสวนของจังหวัดสมุทรสาครมี
ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ เปนเมืองประมง เปนฐาน
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การผลิตท่ีสําคัญ มีโรงงานจํานวนมาก แตขาดการ
พัฒนาท่ีดี ประชาชนยังยากจน มีคุณภาพชีวิตยังไมดี
เทา ท่ีควร โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตด านสุขภาพ
เน่ืองจากการเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ขาดแคลนสถานท่ีในการออกกําลังกาย ในการพัฒนา
ดานสาธารณสุขของประเทศไทยนโยบายท่ีไดรับความ
นิยมคือ 30 บาทรักษาทุกโรค แตในทางกลับกันถา
หากไมเปนโรคก็ไมตองรักษา ดังน้ันจะวางแนวทางใน
การปองกันไดอยางไรเปนความทาทายการบริหารเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองดําเนินการกําหนดภารกิจ
ดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมเปนยุทธศาสตร
โดยการทําโครงการเฉพาะดาน (Nateeprasittiporn, 
2018) ท้ังน้ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดกําหนด
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติเพ่ือเปนยุทธศาสตรใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมการสงเสริมดานกีฬาซึ่งไดถาย
โอนภารกิจงานสงเสริมกีฬาใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของโดยกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานหลักในการ
สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงตองใหความสําคัญของการกําหนด
มาตรฐานการบริหารงานและการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Millet, 1954) 
เพ่ือใหประชาชนไมวาจะอาศัยอยูในท่ีใดในประเทศ
จะตองไดรับบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพโดยเทาเทียม
กันจึงจัดทํามาตรฐานสงเสริมกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เน่ืองจากกีฬามีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังในดานการเสริมสราง
สุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงและจิตใจท่ีแจมใส 
นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีเอ้ืออํานวยใหประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นําไปสูการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการพัฒนาคนในชาติใหมี
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี 

ตอตนเองและประเทศชาติ ตองอาศัยการกีฬาเปนสื่อ
สําคัญ การกีฬาจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองไดรับการ
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยถวนหนา  

อุปกรณและวิธีการ 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถาม  (questionnaire) สรางข้ึนโดยอาศัย
เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวของจากน้ันจึ ง
ออกแบบเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย แลวแปลง
เปนคําถามปลายปด (close-ended question) และ
คํ าถามปลาย เป ด  (open-ended question) ซึ่ ง
ครอบคลุมเน้ือหาในสวนของระดับการพัฒนาการ
บริหารกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยการพัฒนาการบริหารของเทศบาลตําบล 
ซึ่งประกอบไปดวย 1) ปจจัยระบบบริหาร ไดแก การมี
สวนรวม ความเสมอภาค การกําหนดขอตกลง การเอา
ใจใส และความประหยัด 2) ปจจัยภายในตัวบุคคล 
ไดแก ความตระหนัก ความคิดสรางสรรค และความ
โปรงใส (Sattrapruek, 2016) รวมถึงมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ ง
ประกอบไปดวย ดานสถานท่ีออกกําลังกาย สนามกีฬา
และสวนสุขภาพ ดานอุปกรณกีฬาอาคารและสถานท่ี
ดานบุคลากร  ดานการบริหารจัดการและดานการจัด
กิจกรรม เพ่ือใชสอบถามกลุมเปาหมายท่ีใช ใน
การศึกษา คือ ขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา ของเทศบาลตําบลท่ีเปน
กรณีศึกษา ป พ.ศ. 2560 – 2561 และกําหนดให
เทศบาลตําบลในจังหวัดสมุทรสาครเปนหนวยการ
วิเคราะห เน่ืองจากเทศบาลตําบลเปนรูปแบบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสภาพการบริหารความ
เปนชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ใชวิธีการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยใหเทศบาลตําบลบางหญาแพรกเปน
ตัวแทนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครจํานวน 33 คน 
เทศบาลตําบลดอนไกดีเปนตัวแทนในพ้ืนท่ีอําเภอ
กระทุมแบนจํานวน 26 คน และเทศบาลตําบลบาน
แพวเปนตัวแทนในพ้ืนท่ีอําเภอบานแพวจํานวน 22 
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คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 81 คน ใชแบบสอบถามท่ี
ผานการทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการหาความ
เท่ียงตรง (validity) และทดสอบกอนปฏิบัติงานจริง 
(pre-test) จํานวน 30 ชุด มาหาคาความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการ
พัฒนาการบริหารของเทศบาลตําบลประกอบดวย 
ปจจัยระบบการบริหาร ไดแก การมีสวนรวม ความ
เสมอภาค การกําหนดขอตกลง การเอาใจใส และความ
ประหยัด รวมจํานวน 25 ขอไดคาความเช่ือมั่น 0.960 
และปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก ความตระหนัก 
ความคิดสรางสรรค และความโปรงใส รวมจํานวน 15 
ขอไดคาความเช่ือมั่น 0.841 ในสวนของแบบสอบถาม
เก่ียวกับระดับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจํานวน 25 ขอ ไดคาความเช่ือมั่น 0.977 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่ง
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 1) จัดเตรียมแบบสอบถาม 
2) ทําการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวย
ตนเอง และ 3) รวบรวมและตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณของแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเมื่อ

