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บทคดั ย่อภาษาไทย  
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กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
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การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศกึษาระบบการจดัการสิ่งอ  านวยความสะดวก

ทางนันทนาการ 2)เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ 3)เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชบ้ริการสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ  และ 4)เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็น ผูบ้ริหารกรมพลศกึษา จ านวน 7 คน เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสิ่งอ  านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ จ านวน 10 คน และประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการสิ่งอ  านวยความสะดวกทาง
นนัทนาการ จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้ 
จ านวน 3 ชดุ แบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรบัผูบ้ริหารกรมพลศกึษา มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.926 แบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการดา้นสิ่งอ  านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  มีค่า  IOC ระหว่าง  0.60 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่ น เท่ ากับ  0.930 
แบบสอบถามชุดท่ี 3 ส าหรบัประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ  มีค่า 
IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.970 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่ารอ้ยละ  (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยผ่านการตรวจสอบและไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูบ้ริหารกรมพลศกึษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการ
จดัการสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัดี 2. เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสิ่งอ  านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการสิ่งอ  านวยความสะดวกทาง
นนัทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัดี 3. ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ  านวยความสะดวกทางนันทนาการ มีความคิดเห็น
ตอ่ระบบการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัดี  
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the management 

system of recreational facilities; (2) to review the process of recreation facility management; 
(3) to study the feedback regarding the usage of recreational facilities; and (4) to develop 
guidelines for recreation facility management at the Department of Physical Education in the 
Ministry of Tourism and Sports. The sample group included seven higher officials at the 
executive level, ten recreation staff members and 400 public users at the Recreation Center at 
the Department of Physical Education in the Ministry of Tourism and Sports. The research 
instruments included three questionnaires: (1) a questionnaire at the executive level 
(IOC=0.60-1.00 and reliability = 0.926); (2) a questionnaire for the recreation staff members 
(IOC=0.60-1.00 and reliability = 0.930) 3. A questionnaire for public users who came to use 
the Recreation Center (IOC=0.60-1.00 and reliability = 0.970). The data included a rating 
scale, analyzed by percentage, mean and standard deviation audited and approved by the 
Ethics Committee in Human Research. The results revealed the following: (1) the overall 
opinion of the recreation facility management by executives were good; (2) the overall opinion 
of the recreation staff members were good; and (3) the overall opinion of public users at the 
Recreation Center were good. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้ อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกัปริญญานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอนัมีคา่ให้
ค  าปรกึษา แนะน า และเสนอแนะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในการจดัท าวิจยัทกุขัน้ตอน เพ่ือใหป้ริญญานิพนธ์
ฉบบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ ท่ีไดใ้หค้วามเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือในการศึกษา และไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้
ตลอดจนใหค้  าแนะน าตา่งๆ อนัเป็นประโยชนต์อ่ผูว้ิจยั และเพ่ือน พ่ี นอ้งรว่มรุน่การจดัการกีฬาและ
นนัทนาการ ท่ีใหค้วามชว่ยเหลือ ใหค้  าปรกึษา แนะน า ใหก้ าลงัใจ อยูเ่คียงกนัเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุ ดร.นิวตัน ์ลิม้สขุนิรนัดร ์อธิบดีกรมพลศกึษา ดร.รชัราวไล สว่างอรุณ 
ท่ีแบบอย่างอย่างท่ีดีในดา้นการศึกษา คอยช่วยเหลือ เป็นก าลังใจ  และคอยผลักดนั ท าใหผู้ว้ิจัย
ประสบความส าเร็จมาโดยตลอด รวมทัง้พ่ีๆ ท่ีส  านกัการกีฬา กรมพลศึกษา ทุกท่าน ท่ีคอยใหค้วาม
ชว่ยเหลือ เป็นก าลงัใจ และอยูเ่คียงขา้งกนัเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุคุณพ่อมนตรี คณุแม่หทยัพชัร ์คณุป้าลูกคิด คณุพลเชฏฐ์ วงังาม ท่ี
คอยส่งเสริมเรื่องการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา และเป็นก าลังใจท่ีส าค ญท าใหผู้้วิจัยประสบ
ความส าเร็จ ตลอดจนญาติพ่ีน้องทุกท่าน และคุณรกัษิต แผ่นศิลา ท่ีคอยเป็นก าลังใจ  ให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทัง้ขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือวิจัยในครัง้นี ้ และผูท่ี้มิได้
กลา่วมาในท่ีนี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาศ นี ้

สดุทา้ยคณุประโยชนท่ี์ไดจ้ากการวิจยั ขอมอบใหแ้ก่บิดา มารดาผูใ้หก้ าเนิด ครูบาอาจารย์
ท่ีใหค้วามรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ท่ีใหว้ิชาความรู ้และท าใหเ้กิด การศกึษา วิจยันีข้ึน้ 

  
  

นาฎณารีย ์ วงังาม 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภมูิหลงั .............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของการวิจยั ................................................................................................. 4 

ค าถามในการวิจยั .............................................................................................................. 4 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 5 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 5 

ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง ......................................................................................... 5 

ตวัแปรท่ีศกึษา ............................................................................................................ 6 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................... 6 

บทท่ี 2 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................... 9 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ ........................................................................... 10 

ความหมายของการจดัการ ........................................................................................ 10 

ทรพัยากรในการจดัการ ............................................................................................. 11 

กระบวนการจดัการ (Function management) ........................................................... 13 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ .................................. 18 

   



  ซ 

ความหมายของสิ่งอ านวยความสะดวก ....................................................................... 18 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ....................................................................... 20 

การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ....................................................... 24 

การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ....................................................... 28 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับหน่วยงานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
นนัทนาการ ..................................................................................................... 28 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น ........................................................................ 32 

ความหมายของความคดิเห็น ..................................................................................... 32 

คณุสมบตัขิองความคดิเห็น ........................................................................................ 35 

การวดัความคิดเห็น ................................................................................................... 36 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์........................................................... 37 

5. ขอ้มูลเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว  และกีฬา
 ................................................................................................................................ 39 

ประวตัิกรมพลศกึษา ................................................................................................. 39 

ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  กระทรวงการ
ทอ่งเท่ียวและกีฬา............................................................................................ 40 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง....................................................................................................... 52 

6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ ........................................................................................ 52 

6.2 งานวิจยัในประเทศ .............................................................................................. 54 

บทท่ี 3 วิธีด  าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 58 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง .............................................................................. 58 

การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ...................................................................................... 59 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู ...................................................................................................... 64 

การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................... 64 



  ฌ 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู .......................................................................................... 65 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหข์อ้มลู .............................................................................................. 67 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................. 67 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................................... 67 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ...................................................................... 101 

ความมุง่หมายของการวิจยั ............................................................................................. 101 

ค าถามในการวิจยั .......................................................................................................... 101 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ................................................................................................. 102 

วิธีด  าเนินการวิจยั ........................................................................................................... 102 

การวิเคราะหข์อ้มลู ......................................................................................................... 104 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 105 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 110 

ขอ้เสนอแนะ .................................................................................................................. 132 

ขอ้เสนอแนะทั่วไป ................................................................................................... 132 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัตอ่ครัง้ตอ่ไป .................................................................... 132 

บรรณานกุรม ..................................................................................................................... 133 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 138 

ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ช่ียวชาญ ........................................................................................ 139 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม ................................................................................................. 141 

ภาคผนวก ค แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม ................................... 159 

ภาคผนวก ง หนงัสือรบัรองจรยิธรรมงานวิจยัในมนษุย ์......................................................... 170 

ประวตัผิูเ้ขียน ..................................................................................................................... 172 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=7) ................................... 69 

ตาราง 2 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7) ................ 71 

ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7) ................ 73 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7) ................ 74 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7) ................ 75 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) .............................................................................. 76 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) .............................................................................. 77 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) .............................................................................. 78 

   



  ฎ 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของระบบการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของผูบ้รหิาร
กรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) .............................................................................. 79 

ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคดิเห็นท่ีมีตอ่
ระบบการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา (n = 7) ........................................................................................ 80 

ตาราง 11 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=10) .............................. 81 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของกระบวนการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวก ทาง
นนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดา้นการวางแผน (n = 10) ............. 83 

ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของกระบวนการจดัการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการจดัองคก์ร (n = 10) ........................ 85 

ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของกระบวนการ จดัการสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ของเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการน า (n = 10) .................................. 86 

ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของกระบวนการ จดัการสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาของเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการควบคมุ (n = 10) ........................... 87 

ตาราง 16 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคดิเห็นท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการ
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ของ
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวม (n = 10) ......................... 88 

ตาราง 17 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=400) ............................ 89 

ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีตอ่ การ
ใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ของประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวย ความ
สะดวก ดา้นการด าเนินการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 400) ............... 95 



  ฏ 

ตาราง 19 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีตอ่ การ
ใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  ของ
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นบลุากร (n = 400) ................................................................. 96 

ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีตอ่ การ
ใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวแลกีฬา  ของ
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นสถานท่ี วสัด ุอปุกรณ ์และ สิ่งอ านวย
ความสะดวก (n = 400) ........................................................................................................ 97 

ตาราง 21 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีตอ่ การ
ใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  ของ
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ (n = 
400) .................................................................................................................................... 98 

ตาราง 22 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคดิเห็นท่ีมีตอ่การใชบ้รกิาร สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ของ
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวม (n = 400) .............. 99 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ..................................................................................... 8 

 

   



 

บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองมีสภาพท่ี เปล่ียนแปลงไป  

การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีคนทั่ วไปมักมองข้าม คนในสังคมเมืองมักจะใช้ชีวิต 
แบบสมบุกสมบนั เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งหนา้ท่ีการงานและเงินทองแต่กลบัมองขา้มสิ่งส าคญัท่ีควรจะ  
ใส่ใจอย่างสุขภาพของตนเองไป จากท่ีคนส่วนใหญ่เดิมเคยต้องใช้แรงกายและแรงสมอง  
เป็นองคป์ระกอบส าคัญในการท างาน ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึน้  ส่งผลให้คนเราได้ปรับเปล่ียนวิธีการท างานจากการใช้แรงงานเครื่องจักรมาแทน
แรงงานคน แรงสมองถูกปรับเปล่ียนและลดบทบาทมาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ท างานมากขึน้ 
การใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบตัิงานเป็นสิ่งท่ีดี มีความถูกตอ้ง และแม่นย า แต่เม่ือพิจารณา
อย่างละเอียดแล้ว ความต่อเน่ืองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว่าการลดใช้แรงงานทั้งสองส่วน 
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของทางกาย ทางจิตจะลดลงตามไปดว้ย หากรา่งกายมีประสิทธิภาพลดลง 
จะส่งผลให้สภาวะทางดา้นร่างกายเกิดปัญหาเส่ือมประสิทธิภาพ และสภาวะทางด้านสมอง 
ก็ลดประสิทธิภาพลงดว้ย ส่งผลท าใหบุ้คคลเกิดปัญหาทางดา้นความคิดความจ า และน ามาสู่
ปัญหาในการท างานของสมอง โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม (2561ออนไลน)์ 

“ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส าหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่ เฉยๆ  
ถ้าใชแ้รงใหพ้อเหมาะพอดีโดยสม ่าเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน 
ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้แต่จะค่อยๆ เส่ือมไป  
เป็นล าดบัและหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอนัสมควร ดงันัน้ ผูท่ี้ปกติท าการงานโดยไม่ไดใ้ชก้ าลงั
หรือใช้ก าลังแต่น้อย จึงจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกายให้พอเพียงกับความต้องการ  
ตามธรรมชาติเสมอทุกวัน  มิฉะนั้น  จะเป็น ท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่ ง ท่ี เขาจะใช้สติปัญญา
ความสามารถของเขาท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมไดน้้อยเกินไป เพราะร่างกาย 
อันกลับกลายอ่อนแอลงนั้น  จะไม่อ านวยโอกาสให้ท าการงานโดย มีประสิท ธิภาพได้” 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 9 ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนา  
เรื่องการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 17 ธันวาคม 2523 (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริม
สุขภาพ, 2552) ดงันัน้ กิจกรรมการออกก าลงักายและกิจกรรมนนัทนาการ รูปแบบของกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการเคล่ือนไหว รวมทั้งมีการใช้ทักษะทางสมองท่ีตอ้งใช้
กระบวนการในการคิดและการสรา้งสรรคจ์ินตนาการในขณะปฏิบตัิกิจกรรม จึงเป็นกิจกรรมท่ีมี
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ความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะน ามาใชใ้นการส่งเสริมและปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบการเคล่ือนไหวของรา่งกาย 

การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการใหก้ับประชาชน เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาส
ออกก าลงักาย เลน่กีฬา และเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ จ  าเป็นจะต้อง
จดัสิ่งอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพ่ือใหบ้ริการแก่เยาวชนจะเป็น
การกระตุน้ใหป้ระชาชนไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักายและเล่นกีฬา อีกทัง้สะทอ้น
ไดถ้ึงความทดัเทียมของการใหบ้ริการจากรฐัตามนโยบายของรฐับาลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสุขภาพ
ของประชาชน สง่เสรมิใหป้ระชาชนทกุระดบัมีโอกาสออกก าลงักายและเลน่กีฬา เพ่ือสรา้งสขุภาพ
และพลานามัยท่ีดี สร้างนิสัยความมีน ้าใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็นสิ่งปลูกสรา้งเพ่ือสนองตอบการใชง้านเฉพาะการณ์ 
หรือเพ่ือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มีความหมายครอบคลุมทั้งอาคาร พื ้นท่ีภายในอาคาร  
ระบบประกอบอาคาร บริเวณหรือท่ีดินโดยรอบสวน สนาม ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
จัดเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในกระบวนการผลิตและส่งผลต่อคุณภาพการผลิตทั้งยังก่อให้เกิด
ค่าใชจ้่ายอย่างมากส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต วัตถุประสงคห์รือหนา้ท่ีของสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ มีด้วยกัน สองลักษณะคือ แบบวัตถุประสงค์เดียวสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ ในลักษณะนี้จะพัฒนาและให้บริการส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวและ  
แบบหลากหลายวัตถุประสงคส์ิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการในลักษณะนีจ้ะใหบ้ริการ
ตัง้แตส่องประเภทขึน้ไป (วิพงษช์ยั  รอ้งขนัแกว้, 2556)  

การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ผูท้  าหนา้ท่ี
และหน่วยงานด้านนี ้จ  าเป็นต้อง ศึกษาและวิเคราะห์ให้เข้าใจลักษณะ เฉพาะตลอดจน 
ความสมัพนัธข์ององคก์ร กิจกรรม ลกัษณะผูใ้ชบ้ริการ และทรพัยากรกายภาพ เพ่ือน ามาก าหนด
นโยบายและเป้าหมายของบริหารจดัการและปฏิบตัิงานดา้นอาคารสถานท่ี ใหเ้ป็นไปในทิศทาง  
ท่ีสอดคล้อง และการสูญเสียและสิ ้นเปลือง ก่อให้เกิดการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถช่วยบรรเทาอุปสรรค และป้องกัน ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ ้นนอกจากนี้กา รบริหาร 
ทรัพยากรกายภาพ ยังอาศัยทฤษฎีและความรู้ด้านการจัดการยุคใหม่มาใช้ในกระบวนการวางแผน  
การจัดสรรทรัพยากรกายภาพ และตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้อาคารตอบสนองความต้องการใช้งาน  
สรา้งความพึงพอใจแก่ผู้ร ับบริการ หรือผู้ใช้อาคาร อันจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ขององคก์รเป็นส าคัญ โดยมีระบบก ากับดูแลและตรวจสอบเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรกายภาพ 
เกิดประโยชนค์ุม้คา่มากท่ีสดุ (บณัฑิต, 2547; เสรชิย,์ 2553) 
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กรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานภาครฐัท่ีจดับริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและมาตรฐานกีฬาสู่ความเป็นสากล ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ไดร้บัโอกาส  
ในการพัฒนาศักยภาพ โดยอาศัยกระบวนการทางการกีฬา กิจกรรมทางนันทนาก าร  
การออกก าลงักาย และการเล่นกีฬาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรง สขุภาพจิตท่ีดี 
มีอารมณ์ท่ีมั่นคง สามารถปรบัตวักับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเหมาะสม ปลูกฝังและ
สรา้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีน า้ใจนกักีฬา รวมทัง้สรา้งสรรคส์ังคมไทยใหเ้ขม้แข็ง มี ระเบียบ
วินยั มีความเอือ้อาทรและสมานฉนัท ์การด าเนินงานของกรมพลศกึษาใชแ้ผนพฒันากีฬาแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 6 เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
ใหก้า้วไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีความ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งพันธกิจหลักของกรมพลศึกษา 
จะยึดหลักการด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรท่ี์ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้ และ  
ความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพื ้นฐาน ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การส่งเสริม  
ให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพัฒนา  
องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา (กรมพลศกึษา, 2561) 

ปัจจบุนั กรมพลศกึษามีการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการกบันกัเรียน
นกัศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใชบ้ริการ และเสียค่าใชบ้ริการ  
แต่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลก าไร ค่าใช้บริการจะน าไปใช้ในการบริหารจัดการการบริการเท่านั้น  
ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้ใช้พื ้นท่ีในการท ากิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ณ บริเวณกรมพลศึกษา ได้แก่ สนามศุภชลาศัย สนามวอรม์ 200 เมตร สนามเทพหัสดิน 
อาคารกีฬานิมิบุตร ลานกีฬาอเนกประสงค ์สระว่ายน า้วิสุทธารมณ์ ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
และการออกก าลังกาย ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา ศูนย์นันทนาการ  
กรมพลศกึษา และเพ่ือใหก้ารด าเนินงานพฒันาการใหบ้ริการของกรมพลศกึษาเกิดความต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบงานบริการจะตอ้ง 
สรา้งคุณค่า และสรา้งความพึงพอใจ โดยให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ 
ของผูใ้ชบ้ริการ ใหต้อบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร แนวทางการปฏิบตัิงาน
ของผูใ้หบ้ริการ การประชาสมัพนัธต์ลอดจนความรว่มมือ รว่มแรง รว่มใจจากเจา้หนา้ท่ีทกุระดบั
ซึ่ งจะต้องช่วยกันขับ เค ล่ือนพัฒนา  งานบริการให้มีคุณภาพ  และประสิท ธิภาพต่อไป 
(คมกรชิ  ฤทธ์ิกลา้, 2559) 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา 
กระทรงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นสิ่งท่ีส  าคัญส าหรบัหน่วยงานบริการทางด้านนันทนาการ  
เพ่ื อสร้างความมั่ น ใจให้แก่ประชาชน ว่าจะได้รับการบริการท่ี ดี  และมีประสิท ธิภาพ  
การจัดท าแผนงานจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บรรลุเป้าหมายองค์กรและความต้องการของประชาชน ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีกรมพลศึกษา 
ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งของการเล่นกีฬาและออกก าลงักายขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอายุ คือ การมีสถานท่ี และอุปกรณ์ประกอบการออกก าลังกายท่ีต้องถูกต้องเหมาะสม 
และปลอดภัย จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี  
ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุง และพัฒนาการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
2. เพ่ือศกึษากระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศกึษา

