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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและความรวมมือ
จากหนวยงาน ตาง ๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนเชิง
นโยบายและงบประมาณในจัดทําโครงการ เทศบาลทั้ง 13 แหงที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานและ
ให ข อ มู ล ในการประเมิ น ผล นอกจากนี้ ใ นระดั บ บุ ค คลที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ได แ ก นายแพทย อุ ด ม
อัศวุตมางกุ ร ผู อํานวยการกองกิ จกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ ส นั บสนุ นการดํ าเนิ นงานโครงการ
นายแพทยฐิติกร โตโพธิ์ไทย ที่สนับสนุนในการจัดหางบประมาณ และกํากับการดําเนินงานโครงการจน
แลวเสร็จ นอกจากนี้ตองขอขอบคุณ นายสืบพงษ ไชยพรรค ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย ที่
ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําผลการศึกษาในครั้งนี้ ดร.บุญเกิด หงวนบุญมาก ที่ใหคําแนะนําและ
ขอมูลในดานการประเมินผล ทีมงานกลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมและเด็ก กองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ชวยเก็บขอมูลจากการลงพื้นที่ 13
แหง และตองขอบคุณเจาหนาที่ผู
ประสานงานในพื้นที่ และเครือขายแกนนําผูสูงอายุ แกนนําชุมชน แกนนําชมรมกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพจากเทศบาลทั้ง 13 แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนคร
นครสวรรค เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว เทศบาลเมืองอางทอง เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ
เทศบาลตํ า บลแวงน อ ย จั งหวั ด ขอนแก น เทศบาลตํ าบลท า ยาง จั งหวัดเพชรบุรี ที่ ใ ห ขอมู ล การ
ประสานงานลงดูกิจกรรม สถานที่เพื่อใชประกอบในการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอพัฒนางานทั้งในเชิงนโยบายระดับชาติ ใน
การประเมินผลโดยยึดพื้นที่เปนหลักตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ใหรอบดานและตรงกับ
ความตองการของประชาชน โดยสามารถนําไปใชกับการประเมินโครงการอื่นๆ ที่มีการดําเนินงานใน
พื้นที่ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ตอบสนองกับความตองการและตรงกับบริบท
ของพื้นที่ที่แตกตางกัน โดยการดําเนินงานตองเกิดความรวมมือของชุมชน โดยมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูสนับสนุน จึงจะทําใหกิจกรรมนั้นเกิดความยั่งยืน
ธีรพงษ คําพุฒ
กันยายน 2561

บทคัดยอ
การศึกษาการประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของอปท.ทั้ง 13 แหง ใหเปน
องคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
อปท.กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากอปท.ที่เขารวมโครงการและสมัครใจเปนองคกร
ตนแบบในเขตศูนยอนามัยละ 1 แหง(ยกเวนเขตกรุงเทพฯ) จํานวน 12 แหง สมัครใจ 1 แหง รวม 13
แหง รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ การนําเสนอ ขอมูลเอกสาร การสังเกต และการถายภาพ
การวิเคราะหขอมูลใชเครื่องมือการประเมิน CIPP Model โดยมีการประเมินผล 2 ครั้ง สําหรับ
การศึกษาปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานฯ รวบรวมขอมูลจากการประชุมถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายจากเจาหนาที่อปท.ตนแบบทั้ง 12 แหง จํานวน 24 คน
ผลการประเมินการดําเนินงานของอปท.เปนองคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
พบวาอปท.ผานการประเมินผลเปนองคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายจํานวน 12 แหง จาก
ทั้งหมด 13 แหง เมื่อประเมินผลตามองคประกอบของ CIPP Model พบวา การประเมินผลดาน
สภาพแวดล อ ม ด า นป จ จั ย นํ า เข า ด า นกระบวนงาน และด า นผลผลิ ต มี อ ปท. 12 แห ง ผ า นการ
ประเมินผลเปนองคกรตนแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายเชนกัน
ผลการประเมินปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานของอปท. ใน 5 อันดับแรก
พบวาปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน ไดแก 1) สรางนโยบายสาธารณะ 2) งบประมาณที่เพียงพอ 3)
ความพรอมและความเขมแข็งของชุมชน 4) กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ 5) ภาคี
เครือขายสนับสนุน สําหรับอุปสรรคการดําเนินงาน ไดแก 1) ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสนับสนุน
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย 2) งบประมาณสนับสนุนมีไมเพียงพอและตอเนื่อง 3) ผูนําหรือแกนนําใน
ชุมชนไมเขมแข็ง 4) สถานที่ในการสงเสริมกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ 5) ประชาชนไมใหความรวมมือ
และความสําคัญในการออกกําลังกาย
สรุปขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) การประเมินดานสภาพแวดลอม ผูประเมินควรทําความเขาใจ
องคประกอบการประเมินสภาพแวดลอม ขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของของแตละอปท. เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ของอปท. 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา ผูประเมินควรศึกษา
ขอมูลทรัพยากรและสภาพของอปท.ที่มีศักยภาพในการดําเนินงานกิจกรรมทางกายแตกตางกันของแต
ละอปท. และให คํ า แนะนํ า ปรั บ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในแต ล ะบริ บ ทของพื้ น ที่ 3) การประเมิ น ด า น
กระบวนการ ควรมีการสอบถามจากเครือขาย ชมรม หรือประชาชนในเขตพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหได
ขอมูลจริง 4) การประเมินดานผลผลิต ผูประเมินควรสํารวจพื้นที่จริงในชวงประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายทําใหไดขอมูลที่แทจริง
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กรอบการประเมินองคประกอบ CIPP Model ในการบริหารจัดการสงเสริม
กิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
52
การประเมินผลสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ประชาคมโลกรับรูความหมาย “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)” ในความหมายการ
เคลื่อนไหวรางกายในอิริยาบถตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งกอใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงานโดยกลามเนื้อ
ไมวาจะเปนการทํางาน การเดินทาง โดยการเดินหรือขี่จักรยาน และกิจกรรมนันทนาการ ไดแก การออก
กําลังกาย การท อ งเที่ ย ว ซึ่ งควรได รั บการสงเสริม ให กับประชาชน ในทางกลั บกัน “พฤติก รรมเนือยนิ่ ง
(Sedentary Behavior)” อันหมายถึงกิจกรรมที่ใชพลังงานต่ํา เชน การนั่งเลนโทรศัพทมือถือ การใช
คอมพิวเตอร ประชาชนควรลดมีใหนอยลง (World Health Organization, 2010) การสงเสริมกิจกรรมทาง
กายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ใหประโยชน ตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม นําไปสูการเติบโต
พัฒนาการ การเรียนรูและสมาธิที่ดีของเด็ก (Center for Chronic Disease Prevention (CDC), 2013.) ลด
ความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ไดแก เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด
และกลุมโรคมะเร็ง ของผูใหญ ((World Health Organization, 2013) การสงเสริมวิธีการเดินทางที่ตองออก
แรง ไดแก การเดิน การปนจักรยาน การใชระบบขนสงสาธารณะ เปนการลดมลพิษทางอากาศ ประหยัด
พลังงาน ลดเวลาการเดินทาง สรางความเทาเทียมดานขนสงมวลชน (Lindsay, G., Macmillan, A. and
Woodward, A, 2011.) นอกจากนี้ กิจกรรมทางกายยังนําไปสูการสรางสังคมที่ดี ผานการเชื่อมรอยบุคคล ใน
สังคม ใหมีปฏิสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน (กระทรวงสาธารณสุข, มปป.)
การสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต” ของประชาชน
จําเปนตองมีการประสานการทํางานจากหลากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ ภาคการศึกษา การทํางาน การ
คมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว และโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน ที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนทุกกลุมวัยมากที่สุด (คณะกรรมการพัฒนารางแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย (พ.ศ. 2561 - 2573), 2561) โครงสรางการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอื้อตอการบริหาร
จัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน โดยประเทศไทยมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 (Royal Thai Government Gazette, 1999) ซึ่งกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 7,852 แหง (Department of Local Administration, 2018)
ครอบคลุม ประชากรไทยทั้งประเทศจํานวน 65,931,550 คน (Department
Of
Provincial
Administration, 2018 ) โดยในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ ใน มาตรา 16, 17, 18, 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง อันไดแก การสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ
และการจัดการสภาพสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีทั้งอํานาจและหนาที่ในการ
บริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ไดอยางครอบคลุมและครบถวน ซึ่งในแตละชุมชนมีความ
แตกตางทั้งในดานวิถีชีวิต ปญหาและความตองการ การสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนนั้นตอง
ดําเนินงานใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ การมีระบบใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ใหมากที่สุด แตที่ผานมายังเนนการสงเสริมการออกกําลังกาย หรือกีฬา

2

เปนหลัก และมีความแตกตางกันในการดําเนินการ การติดตามปญหา รวมถึงบริบทพื้นที่ ทั้งความเจริญ
จํานวนประชากร ขนาดของพื้นที่ของแตละชุมชน และความตองการของประชาชนในชุมชนที่แตกตางกัน แม
จะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากที่มีนโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย แตไมใชทุกองคกรจะมี
ศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อใหในแตละชุมชนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
และประชาชนมีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตอตามวิถีชีวิตของตนเอง ในขณะเดียวกันขอมูลและ
องคความรูดานการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการศึกษา
อยางจํากัด (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561)
ดังนั้นกองกิจกรรมทางกายจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการบริหารจัดการดานสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น ซึ่งเปนการสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหในแตละชุมชนไดมีกิจกรรมทาง
กายที่ประชาชนสามารถเลือกตามความเหมาะสมของตนเอง และมีสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่ง
ดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตป 2555 (กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ, 2556) เปนการศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดและความพรอม
แตกตางกัน เก็บขอมูลการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกายจํานวน 21 แหง ในการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาในชวงป 2559 – 2560 ไดนํารูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมการออกกําลังกายจากการ
ดําเนินงานในป 2555-2556 ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545)
ซึ่งไดระดมความคิดเห็นในที่ประชุมไดรูปแบบที่มีองคประกอบของการบริหารจัดการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ ดังนี้
1. สิ่งนําเขา ไดแก (1) ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางนอย 1 คน มี
ความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาหรือพลศึกษา หรือผานการอบรมความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ควร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเหลานี้อยางตอเนื่อง (2) งบประมาณ ตองสนับสนุนครอบคลุมการสงเสริมกิจกรรม
ทุกชวงวัยอยางตอเนื่อง การสรางและดูแลสถานที่ออกกําลังกาย (3) วัสดุ อุปกรณ รวมทั้งสถานที่ดวย ตอง
คํานึงถึงความตองการของประชาชน มีความเหมาะสมกับการออกกําลังกายของชุมชน ควรมีการบํารุงรักษา
โดยสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม สําหรับสถานที่ขนาดใหญอปท.ควรดูแลรักษาเองเนื่อง
2. กระบวนการบริหาร ไดแก (1) การวางแผน กําหนดเปนนโยบายของอปท.ที่ชัดเจน จัดทํา
โครงการเสนอของบประมาณไวในแผนพัฒนา 3 ป และเทศบัญญัติรายจายประจําป (2) การจัดการองคการ
กําหนดใหกอง/สํานักเปนแกนหลักหรือสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้งแบงงานรับผิดชอบอยางชัดเจน (3)
การนําและการสั่งการ ผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวอยางที่ดีในการออกกําลังกายแสะสนับสนุน
การดําเนินงาน วิธีการขับเคลื่อนมีหลายรูปแบบ เชน การประชุมสภา มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ เวที
ประชาคม การจัดทีมทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลงพื้นที่ การแตงตั้งแกนนําใหรับผิดชอบหลังคา
เรือนประมาณ 25–30 หลังคาเรือน เปนตน การประชาสัมพันธ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารใน
หลายรูปแบบ ไดแก เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ปายประชาสัมพันธ การรณรงค การจัดการแขงขันกีฬา เปนตน
(4) การควบคุม หนวยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมผูบริหารอยางตอเนื่องและจาก
การประชุมประชาคมติดตามผลการดําเนินงานอยางนอย 2 ครั้งตอป และพิจารณาทบทวนแกไขปญหาการ
ดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง ผลของการดําเนินงานตาง ๆ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป
3. ผลลัพธ ไดแก (1) สถานที่ออกกําลังกายควรมีความหลากหลายที่สามารถจัดกิจกรรมได
หลายกิจกรรม มีความปลอดภัย เดินทางสะดวกไมไกลจากชุมชนมากนัก (2) การจัดกิจกรรม ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายกับทุกกลุมวัย เหมาะสมกับวิถีชิตของชุม ชน และมีกลุม/ชมรมที่สามารถตําเนินงานไดอยาง
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ตอเนื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมการออกกําลังกายดังกลาว ไดนําไปสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 13 แหง บริหารจัดการใหเกิดการสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
โดยมีการปรับเนื้อหาใหเปนกิจกรรมทางกายเนื่องจากกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไดปรับบทบาทหนาที่เปน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และไดนํารูปแบบการประเมินผลโดยใช CIPP Model ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว เพื่อวิเคราะหถึงความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการนํารูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายไปใชในการดําเนินงาน
วิเคราะหถึงศักยภาพ วิธีการดําเนินงาน และผลลัพธที่ไดการดําเนินงาน และสามารถนําไปขยายผลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบทั้ง 13 แหง ในดานการ
บริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2.เพื่อศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอบเขตของการประเมิน
1. กลุมตัวอยาง ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการฯ และสมัครเปนองคกร
ตนแบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย จํานวน 13 แหง ดังนี้
1) เทศบาลนครเชียงราย
2) เทศบาลนครนครพิษณุโลก
3) เทศบาลนครนครสวรรค
4) เทศบาลนครภูเก็ต
5) เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
6) เทศบาลเมืองชัยภูมิ
7) เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
8) เทศบาลเมืองชลบุรี
9) เทศบาลเมืองอางทอง
10) เทศบาลเมืองสตูล
11) เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ
12) เทศบาลตําบลแวงนอย จังหวัดขอนแกน
13) เทศบาลตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. เนื้อหาในการประเมิน การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ตามประเด็น 4 ดานตามรูปแบบ CIPP
Model ไดแก
1) การประเมินดานสภาพแวดลอม (Context Evaluation)
2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
3) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
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4) การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ประกอบดวย ดังนี้ (1) การดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (2) ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใช
บริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.การพัฒนาแนวทางการการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) นําไปถายทอดใหกับอปท.ที่สนใจนําแนวทางไปพัฒนาการบริหารจัดการดานสงเสริมการมีกิจกรรม
ทางกาย ทําใหเกิดกิจกรรมสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุมชนที่รับผิดชอบ ทําใหประชาชนมีพฤติกรรม
การมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และสงผลตีตอสุขภาพของประชาชน
2.สามารถนํารูปแบบการประเมินผลไปใชในการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ เพื่อใหได
เปนองคกรที่มีการพัฒนาการบริหารจัดการดานสงเสริมกิจกรรมทางกายอยางมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพท
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดผลการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตั ว อย า ง โดยมี ก ารรวบรวมข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล อย า งเป น ระบบโดยการนํ า
รูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ซึ่งเปนการประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานสภาวะแวดลอม (context) ดาน
ปจจัยเบื้องตน (input) ดานกระบวนการดําเนินงาน (process) และดานการผลิต (product)
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง การเสริมสรางศักยภาพทางความรูทักษะ สนับสนุนผานทาง
กิจกรรมตางๆ และสถานที่ จนทําใหประชาชนไดเกิดการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายที่ทําใหเกิดการเผา
ผลาญพลังงานในวิถีชีวิตประจําวันที่สงผลตอสุขภาพ ซึ่งสัมพันธกับการดําเนินชีวิตประจําวันในทุกชวงชีวิต
ของมนุษย ตัวอยางกิจกรรมทางกาย เชน การเดิน การขี่จักรยาน การเตนรํา การทําสวน และ การออกกําลัง
กาย เปนตน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใน
ทองถิ่นนั้น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของชุมชนใน
ทองถิ่นปจจุบัน ราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไมรวม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด
กรอบแนวคิดในการประเมิน
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามีความสนใจที่จะประเมินการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีกรอบแนวคิดการประเมิน ดังนี้
โครงการสงเสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 13
แหง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
เทศบาลตําบลแวงนอย เทศบาลตําบลน้ําปลีก เทศบาลนครนครสวรรค เทสบาลเมืองอางทอง เทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลตําบลทายาง เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองสตูล
ผูศึกษาประเมินการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam D.L .2002)
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เพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก
1. การประเมิ น ด า นสภาพแวดล อ ม หมายถึ ง การพิ จ ารณาการรั บ รู การตี ค วามเข า ใจถึ ง
ความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2. การประเมินดานปจจัยนําเขา หมายถึง การพิจารณาความพรอมของวิธีการดําเนินการกับ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ในการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมกรรมทางกาย
3. การประเมินดานกระบวนการ หมายถึง การพิจารณาในการสรางความมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพืน้ ที่ การคํานึงถึงความตองการของชุมชน และการควบคุมกํากับการดําเนินงาน
4. การประเมินดานผลผลิต หมายถึง การพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
4.1 การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
4.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาการการประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาหาความรูและไดดําเนินการตามแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อมาเปนแนวทางประกอบการวิจัย ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล
2.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลแบงการศึกษาออกเปน 5 หัวขอ คือ ความเปนมาของ
การประเมิน ความหมายของการประเมินผล วัตถุประสงคการประเมินผล ขั้นตอนของการประเมินผล
ประเภทของการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมาของการประเมิน
การประเมินผลแบงไดเปน 5 ยุค (Guba and Lincoln, 1989 อางถึงในสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, มปป.)
ยุคแรก ยุคการประเมินที่เนนการวัด ยุคแรกนี้ไดใหความสําคัญกับการวัดและการประเมินควบคู
กัน แตเนนความสําคัญของการวัดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน นักประเมินมีบทบาททางการวัด ทําหนาที่
พัฒนาแบบทดสอบและเครื่องมือวัด การนําผลการวัดสวนใหญเปนการใชเพื่อตัดสินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน การประเมินประสิทธิภาพของโครงการและคัดเลือกคนเขาทํางาน
ยุ ค ที่ ส อง ยุ ค การประเมิ น อิ ง วั ต ถุ ป ระสงค ยุ ค นี้ เ ริ่ ม ต น ช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ให
ความสําคัญกับการประเมินองวัตถุประสงค โดยเนนผลการประเมินวาโครงการมีจุดออนจุดแข็งอยางไร
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค นักประเมินมีบทบาทเปนทั้งนักวัดและผูบรรยายโครงการ
ยุคที่สาม ยุคการประเมินเพื่อตัดสินคุณคา การประเมินชวงคริสตทศวรรษที่ 1960 – 1980 ไดมี
การพัฒนาใหเปนวิชาชีพ มีการพัฒนาโมเดลการประเมินหลากหลาย เนนการกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อ
ตัดสินคุณคา นักประเมินมีบทบาทเพิ่มในฐานะผูตัดสินคุณคาโครงการ
ยุคที่สี่ ยุคการประเมินตามปรัชญาโครงสรางนิยม ซึ่ง Guba and Lincoln เรียกวายุคการ
ประเมินรุนที่สี่ (Fourth Generation Evaluation) ชวงทายของศตวรรษที่ 20 เปนยุคที่นักประเมินเห็น
จุดออนของการประเมินแบบเดิม จึงพัฒนาการประเมินที่ใชกระบวนทัศนโครงสรางนิยมตอบสนองความ
ตองการ(Re4sponsive Constructivist Evaluation) ที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
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(Stakeholders) เนนการใชประโยชนผลการประเมินเพื่อพัฒนางาน นักประเมินมีบทบาทเพิ่มในฐานะ
ผูรวมงาน ผูรวมเรียนรูและผูนําการเปลี่ยนแปลง
ยุคที่หา ยุคการประเมินเชิงปฏิบัติการ การประเมินในยุคปจจุบันถือวาเปนยุคที่คนทั่วไปใชสิทธิ
ของตนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียกับการประเมิน และในฐานะนักประเมินทําการประเมินตนเอง เพื่อนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนางาน กลาวไดวาการประเมินในปจจุบันเปนการวิจัยเชิงประเมินแบบ
ปฏิบัติการ (Action Evaluative Research) ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนทุกระดับมีสวนรวมในการ
ประเมิน และใชประโยชนในการประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง
ความหมาย
ความหมายของการประเมินผล ไดมีนักวิชาการตางประเทศและในประเทศไทยใหคําจํากัด ความ
ของการประเมินผลไวดังตอไปนี้
รอบบินส (Robbins, S. P, 1973) เสนอความเห็นไววา การประเมินผล เปนกระบวนการของ
การดูแล ติดตามเพื่อที่จะดูวาองคกรหรือหนวยงานไดรับ และใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด
แอลคิน (Alkin, 1969 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551) ไดกลาวไววาการประเมินเปน
กระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสมรวบรวมและ
วิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม
รอสซี่และฟรีแมน (Rossi,P.H. & Freeman H.E., 1982 ) ไดใหความหมายของการประเมินผลไว
ว า เป นการประยุ กต ใ ช กระบวนการวิ จัย ทางสั งคมศาสตร อย างเป นระบบ เพื่ อประเมิ นกรบความคิ ด
รูปแบบการดําเนินงาน และประโยชนของแผนงานในการเขาแทรกแซงทางสังคม กลาวคือ การวิจัย
ประเมินผล เกี่ยวของกับการใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อวินิจฉัยและปรับปรุงการวางแผน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงาน
ซัชแมน (Suchman, อางถึงในณัฐธยาน จิตรมั่นการ, 2556) กลาววาการประเมินผลนโยบายเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมาณการ การเปรียบเทียบผลของการแปลงนโยบายไปสูภาคปฏิบัติกับสิ่งที่
คาดว า จะเกิ ด ขึ้ น กิ จ กรรมนี้ ต อ งเป น กิ จ กรรมที่ ก ระทํ า อย า งต อ เนื่ อ งตลอดเวลา ในทุ ก ขึ้ น ตอนของ
กระบวนการนโยบาย ในการประเมินผลนโยบายนั้นผูประเมินจะตองทราบวาในประเด็นตอไปนี้ คือ การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดาเนินการอยางไร และผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการทั้งหมด
เปนอยางไร
สุรพล กาญจนจิตรา (2527) กลาววา การประเมินผลเปนเครื่องมือที่ใชตัดสินใจในการ ปฏิบัติงาน
วาโครงการที่ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค ตามเปาหมายโครงการหรือไม และการ ประเมินผลก็เปน
ขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ตอไป
นิศา ชูโต (2536) สรุปไววา การประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหความหมายขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการ การหาแนวทาง วิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการ
เกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แนใจวาเกิดจากโครงการ เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โครงการใหดียิ่งขึ้น
สมคิด พรมจุย (2542) เสนอไววา การประเมินผลเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ เพื่อ
ชวยในการบริหาร ซึ่งผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและเปนการตรวจสอบ

8
ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ
วามีมากนอยเพียงใด
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) กลาวถึงความหมายของการประเมินผลไววา หมายถึงกระบวนการ
ใหไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการ และความสําเร็จของโครงการอันเปนเครื่องบงชี้
ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ เปนเครื่องแสดงวาโครงการไดดําเนินไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการมากนอยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดําเนินการอยางไร
จําลอง โพธิ์บุญ (2547) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการไววาเปนกระบวนการที่ทํา
อยางเปนระบบระเบียบเพื่อพิจารณาถึงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพความเปนไปได และผลกระทบ
ของโครงการกอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ
จากการรวบรวมความหมายของนั ก วิ ช าการจึ ง สามารถสรุ ป ได ว า การประเมิ น ผลหมายถึ ง
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลที่มีการกําหนดเกณฑชี้วัดที่กอใหเกิดสารสนเทศ
โดยผานกระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจประเมินโครงการในครั้งตอๆ ไป
วัตถุประสงคการประเมินผล
ในการบริหารแนวใหมหรือการบริหารในระบบเปด (Open System) นั้นถือวาการประเมินผล
เปนขั้นตอนที่สําคัญมากซึ่งจุดมุงหมายของการประเมินผลมีดังนี้ (วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรา
กุล, 2541)
1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิไดจัดทําในรูปของ
โครงการทดลอง (Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย ความลมเหลวของโครงการจึง
มิใชความลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้นถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้นสําเร็จตามที่กําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายไวก็ควรดําเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหาหรือมี
ผลกระทบเชิงลบมากกวาเราก็ควรยกเลิกไป
2. เพื่ อทราบถึ งความก าวหนาของการปฏิบั ติงานตามโครงการ ว าเป นไปตามที่กําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมาย หรือกฎเกณฑ หรือมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงงาน ถาเรานําโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียทั้งหมด
แตก็ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวทุกขอ เราควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณา
วาโครงการนั้นบกพรองในเรื่องใด เชน ขาดความรวมมือของประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาด
การประชาสัมพันธ หรือสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบต่ํา เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็
จะไดปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น
4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนําโครงการไปปฏิบัตินั้น ผูบริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้นการประเมินผล
จะเปนการเปรียบเทียบทางเลือกกอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให
นอยลง
5. เพื่อขยายผลในการนําโครงการไปปฏิบัติ ถาเราไมมีการติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่องอาจจะไมทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตถาเราประเมินผลโครงการเปนระยะสม่ําเสมอ ผล
ปรากฏวาโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดวัตถุประสงค เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป

9
แตการขยายผลนั้นมิไดหมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคํานึงถึงมิติของประชากร
เวลา สถานที่ สถานการณ ต า ง ๆ เช น โครงการปลู ก พื ช เมื อ งหนาวจะประสบความสํ า เร็ จ ดี ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือ แตถาขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นอาจจะไมไดผลดีเสมอไป เพราะตองคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ เชื้อชาติ คานิยม ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ สิ่งที่นําไปในพื้นที่หนึ่งอาจไดผลดี แตนําไป
ขยายผลในพื้นที่หนึ่ง อาจไมไดผล หรือ สิ่งที่เคยทําไดผลดีในชวงเวลาหนึ่ง อาจจะไมไดผลดีในอีกชวงเวลา
หนึ่ง
ขั้นตอนของการประเมินผล
นงลักษณ วิรัชชัย (2545) กลาวถึงขั้นตอนของการประเมินผลซึ่งมี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุเหตุผลของการประเมิน เพื่อใหไดวัตถุประสงคของการประเมินที่แทจริง
2. การระบุผูมีสวนไดเสียกับโครงการ เพราะขอมูลทุกกลุมนี้มีประโยชนมากกับการประเมิน
3. การกําหนดวัตถุประสงคและคําถามการประเมิน เพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
4. การวิเคราะหหรือการบรรยายโครงการ หมายถึงการศึกษารายละเอียดทั้ง ทฤษฏีตางๆ
เชน (ก) เปาหมายโครงการ (ข) หลักการ/ทฤษฏีพื้นฐานโครงการ (ค) กระบวนการดําเนินโครงการ (ง)
ทรัพยากรโครงการ (จ) การบริหารจัดการโครงการ (ฉ) การประเมินโครงการ
5. การออกแบบการประเมิน เพื่อกําหนดตัวบงชี้ของโครงการ
6. การสร า งเครื่ อ งมื อ และการรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ คํ า ถาม และ
วัตถุประสงคการประเมินที่จะใชกับกลุมตัวอยางภายใตเงื่อนไขเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว
7. การกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น การวิ เ คราะห ข อ มู ล
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพื่อตัดสินคุณคาของโครงการ และการอธิบายหาสาเหตุตางๆ
8) การรายงานผลและการใชประโยชน รายงานเสนอในที่ประชุมทางวิชาการเพื่อ ปรับปรุง
และพัฒนาโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
ดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ยอมแสดงใหเห็นวาการประเมินผลนับวาเปนแนวความคิดที่มีความสําคัญ
มาก ในการทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพื่อจะไดติดตามและเฝาดูผลดําเนินงานวาบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางไว หรือไม มีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอยางไรบาง เพื่อจะไดขอมูลมาปรับปรุงแกไขได
ทันทวงที หรือจะ ไดใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ หรือใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งเพื่อการพัฒนาการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ
การวางแผน
(Planning)

การประเมินผล
(Evaluation)

การนําแผนไปปฏิบัติ
(Implementation)

รูปภาพที่ 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล
แหลงที่มา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, มปป.)
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ในการประเมิน ขั้ นตอนของการประเมินโดยละเอียดจะขึ้นอยูกับสิ่งที่ประเมิ น แต โดยทั่วไป
สามารถแบงคราว ๆ ไดดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท, 2550)
ศึกษารายละเอียดของสิ่งที่ถูกประเมิน
(การวิเคราะหโครงการ)

ศึกษาความตองการของผูใช
ผลการประเมิน

กําหนดประเด็นในการประเมิน
กําหนดตัวชี้วัด
พัฒนาตัวชี้วัด
1.กําหนดแหลงขอมูล
2.กําหนดเครื่องมือ
3.กําหนดเกณฑ หรือมาตรฐานตัวชี้วัด
ออกแบบการประเมิน
1.ออกแบบการสุมตัวอยาง
2.ออกแบบการวิเคราะหขอมูล
3.ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน
เก็บรวบรวมขอมูล
1.สรางเครื่องมือ
2.ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
แปลผลและสรุปผล
เขียนรายงาน

รูปภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการประเมิน
แหลงที่มา: สุวิมล ติรกานันท, 2550
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ชารลส โจนส (อางถึงใน ดรินธร ตรีณุมิตร, 2556) กําหนดไว 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้ น ตอนการกํ า หนดรายละเอี ย ด จะต อ งดู ว า จะประเมิ น อะไร เหตุ ที่ ต อ งกํ า หนด
รายละเอียดเพราะ เปาหมายนโยบายบางนโยบายมีความชัดเจนครบถวน แตบางนโยบายกําหนดไว ไม
ชั ด เจน ดั ง นั้ น หากมี ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดของนโยบายที่ จ ะทํ า การประเมิ น จะช ว ยให ทํ า ให ท ราบ
เปาหมายในการประเมินที่ชัดเจน พรอมทั้งทราบประเด็นปญหาที่สําคัญ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน
นโยบาย
2. ขั้นตอนการวัดผล โดยการวัดผลจะทําไดตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําการ ประเมิน
อยางไรก็ตามการวัดผลจําเปนตองมีเครื่องมือและสิ่งที่จะทําการวัด การเก็บขอมูลถามี หลักเกณฑมาก
เพียงไร ยอมทําใหไดขอมูลที่มีถูกตอง เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากขึ้น
3. ขั้นตอนการวิเคราะห เริ่มตั้งแตการวิเคราะหเชิงปริมาณ ที่มีความแนนอนสูง เชน การ
วิเคราะหตนทุน ผลประโยชน ไปจนกระทั้งการใชความประทับใจ หรือใชประสบการณ จุดมุงหมายของ
การวิเคราะหก็คือ เพื่อใหสามารถจัดทําขอสรุปไดวา ประสิทธิผลของนโยบายเปน อยางไร เพื่อจะไดตัดสิน
คุณคาของนโยบาย ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการประเมินนโยบาย การประเมินโครงการอยางเปนระบบ เปน
การประเมินโครงการที่อาศัยระเบียบวิธีการ ทางวิทยาศาสตรมาชวยในการประเมิน เพื่อความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติเปนไปตามโครงการ และ เพื่อชวยในการเตรียมโครงการในอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุป แตละทฤษฎีก็อาจมีกลาวไวหลายดานหลายขั้นตอนแตในภาพรวมแลวการประเมิน ขั้นตอน
หรือกระบวนการทํางานของโครงการ เปนการวิเคราะหลึกลงไปในรายละเอียดของแตละโครงการซึ่งมี
กิจกรรมดําเนินงานแตละขั้นตอนมากนอยแตกตางกัน ซึ่งกิจกรรมของโครงการนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางไร สามารถแกไขไดหรือไม มีอุปสรรค ปญหาอยางไร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมสนับสนุน
ของแตละขั้นตอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากยิ่งขึ้น
การประเมินผลทุกขั้นตอนเปน
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
ประเภทของการประเมินผล
ไดมีนักวิชาการใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการประเมินผลไวหลายทาน ดังนี้
แนวความคิดและแบบจําลองของคอมราดและวิลสัน (Comrad and Wilson. 1985 อางถึงใน
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. 2533) กล าวว าถาพิจ ารณาแนวการประเมิ นที่ หนวยงานตางๆ ในการประเมิ น
โครงการทั้งหลาย จะพบวามีรูปแบบการ ประเมินนิยมใชกัน 5 รูปแบบ ดังนี้คือ
1. รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค (Goal –based Model) พื้นฐานการประเมิน
รูปแบบนี้ คือ ไทเลอร (Tyler) รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงคเปนรูปแบบการประเมินที่เกาแกที่ใช
กันอยางกวางขวางที่สุดในการประเมินโครงการตางๆ
2. รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive Model) รูปแบบการประเมิน
โครงการนี้พัฒนามาจากรูปแบบการประเมินของสคริเวน (Scriven) ซึ่งประเมินยึดจุดมุงหมายและ
ผลขางเคียง (Side Effect) เปนหลักสเตค (Stake) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการหลายคนไดรับ
การสนับสนุนตามแนวคิดนี้ เชน กุบา (Guba) ลินคอลน (Lincoln) การประเมินโครงการตามลักษณะนี้
เนนที่กิจกรรมมากกวาจุดมุงหมายของโครงการ
3. รูปแบบการประเมินโดยผูชํานาญ (Conniosseurship Model) การประเมินโครงการตาม
รูปแบบนี้ มีความแตกตางจากรูปการประเมินทั้งสอง รูปแบบที่กลาว มาแลว ไอสเนอร (Eisner) ไดเสนอ
แนวคิดของการประเมินตามรูปแบบนี้ซึ่งมีสถาบันการศึกษาตางๆ นิยมนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ

12
4. รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision- Making Model) การประเมินโดย
พิจารณาอยางรอบดาน ไมวาจะเปนจุดมุงหมายของโครงการ หรือปญหาขอ โตแยงตางๆ ในการประเมิน
โครงการตนแบบของการประเมินตามรูปแบบ การประเมินเพื่อตัดสินใจ (Decision- Making Model) มี
อยู 2 แบบ คือ รูปแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และ CSE Model
ของอัลคิน (Alkin) ทั้งสอง รูปแบบนี้มีคุณสมบัติคลายคลึงกันมาก
5. การประเมินตามกรอบตรรกของโครงการ(Log – frame) โดยพิจารณาถึงองคประกอบ 3
สวน ดังนี้
5.1 จุดมุงหมายของโครงการ (Objectives) ซึ่งประกอบดวย (1) เปาหมายสูงสุด
(Goal) หรือเปาประสงค หมายถึง จุดมุงหมายของแผนงานหรือผลกระทบของ โครงการที่เราคาดหวังวา
จะเกิดขึ้น (Planned impact) ซึ่งจะสงผลเกิดประโยชนตอสวนรวมหรือประเทศ ในระดับที่สูงกวาระดับ
วัตถุประสงคของโครงการ (2) วัตถุประสงค (Purpose) หรือ Immediate objective คือผลงานหรือ
ผลลัพธของแผนงาน หรือ โครงการที่เราหวังวาจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค จะแตกตางจากเปาประสงคตรงที่มี
ขอบเขตของระยะเวลา สั้นกวา และมีขอบเขตความหมายแคบกวา (3) ผลผลิต (Outputs) คือผลที่ไดรับ
(Results) จากการที่ใชปจจัย (Inputs)ในโครงการนั้นและ เปนผลที่ผูดําเนินงานโครงการประสงค ที่จะให
เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรและการบริหารโครงการอยางมี ประสิทธิภาพ (4) กิจกรรม (Activities) คือ
กระบวนการ (Process) หรือการกระทํา(Actions) ที่จําเปนในการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรและปจจัย
การผลิตใหบังเกิดผลผลิต(output) ในขั้นตน (5) ปจจัย (Inputs) คือทรัพยากรในโครงการเพื่อใหเกิด
ผลผลิต
5.2 สิ่งที่บอกความกาวหนาตามเปาหมาย (Objectively verifiable indicators)
หมายถึง สภาพการณที่ชี้ใหเห็นวาโครงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (output) วัตถุประสงค
(purpose) และเปาหมายระดับสูง (goal) ซึ่งอาจจะมีทั้งลักษณะที่แสดงในเชิงปริมาณ (quantitative)
และคุณภาพ (qualitative)
5.3 ข อ สั น นิ ษ ฐานเกี่ ย วกั บ ความสํ า เร็ จ ของโครงการ เพื่ อ ให ส ามารถกํ า หนดความ
รับผิดชอบของผูบริหารโครงการไดอยางชัดเจน หากโครงการมีความลมเหลวเนื่องจากปจจัยภายนอก
หรือสถานการณที่นอกเหนือการควบคุม
รูปแบบการประเมินมีอยางหลากหลาย เกือบทั้งหมดพัฒนามาจากตางประเทศ ซึ่งใน ประเทศ
ไทยไดมีผู รวบรวมและจํ าแนกไว ห ลายทา น ซึ่ งศิริชั ย กาญจนวาสี (อางถึ งในพิส ณุ ฟองศรี ,2553)ได
รวบรวมรูปแบบการประเมิน 28 รูปแบบ แบงเปนกลุม ได 4 กลุม แตละรูปแบบในกลุมตางๆ มีดังนี้
กลุม 1. กลุมที่เนนการตัดสินใจดวยวิธีเชิงระบบ รูปแบบนี้เนนการใชวิธีเชิงระบบเพื่อ การ
เสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร มี 9 รูปแบบดังนี้
1.1 รูปแบบการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model)
1.2 รูปแบบวิเคราะหคาใชจาย (Cost Related Analysis Model)
1.3 รูปแบบ PERT (Program Evaluation and Review Techniques Model: PERT)
1.4 รูปแบบ (Rossi, Freeman and Wright)
1.5 รูปแบบทดลอง (Experimental Model)
1.6 รูปแบบยึดจุดมุงหมาย (Goal – Based Model)
1.7 รูปแบบการตรวจสอบความไมสอดคลอง (Discrepancy Model)
1.8 รูปแบบ CIPO (Context – Input – Process – Output Model: CIPP)
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1.9 รูปแบบการเรียนรูดานการประเมิน (Center for the Study of Evaluation