ได รับแบบสอบถามคืนมาครบถวนแลว ผู วิ จั ย
ดําเนินการลงรหัสในแบบสอบถามเปลี่ยนขอมูล
ท้ังหมดท่ีไดมาเปนตัวเลขและทําการประมวลผลขอมูล
เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่ งไดคาสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 1) สถิติพรรณนา (descriptive 
statistics) สําหรับการอธิบายขอมูลท่ัวไป ไดแก  
คาความถ่ี สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย รอยละ 
และอธิบายขอมูลตัวแปรระดับการพัฒนาการบริหาร
และระดับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตํ าบล 2) สถิติอนุมาน 
(inferential statistics) ใชในการศึกษาความสัมพันธ
ของตัวแปรเพ่ือท่ีจะทดสอบและทํานายพยากรณโดย
ใชการวิเคราะหสมการถดถอย (regression analysis) 
และ 3) การวิเคราะห เน้ือหา (content analysis) 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาโดยสามารถตั้งสมการ
ถดถอยไดดังน้ี 

 

𝑌𝑌𝑖𝑖=𝛽𝛽0+ 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖+𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖+∈𝑖𝑖  
เมื่อกําหนดให 

𝑖𝑖 = จํานวนประชากร 

𝑋𝑋1𝑖𝑖  = ปจจัยระบบการบริหาร  

𝑋𝑋2𝑖𝑖  = ปจจัยสวนบุคคล 

𝑌𝑌 = มาตรฐานการสงเสรมิกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,𝛽𝛽2= คาพารามิเตอร 

    ∈𝑖𝑖  = คาความคลาดเคลื่อน 

ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ระดับการพัฒนาการบริหารโดย

รวมอยูในระดับมาก ( x =3.83) เมื่อพิจารณาจําแนก

ตามกลุมปจจัยพบวา ปจจัยภายในตัวบุคคลอยูใน

ระดับท่ีมากเชนเดียวกับปจจัยระบบการบริหาร ให

คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด ( x =3.81 และ 3.85) ใน

สวนขององคประกอบปจจัยระบบการบริหารพบวา 

การกําหนดขอตกลงใหคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.90) 

และปจจัยภายในตัวบุคคลพบวา ความตระหนักให

คาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.04) (Table 1)
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Table 1. The level of development of administration of subdistrict municipalities 
Development of administration  ( x ) (S.D.) Factor levels 

Administration system factors 
1. Agreement 
2. Economy 
3. Carefulness 
4. Participation 
5. Equality 

 
3.90 
3.86 
3.81 
3.78 
3.71 

 
0.63 
0.61 
0.59 
0.80 
0.65 

 
High 
High 
High 
High 
High 

Average total 3.81 0.57 High 
Personal internal factors 

1. Awareness 
2. Transparence 
3. Creativity 

 
4.04 
3.92 
3.58 

 
0.56 
0.56 
0.44                              

 
High 
High 
High 

Average total 3.85 0.44 High 
Average factor total 3.83 0.46 High 

 สวนท่ี 2 ระดับการบริหารเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสงเสริมดานกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา การบริหารเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสงเสริมกีฬา
ของเทศบาลตําบลโดยรวมอยูในระดับนอย ( x =
2.60) โดยมาตรฐานสงเสริมกีฬาดานอุปกรณกีฬา

อาคารและสถานท่ี และดานการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x =2.72 และ 2 .67)  และ
มาตรฐานสงเสริมกีฬาดานบุคลากร ดานสถานท่ีออก
กําลังกาย สนามกีฬาและสวนสุขภาพ และดานการ
บริหารจัดการ อยูในระดับนอย ( x =2.59, 2.56 
และ 2.48) (Table 2) 