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ค าถามในการวิจัย 
1. ระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง  

การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีระบบการจดัการอยา่งไร 
2. กระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีกระบวนการจดัการอยา่งไร 
3. ความคิด เห็น ท่ี มีต่อการใช้บริการ สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเป็นอยา่งไร 
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4. การจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง  
การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ท าให้ทราบถึงระบบการจัดการ กระบวนการจัดการ ความคิดเห็น และแนวทาง  

การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อกรมพลศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ อีกทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี ้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยศึกษากับผูบ้ริหารกรมพลศึกษา เจา้หน้าท่ี  
ผูใ้หบ้รกิาร และประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารในบรเิวณกรมพลศกึษา 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้บริหารกรมพลศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ผู้บริหารกรมพลศึกษา 
จ าวน 7 คน ประกอบดว้ย อธิบดีกรมพลศึกษา รองอธิบดีกรมพลศึกษา จ านวน 2 คน ผูอ้  านวยการ               
ส  านกัการกีฬา ผูอ้  านวยการส านกันนัทนาการ ผูอ้  านวยการส านกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ผูอ้  านวยการ
ส ถ าบั น พั ฒ น าบุ ค ล าก รแ ล ะก า รพ ล ศึ ก ษ า  รวม ทั้ ง สิ ้ น  จ  า น วน  7  ค น  โด ย ก า ร 
เลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เจ้ าห น้ าที่ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร ส่ิ งอ าน วยความสะดวกทางนั นทนาการ 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนั นทนาการ กรมพลศึกษา จ านวน 10 คน  โดยการเลื อก 
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3. ประชาชนผู้ใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่ งอ านวย 

ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งมีประชากร 
ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  ประชาชนผู้ใช้บริการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตั วอย่ างโดยใช้ตารางของยามาเน่  (Yamane, 1973) เป็ นตารางในการหากลุ่ มตั วอย่ าง  
เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชา กรท่ีระดับค่าความเช่ือมั่ น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
 400 คน และสุม่ตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ระบบการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
2. กระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. แนวทางการพัฒนา หมายถึง แนวทางการปฏิบัติ ท่ีจะเป็นข้อปรับปรุง แก้ไข  

และพัฒนาองค์ประกอบของสิ่ งท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุ ด  
ในการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

2. ระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง กลุ่มขององคป์ระกอบท่ีท างาน
รว่มกนัในการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 

2.1 การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารทรพัยากร 
และสิ่งอ านวยความสะดวก การบรหิารทรพัยากรบคุคล งบประมาณ 

2.2 การปฏิบัติงาน ได้แก่  การด าเนินงาน การเก็บบ ารุงรักษา การให้บริการ  
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ระบบรกัษาความปลอดภยั การดแูลความสะอาด (Barrett, 1995; เสรชิย,์ 2553) 

3. สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา หมายถึง ทรัพยากร  
และสิ่งปลูกสรา้งท่ีใชเ้พ่ือใหบ้ริการทางนนัทนาการ ซึ่งหมายรวมไปถึงพืน้ท่ีหลกัในการใหบ้ริการ
ระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และส่วนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการทางนันทนาการ  
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ท่ีมีความเก่ียวข้องกับส่วนท่ีเป็นทรัพยากรกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
จะถกูออกแบบมาเพ่ือตอบสนองและรองรบัการใหบ้ริการทางนนัทนาการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑห์ลกั
ของหน่วยงานบริการนันทนาการและออกแบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
ทางนันทนาการ ประกอบด้วยสนามศุภชลาศัย สนามวอร์ม 200 เมตร สนามเทพหัสดิน  
อาคารกีฬานิมิบุตร ลานกีฬาอเนกประสงค ์สระว่ายน า้วิสุทธารมณ์ ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา  
และการออกก าลังกาย ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา ศูนย์นั นทนาการ 
กรมพลศกึษา 

4. กระบวนการจัดการ หมายถึง  ขั้นตอนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร ในท่ีนี ้จะใช้กระบวนการจัดการ (POLC)  
ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร การน า การควบคมุ 

5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดา้นความรูส้ึก ความเช่ือและการตดัสินใจ
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอาศัยความรู ้การรับรู ้ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม  เก่ียวกับด้าน 
การด าเนินการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี  
วสัดอุปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ และดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 

6. ผูบ้ริหารกรมพลศึกษา หมายถึง ผูท่ี้มีต  าแหน่งเป็นหวัหนา้หรือผูมี้อ านาจหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบตอ่กรมพลศกึษา 

7. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ หมายถึง บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี ของกรมพลศึกษาท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล และให้บริการประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 

8. ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ หมายถึง  
ผูท่ี้เขา้มาใชบ้รกิารในการท ากิจกรรมทางดา้นการกีฬาและนนัทนาการ บรเิวณกรมพลศกึษา  
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บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอ  
ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ 
1.1 ความหมายของการจดัการ 
1.2 ทรพัยากรในการจดัการ 
1.3 กระบวนการจดัการ 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
2.1 ความหมายของสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
2.3 การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
2.4  เทค โน โล ยี สารสน เทศและการส่ื อสารส าห รับหน่ วยงานบ ริ การ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
3.  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น 

3.1 ความหมายของความคดิเห็น 
3.2 คณุสมบตัขิองความคดิเห็น 
3.3 การวดัความคดิเห็น 

4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
5. ข้อมูล เก่ียวกับสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  

กระทรวงการทอ่งเท่ียวละกีฬา 
5.1 ประวตักิรมพลศกึษา 
5.2 ขอ้มูลเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา  
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
6.2 งานวิจยัในประเทศ 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ  

นกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของการจดัการไวด้งันี ้
Fayol (1949) ให้ ค วามหมายของการจั ดการ หม ายถึ ง  ก ระบ วนการ 

ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 
3) การบงัคบับญัชา 4) การประสานงาน 5) การควบคมุ 

Himan และ Scott (1970) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การจัดการคือ
กระบวนการทางสงัคม และเทคนิคในการใชท้รพัยากรการบรหิารในการด าเนินงานขององคก์รและท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือประสบความส าเรจ็ หรือบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

Jones G.R. และ George J.M (2004) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
จดัการเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคมุคนและทรพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลผุลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง กระบวนการ 
การใชศ้ลิปะ กลยทุธ ์ในการด าเนินงานตามขัน้ตอน จ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือของคนในองคก์ร และ
ต้องค านึงถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งมั่น  ด้านความเจริญก้าวหน้า 
ในการปฏิบตังิาน จงึท าใหอ้งคก์รเกิดผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

ธงชยั สนัตวิงษ ์(2545) ใหค้วามหมายของการจดัการ หมายถึง ภารกิจงานของบคุคล
ใด บุคลหนึ่ ง หรือหลายคน ท่ี เข้ามาท าหน้าท่ีประสานงานการท างานของแต่ละบุคคล  
ใหส้ามารถท างานบรรลผุลส าเรจ็ได ้โดยตอ้งอาศยัความรว่มมือกนั 

สมคิด บางโม (2545) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การจัดการ 
คือศิลปะในการใชค้น เงิน วสัดุอุปกรณ์ขององคก์ารและนอกองคก์าร เพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์อง
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการจัดการ ตามท่ีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้สามารถสรุปได้ว่า  
การจดัการ หมายถึง กระบวนการท่ีใชศ้าสตรแ์ละศิลป์ ใชท้รพัยากรการบริหารในการด าเนินงาน
ขององคก์ร และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

กระบวนการต่างๆ ในการท าให้องค์กรธุ รกิจประสบความส าเร็จได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผน การจัดการองคก์าร การบงัคบับญัชาสั่งการ 
การประสานงานและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคญั โดยมีทักษะของผูบ้ริหารหรือเป็นตวัชีว้ัด
ความส าเรจ็  
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การจัดการท่ีจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีทรพัยากรพืน้ฐาน
ส าคญัในการจดัการ เพ่ือประกอบการด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์ององคก์าร ทรพัยากรพืน้ฐาน
ท่ีส าคัญในการจัดการ มี 4 ประการ (4Ms) ประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) 2) การเงินและ
งบประมาณ  (Money) 3) สถาน ท่ี  วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวก (Materials)  
4) การจดัการ (Management) 

ทรัพยากรในการจัดการ 
1. ด้านบุคลากร (Man) 

ธงชยั สันติวงษ์ (2545) ใหค้วามหมายไวว้่า คนเป็นทรพัยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 
แมว้่าองคก์รจะมีเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย และมีราคาแพง ถ้าหากขาดบุคคลท่ีมีความรู ้
ความสามารถ เครื่องจกัรอปุกรณเ์หล่านัน้ก็จะไม่เกิดประโยชนอ์นัใด และถึงแมจ้ะใชด้  าเนินงานไดบ้า้ง 
ประสิทธิภาพเครื่องจกัรก็คงอยู่ในระดบัต ่า ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ การจดัคนท างานการบริหารงานบุคคล 
ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ง า น ท่ี ส า คั ญ ท่ี มี ผ ล ท า ให้ ก า รบ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต 
ท าไดดี้ขึน้ 

หน้าท่ีประการหนึ่ งท่ีอาจถือได้ว่ามีความส าคัญท่ีสุดในบรรดาหน้าท่ีต่างๆ 
ท่ีผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ คือ การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ภายหลังจากท่ีได้มีการ 
จดัองคก์รแลว้ โครงสรา้งในส่วนตา่งๆ ก็จะก าหนดดว้ยการบรรจตุวับคุคลเขา้มาปฏิบตัิหนา้ท่ีใดหนา้ท่ี
หนึ่งในองคก์ร และในการปฏิบตัิงานดา้นตา่งๆ ใหมี้ประสิทธิภาพนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัความสามารถ หรือ
ค ว าม พ ร้ อ ม เพ รี ย งข อ งตั ว บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห า รจ ะ ต้ อ ง มี ภ า ระ ห น้ า ท่ี  
ในการเลือกเฟ้นตัวบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดีเท่านั้น จึงจะท าให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพ  (Effective & Efficiency)และสามารถบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ใจเอาไว ้
ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวมานี ้เอง จึงควรท่ีจะมีการให้ความสนใจศึกษาถึงกระบวนการ 
ในการเสาะแสวงหา และพัฒนาตวับุคคลท่ีจะมาเป็นผู้บริหารงานในหน้าท่ีต่างๆ รวมทั้งตลอดการ
พัฒนาตัวบุคคลดังกล่าวให้มีความสามารถสูงขึ ้น กระบวนการดังกล่าวก็คือ กระบวนการ 
ทางการบรหิารงานบคุคล (Personal Management Process) นัน้เอง  

2. ด้านการเงนิ และงบประมาณ (Money) 
งบประมาณและการเงิน เป็ นปั จจัยส าคัญอย่ างหนึ่ งในการบริหารงาน 

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีจดัท างบประมาณ และเงินทุนใหห้น่วยงาน และบุคลากรท่ีควบคมุการใช้งบประมาณ 
ตอ้งมีความซ่ือสัตย์ ความเฉลียวฉลาด รอบรู ้และหนักแน่น การจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารต้อง
ค านงึถึงสิ่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. วตัถุประสงคข์องการจดัการในเรื่องเงิน ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบเพ่ือปอ้งกัน
การใชเ้งินในทางท่ีผิด และสญูเงินไปโดยเปลา่ประโยชน ์

2. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณ คืองานท่ีต้อง
ประสานกันหลายๆ อย่าง จ าเป็นตอ้งมีแผนงาน โครงการ ตลอดจนค่าใชจ้่าย และเงินทุนท่ีไดร้บั
มาจากสายงานตา่งๆ ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งทราบ และพิจารณาเตรียมจดังบประมาณ  

3. ด้านสถานที ่วัสดุ อุปกรณ ์และส่ิงอ านวยความสะดวก (Materials) 
ธงชยั สนัติวงษ์ (2531) ใหค้วามหมายไวว้่า วสัดอุุปกรณเ์ป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณและ

มูลค่าสู งไปจากปัจจัยอ่ืนๆ เพราะวัสดุอุปกรณ์  จ  าเป็นต้องมีการด าเนินการจัดหามาใช ้
ในการด าเนินการผลิต พัฒนาตลอดเวลา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชนส์งูสดุ ส่วนดา้นการจดัการดา้นสถานท่ี จะใหค้วามส าคญัในส่วนของกระบวนการและวิธี
ใน การป ฏิ บั ติ งานด้ วยความ สะดวกสบ าย  เอื ้ ออ าน วยในการป ฏิ บั ติ งาน ได้ อย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดสถานท่ีให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการถ่ายเทของอากาศ 
ท่ีเหมาะสม เหมาะกบัการท างาน 

วัสดุอุปกรณ์รวมถึงอาคารสถานท่ีเป็นสิ่ งส าคัญอีกประการหนึ่ งท่ีจะท าให้ 
การบริหารประสบผลส าเร็จไดผ้ลสมบรูณเ์ป็นการบริหารอย่างแทจ้ริง และเกิดประโยชนส์งูสุดนัน้ ควร
ยดึหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

1. ใชว้สัดอุปุกรณต์ามความเหมาะสม 
2. ใชใ้หไ้ดผ้ลอยา่งคุม้คา่ 
3. ใชอ้ยา่งประหยดัทัง้แรงงาน เงิน และเวลา 
4. ก่อนใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งต้องทดลองเสียก่อนว่าใช้ได้ดี  สะดวก  

และเหมาะสมกบัเวลา 
4. ด้านการจัดการ (Management) 

การจดัการ มีความหมายแตกต่างกนัออกไปในความนึกคิดของบุคคล การท าความ
เขา้ใจความหมายของการจดัการ จะเกิดประโยชนต์่อการน าความรูไ้ปใชใ้นการบริหารและจดัองคก์ร 
นกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของการจดัการไวด้งันี ้ 

พะยอม วงศ์สารศรี  (2538) ให้ความหมายการจัดการ โดยแบ่ งออกเป็น  
3 ประเดน็ ดงันี ้

1. การจดัการเป็นศลิปะของการใชบ้คุคลอ่ืนท างานใหแ้ก่องคก์าร 
2. การจดัการเป็นกระบวนการ 
3. การจดัการคือกลุม่ผูจ้ดัการ 
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ธงชยั สนัติวงษ ์(2543) ใหค้วามหมายของการจดัการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งหรือหลายคน มี หน้าท่ีประสานงานการท างานของบุคคลในฝ่ายต่างๆ และ 
ไมส่ามารถท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็จากการแยกกนัท างาน ดงันัน้ การประสานงานในฝ่ายตา่งๆจงึเป็น
ภารกิจท่ีส าคญัในการท าใหง้านสามารถบรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้

สรุปความหมาย การจัดการ คือ กระบวนการทางสังคม ท่ีเป็นเทคนิคในการ 
ใช้ทรัพยากรการบริหารด้านการด าเนินงานขององค์กร ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
ประสบผลส าเรจ็หรือบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร  

การจดัการ คือ กระบวนการรวบรวมและประสานบุคคล เทคโนโลยีการท างานและ
ทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององคก์รอย่างเกิด
ประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าทรัพยากรในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ประกอบดว้ย 

1. ดา้นบคุลากร (Man) หมายถึง บุคคลต่างๆ ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการดา้น
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีตอ้งการในการด าเนินงานตา่งๆ 

2. ด้านการเงินและงบประมาณ (Money) หมายถึง เงินและงบประมาณท่ีใช ้
ในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีตอ้งการในการด าเนินงานตา่งๆ 

3. ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Materials) หมายถึง
สถานท่ี วสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการ 

4. ด้านการจัดการ หมายถึ ง กระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีจะท าให้การด าเนินงาน 
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

 
กระบวนการจัดการ (Function management) 

กระบวนการบริหารจดัการ เป็นกลไกและตวัประสานท่ีส าคญัท่ีสุดในการประมวล 
ผลกัดนั และก ากับใหปั้จจยัต่างๆ ท่ีเป็นทรพัยากรการจดัการประเภทต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ 
โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ การเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารจดัการและ
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การฝึกฝนใหมี้ทักษะสูงขึน้ จะช่วยใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ได ้กิจกรรมพืน้ฐาน  
4 ประการท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการบริหารจดัการมีดงันี ้(ธงชยั สนัตวิงษ,์ 2541) 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน 
และตดัสินใจ หาวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีท าใหเ้ปา้หมายนัน้บรรลผุลส าเรจ็  

2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจดัตัง้และวางทรพัยากร
บคุคล และทรพัยากรท่ีไมใ่ชบ่คุคล โดยวางแผนใหส้ามารถบรรลผุลส าเรจ็ขององคก์าร 

3. การน าและการสั่ งการ (Leading and Directing) หมายถึ ง กระบวนการ 
ของการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมการท างานท่ีต้องการ และท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององคก์าร 

4. การควบคมุ (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆของ
องคก์ร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและเปา้หมายท่ีองคก์ารคาดหวงัและก าหนดไว ้ 

1.การวางแผน (Planning) 
ศิริอร ขันธหัตถ์ (2541) ให้ความหมายของการวางแผน หมายถึง การตกลงใจ 

ไวล้ว่งหนา้ว่าจะท าอะไร ท าเท่าไหร ่ท าท าไม ท าเม่ือใด ท าท่ีไหน และท าอยา่งไร โดยปัจจยัตา่งๆ ไดแ้ก่ 
คน เงิน วสัด ุอปุกรณ ์เวลา และการจดัการมาประสารสมัพนัธแ์ละจดัเป็นระบบขึน้ 

ธงชัย สนัติวงษ์ (2545) ใหค้วามหมายของการวางแผน หมายถึง การวิเคราะหแ์ละ
ตัดสิ นใจก าหนดแผนงานหรือวิ ธี การท างานไว้ล่ วงหน้ าเพ่ื อผลส าเร็จตาม ท่ี ต้องการ 
 การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการคิดพิจารณาวิเคราะห์ให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัจจุบันของ 
การท างานท่ีท าอยู่ว่าเป็นอย่างไร แล้วจากนั้นก็จะคาดคะเนไปถึงอนาคตว่าผลงานในอนาคต 
ควรเป็นอย่างไร และสิ่งก าหนดออกมาคือ แผนงานต่างๆ ท่ีพึงตอ้งด าเนินการเพ่ือท่ีจะท าใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามท่ีตัง้ใจไว ้