Model: CSE)
กลุม 2. กลุมที่เนนการตัดสินใจดวยวิธีเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุมนี้เนน การใช
วิธีเชิงธรรมชาติ เพื่อการนําเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ สําหรับการตัดสินใจ เชิงบริหาร
มี 7 รูปแบบดังนี้
2.1 รูปแบบการนําผลไปใชประโยชน (Utilization Focused Approach Model: UFA)
2.2 รูปแบบยึดผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders Based Model)
2.3 รูปแบบสนองความตองการ (Responsive Model)
2.4 รูปแบบที่เนนการสรางสรรคของนักประเมิน (Creative Model)
2.5 รูปแบบทรานแซ็คชั่นแนล (Transactional Model)
2.6 รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model)
2.7 รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model)
กลุม 3. กลุมที่เนนตัดสินคุณคาดวยวิธีเชิงระบบ รูปแบบการประเมินในกลุมนี้เนนการ ใชวิธี
เชิงระบบ เพื่อใหนักประเมินตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน มี 7 รูปแบบ ดังนี้
3.1 รูปแบบที่เนนการบริโภค (Consumer- Oriented Model)
3.2 รูปแบบพิพากษา (Judicial Model)
3.3 รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model)
3.4 รูปแบบอิสระจากจุดมุงหมาย (Goal – Free Model)
3.5 รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม (Training Model)
3.6 รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory – Based Model)
3.7 รูปแบบมูลคาเพิ่ม (Value – Added Model)
กลุม 4. กลุมที่เนนการตัดสินคุณคาดวยวิธีเชิงธรรมชาติ รูปแบบการประเมินในกลุมนี้ เนน
การใชวิธีเชิงธรรมชาติ เพื่อใหนักประเมินตัดสินคุณคาสิ่งที่ประเมิน มี 5 รูปแบบ ดังนี้
4.1 รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model)
4.2 รูปแบบศิลปะวิจารณ (Criticism Model)
4.3 รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model)
4.4 รูปแบบครอนสตรัคติวิสท (Constructivist Model)
4.5 รูปแบบเสริมพลังอํานาจ (Empowerment Model)
ที่กลาวมาขางตน เปนรูปแบบทั่วไปทั้งหมด แตการประเมินทางการศึกษาพบวา รูปแบบการ
ประเมินที่มีอิทธิพลและไดรับความนิยมกันมาก มี 4 รูปแบบ ที่ (พิสณุ ฟองศรี, 2553)ไดสรุปไว ดังนี้
1) รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายของ Teyler
2) รูปแบบสนองความตองการของ Stake
3) รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจแบบ CIPP ของ Stufflebeam
4) รูปแบบประเมินประสิทธิผลการอบรมของ Patrick
สรุปจากขอมูล ที่กลาวมาในการเลือกความเหมาะสมรูปแบบของการประเมินโครงการ ที่จะ
นํามาใชประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผู
ศึกษาเห็นวา รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision – Making Model) ของสตัฟเฟลบีม
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(Stufflebeam) เขาใจงาย ในการอธิบาย และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการประเมินผลการดําเนินงาน จึง
ไดใชรูปแบบการประเมิน โครงการแบบจําลอง (CIPP Model) ซึ่งจะไดอธิบายขอมูล ดังตอไปนี้
แบบจําลองการประเมินผลตาม CIPP Model
รูปแบบการประเมิน CIPP เปนการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดานมา
ประกอบกันไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟลบีมพัฒนานําเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูหรือประสบการณการ
กระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตกลางป 1960 โดยตองการที่จะ
แกไขขอผิดพลาดหรือขอจํากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม อาทิ การออกแบบการทดลองการ
ประเมินอิงวัตถุประสงค และการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบหรือวิธีการประเมิน
แบบดั้งเดิมมีขอจํากัดในการศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยนั้น จึงทําใหเกิดการ
พัฒนารูปแบบการประเมินใหมๆ เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุม
มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP ก็เปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่นักประเมินในยุคนั้นพัฒนา
นําเสนอไว รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเปนลายลักษณชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational
Evaluation and Decision Making ซึ่งตีพิมพในป 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในป 2007 ในหนังสือ
Evaluation Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ, 2561)
1.การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความ
ตองการจําเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่จะ
เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขแวดลอมหนึ่งที่กําหนดการประเมินบริบท 4 สวนนี้มีความสําคัญที่จะนําไปสูการ
ออกแบบโครงการ แผนงาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไปได ทั้งนี้การประเมินบริบทมี
วัตถุประสงคที่จะ
1) กําหนดขอบเขตและบรรยายเกี่ยวกับความตั้งใจใหบริการ
2) จําแนกผูรับผลประโยชนที่ตั้งใจใหบริการ(หรือกลุมเปาหมาย) และประเมินความ
ตองการจําเปนของกลุมบุคคลดังกลาว
3) จําแนกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เปนบอเกิดของความตองการจําเปนของกลุม
ผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายนั้น
4) จําแนกความเกี่ยวของระหวางคุณสมบัติที่มีคาและโอกาสการไดรับทุนอุดหนุนที่
สามารถนําไปใชกําหนดเปาหมายความตองการจําเปนนั้น
5) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดเปาหมายมุงการปรับปรุง
6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมายมุงการปรับปรุง
7) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมายมุงการปรับปรุงหรือ
ความพยายามในการใหบริการ
การประเมินบริ บทอาจจะประเมินได ทั้งกอน ระหวางหรือแมกระทั่งหลังการดําเนิน
โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อื่นๆ ในกรณีประเมินบริบทกอนการดําเนินโครงการ
องคกรหรือหนวยงานจะใชผลจากการประเมินบริบทเพื่อชวยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเปาหมาย
สําหรับโครงการนั้น แตถาเปนการประเมินบริบทระหวางหรือหลังดําเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอื่นๆ
องคกรและหนวยงาน มักจะดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมิน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชนสําหรับการัดสินใจกําหนด
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เป า หมายของโครงการและช ว ยให ผู รั บ บริ ก ารได ป ระเมิ น ว า โครงการหรื อ สิ่ ง แทรกแซงดั ง กล า วมี
คุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตามความตองการจําเปนของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร
เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการประเมิ น บริ บ ทควรใช วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมสารสนเทศอย า ง
หลากหลายครอบคลุมสมาชิกที่เปนประชากรเปาหมายรวมทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ ของโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อชวยระบุขอบขาย
การศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะทําการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการรับ
บริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ ซึ่งอาจทําไดโดยการทบทวนเอกสารการวิเคราะห
ขอมูลภูมิหลังและการปฏิบัติงานของบุคคล การจัดเวทีรับฟงจากชุมชน การทดสอบและการสัมภาษณผูรับ
ประโยชนรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่นๆ ในกรณีที่ ผูรับประโยชนและผูมีสวนได สวนเสียตลอดจน
ผูรับบริการจากโครงการหรือสิ่งแทรกแซงเปนประชากรที่มีจํานวนมาก นักประเมินอาจใชวิธีการสุม
ตัว อย า งแล ว สร างแบบสอบถามหรื อ แบบสํ า รวจความต อ งการจํ าเป น และทํ า การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
เปรียบเทียบความตองการจําเปนจําแนกตามกลุมบุคคลที่เกี่ยวกับโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น
ผลการประเมิ น บริ บ ทสามารถนํ า มาใช ไ ด อ ย า งกว า งขวางยกตั ว อย า งเช น ผู บ ริ ห าร
สามารถนําผลการประเมินที่ไดไปใชสื่อสารกับสมาชิกในองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดออน ความตองการจําเปน คุณสมบัติที่มีคา โอกาส และการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ขององคกร แตสําหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนําผลการประเมินบริบทไปใชเพื่อสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดทําสัญญาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกลาว ในขณะที่องคกรใหบริการทางสังคมหรือองคกรการ
กุศลอาจใชสารสนเทศจากผลประเมินบริบทเพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาคณะทํางานหรือเพื่อ
จําแนกจัดลําดับใหความชวยเหลือประชากรเปาหมาย ในสวนของนักประเมินก็ตองใชผลการประเมิน
บริบทเพื่อกําหนดวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสมและมีความสัมพันธกับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซง
นั้นๆ
2. การประเมินปจจัยนําเขา : Input Evaluation จุดมุงเนนหลักของการประเมินปจจัย
นําเขาก็เพื่อชวยจัดลําดับโครงการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการจําเปน โดยการศึกษาและ
ตรวจสอบอยางถี่ถว นเกี่ ยวกับ แนวทางต าง ๆ ที มีศักยภาพหรือมี ความเป นไปไดม ากที่สุ ด ในอั นที่ จ ะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การประเมินปจจัยนําเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ
ตองการใหเกิดจุดมุงเนนประการที่สองของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
แนวทางที่เปนทางเลือกตาง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเชนนี้สารสนเทศที่ไดจากการ
ประเมิ น ป จ จั ย นํ า เข า จะมี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมากสํ า หรั บ บ ง บอกให เ ห็ น ถึ ง ความรั บ ผิ ด รั บ ชอบ
(Accountability) ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของ
โครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว นอกจากนี้แลวการประเมินปจจัยนําเขาก็จะชวยจําแนกและจัดลําดับ
แนวทางที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่ตัดสินใจไดใชเปนทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตอไป โดยสรุปการ
ประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยผูทําหนาที่ตัดสินใจเลือก กลยุทธตาง ๆ ที่จะชวยใหบรรลุเปาหมาย
ตอบสนองความตองการจําเปนใหแกผูรับประโยชน กอใหเกิดแผนงานที่ปฏิบัติไดจริงและใชงบประมาณได
อยางเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสรางสํานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยากรและวิธีการ
ดําเนินงานในแผนงานนั้นๆ นอกจากนี้แลวหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปจจัยนําเขาก็เพื่อ
ชวยใหผูนําโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมหรือโครงการที่ไม
กอใหเกิดประโยชนคุมคาถึงทรัพยากรที่จะตองสูญเสียไป
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นักประเมินสามารถทําการประเมินปจจัยนําเขาไดหลายขั้นตอนโดยไมจําเปนตองกระทํา
ตามลําดับตอเนื่องกัน นักประเมินอาจเริ่มจากการทบทวนปฏิบัติงานที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
และตอบสนองความตองการจําเปนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งทําไดตามขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ไดแก 1) การ
ทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 2) การตรวจเยี่ยมโครงการตัวอยางหรือโครงการที่มี
ลักษณะคลายกัน 3) การปรึกษาผูเชี่ยวชาญและตัวแทนจากรัฐบาล 4) สืบคนสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ใหบริการจากแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ต 5) ทบทวนเอกสารบทความเกี่ยวกับรายงานผูบริโภคหรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่ตีพิมพเรื่องราวที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใหบริการ และ 6) การชี้ชวนให
ผูปฏิบัติงานจัดทําขอเสนอ
นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหลานี้อยางเปนหมวดหมูไวในหองวางแผนโดยเฉพาะและ
จัดกลุมที่ศึกษาเฉพาะเพือ่ ทําการสืบคนหรือดําเนินการจัดทําแผนสัมมนาโดยตรงเกี่ยวกับการวิเคราะหวัสดุ
อุปกรณที่ตองใชในโครงการ นักประเมินตองใชสารสนเทศที่ไดทั้งหมดเพื่อนําไปสูการไดกลยุทธหรือแนว
ทางการดําเนินงานที่มีแนวโนมศักยภาพกอใหเกิดการยอมรับไดตอการนําไปใช ทั้งนี้โดยอาจจัดลําดับแนว
ทางการดําเนินงานดังกลาวโดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑที่เกี่ยวของตอไปนี้
1) ตอบสนองการบรรลุความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชน
2) ตอบสนองตอเปาหมายทีเ่ ปนปญหาขององคกร
3) ศักยภาพของประสิทธิผล
4) ตนทุนที่ตองใช
5) สอดคลองมีอยูจริงในทางการเมือง
6) มีความเปนไปไดในการบริหารจัดการ
7) มีศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะกอใหเกิดผลกระทบภายนอกพื้นที่หนึ่ง ๆ
ตอจากนั้นนักประเมินสามารถที่จะใหคําแนะนําแกผูทําหนาที่ตัดสินใจวาควรจะเลือก
หรือคนหาแนวทางการดําเนินงานหรือไมอยางไร ในกรณีที่เปนการคนหานวัตกรรมหรือแนวทาง
การดําเนินงานใหม ๆ นักประเมินและผูรับบริการอาจจัดทําเกณฑอยางเปนเอกสารชัดเจนที่นวัตกรรมนั้น
ตองบรรลุและจัดลําดับขอเสนอแนวทางตาง ๆ ตามเกณฑที่ตองการบรรลุซึ่งเลือกไวแลว ในลําดับตอไป
นักประเมิ นอาจจั ดลําดั บขอเสนอหรื อแนวทางที่ มีศักยภาพแกการยอมรับไดแ ละชี้แ นะแนวทางหรือ
คุณลักษณะที่ดีที่สุดใหแกองคกรหรือหนวยงานวาควรจะดําเนินการอยางไร นอกจากนั้นนักประเมินก็อาจ
ทําไดโดยการจัดใหมีการรับฟงเพื่อใหไดสารสนเทศเพิ่มเติมจากผูปฏิบัติหรือผูบริหารเกี่ยวกับขอเสนอหรือ
แนวทางตางๆ ทีด่ ีที่สุดสําหรับเปนทางเลือกการตัดสินใจใหแกหนวยงานองคกรนั้นๆ
3. การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปนการตรวจสอบการนําแผนงาน
หรือโครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคที่สําคัญประการ
หนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ของโครงการว า เป น ไปตามตารางเวลาที่ กํ า หนดหรื อ ไม การใช
งบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไร สําหรับวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทางใหแก
ผูปฏิบัติงานในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการไดรับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการก็สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ปรับปรุงสิ่งตางๆ ในโครงการใหสามารถดําเนินการตอไปและมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ตองการ ในการประเมินกระบวนการนั้นควรทําการเปรียบเทียบระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริง
กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่กําหนดไววามีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร
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รวมทั้งบรรยายใหเห็นถึงปญหาตางๆ เกี่ยวกับการนําโครงการไปใชและทายที่สุดก็ควรจัดทํารายงานที่ผู
รวมโครงการหรือผูทําการสังเกตไดตัดสินคุณภาพของกระบวนการใชโครงการแผนงานดังกลาว
เทคนิควิธีที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการนั้น นักประเมิน
ควรใชวิธีการที่ไมกอใหเกิดการรบกวน (Unobtrusive) แกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ใน
ขณะเดียวกันก็ตองสรางสัมพันธภาพที่ดีแกผูปฏิบัติงานในโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ดวย
เชนกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวม ๆ วากิจกรรมหรือการดําเนินงานของโครงการดังกลาวเปน
อยางไร โดยการตรวจเยี่ยมและสังเกตที่ศูนยของกิจกรรมนั้น การทบทวนวิเคราะหเอกสารที่ปรากฏ (เชน
แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ รายงานบั ญ ชีแ ละระยะเวลาการจัดประชุม ) การเขารวมประชุม กับทีม
ปฏิบัติงานและการสัมภาษณบุคคลหลัก หลังจากนั้นนักประเมินตองจัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการ
เก็บรวบรวมขอมูล ขอคนพบและประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดงใหเห็นเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ
ของกระบวนการอยางชัดเจนตามที่ไดจากผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งนําเสนอรายงานนี้ในการประชุมรวมทั้ง
การจัดทํารายงานตามลําดับ
นักประเมินกระบวนการควรจัดลําดับรายงานโดยพิจารณาวาจะกอใหเกิดผลดีที่สุดแกทีม
ผูปฏิบัติงานในการนําไปใชในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเขากับสิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้น นักประเมินควรจะตองบรรยายใหเห็นถึงสิ่งที่เบี่ยงเบนออกไปจากแผนงานที่กําหนดและควร
ชี้ใหเห็นถึงความผันแปรเหลานี้วามีลักษณะอยางไรเมื่อพิจารณาจากความแตกตางระหวางบุคคลกลุม
บุคคลหรือสถานที่ที่แตกตางเบี่ยงเบนไปจากแผนงานนั้น
ผลการประเมินกระบวนการนําไปใชประโยชนไดหลายกรณียกตัวอยาง เชน สมาชิกใน
ทีมงานใชสําหรับชี้แ นะแนวทางการดําเนินกิจกรรม แกไขแผนงานที่ผิดพลาดและจั ดทําบั นทึกความ
รับผิดชอบ ผู จัด การบางคนใช ตารางหรือปฏิ ทินสะทอ นผลกลั บผลการประเมินกระบวนการที่จัดทํ า
ตามปกติหรือสม่ําเสมอเพื่อทําใหทีมผูปฏิบัติงานรักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตน การประเมิน
กระบวนการยังชวยใหบุคคลภายนอกไดเรียนรูวาอะไรคือสิ่งสําคัญที่ตองทําและอะไรคือตนทุนคาใชจายที่
ตองเสียในกรณีที่พวกตนตองการกระทําในลักษณะที่คลาย ๆ กันนี้
4. การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงคหลักของการประเมินผล
ผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิข์ องโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวาตอบสนองบรรลุ
ความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังตองประเมินผล
ลัพธ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่เปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นบอยครั้ง
ที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่งทีเ่ รียกวา ผลลัพธระยะยาวอีกดวย
การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสินของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทําการเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับโครงการ หรือสิ่งที่ไดรับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันและก็มีอยูบอยๆ ที่
ผูรับบริการจากโครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาวไดผลสัมฤทธิ์ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
หรือไมและมีประโยชนคุมกับการลงทุนดําเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางที่เหมาะสมแลวนักประเมินก็ควรที่
วิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออนของการใชโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสวนใดทีjเปนสาเหตุทําใหไดผล
ลัพธออนดอยลงไปดวย เทคนิควิธีการที่ใชประเมินผลผลิตมิไดกําหนดไวอยางเปนแบบแผนตายตัว แตนัก
ประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลายรวมกันเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษาผลลัพธทั้งหมด
ของสิ่งที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งยังชวยในการตรวจสอบขามกันไปมาระหวางขอคนพบที่หลากหลายอีก
ดวย
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ในการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีกําหนดนั้น นัก
ประเมินจําเปนตองศึกษา คนหาผลลัพธที่มิไดคาดหมายดวย ทั้งผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับ
ฟงความคิดเห็นหรือสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งทีไดรับการประเมินเพื่อที่จะทําการทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับผลลัพธใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน และสืบหาขอเท็จจริงอยางรอบคอบสําหรับยืนยัน
หรือไมยืนยันสมมุติฐานเกี่ยวกับผลลัพธดังกลาว นอกจากนี้แลวนักประเมินอาจใชวิธีการศึกษารายกรณี
โดยเลือกบุคคลที่ไดรับประสบการณจากโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินเพื่อทําการสัมภาษณระดับลึก
เกี่ยวกับผลที่เกิดจากโครงการดังกลาว หรือนักประเมินอาจใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นทางโทรศัพทหรือ
ทางจดหมายของกลุมผูเขารวมโครงการเพื่อใหตัดสินใจเกี่ยวกับการไดรับบริการตามมุมมองของแตละคน
ทั้งที่เปนภาพบวกและภาพลบ ยิ่งไปกวานั้นนักประเมินก็อาจจะใหผูเขารวมโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการ
ประเมิน เขียนเสนอตัวอยางที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการไดรับบริการและกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงาน
ของตน เชน ผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้ น หรือตําแหนงหนาที่การงานใหมที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งนัก
ประเมินอาจใชการสังเกตเพื่อจําแนกและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุมบุคคลโดยเปรียบเทียบตาม
รายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการใหบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับโครงการที่ไดรับการ
ประเมิน
การจัดทํารายงานขอคนพบจากการประเมินผลผลิตอาจทําใหแตกตางกันตามขั้นตอน
กลาวคือ นักประเมินอาจจัดทํารายงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในแตละวงรอบของโครงการ รายงานดังกลาวนี้
ควรจะแสดงใหเห็นวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ ไดบรรลุเปาหมายความตองการจําเปนเพียงไรใน
ขณะที่รายงานเมื่อสิ้นสุดวงรอบทั้งหมดของโครงการ ควรเปนรายงานที่นําเสนอใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์สรุป
รวมทั้งหมดของโครงการดังกลาว ดังนั้นรายงานผลการประเมินผลผลิต จึงตองเปนการสรุปตีความใหเห็น
ถึงผลที่ชัดเจนในการตอบสนองความตองการจําเปน ตนทุนที่ใชดําเนินการและผลตอบแทนหรือผลการ
ปฏิบัติทั้งหมดที่ไดรับในแผนงาน โครงการนั้นๆ นักประเมินยังตองจัดทํารายงานการศึกษาติดตามเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงผลลัพธระยะยาวที่เกิดขึ้นอีกดวย นอกจากนั้นบางกรณีอาจตองจัดทํารายงานวิเคราะหและ
บูรณาการผลที่ไดรับทั้งหมดเขาดวยกันเพื่อเสนอตอกลุมยอยแตละกลุมหรือแตละบุคคล
แตอยางไรก็ตามนักประเมินก็สามารถจะตอบสนองขอเรียกรองของทีมผูปฏิบัติงานใน
โครงการได อ ย า งเหมาะสมเกี่ ย วกั บ การแสดงผลข อ ค น พบหรื อ ผลการประเมิ น ผลผลิ ต เป น ระยะๆ
(Formative Product Evaluation) เพื่อชวยใหบรรลุความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามโครงการ โดยการ
แลกเปลี่ยน ขอคนพบใหแกสมาชิกผูปฏิบัติงานในโครงการนั้นโดยตรง กฎกําปนหลัก (Rules of
Thumb) สําหรับนักประเมินนั้นคือ ควรลดความสําคัญในการประเมินผลผลิตของโครงการในระยะแรกๆ
และไมควรเรงรีบจัดทํารายงานสูสาธารณะควรเสนอขอคนพบจากการประเมินผลผลิตเปนระยะๆ ใหแก
ทีมผูปฏิบัติงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทานั้น นักประเมินควรแจกจายขอคนพบจากการประเมินผลผลิต
ใหกับผูมีสิทธิ์รับรูภายหลังจากโครงการนั้นมีระยะเวลาพอสมควรและมีวุฒิภาวะสุกงอมที่จะทําใหเกิดผล
ลัพธแลว หรือกลาวอยางถึงที่สุดไดวา จําเปนตองแสดงใหเห็นถึงมีความเปนมืออาชีพในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงานขอคนพบการประเมินผลผลิต สารสนเทศที่ไดจากการประเมิน
ผลผลิตเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งที่แสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบันหรือหนวยงานที่
ดําเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใดๆ
นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจ ที่สอดคลองกับประเด็นที่
ประเมินผล ดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2545)
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1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปน
การตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนของ
การดําเนินการของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
และปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื่อ
ใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยายโครงการที่
จะนําไปใชในโอกาสตอไป
จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการ
ตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุปความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังภาพ
ที่ 2.3

รูปภาพที่2.3 : ความสัมพันธของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model
แหลงที่มา: สมพิศ สุขแสน, 2545
ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการ และประเภทของ
การตัดสินใจดังกลาวขางตน ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) การประเมินปจจัยเบื้องตน/
ตัวปอน (Input Evaluation) การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง (Structuring Decisions) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementating
Decisions) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling
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Decisions) Stufflebeam ไดเสนอแนวคิดในการสรางแบบแผนการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ CIPP
Model ซึ่งอาจนําไปประยุกตใชกับการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ได แบบแผนการประเมินผล มีดังนี้
1. การบรรยายจุดมุงหมาย และการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยแหลงขอมูลที่จะเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ เครื่องมือ วิธีการสุมกลุมตัวอยาง สภาพการณใน
การเก็บขอมูล 3. การวิเคราะหขอมูล 4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 5. การบริหาร
การประเมินผลเพื่อเตรียมแผนการดําเนินงานทั้ งหมด ซึ่ งประกอบดวย ขั้นตอนคือ กําหนดโครงราง
กําหนดบุคลากรและทรัพยากร กําหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล ประสิทธิภาพของเครื่องมือ กําหนด
วิธีการที่จะพัฒนาแบบแผนการประเมินและการจัดหา งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน การประเมินผล
ตลอดโครงการ
2.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการการมีกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากขอมูลของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นพบวาในปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนทั้งสิ้น 7,853
แหง ครอบคลุมประชากรไทยทั้งประเทศจํานวน 65,124,716 คน โดยในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติฯ
ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 17 18 19 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งหนาที่
หนึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมกีฬา การสาธารณสุขแกประชาชาชนในทองถิ่น
ซึ่งในแตละชุมชนมีความแตกตางในดานความเจริญ จํานวนประชากร และขนาดของพื้นที่ แตละชุมชน
ยอมมีปญหา และความตองการที่แตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการหรือการจัดบริการในทองถิ่นโดย
รูปแบบที่เหมือนกัน ยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ซึ่งแมจะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากที่มีนโยบาย
การสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายใหกับประชาชน แตไมใชทุกองคกรที่จะมีศักยภาพเพียงพอในการ
บริหารจัดการเพื่อใหในแตละชุมชนไดมีสถานที่ที่เหมาะสมกับการมีกิจกรรมทางกาย กิจกรรมทางกายที่
ประชาชนสามารถเลือกทํากิจกรรมตามความเหมาะสมของวิถีชีวิตของตนเอง
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีความพยายามในการจัดทําโครงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนถิ่นในชวงปงบประมาณ 2555-2556 โดยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการดานการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจํานวน 9 แหง ที่มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องจนมีสถานที่ออกกําลังกายและชมรมออก
กําลังกายตาง ๆ ที่หลากหลายเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุมวัย สงผลใหประชาชนในพื้นที่ไดมีกิจกรรมทาง
กายและการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น และไดรับการตอยอดในการลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติมในโครงการปที่ 2
(พ.ศ.2556) อีก 13 แหง เพื่อใหระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความหลากหลายทั้งเทศบาลนคร,
เทศบาลเมือง, องคการบริหารสวนตําบล และครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ มากขึ้น ทําใหทราบถึงรูปแบบการ
บริหารจัดการเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ตั้งแตการ
ทรัพยากรนําเขา (บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุอุปกรณ), กระบวนการบริหาร (การวางแผน, การนําหรือสั่ง
การ, การควบคุม) และผลลัพธ (สถานที่ออกกําลังกาย, รูปแบบกิจกรรมการออกกําลังกาย, พฤติกรรมของ
ประชาชน) นอกจากนี้ ผ ลที่ ไ ด จ ากโครงการยั ง ทํ า ให ท ราบถึ ง พื้ น ที่ ว า งเชิ ง นโยบายที่ ค วรได รั บ การ
ดําเนินการตอยอดในการพัฒนาคูมือการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่สมบูรณ
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เพื่อสื่อสารเผยแพรรูปแบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายจากการศึกษาที่ผาน
มา สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆทั้งประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกัน
ควรพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแบบอยางที่ดีในดานการมีกิจกรรมทางกาย ใหเปนตนแบบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายตอประชาชน และถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการบริหารงานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ทางกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใหการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นครอบคลุมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน, พัฒนาตนแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการดานการมีกิจกรรมทางกายที่ดี (มีโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายตอเนื่องอยางนอย 2 ป,
มีสถานที่สําหรับการมีกิจกรรมทางกายเหมาะสม, และมีการจัดตั้งชมรมการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ),
และขยายผลไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรูวิชาการดานการบริหารจัดการการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. เพื่อสรางเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบในการบริหารจัดการการสงเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย จํานวน 12 แหง ตามเขตการรับผิดชอบของศูนยอนามัย กรมอนามัย
กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูแทนจังหวัดละ 1 แหง
2. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76
แหง
3. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของศูนยอนามัยทั้ง 12 เขต
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2559 - มีนาคม 2560
แผนการดําเนินงาน
1. ทบทวนหลักฐานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานการมี
กิจกรรมทางกายของชุมชนและกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกองคการปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
2. ประสานงานกับศูนยอนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงเพื่อเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการตามหลักเกณฑการสงเสริมกิจกรรมทางกาย เขารวมการประชุม
จังหวัดละ 1 แหง รวม 76 แหง
3. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคัดเลือกองคการปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 12 แหง จาก 76 แหง
ที่เขารวมประชุม
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4. รวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุป จัดทําคูมือและแผนพับประชาสัมพันธแนวทางการบริการ
จัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
5. ประสานและสงเสริมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบการบริหารจัดการ
ดานสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ดี 12 แหง จากการนําคูมือแนวทางการบริการจัดการและความรูจาก
การประชุมไปใชในการดําเนินงาน
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบการบริหารจัดการดาน
สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ดี 12 แหง จากการนําคูมือแนวทางการบริการจัดการและความรูจากการ
ประชุมไปใชในการดําเนินงาน
7. จัดสัมมนาเพื่อการประชุมถายทอดองคความรู (Public Dissemination)
8. นําเสนอผลงานผานการประชุมกรมอนามัย
9. จั ด ทํ า รายงานแนวทางการส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การมี กิ จ กรรมทางกายขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)
1.รอยละองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายเขารับการประชุมถายทอดความรูการบริหาร
จัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ดี (รอยละ 70)
2.จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดความรูพัฒนาเปนองคกรตนแบบ
การบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ดี (12 แหง)
ผลผลิต (Output Process)
1. การประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผูเขารวมการประชุมอยางนอยรอยละ 60
2. คูมือและแผนพับประชาสัมพันธแนวทางการบริการจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ข อ มู ล ด า นการบริ ห ารจั ด การด า นการส ง เสริ ม การมี กิ จ กรรมทางกายที่ ดี ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และไดองคปกครองสวนทองถิ่นที่เปนตนแบบ 12 แหง
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 แหงไดรับการพัฒนาจนเปนองคกรตนแบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
5. สรุปผลการนําความรูการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ
6. สัมมนาเพื่อการประชุมถายทอดองคความรู
7. รายงานโครงการแนวทางการสงเสริมการบริหารจัดการมีกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการมีการพัฒนาการบริหารจัดการดานสงเสริมการ
มีกิจกรรมทางกาย ทําใหเกิดกิจกรรมสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุมชนที่รับผิดชอบ และทําให
ประชาชนมีพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
เมื่อกลาวถึงคําวา การบริหารสวนใหญมักจะนึกถึงการบริหารราชการคําศัพทที่ใชมี 2 คํา คือ การ
บริหาร (Administration) นิยมใชกับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ศัพทอีกคําหนึ่ง
คือ การจัดการ (Management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการตามนโยบายที่
กําหนดไว อยางไรก็ตามคําวา การบริหารกับคําวา การจัดการใชแทนกันได มีความหมายเหมือนกัน
(สมคิด บางโม, 2546) ในการศึกษาครั้งนี้จะใชคําวา “การบริหารจัดการ” ซี่งตองใชความรูทั้งที่เปน
ศาสตรและศิลปะเพื่อ เอาคนทรัพยากรมารวมกันแลวอํานวยการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของการบริหารจัดการ
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหาร มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย การ
บริหารไวหลากหลาย ในที่นี้ขอยกตัวอยางมาเฉพาะที่เห็นวานาสนใจศึกษา ดังนี้
ธงชัย สันติวงษ (2538) ใหความหมายวา งานบริหาร คือการจัดการ หมายถึง ภาระหนาที่ของ
บุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัตติ นเปนผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาที่จัดระเบียบ และดํารงไวทั้งสภาพภายใน (ทั้งที่
เปน ตั ว คน วั ส ดุ เงิ น ทุ น ฯลฯ) ของกลุ ม หรือหนว ยงานเพื่อใหก ลุม ดั งกลาว สามารถทํางานจนบรรลุ
วัตถุประสงคชองกลุมรวมกันไดอยางมีประสิทธิ
ธงชัย สันติวงษ (2543) กลาวไววา “การบริหาร” (administration) มีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน “administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมี
ความสัมพันธ หรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใชหรือผูรับ
ใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ ส
วน “การจัดการ” (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ
มุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะ
ถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (by product)
การบริหารบางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินหรือการปฏิบัติงาน ใด ๆ ของ
หนวยงานของรัฐ และ/ หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหนวยงาน
และ/ หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหาร
นโยบาย (policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที่ (authority) (3) การบริหาร คุณธรรม (morality) (4) การ
บริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (society) (5) การวางแผน (planning) (6) การจัดองคการ (organizing) (7)
การบริหารทรัพยากรมนุษย (staffing) (8) การอํานวยการ (directing) (9) การประสานงาน
(coordinating) (10) การรายงาน (reporting) และ (11) การงบประมาณ (budgeting) เชนนี้เปนการนํา
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร”
ที่เรียกวา แพ็มส - โพสคอรบ
(PAMS - POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย
ความหมายของการบริ ห ารจั ด การนั้ น สามารถจํ า กั ด ออกมาตามความเข า ใจได โดยคํ า ว า
“Management” อาจแปลวา การจัดการหรือการบริหารหรือการบริหารจัดการก็ไดซึ่งในหนังสือ องคการ
และการจัดการฉบับสมบูรณ โดย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2545) ไดรวบรวมความหมายของคําวา
“การบริหาร” และ “การจัดการ” ไดดงั นี้
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1. การบริหาร คือกลุมของกิจกรรมประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด องคกร
(Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย และการควบคุม(Controlling) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร (6 M’s) เพื่อนําไปใชใหเกิด ประโยชนและดวยจุดมุงหมาย
สํา คัญ ในการบรรลุ ค วามสํ าเร็ จ ตามเป าหมายขององคก รอยา งมี ประสิ ท ธิ ภาพ และเกิด ประสิ ท ธิ ผ ล
ครบถวน
2. คําวา “การจัดการ” (Management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผน
ที่วางไว) ซึ่งนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business management) สวนคําวา “ผูจัดการ” (Manager) จะ
หมายถึงบุคคลในองคกรซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร และกิจการงานอื่นๆ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคกร
การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหนาที่ตางๆ (A set of functions) ที่
กําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึง เปาหมาย
ขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชทรัพยากรได อยางเฉลียว
ฉลาดและคุมคา (Cost-effective) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึงการ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนด ไว ดังนั้น
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเปนตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคูกัน (Griffin, 1997,
อางถึงใน) สนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการ จัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนใน
องคการ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กลาวไววา การบริหารจัดการ (management administration) การบริหาร
การพัฒนา (development administration) แมกระทั่งการบริหารการบริการ (service administration)
แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย 3 สวน คือ หนึ่ง ลวน
เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการ สอง มี ก ระบวนการบริ ห ารงานที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting)
และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น สําหรับ
สวนที่แตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการ
จัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว
การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจ ดวยคาตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เปนตน
ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบายแผน แผนงาน
โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหารการ
บริการเนนเรื่องการ อํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน กลาวโดยสรุป การบริหารและ
การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวสังคมซึ่งจะตองอยูรวมกันเปนกลุม โดย
จะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการ ควบคุมดูแลกันเองภายในกลุม เพื่อใหเกิดความสุขและความ
สงบเรียบรอยซึ่งปจจัยที่สําคัญสําหรับการบริหารงานนั้นประกอบดวย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
งบประมาณ ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (เครื่องมือ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน) ปจจัยดานวิธีปฏิบัติงาน มา
ประกอบกันตามกระบวนการ บริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การ
บริหารและการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใดๆ ที่หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนํามาใชในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตาม วัตถุประสงคที่กําหนดไว
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โดยกระบวนการที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดวย การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) เพื่อนําไปสูจุดหมาย
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า ไปสู จุ ด หมายปลายทาง คื อ ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารองคกร หรือชวยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม
หรือมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสูจุดหมายสูงสุด คือการพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็น
เปนสุขอยางยั่งยืน เปนตน
สรุ ป ได ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ดการ จะประกอบไปด ว ยหน า ที่ 4 หน า ที่ คื อ การ
วางแผน ซึ่งเปนขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงคแลวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น การจัด
องคการจะเปนขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชในการทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการ
ทํ า งาน การนํ า จะเป น ขั้ น ตอนที่ จ ะสามารถทํ า งานให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โดยการสร า งขวั ญ และจู ง ใจ
ผูใตบังคับบัญชา การควบคุมจะเปนการติดตามผลการทํางานและปรับปรุงแกไข เพื่อใหบรรลุผลที่ตองการ
ความสําคัญของการบริหารจัดการ
การบริหารเปนปจจัยสําคัญที่มีความจําเปนและนาศึกษาอยางยิ่ง โดยเฉพาะพิจารณาใน ฐานะที่
เราเปนสมาชิกของสังคม ทั้งนี้ก็โดยมุงหวังที่จะใหเกิด ความสําเร็จเรียบรอยขึ้นในองคการและเกิดความ
สงบสุขขึ้นในสังคมนั้น อาจสรุปความสําคัญของการบริหารจัดการไดดังนี้ คือ (สมพงษ เกษมสิน, 2518
และ เอนก เหลาโชติ, 2547)
1. กระบวนการบริการจัดการที่ดีจะเปนสมองขององคการในการนําไปสูเปาหมายที่กําหนด
ไว เชน การวางแผนของฝายจัดการที่ไดตัดสินใจกลั่นกรองขอมูลตางๆ พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
องคการในอนาคต
2. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลทําใหองคการตางๆ ตองขยายงานดาน
บริหารใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. การบริหารจัดการเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคมความกาวหนา
ทาง วิทยาการ (Technology) ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมทําใหการบริหารจัดการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. การบริหารจัดการเปนมรรควิธีที่สําคัญในอันที่จะนําสังคมและโลกไปสูความเจริญกาวหนา
5. การบริหารจัดการจะชวยชี้ใหทราบถึงแนวโนมทั้งในดานความเจริญและความเสื่อมของ
สังคมใน อนาคต
6. การบริ ห ารจั ด การมี ลั ก ษณะเป น การทํ า งานร ว มกั น ของกลุ ม บุ ค คลในสั ง คม ฉะนั้ น
ความสําเร็จ ของการบริห ารจึ งขึ้ นอยู กับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
(Political socio- cultural factor environment) อยูเปนอันมาก
7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจําตองคํานึง
ปจจัยแวดลอมตางๆและการวินิจฉัยสั่งการนี้เองที่เปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร
และความเติบโตของการบริหารจัดการ
8. การบริหารจัดการลดความซ้ําซอนในการทํางาน เพราะไดกําหนดขอบเขตการทํางานของ
สมาชิกแตละบุคคลไวอยางละเอียดชัดเจน
9. การบริหารจัดการเปนวิธีการบริหารที่พยายามแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด และสภาพ
เหมาะสมที่สุดกับแตละองคการ เพื่อใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด
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กระบวนการทางการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหารจัดการเปนแนวทางที่กอใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
วัตถุที่ไดกําหนดไว โดยมีนักวิชาการไดกําหนดกระบวนการการบริหารจัดการไว ดังนี้
Fayo, (1961 อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ, 2543) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารหรือการจัดการ
ประกอบดวยหนาที่ทางการจัดการ 5 ประการ คือ
1.การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทําการคาดการณ
ลวงหนาหรือเหตุการณตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน และกําหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว เพื่อสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต
2.การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ที่ผูบริหารจะตองจัดใหมีโครงสราง
ของงานตาง ๆ และอํานาจหนาที่ทั้งนี้เพื่อใหเครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยูในสวนประกอบที่เหมาะสมใน
อันที่จะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได
3.การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาที่ในการสั่งงานตาง ๆ ของ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งกระทําใหงานสําเร็จผลดวยดี โดยที่ผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางที่ดี จะตอง
เขาใจผูใตบังคับบัญชา
4.การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาที่ที่จะตองเชื่อมโยงงานของ ทุกคน
ใหเขากันไดและกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาที่ในการที่จะตองกํากับใหสามารถประกัน
ไดวา กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนที่ไดวางไวแลว
หนาที่ในการจัดการของฟาโย (Fayo) ถือไดวาเปนวิถีทางที่จะใหผูบริหารทุกคนสามารถ
บริหารงานของตนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได ยังเปนหลักเกณฑที่ไดใชปฏิบัติอยูจนทุกวันนี้ เพราะ
ไมวาเราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นวางานบริหารขององคการทุกวันนี้ มีการจัดแบง
หนา ที่ข องผู บริ ห ารไวใ กล เคีย งกั บหลั กเกณฑ ที่ ฟาโย ได แ บ งแยกเอาไวใ นขณะที่ก ารบริ ห ารองค การ
สมัยใหมนั้นจะตองมององคการอยางเปนระบบที่มีสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของใน การบริหารงาน แนวคิด
ในเรื่องระบบจึงจําเปนที่ผูบริหารในองคการตองเขาใจและปรับตัวใหเขากับสิ่งที่มากระทบองคการ
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตลอดเวลาทามกลางการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ในยุค ปจจุบันองคการรัฐบาลหรือ เอกชนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของ เชน การแขงขัน การเมือง สภาพ เศรษฐกิจ สังคมที่
เปลี่ยนไป ลวนสงผลตอการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับภาวะดังกลาว องคการในฐานะที่อยูในระบบการ
ปรับตัวเพื่อความอยูรอดขององคการยอมสงผลกระทบซึ่งกันและกันได จึงนําการศึกษาแนวคิดของการ
จัดการวิธี “ระบบ”
สรุปวา กระบวนการบริหาร ประกอบดวยหนาที่ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัด องคการ
การบัญชาการและการสั่งการ การประสานงานและการควบคุม การบริหาร องคการ สมัยใหมนั้นจะตอง
มององคการอยางเปนระบบที่มีสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของในการบริหารงาน ผูบริหารตองเขาใจและ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งที่มากระทบองคการ
Gulick and Arwick (1937, อางถึงใน ประยงค จันทเต็ง, 2540) ไดสรุปกระบวนการบริหาร
จัดการประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอนหรือที่เรียกกันยอๆ วา “POSDCORB”มีรายละเอียดดังนี้
1. P - Planning (การวางแผน) หมายถึง การเตรียมการไวลวงหนากอนลงมือปฏิบัติจริง
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2. O - Organizing (การจัดองคการ) หมายถึง การวางโครงสรางการทํางานในองคการ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
3. S - Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) หมายถึง การจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหนงที่ใหรับผิดชอบงานในตําแหนง เปนภารกิจเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหา
การฝกอบรม ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดี
4. D-Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) หมายถึง เปนกิจกรรมที่เปนภาระหนาที่สําคัญ
ของผูบริหารที่จะตองทําการตัดสินใจ สั่งการ ออกคําสั่ง และควบคุมการทํางาน
5. Co - Coordinating (การประสานงาน) หมายถึง ภาระหนาที่ในการเชื่อมโยงสวนตาง ๆ
ของงานเขาดวยกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว พยายามสรางระบบการติดตอสื่อสาร การสรางกลุม
ทํางาน
6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) หมายถึง การรายงานถึงสภาพการ
ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนการแสดงถึงขอเท็จจริง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตลอดจนการชี้แจงหรือการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติหนวยงาน
7. B - Budgeting (การงบประมาณ) หมายถึง เปนการศึกษาการใชจายเงินในการ
บริหารงาน งบประมาณ รวมตลอดถึงการวางแผน การคลัง การทําบัญชี และการควบคุม เพื่อใหมีการใช
จายเงินตรงตามเปาหมายของการบริหารที่กําหนดไว
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546) ไดอธิบาพื้นฐานเบื้องตนของการบริหารจัดการจะตองประกอบดวย 4
M คือ Man, Money, Material, management มีรายละเอียดดังนี้
1. Man (การบริหารบุคคล) คือ การบริหารกําลังคนหรือที่เรียกกันในปจจุบันวา การ บริหาร
ทรัพยากรมนุษย โดยการจะใชคนอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่ง ประกอบไป
ดวย
1.1 การบรรจุแตงตั้งหรือการใชบุคลากรใหถูกกับงาน เชน การมอบหมายงานตามความรู
ความสามารถ หลีกเหลี่ยงการนําเครือญาติหรือพวกพองที่ไมมีความรูมาปฏิบัติงาน
1.2 การทําตัวเปนแบบอยางของผูนํา เชน การไมทุจริตและไมเปดโอกาสใหลูกนองทุจริต
1.3 การเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เชน การใหบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม ใหมีความชํานาญหรือวิชาการที่ทันสมัยมาใชบริการประชาชน
1.4 การเชิญบุคลากรภายนอกมาอบรม ชี้แจง เชน ผูที่มีความรู ความสามารถมาเปนผู
ชี้แนะ
2. Money (การบริหารงบประมาณ) คือ การบริหารเงินจะจัดสรรเงินอยางไรใหใชจาย
ตนทุนนอยที่สุดและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย
2.1 การสนับสนุนใหมีการตรวจสอบดานการเงิน ทั้งจากหนวยงานภายใน เชน ผูมีหนาที่
ตรวจสอบตามกฎหมาย และภายนอก เชน ประชาชนทองถิ่น รวมทั้งการจี้แจงการบริหารงบประมาณ
ใหแกประชาชนทราบอยางตอเนื่อง
2.2 การจี้แจงการบริหารงบประมาณของตนใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง
2.3 เนนการบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
3. Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ) คือ การบริหารวัสดุในการดําเนินงานวาจะทํา อยาง
ไรใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด หรือเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งประกอบดวย
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3.1 การจัดทําแผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลงาน เวลาที่ใชหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละขั้นตอน พรอมติดประกาศใหประชาชนทราบอยางชัดเจนและงายตอการเขาใจ
3.2 การใชวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพหรือยกระดับการใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร ในการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกแกประชาชน
3.3 การติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ อยางเพียงพอตอการบริหาร
4. Management (การบริหารงานทั่วไป) คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให งาน
ทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ ซึ่งประกอบดวย
4.1 การบริหารงานตามแบบของนักการเมืองทองถิ่น คือ การบริหารงานที่มุงความสําเร็จ
ของงานอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน
4.2 การประกาศนโยบายหรือวิสัยทัศน ในการบริหารตางๆ พรอมทั้งกําหนดเวลาในการ
ทําใหสําเร็จใหชัดเจน
4.3 การระดมความคิดเห็นใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยการเปดโอกาสใหประชาชน
เขา มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน
4.3 การสรางความสั ม พันธภายนอก เชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
ตลอดจนประชาชนในทองถิ่นมามีสวนรวมสนับสนุนโดยการทํากิจกรรมรวมกัน ใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนอยางตอเนื่อง
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการ โดยแบงหนาที่ของ
การบริหารจัดการออกเปน 4 หนาที่ คือ
1. การวางแผน เปนขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาถึงวิธีการที่ควร ปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ดังนั้นผูบริหารจึงตองตัดสินใจวาบริษัทมีวัตถุประสงคอะไร ในอนาคต และ
จะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น ลักษณะการ วางแผนมีดังนี้
1.1 การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพื่อกําหนดสถานภาพในปจจุบันขององคการ
1.2 การสํารวจสภาพแวดลอม
1.3 การกําหนดวัตถุประสงค
1.4 การพยากรณสถานการณในอนาคต
1.5 การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร
1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว
1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการ ควบคุม
ไมเปนไปตามที่กําหนด
1.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางทั่วถึง
2. การจัดองคการ เปนขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใชในการทํางาน เพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายในการทํางานนั้น หรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับงานเพื่อให งาน
เหลานั้นสําเร็จการจัดองคการประกอบดวย
2.1 การระบุและอธิบายงานที่จะถูกนําไปดําเนินการ
2.2 การกระจายงานออกเปนหนาที่
2.3 การรวมหนาที่ตาง ๆ เขาเปนตําแหนงงาน
2.4 การอธิบายสิ่งที่จําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน
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2.5 การรวมตําแหนงงานตาง ๆ เปนหนวยงานที่มีความสัมพันธอยางเหมาะสม และ
สามารถบริหารจัดการได
2.6 การมอบหมายงานความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
2.7 การทบทวนและปรับ โครงสร างขององคก ารเมื่อ สถานการณ เปลี่ ยนแปลงและ
ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด
2.8 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองคการเปนไปอยางทั่วถึง
2.9 การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย
2.10 การสรรหาผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.11 การคัดเลือกจากบุคคลที่สรรหามา
2.12 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตา ง ๆ
2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษยเมื่อ สถานการณ
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด
2.14 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางานเปนไปอยางทั่วถึง
3. การนํา เปนขั้นตอนในการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน และชักนําความพยายามของ
พนักงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการใชความพยายามของผูจัดการที่จะกระตุนให
พนักงานมีศักยภาพในการทํางานสูง ดังนั้นการนําจะชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ เสริมสรางขวัญและจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชา การนําประกอบดวย
3.1 การติดตอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชาไดทราบ
3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานตาง ๆ
3.3 การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับมาตรฐานของ
การปฏิบัตงิ าน
3.4 การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน
3.5 การยกยองและสรรเสริญและการตําหนิติเตียนอยางยุติธรรมและถูกตอง เหมาะสม
3.6 การจัดหาสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยการติดตอสื่อสารเพื่อสํารวจ ความ
ตองการและสถานการณการเปลี่ยนแปลง
3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเปนผูนําเมื่อสถานการณ เปลี่ยนแปลง
และผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด
3.8 การติดตอสื่อสารโดยทั่วทุกแหงในกระบวนการของภาวะความเปนผูนํา
4. การควบคุ ม เป น การติ ด ตามผลการทํ า งานและแก ไ ขปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ที่ จํ า เป น หรื อ เป น
ขั้นตอนของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแกไขเพื่อใหบรรลุผลที่ตองการ ซึ่งประกอบดวย
4.1 การกําหนดมาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานกับมาตรฐาน
4.3 การแกไขขอบกพรอง
4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ ของ
การควบคุมไมเปนไปตามที่กําหนด
4.5 การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยางทั่วถึง
จากกระบวนการในการจัดการดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวา กระบวนการจัดการที่ เริ่มตน
จากการวางแผนแลวไปจบลงที่การควบคุมจะเปนกระบวนการที่เปนพลวัตรที่เปลี่ยนแปลง ไปเรื่อย ๆ ตาม
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สภาพแวดลอมขององคการทั้งที่เปนสภาพแวดลอมภายในและสภาวะแวดลอม ภายนอก ดังนั้นนักบริหาร
จะตองเปนผูที่มีความพรอมอยูเสมอเพื่อที่จะทําใหการบริหารงานของ องคการเปนไปอยางราบรื่นและ
บรรลุเปาหมายขององคการในทายที่สุด สรุปวา กระบวนการบริหารจัดการมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ประการ
คือกระบวนการที่เริ่มตน จากการวางแผนการจัดการองคการ การนํา และจบลงที่การควบคุม มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพแวดลอมขององคการ ดังนั้นนักบริหารจะตองเปนผูที่มีความพรอมอยู
เสมอ เพื่อที่จะทําใหการบริหารงานขององคการเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุเปาหมายขององคการ
องคประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการทั้ง 4 ประการดังกลาวตางก็มีความสัมพันธตามโครงสราง
ทฤษฎีวิเคราะหระบบ ซึ่งสามารถนํามาแสดงไดดังภาพที่ 2.4
สิ่งนําเขา (Input)
1. ทรัพยากรมนุษย
2. งบประมาณ
3. วัสดุ อุปกรณ