Table 2. The level of administration of development for quality of life based on sports’ 
promotion standards of local government organizations 
Sports’ promotion standards of  
local government organizations 

( x ) (S.D.) Meaning 

1. Sports equipment and buildings  2.72 0.83 Moderate 
2. Sports facilities and the activities 2.67 1.06 Moderate 
3. Sports personal  2.59 0.83 Low 
4. Venues, stadiums and health park  2.56 0.81 Low 
5. Administration  2.48 0.82 Low 

Average total 2.60 0.79 Low 
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 ส ว น ท่ี  3  ค ว า มสั ม พัน ธ ร ะห ว า ง ก า ร
พัฒนาการบริหารของเทศบาลตําบลกับการบริหาร
เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา 
คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจของการวิเคราะหถดถอย
เชิงพหุคูณ สามารถอธิบายไดวาการพัฒนาการ
บริหารของเทศบาลตําบลท่ีเปนกรณีศึกษา ไดแก
ปจจัยระบบการบริหารและปจจัยภายในตัวบุคคลมี

ความสัมพันธกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนอยมาก ซึ่งตัวแปรท้ังหมด
สามารถอธิบายความผันแปรของมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเพียง
รอยละ 4.2 % อาจกลาวไดวาไมมีความสัมพันธกัน 
(Table 3 and Table 4) 

 
Table 3. Decision coefficient of multiple regression analysis in the development of administration 

Model R R square Adjusted R square Std. error of the estimate 

1 0.204 a  0.042 0.017 0.77986 

a Predictor: Administration system factors and Personal internal factors 
   Dependent variable: Sports’ promotion standards of local government organizations 

 

Table 4. The result in regression coefficients and analysis of explanatory power between explanatory 

and dependent variables. ( Development of administration of subdistrict municipalities for 

the administration of development for quality of life based on the sports’ promotion 

standards of local government organizations) 

 
Factors 

Unstandardized 
coefficients 

Standardized 
coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. error Beta   

Constant 
Administration system 
Personal internal 

3.094 
0.330 
0.455 

0.775 
0.202 
0.264 

 
0.241 
0.254 

3.990 
1.636 
1.720 

   0.000 
0.354ns 
0.526ns 

nsNot statistically significant 

วิจารณ 
การพัฒนาการบริหารของเทศบาลตําบลท่ี

เปนกรณีศึกษาพบวาปจจัยระบบการบริหารและ

ปจจัยภายในตัวบุคคลไมมีความสัมพันธกับมาตรฐาน

การสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อย างไรก็ตามระดับป จจั ยภายในตั ว บุคคลซึ่ ง

ประกอบดวย ความตระหนัก ความโปรงใสและ

ความคิดสรางสรรค ท่ีใหคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก

เชนเดียวกับปจจัยระบบการบริหารซึ่งประกอบดวย 

การกําหนดขอตกลง ความประหยัด การเอาใจใส การ

มีสวนรวม และความเสมอภาคท่ีเปนองคประกอบของ

การพัฒนาการบริหารซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

Chantani (2014) ท่ีไดศึกษาปจจัยการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

สระบุรีพบวา ปจจัยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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สงผลตอการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสระบุรี และ

ปจจัยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักนิติ

ธรรม หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ หลัก

ความโปรงใส หลักความคุมคาและหลักคุณธรรม สงผล

เชิงบวกตอการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยปจจัยการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีตามหลักนิติธรรม สงผลเชิงบวกตอการ

พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสูงสุด โดยปจจัยการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักคุณธรรม สงผลเชิงบวก

ตอการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินต่ําสุด และปจจัยท้ัง 6 ดาน

สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดสระบุรี ไดรอยละ 92.20 สอดคลอง

กับ Srimuang (2014) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง การ

พัฒนากลยุทธการบริหารงานตามเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดกําแพงเพชรพบวา ดานการมุง

ทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาผูบริหารและบุคลากร

โดยมีการสงเสริมบุคลากรเขารับการศึกษา การอบรม

นําความรูและทักษะมาใชในการปฏิบัติงาน มีการธํารง

รักษาบุคลากรใหอยูปฏิ บัติงาน และดานการจัด

กระบวนการมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีเอ้ือ

ตอการท่ีบรรลุเปาหมาย มีการกระจายอํานาจ การ

มอบอํานาจการตัดสินใจ และเปดโอกาสใหผูรับบริการ

และผูเก่ียวของมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนิน

โครงการกิจกรรมซึ่งสอดคลองกับ Vesdapunt et al. 