ความส าคัญของการวางแผน 
ธงชยั สนัติวงษ์ (2545) การวางแผนนบัว่ามีความส าคญัยิ่งต่อการจดัการ กล่าวคือ 

การวางแผนจะช่วยใหผู้บ้ริหารหรือเจา้ของกิจการสามารถท างานทนักบัเวลาและโอกาสตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
สามารถใชป้อ้งกนัการเส่ียงภยัและยงัสามารถขจดัการสิน้เปลืองตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาดว้ย 

การวางแผนช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายผลส าเร็จ หรือผลงานท่ีต้องการ 
ออกมาใหไ้ดอ้ยา่งชดัเจน นั่นคือ การระบผุลงานท่ีวดัดว้ยเกณฑต์า่งๆ จะสามารถก าหนดขึน้มาไดพ้รอ้ม
กับแผนงานและก าหนดเวลา การท างานตามแผน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าทุกระดับ 
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ทราบถึงสิ่ งท่ีต้องการท าให้เสร็จลุล่วงไป ท่ี เป็นทั้งผลงานรวมขององค์การและผลงานย่อย 
ของแผนกตา่งๆ ดว้ย 

1. การวางแผนชว่ยในการก าหนดและระบบุหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบจะตอ้งท า 
โดยแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนว่า ใครรับผิดชอบต้องท าอะไร ด้วยเหตุผลใด และต้องท าเม่ือไหร่ 
ซึ่งช่วยให้สามารถเช่ือมโยงและรวบรวมกิจกรรมต่างๆท่ีกระท าโดยหลายๆ ฝ่ายให้เข้ากันได้  
และในเวลาเดียวกันก็จะสามารถหลีกเล่ียงปัญหาการท างานซ า้ซ้อนกันหรือการเก่ียงงานกัน  
ใหห้มดสิน้ไป 

2. การวางแผนช่วยให้กิจการสามารถมีนโยบายท่ีชัดเจน ท่ีจะน ามาใช ้
เป็นเครื่องมือชี ้น  าและประสานการท างานของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีซึ่งต่างฝ่ายก็ต้องแยกกัน
รบัผิดชอบท าการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในหนา้ท่ีของตน 

3. วางแผนช่วยใหมี้การคาดคะเนปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ล่วงหนา้ และท าการ
ปอ้งกนัหรือแกไ้ขก่อนท่ีการเสียหายจะเกิดขึน้ และยงัช่วยใหส้ามารถระดมและประสานทรพัยากร
และกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่างๆ ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ ให้มีพรอ้ม  
เพ่ือเตรียมรบักบัปัญหา รวมทัง้ยงัสามารถมอบหมายใหมี้การด าเนินการใหเ้สร็จลลุว่งไปตามเวลา
ท่ีก าหนด 

4. การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการควบคุมท่ีคล่องตัวและ
เหมาะสม โดยสามารถใชว้ิธีการควบคมุแต่นอ้ยเท่าท่ีจ  าเป็นท่ีจะช่วยใหง้านส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี 
ทั้งนี ้ โดยอาศัยแผนงานต่างๆ คือวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานเป็นเครื่องก ากับ  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของบคุคลท่ีตอ้งการจะใหค้วบคมุในเปา้หมาและหลกัการ 

2. การจัดองคก์าร (Organizing) 
ศิริอร ขันธหัตถ ์(2541) ให้ความหมายของการจัดองคก์าร หมายถึง การจัดระบบ

ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ี  ภารกิจ  
และความรบัผิดชอบใหช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธงชัย  สั นติ วงษ์  (2545) ให้ ความหมายของการจัดองค์การ หมายถึ ง  
การจดัระเบียบรูปแบบการท ากิจกรรม มีการมอบหมายงานใหผู้ป้ฏิบตัิ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานบรรลผุล
ส า เร็ จ ต าม วั ตถุ ป ระส งค์ ท่ี ก าหนด ไว้  ก ารจั ด อ งค์ ก าร เป็ น ก ระบ วนการ ท่ี เก่ี ย วกั บ 
การจดัระเบียบความรบัผิดชอบตา่งๆ ทัง้นี ้เพ่ือใหท้กุคนทราบว่า ใครตอ้งท าอะไร และใคร หรือกิจกรรม
ใดๆ ตอ้งสมัพนัธก์บัฝ่ายอ่ืนๆ อยา่งไรบา้ง 
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ความส าคัญของการจัดองคก์าร 
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวว่า การจัดองค์การท่ีดีจะมีความส าคัญโดยตรง 

ท่ีจะชว่ยใหก้ารจดัการมีประสิทธิภาพได ้ทัง้นีส้ามารถสรุปเหตผุลได ้ดงันี ้ 
1. ชว่ยก าหนดขอบเขต ความรบัผิดชอบ อ านาจหนา้ท่ี และภารกิจตา่ง ๆ 
2. ช่วยในการประสานหนา้ท่ีงานต่างๆ โดยการก าหนดขอบเขตและจดักลุ่ม

งานท่ีสมัพนัธก์นัใหอ้ยูใ่นหนว่ยเดียวกนั 
3. ชว่ยปอ้งกนัการท างานซ า้ซอ้น  
4. ชว่ยลดการสบัสนในการท างานมุง่สูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว ้
5. ช่วยลดข้อขัดแย้งและความอึดอัดใจระหว่างคนงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการ  

ชว่ยใหข้วญัก าลงัใจ ในการท างานดีขึน้ 
3. การน า (Leading) 

ศิริวรรณ เสรีรีตน์ และคณะ (2545:22) ให้ความหมายของการน า หมายถึง  
การใช้อิทธิพล เพ่ือสร้างแรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  
และน าไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการจดัการใหส้มาชิกในองคก์รท างาน
ร่วมกันได้ด้วยวิ ธีการท่ีหลากหลาย เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งท่ี ซับซ้อนและเข้าใจ 
ท่องแทไ้ดย้าก การน าหรือการสั่งการ จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถท่ีหลากหลาย เช่น ภาวะความเป็น
ผู้น  าของผู้บริหาร การจูงใจ  การติดต่อส่ือสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นต้น  
หน้าท่ีในการน าหรือการสั่ งการ มีความส าคัญมากเพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของผู้สั่ งการ 
อย่างชัดเจน เน่ืองจากแผนงานท่ีวางไว้และทรัพยากรท่ีจัดเตรียมไว้อาจจะไม่เกิดประสิทธิผล  
ถ้ าผู้ บ ริห ารด าเนิ น กิ จกรรมด้านการสั่ งการ ไม่ ชั ด เจน  ดั งนั้ น  การสั่ งการจึ ง เป็ น เรื่ อ ง 
ของความรู ้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจูงใจให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามท่ีก าหนดไว ้

กระบวนการน า 
สมคิด บางโม (2545, น.229-242) ให้ความหมายของภาวะผู้น  า หมายถึง 

การท่ีผู้น  าองคก์ารใชอิ้ทธิพลต่างๆ เพ่ือจูงใจให้ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถและบรรลุ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  อิทธิพลเป็นไปทั้งใน 
ดา้นทางบวกและทางลบ หรือทางใดทางหนึ่ง 

การจูงใจ หมายถึง การชกัจูงใหบุ้คคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ารท่ีตัง้ไว ้
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ภาวะผู้น  าหรือการเป็นน า หมายถึง การท่ีผู้น  าองคก์ารใช้วิธีต่างๆ หรือใชอิ้ทธิพล
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุถึงจุดประสงค์ขององค์การ ปัจจุบัน 
มีความเช่ือกันว่าภาวะผู้น  าจะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ 1.สภาพแวดล้อม 
ด้านสถานการณ์ภายในองค์กรต้องเอื ้ออ านวย อาทิ ถ้าองค์การไม่มีผู้น  า คุณสมบัติของบุ คคล 
ท่ีจะเป็นผูน้  านัน้ตอ้งเหมาะกับสถานการณ์นัน้ๆ 2. ความคาดหมายของผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หมายความว่าบคุคลท่ีจะเป็นผูน้  านัน้จะสามารถแกไ้ขสถานการณไ์ด ้หรือน าพวกเขาได ้3. แรงจงูใจใน
การท างานของกลุม่และผูท่ี้จะเป็นผูน้  าตอ้งมีแรงจงูใจอยากท่ีจะน าผูอ่ื้นใหป้ระสบความส าเรจ็ 

4. การควบคุม (Controlling) 
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) ให้ความหมายของการควบคุม หมายถึง การควบคุม 

ผู้ท  างาน ขอบเขตของการควบคุมก็ คือ การมุ่ งพ ยายามท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
และกระท าในสิ่ งท่ีจ  าเป็นเพ่ือการแก้ไข ข้อแตกต่างท่ีเกิดขึน้ให้หมดไป เพ่ือให้ง านทุกอย่าง 
ส าเรจ็ผลตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

สมคิด บางโม (2545) ให้ความหมายของการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานว่า เป็นไปตามแผนท่ีวางไวแ้ละไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้แนะน าปรบัปรุงการ
ปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

ความส าคัญของการควบคุม 
ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนท่ีสามารถท าการวางแผนงาน 

ไดดี้ สามารถจัดองคก์ารไดดี้ และสั่งการไดร้าบรื่นนั้น สิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุดท่ีตอ้งท าให้ไดคื้อ ผลส าเร็จ 
ของงานท่ีจะต้องท าได้ตามท่ีได้คาดคิดเอาไว้ ซึ่งจะเห็นได้ชัดแจ้งว่า การควบคุมนี ้เองจะเป็น 
เครื่องชี ้ให้เห็นสิ่งท่ีเป็นไปต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบตลอดเวลา การควบคุมก็มีความส าคัญ 
ต่อการวางแผนอย่างยิ่ง คือ การควบคุมจะเป็นหน้าท่ีงานประการสุดท้ายของกระบวนการจัดการ 
ท่ีเช่ือมโยงกับขั้นตอนแรกของกระบวนการของการจัดการรอบใหม่ (คือการวางแผน) อีกครัง้หนึ่ง  
และการด าเนินการปรบัแก้สิ่งท่ีผิดปกติ จากแผนนีเ้องท่ีท าใหก้ารควบคมุเก่ียวขอ้งสมัพันธก์ับหนา้ท่ี
ทางการจัดการประการอ่ืนๆ ด้วย  โดยผู้บริหารอาจปรับแก้ด้วยวิ ธีการทบทวนแผนงาน 
หรือปรบัเปา้ผลงานตา่งๆ เสียใหม ่เพ่ือใหก้ารท างานในรอบใหมมี่ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
ความหมายของส่ิงอ านวยความสะดวก 

(เสริชย,์ 2553) ใหค้วามหมายของค าว่า Facility เป็นเรื่องท่ีสรา้งความสบัสน และ
คลุมเครือ ท าให้มีการตีความหมายแตกต่างกันไป ก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือสารและ  
การท าความเขา้ใจโดยค าว่า “Facility” ในภาษาไทยจะใชค้  าว่า อาคารสถานท่ีซึ่งมีความหมาย 
ท่ีกวา้ง ไมช่ดัเจน จะมีความหมายเฉพาะตวัอาคารหรือสิ่งปลกูสรา้งเทา่นัน้  

บัณ ฑิ ต  (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  Facilityมี ความหมายครอบคลุม 
ทั้งอาคาร พื ้นท่ีภายในอาคาร ระบบประกอบอาคาร บริเวณ หรือท่ีดินโดยรอบ สวน สนาม 
ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ จดัเป็นทรพัยากรท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตและส่งผลต่อคณุภาพ
การผลิต ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดคา่ใชจ้า่ยอยา่งมาก สง่ผลตอ่ตน้ทนุการผลิตอีกดว้ยซึ่งทรพัยากรกายภาพ 
ประกอบดว้ย 

1. อาคาร หมายถึง ตัวอาคาร โครงสร้าง พื ้น ผนัง หลังคา เป็นสิ่ งปลูกสร้าง 
โดยใช้พื ้นท่ีอาคาร เพ่ือการอยู่อาศัย ท่ีท างาน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามความต้องการ  
ของเจา้ของอาคารหรือผูใ้ชอ้าคารนัน้ๆ 

2. สถานท่ี หมายถึง ท่ีดิน บริเวณภายนอกอาคารหรือพื ้น ท่ีโดยรอบอาคาร 
อนัไดแ้ก่ สวน สนาม สระน า้ ถนน ทางเดนิ ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

3. ระบบประกอบอาคาร หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในและภายนอก
อาคาร ไดแ้ก่ 

3.1 ระบบเครื่องกล เชน่ ระบบปรบัอากาศ ระบบลิฟทโ์ดยสาร ระบบป๊ัมน า้ 
3.2 ระบบไฟฟ้า เชน่ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบไฟฟ้าส ารอง 
3.3 ระบบหมอ้แปลงไฟฟ้า ฯลฯ 
3.4 ระบบประปาและระบบสขุาภิบาล เชน่ ระบบประปา ระบบบ าบดัน า้เสีย ฯลฯ 
3.5 ระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและระบบความปลอดภยั เชน่ ระบบสญัญาณกริ่งเตือนภยั 
3.6 ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสายฉีดน ้าดับเพลิง 

ระบบควบคมุ การเขา้ออก ฯลฯ 
3.7 ระบบส่ือสาร เชน่ ระบบโทรศพัท ์ระบบเสียงตามสาย ระบบ Internet ฯลฯ 
3.8 ระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื่องยนต์กลไกในการผลิต 

อปุกรณส์ านกังานตา่งๆ ครุภณัฑ ์เฟอรน์ิเจอร ์ฯลฯ 
(เสริชย์, 2553) ยังกล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติเรายังอาจพบว่า ความหมายของ 

Facility ในอีกหลายทาง เชน่ 
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Facility/Facilities หมายถึง ระบบประกอบอาคาร หรือระบบวิศวกรรมอาคาร 
(Plants/Building systems) 

Facility หมายถึง อาคารและสถานท่ี (Building and Ground) 
Facility หมายถึง พืน้ท่ีและสถานท่ีท างาน (Workspace and Workplace) 
Facility หมายถึง ระบบกายภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ (Physical 

resources) และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 
Facility หมายถึง สินทรัพย์ประเภทอาคารท่ีก่อให้เกิดรายได้ และหากเป็น 

ในระดับของเมือง Facility ยังอาจหมายถึง สาธารณูปโภคของเมือง (City infrastructure) หรืออาจ
หมายถึ งสภาพแวดล้อมในการอยู่ อาศัยของเมือง (City support environment) ได้ด้วย ทั้งนี ้
ยงัอาจพบค าอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายใกลเ้คียง Facility ไดแ้ก่ค  าวา่ Plans, Estate, Property, Premises เป็น
ตน้  

(เสริชย ,์ 2553) ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้ว Facility หมายถึง สิ่งปลูกสรา้ง สถานท่ีและ
บรเิวณ อปุกรณต์า่งๆ รวมทัง้งานบรกิารท่ีเกิดขึน้ภายในสิ่งปลกูสรา้งหรืออาคารนัน้ๆ ท่ีอ านวยหรือ
สง่เสรมิใหก้ารท างานขององคก์รภายในอาคารนัน้ ด  าเนินหรือเป็นไปได ้โดยเรียกรวมกนัว่า ระบบ
กายภาพ  

โดยพืน้ฐานของ “ระบบกายภาพ” หรือ “Facility” จึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 
2 ประการ คือ 

1. ทรัพยากรกายภาพ หมายถึง ส่วนท่ี เป็นปัจจัยกายภาพทั้งหมดท่ีรองรับ 
การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร 

2. งานปฏิบัติการ/บริการ หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือประกอบและรองรับ 
การใชท้รพัยากรกายภาพ 

เสริชย์ (2553) โดยพื ้นฐานแล้ว ระบบกายภาพ หรือ Facility เป็นองค์ประกอบ 
ขัน้พืน้ฐานของการท างานขององคก์รทั่วไป แต่เดิม ความส าคญัของระบบกายภาพมกัถูกละเลย
หรือมองขา้ม โดยถูกมองว่าเป็นเพียงตน้ทุนค่าใชจ้่าย แต่หากวิเคราะหอ์ย่างละเอียด จะพบว่า
ระบบกายภาพมีความส าคญัตอ่ผูค้รอบครองในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

1. นัยส าคัญดา้นการเงินและการลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ ก่อให้เกิดรายจ่าย การส่งผลต่อ 
งบการเงินขององคก์ร และการเป็นทรพัยส์ิน 
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2. นัยส าคัญดา้นการท างาน/ท่ีส่งผลต่อการท างานและการใชชี้วิตของผูท่ี้ท  างาน  
ได้แก่  การเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน ประกอบกิจกรรม ประชุม พบปะ การเป็นสภาพแวดล้อม 
ในการท างานและเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีเอือ้ใหก้ารท างาน ธุรกิจขององคก์ร ด าเนินไปได ้

3. นัยส าคัญทางอ้อม ได้แก่ การส่งผลต่อภาพลักษณ์องคก์ร การส่งผลกระทบ 
ตอ่ชมุชนโดยรอบและการสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ระบบกายภาพ มีส่วนส าคญัและสามารถส่งผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินการของ
องค์กรได้หากระบบกายภาพขององค์กรใดๆ ก็ตามมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถจัดเป็น
ทรพัยากรท่ีส าคญัในกระบวนการผลิต หรือส่งผลต่อคณุภาพการผลิตขององคก์ร ในอีกทางหนึ่ง 
ก็จัดเป็นต้นทุนส าคัญ  ท่ี มีรายการค่าใช้จ่ายมากมาย ดังนั้นการใช้ทรัพยากรกายภาพ  
อยา่งไมคุ่ม้คา่ยอ่มก่อใหเ้กิดการสญูเปลา่และสิน้เปลืองมหาศาล 

ส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ คือ ทรพัยากรและสิ่งปลูกสรา้งท่ีใชเ้พ่ือให้

บริการทางนันทนาการ ซึ่ งหมายรวมไปถึงพื ้น ท่ีหลักในการให้บริการ ระบบไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคและส่วนท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงานหรือใหบ้ริการทางนนัทนาการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ
ส่วนท่ีเป็นทรพัยากรกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการจะถูกออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนอง และรองรบัการใหบ้ริการทางนนัทนาการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑห์ลกัของหน่วยงานบริการ
นันทนาการและออกแบบให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการทางนันทนาการ 
 (Mull, Beggs, และ Renneisen, 2009; วิพงษช์ยั, 2556) 

ประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
หากจ าแนกตามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบของทรพัยากรกายภาพ เราสามารถ

จ าแนกประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ไดด้งันี ้
1. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการในรม่ (Indoor Recreation Facility)  
2. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการกลางแจง้ (Outdoor Recreation Facility) 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการทางน า้ (Aquatic Recreation Facility)  

คณุลกัษณะและองคป์ระกอบของสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีดงันี ้ 
1. สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการในร่ม (Indoor Recreation Facility)  

มีคณุลกัษณะและองคป์ระกอบ ดงันี ้
1.1 พืน้ท่ีการผลิตและด าเนินการ (Production Space) ประกอบดว้ย 

1.1.1 พืน้ท่ีหลกั (Main Areas) 
1.1.2 พืน้ผิวท่ีปรากฏ (Surfaces) 
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1.1.3 ขอ้ก าหนด / กฎเกณฑ ์/ ขอ้จ ากดั (Illumination) 
1.1.4 ระบบไฟฟ้า (Electrical Systems) 
1.1.5 ระบบทอ่ / ทอ่ประปา (Plumbing) 
1.1.6 เก่ียวกบัระบบเสียง (Acoustic) 

1.2 การควบคมุ สภาพอากาศ (Climate Control) ประกอบดว้ย 
1.2.1 การระบายอากาศ (Ventilation)  
1.2.2 เครื่องปรบัอากาศ (Air Conditioning)  

1.3 สาธารณปูโภค (Utilities) ประกอบดว้ย 
1.3.1 พลงังานไฟฟ้า (Electricity)    
1.3.2 สขุอนามยัและการก าจดัสิ่งโสโครก (Sanitation) 
1.3.3 ระบบน า้ / ประปา (Water) 

1.4 โครงสรา้งภายนอกหรือดา้นนอกตวัอาคาร (Exterior) ประกอบดว้ย 
1.4.1 ภมูิสถาปัตยห์รือภมูิทศัน ์(Landscape) 
1.4.2 การชลประทาน / การทดน า้ (Irrigation) 
1.4.3 การเขา้ถึงของยานพาหนะ (Vehicle Access) 
1.4.4 ทางเดนิ (Walkways) 
1.4.5 ท่ีจอดรถ (Parking) 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการกลางแจง้ (Outdoor Recreation Facility) 
มีคณุลกัษณะบางสว่นท่ีเหมือนกบั indoor เชน่  พืน้ท่ีภายนอก แสง ระบบชลประทาน 

และทางเดิน แต่ก็มีส่วนท่ีมีความแตกต่างกันโดยสิน้เชิง ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation Product ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการออกแบบ สิ่งปลูกสรา้ง 
และสาธารณูปโภค โดยคณุลกัษณะและองคป์ระกอบของทรพัยากรกายภาพทางนนัทนาการกลางแจง้มี
ดงันี ้

2.1 สถานท่ีตัง้ (Site) สถานท่ีตัง้ของ ทรพัยากรกายภาพทางนันทนาการกลางแจ้ง 
(Outdoor Recreation Facility) ต้ อ ง เ ลื อ ก ข น า ด ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร  Products  
ท่ี ให้บริการ มีความเหมาะสมกับระบบสนับสนุนต่างๆ และต้องค านึงถึ งการต่อขยายหาก 
ประสบความส าเรจ็  

2.2 ภมูิประเทศ แผนท่ี (Topography)  ประกอบดว้ย 
 2.2.1 แผน่ดนิ (Land) 
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2.2.2 พืชพนัธท่ี์อยูร่ายรอบ (Surround Vegetation)   
2.2.3 แหลง่น า้และระบบจดัการน า้ (Water and Storm water) 
2.2.4 Climate สภาพอากาศ  

2.3 พืน้ท่ีการผลิตและด าเนินการ (Production Space) ประกอบดว้ย 
2.3.1 แผนผงั (Layout) 
2.3.2 การก าหนดทิศทาง (Orientation ) 
2.3.3 การระบายน า้ (Drainage) 
2.3.4 สิ่งกีดขวางและรัว้ (Barrier and Fences) 
2.3.5 ภมูิสถาปัตย ์(Landscape) 
2.3.6 พืน้ดนิ (Surfaces) 

2.4 Support System ระบบสนบัสนนุ  
2.4.1 การเขา้ถึงพืน้ท่ี (Access) 
2.4.2 สาธารณปูโภค (Utilities) 
2.4.3 แสงสวา่ง (Lighting) 
2.4.4 การชลประทาน / การทดน า้ (Irrigation) 
2.4.5 ความสะดวกสบาย  (Conveniences) 
2.4.6 ท่ีนั่ง (Seating) 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการทางน ้า (Aquatic Recreation Facility)
ประกอบดว้ย  

3.1 แหล่งน า้ตามธรรมชาติ (Waterfronts) เป็นทรพัยากรกายภาพทางน า้ 
ท่ีอยู่กลางแจง้ (Outdoor Aquatic Facility) ซึ่งไดแ้ก่ ทะเลสาบ (Lake) ชายหาด (Beach) แม่น า้ 
(River)  

3.2 สระว่ายน า้ (POOLS) เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางน า้ท่ีเป็นพืน้ฐาน 
(Basic Aquatic Facilities) สามารถสรา้งไดท้ัง้แบบในรว่ม (Indoors) และ กลางแจง้ (Outdoors) 
และสามารถอยู่ในทรพัยากรกายภาพทางนันทนาการ (Recreation Facilities) ประเภทอ่ืนๆ ได ้
โดยในสระว่ายน า้จะประกอบดว้ยอปุกรณพื์น้ฐาน ไดแ้ก่ บอรด์กระโดดน า้ (Diving Board) สไลด ์
(Slide) พืน้ท่ีวา่ยน า้ (swimming areas) และพืน้ท่ีน า้ลกึ เป็นตน้ 

3.3 สวนน า้ (Water Park) ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ความบันเทิงอย่างเต็มท่ี
ผ่านสายน ้าและอุปกรณ์เครื่องเล่นทางน ้าต่างๆ ) สามารถสรา้งได้ทั้งแบบในร่วม ( Indoors)  



   23 

และกลางแจง้ (Outdoors) สวนน า้ (Water Park) ประกอบดว้ยอุปกรณ์สรา้งความบนัเทิง ไดแ้ก่ 
Water slides , Wave Attractions Spray Features, Toddler Play Areas, Shallow entries 

การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการทางน า้ (Aquatic 
Facility Operation) ประกอบไปดว้ยการด าเนินงานในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. Staffing  เจา้หนา้ท่ี ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีในงานดา้นตา่งๆ ดงันี ้
1.1 เจา้หนา้ท่ีบ ารุงรกัษา (Additional Staff)   
1.2 เจา้หนา้ท่ีธุรการทั่วไป  
1.3 เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัและชว่ยชีวิตทางน า้ (Lifeguards) 
1.4 ผูส้อน (Instructors) ประกอบไปดว้ย 

1.4.1 ผูส้อนวา่ยน า้ (Swim Instructor) 
1.4.2 ผูส้อนการออกก าลงักายทางน า้ (Water Exercise Instructor) 
1.4.3 นกักิจกรรมบ าบดัทางน า้ (Aquatic Therapists) 

2. การรักษาความปลอดภัยของสิ่งอ านวยความสะดวกทางน า้ (Aquatic Facility 
Safety) 

ผู้ให้บริการจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ต้องปลอดภัยอย่างเข้มงวด 
จะต้องมีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย และฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเรื่องความปลอดภัยและ 
การช่วยชีวิต รวมทั้งออกแบบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุม 
ความเส่ียงและตรวจตราความปลอดภยัอยา่งเข็มขน้  

3. การบ ารุงรกัษาและสขุอนามยั (Maintenance and Hygiene) 
4. ระบบเครื่องกล ในสิ่งอ านวยความสะดวกทางน า้ (Mechanical System) 
ในประเทศไทย มีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ท่ี ให้บริการทางนันทนาการ 

ทั้งในด้านของสถานท่ี กิจกรรม หรือการจัดโปรแกรมนันทนาการ ซึ่ งสามารถจ าแนกประเภท 
ของสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการท่ีจดับรกิารโดยภาครฐั (Public Recreation 
Facilities) เป็นศนูยน์นัทนาการชมุชน ศนูยกี์ฬา สระวา่ยน า้ เป็นตน้ 

2. สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการท่ีจัดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะสมาชิก 
โดยภาคเอกชน (Private Recreation Facilities) เป็นทรพัยากรกายภาพของหน่วยงานบริการสมาชิก
เฉพาะกลุ่ มเพ่ื อหวังผลก าไร ประกอบไปด้วย หน่ วยงานภาคธุ รกิจและบริษั ทท่องเท่ี ยว 
เป็นตน้ โดยมุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรใหเ้ขา้มาในหน่วยงาน มีการท าการตลาดเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค โดย
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น าเสนอบริการนันทนาการในรูปแบบต่างๆ พร้อมคิดค่าบริการ เช่น สนามกอล์ฟเอกชน 
ศนูยอ์อกก าลงักาย โรงแรม รีสอรท์ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีการแบง่องคป์ระกอบออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นสิ่งก่อสร้าง 
และวัตถุประกอบรวมกันขึน้ เป็นสถานท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการณ์ใด 
การหนึ่ง ประกอบดว้ยอาคาร พืน้ท่ี ระบบประกอบอาคาร บรเิวณโดยรอบ ภูมิทศัน ์และอปุกรณภ์ายใน
อาคาร 

2. การบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีใหบ้ริการเพ่ือรองรบัการท างานและการใชบ้ริการ 
เพ่ือให้ไดร้บัความสะดวกปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยสามารถแบ่งงานบริการออกเป็น 3 
ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่ 1. การดแูลรกัษา 2. งานบรกิาร และ 3. งานบรกิารส านกังาน 

 
การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

การจัดการสิ่ งอ าน วยความสะดวกทางนันทนาการ (Recreation Facility 
Management) เป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินงาน ผู้ใหบ้ริการนันทนาการแก่ชุมชนจะตอ้งจัดการ  
ในทุกสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดอุปุกรณ ์บุคลากร งบประมาณ การตลาด 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก าหนดการบริหาร และประเมินผล สมาคมการบริการสิ่งอ านวย  
ค ว าม ส ะ ด ว ก น าน าช า ติ  (The International Facility Management Association: IFMA.)  
ไดก้ล่าวถึงการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกว่า มีความครอบคลุมกับหลากหลายสาขาวิชาเป็น
กระบวนการบูรณาการการท างานระหว่างสถานท่ี ผู้คน งานขององค์กรและเทคโนโลยี  
เป็นการประสานความรูร้ว่มกันทางดา้นการบริหารธุรกิจกับศาสตรด์า้นสถาปัตยกรรมพฤติกรรม
และวิศวกรรม เพ่ือจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร (The International 
Facility Management Association: 2013) 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็นการท าให้ระบบกายภาพ 
ทรพัยากรกายภาพท างานสอดคล้องและสมดุลตามเป้าหมาย พันธกิจ ลักษณะกิจกรรมของ
องคก์รนัน้มุ่งเนน้การจดัการ ดแูลรกัษาและบริการเพ่ือใหส้ิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ
ท างานสอดรบั ส่งเสริม และตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคาร  อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ปฏิบัติงานดา้นอาคารเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและ
สนับสนุนกิจกรรมขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดีทัง้ในระยะสั้นและยาว ลดการสูญเสียและสิน้เปลือง
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นอ้ยลง เกิดการใชอ้าคารอย่างมีประสิทธิภาพ (บณัฑิต จลุาสยั และเสริชย ์โชติวานิช.2547;(เสริชย ์ โชติวา
นิชย,์ 2553);(พิมพย์ิหวา จ ารูญวงษ,์ 2551) 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเนน้ใหมี้การใชแ้ละจัดการอาคาร สถานท่ี 
ระบบประกอบอาคาร พื ้น ท่ี  และองค์ประกอบ อ่ืน ท่ี มีสภาวะเป็นทรัพยากรกายภาพ  
ให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนแก่องค์กรในฐานะท่ี เป็นทรัพยากรส าคัญ  เช่นเดียวกับ 
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเงิน การบริการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเน้น 
ใหก้ารใหบ้ริการต่อผูค้นในอาคาร (People) การท างาน (Process) และอาคาร สถานท่ี (Place) 
ให้สามารถท างานได้อย่างสอดคล้อง และบรรลุผลส าเร็จขององค์กรตามท่ีมุ่ งหมายไว ้  
(บณัฑิตจลุาสยั และเสริชย ์โชติพานิช. 2547; Kincaid. 1994) การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนนัทนาการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ดงันี ้(; Barrett. 1995;(พิมพย์ิหวา จ ารูญวงษ์, 
2551) 

1. สว่นงานบรหิารจดัการ (Strategic FM) 
เป็นสว่นท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการก าหนดนโยบาย วางแผน จดัการแผน ก าหนดทิศทางและ

ด าเนินการในระดับยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ อ านวยการ สั่งการ ควบคุม ก ากับติดตามและประเมิน 
นอกจากนีย้งัตอ้งบริหารทรพัยากรกรเพ่ือใหอ้งคก์รมีทรพัยากรกายภาพท่ีเพียงพอและสามารถใชอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะกลางและระยะยาว 

2. สว่นงานปฏิบตักิาร (Operation FM) 
เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ี ในการด าเนิ นการในระดับปฏิบัติ  ได้แก่  งานบริการ 

ดา้นอาคารสถานท่ี เช่น งานดูแลบ ารุงรกัษาอาคาร งานรกัษาความสะอาด งานรกัษาความปลอดภัย
และงานบรกิารอ่ืนๆ ตามความตอ้งการเฉพาะของผูใ้ชแ้ละอาคารนัน้ เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตังิานในอาคารไดร้บั
ความสะดวกปลอดภยั ประกอบดว้ย  

2.1 การดูแลรักษาอาคาร เป็นงานทางด้านเทคนิคอาคารมีหน้าท่ีหลัก 
ในการควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารและระบบประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพ  
พรอ้มใชง้านและปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ 

2.1.1 อาคาร 
2.1.2 พืน้ท่ีอาคาร 
2.1.3 ระบบประกอบอาคาร ประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศ 

ระบบระบายอากาศ ระบบอดัอากาศ ระบบไฟฟ้า ลิฟต ์ระบบสขุาภิบาล ระบบส่ือสาร ระบบรกัษา
ความปลอดภยั ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั และระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 
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2.1.4 พืน้ท่ีและบรเิวณโดยรอบ 
2.1.5 ภมูิทศันแ์ละสวน 
2.1.6 เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณภ์ายในอาคาร 
2.2 การบริการ คือ กิจกรรมท่ีใหบ้ริการเพ่ือรองรบัการท างานและการใช้

อาคารเพ่ือใหอ้าคารสามารถใชง้านไดผู้ใ้ชอ้าคารไดร้บัความสะดวกปลอดภยัและมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีเม่ือเขา้ใชอ้าคาร ไดแ้ก่ การบรกิารขัน้พืน้ฐาน การบรกิารส านกังานหรือบรกิารเฉพาะ 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก  
คื อ  ส่ วน งานบ ริห ารจัดการ (Strategic FM) และส่ วน งานป ฏิ บัติ ก าร  (Operation FM)  
โดยกระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ เริ่มจากก าหนดนโยบาย เปา้หมาย 
และวตัถุประสงคข์ององคก์ร ประเมินการจดัหาและใหบ้ริการนนัทนาการ ศึกษาเพ่ือดูว่าบริการ
อะไรท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ประเมินความตอ้งการ วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
อปุสงคแ์ละอุปทาน ระบุและประเมินทรพัยากรโดยตรวจสอบสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในแง่ของการพรอ้มใชง้านและความเหมาะสม คดัสรรวิธีการจัดการ ก าหนดและทบทวนกลวิธี
จดัท าแผนปฏิบตักิาร สดุทา้ยด าเนินการตดิตามและประเมินผล 

รูปแบบกระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ มีข้ันตอน
ดังนี ้(Torkidsen.2005)  

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดนโยบาย เปา้หมาย และวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงคข์ององคก์ร เก่ียวขอ้งกับพืน้ฐาน 

ปรชัญาในการใหบ้รกิารแก่ชมุชนและบทบาทขององคก์ร 
ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินการจดัหาและใหบ้รกิารนนัทนาการ 

โดยระบุ ป ระ เภท  ขอบ เขต  และผู้ รับ ผิ ดชอบสิ่ งอ าน วยความสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ งานอาสาสมัครหรือภาคธุรกิจ ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
การใช้ประโยชน์ การจัดการ การก าหนดระดับความต้องการและขีดความสามารถในการรองรับ 
การศึกษาทางประชากร ความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศัยและพื ้นท่ีเฉพาะในชุมชน การวิเคราะห์ 
เรื่องการคมนาคมเพ่ือเขา้ถึงแหลง่นนัทนาการ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขอค าปรกึษา 
ขอค าปรึกษาเพ่ือดูว่าบริการอะไรท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการ

สอบถามจากผู้ ท่ีอยู่  อาศัยในชุมชน และหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น หน่วยงาน 
ดา้นศลิปะ และกีฬา การศกึษา โรงเรียน หนว่ยงานในทอ้งถ่ิน เพ่ือหลีกเล่ียงการใหบ้รกิารท่ีซ  า้ซอ้น 
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ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินความตอ้งการ 
ประเมินความตอ้งการโดยสรา้งโมเดลความตอ้งการท่ีใชข้อ้มูลระดบัชาติ ท้องถ่ิน 

ขอ้มลูประชากร ผลการวิจยัท่ีระบถุึงความตอ้งการตา่งๆ 
ขัน้ตอนท่ี 5 วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอปุสงค ์(Demand) อปุทาน (Supply) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน และเปรียบเทียบระดับอุปสงค์ 
ท่ี เป็นไปได้กับบริการ จะเป็ นน ามูลท่ีน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือพัฒนางานบริการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 ระบแุละประเมินทรพัยากร 
โดยตรวจสอบสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในแง่ของการพร้อมใช้งาน 

และความเหมาะสม เช่นท่ีตั้ง ขนาด การคมนาคม สิ่ งแวดล้อม ควรศึกษาความเป็นไปได้ 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนเก่ียวกับต้นทุนและรายได้ รวมไปถึงต้องพิจารณาเรื่องการขออนุญาต 
และเง่ือนไขตา่งๆ ประกอบการวางแผนดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 7 คดัสรรวิธีการจดัการ 
พิ จารณาทางเลื อกท่ี หลากหลายในการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

และบรกิารตา่งๆ ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกในแตล่ะประเภทอาจตอ้งเลือกใชว้ิธีจดัการท่ีตา่งกนั 
ขัน้ตอนท่ี 8 ก าหนดและทบทวนกลวิธี 