กระบวนการบริหาร (Process)
การวางแผน (P)

การจัดองคการ
(O)

การควบคุม (C)

การนํา (L)

ผลลัพธ (Output)
1. ประสิทธิผล
2. ประสิทธิภาพ
3. ความยั่งยืน

รูปภาพที่ 2.4 องคประกอบการบริหารจัดการองคการ
ที่มา: รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ
สรุปไดวา หลักการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ
หรือการจัดหนวยงานตางๆ ภายในองคกร การนําหรือการสั่งการ การควบคุมประเมินผล ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้จะใชทฤษฎีวิเคราะหระบบซึ่งเปนทฤษฎีที่มีคุณคาในการตรวจสอบหาขอบกพรองของกระบวนการ
บริหาร และนําองคประกอบในการบริหารจัดการของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะมาวิเคราะหใน
กระบวนการบริหารงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีรายละเอียดใน
แตละองคประกอบ ดังนี้
1. สิ่งนําเขา (Input)นําหลัก 4 M มาใชไดแก คน(Man) เงิน(Money) การจัดการ
(Management) สิ่งของ(Material) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน แตในครั้งนี้ตัดการจัดการออก
เพราะมีอยูในการจัดองคการของกระบวนการ(Process) อยูแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) คนหรือบุคลากร (Man)ถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการที่จะบริหารงานใหบรรลุ
ตามเป า หมายขององค ก าร ดั ง นั้ น การบริ ห ารด า นบุ ค ลากรซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย ในการนํ า เข า ต อ งมี ก าร
ดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในองคการเพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการที่สําคัญตั้งแต การวางแผนกําลังคน การจัดบุคคล การพัฒนา
บุคลากร การใหคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน
ข) เงินหรืองบประมาณ (Money) งบประมาณถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การ
ดําเนินงานตองอาศัยเงินงบประมาณ ซึ่งสวนราชการจะตองใชเงินจากงบประมาณของประเทศ ดังนั้นการ
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บริหารดานงบประมาณ เปนการบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ งบประมาณในการ
ดําเนินงานแบงที่มาได 2 ลักษณะคือ งบประมาณจากภาคราชการ และงบประมาณของภาคเอกชน
ค) วัสดุสิ่งของ (Material) วัสดุสิ่งของ หมายถึง อุปกรณเครื่องใช เครื่องมือตางๆ รวมถึง
อาคารสถานที่ เปนตน จําเปนตองมีการกระบวนการบริหารตั้งแตการจัดหา การใช การบํารุงรักษา การ
ควบคุมและจําหนาย โดยแหลงที่มาของวัสดุสิ่งของของหนวยงานภาครัฐ ไดแก 1)เงินงบประมาณ 2)จาก
เอกชน (การบริจาค)
2. กระบวนการ (Process) นําหลักการบริหารของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ มาใชใน
การกําหนดรูปแบบกระบวนการ ซึ่งเรียกวากระบวนการบริหารโดยมีองคประกอบไดแก การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนําหรือการสั่งการ (Leading) การควบคุม (Controlling)
ซึ่งในแตละองคประกอบมีความหมาย ดังนี้
ก) การวางแผน (Planning) หมายถึงการเลือกวิธีการทํางานเพื่อใหเปาหมายผลลัพธที่
ตองการ และกําหนดวาจะทํางานนั้น
ข) การจัดการองคการ (Organizing) หมายถึง การนําเอาแผนงานที่กําหนดไวมากําหนด
หนาที่สําหรับบุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ เปนการเริ่มตนของกลไกในการนําเอา
แผนงานไปสูการปฏิบัติ จุดมุงหมายของการจัดการองคการคือ การใชความพยายามทุกกรณีโดยการ
กําหนดงานและความสําคัญของอํานาจหนาที่
ค) การนําหรือการสั่งการ (Leading)เปนการใชอิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานใหปฏิบัติงาน
และนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหสมาชิกในองคการทํางาน
รวมกันไดดวยวิธีการตางๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่ซับซอนและเขาใจถองแทไดยาก การนําหรือ
การสั่งการจึงตองใชความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป
ง) การควบคุ ม (Controlling)หมายถึง หน าที่ท างการจัด การสําหรับผู บริห ารในการ
รวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนมาตรฐานวัดผลการทํางานในองคการ ถือวาเปนกระบวนการตรวจสอบ หรือ
ติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาใหองคการดําเนินไปใน
ทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคการ ในเวลาที่กําหนดไว
3. ผลลัพธ (Outcome) เปนองคประกอบสุดทายของระบบ หมายถึงความสําเร็จในลักษณะ
ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน ซึ่งในการสงเสริมกิจกรรทางกายในชุมชน ผล
ของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายที่
มีความหลากหลาย มีกิจกรรม/กลุม/ชมรมการออกกําลังกายสําหรับทุกเพศทุกวัย และมีประชาชนมี
กิจกรรมทางกายอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย (Physical activity)
ความหมาย
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหาร มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย ของ
กิจกรรมทางกายหลายความคิดเห็น ในที่นี้ผูศึกษาขอยกตัวอยางที่นาสนใจศึกษา ดังนี้
องคการอนามัยโลก (WHO, 2010 อางถึงใน อัจฉรา ปุราคม และคณะ, 2556) ใหความหมายของ
กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวของรางกายโดยกลามเนื้อและกระดูกที่ทําใหเกิดการเผาผลาญ
พลังงาน (Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal
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muscles that requires energy expenditure) ตัวอยางกิจกรรมเชน การเดิน ขี่จักรยาน การเตนรํา
การทําสวน ซึ่งในแตละชวงอายุมีความตองการระดับของกิจกรรมทางกายที่แตกตางกัน
กองกิ จกรรมทางกายเพื่ อสุข ภาพ (2560) ไดอธิบายวา กิจกรรมทางกาย หมายถึง การขยับ
เคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดในชีวิตประจําวัน ในอิริยาบถตางๆ ซึ่งกอใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงาน
โดยกลามเนื้อ อันครอบคลุมการเคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการทํางาน การ
เดินทาง และกิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมทางกาย แบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเบา ปานกลาง
และหนัก โดยกิจกรรมทางกายระดับเบา อาทิ การยืน การเดินระยะทางสั้นๆ การทํางานบาน กิจกรรม
ทางกายระดับปานกลาง คือ กิจกรรมที่ทําใหรูสึกเหนื่อยปานกลาง โดยที่ระหวางที่ทํากิจกรรมยังสามารถ
พูดเปนประโยคได เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน เปนตน และกิจกรรมทางกายระดับหนัก หมายถึง
การเคลื่อนไหวรางกายที่ทําใหรูสึกเหนื่อยมาก โดยที่ระหวางทํากิจกรรมไมสามารถพูดเปนประโยคได อาทิ
การวิ่ง การวายน้ําเร็ว การเลนกีฬา
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2561) กิจกรรมทางกายหรือการ
เคลื่อนไหวรางกาย (Physical activity) คืออะไร? หมายถึง การทํากิจกรรมเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายซึ่งเกิดจากการทํางานของกลามเนื้อลาย และทําใหมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติขณะพัก
การเคลื่อนไหวรางกายสามารถจัดหมวดหมูไดเปน 4 ประเภท ตามบริบทที่กระทําไดแก
1.การทํางานประกอบอาชีพ (Occupational activity ) เชน หาบขนมขาย ขนของขึ้นลง
ถีบสามลอ เกี่ยวขาว ฯลฯ
2.การทํางานบาน/งานสวน/งานสนาม ในบริเวณบาน (Household activity) เชน ทํางาน
บาน ทําครัว ลางถวยชาม เช็ดถูกระจก ลางขัดพื้น ถูบาน เก็บเกี่ยวดอกไม/ผลไม/ผัก ขุดดิน ตัดแตงกิ่ง
ดายหญา ฯลฯ
3.การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่เหนึ่ง (Transportation activity) เชน เดินไปทํางาน ถีบ
จักรยานไปทํางาน เดินไปทําธุระ เดินขึ้นบันได ฯลฯ
4.การทํากิจกรรมในเวลาวาง หรืองานอดิเรก (Leisure time activity) เชน เดินเลน เดิน
ทางไกล ถีบจักรยาน ลีลาศ รํามวยจีน เลนโยคะ วิ่ง/วิ่งเหยาะ เตนแอโรบิก วายน้ํา และการเลนกีฬาตางๆ
ฯลฯ ทั้งนี้การทํากิจกรรมในเวลาวางยังสามารถแบงยอยไดอีก 3 ประเภทไดแก
4.1 การทํากิจกรรมนันทนาการ (Recreational activity) เชน เดินเลน เดินทางไกล ปน
เขา ถีบจักรยาน วายน้ํา ลีลาศ รํามวยจีน เลนโยคะ ฯลฯ
4.2 การเลนกีฬา ( Competitive sports)
4.3 การออกกําลังกายหรือการฝกฝนรางกาย (Exercise training) คือ การเคลื่อนไหว
รางกายที่สรางขึ้นอยางเปนแบบแผน กระทําซ้ําๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพอยางใด
อยางหนึ่งหรือทั้งหมด เปนกิจกรรมที่คอนขางหนัก เชน เดิน จ้ํา วิ่ง/วิ่งเหยาะ ถีบจักรยาน เตนแอโรบิก
วายน้ํา กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เลนกีฬาประเภทฝกความอดทน ฯลฯ
จากที่กลาวมาสรุปความหมายของกิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของรางกายที่ใชกลามเนื้อ
ในการเคลื่อนที่ขยับไปมาในชีวิตประจําวัน โดยเปนการเคลื่อนไหวจากการทํางาน การเดินทาง และการทํา
กิจกรรมในเวลาวาง ทําใหรางกายใชพลังงานมากกวาขณะพัก
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ระดับกิจกรรมทางกาย
กองกิจกรรมทางกาย (2560) ไดแบงระดับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อจากการมีกิจกรรมทาง
กายออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมทางกายระดับเบา (Light Intensity) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่นอยในการออก
แรง เนนกิจกรรมที่ทําใหรูสึกเหนื่อยนอย เปนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน การยืน การ
เดินระยะทางสั้นๆ เปนตน
2 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (Moderate Intensity) หมายถึง กิจกรรมที่ทําใหรูสึก
เหนื่อยปานกลาง เชน การเดินเร็ว ปนจักรยาน การทํางานบาน เปนตน โดยระหวางทํากิจกรรมยังพูดเปน
ประโยคได มีเหงื่อซึมๆ หรือหากวัดอัตราการเตนหัวใจจะมีระดับชีพจรอยูระหวาง 120-150 ครั้งตอนาที
3 กิจกรรมทางกายระดับหนัก (Vigorous Intensity) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายที่ทํา
ใหรูสึกเหนื่อยมาก ทํากิจกรรมซ้ําอยางตอเนื่องโดยใชกลามเนื้อมัดใหญ เชน การวิ่ง การดินขึ้นบันได การ
ออกกําลังกาย การเลนกีฬา โดยระหวางทํากิจกรรมไมสามารถพูดเปนประโยคได รูสึกหอบเหนื่อย หรือ
หากวัดอัตราการเตนหัวใจจะมีระดับ ชีพจร 150 ครั้งตอนาทีขึ้นไป
ลักษณะกิจกรรมที่ใชกําลังในระดับตางๆ เยาวรัตน ปรปกษขามและคณะ (2549)
1.ใชกําลังกายหรือออกแรงนอย (Inactive)
การทํางาน
: ในการทํางานมีอิริยาบถสวนใหญ คือ นั่งหรือยืน โดยมีการเดิน
นอยกวา 10 นาทีในแตละครั้ง
การเดินทาง
: ในการเดินทางตางๆ จะไมเดินหรือขี่จักรยานไป
การออกกําลังกาย : ในเวลาที่วางจากการทํางาน จะนั่งหรือนอนเลน
2.ใชกําลังกายหรือออกแรงปานกลาง (Moderate physical activity)
การทํางาน
: เดินไปมาในที่ทํางาน ทําครัว ถูบาน ลางรถ เช็ดกระจก ตัดหญา
ดวยเครื่องตัดหญา
การเดินทาง
: เดินไปทํางานหรือปนจักรยานไมนอยกวา 10 นาที
การออกกําลังกาย : เดินเร็วๆ ตีกอลฟ ตีเทนนิสคู ฝกโยคะ วายน้ํา เลนโบวลิ่ง
ขี่จักรยาน
3.ใชกําลังกายหรือออกแรงอยางหนัก (Vigorous physical activity)
การทํางาน
: การยกของหนัก งานกอสราง ขุดดิน ทํานา ทําสวน ทําไร ผาฟน
ตัดหญาโดยไมใชเครื่องจักร
การออกกําลังกาย : เตนแอโรบิก ยกน้ําหนัก วายน้ําเปนรอบ บาสเก็ตบอล ตีเทนนิส
ผลของกิจกรรมทางกายตอภาวะสุขภาพ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญหลายๆทานไดทําการศึกษาวิจัยถึงคุณประโยชนของการเคลื่อนไหว
รางกายหรือการมีกิจกรรมทางกายที่มีคุณคาตอชีวิตของมนุษยอยางมากมาย ดังตอไปนี้
สุพิตร สมาหิโต (2525) ไดแสดงขอคิดเห็นไววา บุคคลที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะรูสึกไดวา
มีการเปลี่ยนแปลงในรางกายของตนเองหลายอยางดวยกัน เชน มีการตื่นตัว คลองแคลววองไว และจะ
รูสึกเหน็ดเหนื่อยชาลงในขณะทํางาน หรือออกกําลังกาย ความดันโลหิตจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
สุขภาพของหัวใจจะแข็งแรงขึ้นอัตราการเตนของหัวใจระยะพักจะชาลง ชวยทําใหกลามเนื้อแข็งแรงและ
ลดปริมาณของน้ําหนักตัวที่เปนไขมันลง การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อและชวยปองกันการบาดเจ็บ ซึ่งอาจจะเกิดจากขอเทาแพลงหรือกลามเนื้อฉีกขาดได
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การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณและความแรงของการเคลื่อนไหวและประโยชนที่ไดรับตอ
สุขภาพและสมรรถภาพ (ดังภาพที่ 2.5) การเคลื่อนไหวออกแรงอยางสม่ําเสมอดวยความแรงปานกลาง
เปนวิธีที่งายที่สุดวิธีหนึ่งในการเสริมสรางและรักษาสุขภาพ สามารถปองกันโรคและควบคุมโรค เชน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอวน และโรคกระดูกพรุน การเคลื่อนไหวรางกายที่
กระฉับกระเฉงจะชวยเพิ่มพลัง ลดความเครียด ลดโคเลสเตอรอลที่ไมดีและความดันโลหิตรวมทั้งลดความ
เสี่ยงการเปนโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลําไสใหญ (สมชาย ลี่ทองอิน.2545)
การเลนอยางแคลวคลองวองไวและสม่ําเสมอชวยสงเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
เด็กและเยาวชน อาทิ เพิ่มความเชื่อมั่นความภูมิใจในตนเอง และมุงมั่นในความสําเร็จ การเคลื่อนไหว
ออกแรงจนเปนนิสัยหรือเพิ่งเริ่มตนก็ใหประโยชนตอสุขภาพ ในผูใหญชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได การเคลื่อนไหวออกแรงเปนประจําชวยใหผูทุพพลภาพพัฒนาการ
เคลื่อนไหวไดดีขึ้นและเพิ่มพลัง รวมทั้งยังชวยปองกันและลดความพิการบางอยางดวยภาพประกอบแสดง
ความสัมพันธระหวางปริมาณและความแรงของการเคลื่อนไหว
ประโยชนที่ไดรับตอสุขภาพและ
สมรรถภาพ

รูปภาพที่ 2.5 ความสัมพันธระหวางปริมาณและความแรงของการเคลื่อนไหวและประโยชนที่
ไดรับตอสุขภาพและสมรรถภาพ
ที่มา : สมชาย ลี่ทองอิน. (2545). ขยับกายสบายชีวี หนา 28
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จากการศึกษาเปรียบเทียบกับผูที่ใชพลังงานนอยกวา 500 แคลอรี่ตอสัปดาห โดยกําหนด ให
การตายทุกสาเหตุเปนรอยละ 100 จะเห็นวาเมื่อมีการเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลังกายใชพลังงาน
มากขึ้นตั้งแต 1,000-3,500 แคลอรี่/สัปดาห ความเสี่ยงตอการตายลดลงเหลือรอยละ 73 และรอยละ 46
ตามลําดับ แตถาใชพลังงานมากกวา 3,500 แคลอรี่ / สัปดาห ความเสี่ยงตอการตายกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้น
เพื่อสุขภาพควรใชพลังงานขั้นต่ําประมาณ 1,000 แคลอรี่ / สัปดาห หากตองการประโยชนตอสุขภาพที่
เหมาะสม (Optimal Health) ควรใชพลังงานประมาณ 2,000 แคลอรี่ / สัปดาห
ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางปริมาณพลังงาน (แคลอรี่) ที่ใชไปตอสัปดาห และความเสี่ยงจาก
การตายทุกสาเหตุ
ปริมาณพลังงานที่ใชไปตอสัปดาห(แคลอรี)่
< 500
500 – 999
1000 – 1499
1500 – 1999
2000 – 2499
2500 – 2999
3000 – 3500