(2016) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

ดานการบริหารจัดการของผูนําชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนพบวา 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยรูปแบบการบริหาร คือ 

การสนับสนุนระบบงาน ผูนําใหความสําคัญตอระบบ

บริหารองคความรูและวัฒนธรรมขามชาติ ระดับความ

คิดเห็นตอปจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ ผูนํา

ใหความสําคัญตอการใชประโยชน การธํารงรักษา การ

พัฒนา และการคัดเลือก ระดับความคิดเห็นตอปจจัย

ทักษะผูบริหารและบุคลากร คือ ผูนําใหความสําคัญ

ตอการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงดานความ

เช่ียวชาญและภาวะผูนํา ระดับความคิดเห็นตอปจจัย

คานิยมรวม คือ ผูนําใหความสําคัญกับการทํางานเปน

ทีมหลักธรรมาภิบาล และเปาหมาย และระดับความ

คิดเห็นตอปจจัยสมรรถนะในการบริหาร คือ ให

ความสําคัญตอมนุษยสัมพันธ ภาพลักษณภายใน การ

แสดงออกแรงจูงใจ ดานบทบาททางสังคม ดาน

ความสามารถ จะเห็นไดวาปจจัยการพัฒนาการบริหาร

ท่ีใชเปนกรอบในการศึกษาอาจจะยังไมครอบคลุมครบ

ทุกมิติในการพัฒนาการบริหารองคกร และหากมี

ภารกิจเฉพาะเรื่องอาจจําเปนตองมีกฎหมาย แนวทาง 

ขอปฏิบัติ มากําหนดเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนา

สามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายโดยอาศัยองคประกอบการบริหารท่ี