ผูร้บัผิดชอบตอ้งจดัท าแผนนนัทนาการทอ้งถ่ินและแผนเฉพาะ แผนการพฒันาระยะ
สัน้ ระยะกลาง ส าหรบัพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยก าหนดบทบาทของอย่างชดัเจน กลวิธีทาง
วัฒนธรรมของท้องถ่ินจะก าหนดบทบาท นโยบาย วัตถุประสงคก์ารพัฒนา และการจัดการรวมทั้ง
แผนปฏิบตักิาร ขององคก์ร 

ขัน้ตอนท่ี 9 แผนปฏิบตักิาร 
ตอ้งมีแผนปฏิบตักิารท่ีมีวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย วิธีการ และการวดัท่ีชดัเจน ก าหนด

ขอบเขตความรบัผิดชอบของผูร้บัผิดชอบเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ภารกิจจะส าเรจ็ทนัเวลา 
ขัน้ตอนท่ี 10 ตดิตามและประเมินผล 

ประเมินผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน มีการทบทวนกลวิ ธี เป็นไปตามระยะเวลา  
ตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 



   28 

การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
การวางแผนและบริหารงานจะด าเนินเป็นวงจรซ า้ๆ และตอ้งมีการแก้ไขปรบัปรุง

อย่างตอ่เน่ือง ริเริ่มสิ่งใหม่ ปรบัปรุง ปรบัเปล่ียน ด าเนินการ ประเมิน เป็นวงจร เม่ือความตอ้งการ
เปล่ียนตลาดเปล่ียน จงึตอ้งจดัใหต้รงความตอ้งการของตลาด โดยกระบวนการในเบือ้งตน้ท่ีอาศยั
ประสบการณแ์ละทฤษฎีมาชว่ยในการวางแผนงานและการบรหิารงาน 

สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็น ปัจจัยส าคัญ ของทุกองค์กร  
ท่ีมีส่วนสนบัสนุนการด าเนินงานและก่อใหเ้กิดผลผลิตภายในองคก์รนัน้ๆ ในอีกดา้นหนึ่งจดัเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมากท่ีองค์กรต้องรับภาระ บริหารดูแลการบริหารทรัพยากรกายภาพ  
และสิ่งอ านวยความสะดวก ดงันัน้จงึเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีจะตอ้งก ากบั ดแูลระบบกายภาพขององคก์ร
เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการท างานและกิจกรรมขององค์กรโดยหน้าท่ีของงาน  
การบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกนัน้ เป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวหรือเฉพาะเจาะจงแต่จะผันแปรไปตามลักษณะการท างาน
กิจกรรมและผูใ้ชป้ระโยชน ์ซึ่งมีความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีท างานแตกต่างกันไป การบริหาร  
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนั้นต้องเข้าใจถึงลักษณะการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้ 
และแมน่ย า เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการบรหิารจดักรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
ตรงตามวตัถปุระสงคข์ององคก์รและผูใ้ชง้านมากท่ีสดุ ไมว่า่จะเป็นดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
การดูแลรกัษาซ่อมแซมระบบประกอบอาคาร การรกัษาความสะอาด การรกัษาความปลอดภัย 
ให้อยู่ในสภาพท่ีตอบสนองการใช้งานตลอดจน เพิ่ มมูลค่าของทรัพยากรกายภาพด้วย  
 (ณฏัฐศกิษ ์บณุยะวฒัน,์ 2551; ปรางคว์ดี ภู่พกสกลุ, 2546) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับหน่วยงานบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกนันทนาการ 

  ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ไดว้่าระบบสารสนเทศนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริการจัดการ การตัดสินใจ และการด าเนินงานในหน่วยงานบริการนันทนาการ หน่วยงาน
มากมายไดน้  าระบบสารสนเทศมาใชเ้พ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การน าระบบ
การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการชุมชนผ่านทางเว็บไซตม์าใช้ การจัดระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนสมาชิกของศนูยน์นัทนาการชุมชน การใชเ้ว็บไซตแ์ละเครือข่ายสงัคม (Social Network) 
เพ่ือการประชาสมัพนัธน์นัทนาการชมุชน การใชร้ะบบเว็บสารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอ้มลูใหผู้บ้รหิาร
เพ่ือประกอบการประชมุและตดัสินใจในประเด็นตา่งๆ หรือการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
(GIS) มาใชจ้ดัการเชิงพืน้ท่ีและวางแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตนินัทนาการในสถานท่ีทอ่งเท่ียว
และอทุยานแหง่ชาติ (วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้, 2556) 
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การมีระบบสารสนเทศก็เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารทรัพยากรขององคก์รได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประจ าวัน เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ  
ของผู้บริหารและเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากรในระดับต่างๆ ในหน่วยงาน  
(พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม. 2552) โดยระบบสารสนเทศหลักในหน่วยงานบริการ
นันทนาการโดยทั่วไปนั้นมี 4 ประเภท (Kenneth C.Laudon, Jane P. Laudon. 2003; วิพงษ์ชัย 
รอ้งขนัแกว้. 2556) ไดแ้ก่ 

1. ระบบสารสนเทศส าหรบัผูป้ฏิบัติงาน (Operational – level System) สนับสนุน
การท างานของผูบ้ริหารในส่วนปฏิบตัิงานโดยการช่วยบนัทึกรายละเอียดของงานระดบัล่างและ
รายการธุรกรรมขอ้มลู (Transaction) 

2 . ระบ บ ส า รสน เท ศส าห รับ ผู้ ช  า น าญ ก าร  (Knowledge – level System) 
วตัถุประสงคห์ลักคือใหค้วามช่วยเหลือในการรวบรวม การคน้หา และการประสานความรูใ้หม ่
รวมทัง้ควบคมุการเผยแพรแ่ละน าเสนอขอ้มลูภายในองคก์ร 

3. ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร (Management – level System) เป็นการบริหาร
ของผูบ้ริหารระดบักลาง ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้ริการมกัมีการท ารายงานสรุปตามระยะเวลา
มากกว่าการท ารายงานเป็นครั้งคราว เป็นเรื่องเก่ียวกับปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi - 
Structured) การตอบค าถามประเภทนีม้กัจะตอ้งการขอ้มลูจากทัง้ภายในองคก์รและจากแหล่งอ่ืน
ภายนอกองคก์ร จึงไม่สามารถน ามาจากฐานความรูใ้นระบบสารสนเทศส าหรบัผู้ปฏิบัติงาน  
เพียงแหลง่เดียว 

4. ระบบสารสนเทศส าหรบัผู้ก าหนดกลยุทธ์ หรือการแผนระยะยาว (Strategic – 
level System) ช่วยผูบ้ริหารระดบัสูงในการแกไ้ขและก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจระยะยาว
และแนวโน้มของสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ทั้งในองคก์รและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ท่ีกล่าวมาในข้างต้น 
เป็นระบบสารสนเทศหลกั แตห่ากจ าแนกระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชส้นบัสนนุ  

การท างานในหน่วยงานบริการนนัทนาการแก่ชุมชน สามารถแบ่งรูปแบบของระบบ
สารสนเทศตามแนวคิดของ เคนเนท เลาดอน และจีนส์ เลาดอน (Kenneth C.Laudon, Jane 
P.Laudon. 2003) องคก์ารอุทยานและนันทนาการแห่งชาติ หรือ NRPA (National Recreation 
and Park Association. 2005) ไดด้งันี ้(วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2556) 
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1. ระบบสนบัสนนุผูบ้รหิารระดบัสงู (Executive Support System: ESS) 
ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจาก 

ทั้งภายในและภายนอกองคก์รมาให้แก่ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาและแผนก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
ลกัษณะของสารสนเทศท่ีออกมา 

จะเป็นรายงานสรุปต่างๆ ส าหรับผู้บริการ รายงานสรุปสถิติ ท่ี เก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงาน เป็นตน้ (วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2556) 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information Systems) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information Systems) หรือ MIS เป็น

ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลและจัดเก็บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เพ่ือน ามา
ประมวลผลและน าเสนอสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน และการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ของ
ผูบ้รหิาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัท ์และ ไพบลูย ์เกียรตโิกมล, 2542) 

3. ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) 
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision Support System: DSS) เป็ นระบบ

สารสนเทศท่ีน ามาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีจดัเป็นโปรแกรมประเภท
ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ หรือ DSS ไดแ้ก่ โปรแกรมท่ีใชแ้นวทางของแผนตารางท าการ (Worksheet) 
โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อ๊กเซล (Microsoft Excel) เป็นตน้  

4. ระบบผูช้  านาญการ (Knowledge Work System: KWS) 
เป็นระบบท่ีใช่สนับสนุนกลุ่มผูท่ี้มีความรูสู้ง (Knowledge Workers) ซึ่งเป็นระบบท่ี

เช่ือมโยงกบัขอ้มลูส าหรบัการออกแบบและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่เชน่ ฐานขอ้มลูงานวิจยัและพฒันา 
เว็บไซต ์ระบบ สารสนเทศท่ีเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ  เป็นตน้  

5. ระบบส านกังาน (Office System) 
ระบบสารสนเทศส านักงานมีวัตถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะอ านวยความสะดวก ในการ

ตดิตอ่ส่ือสารระหว่างพนกังานภายในองคก์ารเดียวกนัและติดตอ่ภายนอกองคก์าร สนบัสนนุระบบการ
ท างานประจ าและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลโดยตรง เช่น การจัดท าเอกสาร หรือการจัดท าตารางงาน
จดหมาย โดยจัดท าสารสนเทศผ่านโปรแกรมประเภทไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) 
ไมโครซอฟทโ์ปรเจ็ค (Microsoft Project) หรือระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-document)  

6.ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมขอ้มลู (Transaction Processing System: TPS) 
ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล (Transaction Processing System: TPS) 

ช่วยสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานในแตล่ะวนัของสนบัสนนุผูท้  างานระดบัปฏิบตัิการประจ าวนั ท่ีบนัทึก
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รายการท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการช าระค่าบริการ ระบบการจองสถานท่ีจัดกิจกรรม  
ระบบคา่ตอบแทน ระบบขอ้มลูพนกังาน 

7.ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์(GIS) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์(Geographic Information system: GIS) คือระบบ

คอมพิวเตอรเ์ก่ียวขอ้งกับการรวบรวม น าเขา้ จัดเก็บ จัดการและวิเคราะห ์“ขอ้มูลเชิงพืน้ท่ี (Spatial 
Data)” ท่ีน  าเสนอในรูปแบบของภาพกราฟิก (Graphic) แผนท่ี (Map) โดยเช่ือมโยงกับ “ข้อมูลเชิง
บ รรย าย  (Attribute Data)” ท่ี อ ธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณ ะต่ า งๆ  ห รื อ ฐ าน ข้ อ มู ล  (Database)  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพิกัดทางภูมิศาสตรข์องสถานท่ีตามความเป็นจริง การเช่ือมโยงขอ้มูลทัง้สอง
ประเภทเขา้ดว้ยกนัท าใหส้ามารถแสดงขอ้มลูทัง้สองประเภทไดพ้รอ้มๆกนัอย่างเป็นระบบ ตวัอย่างเช่น 
ท่ีอยู่บา้นเลขท่ี สัมพันธ์กับต าแหน่ง เสน้รุง้ เส้นแวง และต าแหน่งในแผนท่ี เป็นตน้ เพ่ือให้ผู้ใชง้าน
สามารถเรียกใชส้ารสนเทศทางภมูิศาสตรท่ี์มีความถกูตอ้ง เท่ียงตรง และแมน่ย า มาประกอบการจดัการ
และการตัดสินใจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว(Star. Jeffrey และ Estes. John, 1990)ศูนย์วิจัยภูมิ
สารสนเทศเพ่ือประกอบการตดัสินใจ. 2010; วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2556) 

8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นเครื่องมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 

ในหน่วยงาน องคก์ารและสถาบนัต่างๆ ทัง้นีเ้พราะการประชาสมัพนัธเ์ป็นเครื่องมือท่ีช่วยเสริมสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดีตอ่กนัระหวา่ง 

ผู้ด  าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง สามารถหวังผลในความร่วมมือและ
สนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายได้การประชาสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษใช้ค  าว่า "Public Relations"  
โดย “Public” แปลว่า ประชา คือ ประชาชน กลุ่มชน สาธารณชน และ “Relations” แปลว่า สมัพนัธ ์ คือ 
ความสมัพันธห์รือความเก่ียวขอ้งดว้ยหรือการผูกพนั การประชาสมัพนัธเ์ป็นการชีแ้จงขอ้มูลข่าวสาร 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ยเพ่ือโน้มนา้วให้กลุ่มเป้าหมายใหค้วามร่วมมือและใหก้าร
สนับสนุน นอกจากนี้ยังเป็นการสรา้งความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
กลุ่มเปา้หมาย และยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหห้น่วยงานอีกดว้ย (วิพงษ์ชยั รอ้งขนัแกว้. 2556) 
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น.1) กล่าวว่า  การประชาสัมพันธ์เป็นการกระท าทั้งสิน้ทั้งปวงท่ีเกิดจาก 
การวางแผนล่วงหนา้ ในการท่ีจะสรา้ง ความเขา้ใจกบัสาธารณะชนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี 
สรา้งภาพพจนท่ี์ดีท่ีจะน าไปสู่สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิด
การสนบัสนนุและความรว่มมือเป็นอยา่งดี 
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ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการท าการประชาสัมพันธ์และการท าการตลาดขององคก์รหรือบริษัทต่างๆ  
รอสแมนและชเลทเตอร์ (Rossman. J Robert และ Schlatter. Barbara Elwood, 2008) กล่าวว่า  
เราสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการส่งเสริมโปรแกรมนนัทนาการได ้โดยใช ้เวิลด ์ไวด ์เว็บ (www) อีเมลล ์ 
(E-mail) เคเบิลและทีวีสาธารณะ ยิ่ งในปัจจุบันท่ี เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ เวิลด์ ไวด์ เว็บ  
(www) กลายมาเป็นเทคโนโลยีหลกัในปัจจบุนั และโลกไดเ้ขา้สู่ยคุเว็บ 2.0 เป็นยุคท่ีส่ือสงัคมออนไลน ์
(Social Media) ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะส่ือในกลุ่ม
เครือข่ายสังคม (Social Network) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร ์(Twitter) เป็นต้น องคก์รและ
หน่วยงานทางนันทนาการทั้งไทยและต่างประเทศจึงได้ใช้เทคโนโลยีนีใ้นการประชาสัมพันธ์และ 
ท าการตลาด เพ่ือเชิญชวนคนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมของตน จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบัน
หน่วยงานบริการนันทนาการทั้งไทยและต่างประเทศได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธแ์ละท าการตลาด ไดแ้ก่ 1. เว็บไซต ์(Website) 2. อีเมล ์(E-mail) 3. ส่ือสังคมออนไลน ์
(Social Media) (วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้, 2556) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเหน็  
ความหมายของความคิดเหน็ 

ไดมี้นกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายและค านิยามของ ความคดิเห็น ไวด้งันี ้
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2530) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือการแสดงออกดา้นเจตคต ิ

อย่างหนึ่ง หากลงความเห็นนัน้มกัมีอารมณเ์ป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนท่ีจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่าง
ตอ่สถานการณภ์ายนอก 

บุญมี เลากุลศานต์ (2531) ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น เป็นท่าทีความรูส้ึก 
ท่ี มีต่อบุคคลหรือต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้หรือประสบการณ์  ซึ่ งมีทั้ง 
ในลักษณะต่างๆ เช่น ส่งเสริม คิดเห็น สนใจ พอใจ นิยมชมชอบ สนับสนุน และปฏิบัติตาม 
ดว้ยความเตม็ใจ และในลกัษณะตอ่ตา้น เชน่ ขดัแยง้ เบื่อหนา่ย ไมส่นใจ ไมร่ว่มมือ หรือไมป่ฏิบตัติาม 

จ ารอง เงินดี (2534, น.2) ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในลกัษณะท่ีไม่ลึกซึง้เหมือนทศันคติ ความคิดเห็นนัน้อาจกล่าวไดว้่าเป็นการแสดงออก
ของทัศนคติ สังเกตและวัดไดจ้ากคน แต่มีส่วนท่ีแตกต่างไปจากทัศนคตินั้นเจา้ตัวอาจจะตระหนัก
หรือไมต่ระหนกัก็ได ้ 
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บุญเรียง ขจรศิลป์ (2534, น.78) ความคิดเห็นหมายถึง การแสดงออกทางวาจา 
ของเจตคติการท่ีบุคคลกล่าวว่าเขามีความเช่ือ หรือความรูส้ึกอย่างไรเป็นการแสดงความคิดเห็น 
ของบคุคลดงันัน้ การวดัความคดิเห็นของบคุคลนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได ้ 

อนันต์ ขันทราช (2535) กล่ าวว่า ความคิดเห็ น หมายถึ ง การแสดงออก 
ด้านความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้านการพูด การเขียน โดยมีพื ้นความรู้เดิมเก่ียวกับ 
ความต้องการ ประสบการณ์ ท่ีบุคคลได้รับ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเป็นหลัก  
ในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือขอรับการสนับสนุนความคิดเห็นเป็นการแสดงออกถึงเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นจะเก่ียวข้องกับค่านิยมและทัศนคติ โดยต่างก็เป็นเรื่องราว 
ทางจิตชุดหนึ่งท่ีเริ่มจากค่านิยมอันเป็นเรื่องราวทางจิตอย่างกว้างๆ และทัศนคติเป็นเรื่องราว 
ทางจิตท่ีแคบลงไปจนกระทั่งถึงความคิดเห็น ซึ่งเป็นเรื่องราวทางจิตท่ีแคบท่ีสุด คือ เป็นการแสดงออก 
ถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะเทา่นัน้ 

จารุวรรณ บุญรอด (2549) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางด้าน
ความรู้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จากการพูดหรือเขียน โดยมีการอาศัยพื ้นความรู้ ประสบการณ ์ 
และสภาพแวดลอ้ม และการแสดงความคดิเห็น อาจจะไดร้บัการยอมรบัหรือปฏิเสธก็ได ้

ชาญณ รงค์  ค  าเพชร (2549) กล่ าวว่ า  ความคิ ด เห็ น  คื อ  การแสดงออก 
ทางพฤติกรรมของบุคคลท่ี มี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง  ท่ี เกิ ดจากการรับ รู ้ เรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทศันคติ สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลา ความคิดเห็นของบุคคลแตล่ะ
คนตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเหมือนหรือไมเ่หมือนก็ได ้