ความเสี่ยงตอการตายทุกสาเหตุ (รอยละ)
100
78
73
63
62
52
62

ที่มา : กรมอนามัย. (2547). แนวคิดการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ.หนา 6.
กิจกรรมทางกายเปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตอยูอยาง
ปกติสุข การเคลื่อนไหวรางกาย/กิจกรรมทางกายอยางสม่ําเสมอและการดําเนินชีวิตอยางกระฉับกระเฉงมี
ชีวิตชีวาจะสงผลใหมีสุขภาพรางกายดี ความจริงแลวการมีกิจกรรมทางกายอยางสม่ําเสมอและการดําเนิน
ชีวิตอยางกระฉับกระเฉง จะชวยลดความดันโลหิตใหอยูในภาวะปกติ และควบคุมน้ําหนักตัวใหคงที่ ไดแก
การเดิน การปน / ขี่จักรยาน การวายน้ํา ฯลฯ เปนเวลา 20-30 นาทีอยางตอเนื่อง อยางนอย 3-4 ครั้งตอ
สัปดาห ถูกพิจารณาวาเพียงพอ การเพิ่มกิจกรรมในแตละวันใหมากขึ้น โดยการเดินแทนการนั่งรถ และ
การเดินขึ้น-ลงบันได โดยใชเวลา 30-40 นาทีในแตละวันจะทําใหการดําเนินชีวิตในแตละวันเปนไปอยาง
กระฉับกระเฉง
วิศาล คันธารัตนกุล (2546) ไดชี้แจงประโยชนของการเคลื่อนไหวรางกายจากงานอาชีพ จาก
กิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู การเคลื่อนไหวรางกายและการออกกําลังกายนั้นผลที่ตองการที่สําคัญๆ คือ
1. เพื่อการเผาผลาญพลังงาน
2. เพื่อใหระบบไหลเวียนและระบบหายใจมีประสิทธิภาพขึ้น
3. เพื่อใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น
4. เพื่อใหกลามเนื้อและขอตอมีความยืดหยุนขึ้น
เยาวรั ตน ปรป ก ษ ขามและคณะ (2549) ได อ ธิบายผลของการเคลื่อนไหวร างกายหรื อการมี
กิจกรรมทางกายสามารถปองกันโรคที่สําคัญๆ ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เสนเลือดในสมองตีบ โรค
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กระดูกพรุนในผูสูงอายุ กระดูกหักงายอันเนื่องมาจากการหกลมของผูสูงอายุ และโรคอวน นอกจากนี้ยังลด
ความเสี่ยงจากมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ โรคซึมเศราและวิตกกังวล
การวิจัยโดยวิธีการ Cross – Sectional Stratified Analysis ในป 1987 (Bly; & et
al.1987:3235-40) ในประชาชนชาวอเมริกันที่เปนชายและหญิงที่ไมตั้งครรภอายุ 15 ปขึ้นไป พบวาใน
กลุมที่ออกกําลังกายเปนประจํามีคาใชจายทางการแพทย 1,019 ดอลลารสหรัฐ ในขณะที่กลุมที่ไมไดออก
กําลังกายประจํารายงานวา เสียใชจายทางการแพทยเฉลี่ย 1,349 ดอลลารสหรัฐ และเมื่อพิจารณาการใช
บริการทางการแพทย (การไปโรงพยาบาล การไปพบแพทยและคายา) พบวากลุมที่มีกิจกรรมทางกาย /
ออกกําลังกาย มีการใชบริการทางการแพทยนอยกวากลุมที่ไมมีกิจกรรมทางกาย /ออกกําลังกายหรือมี
นอยจึงกลาวไดวา คาเฉลี่ยที่เปนกําไรทางคาใชจายทางการแพทยที่เปนผลจากการมีกิจกรรมทางกาย คือ
330 ดอลลารสหรัฐ ตอคนตอป (ในป 1987) ผลการวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะวาการทําใหคนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยเปนการมีกิจกรรมทางกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอโดยเฉพาะใน
กลุมที่ไมออกกําลังกาย (ซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญ) จะชวยลดคาใชจายทางการแพทยทั้งในระดับประเทศ
และในระดับบุคคล โดยประมาณการวาจะลดได 76.6 ลานลานดอลลารสหรัฐในป 2000
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการเคลื่อนไหวรางกาย/กิจกรรมทาง
กายในการลดอัตราการเจ็บปวยและอัตราตายจากโรคเรื้อรังตางๆ และสภาวะผิดปกติตางๆ คือ การทําให
มีการดํารงชีวิตอยูอยางสุขภาพดี ในป 1990 พบวา 4% ของผูเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมาจาก
การบริโ ภคอาหารและการออกกํ าลั งกาย ในขณะเดียวกันมีผ ลการศึกษาที่ชี้ใ ห เห็นวา 23% ของผู ที่
เสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเปนผูที่นั่งทํางานอยูเปนเวลานานๆ ในแตละวัน ขอมูลเหลานี้ใหขอเสนอแนะวาการ
ประหยัดคาใชจายทางดานสุขภาพเปนจํานวนมาก สามารถทําได โดยเฉพาะในบุคคลที่ใชชีวิตโดยการนั่ง
ทํางานเป นเวลานาน ๆ ดวยการมี กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ในความเปนจริงไดมีขอเสนอแนะวา
ระหวาง 4.3 ลานลานดอลลาร และ 5.6 ลานลานดอลลาร จะประหยัดไดในแตละป ถา 10% ของผูที่
ดําเนินชีวิตโดยการนั่งทํางานเปนประจําจะเริ่มตนโปรแกรมดวยการเดิน จึงกลาวโดยสรุปไดวา คาใชจาย
ทางดานสุขภาพในแตละปสามารถลดลงไดอยางมากในแตละป
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ความหมายของการปกครองทองถิ่น
ความหมายของการปกครองทองถิ่นนั้นไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวจํานวนมาก สวน ใหญ
แลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการที่สําคัญคลายคลึงกัน จะแตกตางกันบางก็คือสํานวนและ รายละเอียด
ปลีกยอย ซึ่งสามารถพิจารณาได ดังนี้
ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526) ไดกลาววาการปกครองทองถิ่น หมายถึงระบบการปกครองที่
เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาที่
ปกครองทองถิ่นโดยคนในทองถิ่นนั้นๆ องคกรนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได
ชูวงศ ฉายะบุตร (2539) ไดกลาวถึงความหมายของปกครองทองถิ่น ดังนี้
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ
จํานวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่ หนวยการปกครองสวนทองถิ่น ของไทยจัดเปน กรุงเทพมหานคร
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
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2. การปกครองทองถิ่นจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
เหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอควร เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ ของหนวยการปกครองทองถิ่นอยางแทจริง อํานาจของทองถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถิ่นนั้น เปนสําคัญ รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย เชนหนวยการปกครองทองถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคการปกครองทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน
4. มี องค ก รที่ จําเปนในการบริ ห ารและการปกครองตนเอง องคกรที่จําเป นของท องถิ่ น
จัดแบงเปนสองฝาย คือองคการฝายบริหาร และองคการฝายนิติบัญญัติ
Daniel Wit (1967,อางถึงใน ประเวส สิงหภูกัน, 2542) กลาววาการกระจายอํานาจปกครอง คือ
การปกครองที่รัฐสวนกลางมอบอํานาจ หรือกระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่นไดมีโอกาสใชอํานาจในการปกครองตนเองทั้งหมดหรือบางสวน มีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในทองถิ่นของตนเอง ภายใตหลักการปกครองซึ่งมาจากประชาชนในทองถิ่น รัฐบาล
ทองถิ่นยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดวยเหตุนี้การบริหารการปกครอง
ทองถิ่นจําเปนตองมีองคกร ของตนเองซึ่งมีความเปนอิสระไมเปนสวนหนึ่งของรัฐสวนกลาง
โกวิทย พวงงาม (2554) นิยามวาการกระจายอํานาจการปกครอง คือ การที่องคกรหนึ่งมีพื้นที่
อาณาเขตและประชากรเปนของตนเอง มีอํานาจหนาที่ มีรายไดตามกฎหมาย มีความเปนอิสระในการ
ปกครอง และการบริหารตนเอง รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ใหบริการดานตางๆ แกประชาชน ซึ่งประชาชนใน
พื้นที่มีสวนรวมในการบริหารและปกครองตนเอง สามารถรวมตัดสินใจแกไขปญหาชุมชน ซึ่งอาจกระทํา
ผานตัวแทนของประชาชน
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การกระจายอํานาจการปกครอง คือ การปกครองตนเอง ของประชาชน
ในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของทองถิ่น ในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ภายใต หลักการกระจายอํานาจการ
ปกครองที่มีอิสระจากรัฐสวนกลาง มีประชากรและอาณาเขตในการปกครอง เปนหนวยการปกครองที่เปน
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแยกออกจากรัฐสวนกลาง จึงมีสิทธิและหนาที่ ตามกฎหมาย มีงบประมาณ
และเจาหนาที่ของตนเอง และมีอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและแกไขปญหาในทองถิ่นเปนสําคัญ โดยรัฐสวนกลางมีเพียงอํานาจกํากับดูแลใหปฏิบัติตาม
กฎหมายเทานั้น
วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น
ชูวงศ ฉายะบุตร (2539) และ โกวิทย  พวงงาม (2546) ไดจําแนกวัตถุประสงคของการปกครอง
ทองถิ่น ดังนี้
1. เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล ในดานการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาที่ใชดํา เนิน
การใหบริการชุมชน และทําใหเกิดความประหยัด เนื่องจากหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ จะมีเงิน
งบประมาณสามารถหารายไดใหกับทองถิ่นทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับ
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ทองถิ่นเปนจํานวนมาก และจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไว
อยางรอบคอบ
2. เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เพราะความตองการ
ของประชาชนในแตละทองถิ่นยอมมีความแตกตางกัน การรอรับบริการจากรัฐบาลเพียงฝายเดียวอาจไม
ตรงกับความตองการที่แทจริง และมักมีความลาชา หนวยการปกครองทองถิ่นที่มีประชาชนเปนผูบริหาร
ยอมจะสามารถตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ
ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจําเปน โดยใหอํานาจหนวยการ
ปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการบริหารกิจการ
ของทองถิ่น ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ที่จะตองจายใหกับทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก
และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ
4. เพื่ อ ให ห น ว ยการปกครองท อ งถิ่ น เป น สถาบั น ที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยแก ประชาชน จากการที่ การปกครองท องถิ่นเป ดโอกาสใหประชาชนมีส วนร วมในการ
ปกครองตนเองไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ฝาย
บริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถิ่นก็ตามการปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันนี้มีสวนใน
การสงเสริมการเรียนรู ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี
ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
1. การปกครองทองถิ่น ถือเปนรากฐานของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยเพราะการ
ปกครองทองถิ่นเปรียบเสมือนจุดเริ่มตนในการสอนการเมืองการปกครองแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวา
ตนมีสวนในการปกครอง และการบริหารทองถิ่นทาใหเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนประโยชนตอ
ทองถิ่นที่ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดย
ประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใช
ดุ ล พิ นิ จ เลื อ กผู แ ทนที่ เ หมาะสมเข า ไปบริ ห ารกิ จ การของท อ งถิ่ น ผู นํ า ในท อ งถิ่ น จะได ใ ช ค วามรู
ความสามารถบริหารงานทองถิ่น เกิดความคุนเคยมีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาที่ซึ่งจะนําไปสูการ
มีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518)
2. การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งจะทํา
ใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไข
ปญหาของทองถิ่นของตน การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการ
กระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูเปนจํานวนมาก นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แตละ
ทองถิ่นมีปญหาและความตองการที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในทองถิ่นของตนเองมากที่สุด ซึ่งกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นนั้นๆ ไมเกี่ยวกับทองถิ่น
อื่นและไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถิ่นดาเนิน
การดังกลาวเอง (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)
สรุปความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนา
ชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถแบงออกเปนสองดาน คือดานการเมือง
การปกครอง และการบริหาร กลาวคือในดานการเมืองการปกครองนั้นเปนการปูพื้นฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรูการปกครองตนเอง สวนดานการบริหารนั้นเปนการแบงเบาภาระรัฐบาล
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และประชาชนในทองถิ่นไดหาทางแกปญหาดวยตนเอง ตามกลไกการบริหารตาง ๆ ทั้งในแงของการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เปนตน (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539)
ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองทองถิ่นออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป มีอยู 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอยู 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และ เมือง
พัทยา
โดยองคกรที่ทําการศึกษาเป นองคกรปกครองสวนท องถิ่นรูปแบบทั่วไป ไดแ ก เทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล โดยมีลักษณะและหลักเกณฑในการจัดตั้งดังนี้
1.เทศบาล เทศบาลถือวาเปนหนวยการปกครองทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความ
เจริญและใชในการบริหารบานเมืองเปนหลักซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช“เทศบาล” เปน
เครื่องมือที่สําคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทย
เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึง
ปจจุบันพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถิ่นใดขึ้นเปน
เทศบาลไว 3 ประการ (ชูวงศ ฉายาบุตร, 2539) ไดแก
1. จํานวนและความหนาแนนของประชากรในทองถิ่นนั้น
2. ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ของท อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาจากการจั ด เก็ บ รายได ต ามที่
กฎหมายกําหนดและงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถิ่น
3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถิ่นนั้นวาจะ
สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนกฎหมายได้กาํ หนดให
จัดตั้งเทศบาลขึ้นได 3 ประเภท ดังนี้
3.1 เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว
อยางกวางๆ มีรายไดจริงโดยไมมีเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมาตั้งแต 12,000,000 บาท ขึ้นไปมี
ประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้น ความหนาแนนของประชากร ตั้งแต 1,500 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร ไดรับ
ความเห็นชอบจากราษฎรในทองถิ่นนั้น
3.2 เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑการจัดตั้งคือ ทองที่ที่เปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง
ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองไดโดยไมตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่นๆประกอบ สวนทองที่ที่มิใชเปนที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตองประกอบดวย ทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 10,000 คนขึ้น
ไป ราษฎรอยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตอง
ทําตามที่กฎหมายกําหนดไว มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง
3.3 เทศบาลนคร มีหลักเกณฑการจัดตั้งคือ เปนทองที่ที่มีพลเมืองตั้งแต 50,000 คน
ขึ้นไป ราษฎรอยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อัน
ตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว
2.องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นมีฐานะเปน
นิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 การจัดตั้งองคการบริหารสวน ตําบล (อบต.)
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดใหสภา ตําบลที่มีรายไดโดย
ไมรวมเงินอุดหนุนปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท อาจ
จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของ กระทรวงมหาดไทยและใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กฎหมายกําหนดใหนายอําเภอและ
ผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิตติศักดิ์ แพรวพรายรัตน (2553) ไดกลาววา องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่เกิดขึ้น
ตามหลั ก การกระจายอํ า นาจการปกครองกล า วคื อ เป น องค ก รที่ รั บ มอบภารกิ จ บางอย า งจากรั ฐ มา
ดําเนินการจัดทําเอง โดยภารกิจที่จัดทํานั้นเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับทองถิ่น และเปนกิจการ
ที่ทองถิ่นสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐ เนื่องจากเปนกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยู
กับสภาพความเปนอยูของทองถิ่นแตละแหง ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขาใจปญหาและจัดทํา
ภารกิจไดดีกวาสวนกลาง มีอิสระในการบริหารจัดการโดยอยูภายใตการกํากับดูแลจากสวนกลางและมี
ขอบเขตขึ้นอยูกับรัฐเปนผูกําหนด อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชวัตถุประสงคของ
การใชอํานาจหน าที่ เปนเกณฑ ส ามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ อํานาจหนาที่ ใ นการจัดทําบริ การ
สาธารณะ (Service Public) และอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริหารราชการสวน
ทองถิ่น คือการใชหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ใหกับประชาชนโดยตรง การกระจาย
อํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่เปนสาธารณะของ
ทองถิ่นดวยตนเอง ตามภารกิจหนาที่ที่ระบุใหดําเนินการอยางชัดเจน มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน มีผูบริหาร
ที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรืออาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น นอกจากนี้การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและเมืองพัทยา มีอํานาจหนาที่ 31 เรื่อง
ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมแี ละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมแี ละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสราง
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชยและการอื่นๆ สงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นนั้น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
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15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31. กิ จ การอื่ น ใดที่ เ ป น ผลประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการการ
กระจายอํานาจ ฯ ประกาศกําหนด
สําหรับในการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวันทั้งในการทํางานและเวลาวาง ซึ่งตองมีการสงเสริมใหมี
กิจกรรมและการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความ
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 หลายประเด็นดวยกันไดแก ขอที่2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทาง
ระบายน้ํา ขอที่ 3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ ขอที่ 6. การสงเสริม
การฝก และการประกอบอาชีพ ขอที่ 8. การสงเสริมการทองเที่ยว ขอที่ 11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ ทองถิ่นนั้น ขอที่ 12. การปรับปรุงแหลงชุมชน
แออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ขอที่ 13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ ขอ
ที่ 14. การสงเสริมกีฬา ขอที่ 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 19.
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ขอที่ 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ขอที่ 25. การผังเมือง ขอที่ 26. การ
ขนสง และการวิศวกรรมจราจร ขอที่ 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแยกตามประเด็นดังนี้
การประเมินผล
ชุติมา สัจจานันท และ บุญศรี พรหมมาพันธุ (2553) ไดทําการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการ
อบรมและประกวดหองสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดหองสมุดมี
ชีวิตครั้งที่ 2 โดยใชทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดแก
หองสมุดประชาชนที่ไดรับรางวัลจากโครงการอบรมและการประกวดหองสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จํานวน 10
แหง ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารจํานวน 10 คน ผูใชบริการตอบแบบสอบถามจํานวน 589 คน
ผูใชบริการที่สนทนากลุมจํานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 669 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
การวิจัยไดแก แบบสอบถามบรรณารักษ แบบสอบถามผูใชบริการ แบบสัมภาษณผูบริหาร และแบบ
สนทนากลุ ม การวิ เ คราะห ข อ มู ล ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ วิ เคราะห โ ดยใช ส ถิ ติ ร อ ยละ ค า เฉลี่ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพทําการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปสรุปความและความ
เรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัย 1. ผลการติดตามประเมินโครงการอบรมและประกวดหองสมุดมีชีวิตครั้งที่
2 พบวา ทั้งบรรณารักษ ผูบริหาร และผูใชบริการมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโครงการนี้โดยรวมมีความ
เหมาะสมในการดําเนินงาน มีคุณคาและเปนประโยชนระดับมาก โครงการนี้ไดกอใหเกิดความตื่นตัวถึง
ความสําคัญและคุณคาของการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู การไดรับรางวัลทําใหหองสมุดเปนที่
ศึกษาดูงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและภาพลักษณใหมของหองสมุด 2. ผลการประเมินดาน
กระบวนการดําเนินงานโครงการ พบวามีความเหมาะสมระดับมาก เรียงตามลําดับคือการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดประกวดหองสมุดมีชีวิต และกระบวนการบริหารจัดการโครงการ 3. ผลการประเมิน
ดานผลผลิตโครงการ พบวามีความเหมาะสมระดับมาก บรรณารักษ ผูเขารวม โครงการมีความพึงพอใจตอ
โครงการโดยรวมระดับมาก ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหองสมุดมี
ชี วิ ต ที่ ไ ด รั บ มี เ จตคติ ที่ ดี มี ค วามสามารถ ทั ก ษะและประสบการณ ใ นการพั ฒ นาห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต
4. ผลการประเมินดานผลลัพธของโครงการพบวาอยูในระดับมาก บรรณารักษ ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูและประสบการณ ใชในการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตโดยคํานึงถึงเอกลักษณตามบริบททางสังคมและ
หองสมุดไดรับการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน สภาพแวดลอมที่สงเสริมการอานการเรียนรูและเปนแหลง
เรียนรูที่ทันสมัย มีผูใชบริการเพิ่มขึ้น 5. แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดหองสมุดมีชีวิตให
ยั่งยืนจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายทั้งหนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น โดยรัฐจัดสรร
งบประมาณใหสอร.เพื่อขยายและพัฒนาโครงการใหยั่งยืน
ธณัฐญา รุดโถ (2556) ไดทําการศึกษาการประเมินผลโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคโดยใชตัว
แบบซิป (CIPP Model) : กรณีศึกษาเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ประเมินผลดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ของโครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค ในเขตอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามและเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค ในเขตอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 410 คน
แบงเปนผูใหบริการ จํานวน 10 คนและผูรับบริการจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม มี 2 แบบ
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ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบประเมิน ใชวิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน สถิติที่ใชในการ การวิเคราะห
หอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา 1. ผูรับบริการ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการและดานผลผลิต มีค วามเหมาะสม โดยภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก 2. ผู
ใหบริการ มีความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ดานงบประมาณ บุคลากร ยา
และเวชภัณฑยังไมเพียงพอ สถานบริการในอําเภอนาเชือกมีความพรอม ในการดําเนินตามโครงการแตตอง
พัฒนาระบบสงตอและประชาชนอําเภอนาเชือกมีหลักประกันสุขภาพ แนวทางในการปรับปรุงโครงการ
30 บาท รักษาทุกโรค ในเขตอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม คือ การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคใหตรงกัน การจัดสรรงบประมาณใหรวดเร็ว เพียงพอ ควรพัฒนา
กํา ลัง คนให ตรงกั บ สมรรถนะและบริ บ ทของพื้ น ที่ พั ฒ นาระบบส ง ตอ ผู ปว ยรวมถึ ง การปรั บปรุ งการ
ใหบริการ กิริยา มารยาทการ ตอนรับจากเจาหนาที่ ระยะเวลาในการบริการโดยเฉพาะการตรวจ/การรอ
รับยา ซึ่งยังใชเวลานาน โดยสรุป โครงการนี้ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
อยางมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรใชเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป
ขวัญชัย จันเพชร (2557) ไดทําการประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร เพื่อประเมินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(School Based Management for Local Development : SBMLD) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
เมืองกําแพงเพชรในดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สารสนเทศจาก
การประเมินนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน
ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน จํานวน 168 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามการประเมินโครงการฯ
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) พบวา ผล
การประเมินโครงการการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (School
Based
Management for Local Development : SBMLD) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
โดยภาพรวมและรายดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู กรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน เห็นดวยวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับ มาก– มากที่สุด และทุกดานผานเกณฑ
จอมขวัญ โยธาสมุทรและคณะ (2560) ไดทําการศึกษา การประเมินผลโครงการสนับสนุนการ
เขาถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความรวมมือของทองถิ่น เพื่อมุงประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ
พัฒนางานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่เขารวมโครงการ เลือกดําเนินโครงการฯ ใน 4
จังหวัด (ภาคละ 1 จังหวัด) แบบเจาะจง ไดแก เชียงราย อุดรธานี สระบุรี และสุราษฎรธานี เทศบาลเมือง
หรือเทศบาลนครในสี่จังหวัดดังกลาวมีโรงเรียนในสังกัดยินยอมเขารวมโครงการฯ รวม 30 โรงเรียน ซึ่งมี
จํานวนหองเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 3 และ 5) รวม 202 หอง การประเมินนี้ใช
วิธีวิจัย เชิ งคุณภาพและเชิงปริม าณในการเก็บขอมูล ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกกลุม ผูจัดการอนามัย
โรงเรียน การสนทนากลุมครู การสังเกตการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการสนับสนุนฯ การ
เก็บและวิเคราะห ขอมูลทุติยภูมิการคัดกรองสุขภาพจากโรงเรียน และจากฐานขอมูลโปรแกรม Student
Health ซึ่งพัฒนาโดย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีและกรมอนามัย ในภาพรวมของการเขาถึง
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บริการอนามัยโรงเรียนทั้ง 4 บริการนั้นพบวากอนที่จะมีโครงการสนับสนุนฯ โรงเรียนเทศบาลทุกแหงตาง
ก็ไดรับบริการอนามัยโรงเรียนบางบริการอยูแลว อยางไรก็ตามบริการอนามัยโรงเรียนที่มีการเพิ่มเติมในป
2559 ไดแก การคัดกรองสายตาผิดปกติตามนโยบาย “เด็กไทยสายตาดี” ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มขยายการ
ใหบริการ การเขาไปของโครงการสนับสนุนฯ เปนการกระตุนการดําเนินนโยบายดังกลาว ผูประเมิน พบวา
การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนที่ผานมายังคงมีขอจํากัด ทั้งเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงการ
บริหารจัดการตลอดกระบวนการ การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องการทํา
แผนการใหบริการอนามัยโรงเรียน การบันทึกขอมูล และการสงตอเด็กนักเรียนที่ตรวจพบภาวะผิดปกติเขา
รับการรักษาตอที่โรงพยาบาล อาจกลาวไดวาโครงการสนับสนุนฯ ไดเขามาปลดล็อกที่สําคัญ ไดแก การ
ประสานการทํางานระหวางหนวยงานในพื้นที่ทําใหเกิดพื้นที่ในการพูดคุยทําใหการดําเนินงานอนามัย
โรงเรียนในพื้นที่มีแนวโนมเกิดความชัดเจนในการจัดบริการอนามัยโรงเรียน และเปนจุดเริ่มตนของการ
ประสานงานระหวางหนวยงานในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพเกิดการดําเนินงานรวมกันตอไปในอนาคต
เมื่อพิจารณามาตรการในโครงการสนั บ สนุนฯ ได แ ก การอบรมครูแ ละผูจัดการอนามัยโรงเรียนเพื่ อ
แกปญหาใน เรื่องกําลังคนและการมีสวนรวมของครูในการดูแลสุขภาพนักเรียน พบวายังไมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องการมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนอยางชัดเจน ในการดําเนินงาน
การจัดการระบบขอมูลนั้นยังคงไมสามารถแกไขไดเนื่องจากเปนปญหาเชิงระบบที่ตองการประสานการ
ทํางานระหวางหนวยงานในระดับประเทศ เนื่องจากปญหาเชิงเทคนิคของโปรแกรมที่ยังไมเสถียร ไม
เหมาะสมกับการใชงานและพบขอจํากัดดานความสามารถของผูใชโปรแกรมที่ตองการการพัฒนาเพิ่มเติม
ผูบริหารระดับเทศบาลแสดงความเห็นสนับสนุนความสําคัญของการใหบริการอนามัยโรงเรียนแกเด็ก
นักเรียนในสังกัด แตไมพบความชัดเจนในการสนับสนุนการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ในขณะที่ผูบริหาร
โรงเรี ย นยิ น ดี ดํ า เนิ น ตามนโยบายของผู บ ริ ห ารเทศบาล แต มี ค วามไม เ ข า ใจขอบเขตหน า ที่ ข องฝ า ย
การศึก ษาในการให บ ริ ก ารอนามั ย โรงเรีย น เนื่ องจากมีแ นวคิด วา บริ การดัง กล าวควรเปน หน าที่ ข อง
บุคลากรดานสาธารณสุข สวนครูประจําชั้นและครูอนามัยซึ่งเปนกลุมผูปฏิบัติที่เปนเปาหมายของโครงการ
สนั บ สนุ น ฯ ให ข อ มู ล ว า ตนเองต อ งดํ า เนิ น การตามนโยบายของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและเทศบาล ใน
ขณะเดียวกันก็ตองการการสนับสนุนเรื่ององคความรูดานอนามัยโรงเรียน ความชวยเหลือในเบื้องตนจาก
ฝายสาธารณสุข ทรัพยากร และนโยบายที่จะสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว สําหรับบุคลากรสาธารณสุข
ทั้งจากหนวยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแมขายที่มีหนาที่รับการสงตอกรณีผิดปกติ ยังใหความสําคัญ
กับงานอนามัยโรงเรียนซึ่งเปนเรื่องการสรางเสริมและปองกันสุขภาพอยางจํากัด ทําใหมีความเหลื่อมล้ําใน
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อมาสนับสนุนงานบริการอนามัย โรงเรียน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปริญญา สรอยทองและสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2555) ไดทําการวิจัยและพัฒนา รูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทย มีวัตถุประสงคของการวิจัยสามประการ คือ 1.เพื่อสรางรูปแบบการ
บริหารจัดการทองถิ่นที่ดีในประเทศไทย 2.เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
เทศบาลที่ดีในประเทศไทย และ 3.เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทย การ
วิจัยนี้มีกระบวนการในเก็บรวบรวมขอมูลสามขั้นตอน ประกอบดวย 1.การศึกษาการสรางรูปแบบการ
บริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญ 18 ทาน 2.การตรวจสอบความเหมาะสม การใช
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญ 25
ทาน และ 3.การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทยโดยผูเชี่ยวชาญ 15 ทาน
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ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 พบวา รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทยสามารถกําหนดได 5
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การกํากับดูแลเทศบาลโดย ภาครัฐ รูปแบบที่ 2 การกํากับดูแลเทศบาลโดยภาค
ประชารัฐและภาคประชาสังคม รูปแบบที่ 3 การกํากับดูแลเทศบาลโดยภาคประชาชนและองคภาค
ประชาชน รูปแบบที่ 4 การกํากับดูแลเทศบาลโดยองคกรของตนเอง และรูปแบบที่ 5 การกํากับ ดูแล
เทศบาลโดยระบบคุณภาพ ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 พบวา รูปแบบที่มีคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยมากที่สุด ไดแก รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 4 ตามลําดับ ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3
สรุปไดวา รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีมีความเหมาะสมมากที่สุดไดแกรูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่
มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริงมากที่สุด ไดแก รูปแบบที่ 5 อนึ่งไมวาในการนํารูปแบบใดไป
ประยุกตใชจริงนั้น มีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญวา ผูที่มีบทบาทสําคัญในการนํารูปแบบไปปฏิบัติควรเปน
ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของของเทศบาล และควรเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
เขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผล รวมทั้งการออกแบบกลไกการตรวจสอบที่มีความชัดเจนตาม
กรอบ โครงสรางการทํางานและกรอบอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของเทศบาลอยางตอเนื่อง
ปณณทัต นอขุนทด (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 160 คน โดยวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป พบวา ระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการวางแผนที่มีผลตอการบริหารจัดการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ไดแก 1. การจัดทําแผนใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 2. การประชาสัมพันธถึงภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ให ป ระชาชนได ท ราบเพื่ อให มี ส วนรว มในการจัด ทํา แผนงาน 3. การมอบหมายหนา ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน สวนปจจัยดานการดําเนินงานที่มีระดับความสําคัญตอ
การบริหารจัดการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ไดแก 1. ดานงบประมาณ 2. ดานวิธีปฏิบัติงาน 3. ดาน
วัสดุอุปกรณ สวนปจจัยดานการประเมินผลที่มีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการที่มีคาเฉลี่ยสูง 3
อันดับแรก ไดแก 1. การนําขอเสนอแนะที่ไดจากผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณและมี
การดําเนินงานอยางเหมาะสม 2. การติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานทําให
สามารถทราบได วานโยบายที่ ปฏิ บั ติประสบผลสําเร็จหรือไม 3. การเปรียบเทียบประสิท ธิ ภาพการ
ปฏิบั ติง านกั บ องค ก รอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะการดําเนิน งานเชน เดี ยวกั น และปจ จั ย ดานภาวะผูนํ าที่ มี ร ะดั บ
ความสํา คัญ ต อการบริ ห ารจั ดการ ที่ มี ค าเฉลี่ยสู ง 3 อั นดับ แรก ไดแ ก 1. ผูบัง คับบั ญ ชา/ผู บริห ารมี
ความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ บุ ค ลากรของหน ว ยงาน 2. บุ ค ลากรในหน ว ยงานมี ความเคารพเชื่ อ ฟ ง ต อ
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 3. นโยบายของสวน/กองตางๆภายในหนวยงานถูก สนองตอบโดยผูบริหารใน
การนําไปปฏิบัติเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยการวิเคราะหความแตกตาง ของคาคะแนนเฉลี่ยรายกลุมของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวาปจจัยดานสวนงานที่ปฏิบัติ ความรูความเขาใจในการวางแผนงาน และภาวะ
ความเป น ผู นํ า มี ผ ลต อ การบริ ห ารจั ด การองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในด า นการวางแผนบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล และภาวะผูนํา สวนในปจจัยอื่นๆไมมีผลตอการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใด
ณรงค ศรีชัยบุญสูง (2557) ไดศึกษาตัวแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําใหเกิด
ความยั่งยืนของชุมชน 2.ศึกษาผลและความสัมพันธความยั่งยืนของชุมชนภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กับความยั่งยืนของชุมชน 4.แสวงหาตัวแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สัมพันธกับความ
ยั่งยืนของชุมชน กลุมตัวอยางเปนผูนําที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
ผูบริหารและปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลและองคกรบริหารสวนตําบล ในเขตภาคเหนือตอนบนรวม
9 จังหวัด จํานวน 4,123 ตัวอยาง เครื่องมือเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเชิงปริมาณดวย
สถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis ตามตัวแบบสมมติฐานการวิจัยการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณดวยคําถามเชิงลึกในการลงพื้นที่จริง การศึกษาเอกสารราชการ และการ
สังเกตการณ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและความยั่งยืนของชุมชน
จากการศึกษาพบวา การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารในระดับสูงมากหมดทุกดาน
ประกอบดวยการกําหนดนโยบายที่จะเลือกไปปฏิบัติการกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนเพื่อนําไปจัดทํา
แผนพัฒนา กอนนําไปบริหารใหเกิดผลลัพธ และมีการตรวจสอบและประเมินผลของการดําเนินงาน และ
ความยั่ ง ยื น ของ ชุ ม ชนพบว า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในระดั บ สู ง มากหมดทุ ก ด า นเช น กั น คื อ มี ผ ลการ
ดําเนินงานในระดับสูง ในดานความยั่งยืนของชุมชนดานสิ่งแวดลอมดานความ ยั่งยืนของชุมชนดานสังคม
ดานความยั่งยืนของชุมชนดานเศรษฐกิจและดานความยั่งยืนของ ชุมชนดานวัฒนธรรม ผลการทดสอบ
สมมติฐานโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Canonical พบวา การบริหารขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ ร ะดั บ สู ง กั บ ผลการ ดํ า เนิ น งานความยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนได จ ริ ง โดยมี ก ารจั ด ทํ า
แผนพัฒนาและการบริหารแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานความยั่งยืนของชุมชนในดาน
ความยั่งยืนของชุมชนดานวัฒนธรรมที่ประกอบดวยมีภูมิคุมกัน และอนุรักษธรรมชาติและมีวิถีชีวิตแบบ
พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวแบบที่คนพบจากการวิจัยโดยการวิเคราะหเสนทางทําใหพบการบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชนมีเสนทางจากการบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองผานการจัดทําแผนพัฒนาและการบริหารแผนพัฒนา จึงจะนําไปสูผลการดําเนินงานใน
ดานภูมิคุมกัน และอนุรักษธรรมชาติและดานมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพา ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และไปสู
ความยั่งยืนของชุมชนดานวัฒนธรรมที่จะตรงไปสูผลการดําเนินงานความยั่งยืนของชุมชน การนําเอาตัว
แบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนไปใชควรจะตองสรางความรู
ทักษะ ในดานการจัดทําแผนพัฒนาและการบริหารแผนพัฒนาใหแก ผูบริหารและผูเกี่ยวของใหเกิดความ
ชั ด เจน และสร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น อย า งแท จ ริ ง เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรใหความสําคัญตอปจจัยที่จะสนับสนุนการบริหาร และปจจัย
ความสําเร็จการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานมาก
ขึ้น
ธีระพงศ ธีรปฺโญ (จันทนา) (2556) ไดวิจัยประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะตอประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาครั้งนี้เปน
การวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือบุคลากรที่มีอายุ 18
ปขึ้นไปเปนบุคลากรในการศึกษา จากองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จํานวน 186 คน จากจํานวน บุคลากร 368 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของประชากร คือ คาความถี่ คารอยละ สถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบคา
ที (t-test) การทดสอบคาเอฟ(F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant
Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และใช
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1. ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอชะอวด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลในการ
บริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในอํ า เภอชะอวดไม แ ตกต า งกั น 3.ป ญ หา อุ ป สรรค และ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด พบวา ในดาน
การบริ ห ารงานบุ ค คล การจั ด ตํ า แหน ง บุ ค ลากรไม ต รงกั บ ตํ า แหน ง ของงานที่ ทํ า ด า นการบริ ห าร
งบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐนอยเกินไปไมเพียงพอตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ดานการบริหาร
ทั่วไป ขาดการประสานงานที่ดีทําใหการทํางานไมราบรื่น ลาชาและมีความซับซอน และดานการบริหาร
วัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการบริหารงานตางๆ ไมคอยมีความทันสมัย
เกรียงไกร สันติวิริยกาญจน (2559) ทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ก ารจั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด
หนองคาย” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1.รูปแบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง สวน
ท องถิ่นเพื่อรองรั บประชาคมอาเซียน 2.แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริห ารจัดการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รูปแบบของการวิจัยและพัฒนาเปนการผสมผสานวิธี
วิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช ร ะเบีย บ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป น หลั ก ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ คื อ
ผูบริหารเทศบาลเมืองหนองคายและเทศบาลเมืองทาบอ จํานวน 12 คน ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลเมืองหนองคายและเทศบาลเมืองทาบอ จํานวน 8 คน ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
และเทศบาลเมืองทาบอ จํานวน 28 คน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคายและเทศบาล
เมืองทาบอ จํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบ
มีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1.สภาพปจจุบันและปญหาของ
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของเทศบาลพบวา ยังไมมีโรงเรียนเทศบาลใดใน
จังหวัดหนองคายที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอยางจริงจัง เนื่องจากผูมีสวน
ไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในจังหวัดหนองคายไมไดมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนมาตั้งแตเริ่มตน การจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย นของเทศบาลเป น การมอบนโยบายจากส ว นกลางและผู บ ริ ห าร
สถานศึกษารับนโยบายไปปฏิบัติ 2.รูปแบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนในจังหวัดหนองคายคือ รูปแบบของการมีสวนรวมประกอบดวย (1) วัตถุประสงคที่
สําคัญคือ เพื่อจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) หลักการแนวคิดที่สําคัญคือสงเสริมแนวคิดการมีสวนรวมและรวมปฏิบัติอยางจริงจังมาตั้งแตตนอยาง
เปนรูปธรรม (3)ระดับการมีสวนรวมคือ การมีสวนรวมอยางเปนทางการคือ การเปนกรรมการสถานศึกษา
และวิทยากรและการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการคือ การพูดคุยและเขารวมกิจกรรม/ โครงการ (4)บาท
บาทการมีสวนรวมที่สําคัญคือ ดานวิชาการและดานงบประมาณ

บทที่ 3
วิธีดําเนินงานศึกษา
การประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ใหเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดี (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการประเมินผล ตามวัตถุประสงค ดังนี้
ขั้นตอนและวิธีการประเมินผล
ขั้นตอนการประเมินผล ขั้นตอนนี้เปนการนํารูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจเพื่อเปนองคกรตนแบบที่ดี
โดยนํารูปแบบการการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรที่ปกครองสวนทองถิ่นที่ได
วิเคราะหแลวนํามาเสนอในการประชุมรับฟงความเห็น/สนทนากลุม (Focus group discussion) จาก
ศูนยอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผูบริหารหรือตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนทั้งสิ้น 112 คน เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สมัครใจนําไปปฏิบัติ และจัดทําเกณฑการประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช
CIPP Model โดยมีประชากร และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการนําเสนอขอมูล ดังนี้ (ดําเนินการในชวงป 2559 – 2560)
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร จํานวน 7,774 แหง และใหศูนยอนามัย กรมอนามัยไดคัดเลือกโดย
ดูจากการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย การสงเสริมชมรมออกกําลังกาย การจัดสถานที่ในการออกกําลัง
กาย ที่ไดดําเนินงานนานกวา 2 ป จังหวัดละ 1 แหง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) จํานวน 76 แหง
1.2 กลุมตัวอยาง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดเขารวมโครงการ 76 แหง และใหหนวยงานที่สมัครใจและมีความพรอมในการนํารองพัฒนาการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีจํานวนศูนยอนามัยละ 1 แหง (ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร) จํานวน 12
แหง (สมัครใจ จํานวน 13 แหง โดยมีศูนยอนามัย 1 แหงที่อปท.สมัคร 2 แหง) ในการสํารวจขอมูลใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูใหขอมูลจํานวน 435 คน ประกอบดวย
(1) นายกเทศมนตรีหรือผูแทน แหงละ 1 คน
(2) ผูอํานวยการหรือเจาหนาที่กอง/สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แหงละ 1 คน
(3) ผูอํานวยการหรือเจาหนาที่กอง/สํานักการศึกษา แหงละ 1 คน
(4) เจาหนาที่ที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย แหงละ 1 คน
(5) แกนนําชุมชน แหงละ 2 คน
(6) ประชาชนผูเขารวมกิจกรรมของชมรมและใชบริการสถานที่เอื้อตอการมีกิจกรรม
ทางกาย (สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานออกกําลังกาย) อปท.ละ 30 คน
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2.เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไดแก
2.1 การประเมินสภาพแวดลอม ใชแบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูลการรับรู การตีความ
เขาใจถึงความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ จากการ
นําเสนอขอมูลและเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยสัมภาษณผูบริหาร(นายกเทศมนตรี)หรือผูแทน ผูอํานวยการกอง/สํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกอง/สํานักการศึกษา เจาหนาที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2.2 การประเมินปจจัยนําเขา เก็บขอมูล และใชแบบสัมภาษณผูบริหาร(นายกเทศมนตรี)
หรื อ ผู แ ทนผู อํ า นวยการกอง/สํ า นั ก สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ผู อํ า นวยการกอง/สํ า นั ก การศึ ก ษา
เจาหนาที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามประเด็นการพิจารณาความพรอมของวิธีการ
ดําเนินการกับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ในการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรม
กรรมทางกาย
2.3 การประเมินกระบวนการ เก็บขอมูลจากเอกสาร รายงาน ผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และใชแบบสัมภาษณผูอํานวยการกอง/สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกอง/สํานักการศึกษา เจาหนาที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย แกนนําชุมชน ตาม
ประเด็นการพิจารณาในการมีสวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่ การคํานึงถึงความตองการของ
ชุมชน และการควบคุมกํากับการดําเนินงาน
2.4 การประเมินผลผลิต เก็บขอมูลจากการสังเกต รูปถาย ผลการดําเนินงาน ในแบบการ
บันทึกขอมูลกับผูที่รับผิดชอบการจัดสถานที่ฯ และกิจกรรมตาง ๆ ในประเด็น ดังนี้ (1) การดําเนินงาน
ตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (2) ความพึงพอใจของประชาชนในการ
มาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย ใน
ประเด็ น ที่ 2 จะใช แ บบสอบถามกั บ ผู ม ารั บ บริ ก ารกิ จ กรรมทางกายที่ ช มรมออกกํ า ลั ง กายและ
สวนสาธารณะ โดยสําหรับการประเมินความพึงพอใจของการใชบริการสถานที่สงเสริมกิจกรรมทางกาย
และการเขารวมกิจกรรมในชมรมกิจกรรมทางกายของประชาชน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน อาชีพ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
การวัดตัวแปร
ตอนที่ 1 เปนการวัดลักษณะสวนบุคคล คําถามของตัวแปรแตละตัวมีการจัดคําตอบ
ใหเลือกตอบ และเปนคําถามปลายเปด แลวนํามาจัดกลุม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่สงเสริมกิจกรรม และการเขารวม
กิจกรรมในชมรมกิจกรรมทางกาย ซึ่งกําหนดขอเลือกให 10 ขอ และมีเกณฑกําหนดระดับ 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจ
1. มากที่สดุ
มีน้ําหนักของคะแนนเทากับ
5
2. มาก
มีน้ําหนักของคะแนนเทากับ
4
3. ปานกลาง
มีน้ําหนักของคะแนนเทากับ
3
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4. นอย
มีน้ําหนักของคะแนนเทากับ
2
5. นอยที่สุด
มีน้ําหนักของคะแนนเทากับ
1
จากนั้นไดนับคะแนนที่กลาวมาของผูตอบแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ย โดยแบงเปน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยคํานวณความกวางของชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
=
5-1
= 0.80
จํานวนชั้น
5
จากหลักเกณฑดังกลาว ผูศึกษาไดกําหนดการแปลความหมายของระดับตามชวง
ระดับคะแนน
1.00 – 1.79
1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 – 5.00

ระดับ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

การวัดระดับความพึงพอใจในภาพรวมเปนการรวมคะแนนรวม 10 ขอ ขอคําถามเปน
แบบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คาคะแนน 1 - 5 ดังนั้นคะแนนนอยสุดคือ 10 คะแนน คะแนนมากสุด 50
คะแนน
ดังนั้นความหางของคะแนน 50 – 10 = 40 คะแนน
ในการวัดความพึงพอใจในภาพรวมของการมาใชบริการฯ กําหนดไวผูใชบริการตองให
คะแนนความพึงพอใจ ตั้งแตรอยละ 60 ซึ่งสามารถคํานวณคะแนนไดดังนี้
คะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 100 =
40 คะแนน
คะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 60 =
40 x 60
= 24
100
ดังนั้น คะแนนที่ประชาชนมีความพึงพอใจ = 10 + 24 = 34 คะแนน
การทดสอบและการหาคาความเชื่อมั่น
ผูศึกษาสรางเครื่องมือจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผานการ
ทดสอบแกไขเพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตอง และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมประชากรที่ไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (เทศบาลนคร
นนทบุรี) ในชวงเดือน พฤษภาคม 2560 และหาคาความเชื่อมั่นของตัวแปรความพึงพอใจในการใชบริการ
สถานที่สงเสริมกิจกรรม และการเขารวมกิจกรรมในชมรมกิจกรรมทางกาย โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ความ
สอดคลองภายในของ Cronbach (Internal Consistency Cronbach : Alpha) ไดคา α เทากับ .740
2.5 สําหรับการสํารวจปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดจัดการประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานของการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีการจัดประชุมกลุมยอยแบงเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล ณ The chill resort จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 โดยเชิญ
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เจาหนาที่ที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายกับผูบริหารขององคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 12 แหง
จํานวน 24 คนไดระดมความคิดเห็นในแตละกลุมยอยซึ่งมีเจาหนาที่ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
อยูประจําแตละกลุมเปนผูจัดสนทนากลุมและบันทึกเสียง รับฟงและจดประเด็นลงในแบบสนทนากลุม
พรอมใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอสรุปขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็น
3. การรวบรวมขอมูล
ในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลแบงออกเปน 2 ชวง คือในชวงแรกระหวางเดือน มกราคม
– มีนาคม 2560 ไดสํารวจขอมูลเพื่อประเมินสภาพแวดลอม และปจจัยนําเขา สําหรับในการลงพื้นที่ชวง
ที่ 2 ระหวางเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2560 ไดสํารวจขอมูลประเมินกระบวนการ และผลผลิต โดยมี
วิธีการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กระบวนการบริหารจัดการสงเสริม
กิจกรรมทางกายของผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล โดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปดกึ่งทางการ
(open-ended, semi-structured questionnaire) ทําการเก็บขอมูลที่สถานที่ทํางานของผูใหขอมูล โดย
มีคําถามที่เชื่อมโยงกับตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ประกอบดวย ประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต โดยผูใหขอมูล คือ บุคลากรของเทศบาลแตละแหง ที่รับผิดชอบการสงเสริม
สุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ เช น นายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล ผู อํ า นวยการและบุ ค ลากรกอง
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม กองการศึกษา กองสวัสดิการ แกนนําชุมชน รวมถึงประชาชนในชุมชน โดย
การเก็บขอมูลไดขออนุญาตสัมภาษณและไดรับความยินยอมจากผูบริหารองคกร
3.2 การสํารวจและสังเกต โดยการลงสํารวจสถานที่และกิจกรรมในพื้นที่จริงของอปท.
(Unstructured observation) ในพื้นที่ที่มีดําเนินงานดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหกับประชาชน
เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย เสนทางการคมนาคม ผังเมือง ตลาด โรงพยาบาล
สถานที่ทํางาน โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก เปนตน
3.3 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (document review) จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป และผลการดําเนินงาน ซึ่งกําหนดกิจกรรมและงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.4 การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูมาใชบริการกิจกรรมทางกายในชมรมตางๆ และ
สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย เชนสวนสาธารณะ สนามกีฬา เปนตน โดยใชแบบสอบถามผูเก็บ
ขอมูลเปนผูบันทึกขอมูลดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหขอมูลตามการจัดหมวดหมูและ สาระ
ของขอมู ล ที่ ได จ ากการรวบรวมข อมูล ซึ่ง เป นขอ มูล เชิง คุณ ภาพที่ไ ดจากการศึ กษาเอกสาร และการ
สัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ สําหรับการประเมินความพึงพอใจของการใชบริการการสงเสริม
กิจกรรมทางกายของประชาชนใชสถิติโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
จากที่กลาวมาสรุปกรอบการประเมินองคประกอบตาม CIPP Model เพื่อประเมินการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ใหเปนองคกรตนแบบที่ดี ตาม
ตารางที่ 3.1 ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินองคประกอบ CIPP Model ในการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นหลัก
สภาพแวดลอม