แตกตางกัน 

ในสวนของการบริหารเ พ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองส วนทอง ถ่ินของเทศบาลตํ าบลท่ี เปน
กรณีศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมให
ค า เฉลี่ ยอยู ในระดับน อยน้ัน ซึ่ งสอดคลองกับ 
Rungsiwantana (2017) ไดศึกษาเรื่องการจัดสนาม
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา การจัดการ
สนามกีฬาประกอบดวย มีการจัดการในระดับปาน
กลาง ไดแก ดานจัดแผนพัฒนาสนามกีฬาทองถ่ิน และ
การจัดเกณฑการควบคุมการปฏิบัติงานสนามกีฬา 
และมีการจัดการในระดับต่ํา ไดแกดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยและดานโครงสรางการปฏิบัติงาน 
และ Suwansri et al. (2018) ไดศึกษารูปแบบการ
จัดการสนามกีฬาชุมชนระดับตําบลเพ่ือพัฒนาสูความ
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เปนเลิศในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยพบวา รูปแบบการจัดการสนามกีฬาชุมชนระดับ
ตํ า บ ล พั ฒ น า สู ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ใ น พ้ื น ท่ี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 ดานดังน้ี ดานการวางแผน 
ดานการจัดองคการ ดานการช้ีนําและดานการควบคุม 
ท้ังน้ีจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบการจัดการสนามกีฬาชุมชนระดับ
ตําบลพบวา แตละดานมีความเหมาะสมและมีความ
เปนไปไดมากท้ังดานการวางแผน การจัดองคการ การ
ช้ี นํ าและการควบคุ ม  ท้ั ง น้ี  Chittakasem and 
Peanksikum (2020) ไดศึกษาการสงเสริมกีฬาเพ่ือ
มวลชนในอํ า เภอด านซ ายจั งห วั ด เลยโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมพบวา กระบวนการสงเสริม
กีฬาเพ่ือมวลชน มีข้ันตอนประกอบดวย การคนหาตัว
ผูนํา การตั้งคณะทํางาน การสํารวจความตองการของ
ชุมชน การจัดทําโครงการ การพัฒนาสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก และการพัฒนาอาสาสมัครผูนํา
กีฬาเพ่ือมวลชน และพบวาการสงเสริมกีฬาเพ่ือ
มวลชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมใชทรัพยากรนอย
แตไดผลลัพธสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ท้ังน้ีการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในรูปแบบตางๆเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนน้ัน จําเปนตองศึกษารายละเอียดและ
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองจาก
เทศบาลตําบลเปนรูปแบบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีอยูในระหวางชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทท่ีมี
ความทาทายในการพัฒนาการบริหารเชิงโครงสราง
และการบริหารเพ่ือการพัฒนาดานตางๆใหกับชุมชน
ทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งจากฐานรากและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน ตามหลักการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหอิสระกับทองถ่ินท่ีมีความพรอมกอน
เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาครั้ งน้ีมี
ขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการบริหารกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาดังน้ี 1) 
เทศบาลตําบลยังเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
เล็กท่ีไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลทําให
ยังมีขอจํากัดหลายประการ โดยผูตอบแบบสอบถาม
บางสวนไดสะทอนสภาพปญหาและอุปสรรคบาง
ประการ เชน งบประมาณมีไมเพียงพอ ขาดแคลน
บุคลากรและตําแหนงท่ีเก่ียวของกับการกีฬา การ
ตีความข้ันตอนระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของมีความ
ซับซอน ไมมีสนามกีฬาและพ้ืนท่ีออกกําลังกายมี
จํานวนนอยและประชาชนสวนใหญทํางานในภาค
โรงงานอุตสาหกรรมทําใหไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมจึง
ควรมีแนวทางการพัฒนาโดยเพ่ิมการประชาสัมพันธให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพและสงเสริมใหมีการจัดการแขงขัน 
กีฬา เพ่ิมการจัดหาลานอเนกประสงคและเครื่องออก
กําลังกาย สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมดานกีฬาและบรรจุเขาแผนพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานกีฬาอยาง
ตอเน่ือง 2) การพัฒนาการบริหารของเทศบาลตําบลไม
มีความสัมพันธกับการบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอาจเปนผลมาจากการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมท่ียังไมครอบคลุมและรอบดานเน่ืองมาจาก
เปนความสนใจของผูวิจัยเอง อีกท้ังเทศบาลตําบลยังมี
ภารกิจตามบทบาทหนาท่ีหลักในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินอีกหลายดาน หากจะศึกษาใหเห็นผลลัพธ
อยางเปนรูปธรรมอาจจะตองพิจารณาจากการบริหาร
เพ่ือการพัฒนาดานอ่ืนๆ หรือศึกษานโยบาย การวาง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดบรรจุ
โครงการสงเสริมกีฬาตามมาตรฐานในดานใดบาง เปน
ตน 3) การพัฒนาการบริหาร ไดแก ปจจัยภายในตัว
บุคคลซึ่งประกอบดวย ความตระหนัก ความโปรงใส 
และความคิดสรางสรรค และปจจัยระบบการบริหาร
ซึ่งประกอบดวย การกําหนดขอตกลง ความประหยัด 
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การเอาใจใส การมีสวนรวม และความเสมอภาค เปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาการบริหารของ
เทศบาลตําบล จึงควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เขมขน 
และใหเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบตาง ๆ และ 4) ในการศึกษาครั้งตอไปควร
ทําการศึกษาจากภาคสวนท่ีไดรับการบริการจากการ
บริหารเพ่ือการพัฒนาน้ันดานน้ันๆรวมถึงการมีสวน
รวมจากประชาชนในชุมชนทองถ่ินท่ีทําการศึกษา
เพ่ือใหไดขอมูลรอบดานจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ
การนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางสมบูรณ 

สรุป 
การบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เทศบาลตําบลท่ีเปนกรณีศึกษาตามมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมี
ประสิทธิผลเทาท่ีควรเน่ืองมาจากการบริหารการ
พัฒนาตามอํานาจหนาท่ีซึ่งมีภารกิจครอบคลุมหลาย
ดานในการพัฒนาทองถ่ินรูปแบบตางๆท่ีกฎหมาย
กําหนดให แตในการบริหารงบประมาณมีขอจํากัดทํา
ใหการสงเสริมกีฬาดําเนินการไดไมเต็มท่ี ดังน้ันจะตอง
วิเคราะหและประยุกตบทบาทภารกิจดานกีฬาให
สามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานข้ึนอยูกับศักยภาพ
และขนาดของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
พิจารณาองคประกอบการพัฒนาการบริหารท่ี
เหมาะสมเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายของแผนการ
พัฒนาทองถ่ินดานตางๆท่ีไดกําหนดไวตอไป  
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ศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงการทองเท่ียว
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