ศรัณย์ พงษ์รัตนากูล (2549, น.9) กล่าวว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออก 
ทางความคิด ท่าที ความรูส้ึกของบคุคลท่ีมีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดเป็นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู ้
หรือประสบการณ ์ซึ่งมีลกัษณะส่งเสริม คือ พอใจ นิยมชมเชย สนบัสนุน และปฏิบตัิตามความเต็มใจ 
หรือในลกัษณะตอ่ตา้น คือ การขดัแยง้ ไมร่ว่มมือ และไมป่ฏิบตัติาม 

องคป์ระกอบของความคดิเห็น 
จากการศึกษาเรื่ององคป์ระกอบของความคิดเห็น ทริอนัดิส (สมรรถชยั คนัธมาทน,์ 

2556อา้งอิงจาก Triandis.1971 pp.2-3) ไดอ้ธิบายวา่ องคป์ระกอบของความคดิเห็น มี 3 สว่น ไดแ้ก่ 
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ ความรู้และความคิด 

ท่ีบุคคลมีต่อสิ่งเรา้ ความรูแ้ละความคิดเป็นส่วนก าหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็น 
ของบุคคลนัน้ หมายถึง บุคคล มีความรูแ้ละการติดต่อกับสิ่งเรา้ไดค้รบถ้วน บุคคลจะมีความคิดเห็น 
ตอ่สิ่งเรา้ในทางบวก หรือลบชดัเจนมากขึน้ 
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2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก (Affective Component) คือ อารมณ์ หรือความรูส้ึก
ของบุคคลท่ี มี ต่ อสิ่ งเร้า อารมณ์ หรือความ รู้สึ กจะเป็ นสิ่ งก าหนดลักษณะและทิ ศทาง 
ของความคิดเห็นของบุคคล ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรูส้ึกท่ีดีต่อสิ่งใด บุคคลก็จะมีความคิดเห็น
ทางบวกตอ่สิ่งนัน้ แตถ่า้บคุคลมีอารมณห์รือความรูส้กึไมดี่ตอ่สิ่งใด บคุคลจะมีความคดิเห็นในทางลบ 

3. อ งค์ป ระกอบด้ านพ ฤติ ก รรม  (Behavior Component) คื อ  พ ฤติ ก รรม 
ของบุคคลท่ีแสดงออกต่อสิ่ งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งพฤติกรรมจะเป็นสิ่ งบอกลักษณะ 
ความคิดเห็นของบคุคล พฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกต่อสิ่งเรา้ชดัเจน ความคิดเห็นย่อมมีลกัษณะ
เป็นบวกหรือลบชดัเจนเสมอ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิเห็น 
ออสแคมป์ (กิตศิกัดิ ์คลงัดษิฐ์, 2559อา้งอิงจาก Oskamp. 1977) 
  ((กิติศกัดิ์, 2559); อา้งอิงจาก Oskamp. 1977) ไดก้ล่าวสรุปถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ตอ่การเกิดความคดิเห็นไว ้ดงันี ้
1. ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ หมายถึง อวัยวะต่างๆ ของบุคคลท่ีใช้รับรู ้

ความผิดปกติของอวยัวะตา่งๆ ภายในรา่งกาย ความบกพรอ่งของอวยัวะสมัผสั ซึ่งท าใหมี้ผลตอ่ความ
คดิเห็นดา้นลบของบคุคลภายนอก 

2. ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล หมายถึง บุคคลเคยประสบกับเหตุการณ ์
ดว้ยตนเอง การกระท าดว้ยตนเองและไดพ้บเห็น ท าให้บุคคลมีความจดจ า ฝังใจ และเกิดความคิด 
ตอ่ประสบการณน์ัน้แตกตา่งกนั 

3. อิทธิพลของผู้ปกครอง หมายถึง เม่ือวัยเด็ก ผู้ปกครองเป็นท่ีอยู่ ใกล้ชิด 
และใหข้อ้มลูตา่งๆ กบัเดก็เป็นอยา่งมาก ท าใหมี้ผลตอ่พฤตกิรรมและความคดิเห็นของเดก็เชน่กนั 

4. ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม หมายถึง เม่ือบุคคลเจริญเติบโตต้องมี 
กลุ่มเพ่ือนและสังคมในรูปแบต่างๆ ความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิง การอบรมสั่งสอนของ
โรงเรียน หน่วยงานท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน จะท าให้มีผลต่อความคิดเห็น 
ของบคุคลนัน้ดว้ย 

5. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือตา่งๆท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของตนเรา ดงันัน้ 
ส่ือเหล่านี ้ซึ่ งได้แก่  วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิ มพ์ นิ ตยสาร จึงเป็นปัจจัยอันหนึ่ งท่ี มี ผลต่อ 
ความคดิเห็นของบคุคล 

จ าเรียง ภาวจิตร (2536, น.248-249) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความคิดเห็นขึน้อยู่
กบักลุม่ทางสงัคมท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย 
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1. ภู มิ หลั งทางสั งคม คื อ กลุ่ มคน ท่ี มี ภู มิ หลั งท่ี แตกต่ างกัน  โดยทั่ วไป 
จะมีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั  

2. กลุ่มอา้งอิง คือ การท่ีคนเราจะคบหาสมาคมกบัใคร หรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแ้ก่
ผูใ้ด หรือการกระท าท่ีค  านงึถึงอะไรบางอยา่งรว่มกนัหรืออา้งอิงกนัได ้ 

3. กลุ่ มกระตื อรื อร้น  หรือกลุ่ ม เฉ่ื อยชา คื อ  การกระท าใด ท่ี ก่ อให้ เกิ ด 
ความกระตือรือร้นเป็นพิเศษอันจะก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ขึน้มาได้ ย่อมส่งผลต่อการจูงใจ 
ใหบ้คุคลท่ีเป็นสมาชิกเหลา่นัน้  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความคิดเห็น  คือ การแสดงออกทางด้านความรู้สึก 
หรือดา้นพฤติกรรม เช่น การพูด การเขียน โดยอาศยัพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
หรือท่ีไดพ้บเจอมา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคิดเห็นมี 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย 1.ปัจจยัส่วนบคุคล 
2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลโดยตรง เช่น เพศ อายุ รายได ้3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  
คือ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิเห็นของบคุคลโดยออ้ม คือ ส่ือมวลชน กลุม่ท่ีเก่ียวขอ้ง และครอบครวั  

 
คุณสมบัตขิองความคิดเหน็ 

พฒัน ์สขุจ านงค ์(2522, น.72) ไดก้ลา่วถึง คณุสมบตัขิองความคดิเห็น ไวด้งันี ้
1. มีความคงท่ี (Consistency) หมายถึง เปล่ียนแปลงไดย้าก 
2. มีทิศทาง (Direction) มีความแนน่อนตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยมีการประเมินคา่การรบัรู ้

ความรูส้ึกและความพรอ้มท่ีจะกระท าไปในดา้นท่ีเป็นบวกหรือดา้นท่ีเป็นลบ มีความรูส้ึกรบัรูถ้ึง
ความดีหรือเลว มีความรูส้กึชอบหรือไมช่อบตอ่สิ่งนัน้ และพรอ้มท่ีจะสนบัสนนุหรือตอ่ตา้น 

3. มีความเขม้ขน้ (Magnitude) หมายถึง เป็นไปในทางบวก ทางลบ มากหรือนอ้ย 
ตามค่านิยม และความส าคัญของสิ่งนัน้ๆ ความคิดเห็นของบุคคลนัน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
โดยมีการเปล่ียนแปลง 

องคป์ระกอบทั้ง 3 ท่ีกล่าวมา การเปล่ียนแปลงจะเกิดไดม้ากน้อยขึน้อยู่กับขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีบุคคลรบัทราบ ประสบการณ์ท่ีไดร้บั ค่านิยมและอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงนี ้
เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาและตลอดชีวิตของบคุคล 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า คุณสมบตัิของความคิดเห็นนัน้ ตอ้งมีความคงท่ี มีทิศทาง 
และมีความเขม้ขน้ ซึ่งจะเปล่ียนแปลงมากน้อยนั้นขึน้อยู่กับบุคคล ประสบการณ์ และอิทธิพล  
ของสิ่งแวดลอ้ม 
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การวัดความคิดเหน็ 
วิเชียร เกตสุิงห ์(2530, น.94) ไดก้ล่าวว่า การใชแ้บบสอบถามส าหรบัการวดัความ

คิดเห็น ตอ้งระบุใหผู้ต้อบค าถามตอบแบบชดัเจน ว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกับขอ้ความท่ีก าหนดให ้
แบบสอบถามประเภทนีน้ิยมสรา้งความคิดของลิเคิรท์ (Likert) ซึ่งแบ่งน า้หนักของความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั ส่วนการใหค้ะแนนขึน้อยู่กับว่าจะเป็นไปในทางปฏิฐาน (Positive) หรือปฏิเสธ 
(Negative) 

ไพศาล หวังพานิช (2530: 152) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความคิดเห็นหรือเจตคติ  
ตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดงันี ้

1. เจตคติมีลักษณะคงเส้นคงวาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง นั่ นคือ ความรู้สึกนึกคิด 
ของบุคคลท่ี มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งไม่ ได้เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง 
ท่ีมีความรูส้กึตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถวดัได ้

2. เจตคติของบุคคลไม่สามารถสงัเกตหรือวัดไดโ้ดยตรง การวดัสามารถวดัไดแ้บบ
ทางออ้ม ซึ่งวดัจากแนวโนม้ท่ีบคุคลแสดงออกหรือประพฤตปิฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 

3. เจตคตินอกจากจะแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึกนึกคิด การคัดค้าน  
การสนบัสนนุ นอกจากนัน้ยงัมีขนาดและปริมาณของความรูส้ึกดว้ย การวดัทศันคติท าใหท้ราบทิศทาง 
และระดบัความมากนอ้ย 

กรรณิการ ์ชุติพงศ์ศาศวัต (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นและองค์ประกอบ 
ของความคิดเห็น ประกอบดว้ย ความรูส้ึก ความเช่ือส่วน การประเมิน และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม 
การวดัสามารถด าเนินการได ้3 องคป์ระกอบ และจ าเป็นตอ้งวดัเป็นภาพรวม โดยท าการพิจารณา
จากกิริยาท่าทีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ท่ีหลายประการ มิใช่วัดจากการกระท า พฤติกรรม  
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การวดัความคิดเห็นสามารถบ่งบอกถึงปริมาณ (Magnitude) ความมาก
น้อยของความคิด เห็ น ท่ี มี ต่อสิ่ ง เร้าและทิ ศทาง (Direction) ท่ี บอกว่า มี ความคิด เห็ น 
ไปในทางดา้นบวกหรือทางดา้นลบ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การวัดความคิดเห็น  วัดไดจ้ากความคิดเห็นของบุคคล 
ประกอบด้วย 1.ส่วนท่ีเป็นความรู้หรือความเช่ือ 2.ส่วนท่ีเป็นความรู้สึกหรือการประเมิน  
3.ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม ซึ่งการให้ความคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบต่อข้อความต่างๆ นั้น  
ขึน้อยู่กับขอ้ความว่าเป็นขอ้ความท่ีเป็นการตอบแบบสนบัสนุน หรือเป็นขอ้ความท่ีเป็นการตอบ
แบบปฏิเสธ 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เช่น  
การขยายก าลงัการผลิต การผลิตสินคา้ชนิดใหม่ การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งธุรกิจ การเพิ่มหรือลด
ทนุ หรือการถอนตวัออกจากการแขง่ขนั ตา่งเป็นการตดัสินใจท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานและอนาคต
ขององค์การ ซึ่ งเรียกว่าการตัดสินใจ ลักษณะนี้ว่า “การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Decision)” โดยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะเป็นพื ้นฐานส าคัญของ “Strategic Management 
Process” ซึ่งมีสว่นประกอบส าคญั ดงันี ้ 

1. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผู้บริหาร นักกลยุทธ ์
(Strategist) จะตอ้งศึกษาและวิเคราะหปั์จจัยในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องคก์าร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) การวิเคราะห์ SWOT สามารถท าการ
วิเคราะหต์ามปัจจัย ดังนี ้1.จุดแข็ง (Strength) 2.จุดอ่อน (Weakness) 3.โอกาส (Opportunity)  
4.อปุสรรค (Threat)  

2. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหาร 
ใชข้อ้มูลตา่งๆ ท่ีไดจ้าการวิเคราะหโ์อกาส ขอ้จ ากัด มาท าการประมวลผล เพ่ือใชก้ าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธข์ององคก์าร การก าหนดทิศทางขององคก์ารสามารถกระท าได้โดยการก าหนดภารกิจ
และการตัง้เปา้หมาย (Mission and Goal Environment) ขององคก์าร  

3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) คือ การน าทิศทางขององคก์าร 
ท่ีก าหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ  
โดยมักจะก าหนดกลยุทธต์ามระดบัขัน้ภายในองคก์าร ตัง้แต่กลยุทธอ์งคก์าร กลยุทธธ์ุรกิจ และ  
กลยทุธต์ามหนา้ท่ี ซึ่งกลา่วถึงในหวัขอ้ตอ่ไป 

4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิ บัติ (Strategy Implementation) คือ การน ากลยุทธ ์
ท่ีถกูก าหนดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผา่นการจดัโครงสรา้ง บคุลากร 
และการประสานงานอยา่งมีระบบ 

5.การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control)  
คือ การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิ เคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง  
และพัฒนาให้กลยุทธ์ท่ีก าหนดอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพ่ือองคก์ารจะได้ 
คุณค่าสูงสุดจากการด าเนินงาน ตลอดจนท าการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์ว่า  
ประสบผลส าเรจ็ ดงัเปา้มายท่ีวางไวห้รือไมเ่พียงใด เพ่ือน าไปพิจารณาในการพฒันากลยทุธต์อ่ไป 
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รูปกระบวนการจดัการ 
ระดบัของกลยทุธธ์ุรกิจ 
จะเห็นไดว้่าการจดัการเชิงกลยุทธไ์ม่ไดจ้  ากัดอยู่ในผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านัน้ แต่จะ

ด าเนินงานครอบคลมุไปทั่วองคก์าร เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบทกุสว่นของธุรกิจด าเนินงานอย่างส่งเสริม
และสอดคลอ้งกันโดยมีเป้าหมายของธุรกิจเป็นส าคญั โดยท่ีผูร้บัผิดชอบในแต่ละส่วนท าหนา้ท่ี
ก าหนดกลยุทุธ ์ซึ่งสามารถจ าแนกการก าหนดกลยทุธท์างธุรกิจออกเป็น 3 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การ เช่น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) , ประธานกรรมการ (President) หรือ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officer; CEO) เป็นต้น ร่วมกับคณะผู้บริหารและ 
ท่ีปรกึษาดา้นกลยทุธข์ององคก์าร โดยคาดการณส์ถานการณค์วามตอ้งการในอนาคต เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย ในการด าเนินงานขององคก์าร โดยกลยุทธ์
องค์การจะเป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจท่ีเป็นแม่แบบและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และ 
การวางแผนในระดบัอ่ืนๆ 

 2. กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการหรือผู้บริหารท่ีมี
ต  าแหน่งเป็นหวัหนา้ธุรกิจ ถกูก าหนดโดยผูจ้ดัการหรือผูบ้รหิารท่ีมีต  าแหน่งเป็นหวัหนา้หน่วยธุรกิจ 
(Business Unit) หรือ BU ท่ีมีอิสระและความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง โดยพยาม
ยามสรา้งศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยธุรกิจ ปกติกลยทุธร์ะดบัธุรกิจ
มักเก่ียวข้องกับการแข่งขัน จนในบางครั้งถูกเรียกว่า “กลยุทธ์การแข่งขัน  (Competitive 
Strategy)”  

3. กลยุทธ์ระดับเจ้าหน้าท่ี (Function Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการในแต่ละ
หน้าท่ีทางธุรกิจ เช่น การผลิต การเงิน การตลาด และการบริหารงานบุคคล โดยมุ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ  
กลยทุธใ์นระดบัองคก์ารและระดบัธุรกิจ 

รูป ระดบักลยทุธ ์ทางธุรกิจ 
จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเข้าใจในหลักการของ  

การจดัการเชิงกลยทุธอ์ย่างลึกซึง้ จนสามารถน าความรู ้ทกัษะ และประสบการณอ์อกมาประยกุต์
ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ผูจ้ดัการระดบักลาง หวัหนา้งาน และพนกังานทั่วไปก็ควรท่ีจะมี
ความเขา้ใจและคุน้เคยกบักลยทุธธ์ุรกิจในระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะผูจ้ดัการและหวัหนา้งานในระดบั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ากลยทุธม์าสรา้งในรูปธรรม เพราะนอกเหนือจากความรูเ้ก่ียวกบักลยทุธ ์
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ธุรกิจจะช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางปฏิบัติขององค์การ ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรัชญาธุรกิจและนโยบายของหน่วยงาน 
นอกจากนีบุ้คคลท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในกลยทุธธ์ุรกิจ ยงัสามารถน าความรูท่ี้มีไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบังานของตน ท าใหมี้ผลงานท่ีดีและกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานตอ่ไป 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬา 

ประวัตกิรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  (2560) กรมพลศึกษา ได้รับการสถาปนา  

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2476 ใหเ้ป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการตามพระราชบญัญัติการปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหนา้ท่ีจดัการพลศึกษาของชาติ ซึ่งตัง้อยู่ในกระทรวงธรรม
การ รฐับาลในสมัยนั้น มีนโยบายท่ีจะให้บุคคลแม้ว่าไดร้บัจริยศึกษา และพุทธศึกษามาแล้ว  
ใหไ้ดร้บัการพลศึกษาดว้ย ซึ่งจะท าใหเ้รามีร่างกายแข็งแรง ใจคอหนกัแน่น อันจะเป็นประโยชน ์
ใหแ้ก่ประเทศชาตไิดส้มบรูณเ์ตม็ท่ี 

นับตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา พลศึกษาจึงกลายเป็นหลักส าคัญของการศึกษาของชาติ  
จวบจนกระทั่ง เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2545 ไดมี้การปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรบัปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนเป็นส านักงานพัฒนาการกีฬา  
และนันทนาการ มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพ่ือเสริมสรา้งพลานามัย 
ของประชาชน 

จากกระแสความตอ้งการของชาวพลศึกษา จึงไดมี้การเคล่ือนไหวในการขอใชช่ื้อ  
ส่วนราชการ กรมพลศึกษา และเม่ือวันท่ี 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกา การเปล่ียนช่ือ ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
เป็น กรมพลศึกษา ซึ่งช่ือนีเ้ป็นช่ือท่ีมีมนตข์ลงั ไดร้บัความเช่ือถือ และศรทัธา สรา้งใหป้ระชาชน  
มีรา่งกายแข็งแรง จิตใจดี 