ประเด็นยอย

แหลงขอมูล

1.ความเขาใจในความหมาย ผูบริหาร/ผู
และประโยชนของกิจกรรม ประสานงาน
ทางกาย

การวิเคราะห
เครื่องมือ/
วิธีการรวบรวมขอมูล
ขอมูล
-แบบสัมภาษณ/
การวิเคราะห
การสัมภาษณ
เนื้อหา

2.ความพรอมของผูบริหาร
และเจาหนาที่

ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน

-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ

การวิเคราะห
เนื้อหา

3.การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานและวิถชี ีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่

-ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน

-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-การนําเสนอขอมูล
ดวย Power point
-เอกสารนําเสนอ
ขอมูล

การวิเคราะห
เนื้อหา

เกณฑการประเมิน
เขาใจ หมายถึง สามารถตอบความหมายและ
ประโยชนของกิจกรรมทางกายไดถูกตอง
ไมเขาใจ หมายถึงสามารถตอบความหมาย
และประโยชนของกิจกรรมทางกายไดไม
ถูกตอง
พรอม หมายถึง ผูบริหารและเจาหนาที่ให
ความเห็นวาพรอมที่จะดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
ไมพรอม หมายถึง ผูบริหารและเจาหนาที่ให
ความเห็นวาไมพรอมที่จะดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
วิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานและวิถีชีวิต หมายถึง
อปท.มีการนําขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของ
ประชาชนมานําเสนอและมีการระดมความ
คิดเห็นในที่ประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสม
วิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานและวิถีชีวิต หมายถึง
อปท.ไมมีการนําขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของ
ประชาชนมานําเสนอหรือมีการนําเสนอแตไมมี
การแสดงความคิดเห็นในการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ประเด็นหลัก
ปจจัยนําเขา

ประเด็นยอย

แหลงขอมูล

1.ความพรอมดาน
ทรัพยากรบุคคล

ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน

2.ความพรอมดาน
งบประมาณ

ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน

3.ความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณ

-ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน

เครื่องมือ/
วิธีการรวบรวมขอมูล
-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-การนําเสนอขอมูล
ดวย Power point
-เอกสารนําเสนอ
ขอมูล
-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-การนําเสนอขอมูล
ดวย Power point
-เอกสารนําเสนอ
ขอมูล

การวิเคราะห
ขอมูล
การวิเคราะห
เนื้อหา

-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-การนําเสนอขอมูล
ดวย Power point
-เอกสารนําเสนอ
ขอมูล

การวิเคราะห
เนื้อหา

การวิเคราะห
เนื้อหา

เกณฑการประเมิน
มีความพรอม หมายถึง ผูบริหารและผูประสานงาน
ใหความเห็นอปท.มีบุคลากรที่พรอมดําเนินงานทั้ง
จํานวนและความรู
ไมมีความพรอม หมายถึงผูบริหารและผูประสาน
ใหความเห็นอปท.ยังขาดบุคลากรในการดําเนินงาน
ทั้งจํานวนและความรู
มีความพรอม หมายถึง ผูบริหารและผูประสานงาน
ใหความเห็นอปท.มีงบประมาณที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายได
ไมมีความพรอม หมายถึงผูบริหารและผู
ประสานงานใหความเห็นอปท.ไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทาง
กายได
มีความพรอม หมายถึง ผูบริหารและผู
ประสานงานใหความเห็นอปท.มีสามารถสนับสนุน
วัสดุอุปกรณการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทาง
กายได
ไมมีความพรอม หมายถึงผูบริหารและผู
ประสานงานใหความเห็นอปท.ไมสามารถสนับสนุน
วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทาง
กายได

54

ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ประเด็นหลัก
กระบวนการ

ประเด็นยอย

แหลงขอมูล

การวิเคราะห
เครื่องมือ/
วิธีการรวบรวมขอมูล
ขอมูล
-แบบสัมภาษณ/
การวิเคราะห
การสัมภาษณ
เนื้อหา
-แบบบันทึกขอมูล/
การบันทึกขอมูล

1.การมีสวนรวมของ
องคกรและประชาชน
ในพื้นที่

-ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน/
แกนนําชุมชน
-สรุปผล
กิจกรรม/สรุป
การประชุม

2.การคํานึงถึงความ
ตองการของชุมชน

-ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน/
แกนนําชุมชน
-สรุปผล
กิจกรรม/สรุป
การประชุม

-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-แบบบันทึกขอมูล/
การบันทึกขอมูล

การวิเคราะห
เนื้อหา

3.การควบคุมกํากับการ -ผูบริหาร/ผู
ดําเนินงาน
ประสานงาน/
แกนนําชุมชน
-สรุปผล
กิจกรรม/สรุป
การประชุม

-แบบสัมภาษณ/
การสัมภาษณ
-แบบบันทึกขอมูล/
การบันทึกขอมูล

การวิเคราะห
เนื้อหา

เกณฑการประเมิน
มีสวนรวม หมายถึง มีองคกรและประชาชนในพื้นที่
เขารวมในการสงเสริมกิจกรรมทางกายกับอปท.ทั้งใน
การแสดงความคิดเห็น กําหนดรูปแบบกิจกรรม หรือ
รวมดําเนินงานกิจกรรมนั้น
ไมมีสวนรวม หมายถึง เจาหนาที่ของอปท.เปนผู
สงเสริมกิจกรรมทางกายสูประชาชนเพียงฝายเดียว
ประชาชนเปนเปาหมายในการจัดกิจกรรมเทานั้น
คํานึงถึงความตองการของชุมชน หมายถึง มีการจัด
เวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือชุมชนเพื่อ
กําหนดการจัดกิจกรรม การสนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมทางกายตามความตองการของประชาชน
ไมคํานึงถึงความตองการของชุมชน หมายถึง อปท.
มีการจัดกิจกรรม การสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายใหกับชุมชนโดยไมมีการถามความคิดเห็นของ
ประชาชน
มีการควบคุมกํากับการดําเนินงาน หมายถึง อปท.มี
ระบบการกํากับประเมินผลการดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกาย
ไมการควบคุมกํากับการดําเนินงาน หมายถึง อปท.
ไมมีระบบการกํากับประเมินผลการดําเนินงาน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย

55

ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ประเด็นหลัก
ผลผลิต

ประเด็นยอย

แหลงขอมูล

1.การดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย

-ผูบริหาร/ผู
ประสานงาน/
แกนนําชุมชน
-แผน
ยุทธศาสตร/
สรุปผลการ
ดําเนินงาน
-พื้นที่ /ชมรม /
กลุมตาง ๆ

2.ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมาใช
บริการสถานทีท่ ี่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
และการเขารวมชมรม
สงเสริมกิจกรรมทาง
กาย

การวิเคราะห
เครื่องมือ/
วิธีการรวบรวมขอมูล
ขอมูล
-แบบสัมภาษณ/
การวิเคราะห
การสัมภาษณ
เนื้อหา
-แบบบันทึกขอมูล/
การบันทึกขอมูล

เกณฑการประเมิน
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง อปท.มีการ
ดําเนินงานตามองคประกอบการบริการจัดการ
สงเสริมกิจกรรทางกายไดครบทุกประเด็นที่
กําหนดไว

-รูปถาย แบบบันทึก
ขอมูล/ ถายรูป การ
บันทึกขอมูล การ
สังเกตุ

-ผูมาใชบริการ -แบบสัมภาษณ/
ใน
การสัมภาษณ
สวนสาธารณะ
สนามกีฬา และ
รวมกิจกรรมใน
ชมรมฯ

ความถี่ รอยละ

พึงพอใจ หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายเชนสวนสาธารณะ
สนามกีฬา ลานออกกําลังกาย เปนตนและเขารวม
ชมรมกิจกรรมทางมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน
34 (รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) โดยตองมี
ประชาชน พึงพอใจเปนจํานวน รอยละ 70

บทที่ 4
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาการประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นครั้งนี้จะนําเสนอผลการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่บริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดี โดยใช CIPP Model เปนเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีผลการศึกษาดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินผลสภาพแวดลอม
ตอนที่ 2 การประเมินผลปจจัยนําเขา
ตอนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการ
ตอนที่ 4 การประเมินผลผลิต
ตอนที่ 5 ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอนที่ 6 การอภิปรายผล
ตอนที่ 1 การประเมินผลสภาพแวดลอม
ในการประเมินผลสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนการวิเคราะหความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย ความ
พรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเกิด
การดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ โดยมี
ผลการประเมิน ดังนี้
ความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานมีความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกายจํานวน
9 แหง มีเทศบาล 4 แหงที่ผูบริหารบางทานยังไมมีความเขาใจ ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนคร
นครสวรรค เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น และเทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งคณะผูศึกษาไดชี้แจงทําความเขาใจกับ
ผูบริหารจนเขาใจและยินดีที่จะรวมมือดําเนินงานกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ยกเวนเทศบาลเมือง
ชลบุรีที่ยังไมพรอมในการรวมมือครั้งนี้เนื่องจากนายกเทศมนตรีไดลาออก (ตามตารางที่ 3.1)
ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ให
ความรวมมือในการดําเนินงานกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและมีความพรอมของผูบริหารและ
เจาหนาที่ในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ยกเวนเทศบาลเมืองชลบุรีที่ยังไมพรอมในการ
รวมมือครั้งนี้เนื่องจากนายกเทศมนตรีไดลาออกและมีปญหาการเมืองในพื้นที่ (ตามตารางที่ 3.1)
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา
เทศบาลจํานวน 13 แหง ไดนําเสนอขอมูลพื้นฐานของเทศบาลทั้งเปน power point และเอกสารที่แจก
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ในที่ประชุม โดยในการประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิเคราะหวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่กับการกําหนดรูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ (ตาม
ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 การประเมินผลสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดใหญ
เทศบาลนครเชียงราย
(รองนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.กองการแพทย
ผูป ระสานงานฯ)

ความเขาใจในความหมาย
และประโยชน PA

รองนายกฯ ผอ.กอง
การแพทยและผูประสานงาน
มีความเขาใจเปนอยางดี
เนื่องจากไดมีพูดคุยกับทาง
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพแลว สวนผอ.สํานัก
การศึกษายังเขาใจใน
ลักษณะการออกกําลังกาย
เทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
(รองนายกฯ ผอ.สํานัก
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
การศึกษา, ผอ.สํานัก
ชี้แจงในที่ประชุม และ
สาธารณสุขและ
เทศบาลใหความสําคัญใน
สิ่งแวดลอม
การออกกําลังกายและจัด
ผูป ระสานงานฯ)
สถานที่ใหกับประชาชนได
ออกกําลังกายอยุแลว
เทศบาลนครนครสวรรค นายกเทศมนตรีฯและผู
(นายกเทศมนตรี ผอ.
ประสานงานมีความเขาใจทั้ง
สํานักการศึกษา, ผอ.
ความหมายและประโยชน
สํานักสาธารณสุขและ
ของPA เปนอยางดี แตผอ.
สิ่งแวดลอม
ทั้ง 2 ทานยังเขาใจเปนเรื่อง
ออกกําลังกาย ทานนายกให
ผูประสานงานฯ)
ความสําคัญกับการกีฬาและ
ออกกําลังกายเปนอยางมาก
ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
เทศบาลนครภูเก็ต
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
(รองนายกเทศมนตรี
ชี้แจงในที่ประชุมอยาง
ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.กองการแพทย
ตอเนื่อง
ผูป ระสานงานฯ)

ความพรอมของผูบริหาร
และเจาหนาที่

การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานและวิถีชีวิตฯ

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA โดย
นายกเทศมนตรีใหการ
สนับสนุน

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ ยัง
นํามาใชในการวิเคราะห
ความเหมาะสมกับ
กิจกรรม PA

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA โดย
นายกเทศมนตรีใหการ
สนับสนุน

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล มีการ
นําเสนอขอมูล

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริม PA และมี
บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่มี
ความรูดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาหลายทาน

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
เอกสารแนะนําเทศบาล
ตําบลน้ําปลีกและมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA เปนอยาง
มาก พรอมกับ
นายกเทศมนตรีใหการ
สนับสนุน

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูประสานงานฯ)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว
(ปลัดเทศบาล ผอ.กอง
การศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)
เทศบาลเมืองชลบุรี
ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)
เทศบาลเมืองอางทอง
(รองนายกเทศมนตรี
ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

ความเขาใจในความหมาย
และประโยชน PA

ความพรอมของผูบริหาร
และเจาหนาที่

การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานและวิถีชีวิตฯ

ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากผู
ประสานงานไดชแี้ จงทํา
ความเขาใจในที่ประชุม
เทศบาล

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA แตเจาหนาที่
ไมรูดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาจะขอความรวมมือครู
พลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัด
เทศบาล
ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA มีเจาหนาที่ที่
มีความรูดานวิทยาศาสตร
การกีฬาดวย 2 ทาน

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA เปนอยาง
มากเพราะจัดกิจกรรมออก
กําลังกายเปนประจํา

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
ชี้แจงในที่ประชุม และ
นโยบายของเทศบาลให
ความสําคัญกับการออก
กําลังกายและเสริมสราง
คุณภาพชีวิต
ทั้ง 3 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
ชี้แจงในที่ประชุม สวนผอ.
กองการศึกษายังไมเขาใจ
รายละเอียด

มีผูประสานงานที่เขาใจ
ยังไมมีความพรอมเนื่องจาก
ความหมายและประโยชน
นายกเทศมนตรีลาออกและ
ของ PA เปนอยางดี สวนอีก ปญหาการเมือง
2 ทานยังไมเขาใจ
รายละเอียด
ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
ชี้แจงในที่ประชุมอยาง
ตอเนื่อง และยังมีการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติม

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม
ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
เทศบาลมีความพรอมของ และวิถีชีวิตของชุมชนที่
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
การสงเสริมPA เปนอยาง
มาก
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลเมืองสตูล
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

เทศบาลขนาดเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําปลีก
จังหวัดอํานาจเจริญ
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

ความเขาใจในความหมาย
และประโยชน PA
ทั้ง 4 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
ชี้แจงในที่ประชุมอยาง
ตอเนื่อง

ความพรอมของผูบริหาร
และเจาหนาที่
ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริมPA เปนอยาง
มาก นายกเทศมนตรีให
ความสําคัญตอการออก
กําลังกายและมีเครือขาย
ออกกําลังกายจํานวนมาก

ทั้ง 3 ทานมีความเขาใจเปน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
ชี้แจงในที่ประชุมและมี
เอกสารที่กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพสนับสนุน

ทั้ง 3 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
การสงเสริม PA และมี
องคกรในพื้นที่ที่ดําเนินงาน
อยูแลว

การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานและวิถีชีวิตฯ
มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
ของเทศบาล และมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
เอกสารแนะนําเทศบาล
ตําบลน้ําปลีกและมีการ
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม
เทศบาลตําบลแวงนอย ทั้ง 3 ทานมีความเขาใจเปน ทั้ง 3 ทานใหความคิดเห็นถึง มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
จังหวัดขอนแกน
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
เทศบาลมีความพรอมของ และวิถีชีวิตของชุมชนที่
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง ชี้แจงในที่ประชุมและนายก ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
การศึกษา, ผอ.กอง
ใหความสําคัญกับการออก การสงเสริมPA
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
กําลังกาย
ของเทศบาล และมีการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม
เทศบาลตําบลทายาง
ทั้ง 3 ทานมีความเขาใจเปน ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
จังหวัดเพชรบุรี
อยางดีเนื่องจากไดมีการ
เทศบาลมีความพรอมของ และวิถีชีวิตของชุมชนที่
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง ชี้แจงในที่ประชุม สวนผอ.
ผูบริหารและเจาหนาที่ใน
เทศบาลฯรับผิดชอบ โดย
การศึกษา, ผอ.กอง
กองสาธารณสุขและ
การสงเสริมPA เปนอยาง
มีในเอกสารแผนยุทธฯ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมยังเขาใจเปนเรื่อง มาก นายกใหใหการ
ของเทศบาล และมีการ
สิ่งแวดลอม)
ออกกําลังกาย
สนับสนุน
นําเสนอขอมูลในที่ประชุม

ตอนที่ 2 การประเมินปจจัยนําเขา
ในการประเมิ นผลป จจั ยนํ าเขาของการบริห ารจัดการสง เสริม กิจกรรมทางกายขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนการวิเคราะหความพรอมทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายในแตละเทศบาลที่ไดคัดเลือกทั้ง 13 แหงมี
ความพรอมในการดําเนินการไดอยางสําเร็จผล โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
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ทรัพยากรบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานใหความเห็นวา
เทศบาลมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมกิจกรรมทางกายจํานวน 11 แหง มีเทศบาล 1
แหง คือเทศบาลเมืองหนองบัวลําภูที่ใหความเห็นวามีบุคลากรนอยแตก็จะขอความรวมมือหนวยงานอื่น
และเครือขายในชุมชนในการชวยดําเนินงาน สําหรับที่เทศบาลเมืองชลบุรีใหความเห็นวาบุคลากรของ
เทศบาลยังไมพรอมตองรอนโยบายจากนายกเทศมนตรีคนใหม (ตามตารางที่ 4.2)
งบประมาณ ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ใหความเห็นวามีความพรอมใน
การจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมกิจกรรมทางกายเนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม
กี ฬ า นั น ทนาการ คุ ณ ภาพชี วิ ต การจั ด สาธารณู ป โภคซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การส เ สริ ม กิ จ กรรมทางกาย
นอกจากนี้ทั้ง 12 แหงยังไดรับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีมีความพรอมในการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งจากของเทศบาลและจากแหลงอื่น สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรียังไมมีความพรอมในการรวมมือครั้งนี้
(ตามตารางที่ 4.2)
วัสดุอุปกรณ ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง มีความพรอมในการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการสงเสริมกิจกรรทางกายของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปกติไดดําเนินการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณใหกับชุมชนที่ไดเสนอขอเพื่อใชออกกําลังกาย ประกอบอาชีพเปนประจําอยุแลว สําหรับเทศบาล
เมืองชลบุรียังไมมีความพรอมเนื่องจากนายกเทศมนตีไดลาออก (ตามตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 การประเมินปจจัยนําเขาของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดใหญ
เทศบาลนครเชียงราย
(รองนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.กองการแพทย
ผูป ระสานงานฯ)

เทศบาลนครพิษณุโลก
(รองนายกฯ ผอ.สํานัก
การศึกษา, ผอ.สํานัก
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

ทรัพยากรบุคคล
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวามี
ความพรอมทั้งจํานวนคน
และความรู นอกจากนี้ยัง
ไดรับความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่

งบประมาณ

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวามี
ความพรอมในดาน
งบประมาณในแผนของ
เทศบาลหมวดของคุณภาพ
ชีวิต นันทนาการ
สิ่งกอสรางสาธารณะ
นอกจากนี้ยังไดรับเงิน
สนับสนุนจากแหลงอื่นดวย
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวามี ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวามี
ความพรอมทั้งจํานวนคน
ความพรอมในดาน
และความรู นอกจากนี้ยัง
งบประมาณซึ่งกําหนดไวใน
แผนของเทศบาลนอกจากนี้
ไดรับความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ ยังมีงบประมาณจากกองทุน
และหนวยงานตางประเทศ หลักประกันสุขภาพฯ และ
จากหนวยงานในประเทศ
และตางประเทศ

วัสดุอุปกรณ
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นมี
ความพรอมในการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
พรอมทั้งสถานที่ที่จะ
สงเสริมใหประชาชนมี
กิจกรรมทางกาย
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นมี
ความพรอมในการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
พรอมทั้งสถานที่ที่จะ
สงเสริมใหประชาชนมี
กิจกรรมทางกาย
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลนครนครสวรรค
(นายกเทศมนตรี ผอ.
สํานักการศึกษา, ผอ.
สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

ทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
ความพรอมของบุคคลากรซึ่ง
ทางเทศบาลมีบุคคลากรที่มี
ความรูและจํานวนผู
ดําเนินงานดานกีฬาและออก
กําลังกายในพื้นที่อยูหลาย
ทาน

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมดาน
งบประมาณซึ่งมีแหลง
สนับสนุนหลายทางเชน งบ
จากเทศบาลบัญญัติฯของ
เทศบาล จากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน กองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ฯลฯ

นายกเทศมนตรีกับผอ.ทั้ง 2
ทานใหความคิดเห็นบุคลากร
ของเทศบาลมีความพรอมถึง
แมจะไมมีความรูดานวิทยา
ศาสตรการกีฬาก็ขอความ
รวมมือกับบุคลากรในพื้นที่ที่มี
ความรู สวนผูประสานงาน
คิดเห็นวายังไมมีความพรอม
และมีเจาหนาที่นอยอยู แตก็
จะขอความรวมมือหนวยงาน
อื่น และเครือขายในชุมชน
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นทาง
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง เทศบาลมีพรอมในดาน
การศึกษา, ผอ.กอง
บุคลากรทั้งจํานวนและ
สาธารณสุขและ
ความรู พรอมทั้งมีหนวยงาน
สิ่งแวดลอม
สถาบันพลศึกษาที่เปน
ผูป ระสานงานฯ)
เครือขายใหความรวมมือ
และหนวยงานอื่นในพื้นที่

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็นถึง
เทศบาลมีงบประมาณจํากัด
แตก็พรอมที่จะดําเนินงาน
โดยใชงบประมาณในหมวด
ของคุณภาพชีวิตและการ
นันทนาการสงเสริมกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต

ทั้ง 4 ทาน ใหความเห็นมี
ความพรอมในการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณและ
สถานที่ในการมีกิจกรรม
ทางกาย มีในโครงการที่ใช
งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็น
เทศบาลมีความพรอมใน
ดานงบประมาณไดกําหนด
ในแผนอยูแลวเพียงแตปรับ
กิจกรรมเพิ่มเติม มีเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวา
เทศบาลมีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
สําหรับการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพราะได
สนับสนุนใหกบั ชุมชนทุก
ปอยุแลว

เทศบาลนครภูเก็ต
(รองนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.กองการแพทย
ผูป ระสานงานฯ)

เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

วัสดุอุปกรณ

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลฯ มีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกายเนื่องจาก
ไดมีการสนับสนุนอุปกรณ
และสถานที่ใหกับชมรม
ชุมชนอยางตอเนื่องอยู
แลว
ทั้ง 4 ทานใหความเห็นทาง ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็น ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวา
เทศบาลมีพรอมในดาน
เทศบาลมีความพรอมใน
เทศบาลมีความพรอมใน
บุคลากรทั้งจํานวนและ
ดานงบประมาณไดกําหนด การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ความรู พรอมทั้งมีหนวยงาน ในแผนงานของเทศบาลอยู สําหรับการสงเสริม
ทั้งภาครัฐและเอกชนให
แลวเพียงแตปรับกิจกรรมให กิจกรรมทางกายเพราะได
ความรวมมือในการสงเสริม สอดตลองกับกิจกรรมทาง สนับสนุนการออกกําลัง
การดําเนินงานอยูแลว
กายเทานั้น แหลงที่มาของ กายใหกับการจัดกิจกรรม
งบประมาณเทศบาลใหการ ใหกับชมรม และชุมชนทุก
สนับสนุนเพียงพอตอการ
ปอยูแลว
ดําเนินงาน
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว
(ปลัดเทศบาล ผอ.กอง
การศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูประสานงานฯ)

ทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึงความ
พรอมของบุคคลากรซึ่งทางเทศบาล
มีบุคคลากรที่มีความรูดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาแตจํานวน
เจาหนาที่ยังนอยแตขอความรวมมือ
จากหนวยงานอื่นภายในสังกัด
เทศบาลไดพรอมกับมีเครือขาย
ชุมชน เอกชนที่ใหการสนับสนุน

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
การสนับสนุนงบประมาณใน
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ซึ่งนายกเทศมนตรีใหการ
สนับสนุนและหา
งบประมาณในการสงเสริม
ไดหลายแหลง

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลฯ มีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกายวัสดุ
อุปกรณและสถานที่ใหกับ
ชุมชนตามที่แกนนําชุมชน
ไดเสนอของบประมาณ
ขึ้นมา

เทศบาลเมืองชลบุรี
ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

ยังไมมีความพรอมที่ชัดเจนเนื่องจาก ยังไมมีความพรอมเนื่องจาก
นายกเทศมนตรีลาออกจึงไมสามารถ นายกเทศมนตรีลาออกและ
ดําเนินการตอนนี้ได
ปญหาการเมือง

ยังไมมีความพรอมที่
ชัดเจนเนื่องจาก
นายกเทศมนตรีลาออกจึง
ไมสามารถดําเนินการ
ตอนนี้ได

เทศบาลเมืองอางทอง
(รองนายกเทศมนตรี ผอ.
กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ)

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึงความ
พรอมของบุคคลากรซึ่งทางเทศบาล
มีบุคคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถในการขับเคลื่อนสู
พื้นที่ ถึงแมจะมีจํานวนเจาหนาที่
นอยแตมีเครือขายทั้งอสม. ชุมชน
รพ.อางทอง และเอกชนใหความ
รวมมือเปนอยางดี

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลมีความพรอมของ
การสนับสนุนงบประมาณใน
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ซึ่งไดสนับสนุนการออกกําลัง
กายอยุแลว ทั้งใช
งบประมาณจากเทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภาคเอกชนในพื้นที่

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลฯ มีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกายวัสดุ
อุปกรณและสถานที่ใหกับ
ชมรม ชุมชนอยางตอเนื่อง
อยูแลว ครอบคลุมทุกกลุม
วัย

เทศบาลเมืองสตูล
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นทางเทศบาล
มีพรอมในดานบุคลากรทั้งจํานวน
และความรู พรอมทั้งมีบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาและแกนนําชุมชน
ใหความรวมมือในการดําเนินการ

ทั้ง 4 ทานใหความคิดเห็น
เทศบาลมีความพรอมใน
ดานงบประมาณไดกําหนด
ในแผนงานของเทศบาลอยู
แลว นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีให
ความสําคัญที่จะนํา
งบประมาณแหลงอื่น ๆ มา
สนับสนุนการสงเสริม
กิจกรรมตาง ๆ

ทั้ง 4 ทานใหความเห็นวา
เทศบาลมีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
สําหรับการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพราะได
สนับสนุนการออกกําลัง
กายใหกับชมรม ชุมชนทุก
ปอยูแลว
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําปลีก
จังหวัดอํานาจเจริญ
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง
การศึกษา, ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)

ทรัพยากรบุคคล

ทั้ง 3 ทานมีนายกเทศมนตรี
กับผอ.ทั้ง 2 ทานใหความ
คิดเห็นบุคลากรของเทศบาล
มีความพรอมถึงแมจะไมมี
ความรูแตไดขอความรวมมือ
จากครุพลศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่และผูนําออกกําลัง
กายในชุมชนที่เปนนักกีฬา
มากอน
เทศบาลตําบลแวงนอย ทั้ง 3 ทานใหความเห็นเมีค
จังหวัดขอนแกน
วามพรอมในดานบุคลากรถึง
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง จะมีจํานวนนอยแตมีความรู
การศึกษา, ผอ.กอง
และศักยภาพในการจัด
สาธารณสุขและ
กิจกรรมตางๆเนื่องจากมี
สิ่งแวดลอม)
เครือขายในพื้นที่ใหความ
รวมมือในการจัดกิจกรรม
ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
อยูแลว
เทศบาลตําบลทายาง
ทั้ง 3 ทานใหความเห็นถึง
จังหวัดเพชรบุรี
ความพรอมของบุคคลากรซึ่ง
(นายกเทศมนตรี ผอ.กอง ทางเทศบาลมีบุคคลากรที่
การศึกษา, ผอ.กอง
ดําเนินงานสงเสริมออกกําลัง
สาธารณสุขและ
กายอยุแลว พรอมกับมี
สิ่งแวดลอม)
เครือขายชุมชน เอกชนที่ให
การสนับสนุน

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

ทั้ง 3 ทานใหความคิดเห็นถึง
ความพรอมในดาน
งบประมาณที่จะนํามาจาก
ในหมวดนันทนาการ และ
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ มาใชในการ
สนับสนุนกิจกรรมทางกาย

ทั้ง 3 ทานใหความเห็น
ความพรอมในการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณซึ่ง
ทางเทศบาลไดสนับสนุน
ทั้งในดานการสงเสริม
อาชีพและออกกําลังกาย
ใหกับชมรม ชุมชน เปน
ประจําทุกป

ทั้ง 3 ทานใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับงบประมาณซึ่งทาง
เทศบาลมีความพรอมในการ
จัดหาเงินทั้งมาจากเทศบาล
จากภาคเอกชนและกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ในแต
ละปไดจัดสรรทางดาน
นันทนาการและจัดหา
สถานที่ฯ อยางตอเนื่อง
ทั้ง 3 ทานใหความเห็นการ
สนับสนุนดานงบประมาณ
ซึ่งทางเทศบาลมีความพรอม
อยูแลวทัง้ งบประมาณจาก
เทศบาลบัญญัติฯของ
เทศบาล จากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

ทั้ง 3 ทานใหความเห็น
เหมือนกันในการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณซึ่งทาง
เทศบาลมีความพรอมใน
การสนับสนุนทอุปกรณ
ออกกําลังกาย ประกอบ
อาชีพตามที่ชุมชนไดเสนอ
มาเปนประจําทุกป
ทั้ง 3ทานใหความเห็นถึง
เทศบาลฯ มีความพรอมใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทั้งวัสดุอุปกรณและ
สถานที่ใหกับชุมชนตามที่
แกนนําชุมชนไดเสนอขอ
และจัดสรรใหทุกป

ตอนที่ 3 การประเมินผลกระบวนงาน
ในการประเมิ นผลกระบวนงานของการบริห ารจัดการสงเสริม กิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนการวิเคราะหกระบวนงานในการสงเสริมกิจกรรมทางกายประกอบดวย การมี
สวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่ การคํานึงถึงความตองการของชุมชน และการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานและการประเมินผลลัพธเปนการประเมินในรอบที่สอง ซึ่งมี
12 แหง โดยเทศบาลเมืองชลบุรีตองคัดออกเนื่องจากไมมีความพรอมจากการประเมินผลสภาพแวดลอม
และปจจัยนําเขา โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
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การมีสวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและผู
ประสานงานทุกทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง ใหความคิดเห็นวาการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายได
มีการใหองคกรประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยแกนนําชุมชน ชมรมออกกําลังกาย กลุม
สงเสริมอาชีพ อสม.เปนกลุมที่เทศบาลทั้ง 12 แหงไดเชิญเขารวมกิจกรรมเปนสวนใหญ สําหรับแกนนํา
ชุมชน 2 ทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง ก็ใหความคิดเห็นในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
นอกจากนี้ยังขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนดวย โดย
ชุมชนเปนผูบริหารจัดการเอง (ตามตารางที่ 4.3)
การคํานึงถึงความตองการของชุมชน ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ให
ความความสําคัญในการคํานึกงถึงความตองการของชุมชนโดยสวนใหญจัดประชุมประชาคมในแตละชุมชน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนเทศบัญญัติฯ โดยบาง
เทศบาลนายกเทศมนตรีเปนประธานเอง บางเทศบาลหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูจัดแลวนําผลไป
นําเสนอในที่ประชุมผูบริหารเทศบาล บางแหงใหคณะกรรมการชุมชนจัดประชุมประชาคมแลวใหแกนนํา
ชุมชนนําผลความตองการไปนําเสนอในที่ประชุมโดยกลุมงานของเทศบาลที่รับผิดชอบเปนผุจัดการประชุม
แลวนําผลไปรายงานกับผูบริหารเทศบาล สําหรับแกนนําชุมชน 2 ทาน ทั้ง 12 แหงใหความเห็นวา
เทศบาลมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า โครงการสํ า หรั บ ขอ
งบประมาณ สวนกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดในสวนกลางแกนนําทั้ง 2 ทานไดเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
(ตามตารางที่ 4.3)
การควบคุมกํากับการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ไดมีการ
ควบคุมกํากับการดําเนินงานทุกแหง โดยสวนใหญจะมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินงาน
ติดตามผลแลวนํามารายงานใหผูบริหารไดรับทราบ มีเทศบาล 3 แหงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานแลวรายงานใหกับคณะผูบริหารเทศบาลไดพิจารณา นอกจากนี้มีเทศบาล 3
แหงที่มีการติดตามการดําเนินงานโดยใชการประชุมประชาคมในชุมชนโดยนายกเทศมนตรีเปนประธาน
การประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานดวยตนเอง (ตามตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 การประเมินผลกระบวนการของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดใหญ
เทศบาลนครเชียงราย
(ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.กองการแพทย
ผูป ระสานงานฯ
แกนนําชุมชน 2 คน)

เทศบาลนครพิษณุโลก
(ผอ.สํานักการศึกษา,
ผอ.สํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ
แกนนําชุมชน 2 คน )

การมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพื้นที่

การคํานึงถึงความ
ตองการของชุมชน

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน

-เทศบาลใหความสําคัญในการ
ใหแกนนําชุมชนและแกนนํา
ชมรม จิตอาสาเขาประชุมและ
วางแผนดําเนินงานกับ
เทศบาล โดยเทศบาลใหการ
สนับสนุน
-แกนนําชุมชนทั้ง 2 ทานได
เขารวมประชุมตามที่กอง
การแพทยไดจัดขึ้นเพื่อให
ชุมชนไดวางแผนขอสนับสนุน
งบประมาณและดําเนินงาน
สงเสริมในแตละชุมชน สวน
กิจกรรมอื่น ๆที่ทางเทศบาล
เปนผูจัดก็จะเขารวมกิจกรรม
อยูเสมอ
-เทศบาลสนับสนุนใหชุมชนมี
สวนรวมในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางกายลงสูชุมชนโดยมี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแลวใหชุมชนวางแผน/
โครงการที่มีกิจกรรมตามความ
ตองการของแตละชุมชนโดยให
ชุมชนบริหารจัดการเอง
เทศบาลเปนผูสนับสนุนเรื่อง
สถานที่ งบประมาณ อื่น ๆ
ตามที่เสนอมา
-แกนนําทั้ง 2 ทานมีสวนรวมใน
การจัดทําโครงการในชุมชนที่
รับผิดชอบโดยขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
รําวงยอนยุคใหกับผูสูงอายุใน
ชุมชน และการรําตะบองสอง
แคว

-ในการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายนั้นทางเทศบาลได
มีการนําประเด็นนี้เขา
ประชุมประชาคมเพื่อให
ชุมชนไดเสนอความ
ตองการทั้งในดานของวัสดุ
อุปกรณ สถานที่ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ในแตละ
ชุมชนมีความตองการ
-แกนนําชุมชนทั้ง 2 ทาน
ไดมีการสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่หรือ
ชมรมตาง ๆที่อยูพื้นที่เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมที่ทาง
กองแพทยเปนผูจัด
-เทศบาลไดมีการจัด
ประชุมประชาคมเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นและความ
ตองการของชุมชนอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง การ
สงเสริมกิจกรรมทางกายก็
มีการนําเขาไปในการ
ประชุมประชาคมเพื่อให
ชุมชนเลือกกิจกรรมที่
ชุมชนตองการ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
การประชุมประชาคมได
เสนอกิจกรรมของชมรมที่
ไดดําเนินการอยูแลวสวน
ใหญเปนการออกกําลัง
กายในผูสูงอายู สวนวัยอื่น
ๆ จะไปออกกําลังกายที่
สวนสาธารณะและสนาม
กีฬาที่อยูใกลเคียง

การควบคุมกํากับโดยกอง
แพทยเปนผูจัดการ
ประชุมประมาณ 3 ครั้ง
ตอป ทั้งการนําเสนอ
โครงการ การติดตาม
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานแลวนําเสนอใน
ที่ประชุมผูบริหาร สวน
แผนงานโครงการใน
ภาพรวมหนวยงานที่
เกี่ยวของจะนําเสนอ
ความกาวหนาให
นายกเทศมนตรีรับทราบ
-สํานักการศึกษาเปน
หนวยงานติดตามกํากับ
โครงการตาง ๆ ที่ลงชุมชน
โดยนัดประชุมเดือนละ
ครั้งเพื่อรายงาน
ความกาวหนาของ
โครงการ การปรับปรุง
สวนสาธารณะ สนามกีฬา
ใหกับที่ประชุมผูบริหาร
ของเทศบาลไดทราบ
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่
ตองรายการการ
ดําเนินงานใหผูบริหาร
ไดรับทราบทุกเดือน คือ
สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมรายงานเรื่อง
ชมรมออกกําลังกาย
ชมรมสุขภาพ กอง
สวัสดิการรายงานเรื่อง
สถานที่ในชุมชน เปนตน
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน การมีสวนรวมขององคกรและ
ทองถิ่น
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลนครนครสวรรค -เทศบาลมีการเปดโอกาสให
(ผอ.สํานักการศึกษา,
ชุมชนเขามามีสวนรวมใน
ผอ.สํานักสาธารณสุขและ การดําเนินงานสงเสริม
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมทางกายโดยไดเชิญ
ผูป ระสานงานฯ
แกนนําชุมชน อสม. ชมรม
แกนนําชุมชน 2 คน)
ออกกําลังกายเขารวม
ประชุมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดรูปแบบกิจกรรม
ใหตรงกับความตองการของ
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให
ชุมชนจัดทําโครงการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายใน
ชุมชนโดยใหการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สถานที่ โดยชุมชนเปน
ผูบริหารจัดการเอง
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
อยางสม่ําเสมอ และยังได
รวมกันบริหารจัดการชมรม
รําวงยอนยุคในชุมชนเอง
เทศบาลนครภูเก็ต
-เทศบาลไดรับการสนับสนุน
(ผอ.สํานักการศึกษา,
ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ
องคกรเอกชน และ
ผอ.กองการแพทย
ผูป ระสานงานฯ
ประชาชนในพื้นที่ในการจัด
แกนนําชุมชน 2 คน)
กิจกรรม โดยเฉพาะการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย
เชนการปนจักรยานยอนถึง
อดีตฯ ถนนคนเดิน เปนตน
มีสวนรวมในการนําเสนอ
รูปแบบจัดกิจกรรมตาง ๆ
การเขารวมกิจกรรม การ
บริจาคเงินสําหรับจัด
กิจกรรม นอกจากนี้ ชมรม
ออกกําลังกายตาง ๆ มีสวน
รวมในการบริหารจัดการให
ชมรมตาง ๆ ดําเนินงาน

การคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชน
-นายกเทศมนตรีให
ความสําคัญในการสงเสริม
กิจกรรมทางกายโดยตองคํา
นึกถึงความตองการของ
ประชาชนโดยใหประชาชน
เลือกชนิดของกิจกรรม หรือ
วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมใน
ชุมชนนั้น ผานการประชุม
ประชาคมและการประชุมที่
ทางสํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนผูจัดรับฟง
ความคิดเห็นของขุมชน ชมรม
กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อ
นําเสนอที่ประชุมผูบริหารฯ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
ประชุมประชาคม และไดนํา
ความคิดเห็นของชุมชนเพื่อ
เสนอของบประมาณในการ
จัดกิจกรรมรํารงยอนยุคใน
ชุมชน

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน
-สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
ติดตามกํากับโครงการ
ตาง ๆ โดยใหแกนนํา
โครงการตาง สงรายงาน
รายไตรมาส และ
นําเสนอนายกเทศมนตรี
และคณะผูบริหารไว
พิจารณาและติดตามงาน
ผานการประชุม ๓ ครั้ง
ตอป

-ในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทางเทศบาลไดรับ
โครงการของชุมชนที่ตองการ
งบประมาณในการจัด
กิจกรรม โดยผูนําชุมชนตอง
จัดประชุมประชาคมในแตละ
ชุมชน แลวนําผลที่ไดนําเสนอ
ผูบริหารของเทศบาล
-แกนนําทั้ง 2 ทานไดจัด
ประชุมประชาคม เพื่อให
ประชาชนแสดงวาคิดเห็น
นําเสนอความตองการ แลว
ประธานนําผลสรุปความ
ตองการเสนอในที่ประชุมของ
เทศบาล

-คณะผูบริหารเทศบาลจะ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมผูบริหาร
กําหนดไวเดือนละ 1-2
ครั้ง สวนโครงการที่ขอ
การสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพจะมี
การติดตามผลทุก 2
เดือน
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ผูประสานงานฯ
แกนนําชุมชน 2 คน)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ
แกนนําชุมชน 2 คน)

การมีสวนรวมขององคกร การคํานึงถึงความตองการ
และประชาชนในพื้นที่
ของชุมชน
อยางตอเนื่อง และ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
เขารวมทําใหเกิดการมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
-แกนนําทั้ง 2 ทานมีสวนรวมใน
การดําเนินงานตั้งแตการประชุม
เพื่อกําหนดกิจกรรม
งบประมาณ รวมทํากิจกรรม
และ การประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ
-เทศบาลสนับสนุนใหชุมชนและ
ชมรมมีสวนรวมในการสงเสริม
กิจกรรมทางกายทั้งกิจกรรมของ
เทศบาลและของชุมชนโดยมี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเขารวมในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้
สนับสนุนใหชุมชนจัดกิจกรรม
ตามความตองการของแตละ
ชุมชนเองและชุมชนบริหาร
จัดการเอง เทศบาลเปน
ผูส นับสนุน งบประมาณ สถานที่
-แกนนําทั้ง 2 ทานมีสวนรวม
ในการจัดทําโครงการตาง ๆ
ของเทศบาล และไดทํา
โครงการขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม
บาสโลปซึ่งเปนทีน่ ิยมในชุมชน

-เทศบาลไดมีการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและความตองการของ
ชุมชนอยางนอยปละ 4 ครั้ง
โดยนําประเด็นการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเขาไป
พิจารณาในการประชุม
ประชาคม ชุมชนสวนใหญ
นิยมเตนบาสโลป
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
การประชุมประชาคมไดเสนอ
กิจกรรมของชมรมที่ได
ดําเนินการอยูแลวสวนใหญ
เปนการเตนบาสโลปซึ่งนิยม
ในกลุมแมบาน ผูสูงอายู และ
วัยรุนบางสวน นอกจากนี้ยัง
มีการสนับสนุนการสงเสริม
อาชีพในผูสูงอายุตามที่ชุมชน
เสนอขึ้นมาดวย
-เทศบาลใหแกนนําชุมชน
-เทศบาลไดมีการจัดประชุม
ชมรม กลุมอาชีพ และอสม.มี ประชาคมเพื่อรับฟงความ
สวนรวมในการสงเสริม
คิดเห็นและความตองการของ
กิจกรรมทางกายโดยมีการ
ชุมชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ประชุมแสดงความคิดเห็นใน เพื่อจัดทําโครงการแสะ
การจัดทําโครงการ กิจกรรม งบประมาณในเทศบัญญัติ
ของเทศบาล และเขารวมใน ประจําป นอกจากนี้ยัง
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
สนับสนุนใหชุมชนมีความ

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
ติดตามกํากับโครงการ
ตาง ๆ โดยนําเสนอผล
การดําเนินงานในที่
ประชุมผูบริหารรับทราบ
นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีจะเปน
ประธานการประชุม
ประชาคมติดตามงาน
ตาง ๆ ของชุมชนปละ 1
ครั้ง เพื่อทราบผลการ
ดําเนินงาน ปญหาตาง ๆ

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
ติดตามกํากับโครงการ
ตาง ๆ โดยนําเสนอผล
การดําเนินงานในที่
ประชุมผูบริหารรับทราบ
โดยขอมูลผลการ
ดําเนินงานไดจากการ
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ
แกนนําชุมขน 2 คน)

เทศบาลเมืองอางทอง
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูป ระสานงานฯ

การมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน
ภายในพื้นที่มีสวนรวม
สนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทางเทศบาลไดจัด
ขึ้น
-แกนนําทั้ง 2 ทาน
(เปนอสม.ดวย) มีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาล และไดทําโครงการ
สงเสริมการปนจักรยานใน
ชุมชนโดยใชเงินกองทุนของ
ชุมชนเอง และยังรวมมือกับ
เทศบาลเปนวิทยากรสอน
ใหกับชุมชนอื่น ๆ
-เทศบาลสรางการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน
สงเสริมกิจกรรมทางกาย
ของชุมชนโดยไดเชิญแกน
นําชุมชน ผูเกษียณอายุใน
พื้นที่ อสม.เขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็นรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรม การ
บริหารกิจกรรม เขารวม
กิจกรรม นอกจากนี้ยังมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ในชุมชนโดยขอสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
กิจกรรมปนจักรยาน
ทางไกล และรวมบริจาคเงิน
สนับสนุนโรงเรียนผูสูงอายุ
-เทศบาลใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานสงเสริมกิจกรรม
ทางกายของชุมชนโดยได
เชิญแกนนําชุมชน อสม.

การคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชน
ยั่งยืน จัดทํากองทุนเพื่อให
ชุมชนบริหารจัดการเองและ
จัดกิจกรรมตามที่ชุมชน
ตองการ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
การประชุมประชาคมของ
ชุมชนเพื่อใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทาง
กายโดยใชเงินกองทุนของ
ชุมชน เทศบาลสนับสนุน
สถานที่ วิทยากร

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน
ประชุมซึ่งเชิญแกนนํา
ชุมชน ชมรม อสม. อื่นๆ
นําเสนอผลการ
ดําเนินงานและจากการ
สงรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

-ในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทางเทศบาลจะรับฟง
ความคิดเห็นผานการประชุม
ประชาคมชุมชนละเดือนละ
ครั้งซึ่งมีนายกเทศมนตรีเปน
ประธาน เพื่อการจัดโครงการ
การจัดสรรงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณใหตรงกับความ
ตองการ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
ประชุมประชาคม และได
เสนอความตองการของชุมชน
ทั้งในเรื่องการออกกําลังกาย
และการสงเสริมอาชีพ ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล

-มีการแตงตั้งคณะทํางาน
จํานวน 6 คณะ เพื่อออก
ใหความรู การบริการ
ประชาชน และยังติดตาม
ผลการดําเนินงานตาง ๆ
ในชุมชนรายงานให
ผูบริหารเทศบาลรับทราบ
นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีไดติดตาม
ความกาวหนาผาน
ทางการประชุมประชาคม
และประชุมผูบริหาร
เทศบาลทุกเดือน

-ในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทางเทศบาลจะคํานึงถึง
ความตองการของประชาชน
โดยใหแกนนําชุมชน อสม.
สอบถามขอมูลประชาชน

-มีการตั้งคณะทํางาน
สงเสริมสุขภาพเพื่อ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและนํามา
สรุปผลในที่ประชุม แลว
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
แกนนําชุมชน 2 คน)

เทศบาลเมืองสตูล
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แกนนําชุมชน 2 คน)

การมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพื้นที่
ชมรมออกกําลังกาย
หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เขา
รวมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรม
การบริหารกิจกรรม การเขา
รวมกิจกรรม นอกจากนี้
เทศบาลยังไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคเอกชน ประชาชน ทํา
ใหการดําเนินงานมีความ
คลองตัวมากขึ้น
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
อยางสม่ําเสมอ มีความ
ประทับใจการทํางานของ
เทศบาล สนับสนุนการ
ดําเนินงานของเทศบาลและ
จัดกิจกรรมในชุมชนใหตรง
กับความตองการประชาชน
ใหมากที่สุด
-ในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย เทศบาลโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปนแกนในการจัดประชุม
เชิญแกนนําชุมชน อสม.
ชมรมออกกําลังกายเขารวม
ประชุมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดกิจกรรม ตาง ๆ มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมในชุมชน
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
โดยมีทุกชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม ทั้ง 2 ทาน
ยังไดจัดกิจกรรมทางกายใน
ชุมชนโดยของบประมาณ
จากเทศบาลสนับสนุน
สถานที่ใชบานของตนเอง

การคํานึงถึงความตองการ
การควบคุมกํากับการ
ของชุมชน
ดําเนินงาน
แลวนํามาเสนอในที่ประชุมซึ่ง นําเสนอในที่ประชุม
ทางกองสาธารณสุขและ
ผูบริหารเทศบาล
สิ่งแวดลอมเปนผูจัด และ
พิจารณาทุกเดือน
นําเสนอที่ประชุมผูบริหาร
นอกจากนี้การจัดสรร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณใน
ชุมชนที่เสนอขอ โดยชุมชนมี
การประชุมประชาคมเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของขุมชน ให
มีการสนับสนุนที่ตรงกับความ
ตองการของประชาชนใน
พื้นที่นั้น ๆ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
ประชุมประชาคม และได
เสนอของบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุใน
ชุมชน โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณตอเนื่อง
มาหลายป
-ในการจัดสรรงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ สถานที่ ทาง
เทศบาลไดมีการสอบถาม
ความตองการของประชาชน
และชุมชน โดยการทํา
ประชาคม แลวนํามาเขาสู
แผนเทศบัญญัติ และจัดสรร
ลงสูพื้นที่และชุมชน
-แกนนําทั้ง 2 ทานไดเขารวม
การประชุมประชาคมเพื่อ
นําเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมในชุมชน

-มีการคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการ
ติดตามเปนรายไตรมาส
และมีการปรับแผนใหเขา
กับสถานการณและมี
ความถูกตอง แลวนําผล
การติดตามเสนอผูบริหาร
พิจารณา
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เทศบาลขนาดเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําปลีก
จังหวัดอํานาจเจริญ
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แกนนําชุมชน 2 คน)

เทศบาลตําบลแวงนอย
จังหวัดขอนแกน
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แกนนําชุมชน 2 คน)

การมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพื้นที่

การคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชน

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน

-การดําเนินงานสงเสริม
กิจกรรมทางกายในพื้นที่ได
มีประชาชนและหนวยงาน
ในพื้นที่เขารวมในการจัด
กิจกรรมตั้งแตประชุมเพื่อ
แสดงความคิดเห็นในการ
จัดรูปแบบกิจกรรม การ
จัดทําโครงการ จนถึงการ
ติดตามผล เชนการรณรงค
ใหประชาชนปนจักรยานใน
วิถีชีวิตโดยประชาชนจัด
สภาพหนาบานหลังบานนา
มอง นโยบายการใชถนน
จัดสภาพเพื่อใหเหมาะกับ
การปนจักรยานในวิถีชีวิต
ของชุมชน
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
อยางสม่ําเสมอ ประชาชน
ใหความรวมมือเปนอยางดี
เนื่องจากเปนชุมชนขนาด
เล็ก
-เทศบาลสนับสนุนใหชุมชน
และอสม.มีสวนรวมในการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายโดย
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
แสดงความคิดเห็นและเขา
รวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
อีกทั้งยังจัดทําโครงการเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมของแตละ
ชุมชนเองโดยบริหารจัดการ
เอง เทศบาลเปนผูสนับสนุน
งบประมาณ สถานที่
-แกนนําทั้ง 2 ทาน มีสวน
รวมในจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
เทศบาล ประชาสัมพันธ
นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการ

-นายกเทศมนตรีให
ความสําคัญในการสงเสริม
กิจกรรมทางกายโดยตองคํา
นึกถึงความตองการของ
ประชาชนโดยใหประชาชน
เลือกชนิดของกิจกรรมเอง
ตามที่ชอบ โดยนําเสนอใน
การประชุมประชาคมโดย
นายกเทศมนตรีเปนประธาน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของขุม
ชน ชมรม กลุมอาชีพตาง ๆ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
ประชุมประชาคมซึ่งสวนใหญ
นายกเทศมนตรีจะเปน
ประธานเอง ซึ่งมีทั้งแกนนํา
ชมรมกลุมอาชีพ และผูสนใจ
เขารวมแสดงความคิดเห็นได

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
ติดตามกํากับโครงการ
ตาง ๆ โดยใหแกนนํา
โครงการตาง สงรายงาน
รายไตรมาส นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีก็จะ
ติดตามงานผานการ
ประชุมประชาคมทุก
เดือน

-เทศบาลไดมีการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและความตองการของ
ชุมชนอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อจัดทําโครงการแสะ
งบประมาณในเทศบัญญัติ
ประจําป เพื่อสนับสนุนใหมี
จัดกิจกรรมตามที่ชุมชน
ตองการ
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
การประชุมประชาคมอยาง
สม่ําเสมอทุกป นําความ
ตองการของประชาชนมา
จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากเทศบาล

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงาน
ติดตามกํากับโครงการ
ตาง ๆ โดยมีการจัด
ประชุมติดตามงานเชิญ
แกนนําชุมชน ชมรม กลุม
อาชีพ อสม. นําเสนอ
ความกาวหนาของงาน
นอกจากนี้
นายกเทศมนตรีก็จะ
ติดตามงานผานการ
ประชุมประชาคม 2 ครั้ง
ตอป
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เทศบาลตําบลทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
(ผอ.กองการศึกษา,
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แกนนําชุมขน 2 คน)

การมีสวนรวมขององคกร
และประชาชนในพื้นที่
สงเสริมอาชีพใหกับชุมชน
โดย
ขอการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาล
-เทศบาลใหความสําคับกับ
การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ และการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายก็
ไดดําเนินงานโดยใหชุมชนมี
สวนรวมเชนกัน โดยไดเชิญ
แกนนําชุมชน อสม.หรือผูที่
เกี่ยวของในแตละกิจกรรม
เขารวมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมและ
การแสดงความคิดเห็นใน
การประเมินผลกิจกรรม
-แกนนําทั้ง 2 ทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล
อยางสม่ําเสมอ ไดเสนอขอ
งบประมาณในการสรางลาน
ออกกําลังกายในชุมชนโดย
ชุมชนมีการดูแลรักษา
กันเอง

การคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชน

การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน

-ในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทางเทศบาลจะรับฟง
ความคิดเห็นจากประธาน
ชุมชน ชมรมตาง ๆ และ
ประชาชนจากชองทางเวป
ไซต เพื่อการจัดโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณใหตรงกับความ
ตองการ
-แกนนําทั้ง 2 ทานไดจัดการ
ประชุมเพื่อใหประชาชนแสดง
วาคิดเห็นนําเสนอความ
ตองการ แลวประธานชุมชน
นําผลสรุปความตองการเสนอ
ในที่ประชุมของเทศบาล

-มีการคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน นิเทศติดตาม
การดําเนินงานของ
หนวยงานและชุมชนที่
เสนอของบประมาณ
รายงานใหผูบริหาร
เทศบาลรับทราบ
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ตอนที่ 4 การประเมินผลผลิต
การประเมินผลผลิตของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดกําหนดการประเมิน 2 ประเด็น ไดแก (1) การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย (2) ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทาง
กายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย สรุปผลการประเมินได ดังนี้
4.1 การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยใชแนวทาง
กระบวนการบริหารนําหลักการบริหารของรศ.ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ จากการประเมินผลพบวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 แหงผานการประเมินตามเกณฑการบริหารจัดการดังกลาวทั้งในสวน
ของสิ่งนําเขา กระบวนการบริหาร และผลลัพธ (ตามตารางที่ 4.4) (รายละเอียดในภาคผนวก ข.1)
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและ
การเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย จากการประเมินผลพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12
มีผูใหความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่และการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
มากกวา เกณฑ ที่ กํา หนดคื อ ร อ ยละ70 ซึ่ งเทศบาลที่มีผู ใ ชบ ริ ก ารพึ งพอใจมากที่ สุ ดคื อ เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลเมืองอางทอง (คิดเปนรอยละ 100 ทั้ง 2 แหง) รองลงมาคือ เทศบาลนครนครสวรรค
เทศบาลนครเชียงราย (คิดเปนรอยละ 90.0 ทั้ง 2 แหง) สําหรับเทศบาลที่มีผูใชบริการนอยที่สุดคือ
เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ (คิดเปนรอยละ 73.3) (ตามตามรางที่ 4.5) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข.2)
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ตารางที่ 4.4 การประเมินผลผลิตของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ทน.
ทน.
ทน.นคร
เพื่อสุขภาพ
เชียงราย พิษณุโลก สวรรค
สิ่งนําเขา
1.ทรัพยากรมนุษย
1.1 มีผูประสานงานอยางนอย 1
√
√
√
คน
1.2 มีบุคลากรที่มีความรู
√
√
√
วิทยาศาสตรการกีฬาหรือพลศึกษา
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตอเนื่อง
√
√
√
2.งบประมาณ
2.1 มีงบประมาณสนับสนุน
√
√
√
กิจกรรมทุกกลุมวัยและสถานที่ฯ
2.2 มีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
√
√
√
3.วัสดุ อุปกรณ
3.1 ตรงกับความตองการของ
√
√
√
ประชาชน
3.2 มีระบบที่ชุมชนดูแลรักษา
√
√
√
กระบวนการบริหาร
4.การวางแผน
√
√
√
4.1 มีการวางแผนในระยะสั้น
4.2 มีการวางแผนในปานกลาง
√
√
√
5.การจัดองคการ
5.1 มีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน
√
√
√

ทน.
ภูเก็ต

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทม.หนอง ทม.
ทม.
ทม.
บัวลําภู ชัยภูมิ วังน้ําเย็น อางทอง

ทม.
สตูล

ทต.
น้ําปลีก

ทต.
แวงนอย

ทต.
ทายาง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ทน.
ทน.
ทน.นคร
เพื่อสุขภาพ
เชียงราย พิษณุโลก สวรรค
5.2 มีการกําหนดหนาที่ชัดเจน
√
√
√
6.การสั่งการ
√
√
√
6.1 ผูน ําเปนตนแบบ
6.2 มีระบบการขับเคลื่อนสูชุมชน
√
√
√
6.3 มีการประชาสัมพันธสูชุมชน
√
√
√
7.การควบคุม
7.1 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
√
√
√
7.2 มีการทบทวน ปรับปรุง
√
√
√
แผนงาน/โครงการ
ผลลัพธ
√
√
√
8.จัดกิจกรรรมครอบคลุมทุกกลุมวัย
9.มีสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรม
√
√
√
ทางกาย

ทน.
ภูเก็ต

√

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทม.หนอง ทม.
ทม.
ทม.
บัวลําภู ชัยภูมิ วังน้ําเย็น อางทอง

ทม.
สตูล

ทต.
น้ําปลีก

ทต.
แวงนอย

ทต.
ทายาง

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
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ตารางที่ 4.5 การประเมินผลผลิตดานความพึงพอใจการใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอกิจกรรมทางกายและ
การเขารวมชมรมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลขนาดใหญ
เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครนครสวรรค

เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
90.0
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาคือ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมของชมรม กับ
ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก พึงพอใจนอยที่สุดคือ
ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออกกําลังกาย
(คาเฉลี่ย = 4.07 4.00 4.00 และ 3.17 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
100.0
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาความปลอดภัยของสถานที่ กับความเพียงพอ
ของสิ่งอํานวยความสะดวก พึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรม
ตอบสนองความตองการของสมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.47 4.33 4.33
และ 3.47 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
90.0
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาความปลอดภัยของสถานที่ พึงพอใจนอยที่สุด
คือ การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก(คาเฉลี่ย =
4.23 3.83 และ 3.20 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
86.7
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาคือ การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
พึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของ
สมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.53 4.10 และ 2.67 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
80.0
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน หองน้ํา ที่จอดรถ มากที่สุด รองลงมาคือ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ พึงพอใจนอยที่สุดคือ .มีการตกแตงสถานที่
สวยงาม รมรื่น (คาเฉลี่ย = 4.00 3.93 และ 3.00 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

เทศบาลเมืองอางทอง

เทศบาลเมืองสตูล

เทศบาลขนาดเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ

เทศบาลตําบลแวงนอย จังหวัดขอนแกน

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
86.7
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในการมีสถานที่ออกกําลังกายที่
เพียงพอมากที่สุด รองลงมาคือ.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม พึง
พอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของ
สมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.33 4.10 และ 3.27 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
83.3
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน หองน้ํา ที่จอดรถ พึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรม
ตอบสนองความตองการของสมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.27 4.10 และ
2.90 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ
100.0
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาความปลอดภัยของสถานที่ กับความเพียงพอ
ของสิ่งอํานวยความสะดวก พึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรม
ตอบสนองความตองการของสมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.47 4.33 4.33
และ 3.47 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 96.7
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการ
ออกกําลังกาย พึงพอใจนอยที่สุดคือ ความปลอดภัยของสถานที่
การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก ความเพียงพอ
ของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ที่จอดรถ(คาเฉลี่ย = 4.47
4.20 3.77 3.77 และ 3.77 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 73.3
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในความปลอดภัยของสถานที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือการจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของ
สมาชิก พึงพอใจนอยที่สุดคือ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
(คาเฉลี่ย = 4.53 4.37 และ 2.87 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 83.3
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในความปลอดภัยของสถานที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ พึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมตอบสนอง
ความตองการของสมาชิก (คาเฉลี่ย = 4.33 4.20 และ 3.00
ตามลําดับ)
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในภาพรวม ผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 83.3
แยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจในสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการ
ออกกําลังกาย พึงพอใจนอยที่สุดคือ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
(คาเฉลี่ย = 4.23 3.63 และ 3.10 ตามลําดับ)