และเม่ือวัน ท่ี  27 สิ งหาคม พ .ศ. 2553 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา 
เปล่ียนช่ือส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น กรมพลศึกษา พุทธศักราช 2553  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 52 ก หน้า 4 มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานเุบกษา คือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2553จงึไดมี้ช่ือสว่นราชการวา่ กรมพลศกึษา 

กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา 
สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา ได้แก่  ส  านักงานเลขานุการกรม ส านักการกีฬ า  
ส านกันนัทนาการ ส านกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา สถาบนัพฒันาบคุลากรการพลศึกษาและการกีฬา 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม ศนูยฝึ์กกรมพลศกึษา 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตฯิ และสถาบนัศลิปะมวยไทย 

วิสัยทัศน ์ 
"คนไทยออกก าลงักาย เลน่กีฬา เเละนนัทนาการเป็นวิถีชีวิตเพ่ือสขุภาวะท่ียั่งยืน" 

ค่านิยม  
มอบความสขุใหม้วลชน 

วัฒนธรรมองคก์าร  
- เคารพในความเป็นคน (Respect) 
- ท าตนเป็นตวัอยา่ง (Role Model) 
- สรา้งความสมัพนัธก์บัมวลชน (Relationship) 
- มีความรบัผิดชอบ (Responsibility) 

พันธกิจ 
ขับเคล่ือนการน านโยบายด้านการออกก าลังกาย กีฬา เเละนันทนาการ 

 ใหบ้รรลผุล ตามเปา้หมาย 
สร้างเครือข่ ายเเละบู รณ าการการออกก าลั งกาย กีฬาเเละนันทนาการ 

กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมเเละพัฒนาบุคลากรการออกก าลังกาย กีฬา เเละนันทนาการใหมี้มาตรฐาน
สง่เสรมิเเละพฒันาเเละเผยเเพรอ่งคค์วามรู ้นวตักรรมดา้นการออกก าลงักาย กีฬาเเละนนัทนาการ 

ข้อ มูลเกี่ ยวกับ ส่ิ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

สนามศุภชลาศัย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ื อใช้ ในการแข่ งขัน กีฬาฟุ ตบอลระดับชาติ เฉพาะรอบรองชนะเลิ ศ 
หรือรอบชิงชนะเลิศ หรือกีฬาฟตุบอลระหวา่งประเทศ 

2. เพ่ือใชใ้นการแขง่ขนักรีฑาระดบัชาต ิหรือกรีฑาระหวา่งประเทศ 
3. เพ่ือใชจ้ดักิจกรรมทางการกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ลูว่ิ่ง

และอปุกรณป์ระจ าสนาม ซึ่งกรมพลศกึษาจะพิจารณาอนญุาตเป็นรายๆ ไป การจดักิจกรรมอ่ืนๆ ในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 



   41 

ผู้มีสิทธิขอใช้สนามศุภชลาศัย 
หน่วยงานของทางราชการ สมาคมกีฬาสมคัรเล่น หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีกรมพลศึกษา 

ใหค้วามรว่มมือทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน หนว่ยงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวข้า้งตน้ 
สนามศุภชลาศัย ประกอบด้วย 

1. ขนาดสนาม กวา้ง 72 ยาว 110 เมตร(สนามฟตุบอล กวา้ง 68 เมตร ยาว 105 เมตร) 
2. ลูว่ิ่ง 8 ลู ่
3. ความจุท่ีนั่ ง 19,615 ท่ีนั่ง ดา้นมีหลังคา 5,804 ท่ีนั่ง , ดา้นฝ่ังตรงขา้มมีหลังคา 

5,486 ท่ีนั่ง , อฒัจนัทรด์า้นเหนือ 3,942 ท่ีนั่ง , อฒัจนัทรด์า้นใต ้4,383 ท่ีนั่ง 
4. หอ้งพกันกักีฬา 4 หอ้ง 
5. หอ้งผูต้ดัสิน 1 หอ้ง 
6. หอ้งผูส่ื้อขา่ว 1 หอ้ง 
7. หอ้งรบัรองวีไอพี 1 หอ้ง 
8. หอ้งพยาบาล 1 หอ้ง 
9. หอ้งแถลงขา่ว 1 ขา่ว (จไุด ้50 คน) 

อัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัตงิาน (เจ้าหน้าทีเ่ตม็อัตรา)  
1. ผูค้วบคมุดแูลอาคารสถานกีฬา 1 คน  
2. เจา้หนา้ท่ีดแูลสนามและอาคารสถานกีฬา 12 คน 
3. เจา้หนา้ท่ีสาธารณปูโภค 

3.1. ระบบไฟฟ้า 1 คน 
3.2. ระบบประปา 1 คน 

4. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบสกอรบ์อรด์ 3 คน 
5. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบเครื่องเสียง/ส่ือโสตฯ 3 คน 
6. เจา้หนา้ท่ีควบคมุดแูลท าความสะอาด 1 คน 

หมายเหตุ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
ทีข่อใช้ในแต่ละวัน 

- กิจกรรมท่ีจดัทัง้สนาม จดัเจา้หนา้ท่ีเตม็อตัรา  
- กิจกรรมขนาดเล็ก จดัเจา้หนา้ท่ีลดลง ตามปรมิาณงานท่ีขอใช ้

อัตราค่าใช้บริการ สนามศุภชลาศัย 
1. กิจกรรมทางการกีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 2,500 บาท 
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- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 3,000 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 2,000 บาท  
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 10,000 บาท 

2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ วิทยาศาตรก์ารกีฬา (มีการจ าหนา่ยบตัร) 
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 5,000 บาท 
- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 3,000 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 2,000 บาท  
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 100,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 100,000 บาท 

สนามเทพหัสดนิ 
วัตถุประสงค ์

1. สนาม เทพหั สดิ น มี ไว้ เพ่ื อวัตถุ ป ระสงค์ ในการใช้แข่ งขั น กี ฬ า หรื อ 
เพ่ือจดักิจกรรมทางกรีฑา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

2. กรณีการขอใชส้นามเทพหสัดิน เพ่ือจดักิจกรรมอ่ืนนัน้ กิจกรรมท่ีจะกระท าตอ้งมี
วัตถุ ป ระสงค์ ท่ี ไม่ ขั ดต่ อความ เรี ยบ ร้อย  และศี ลธรรมอั น ดี งามของประชาชน  และ 
กรมพลศกึษาจะพิจารณาอนญุาตใหใ้ชไ้ด ้เม่ือผูข้อใชไ้ดท้  าความตกลงกบักรมพลศกึษาเป็นกรณีพิเศษ
แลว้ 

สนามเทพหัสดนิ ประกอบด้วย 
1. ขนาดสนาม กวา้ง 72 ยาว 110 เมตร (สนามฟตุบอล กวา้ง 68 เมตร ยาว 105 เมตร) 
2. ลูว่ิ่ง 8 ลู ่
3. ความจท่ีุนั่งรวม 
4. หอ้งพกันกักีฬา มี 4 หอ้ง 
5. หอ้งผูต้ดัสิน 1 หอ้ง 
6. หอ้งผูส่ื้อขา่ว 1 หอ้ง 
7. หอ้งรบัรองวีไอพี 1 หอ้ง 
8. หอ้งพยาบาล 1 หอ้ง 
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9. หอ้งแถลงขา่ว 1 หอ้ง (จไุด ้50 คน) 
อัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัตงิาน (เจ้าหน้าทีเ่ตม็อัตรา) 

1. ผูค้วบคมุดแูลอาคารสนามกีฬา 1 คน 
2. เจา้หนา้ท่ีดแูลสนามและอาคารสถานกีฬา 8 คน 
3. เจา้หนา้ท่ีสาธารณปูโภค 

3.1. ระบบไฟฟ้า 1 คน 
3.2. ระบบประปา 1 คน 

4. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบสกอรบ์อรด์ 2 คน 
5. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบเครื่องเสียง/ส่ือโสตฯ 2 คน 
6. เจา้หนา้ท่ีควบคมัดแูลท าความสะอาด 1 คน 

หมายเหตุ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
ทีข่อใช้ในแต่ละวัน 

- กิจกรรมท่ีจดัทัง้สนาม จดัเจา้หนา้ท่ีเตม็อตัรา 
- กิจกรรมขนาดเล็ก จดัเจา้หนา้ท่ีลดลง ตามปรมิาณงานท่ีขอใช ้

อัตราค่าใช้บริการ สนามเทพหัสดนิ 
1. กิจกรรมทางการกีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 1,500 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 1,000 บาท  
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 10,000 บาท 

2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ วิทยาศาตรก์ารกีฬา (มีการจ าหนา่ยบตัร) 
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 2,000 บาท 
- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 1,500 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 2,000 บาท  
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 10,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 10,000 บาท 
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สนามวอรม์ 200 เมตร 
วัตถุประสงค ์ 

ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ                 
ในการใหบ้รกิารประชาชน 

อัตราค่าใช้บริการ สนามวอรม์ 200 เมตร 
1. กิจกรรมทางการกีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 500 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 200 บาท  
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 1,000 บาท 

2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา (มีการจ าหนา่ยบตัร) 
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 200 บาท  
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 5,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 1,000 บาท 

อาคารกีฬานิมิบุตร 
วัตถุประสงค ์

ใชส้  าหรบัการฝึกซอ้มและแขง่ขนั 
- อาคารชัน้ลา่ง ใชส้  าหรบัฝึกซอ้มและบรหิารรา่งกาย 
- อาคารชั้นบน ใช้ส  าหรับการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล  

เทเบลิเทนนิส แบดมินตนั ตะกรอ้ ชกมวย ยโูด ฟันดาบ ยิมนาสตกิ 
- ใชส้  าหรบัจดักิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้
- กิจกรรมเพื่อกีฬา 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งกรมพลศกึษา จะพิจารณาอนญุาตเป็นรายๆ ไป 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ในการใหบ้รกิารประชาชน 
- ใชส้  าหรบัแขง่ขนักีฬาในรม่ 
- ฝึกสอนและสาธิตกีฬาในรม่ตา่งๆ 
- กิจกรรมอ่ืนๆท่ีใหบ้รกิารประชาชน 

อาคารกีฬานิมิบุตร ประกอบด้วย 
1. สนามเป็นพืน้ปาเก ้ส าหรบัเลน่ฟตุบอล หรือกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆ 
2. ขนาดสนามในอาคาร กวา้ง 30 x 46 เมตร (ขนาดสนามฟตุซอล 20 x 40 เมตร) 
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3. ความจท่ีุนั่ง รวม 5,864 ท่ีนั่ง 
4. หอ้งทรงพระส าราญ (VIP ใหญ่) 1 หอ้ง 
5. หอ้งรบัรองวีไอพี (เล็ก) 1 หอ้ง 
6. หอ้งอเนกประสงค ์
7. หอ้งผูส่ื้อขา่ว 1 หอ้ง 
8. หอ้งพกันกักีฬา มี 4 หอ้ง 
9. หอ้งผูก้รรมการ 2 หอ้ง 
10. หอ้งพยาบาล 2 หอ้ง 

อัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัตงิาน (เจ้าหน้าทีเ่ตม็อัตรา) 
1. ผูค้วบคมุดแูลอาคารสนามกีฬา 1 คน 
2. เจา้หนา้ท่ีดแูลสนามและอาคารสถานกีฬา 8 คน 
3. เจา้หนา้ท่ีสาธารณปูโภค 

3.1. ระบบไฟฟ้า 1 คน 
3.2. ระบบประปา 1 คน 

4. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบสกอรบ์อรด์ 2 คน 
5. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบเครื่องเสียง/ส่ือโสตฯ 3 คน 
6. เจา้หนา้ท่ีควบคมุดแูลท าความสะอาด 1 คน 

หมายเหตุ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
ทีข่อใช้ในแต่ละวัน 

- กิจกรรมท่ีจดัทัง้สนาม จดัเจา้หนา้ท่ีเตม็อตัรา 
- กิจกรรมขนาดเล็ก จดัเจา้หนา้ท่ีลดลง ตามปรมิาณงานท่ีขอใช ้
อตัราคา่ใชบ้รกิาร อาคารกีฬานิมิบตุร 
1. กิจกรรมทางการกีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 2,500 บาท 
- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าเครื่องปรบัอากาศ ชั่วโมงละ 3,500 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 1,000 บาท  
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 10,000 บาท 
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2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ วิทยาศาตรก์ารกีฬา (มีการจ าหนา่ยบตัร) 
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 5,000 บาท 
- คา่บรกิารสกอรบ์อรด์ ชั่วโมงละ 500 บาท  
- คา่บรกิารเครื่องเสียง วนัละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 1,000 บาท  
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 50,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 50,000 บาท 

ลานกีฬาอเนกประสงค ์
วัตถุประสงค ์

- ใชส้  าหรบัจดักิจกรรมตา่งๆ 
- ใชส้  าหรบัจดัแขง่ขนักีฬาตา่งๆ 
- ใชส้  าหรบัใหบ้รกิารดา้นสถานท่ีในการออกก าลงักาย ของประชาชน 

ลานอเนกประสงค ์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร ประกอบด้วย 
1. ลานอเนกประสงค ์กลางแจง้ ขนาดความกวา้ง 30 เมตร ยาว 100 เมตร 
2. มีสนามฟตุซอลพืน้ผิดพีย ู2 สนาม ขนาดสนามฟตุซอล 20 x 40 เมตร 
3. กรณีจดัการแขง่ขนัไดเ้ฉพาะกลางวนั ไฟแสงสวา่งไมเ่หมาะส าหรบัการแขง่ขนั 
4. ไมมี่หอ้งพกัใดๆ ทัง้สิน้ 

อัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบัตงิาน (เจ้าหน้าทีเ่ตม็อัตรา) 
1. ผูค้วบคมุดแูลอาคารสถานกีฬา 1 คน 
2. เจา้หนา้ท่ีดแูลสนามและอาคารสถานกีฬา 4 คน 
3. เจา้หนา้ท่ีสาธารณปูโภค 

3.1 ระบบไฟฟ้า 1 คน 
3.2 ระบบประปา 1 คน 

4. เจา้หนา้ท่ีควบคมุดแูลท าความสะอาด 1 คน 
5. เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบเครื่องเสียง/สือ้โสตฯ 2 คน 

หมายเหตุ อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน 
ทีข่อใช้ในแต่ละวัน 

- กิจกรรมท่ีจดัทัง้สนาม จดัเจา้หนา้ท่ีเตม็อตัรา 
- กิจกรรมขนาดเล็ก จดัเจา้หนา้ท่ีลดลง ตามปรมิาณงานท่ีขอใช ้
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อัตราค่าใช้บริการ ลานอเนกประสงค ์และพืน้ทีอ่ื่นๆ โดยรอบ 
1. กิจกรรมทางการกีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 300 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 1,000 บาท  
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 1,000 บาท 

2. กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ วิทยาศาตรก์ารกีฬา (มีการจ าหนา่ยบตัร) 
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา ชั่วโมงละ 2,000 บาท 
- คา่ไฟฟ้าสอ่งสนาม ชั่วโมงละ 300 บาท 
- คา่สาธารณปูโภค วนัละ 1,000 บาท  
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 5,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 1,000 บาท 

3. กิจกรรมประเภทอ่ืน  
- คา่บรกิารสนามและอาคารสถานกีฬา เหมาจา่ย 10,000 บาท/วนั 
- คา่สาธารณปูโภค เหมาจา่ย 2,000 บาท/วนั 
- คา่บรกิารพิเศษ ครัง้ละ 5,000 บาท 
- หลกัประกนัความเสียหาย ครัง้ละ 1,000 บาท 

ศูนยนั์นทนาการ 
ด าเนินการภายใต้โครงการศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา มุ่ งเน้นในการ 

พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และสติปัญญา โดยการพัฒนาศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษาให้เป็นสถานท่ีท่ีเป็นประโยชน์ 
อนัทรงคณุคา่แก่เดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชนในชมุชนและทอ้งถ่ินนัน้ตลอดไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ื อส่ งเสริมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย  

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และมีความเขา้ใจในกิจกรรมนนัทนาการ 
2. เพ่ือโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เลือกเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการตามความพึงพอใจของตนเอง เพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดและ 
เกิดความสขุจากการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ  
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กิจกรรมทีเ่ปิดการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมดนตรีไทย 
2. กิจกรรมดนตรีสากล (กีตาร)์ 
3. กิจกรรมดนตรีสากล (คียบ์อรด์และกลองชดุ) 
4. กิจกรรมนาฏศลิป์ไทย 
5. กิจกรรมศลิปหตัถกรรม 
6. กิจกรรมลีลาศ 
7. การฝึกรอ้งเพลง 

คุณสมบัตขิองผู้สมัครเป็นสมาชิก 
1. ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 7 ปีบรบิรูณ ์ 
2. ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หลักฐานการสมัคร 
1. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ 2 รูป 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 

เวลาท าการเปิด – ปิด  
วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์
ระหวา่งเวลา 17.00 – 19.00 น. กิจกรรมนนัทนาการดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศลิป์  
การฝึกรอ้งเพลง การฝึกลีลาศ 
ระหวา่งเวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมศลิปหตัถกรรม 

สระว่ายน า้วิสุทธารมณ ์
ด าเนินงานภายใต้โครงการฝึกสอนกีฬาว่ายน ้านักเรียน นักศึกษา เยาวชน  

และประชาชน ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะกีฬาตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
ซึ่ งจะเป็ นการปลูกฝั งให้ มี ใจรักการกีฬา  อันจะท าให้ ร่างกายแข็ งแรง สุ ขภาพสมบู รณ ์ 
รู ้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเหล่ียงอบายมุข รู ้จักการกพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมือง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินยั ชว่ยพฒันาสงัคม และประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหนา้ในโอกาสถดัไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และประชาชน โดยใชกิ้จกรรมกีฬาวา่ยน า้เป็น 
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2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้น าเอาทักษะ 
ไปพฒันาใหมี้ขีดความสามารถสงูขึน้ และพฒันาเป็นตวัของชาตใินอนาคต 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง 
ใหเ้ป็นประโยชน ์หลีกเล่ียงอบายมขุ และสิ่งเสพตดิ 

4. เพ่ือพฒันานกัเรียน นกัศกึษา เยาวชน และประชาน ใหเ้ป็นคนดี มีคณุภาพรูจ้กัใช้
ชีวิตรว่มกบัสงัคมอยา่งมีความสขุ 

5. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศกึษา เยาวชน และประชาชน สามารถช่วยตนเองยาม
ขบัขนัจากอบุตัเิหตทุางน า้ 

หลักสูตรว่ายน า้ 
ระดับ 1  

1. ด าน า้ – เป่าลม 
2. พุง่ลอยตวั (ปลาเข็ม) 
3. ลอยตวัในน า้ (ลกูหมาตกน า้) 
4. ปลาดาว 
5. กม้หนา้เตะขา 10 เมตร 
6. แขนขาฟรีสไตล ์10 เมตร 

 
ระดับ 2 

1. ฟรีสไตล ์50 เมตร 
2. เลีย้งตวั 5 นาที 

ระดับ 3 
1. ฟรีสไตล ์50 เมตร 
2. กรรเชียง 25 เมตร 
3. กบ 25 เมตร 

ระดับ 4 
1. ฟรีสไตล ์50 เมตร 
2. กรรเชียง 50 เมตร 
3. กบ 50 เมตร 
4. ผีเสือ้ 50 เมตร 
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ระดับ 5 
ขัน้สงู (เตรียมนกักีฬา) 
1. ฟรีสไตล ์50 เมตร 
2. กรรเชียง 50 เมตร 
3. กบ 50 เมตร 
4. ผีเสือ้ 50 เมตร 
5. การออกตวัทา่ตา่งๆ 
6. การกลบัตวัทา่ตา่งๆ 
7. การกระโดดน า้ออกตวั 

ท้ังนี้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรว่ายน ้าของ 
กรมพลศึกษา 

การเป็นสมาชิก  
คุณสมบัตขิองผู้สมัครเป็นสมาชิก 

1. ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 7 ปีบรบิรูณ ์
2. ตอ้งมีสขุภาพแข็งแรง 
3. ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หลักฐานการสมัคร 
1. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ 2 รูป 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประประชาชน 1 ฉบบั 
3. ใบรบัรองแพทย์ แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคท่ีสังคม

รงัเกียจ เหมาะสมท่ีจะเลน่กีฬาได ้โดยออกไมใ่หเ้กิน 3เดือน 
ประเภทผู้เรียน 
1. คนละ 700 บาท / 10 คร้ังๆ ละ 1.30 ช่ัวโมง (กลุ่มละ 10 คน) 

รอบจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 16.30 – 18.30 น. เวลา 18.00 – 19.30 น. 
รอบเสาร ์– อาทิตย ์ เวลา 09.00 – 10.30 น. เวลา 10.00 – 11.30 น. 
เวลา 15.00 – 16.30 น. เวลา 16.30 – 18.00 น. 
เวลา 18.00 – 19.30 น. 