ตอนที่ 5 ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการประชุ ม ถอดบทเรี ย นการดํ า เนิ น งานของการส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยมีการจัดประชุมกลุมยอยแบงเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
ณ The chill resort จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 โดยใหเชิญเจาหนาที่ที่
ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายกับผูบริหารขององคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 12 แหงไดระดมความ
คิดเห็นจนไดปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนี้
ปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน
เทศบาลนคร
1. สรางนโยบายสาธารณะ
- ผูบริหารเทศบาลกําหนดนโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขับเคลื่อนลง
สูชุมชน
- นโยบายระดั บชาติ ระดับ จั งหวั ด ผลั กดั น ให ห น วยงานในพื้ น ที่ ดํา เนิ น งาน
สงเสริมกิจกรรมทางกายลงสูชุมชน ประชาชน
2. งบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรม การจัดสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ
3. ความพรอมและความเขม แข็งของชุ มชน จะทําใหการดํ าเนินงานเป นไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
4. กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ มีผลตอการยอมรับการมีกิจกรรม
ทางกายของประชน
เทศบาลเมือง
1. นโยบายผูบริหารที่ใหความสําคัญในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
2. ความเขมแข็งของชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และการจัดตั้งชมรมออก
กําลังกายในชุมชน เพื่อใหประชาชนบริหารจัดการและพึ่งตนเอง ทําใหเกิดกิจกรรมที่ยั่งยืน
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3. ภาคีเครือขายสนับสนุนทั้งทางวิชาการ งบประมาณ และเขารวมกิจกรรม
4. กลยุทธในการดําเนินงานโดยใชหลักการของ PIRAB ทําใหการดําเนินงานมีกรอบที่
ชัดเจน
5. งบประมาณสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความเพียงพอ และตอเนื่อง
6. ความเขมแข็งของทีมงานเทศบาลมีความสําคัญในการประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นกับชุมชน
เทศบาลตําบล
1. นโยบายผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย และการเปน
แบบอยางที่ดี
2. งบประมาณสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกายมีความเพียงพอ และตอเนื่อง
3. ความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดความเนื่องในการดําเนินงาน
กิจกรรมทางกายในชุมชน
4. การรวมกลุมของประชาชนในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนและกิจกรรมตรงกับความตองการ
5. สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ทําใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
อุปสรรคการดําเนินงาน
เทศบาลนคร
1. ผูนําชุมชนหรือแกนนําในชุมชนไมเขมแข็ง ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู
ชุมชนได หรือทําไดอยางไมตอเนื่อง
2 สถานที่ในการสงเสริมกรรมทางกายไมเพียงพอ ทําใหขาดแรงจูงใจในการมีกิจกรรม
ทางกายของประชาชน
3 ความเชื่อทางศาสนา มีผลตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
4 การดํ า เนิ น งานยั ง ไม ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ทํ า ให ป ระชาชนไม ไ ด รั บ การส ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายอยางครอบคลุม
เทศบาลเมือง
1. ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย เนนให
ความสําคัญกับงานที่เปนที่ตองการของประชาชน
2. งบประมาณสนั บ สนุ น มี ไ ม เ พี ย งพอและต อ เนื่ อ ง การสร า งและปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายตองใชงบประมาณจํานวนมาก
3. ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญตอการออกกําลังกาย
4. บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
5. นโยบายไมไดคิดจากประชาชน จึงไมเกิดความรวมมือในการดําเนินงานในพื้นที่
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6. ประชาชนขาดความรูเรื่องการมีกิจกรรมทางกายเนื่องจากเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่
7. ขาดสถานที่ทํากิจกรรมทางกายในชุมชน ทําใหประชาชนใชเวลาวางในการทํา
กิจกรรมอื่น ๆ
เทศบาลตําบล
1. ไดเครื่องออกกําลังกายจากสวนกลาง แตไมมีงบซอมบํารุง หรือไมทราบวิธีการใช
วิธีการรักษา คนในพื้นที่ไมชวยกันดูแลรักษาเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณอื่น ๆ
2. งบประมาณที่ เ ทศบาลได รั บ มี จํ า กั ด ทํ า ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณด า นการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายมีขอจํากัดเชนกัน
3. ดวยบริบทของทั้งสองพื้นที่ คือทําเกษตร การมีกิจกรรมทางกายในระดับหนัก
ดังนั้นการสงเสริมกิจกรรมทางกายจึงตองควบคูไปกับการสอนยืดเหยียด เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
4. ขาดขอมูลวิชาการ องคความรู การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกาย
5. บุคลากรมีนอย เนื่องจากโครงสรางของเทศบาลตําบลมีจํานวนเจาหนาที่จํากัด
6. ในชุมชนมีการสรางที่จอดจักรยาน มีจุดพักนักปน แตไมไดทําเสนทางปนจักรยาน
มีการสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ใหใชเสนทางรวมกัน
ตอนที่ 6 การอภิปรายผล
การวิเคราะหผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
รูปแบบการประเมิน CIPP Model ประกอบดวย การประเมินสภาพแวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ผลการศึกษาพบวา
การประเมินสภาพแวดลอม
ในการประเมินผลสภาพแวดลอมดานความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรม
ทางกายเทศบาลสวนใหญที่ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานมีความเขาใจเนื่องจากกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพไดประสานงานมาประมาณ 3 ป ในการลงพื้นที่เพื่อสรางความสัมพันธกับเทศบาล โดยเทศบาล
จะจัดประชุมผูบริหาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกองกิจกรรมทางกายจึงทําให
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายไดดี สําหรับเทศบาลใหมที่เขารวมโครงการและมีความเขาใจดี
เนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให ดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในพื้ น ที่ จึ ง มี ก ารประชุ ม โดยผู
ประสานงานที่เขารวมประชุมปฏิบัติการที่กองกิจกรรมทางกายเปนผูจัดใหความรูเปนผุนําเสนอขอมูล
สําหรับเทศบาลทั้ง 4 แหงผูบริหารจากกอง/สํานักการศึกษาทั้ง 4 แหงยังไมมีความเขาใจดีเนื่องจากไมได
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานและยังไมมีการนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารของเทศบาล จะเปนการ
มอบอํานาจไปที่รองนายกเทศมนตรีและหนวยงานหลักที่ไดมอบหมาย สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรีเปนชวง
ที่นายกเทศมนตรีลาออก ผูบริหารที่รักษาการยังไมตัดสินใจในการสงเสริมกิจกรรมทางกายในขณะนี้ ใน
ดานความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ เทศบาลทั้ง 12 แหงมีความพรอมในการดําเนินงานสงเสริม
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กิจกรรมทางกายเนื่องจากผูบริหารใหการสนับสนุน มีการดําเนินงานสงเสริมดานนันทนาการ การสงเสริม
การออกกํ าลั งกาย กี ฬา การจั ดกิ จกรรมตาง ๆ เปนประจําตอเนื่องทุกป จึงทําใหมีเจาหนาที่ใ นการ
ดําเนินการอยูแลวทั้งจากในสังกัดเทศบาล และเครือขายในพื้นที่ จึงทําใหเกิดความพรอมในดานนี้ สําหรับ
เทศบาลเมืองชลบุรียังไมมีความพรอมตองรอการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหมตัดสินใจ ในดานการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลทั้ง 13 แหงไดมีการนําเสนอขอมูล
พื้นฐานทั่วไปในเขตเทศบาลและวิถีชีวิตของประชาชนในการประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ทาง Power point และเอกสาร ซึ่งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิเคราะห
รูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อใหทางเทศบาลไดปรับ
กิจกรรมใหเอื้อประโยชนกับประชาชนตามวิถีชีวิตซึ่งสอดคลองกับรัตนะ บัวสนธ (2561) ที่ไดอธิบายถึง
รูปแบบการประเมิน CIPP Model ในการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม ซึ่งมีเทคนิควิธีการที่ใชในการ
ประเมินบริบทควรใชวิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมสมาชิกที่เปนประชากร
เปาหมายรวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น
การประเมิ น ป จ จั ย นํ า เข า ในการประเมิ น ความสามารถในการจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เทศบาลทั้ง 12 แหง มีความสามารถในการจัดสรรปจจัยนําเขาโดยมีแนว
ทางการจัดสรรแตกตางกันตามระดับของเทศบาล ยกเวนเทศบาลเมืองชลบุรีที่ยังไมมีความพรอมจึงได
พิจารณายกเลิก การพิ จ ารณาเป นองคก รที่ ดีซึ่ งสอดคล อ งกั บวั ตถุ ประสงค ก ารประเมิ นผลของวรเดช
จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล (2541) ที่ไดระบุวาถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้นสําเร็จตามที่
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวก็ควรดําเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหาหรือ
มีผลกระทบเชิงลบมากกวาเราก็ควรยกเลิกไป โดยพบวาเทศบาลขนาดใหญจะมีความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณในการสงเสริมกิจกรรมทางกายไดมากกวาเทศบาลขนาด
กลางและขนาดเล็กตามลําดับ ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเทศบาลขนาดใหญมีโครงสรางของหนวยงาน
และอัตรากําลังเจาหนาที่ในเทศบาลมากกวาเทศบาลขนาดกลาง ขนาดเล็กที่สอดคลองกับภารกิจที่ตอง
ดําเนินงานกับจํานวนประชากรที่มากกวาตามระดับเมือง ยังสามารถจางนักวิทยาศาสตรการกีฬามา
ปฏิบัติงานไดเนื่ องจากมีส นามกี ฬาขนาดใหญ และโรงเรียนในสังกัดที่ตองใชบุคลากรที่มีความรูดาน
วิทยาศาสตรการกีฬามาแนะนําความรู ทักษะการออกกําลังกายแกประชาชนในพื้นที่ สวนเทศบาลเมือง
ขนาดกลางก็มีการจางเหมือนกันในกรณีมีสนามกีฬาขนาดใหญที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 12 แหงจะมีผู
ประสานงานอยางนอย 1 คน แตผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานจํานวนมากนอยขึ้นอยูกับขนาดของ
เทศบาลและกิจกรรมที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน บุคลากรในพื้นที่ที่มีความรูดานวิทยาศาสตร
การกีฬาและพลศึกษาอยู จึงทําใหมีโอกาสในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรดังกลาวมา
รวมกันทํางานสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ไดงายกวาเทศบาลในขนาดกลางและขนาดเล็ก ในกรณีของ
เทศบาลขนาดกลางที่เปนศูนยกลางของจังหวัดก็จะมีหนวยงานดานการกีฬา หรือสถาบันระดับอุดมศึกษา
อยูก็สามารถประสานงานหาผูมีความรูทักษะไดงาย สําหรับเทศบาลขนาดกลางอื่น ๆ และขนาดเล็กจะไมมี
หนวยงานดังกลาว แตใชการประสานกับครูพลศึกษาในโรงเรียน หรือผูที่มีทักษะการกีฬาในพื้นที่มาชวย
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ดําเนินงาน สําหรั บการพั ฒนาศั ก ยภาพเจาหนาที่ แ ละแกนนํ าเทศบาลขนาดใหญ แ ละขนาดกลางที่ มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเชิญวิทยากรมาอบรมให สําหรับเทศบาลขนาดกลางอื่น ๆ และขนาด
เล็ ก จะสนั บสนุ น ให เ จ าหน าที่ แ ละแกนนํ า ได เข า ร วมการอบรมที่ ห น ว ยงานอื่ น ๆ ที่อ ยู ใ นจั ง หวัด หรื อ
หนวยงานสวนกลาง จัดการอบรม ดานการจัดสรรงบประมาณ เทศบาลขนาดใหญไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากกวาหนวยงานขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ เนื่องจากจํานวนประชากร จํานวน
สถานประกอบการตาง ๆ ที่มีมากนอยตามลําดับ การจัดสรรสําหรับการสงเสริมกิจกรรมทางกายจึงมีมาก
ตามลําดับไปดวย การสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลทั้ง 12 แหงครอบคลุมทุกกลุมวัย และ
ครอบคลุมทั้งกิจกรรมการดานกีฬา นันทนาการ การเดินทาง อาชีพ ทําใหการจัดสรรงบประมาณดานนี้ยิ่ง
มีจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสถานที่ ถนน ทางเดิน สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการใช
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ดังนั้นเทศบาลขนาดใหญที่มีจํานวนประชากรมาก สถานที่สําหรับ
การมีกิจกรรมทางกายมีขนาดใหญและหลายแหง การปรับปรุงถนน ทางเดิน การทําผังเมืองจึงตองใช
งบประมาณมากกวาเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ นอกจากนี้เทศบาลขนาดใหญและขนาด
กลางบางแบงมีความสามารถในการหางบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาลงทุน
สรางสถานที่ที่ตองใชงบประมาณลงทุนสูง เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬาขนาดใหญ เปนตน ดานวัสดุ
อุป กรณ เทศบาลขนาดใหญได รั บการจั ดสรรวั ส ดุ อุป กรณสํา หรับสงเสริม กิจ กรรมทางกายมากกว า
หนวยงานขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ ขึ้นอยูกับ จํานวนสถานที่ จํานวนชุมชน ชมรม กลุมอาชีพ
เทศบาลขนาดใหญจะมีจํานวนมากกวาขนาดกลางและขนาดเล็ก แตมีเทศบาลขนาดกลางบางแหงที่มีการ
จัดสรรจํานวนมากเชนกันเนื่องจากความสนใจในการออกกําลังกายของประชาชนมีมากทําใหเกิดชมรม
จํานวนมากและความตองการตองการวัสดุ อุปกรณก็มากเชนกัน การจัดสรรวัสดุอุปกรณยังตองคํานึงถึงวิถี
ชีวิตของประชาชนเนื่องจากประชาชนในเขตเมืองใหญจะมีการใชพลังงานนอยกวาประชาชนในเมืองขนาด
เล็ก เมืองขนาดเล็กประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตร เมืองขนาดกลางจะทําเกษตรและงานออฟฟศ
ประมาณครึ่ ง ส วนเมื องขนาดใหญ ประชาชนสวนใหญจะทํางานออฟฟศและงานบริการ การจัดวัส ดุ
อุปกรณสําหรับกิจกรรมทางกายที่เพิ่มความแข็งของระบบไหวเวียนเลือดและหัวใจ ซึ่งตองมีสถานที่ที่
กวางขวางและอุปกรณการออกกําลังกายที่หลากหลาย สําหรับประชาชนที่ทําเกษตรในเมืองขนาดเล็กสวน
ใหญใชพลังงานเพียงพอดังนั้นการมีกิจกรรมทางกายจึงเปนแบบผอนคลาย สนุกสนาน ซึ่งใชสถานที่และ
อุปกรณไมมาก หรือแคคลายกลามเนื้อและพักผอนจึงทําใหจํานวนผูที่ตองออกกําลังกายมีจํานวนมาก วัสดุ
อุปกรณก็นอยลงตามดวย สอดคลองกับรัตนะ บัวสนธ (2561) ที่ไดอธิบายถึงรูปแบบการประเมิน CIPP
Model ในการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยผูทําหนาที่ตัดสินใจเลือก กลยุทธตาง ๆ ที่จะชวยใหบรรลุ
เปาหมายตอบสนองความตองการจําเปนใหแกผูรับประโยชน กอใหเกิดแผนงานที่ปฏิบัติไดจริงและใช
งบประมาณไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ชมรมออกกําลังกายบางชมรมที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
กันเองไดทําใหการสนับสนุนลดนอยลงหรือในชุมชนที่เขมแข็งที่สามารถหารายไดเองได เชนเทศบาลนคร
พิษณุ โลก เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองอางทอง จะจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช
งบประมาณของชุมชนทําใหลดภาระการพึ่งพาจากเทศบาลเกิดความยั่งยืนในการจัดกิจกรรมนั้น
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การประเมิ น กระบวนการ ประกอบด ว ยการมี ส ว นรวมขององค ก รและประชาชนในพื้ น ที่
การคํานึงถึงความตองการของชุมชน และการควบคุมกํากับการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา ดานการมี
สวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่ เทศบาลทั้ง 12 แหงมีกระบวนการในการสรางการมีสวนการ
มีสวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เนื่องจากผูบริหาร
เจาหนาที่ของเทศบาลใหความสําคัญในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปญหารวมกับประชาชน สนับสนุนแกนนํา
ชุมชน แกนนําของชมรมตาง ๆ และสนับสนุนงบประมาณหรือกิจกรรมตามที่หนวยงานในพื้นที่ขอรับการ
สนับสนุน จึงทําใหเกิดการสรางเครือขายสรางความรวมมือในการดําเนินงานในทุกภาคสวนของพื้นที่ ทํา
ใหการดําเนินงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายโดยไดรับความรวมมือจากแกนนําชุมชน อสม. แกนนํา
ชมรมกิจกรรมทางกาย ชมรมผูสูงอายุ ทําใหเกิดความตอเนื่องในการจัดกิจกรรมและการบํารุงรักษา
สถานที่ที่เอื้อตอกิจกรรมทางกาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2518) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการปกครองทองถิ่นที่ตอทําใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมซึ่งจะทําใหประชาชน
เกิดสํานึกของตนเองตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของ
ทองถิ่นของตน ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ ขณะที่แตละทองถิ่นมีปญหาและความตองการที่
แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตนเองมากที่สุด
ดานการคํานึงถึงความตองการของชุมชน เทศบาลทั้ง 12 แหงมีการสงเสริมกิจกรรมทางกายโดยการ
คํานึงถึงความตองการของชุมชนเนื่องจากมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
นําความตองการของประชาชนในพื้นที่มาจัดทําแผนเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ซึ่งจํานวนครั้งในการ
จัดประชุมขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารเทศบาล นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหแกนนําชุมชนไดนําเสนอ
ความตองการและปญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกลุม ชมรมตาง ๆ ผานทางหนวยงานที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูบริหารพิจารณา หรือแกนนําชุมชุมนําเสนอในที่ประชุมใหญของ
เทศบาลซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบของเทศบาลในแตละแหง ดานการควบคุมกํากับการดําเนินงาน เทศบาล
ทั้ง 12 แหงมีระบบการควบคุมกํากับการดําเนินงานแผนงาน/โครงการอยูแลว ซี่งประเด็นของการสงเสริม
กิจกรรมทางกายก็เปนประเด็นหนึ่งที่ตองนําเขาระบบการประเมินในแตละเทศบาล สวนใหญผูบริหารจะ
มอบใหหนวยงานหลักในการดําเนินงานเชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือกองการศึกษาเปน
ผูติดตามงานในชุมชน ชมรม หรือกลุมตาง ๆ แลวนํามารายงานใหผูบริหารไดพิจารณา
การประเมินผลผลิต ประกอบดวย 2 ประเด็นคือ (1) การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (2) ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่
เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย จากผลการศึกษาพบวา ดาน
การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลทั้ง 12
แหงผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนดทั้ง 12 แหง เนื่องจากเทศบาลทั้ง 12 แหงมีความพรอมและสมัคร
ใจเขารวมโครงการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผูบริหารของเทศบาลใหการสนับสนุนและ
มีนโยบายในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต นันทนาการ การออกกําลังกาย การกีฬามาอยางตอเนื่องจึงทํา
ใหมีความพรอมในการสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่สอดคลองกับ ปริญญา สรอยทองและสมศักดิ์ ศรี
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สันติสุข (2555) ไดทําการวิจัยและพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีในประเทศไทย ซึ่งมี
ขอเสนอแนะจากผู เชี่ ยวชาญว า ผูที่มี บทบาทสําคั ญ ในการนํารูปแบบไปปฏิบัติควรเปนผูบริห ารและ
บุคลากรที่เกี่ยวของของเทศบาล สําหรับการประเมินดานความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการ
สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยตั้งเกณฑผูมารับ
บริการตองมีความพึงพอใจรอยละ 70 พบวาเทศบาลทั้ง 12 แหง มีผูรับบริการที่มีความพึงพอใจมากกวา
เกณฑที่กําหนดทั้ง 12 แหง คงเนื่องจากเทศบาลสวนใหญมีความพรอมในดานสถานที่ที่มีขนาดใหญและมี
กิจกรรมใหเลนไดหลายกิจกรรมโดยเฉพาะเทศบาลขนาดใหญจะมีทั้งสนามกีฬา สวนสาธารณะขนาดใหญ
เทศบาลขนาดกลางในกลุมตัวอยางนี้สวนใหญก็มีสถานที่ที่ขนาดใหญเชนกัน นอกจากนี้เทศบาลยังใหการ
สนับสนุนชมรม หรือกลุมตาง ๆ อยางตอเนื่องซึ่งบางชมรมมีอายุมากกวา 50 ป การจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องทําใหผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจ และสวนใหญก็เขารวมกิจกรรมกับเทศบาลเปนประจํา
อยางตอเนื่องจนเกิดความพึงพอใจเชนกัน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้ง 13 แหง ตลอดจนศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงานการบริหารจัดการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
คัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดเขารวมโครงการและสมัครใจในการนํารองพัฒนาการบริหาร
จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ดีจํานวนศูนยอนามัยละ 1 แหง (ยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร) จํานวน 12
แหง สมัครใจจํานวน 1 แหง รวมจํานวน 13 แหง มีผูใหขอมูล 435 คน
การรวบรวมข อมู ล ใชแบบสัม ภาษณ การนํ าเสนอ ขอมู ล เอกสาร ในการเก็บรวบรวมขอมูล
สภาพแวดลอม และปจจัยนําเขาในชวงการลงพื้นที่ครั้งแรก และรวบรวมขอมูลการประเมินกระบวนการ
และการประเมินผลผลิตจาก เอกสาร รายงาน ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ
สัมภาษณ การสังเกต รูปถาย ในการลงพื้นที่ครั้งที่สอง
การวิเคราะหขอมูล ใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ สําหรับการประเมินความพึงพอใจ
ของการใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชน
ใชสถิติโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สําหรับการศึกษาปจจัยสงเสริมและอุปสรรคการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดการประชุมถอดบทเรียนการดําเนินงานของการสงเสริมกิจกรรมทางกายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ที่ประสานงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายกับผูบริหารขององคกร
ปกครองทองถิ่นทั้ง 12 แหง จํานวน 24 คน ระดมความคิดเห็นในแตละกลุมยอยมีการบันทึกเสียง รับฟง
และจดประเด็นลงในแบบสนทนากลุม พรอมใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอสรุปขอมูลที่ไดจากการระดม
ความคิดเห็น
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
1.ผลการศึกษาในการประเมินการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีผลการศึกษาตามองคประกอบของ CIPP Model ดังนี้
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การประเมินผลสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผลการประเมิน ดานความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกาย
ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานมีความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกายจํานวน
9 แหง มีเทศบาล 4 แหงที่ผูบริหารบางทานยังไมมีความเขาใจ ซึ่งคณะผูศึกษาไดชี้แจงทําความเขาใจกับ
ผูบริหารจนเขาใจและยินดีที่จะรวมมือดําเนินงานกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ยกเวนเทศบาลเมือง
ชลบุรีที่ยังไมมีพรอม ความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ เทศบาลจํานวน 12 แหง ใหความรวมมือใน
การดําเนินงานกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและมีความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ยกเวนเทศบาลเมืองชลบุรี การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและ
วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลจํานวน 13 แหง ไดนําเสนอขอมูลพื้นฐานของเทศบาลทั้งเปน
power point และเอกสารที่แจกในที่ประชุม
การประเมินปจจัยนําเขา ผลการประเมินพบวา ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารและผู
ประสานงานทุกทานใหความเห็นวาเทศบาลมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายจํานวน 11 แหง มีเทศบาล 1 แหงมีบุคลากรนอยแตก็จะขอความรวมมือหนวยงานอื่น และ
เครือขายในชุมชนในการชวยดําเนินงาน สําหรับที่เทศบาลเมืองชลบุรียังไมพรอม งบประมาณ เทศบาล
จํานวน 12 แหง ใหความเห็นวามีความพรอมในการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรียังไมมีความพรอม วัสดุอุปกรณ เทศบาลจํานวน 12 แหง มีความพรอมในการ
จัดสรรวัสดุอุปกรณที่ใชในการสงเสริมกิจกรรทางกายของประชาชนในพื้นที่ สําหรับเทศบาลเมืองชลบุรียัง
ไม มี ค วามพร อ มเนื่ อ งจากนายกเทศมนตี ไ ด ล าออก จึ ง ได พิ จ ารณาตั ด เทศบาลเมื อ งชลบุ รี อ อกจาก
กลุมเปาหมาย
การประเมิ น ผลกระบวนงาน ผลการประเมินพบว า การมีสวนรวมขององค กรและ
ประชาชนในพื้นที่ ผูบริหารและผูประสานงานทุกทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง ไดมีการใหองคกร
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเชิญแกนนําชุมชน ชมรมออกกําลังกาย กลุมสงเสริมอาชีพ
อสม.เขารวมกิจกรรมเปนสวนใหญ สําหรับแกนนําชุมชน 2 ทานของเทศบาลทั้ง 12 แหง มีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล นอกจากนี้ยังขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรม
ทางกายในชุมชนดวย โดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการ การคํานึงถึงความตองการของชุมชน ผลการศึกษา
พบวา เทศบาลจํานวน 12 แหง ใหความความสําคัญถึงความตองการของชุมชนโดยจัดประชุมประชาคมใน
แตละชุมชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนเทศบัญญัติฯ
สําหรับแกนนําชุมชน 2 ทาน ทั้ง 12 แหงไดมีการเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
จัดทําโครงการสําหรับของบประมาณจากเทศบาล การควบคุมกํากับการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา
เทศบาลจํานวน 12 แหง ไดมีการควบคุมกํากับการดําเนินงานทุกแหง โดยสวนใหญจะมอบใหหนวยงานที่
รับผิดชอบเปนผูดําเนินงานติดตามผลแลวนํามารายงานใหผูบริหารไดรับทราบ มีเทศบาล 3 แหงไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแลวรายงานใหกับคณะผูบริหารเทศบาล
การประเมินผลผลิต ผลการประเมินพบวา การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
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จัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 แหงผานการประเมินตามเกณฑการ
บริหารจัดการดังกลาวทั้งในสวนของสิ่งนําเขา กระบวนการบริหาร และผลลัพธ ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริม
กิจกรรมทางกาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 12 มีผูใหความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มากกวาเกณฑที่กําหนด
คือ รอยละ70
2.ผลการศึกษาปจจัยที่สงเสริมและอุปสรรคการดํานินงสานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
ไดประชุมถอดบทเรียน ดังนี้
ปจจัยสงเสริมการดําเนินงาน
1. สรางนโยบายสาธารณะ
- ผูบริหารเทศบาลกําหนดนโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อขับเคลื่อนลง
สูชุมชน
- นโยบายระดั บชาติ ระดั บ จั งหวั ด ผลั กดั น ให ห น วยงานในพื้ น ที่ ดํา เนิ น งาน
สงเสริมกิจกรรมทางกายลงสูชุมชน ประชาชน
2. งบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรม การจัดสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ
3. ความพรอมและความเขม แข็งของชุ มชน จะทําใหการดํ าเนินงานเป นไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
4. กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ มีผลตอการยอมรับการมีกิจกรรม
ทางกายของประชน
5. ภาคีเครือขายสนับสนุนทั้งทางวิชาการ งบประมาณ และเขารวมกิจกรรม
6. กลยุทธในการดําเนินงานโดยใชหลักการของ PIRAB ทําใหการดําเนินงานมีกรอบที่
ชัดเจน
7. ความเขมแข็งของทีมงานเทศบาลมีความสําคัญในการประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นกับชุมชน
8. การรวมกลุมของประชาชนในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนและกิจกรรมตรงกับความตองการ
9. สถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ทําใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
อุปสรรคการดําเนินงาน
1. ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย เนนให
ความสําคัญกับงานที่เปนที่ตองการของประชาชน
2 งบประมาณสนั บ สนุ น มี ไ ม เ พี ย งพอและต อ เนื่ อ ง การสร า งและปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายตองใชงบประมาณจํานวนมาก
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3 ผูนําชุมชนหรือแกนนําในชุมชนไมเขมแข็ง ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู
ชุมชนได หรือทําไดอยางไมตอเนื่อง
4 สถานที่ในการสงเสริมกรรมทางกายไมเพียงพอ ทําใหขาดแรงจูงใจในการมีกิจกรรม
ทางกายของประชาชน
5. ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมใหความสําคัญตอการออกกําลังกาย
6. บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
7. ประชาชนขาดความรูเรื่องการมีกิจกรรมทางกายเนื่องจากเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่
8. ขาดขอมูลวิชาการ องคความรู การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกาย
9. นโยบายไมไดคิดจากประชาชน จึงไมเกิดความรวมมือในการดําเนินงานในพื้นที่
10. ความเชื่อทางศาสนา มีผลตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
11. ไดเครื่องออกกําลังกายจากสวนกลาง แตไมมีงบซอมบํารุง หรือไมทราบวิธีการใช
วิธีการรักษา คนในพื้นที่ไมชวยกันดูแลรักษาเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณอื่น ๆ
12. ในชุมชนมีการสรางที่จอดจักรยาน มีจุดพักนักปน แตไมไดทําเสนทางปนจักรยาน
มีการสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ใหใชเสนทางรวมกัน
13. ดวยบริบทของทั้งสองพื้นที่ คือทําเกษตร การมีกิจกรรมทางกายในระดับหนัก
ดังนั้นการสงเสริมกิจกรรมทางกายจึงตองควบคูไปกับการสอนยืดเหยียด เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
14. การดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหประชาชนไมไดรับการสงเสริม
กิจกรรมทางกายอยางครอบคลุม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. การประเมินสภาพแวดลอม เปนการประเมินองคกรในชวงกอนการดําเนินงานควรมีการ
เตรียมและดําเนินการดังนี้
1.1 ผูประเมินตองศึกษาความเขาใจของการประเมินสภาพแวดลอม องคประกอบของการ
ประเมิน ทําความเขาใจใหผูที่เขารวมประเมินรับทราบไปในทางเดียวกัน
1.2 ผูประเมินควรศึกษาขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกายของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถหาไดในแผนยุทธศาสตรในเวปไซตของแตละเทศบาล เพื่อเปน
ขอมูลในการพิจารณาและวิเคราะหศักยภาพแตละพื้นที่ เชน สภาพทางสังคม ทั้งจํานวนประชากร การ
ประกอบอาชีพ ซึ่งนํามาใชในการกําหนดขนาดของกิจกรรม การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
คนในเมืองหรือชนบทหรือจากการทํางาน ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายก็เปนการ
พิจารณาถึงความพรอมได เปนตน การพิจารณาดังกลาวควรเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององคกร
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กับผูประเมินเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมของการบริหารที่เหมาะสมกับพื้นที่ในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นดวย
1.3 ในการสัมภาษณองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ผูบริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจควร
เปนผูใหขอมูลคือนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาองคกรมีความพรอมใน
การขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และยังสรางความเขาใจใหกับผูบริหารดวยวาการสงเสริม
กิจกรรมทางกายมีประโยชนตอชุมชนในพื้นที่ไดอยางไร และผูประเมินสามารถเสนอความคิดเห็นวา
กิจกรรมที่ดําเนินการตองไมเพิ่มภาระและเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของพื้นที่นั้น แตควรปรับหรือเพิ่มเติมใหเกิด
ประโยชนตรงตามความตองการใหมากที่สุด
2. การประเมินปจจัยนําเขา เปนการประเมินองคกรในชวงกอนการดําเนินงานเชนเดียวกับการ
ประเมินสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถประเมินควบคูกันไดเนื่องจากมีความสอดคลองกันในการพิจารณาถึง
ความพรอมในการนําปจจัยมาดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยควรมีการเตรียมและดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ผูประเมินควรศึกษาขอมูลทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงานกิจกรรมทางกายของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถหาไดในแผนยุทธศาสตรในเวปไซตของแตละเทศบาล เพื่อเปน
ขอมูลในการพิจารณาและวิเคราะหศักยภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ บุคลากร เปนตน กอนที่จะลงประเมินองคกร
2.2 ในการประเมินถึงความพรอมของปจจัยนําเขาดังกลาว ตองทําความเขาใจถึงสภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งมีความศักยภาพแตกตางกัน
อยูแลว ดังนั้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูประเมินตองสามารถใหคําแนะนําในการปรับวิธีการที่
เหมาะสมสามารถดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกายได เชน สถานที่ที่เอื้อตอกิจกรรมทางกายซึ่งสวนใหญ
เทศบาลขนาดใหญจะมีทั้งสนามกีฬา สวนสาธารณะขนาดใหญรองรับการใชบริการของประชาชน แตถา
เปนเทศบาลขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากขาดงบประมาณและไมคุมคาเพราะมีประชากร
จํานวนไมมาก ควรแนะนําใหเทศบาลประสานงานกับหนวยงานที่มีสนามออกกําลังกายใหประชาชน
สามารถใชบริการได เชน สนามของโรงเรียน หรือหนวยราชการในพื้นที่ เปนตน
3. การประเมิ น กระบวนการ เป น การประเมิ น หลั ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต น แบบได
ดําเนินการไปแลว ซึ่งควรมีการเตรียมและดําเนินการ ดังนี้
3.1 ผูประเมินตองศึกษาหลักการการมีสวนรวมของชุมชน วิธีการรวบรวมความตองการ
ของประชาชน และหลักการควบคุมกํากับการดําเนินงาน/โครงการ เพื่อนํามาพิจารณาการประเมินโดยดู
บริบทการบริหารงานแตละพื้นที่ซึ่งไมเหมือนกันแตเกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่นั้น เชน การศึกษาขอมูลความ
ตองการของประชาชน เทศบาลบางแหงจัดประชุมประชาคมในแตละชุมชน บางเทศบาลชุมชนเปนผูจัด
ประชุมแลวใหผูนําชุมชนนํามารายงานในที่ประชุมผูบริหารเทศบาล บางเทศบาลใชแบบสํารวจ หรือการมี
สวนรวมของประชาชน บางเทศบาลใชหลักของการสรางจิตอาสาในผูเกษียณราชการในการขับเคลื่อน
บางเทศบาลใชอสม.เปนหลักในการขับเคลื่อน บางเทศบาลใชกลุมชมรมตาง ๆ ในพื้นที่ เปนตน
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3.2 การประเมินขอมูลในเรื่องการมีสวนรวมและความตองการของประชาชนนั้นควรมีการ
สอบถามจากเครือขาย ชมรม หรือประชาชนในเขตพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และยังทําใหผู
ประเมินไดรับการเรียนรูกระบวนการทํางานที่แตกตางกันในแตละชุมชนสามารถนํากระบวนการที่เกิดผล
สัมฤทธิ์ไปแนะนําในพื้นที่อื่น ๆ ได
4. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินหลังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบไดดําเนินการไป
แลวเชนเดียวกับการประเมินกระบวนการ ซึ่งควรมีการเตรียมและดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูประเมินควรสํารวจพื้นที่จริงในชวงประชาชนมาออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย
ซึ่งสวนใหญจะเปนชวงเชาและชวงเย็น ควรสํารวจลวงหนากอนเขาประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ทําใหไดขอมูลที่แทจริง และกิจกรรมไดดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา การเก็บขอมูลเปนการสํารวจ
ถายรูป พูดคุยกับประชาชนไมเปนทางการ
4.2 การประเมินที่ตองใชแบบสัมภาษณแบบสอบถามควรไดรับการอนุญาตจากผูบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนจะทําการสัมภาษณกลุมเปาหมาย และสะดวกตอการมีผูนําไปหา
ชมรมหรือเครือขายตาง ๆในพื้นที่
4.3 การประเมินทั้งกิจกรรมและสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายควรยึดหลักความ
เหมาะสมแตละพื้นที่ เชน บางพื้นที่สวนใหญทําเกษตรกรซึ่งใชแรงมากอยูแลวกิจกรรมควรเปนแบบผอน
คลาย สนุกสนาน เชนการเลนเปตอง สวนพื้นที่ที่เปนเมืองซึ่งสวนใหญการทํางานใชแรงนอย กิจกรรมตอง
สงเสริมการใชแรงเชนเลนกีฬา วิ่ง เตนแอโรบิก เปนตน สวนสถานที่ฯก็ขึ้นกับความเหมาะสมของกิจกรรม
และจํานวนประชาชนในแตละพื้นที่ ดังนั้นการแนะนําควรพิจารณาความสอดคลองของบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ขนาดของเทศบาล เปนตน
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาผลลัพธของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายจากองคกรปกครองสวนถิ่นในดานอื่น ๆ ที่เปนในเชิงสุขภาพหรือทางดานสังคม เชน ลดคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล คุณภาพชีวิต สามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขี้น การเจ็บปวยลดลง ความสุขจาก
การรวมกลุมทํากิจกรรม เปนตน
2. ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดกลุมตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล แตยังขาดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีจํานวนมาก และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และพัทยา) นอกจากนี้จากนโยบายของรัฐบาลใน
การสงเสริม SMART CITY การศึกษารูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทางกายใน SMART CITY จึงเปนเรื่องที่
นาสนใจทั้งในการออกแบบสถานที่ กิจกรรม และการสรางนวัตกรรม

บรรณานุกรม
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล. (มปป.). แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.
2554 – 2563, นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.(2547). รายงานการประมวลผลขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
การออกกําลังกายกับการลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชาชนคนไทยในป พ.ศ.
2546 วันที่ 30 กันยายน 2547 (เอกสารอัดสําเนา).
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (2561)
คูมือแนวทางการบริหารจัดการดานการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่ออสุขภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น. นนทบุรี: กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย.
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (2560). ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง และการนอนหลับ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต
จํากัด.
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ, (2556). รายงานการดําเนินโครงการสงเสริมการบริหารจัดการดาน
การสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. นนทบุรี:
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย.
กิตติศักดิ์ แพรวพรายรัตน. (2553). พฤติกรรมผูนาของผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. การคนควาอิสระ วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
เกรียงไกร สันติวิริยกาญจน. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาในจังหวัดหนองคาย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปที่ 8 ฉบับพิเศษ หนา 482 - 494.
โกวิทย พวงงาม. (2546). การกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน.
. (2554). รายงานการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกลาประจาป 2554. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา.

91

ขวัญชัย จันเพชร. (2557). การประเมินโครงการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร. รายงานการประเมิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
เมืองกําแพงเพชร.
คณะกรรมการพัฒนารางแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573). (2561).
แผนยุทธศาสตรสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573). นนทบุรี: กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย.
จอมขวัญ โยธาสมุทรและคณะ. (2560). การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเขาถึงบริการอนามัย
โรงเรียนโดยความรวมมือของทองถิ่น. รายงานการประเมินโครงการ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
(HITAP).
จําลอง โพธิ์บุญ. (2547). การบริหารโครงการสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ชุติมา สัจจานันท และ บุญศรี พรหมมาพันธุ. (2553).ติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวด
หองสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2. รายงานการวิจัย สํานักงานอุทยานการเรียนรู และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. (2518). การบริหารการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ชูวงศ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิฆเนศพริ้นทติ้ง
เซ็นเตอรจํากัด.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยีทางการศึกษา ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร:
โอเดียนสโตร.
ณรงค ศรีชัยบุญสูง. (2557). ตัวแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน. ดุษฎีนิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร.
ณัฐธยาน จิตรมั่นการ. (2556). การประเมินผลโครงการเติมฝนปนน้ําใจกับ BAM. ภาคนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

92

ดรินธร ตรีณุมิตร. (2556). การประเมินผลโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี.” ภาคนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ธงชัย สันติวงษ. (2538). หลักการจัดการ. พิมพครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช.
. (2543). องคการและการบริหาร.พิมพครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช.
ธณัฐญา รุดโถ. (2556). การศึกษาการประเมินผลโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคโดยใชตัวแบบซิป
(CIPP Model) : กรณีศึกษาเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.
ธีระพงศ ธีรปฺโญ (จันทนา). (2556). ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
นงลักษณ วิรัชชัย. (2545). รายงานผลการดําเนินงานโครงการนารองระดับชาติเรื่อง กระบวนการ
ปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู: การประเมินการประกัน. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
นิศา ชูโต. (2536). การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารการพิมพ.
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. (2526). ทฤษฎีการปกครองทองถิ่น. ในเอกสารการศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร. (หนา 8-9) กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ประเวส สิงหภูกัน. (2542). ปญหาหลักเกณฑทางกฎหมายในการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล.
วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปริญญา สรอยทองและสมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2555). การศึกษาแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีใน
ประเทศไทย. รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ปณณทัต นอขุนทด. (2556). ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
ศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานิพนธวศิ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สํานักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี.

93

ประยงค จันทเต็ง. (2540). ความคิดเห็นของปลัดการบริหารสวนตําบลตอการบริหางานขององคการ
บริหารสวนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี. ภาคนิพนธปริญญาโท สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
พิสณุ ฟองศรี. (2553). เทคนิควิธีการประเมินโครงการ (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร:
ดานสุทธาการพิมพ.
เยาวรัตน ปรปกษขามและคณะ. (2549). การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546 – 2547. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ
องคการทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ.
วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล. (2541). การประเมินผลในระบบเปด. กรุงเทพมหานคร:
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร นิดา)
วรรณภา ทองแดง. (2551). การประเมินผลโครงการอยูดีมีสุขในปงบประมาณ 2550:ศึกษาเปรียบ
เทียบระหวางพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่ที่ไมประสบความสําเร็จอําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร.
วิศาล คันธารัตนกุล. (2546). การออกกําลังกายในวัยทํางาน. นนทบุรี : กองออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2546). การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง.
กรุงเทพมหานคร : บี. เจ. เพลท โปรเซสเซอร.
. (2548). การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม.
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. (2545). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:ไดมอน อิน
บิสสิเนต เวิรล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (มปป.). โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาและขยายออยพันธุดี. รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย.
สมคิด พรมจุย. (2542). เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมคิด บางโม. (2546). องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :จูนพับลิชชิง.

94

สมชาย ลี่ทองอิน. (2545). ขยับกายสบายชีวี. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานกิจการองคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ.
สมพงษ เกษมสิน. (2518). การบริหารบุคคลแผนใหม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช.
สมพิศ สุขแสน. (2545). เทคนิคการวางแผนและการประเมินผล: เอกสารประกอบการบรรยาย,
อุตรดิตถ: สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. (2544). วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุพิตร สมาหิโต. (2525). เดินอยางไรถึงจะสุขภาพดี. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย. 5 (ธันวาคม 2525) : หนา 175.
สุรพล กาญจนจิตรา. (2527). การติดตามและการประเมินผลโครงการ.เอกสารประกอบการ
บรรยายในการสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพนักวิชาการดานการตรวจสอบและ
ประเมินผล ศพธ. เขตตาง ๆ ระหวางวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2527.สหกรณออมทรัพย
วิทยาลัยการ ปกครอง กรมการปกครอง.
สุวิมล ติรกานันท. (2550). การประเมินโครงการ: แนวทางสูการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อัจฉรา ปุราคม และคณะ. (2556). คูมือการจัดกิจกรรมทางกายสาหรับผูสูงอายุไทย. นครปฐม:
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
เอนก เหลาโชติ. (2547). การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี.
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Bly, J., R. Jone ; & J. Richardson. (1987). Impact of Worksite Health Promotion on
HealthCare Cost Utilization: Evaluation of Johnson & Johnson Live for Life
Program Journal of the American Medical Association 256: 3235-40.
Lindsay, G., Macmillan, A. and Woodward.(2011). A. Moving urban trips from cars to
bicycles: impact on health and emissions. Australian and New Zealand
Journal of Public Health, 35: 54–60.

95

Robbins, S. P. (1973). The Administration Process: Integrating Theory and Practice.
Englewood Cliff, New Jersey: Pretice – Hall,
Rossi, P.H. & Freeman H.E. (1982). Evaluation: A systematica approach. Beverly Hill,
California: Sage.
Royal Thai Government Gazette.(1999). Determining Plans and Process of
Decentralization to Local Government Organization Act B.E. 2542 (1999)
[Internet]. Bangkok; 1999 p. 48–66.
สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
รัตนะ บัวสนธ. (2561). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและถูกตอง
ในการใช. เขาถึงไดจาก http://www.rattanabb.com/html/CIPP.pdf
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. (2561). กิจกรรมทางกายกิจกรรมดีดี
เพื่อสุขภาพที่ดี. เขาถึงไดจาก https://pathailand.com/paper/8.
Center for Chronic Disease Prevention (CDC). (2013). Comprehensive School Physical
Activity Program. Retrieved from https://www.cdc.gov/healthyschools/
physicalactivity/cspap.htm.
Department of Local Administration.(2018) National Local Authorities Record.
Retrieved from https://www. dla.go.th/work/abt/.
Department Of Provincial Administration.(2018). Population and Housing Statistics –
Population Age Classification. Record. Retrieved from https://www.dopa.go.th/
main/web_index.
World Health Organization. (2010). Global Recommendations on physical activity for
heath. Retrieved from http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_
recommendations/en/.
World Health Organization. (2013). Global action plan for the prevention and control
of NCD 2013-2020. Retrieved from http://www.who.int/nmh/events/ncd_
action_plan/en/.

ภาคผนวก

97

ภาคผนวก ก เครื่องมือในการศึกษา
1. แบบสัมภาษณประเมิน สภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา (สัมภาษณ ผูบริหาร(นายกเทศมนตรี)
หรือผูแทน ผูอาํ นวยการกอง/สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองการศึกษา และผู
ประสานงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2. แบบสัมภาษณประเมิน กระบวนการ (สัมภาษณ ผูอํานวยการกอง/สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ผูอ ํานวยการกองการศึกษา ผูป ระสานงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย และแกนนําชุมชน
3. แบบบันทึกขอมูลประเมินผลผลิต (การดําเนินงานตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
4. แบบสอบถามประเมินผลผลิต (ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย)
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1. แบบสัมภาษณประเมิน สภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา

แบบการสัมภาษณ
---------------------------วัตถุประสงค
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ เพื่อประเมินดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา
วิธีการดําเนินการ
1. ผูสมั ภาษณไดแก ผูศึกษาและเจาหนาทีก่ องกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. ผูใ หสัมภาษณประกอบดวยบุคคล 3 กลุม ดังตอไปนี้
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น(นายกเทศมนตรีหรือผูแทน) แหงละ 1 คน
2.2 ผูอํานวนการกอง/สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แหงละ 1 คน
2.3 ผูอํานวนการกอง/สํานักการศึกษา แหงละ 1 คน
2.4 ผูประสานงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย แหงละ 1 คน
3. ดําเนินการสัมภาษณ การจดบันทึกการสัมภาษณ และการใชแถบบันทึกเสียง
4. ลําดับคําถาม มี ดังนี้
บันทึกผูสัมภาษณ
1. วันที่ ....................... เดือน.........................................พ.ศ. .................. เวลา .................
2. สถานที่ .............................................................................................................................
ผูใหสมั ภาษณ .............................................................................................................................................
ดานสภาพแวดลอม
1.ทานมีความเขาใจในความหมายและประโยชนของกิจกรรมทางกายอยางไร
- ความหมายกิจกรรมทางกาย....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
- ประโยชนของกิจกรรมทางกาย................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.ทานคิดวาเทศบาลมีความพรอมของผูบริหารและเจาหนาที่ ในการสงเสริมกิจกรรมทางกายหรือไม
พรอม
ไมพรอม
เหตุผล ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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3.เทศบาลไดมกี ารวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อใชในการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมการสงเสริมกิจกรรม
มี
ไมมี
ขอมูลจาก.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ดานปจจัยนําเขา
1.ทานคิดวาเทศบาลมีความพรอมในดานทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
หรือไม
พรอม
ไมพรอม
เหตุผล............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. .ทานคิดวาเทศบาลมีความพรอมในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย
ในพื้นที่หรือไม
พรอม
ไมพรอม
เหตุผล ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. .ทานคิดวาเทศบาลมีความพรอมดานวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานสงเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่
หรือไม
พรอม
ไมพรอม
เหตุผล ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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2. แบบสัมภาษณประเมิน กระบวนการ

แบบการสัมภาษณ
---------------------------วัตถุประสงค
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ เพื่อประเมินดานกระบวนงาน
วิธีการดําเนินการ
1. ผูสมั ภาษณไดแก ผูศึกษาและเจาหนาทีก่ องกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. ผูใ หสัมภาษณประกอบดวยบุคคล 3 กลุม ดังตอไปนี้
2.1 ผูอํานวนการกอง/สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แหงละ 1 คน
2.2 ผูอํานวนการกอง/สํานักการศึกษา แหงละ 1 คน
2.3 ผูประสานงานสงเสริมกิจกรรมทางกาย แหงละ 1 คน
2.4 แกนนําชุมชน แหงละ 2 คน
3. ดําเนินการสัมภาษณ การจดบันทึกการสัมภาษณ และการใชแถบบันทึกเสียง
4. ลําดับคําถาม มี ดังนี้
บันทึกผูสัมภาษณ
1. วันที่ ....................... เดือน.........................................พ.ศ. .................. เวลา .................
2. สถานที่ .............................................................................................................................
ผูใหสมั ภาษณ .............................................................................................................................................
ดานกระบวนงาน
1.เทศบาลมีการสรางการมีสวนรวมขององคกรและประชาชนในพื้นที่หรือไม
มี
ไมมี
อยางไร...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอมูลจาก.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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2.ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายใหกับประชาชนเทศบาลไดคํานึงถึงความตองการของ
ชุมชนในพื้นที่หรือไม
มี
ไมมี
ทําอยางไร.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอมูลจาก.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.เทศบาลไดมกี ารการควบคุมกํากับการดําเนินงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายหรือไม
มี
ไมมี
ทําอยางไร.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอมูลจาก.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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3. แบบบันทึกขอมูลประเมินผลผลิต (การดําเนินงานตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ)
แบบบันทึกขอมูล
ประเมินการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชื่อหนวยงาน................................................................................................................................................
ที่อยู.............................................................................................................................................................
วันที่........................เดือน.....................................................พ.ศ.........................
สิ่งนําเขา
องคประกอบ
ขอมูลการบริหาร
มี ไมมี
หมายเหตุ
1.บุคลากร
1.1 มีบุคลากรรับผิดชอบในการ
ประสานงานสงเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพประจําอยางนอย 1
คน
1.2 มีบุคลากรที่มีความรูดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา หรือพล
ศึกษา หรือมีประสบการณการ
ทํางานดานการสงเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ
1.3 มีการสงเสิรมใหมกี ารพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในดานการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายอยาง
ตอเนื่อง (เปนประจําทุกป)
2.งบประมาณ
2.1 มีการจัดสรรงบประมาณใน
การสงเสริมกิจกรรมทางกายทุก
กลุมวัย และสถานที่ที่เอื้อตอ
กิจกรรมทางกาย
2.2 มีการสนับสนุนงบประมาณใน
การสงเสริมกิจกรรมทางกายอยาง
ตอเนื่องทุกป
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องคประกอบ
3.วัสดุสิ่งของ

ขอมูลการบริหาร
3.1 มีการสนับสนุนตรงกับความ
ตองการของประชาชน
3.2 ชุมชนมีระบบการตรวจสอบ
ดูแล รักษา เครื่องมือ/อุปกรณ
สถานที่ โดยมีการบันทึกขอมูลและ
มีเจาหนาที่ในการดูแลรักษาของ
แตละชุมชน

กระบวนการบริหาร
องคประกอบ
ขอมูลการบริหาร
1.วางแผน
1.1 มีการวางแผนหรือจัดทํา
โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําป
1.2 มีการวางแผนหรือจัดทํา
โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
กิจกรรมทางกายในแผนสามป
หรือแผนยุทธศาสตรของเทศบาล
2.การจัดองคกร 2.1 มีการมอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายทั้งหนวยงานหลักและ
สนับสนุน
2.2 มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ของหนวยงานรับผิดชอบการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายอยาง
ชัดเจน
3.การนําองคกร
3.1 ผูนําเปนตนแบบในการมี
กิจกรรมทางกาย
3.2 มีระบบการขับเคลื่อนการ
สงเสริมกิจกรรทางกายลงสูชุมชน

มี

ไมมี

หมายเหตุ

มี

ไมมี

หมายเหตุ
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องคประกอบ

4.การควบคุม

ขอมูลการบริหาร
3.3 มีการประชาสัมพันธการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายสูชุมชน
4.1 มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางกายอยางนอยปละ 2
ครั้ง
4.2 มีการทบทวนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่
ไดดําเนินงานที่ผานมา

ผลลัพธ
องคประกอบ
ขอมูลการบริหาร
1.มีการจัดกิจกรรม 1.1 มีความคลุมทุกกลุม วัย
ครอบคลุมทุกกลุม (ปฐมวัยจนถึงวัยสูงอายุ)
วัย
1.2 มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
อยางนอยเปนเวลา 3 ป
2.สถานที่ที่เอือ้ ตอ 2.1 มีสถานที่ หรือพื้นที่ที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทาง การมีกิจกรรมทางกายของ
ประชาชนทุกกลุมวัย
กาย
2.2 สถานที่มีความสะดวกในการ
เดินทางและปลอดภัย

มี

ไมมี

หมายเหตุ

มี

ไมมี

หมายเหตุ
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4. แบบสอบถามประเมินผลผลิต (ความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ทเี่ อื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบั บริการ
สถานทีท่ ี่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย และเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
-------------------------------------------------วัตถุประสงค เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการเขาใชสถานที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรม
ทางกาย (สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา) และการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ใสเครือ่ งหมาย ใน  หรือเติมขอความที่ตรงกับ
ขอมูลของทาน)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ.....................ป
3. อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงาน/ลูกจางเอกชน  เกษตรกรรม
 อื่น ๆ .............................
4. การมาใชบริการ .................................ตอสัปดาห
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอสถานที่และการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
(ใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด)
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ คอนขาง เฉย ๆ ไมคอย ไม
มาก พอใจ
พอใจ พอใจ

1. มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2. ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3. การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4. มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6 รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7. การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8. ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9. เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข ขอมูลการประเมินผลผลิต
1. ผลสรุปการการดําเนินงานตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
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1. ผลสรุปการการดําเนินงานตามรูปแบบการบริการจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตารางที่ ผ.1 การบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ในดานสิ่งนําเขา (Input) และการจัดการ (Process)
อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

เมืองขนาดใหญ
1 . เ ท ศ บ า ล น ค ร -มีบุคลากรจากกองการแพทย
เชียงราย
-มีครูพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลทัง้ 8 แหง
-นักวิทยาศาสตรการกีฬาใน
โรงเรียน 2 แหง
-สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการ
พัฒนาตอเนื่อง

-เทศบาล 46 ลาน
บาทและกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 5
ลานบาท
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 5 โครการ วัย
เรียนวัยรุน 14
โครงการ วัยทํางาน 4
โครงการ วัยผูสงู อายุ
5 โครงการ กลุมพิเศษ
2 โครงการ ดาน
สถานที่ 28 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
9 โครงการ

-สนั บ สนุ น อุ ป กรณ
และสถานที่จํานวน
13 แหง
- เครื่ อ งออกกํ า ลั ง
กายกลางแจง
- ชุ ม ชนรั บ ผิ ด ชอบ
ดู แ ลมี ก ารบั น ทึ ก
ขอมูลอุปกรณตางๆ
และมี ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดู แ ลรั ก ษา
อุปกรณตางๆ

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

-กองแพทยเปนหลัก
-กองชาง
-สํานักการศึกษา
-ชมรม/เครือขาย

-ผูนําเปนตนแบบเขารวม
กิจกรรมปนจักรยาน
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร หนังสือราชการ
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน
ปาย กิจกรรม

-ประชุมติดตามผล 3
ครั้งตอป
- มีการทบทวน และ
จัดทําแผนแกไข
ถอดบทเรียนใน
ชุมชน
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

2 . เ ท ศ บ า ล น ค ร -บุคลากรจากสํานักการ
พิษณุโลก
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
สํานักการศึกษา กอง
สวัสดิการสังคม
-นักวิทยาศาสตรการกีฬา
ปฏิบัตงิ านที่ศูนยสขุ ภาพ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-ครูพลศึกษาโรงเรียนในสังกัด
-พัฒนาศักยภาพ แกนนํา
ชุมชน แกนนําชมรมออกกําลัง
กาย

3 . เ ท ศ บ า ล น ค ร -บุคลากรที่จากสํานัก
นครสวรรค
การศึกษา สํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม สํานักการ
ชาง
-ครูพลศึกษาจากโรงเรียน
เทศบาล
-บุคลากรไดมีการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง

-เทศบาล 31 ลานบาท
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 2 โครการ วัย
เรียนวัยรุน 9
โครงการ วัยทํางาน 7
โครงการ วัยผูสงู อายุ
4 โครงการ กลุมพิเศษ
1 โครงการ ดาน
สถานที่ 9 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
5 โครงการ
-เทศบาล 291 ลานบาท
-งบสงเสริมกีฬา 55
ลานบาท
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 4 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 15
โครงการ วัยทํางาน 8

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

-สนับสนุนสถานที่
และอุปกรณใหกบั
ชมรมและชุมชน
เปนประจําทุกป
-พัฒนาสถานที่เอือ้
ตอกิจกรรมทางกาย

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

-สํานักการศึกษาเปน
หลัก
-สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
-สํานักการชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม

- นายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารเขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร หนังสือราชการ
มอบหนวยงานปฏิบัติลง
ชุมชน ประชุมประชาคม
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน
ปาย รถประชาสัมพันธ
จัดอบรม/กิจกรรม

-ประชุมติดตามผล
เดือนละ 1 ครั้ง
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ

-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณการออก
กําลังกายและการ
ประกอบอาชีพ
-พัฒนา สถานที่ที่
เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

-สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-สํานักการศึกษา
-สํานักการชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม

-ผูนําเปนตนแบบปน
จักรยานและการเดิน
อยางตอเนื่อง
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร ประสานงาน
เครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน
ปาย กิจกรรม

-ประชุมติดตามผล 3
ครั้ง ตอป
-ถอดบทเรียน
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

4. เทศบาลนครภูเก็ต

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

-บุคลากรจากสํานักการศึกษา
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม กอง
การแพทย และสํานักการชาง
–หนวยงานอื่น เชน การกีฬา
แหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
สมาคมกีฬาแหงจังหวัดภูเก็ต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต

โครงการ วัยผูสงู อายุ
3 โครงการ กลุมพิเศษ
1 โครงการ ดาน
สถานที่ 21 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
8 โครงการ
-เทศบาล 25 ลานบาท
-จากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
-กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 2 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 4
โครงการ วัยทํางาน 3
โครงการ วัยผูสงู อายุ
2 โครงการ ดาน
สถานที่ 12 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
3 โครงการ

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

-จัดสรรวัสดุใชใน
การออกกําลังกาย
และใชสงเสริม
อาชีพในชุมชน
-สนับสนุนลานกีฬา
และอุปกรณแก
หนวยงานอื่นและ
ชุมชน

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

-สํานักการศึกษาเปน
หลัก
-กองแพทย
-สํานักการชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม
-เครือขายชมรมฯ

-ผูนําเปนตนแบบ นําปน
จักรยาน แอโรบิก
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร รถ
ประชาสัมพันธ แผนปาย
จัดกิจกรรม

การควบคุม

-ประชุมติดตามผล
เดือนละ 2 ครั้ง
-สําหรับงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ติดตามทุก 2 เดือน
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

เมืองขนาดกลาง
1.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

- บุคลากรจบวิทยาศาสตรการ
กีฬา จํานวน 2 คนรับผิดชอบ
-กองการศึกษา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการ
สังคม กองวิชาการและแผนงาน
-ครูพลศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 4 แหง
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

-เทศบาล 4 ลานบาท
(ยังไมรวมการบํารุง
สถานที่)
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุม สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 5 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 10
โครงการ วัยทํางาน 6
โครงการ วัยผูสงู อายุ
4 โครงการ กลุมพิเศษ
1 โครงการ ดาน
สถานที่ 14 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
9 โครงการ
2 . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง -บุคลากรจากกองสาธารณสุข รอยละ 40จาก
หนองบัวลําภู
และสิ่งแวดลอม กองการศึกษา งบประมาณกองทุน
กองสวัสดิการสังคม และกอง หลักประกันสุขภาพชาง -หนวยงานอืน่ ที่ใหความ กลุมสตรีและเด็ก
รวมมือ เชน มหาวิทยาลัยราช ปฐมวัย 2 โครการ
ภัฏอุดรธานี โรงเรียน และจาก วัยเรียนวัยรุน 7

-สนับสนุนสถานที่ 8
ชุมชน
-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ 9 ชุมชน
(ชุมชนดูแลรักษา)
-พัฒนาสวน
สาธารณะ 3 แหง
สนามฟุตซอล
โรงยิม

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-กองการศึกษา
-กองชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม

-ผูนําเปนตนแบบ
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร รถ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่
แผนปาย ผานประธาน
ชุมชน อสม. และแกนนํา
สุขภาพของชุมชน

-ประชุมติดตามผล
ทุกเดือน
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ

-สนับสนุนสถานที่
ใหกบั ชมรม ชุมชน
และหนวยงาน
-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ
(ชุมชนดูแลรักษา)

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-กองการศึกษา
-กองชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม

-ผูนําเปนตนแบบ
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน

-ประชุมติดตามผล ป
ละ 1ครั้ง
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
–พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่
และแกนนําชมรมอยางตอเนื่อง

โครงการ วัยทํางาน 9
โครงการ วัยผูสงู อายุ
4 โครงการ กลุมพิเศษ
1 โครงการ ดาน
สถานที่ 10 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
3 โครงการ
3.เทศบาลเมื อ งวั ง น้ํ า -บุคลากรจากกองสาธารณสุข -เทศบาล 10 ลานบาท
เย็น จังหวัดสระแกว
และสิ่งแวดลอม กองการศึกษา -จากกรมสงเสริมการ
กองสวัสดิการสังคม และกอง ปกครองสวนทองถิ่น
ชาง –โรงเรียนในเขตเทศบาล -จากภาคเอกชน
-พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ -กองทุนหลักประกัน
และแกนนําการออกกําลังกาย สุขภาพ
อยางตอเนื่อง
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 4 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 13
โครงการ วัยทํางาน 7
โครงการ วัยผูสงู อายุ 5
โครงการ กลุม พิเศษ 1
โครงการ ดานสถานที่
14 โครงการ วัฒนธรรม
ทองเที่ยว 7 โครงการ

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

-สรางทางเพื่อความ -แผนพัฒนาทองถิน่
สะดวกในการทํานา 4 ป
ทําไร อื่น ๆ

-จัดสรรวัสดุอปุ กรณ
ออกกําลังกาย และ
สงเสริมอาชีพใน
ชุมชนและ
หนวยงาน
-จัดสรางสถานที่
ออกกําลังกายใน
ชุมชนและ
สวนกลาง

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

การควบคุม

ปาย จัดกิจกรรม

-กองการศึกษาเปนหลัก
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
-กองชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม

-ผูนําเปนตนแบบ
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน
ปาย จัดกิจกรรม

-ประชุมติดตามผล
เดือนละ 1-2ครั้ง
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

4 . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง -ผูรับผิดชอบจากกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
อางทอง
รวมกับกองการศึกษา กองชาง
-พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่
อยางตอเนื่อง

-จัดสรรวัสดุสิ่งของ
ออกกําลังกายและ
กีฬาใหกับชุมชน
โรงเรียน ชมรม
ตางๆ
-สรางสถานที่ออก
กําลังกาย ทางเดิน
ทางปนจักรยานใน
ชุมชนและ
สวนกลาง

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
-แผนพัฒนา 3 ป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-กองการศึกษา
-กองชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม
-อสม. รพ.อางทอง
ชมรม เครือขายชุมชน

-ผูนําเปนตนแบบ
-ประชุมติดตามผล
-สั่งการผานประชุมคณะ ทุกเดือน
บริหาร ใหหนวยงาน
-ประเมินผลโครงการ
ประสานงานเครือขาย จากงบกองทุน
ประชุมประชาคม
หลักประกันสุขภาพ
-ประชาสัมพันธผา นเสียง ทุกปงบประมาณ
รถประชาสัมพันธ
วารสาร แผนปาย รณรงค
สรางกระแส

5.เทศบาลเมืองสตูล

-สถานที่เอื้อการมี
กิจกรรมทางกาย
สนามกีฬา สนามเด็ก
เลน ศูนย
วิทยาศาสตรการกีฬา
ทางเดิน ทางปน
จักรยาน
-สนับสนุนวัสดุ

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
--แผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-กองการศึกษา
-กองชาง
-กองสวัสดิการและ
สังคม
-กองวิชาการและ
แผนงาน

-ผูนําเปนตนแบบ
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร หนังสือราชการ
ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
ตามสาย วารสาร แผน
ปาย จัดกิจกรรม

-เทศบาล 70 ลาน
บาท
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 3 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 16
โครงการ วัยทํางาน 9
โครงการ วัยผูสงู อายุ
7 โครงการ กลุมพิเศษ
3 โครงการ ดาน
สถานที่ 13 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
2 โครงการ
-บุคลากรจากกองสาธารณสุข -เทศบาล 7 ลานบาท
และสิ่งแวดลอม กองการศึกษา -กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 3 ลานบาท
กองสวัสดิการและสังคม
-งบพัฒนาจังหวัด
-นักวิทยาศาสตรการกีฬา
-งบองคการบริหาร
จํานวน 2 คน
-ครูพลศึกษาจากสถานศึกษาใน สวนจังหวัด
-กรมสงเสริมการ
สังกัด จํานวน 3 แหง
-บุคลากรผูร ับผิดชอบงานไดรับ ปกครองทองถิ่น

-ประชุมติดตามผล
ทุกไตรมาส
ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ
การอบรมอยางตอเนื่อง

เมืองขนาดเล็ก
1.เทศบาลตํ า บลน้ํ า -บุคลากรจากกองสาธารณสุข
ปลีก
และสิง่ แวดลอม กองการศึกษา
กองชาง กองคลังและสํานัก
ปลัด
-หนวยงานอื่นที่ใหความรวมมือ
จากโรงเรียน หนวยงานราชการ
และชมรมตาง ๆ

วัสดุอุปกรณ

-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 2 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 9
โครงการ วัยทํางาน 7
โครงการ วัยผูสงู อายุ
2 โครงการ กลุมพิเศษ
1 โครงการ ดาน
สถานที่ 16 โครงการ
วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
4 โครงการ

อุปกรณ.ชุมชน
ตางๆ และเครื่อง
การออกกําลังกาย
ในชุมชน
(ชุมชนดูแลรักษา)

-เทศบาล 5 ลานบาท
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 3 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 8
โครงการ วัยทํางาน
11 โครงการ
วัยผูสูงอายุ 4
โครงการ ดานสถานที่
13 โครงการ

-สนับสนุนวัสดุ
สิ่งของการออก
กําลังกายและกีฬา
และสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน หนวยงาน
ตาง ๆ
-พัฒนาสถานที่ออก
กําลังกาย ทางเดิน
ทางปนจักรยาน

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

-อสม. รพ.สตูล

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําป
--แผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-สํานักงานปลัดฯ
-กองชาง

-ผูนําเปนตนแบบ
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร หนังสือราชการ
ประสานงานเครือขาย
ผานการประชุม
ประชาคม

-ประชุมติดตามผล
เดือนละ 1 ครั้ง
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

2.เทศบาลตํ า บลแวง -บุคลากรจากกองสาธารณสุข
นอย
และสิง่ แวดลอม โรงเรียน
เทศบาลตําบลแวงนอย กอง
คลัง กองชาง และสํานัก
ปลัดเทศบาล
-หนวยงานอื่น ๆ เชนโรงเรียน
ในอําเภอ
-พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ
แกนนําชมรมอยางตอเนื่อง

3.เทศบาลตํ า บลท า -กองการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
ยาง
–หนวยงานอืน่ ที่มสี วนรวม เชน
โรงเรียน องคการบริหารสวน
จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ชุมชน ชมรม

วัฒนธรรม ทองเทีย่ ว
5 โครงการ
-เทศบาล 3 ลานบาท
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
-เงินบริจาคเอกชน
-กลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 5 โครการ
วัยเรียนวัยรุน 11
โครงการ วัยทํางาน
14โครงการ
วัยผูสูงอายุ 4โครงการ
ดานสถานที่ 9
โครงการ วัฒนธรรม
ทองเที่ยว 4 โครงการ
-เทศบาล 8 ลานบาท
-งบจากองคกรบริหาร
สวนจังหวัด
-งบบริหารจัดการของ
แตละชมรมจัดหาเอง

วัสดุอุปกรณ

การวางแผน

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ

การควบคุม

-จัดสรางสนาม
ฟุตบอลในโรงเรียน
ลานกีฬา ทางปน
จักรยานในชุมชน
สวนสาธารณะ
-สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณใหกับชมรม
-สรางทางสําหรับไป
ทํานา ทําไร

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
--แผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก
-กองการศึกษา
-กองชาง
-เครือขายภาค
ประชาชน

-ผูนําเปนตนแบบ เลน
ฟุตบอล ปนจักรยาน แอ
โรบิก
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร หนังสือราชการ
ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย
-ประชาสัมพันธผา นเสียง
รถประชาสัมพันธ
วารสาร แผนปาย จัด
กิจกรรม

-ประชุมติดตามผล
เดือนละ 1 ครั้ง
-ประเมินผลโครงการ
จากงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทุกปงบประมาณ

-สนับสนุนสถานที่
ใหกบั ชุมชนและใน
สวนกลาง
-จัดสรรเครื่องออก
กําลังกาย อุปกรณ

-มีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร
-โครงการในแผนเทศ
บัญญัติงบประมาณ

-กองการศึกษาเปนหลัก
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
-กองชาง
-หนวยงานราชการใน

-ผูนําเปนตนแบบนําออก
กําลังกาย
-สั่งการผานประชุมคณะ
บริหาร ใหหนวยงาน
ประสานงานเครือขาย

-จัดตัง้ คณะทํางาน
ติดตามประเมินผล
นิเทศงานแลว
รายงานตอที่ประชุม
คณะบริหาร
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อปท.

สิ่งนํานําเขา (Input)
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

-พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ -กลุมสตรีและเด็ก
กีฬา เครื่องเลน
และแกนนําการออกกําลังกาย ปฐมวัย 5 โครการ
สําหรับเด็กใหกับ
อยางตอเนื่อง
วัยเรียนวัยรุน 9
ชุมชน
โครงการ วัยทํางาน
12โครงการ
วัยผูสูงอายุ 5โครงการ
กลุมพิเศษ 1 โครงการ
ดานสถานที่ 17
โครงการ วัฒนธรรม
ทองเที่ยว 7 โครงการ

การวางแผน
รายจายประจําป
--แผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป

การจัดการ (Process)
การจัดองคการ
การสั่งการ
เขตเทศบาล

การควบคุม

-ประชาสัมพันธผา นเสียง -ประเมินความพึง
วารสาร แผนปาย จัด พอใจแลวรายงานผล
ตอที่ประชุมคณะ
กิจกรรม
บริหาร
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ตารางที่ ผ.2 แสดงผลลัพธจากการบริหารจัดการสงเสริมกิจกรรมทางกายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อปท.
เมืองขนาดใหญ
1. เทศบาลนคร
เชียงราย

2. เทศบาลนคร
พิษณุโลก

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

-เคลื่อนไหวรางกาย
ประมาณ 160 นาทีตอวัน
โดยการเลนกลางแจงใน
หองเรียน งานศิลปะ ทํา
เกษตร ทําความสะอาด
สถานที่ แขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย

-นันทนาการ เลนกีฬา ทํา
เกษตร พลศึกษา จํานวน
18 โครงการ
--เดินเปลี่ยนคาบ/ทําความ
สะอาดโรงเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-นโยบายวายน้ําเปนทุกคน

-ชมรมออกกําลังกาย 6
ชมรม
-กิจกรรมใหความรูกลุม
สถานประกอบการ
-จัดแขงขันกีฬาในชุมชน
และหนวยงานตางๆ

-จัดตั้งมหาลัยวัยที่สาม
-ชมรม 4 ชมรม
-จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ชีวิตและสังคม

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย

-งานเชียงรายดอกไม
งาม
-ปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพ
-กิจกรรมผจญภัย
ลองเรือ นั่งชางชมไพร
เดินปา มอเตอรไซต
วิบาก
-ถนนวัฒนธรรม
เชียงราย ถนนคนเดิน
-กิจกรรมในหองเรียน -พลศึกษา เลนกีฬา ฝก
-ชมรมออกกําลังกาย 21 -ศูนยสุขภาพผูสูงอายุ 4 มุม -วันสงกรานต ถนนกลวย
การเลนที่แจง ออกกําลัง อาชีพ ลูกเสือ-เนตรนารี ชมรม
เมือง
ตาก
กาย การเลนพื้นบาน
เลนดนตรี
-กิจกรรมใหความรูกลุม -ชมรม 4 ชมรม
-สงเสริมการใชจักรยาน
แขงขันกีฬา ทําความ
-เดินเปลี่ยนคาบ/ทําความ สถานประกอบการ
-กิจกรรมสงเสริมทักษะ ในชีวิตประจําวัน
-จัดแขงขันกีฬาและออก ชีวิตและสังคม แขงกีฬา -การแขงขันเรือยาว
สะอาดสถานที่
สะอาดโรงเรียน
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ -นโยบายปนจักรยานมา กําลังกายในชุมชน
-ถนนคนเดินพิษณุโลก
หนวยงาน
ตอการมีกิจกรรมทางกาย โรงเรียน.
-ปนจักรยานเติมอากาศ

-พื้นที่สีเขียวมีเสนทางปน
จักรยานในเมือง
-สวนสาธารณ 17 แหง (มี
สนามกีฬา)
-ลานกีฬา/สถานที่จัดกิจกรรม
ในชุมชน 9 แหง สระวายน้ําใน
โรงเรียน 2 แหง

-เสนทางปนจักรยานในเมือง
-สวนสาธารณะ3 แหง
-ลานกีฬา(แอโรบิค) 58 แหง
-สนามเด็กเลน 12 แหง
-ลานออกกําลังกายในชุมชน
58 แหง
-ฟตเนส 1แหง
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อปท.

3. เทศบาลนคร
นครสวรรค

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-กิจกรรมในหองเรียน -พลศึกษา เลนกีฬา ฝก
การเลนที่แจง ออกกําลัง อาชีพ เลนดนตรี
กาย แขงขันกีฬา ทํา
- ทําความสะอาดโรงเรียน
ความสะอาดสถานที่
-สงเสริมเปนนักกีฬาอาชีพ
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ -จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย การมีกิจกรรมทางกาย
-จัดถนนเด็กเดิน สงเสริม
ฝกปนจักรยานถูกตองตาม
กฎจราจร
-ชมรมออกกําลังกายใน
ชุมชน

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย
ในคูคลองสาธารณะ

-ชมรมออกกําลังกาย 9
ชมรม
--กิจกรรมใหความรูกลุม
สถานประกอบการ
-จัดกิจกรมออกกําลังกาย
แขงขันกีฬาชุมชน
หนวยงาน

-ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
-ชมรม 6 ชมรม
-จัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูสูงอายุรวมทํากิจกรรม

-มหกรรมกีฬาขามป
-ปนจักรยานในการ
ทองเที่ยวและ
ชีวิตประจําวัน
-การแขงขันเรือยาว
-ถนนคนเดินเมืองสี่แคว

-สนามกีฬาจังหวัด อาคารในรม
5 อาคาร
-สวนสาธารณะ4 แหง
-สนามกีฬา/ลานกีฬากลางแจง
82 แหง
-สนามเด็กเลน 27 แหง
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อปท.
4. เทศบาลนคร
ภูเก็ต

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

-กิจกรรมในหองเรียน
การเลนกลางแจง การ
เลนพื้นบาน
-ทําอาหาร/ทําความ
สะอาดสถานที่
-การแขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

เมืองขนาดกลาง
1. เทศบาลเมื อ ง -กิจกรรมในหองเรียน
ชัยภูมิ
การเลนกลางแจง การ
เลนตามจินตนาการ
- ทําความสะอาดสถานที่
-การแขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย
-โครงการมหัศจรรยพัน

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย

-พลศึกษา เลนกีฬา ฝก
อาชีพ ลูกเสือ-เนตรนารี
เลนดนตรี การแขงขันกีฬา
-ฝกความเปนเลิศดานกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-อบรมกิจกรรมภาคฤดูรอน
-จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
-เขารวมชมรมกีฬาของ
เทศบาลแนะนําการเลน
กีฬา

-ชมรมออกกําลังกาย 14
ชมรม
-จัดแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ 21ชุมชน
-แขงขันกีฬาประเพณี
ภาครัฐ เอกชน 6 ชมรม

-ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
-ชมรม 4 ชมรม
-กิจกรรมสงเสริมทักษะ
ชีวิตและสังคม
-การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ

-เทศกาลตรุษจีน-ยอน
อดีตเมืองภูเก็ต
-ปนจักรยานตามรอย
อดีตล้ําคาจากยุคเกาสู
ยุคใหม
-การแขงขันกีฬาตกปลา
-ถนนคนเดินภูเก็ต
หลาดใหญ

-ศูนยกีฬาเยาวชนเทศบาลนคร
ภูเก็ต (บางสนามเปด 24 ชม. ผู
เลนเปด-ปดไฟเอง)
-สวนสาธารณะ3 แหง
-ทางเดินในตัวเมืองกับ
สถาปตยกรรม “ชิโน-โปตุกีส”
-ลานออกกําลังกายในชุมชน

-พลศึกษา ออกกําลังกาย
ตอนเชา การทําเกษตร การ
ฝกอาชีพ ทักษะการใชชีวิต
-ทําความสะอาดหองเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย

-ชมรมออกกําลังกาย 4
ชมรม
-นโยบายพนักงาน
เทศบาลออกกําลังกาย
9.00 น.ทุกวัน
-จัดแขงขันกีฬาชุมชน
-สนับสนุนชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมกิจกรรมทางกาย

-โรงเรียนสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
-ชมรม 4 ชมรม
-จัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูสูงอายุรวมทํากิจกรรม
-การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ

-ประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจาพอพญาแล
-ปนจักรยานเพื่อ
สุขภาพในหลายโอกาส

-ศูนยเยาวชนเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ
-สวนสาธารณะ3 แหง
-ลานออกกําลังกายในชุมชน 7
แหง
-สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
-สถาบันการพลศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ
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อปท.
2. เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู

3. เทศบาลเมือง
สระแกว

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

วัน
-กิจกรรมในหองเรียน
การเลนกลางแจง การ
ออกกําลังกาย
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

-จัดกิจกรรมไดเคลื่อนไหว
160 นาทีตอวัน
ประกอบดวยออกกําลัง
กาย วายน้ํา เลน
กลางแจง เลนตาม
จินตนาการ ทําเกษตร
-ทําอาหาร/ทําความ
สะอาดสถานที่
-การแขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทาง
กาย

-พลศึกษา แขงขันกีฬา การ
ทําเกษตร การฝกอาชีพ
-ทําความสะอาดหองเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย

-พลศึกษา เลนกีฬา ฝก
อาชีพ ลูกเสือ-เนตรนารี
การแขงขันกีฬา ทักษะการ
ใชชีวิต
-เดินเปลี่ยนคาบเรียน /ทํา
ความสะอาดโรงเรียน
-นโยบายวายน้ําเปนทุกคน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย

ในชุมขนเอง
-ชมรมออกกําลังกาย 5
ชมรม
-สงเสริมออกกําลังกาย
และเลนกีฬาของเทศบาล
และชุมชน
-สนับสนุนการเตน
บาสโลปในชุมชน
-ชมรมออกกําลังกาย 5
ชมรม
-สงเสริมออกกําลังกาย
เลนกีฬาของเทศบาลและ
ชุมชน
-สนับสนุนอุปกรณ
สถานที่ในชุมชน

-โรงเรียนผูสูงอายุ
-ชมรม 2 ชมรม
--จัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูสูงอายุรวมทํากิจกรรม

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย
-งานสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
-งานประเพณีบุญบั้งไฟ
-สืบสานประเพณีลง
แขกเกี่ยวขาว

-สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1
-สวนสาธารณะนเรศวรมหาราช
-ลานออกกําลังกายในชุมชน ใน
เทศบาล
-จัดทําผังเมืองในตลาด
-ทางจักรยานในสวนสาธารณะ
เชื่อมสถานที่ราชการ
-โรงเรียนผูสูงอายุ หลักสูตร -จัดการแขงขันจักรยาน -สนามกีฬาและสวนสาธารณะ
2 ป 6 เดือน
ทางไกล
บริเวณเทศบาล
-ชมรม 1 ชมรม
-เสนทางปนจักรยาน
-กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
-ลานออกกําลังกายในชุมชน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โรงเรียนและวัด
-เสนทางปนจักรยาน
-สนามกีฬาในโรงเรียนมัธยมฯ
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อปท.

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

4. เทศบาลเมือง
อางทอง

-กิจกรรมในหองเรียน
เลนกลางแจง ออกกําลัง
กาย
-ฝกทําอาหาร
-ทําความสะอาดสถานที่
-แขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

5. เทศบาลสตูล

-กิจกรรมในหองเรียน
เลนกลางแจง
-ฝกทําอาหาร ทําเกษตร
ประดิษฐของจาก
ธรรมชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น
-แขงขันกีฬา
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

-ชมรมออกกําลังกาย 4
ชมรม
-สงเสริมการออกกําลัง
กาย เลนกีฬาของ
เทศบาลและชุมชน
-เตนออกกําลังกายใน
ตลาดเทศบาล
-ชุมชน อสม.มีความ
เขมแข็ง มีสวนรวม
กิจกรรมกับเทศบาล
-พลศึกษา ฝกอาชีพ ทํา -ชมรมออกกําลังกาย 18
เกษตร การแขงขันกีฬา ชมรม
วายน้ํา
-สงเสริมออกกําลังกาย
-ทําความสะอาดโรงเรียน เลนกีฬาของเทศบาลและ
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ ชุมชน 17 ชุมชน
การมีกิจกรรมทางกาย
-สนับสนุนอุปกรณและ
-การแขงขันกีฬานักเรียน สถานที่ในชุมชน
-การอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน
-เขารวมชมรมออกกําลัง
-พลศึกษา ฝกมวยไทย
-การเรียนนอกหองเรียน
-ฝกดนตรีสากล/ไทย
-ทําความสะอาดโรงเรียน
-สงเสริมทักษะอาชีพ การ
ทําเกษตร
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-จัดตั้งสภาเด็ก

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย

-ศูนยการเรียนรูผูสูงอายุ
-ชมรม 5 ชมรม
-กิจกรรมสงเสริมทักษะ
ชีวิตและสังคม
-นวัตกรรมตารางเกาชองรํา
วงมาตรฐาน
-มีสวนรวมกับกิจกรรมของ
เทศบาลอยางเขมแข็ง

-อางทองปดเมืองปน ปน
สุขใจในอางทอง
-งานประเพณีวัน
สงกรานต

-สวนสุขภาพและสวนน้ําเฉลิม
พระเกียรติ
-ลานกิจกรรมหนาเทศบาล
-สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน
4 แหง

-โรงเรียนผูสูงอายุ
-ชมรม 4 ชมรม
-สงเสริมใหผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน ลดภาวะ
ติดบาน

-งานสมิลังเกมส
-สนามกีฬารัชกิจประการ
-กิจกรรมปนและเดินใน -ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
โอกาสตาง ๆ
-สวนสาธารณะเขาโตะพญาวัง
-Walk Way คลองมาบัง
-ทางเดินริมทะเลและทางปน
จักรยาน
-ลานกีฬาในชุมชน 9 แหง
-ลานกีฬาบริเวณเทศบาลและ
โรงเรียน
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อปท.

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย

กายในชุมชน
เมืองขนาดเล็ก
1. เทศบาลตําบล
น้ําปลีก

2. เทศบาลตําบล
แวงนอย

-กิจกรรมในหองเรียน
เลนกลางแจง การเลน
ตามจินตนาการ
-การทําความสะอาด
สถานที่
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย
-กิจกรรมในหองเรียน
เลนกลางแจง ออกกําลัง
กายฝกทําอาหาร ทํา
การเกษตร
-ทําความสะอาดโรงเรียน.
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

-พลศึกษา ฝกอาชีพ ทํา
เกษตร ออกกําลังกายตอน
เชา เดินเปลี่ยนคาบเรียน
-ทําความสะอาดโรงเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-เขารวมชมรมออกกําลัง
กาย/กีฬาในโรงเรียน
-พลศึกษา ทําเกษตร ออก
กําลังกายตอนเชา
สนับสนุนการเลนกีฬา การ
ดนตรี
-ทําความสะอาดโรงเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-การแขงขันกีฬานักเรียน/
กีฬาเยาวชน
-การอบรมการเลนฟุตบอล

-ชมรมออกกําลังกาย 4
ชมรม
-สงเสริมออกกําลังกาย
เลนกีฬาของเทศบาลและ
ชุมชน

-โรงเรียนผูสูงอายุ
-ชมรม 3 ชมรม
-สงเสริมใหผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน สราง
อาชีพใหกับผูสูงอายุ

-การแขงขันกีฬาชุมชนใน -สนามกีฬาในโรงเรียน
งานบุญประเพณีบุญบาน -สวนสาธารณะและลานกีฬา
-ประเพณีบุญบั้งไฟ
บริเวณสํานักงานเทศบาล
-ผังเมืองในชุมชนเหมาะกับการ
เดินและปนจักรยาน

-ชมรมออกกําลังกาย 4
ชมรม
-สงเสริมออกกําลังกาย
เลนกีฬาของเทศบาลและ
ชุมชน ฝกอาชีพในชุมชน
-สนับสนุนอุปกรณและ
สถานที่ในชุมชน

-ชมรม 2 ชมรม
-สงเสริมใหผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน สราง
อาชีพใหกับผูสูงอายุ

-ประเพณีบุญคูณลาน
-โครงการลงแขกเกี่ยว
ขาว
-กิจกรรมปนและเดินใน
โอกาสตาง ๆ

-สวนสาธารณะ 2 แหง
-จัดผังในชุมชนใหมีทางเดิน
และปนจักรยาน
-สถานที่ออกกําลังกายใน
โรงเรียนและสถานีตํารวจ
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อปท.
3. เทศบาลตําบล
ทายาง

ปฐมวัย

การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนแตละกลุมวัย
วัยเรียนและวัยรุน
วัยทํางาน
วัยสูงอายุ

-กิจกรรมในหองเรียน/
เลนกลางแจง/เลน
พื้นบาน
-ฝกทําอาหาร ทํา
การเกษตร
-กิจกรรมสราง
ความสัมพันธสายใย
ครอบครัว
-จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการมีกิจกรรมทางกาย

-พลศึกษา ทําเกษตร
ทําอาหาร การแขงขันกีฬา
การฝกอาชีพ ศึกษา
ธรรมชาติ
-ทําความสะอาดโรงเรียน
-จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย
-การแขงขันกีฬาเยาวชน
-การอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอน
-เขารวมชมรมออกกําลัง
กายในชุมชน

-ชมรมออกกําลังกาย 10
ชมรม
-สงเสริมออกกําลังกาย/
เลนกีฬาของเทศบาลและ
ชุมชน
-สนับสนุนอุปกรณและ
สถานที่ในชุมชน

-โรงเรียนผูสูงอายุ
-ชมรม 4 ชมรม
-สงเสริมใหผูสูงอายุทํา
กิจกรรมรวมกัน ลดภาวะ
ติดบาน

การสงเสริมกิจกรรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทางกายอืน่ ๆ
การมีกิจกรรมทางกาย
-งาน “ทายางดีจังแบงปน
สุขvsตลาดตองชม ทาย
น้ําขามภพ...ดีตอใจ”
-กิจกรรมปนเพื่อ
สุขภาพ

-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา
-สวนสุขภาพตําบลทายาง
-ลานกีฬาในชุมชน 19 แหง

123

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ทเี่ อื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย
เทศบาลนครเชียงราย
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.3 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลนครเชียงราย
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
27

รอยละ
90.0

3
30

10.0
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.4 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
นครเชียงราย
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.07
3.17

SD
.470
.531

ระดับ
มาก
ปานกลาง

3.30
3.33
3.37
3.70
3.33
3.33
4.00
4.00

.535
.606
.669
.651
.547
.479
.788
.743

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.56

มาก
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เทศบาลนครพิษณุโลก
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.5 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลนครพิษณุโลก
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
30

รอยละ
100.0

0
30

0.0
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.6 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
นครพิษณุโลก
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.47
4.27

SD
.507
.583

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

3.63
3.63
4.33
4.33
3.47
3.90
4.10
3.50

.669
.615
.606
.615
.730
.662
.607
.630

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96

มาก
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เทศบาลนครนครสวรรค
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.7 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลนครนครสวรรค
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
27

รอยละ
90.0

3
30

10.0
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.8 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
นครนครสวรรค
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.23
3.50

SD
.679
.509

ระดับ
มากที่สุด
มาก

3.60
3.40
3.83
3.70
3.20
3.70
3.67
3.40

.621
.498
.874
.988
.761
.596
.758
.724

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.63

มาก
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เทศบาลนครภูเก็ต
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.9 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลนครภูเก็ต
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
26

รอยละ
86.7

4
30

13.3
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.10 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
นครภูเก็ต
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.53
3.87

SD
.507
.681

ระดับ
มากที่สุด
มาก

4.10
3.13
3.90
3.13
2.67
4.07
3.97
3.60

.662
.571
.803
.571
.606
.740
.718
.814

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.69

มาก
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เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.11 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
24

รอยละ
80.0

6
30

20.0
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.12 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
เมืองหนองบัวลําภู
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
3.23
3.37

SD
.728
.809

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

3.27
3.00
3.93
3.53
3.37
3.50
3.90
4.00

.740
.587
.740
.629
.669
.731
.759
.695

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.51

มาก
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เทศบาลเมืองชัยภูมิ
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.13 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
26

รอยละ
86.7

4
30

13.3
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.14 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
เมืองชัยภูมิ
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.33
3.53

SD
.661
.681

ระดับ
มาก
มาก

3.83
3.73
3.57
3.63
3.27
3.47
4.10
3.50

.791
.640
.626
.615
.785
.730
.715
.682

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.69

มาก
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เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.15 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
25

รอยละ
83.3

5
30

16.7
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.16 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.27
3.37

SD
.450
.615

ระดับ
มากที่สุด
ปานกลาง

3.93
3.23
4.03
3.23
2.90
3.37
3.70
4.10

.740
.679
.718
.430
.662
.615
.702
.803

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.61

มาก
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เทศบาลเมืองอางทอง
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.17 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลเมืองอางทอง
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
30

รอยละ
100.0

0
30

0
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.18 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
เมืองอางทอง
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.37
4.30

SD
.615
.466

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.07
4.00
4.17
3.87
3.83
4.10
3.87

.664
.691
.592
.592
.730
.791
.481
.434

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08

มาก
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เทศบาลเมืองสตูล
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.19 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลเมืองสตูล
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
29

รอยละ
96.7

1
30

3.3
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.20 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
เมืองสตูล
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.27
4.20

SD
.583
.551

ระดับ
มากที่สุด
มาก

3.97
3.87
3.77
4.10
3.77
3.83
3.87
3.77

.765
.730
.626
.662
.774
.747
.629
.568

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

มาก

132

เทศบาลตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.21 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลตําบลน้ําปลีก
จังหวัดอํานาจเจริญ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
22

รอยละ
73.3

8
30

26.7
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.22 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
ตําบลน้ําปลีก จังหวัดอํานาจเจริญ
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
3.50
3.10

SD
.630
.759

ระดับ
มาก
ปานกลาง

2.90
2.90
4.53
3.17
4.37
3.03
2.87
4.17

.845
.607
.507
.648
.615
.615
.681
.648

ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.43

มาก
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เทศบาลตําบลแวงนอย จังหวัดขอนแกน
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.23 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลตําบลแวงนอย
จังหวัดขอนแกน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
25

รอยละ
83.3

5
30

16.7
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.24 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
ตําบลแวงนอย จังหวัดขอนแกน
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
3.80
3.23

SD
.664
.817

ระดับ
มาก
ปานกลาง

3.70
3.03
4.33
3.70
3.00
3.50
3.97
4.20

.750
.765
.661
.750
.871
.731
.718
.551

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.65

มาก
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เทศบาลตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ ผ.25 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาลตําบลทายาง
จังหวัดเพชรบุรี
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใชบริการสถานที่ฯและการเขารวมชมรมฯ
ไมพึงพอใจในการประชุมฯ
รวม

จํานวน
25

รอยละ
83.3

5
30

16.7
1000.0

การประเมินความพึงพอใจแยกเปนรายขอ
ตารางที่ ผ.26 คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจจําแนกรายขอของประชาชนในการมาใชบริการสถานที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายและการเขารวมชมรมสงเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
ตําบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี
ขอความ
1.มีสถานที่ออกกําลังกายที่เพียงพอ
2.ความเพียงพอ คุณภาพ ทันสมัยอุปกรณการออก
กําลังกาย
3.การเดินทางมาสถานที่มีความสะดวก
4.มีการตกแตงสถานที่สวยงาม รมรื่น
5. ความปลอดภัยของสถานที่
6.รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม ตอเนื่อง
7.การจัดกิจกรรมตอบสนองความตองการของสมาชิก
8.ผูนํา/แกนนําชมรมมีความสามารถ
9.เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม
10.ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ
รวม

คาเฉลี่ย
4.23
3.63

SD
.679
.615

ระดับ
มากที่สุด
มาก

3.40
3.20
3.40
3.47
3.27
3.37
3.10
3.50

.724
.484
.724
.629
.583
.669
.757
.573

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.46

มาก