2. คนละ 700 บาท / 5 คร้ังๆ ละ 2 ช่ัวโมง (กลุ่มละ 5 คน) 
วนัเสารว์นัเดียว  เวลา 16.00 – 18.00 น. เวลา 18.00 – 20.00 น. 
วนัอาทิตยว์นัเดียว เวลา 16.00 – 18.00 น. เวลา 18.00 – 20.00 น.  
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3. คนละ 500 บาท / 1 คร้ังๆ ละ 1 ช่ัวโมง (เรียนเดีย่ว) 
4. คนละ 350 บาท / 1 คร้ังๆ ละ 1 ช่ัวโมง (เรียนเดีย่ว 2 คน) 

เวลาท าการเปิด – ปิด 
วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 15.00 – 20.00 น. 
วนัเสาร ์– อาทิตย ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกกก าลังกาย 
ด าเนินการภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม 

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังเป็นการ 
สรา้งเครือข่ายการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสรา้งสุขภาพท่ีดีให้เกิดกับคน 
ในชมุชนและน าไปสูส่งัคมแหง่การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอยา่งยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสรมิใหป้ระชาชนทกุเพศ ทกุวยั ไดอ้อกก าลงักายเพ่ือสขุภาพอย่างตอ่เน่ือง

สม ่าเสมอ 
2. เพ่ือพัฒนาความรู ้และทักษะในการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพใหก้ับประชาชน 

อยา่งถกูตอ้ง ตามหลกัวิชาการ 
3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาออกก าลังกาย และใช้กิจกรรม 

การออกก าลงักายเป็นส่ือในการสรา้งเสรมิสขุภาพของตนเอง ครอบครวั และชมุชน 
การเป็นสมาชิก 

เงือ่นไข 
ช่วงเวลา                

การใช้บริการ 
ราคา PROMOTION 40% 

ประเภท ก 
อาย ุ14 – 18 ปี 

รายเดือน 
รายปี 

200 บาท 
1,000 บาท 

ชว่งเดือนเม.ย. และ ต.ค. 
600 บาท 

ประเภท ข 
อาย ุ18 – 22 ปี 

รายเดือน 
รายปี 

400 บาท 
3,000 บาท 

 
1,800 บาท 

ประเภท ค 
อาย ุ22 ปี ขึน้ไป 

รายเดือน 
รายปี 

1,200 บาท 
10,000 บาท 

 
6,000บาท 

สมาชิกใหมต่อ้งจา่ยคา่บตัร  100 บาท  
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หลักฐานการสมัคร 
1. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตา 2 รูป 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าเป็นผู้ ท่ี มี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  ไม่ เป็นโรค 

ท่ีสงัคมรงัเกียจ เหมาะสมท่ีจะเลน่กีฬาได ้โดยออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
4. หนงัสือแสดงความยินยอมของผูป้กครอง 1 ฉบบั (ส าหรบัผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 14 – 

18 ปี) 
เวลาท าการเปิด – ปิด  

วนัจนัทร ์– ศกุร ์  เวลา 07.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 20.00 น. 
วนัเสาร ์  เวลา 08.00 – 20.00 น. 
หยดุวนันกัขตัฤกษ ์

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

Cash (1983) ได้ท าการวิจัย เรื่อง แบบสอบสมรรถนะของผู้บริหารการกีฬา 
ในระดับมหาวิทยาลัยของแคช:การพัฒนาการตรวจสอบความตรง  (The Competency 
Intercollegiate Directors: Development and Validation) แบบสอบถามประกอบด้วย หลัก  
7 ประการ ในการจัดการของผูบ้ริหารงานเก่ียวกับการกีฬา ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกิจและการเงิน 
ความสัมพันธ์กับชุมชนบุคลิกภาพผู้น  า การบริหารเก่ียวกับการกีฬา นักเรียน  ผู้วิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้บริหารกีฬาดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 3 ของสมาคมผู้บริหารการกีฬาระดับ
มหาวิทยาลยัแห่งชาติสหรฐัอเมริกา ในปี 1981-1982 ผลการวิจัยพบว่า สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสุดในการ
บริหารงานเก่ียวกับการกีฬา คือการจดัการดา้นธุรกิจและการเงิน และการจดัการดา้นการบริหาร
บคุคล 

Thibault (1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แผนงานในองค์การกีฬาแบบไม่หวังก าไร 
(Strategy in Nonprofit in Sport Organization) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ือการค้นคว้าแผนงาน 
ในองคก์รกีฬาแบบไม่หวังผลก าไร ซึ่งมีแผนงานหลักของกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ 6 อย่าง  
ไดแ้ก่ รากฐานขนาดของผูใ้ชบ้ริการ อาสาสมคัร กลุ่มท่ีสนบัสนุน ค่าอุปกรณ ์และค่าธรรมเนียม
สมาชิก 

ข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดจากการสังเกตองค์กีฬาแห่งชาติ 32 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรท่ี มี 
สว่นเก่ียวขอ้งกบัแผนงานท่ีรฐับาลเป็นผูเ้ริ่มขึน้ส  าหรบักิจกรรมกีฬาภายในประเทศ 
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การวิ เคราะห์การใช้องค์ประกอบ 6 อย่างในแผนงาน ใช้วิ ธีวิ เคราะห์ 6 จุด  
ตามแบบมาตราส่วนของไลเกิรต์ (Lokert Scale) พบว่า ความเป็นไปได้ท่ีจะท าการคาดคะเน 
การปฏิบตัิหนา้ท่ีขององคก์รกีฬาแห่งชาติในการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว ้โดยสรุปแลว้นัน้องคก์ร
ต่างๆ วางแผนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงบางอย่างเก่ียวกับกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ ซึ่งเม่ือ
ปฏิบตัไิปแลว้เป็นเวลา 2 ปี พบวา่มีการเปล่ียนแปลงบางอยา่งเกิดขึน้ 

Kim (1990) ได้ท าการวิจัย เรื่ อ ง  น โยบายรัฐบาลส าห รับการส่ ง เส ริม กีฬ า 
เพ่ือมวลชน ในประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาครัง้นีใ้ชก้ารวิเคราะหน์โยบายท่ีเสนอโดย เลส ปาล  
(Les Pal,1987) เพ่ือศกึษาทบทวนนโยบายรฐับาลส าหรบัการส่งเสริมกีฬาเพ่ือมวลชนในประเทศ  
เกาหลีใต้ มีการศึกษาสิ่งท่ีเป็นตัวก าหนดแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลส าหรบักีฬาเพ่ือมวลชน  
จากมุมมองดา้นสังคมและประวัติศาสตร ์การวิเคราะหน์โยบายดา้นการกีฬาเพ่ือมวลชนของ
รฐับาลปัจจบุนัรวมทัง้ผลท่ีไดร้บั ท าใหส้ามารถระบจุดุแข็งและจดุออ่นของโปรแกรมท่ีจดัอยูไ่ด  ้

Chin-fu (1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินสมรรถภาพในการจัดการกีฬา
ส าหรบัประเทศสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) วตัถปุระสงคข์องการวิจยัครัง้นี ้เป็นการก าหนดสมรรถนะ
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรบัการจัดองคกี์ฬาใหไ้ดผ้ลดี และถ่ายทอดทักษะและความรูท่ี้จ  าเป็นตอ้งมี 
ในการเป็นผูน้  าและการจดัการกีฬาสูห่ลกัสตูรการศกึษาของไตห้วนั ผลการวิจยัพบวา่ 

1. สมรรถนะทางวิชาชีพส าหรบัผูจ้ดัการกีฬาในไตห้วันเรียงล าดบัจากสูงลงมาต ่า 
มีดงันี ้

ก. ความรูเ้ก่ียวกบักีฬา 
ข. มนษุยสมัพนัธ ์
ค. การพดูตอ่หนา้สาธารณชน 
ง. การจดัการดา้นบคุคล 
จ. การเขียน 
ฉ. การจดัการดา้นการเงิน 
ช. สมรรถภาพสว่นบคุคล 
ฌ. การจดัการดา้นกีฬา 
ญ. อ่ืนๆ 

2. การศกึษาส าหรบัผูจ้ดัการกีฬาในไตห้วนัท่ีเป็นดา้นส าคญั 10 อนัดบัแรก คือ 
ก. การบรหิารการกีฬา 
ข. การวางแผนและการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ค. การใชป้ระโยชนจ์ากคอมพิวเตอร ์
ง. การบาดเจ็บจากการกีฬา 
จ. การจดัการดา้นบคุคล 
ฉ. การจดัการ 
ช. การจดัโปรแกรมส าหรบันนัทนาการและกีฬาเยาวชน 
ซ. การส่ือสารระหวา่งบคุคล 
ฌ. การตดัสินกีฬา 
ญ. การสอนกิจกรรมกีฬา 

3. มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญระหว่าง ผู้อ  านวยการส านักการกีฬา  
ตวัแทนการกีฬา องคก์ร ควบคมุระดบัชาต ิและกีฬาอาชีพ ในแง่ของการจดัการกีฬาในดา้น 

ก. ดา้นท่ีศกึษามา 
ข. องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีฝึกงานส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโท 
ค. จ านวนชั่วโมงรวมส าหรบัการฝึกงาน 
ง. หนา้ท่ีหลกัของผูจ้ดัการกีฬา 
จ. การรบัรองวฒุิส  าหรบัผูจ้ดัการกีฬา  

ยามากู และโอกาดะ Yamaguchi และ Okada (1998) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ 
การเขา้รว่มเป็นสมาชิกกบัศนูยส์ขุภาพ ตามการรบัรูข้องผูใ้ชบ้ริการ” วตัถปุระสงคข์องการท าวิจยั
ครัง้นี ้เพ่ือตรวจสอบปัจจยัในการเขา้รว่มเป็นสมาชิกของศนูยส์ุขภาพตามการรบัรูข้องผูใ้ชบ้ริการ
ปัจจัยต่างๆ คือ ความพึงพอใจในอุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า แม้การ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และการออกก าลังกายจะเพิ่มมากขึน้ แต่ความตัง้ใจท่ีจะเขา้ร่วมกับ
โปรแกรมกีฬายงัมีนอ้ย 

6.2 งานวิจัยในประเทศ 
ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการ 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา  
การจัดการศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า ทรพัยากรในการจัดการ 
ดา้นการจดัการมนุษยห์รือบุคคล ไดแ้ก่ ศนูยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีในองคก์รท่ีมีความรู ้
ในหนา้ท่ีท่ีตนรบัผิดชอบ มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีในการด าเนินงาน และมีขอบเขตหนา้ท่ีการท างาน  
ท่ีชัดเชน ดา้นการจัดการการเงินและงบประมาณ ไดแ้ก่ ศูนยฝึ์กกีฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีการชีแ้จง
และแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณ ท่ีบริหาร และมีค่าสมัครสมาชิกท่ี เหมาะสม  



   55 

ดา้นการจัดการวัตถุดิบ ไดแ้ก่  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ต้องมีสนามและอุปกรณ์กีฬาอยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย  และมี ท่ีจอดรถเพี ยงพอและสะดวกต่อการเข้าใช ้  
ดา้นการจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ต้องมีเว็บไซตมี์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีองคก์รจดัขึน้ มีขอ้มลูท่ีทนัตอ่เหตกุารณ ์และในการเขา้ใชต้อ้งมความรวดเรว็ กระบวนการจดัการ 
ดา้นการวางแผน ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีนโยบายและแผนพัฒนางาน สอดคล้องกับ  
แผนนโยบายของจุฬาฯ วัตถุประสงคข์องศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ และมีการก าหนดแผนระยะสั้น 
และระยะยาว ดา้นการปฏิบตั ิไดแ้ก่ ศนูยกี์ฬาแหง่จฬุาฯ ตอ้งใหบ้รกิารเพ่ือประโยชน ์ดา้นการเรียน 
การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการให้บริการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
แก่สมาชิกของศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป ดา้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ  
ต้องมีการประเมินผลในการบริการด้านกีฬาแก่สมาชิก มีการติดตามความคืบหน้าของงาน  
เป็นระยะ เพ่ือใหแ้น่ใจว่างานไดร้บัการปฏิบตัิไปอย่างไร มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน
และวัตถุประสงคข์องศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ด้านการปรับปรุง ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ต้องมี  
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ 
วางแผนการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานการจดัวสัดอุปุกรณร์วมถึงสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ และมีการปรบัเปล่ียนยทุธศาสตรใ์นการปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั 

โศรัจ  แวววิริยะ  (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการ 
สถานออกก าลงักายในอาคารชุดพักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ปัญหาและสภาพ การจัดการสถานออกก าลงักายในอาคารชุดพักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  
เก่ียวกับทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการสถานออกก าลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเข ต
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัทรพัยากรในการจดัการ ปัญหาการจดัการสถานออกก าลงักายในอาคาร
ชุดพักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับกระบวนการจัดการ และความพึงพอใจในการใช้
บริการสถานออกก าลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับกระบวน  
การจดัการ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก แนวทางการพฒันาการจดัการสถานออกก าลงักาย
ในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ดา้นการจัดการ พบว่าอาคารชุดพักอาศยัควรมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีมีความรู้
เก่ียวกับขอ้ปฏิบตัิในการใชส้ถานออกก าลงักาย รวมถึงขอ้ปฏิบตัิในการออกก าลงักายอย่างถกูวิธี 
ควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ และอาจจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหก้ับผูพ้ักอาศัย ตอ้งมีความติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบัติงาน  
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ในส่วนของสถานออกก าลงักายจากการจดัเก็บขอ้มลู ซึ่งอาจตอ้งมีต าแหน่งฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ี
รบัผิดชอบในส่วนสถานออกก าลังกายโดยตรง โดยเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรควรมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นใการปฏิบตัิงาน มีการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และควรน าผลการปฏิบตัิงานไปใช้
ในการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานในสว่นของสถานออกก าลงักายอยา่งจริงจงั 

บณัฑิต กอบการ (2552) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การศกึษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จดัการศนูยกี์ฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสภาพและปัญหาการ
บริหารจดัการศนูยกี์ฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในดา้นทรพัยากรการบริหาร กระบวนการ
บริหาร วงจรการบรหิารและศกึษา ถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นสว่นผสมทางการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการศูนยกี์ฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดา้นทรพัยากรบริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี ดา้นการบริหารสถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและดา้นการ
บริหารจดัการของศนูยกี์ฬาอยู่ในระดบัดี ขณะท่ีดา้นบริหารงานบุคลกร และดา้นบริหารการเงิน
และงบประมาณอยู่ในระดบัพอใช ้และกระบวนการบริหาร 7 ประการ โดยรวมและทกุดา้นอยู่ใน
ระดบัดี ยกเวน้ดา้นการรายงานผล อยู่ในระดบัพอใช ้สภาพวงจรการบริหารจากการสัมภาษณ ์
ด้านการปฏิบัติมีการให้บริการเช่าสนามกีฬา ด้านการตรวจสอบ มีระบบตรวจสอบขั้นตอน 
การดแูลปฏิบตัิงานและรายงานความคืบหนา้ มีการน าผลการประเมินมาพฒันาแผนเพ่ือปอ้งกัน
ไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยกี์ฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดา้นส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี ปัญหาท่ีตอ้งแก้ไขของศูนยกี์ฬา  
คือเจา้หนา้ท่ีประจ าสนามมีนอ้ยไม่มีอุปกรณ์กีฬาบริการใหเ้ช่า-ยืม รา้นคา้สวสัดิการขายของมี
นอ้ย หอ้งน า้ หอ้งอาบน า้ ล็อกเกอรเ์ก็บของ และแสงไฟมีอยู่นอ้ยสถานท่ีไม่สามารถรองรบัจ านวน
ผูม้าใชบ้รกิารในเวลาเดียวกนัไดด้า้นการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่่าวสารการจดักิจกรรมยงัไมท่ั่วถึง 
และควรหารายไดจ้ากผูใ้ชบ้รกิารภายนอกเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัศนูยกี์ฬา 

ปาริชาต ประกอบมาศ (2551) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การศึกษาการจัดการสนามกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาการจดัการสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 และศึกษาความคิดเห็นในการรบับริการเก่ียวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดของผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
ในสว่นทรพัยากรในการจดัการและกระบวนการจดัการ และผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 มีความคิดเห็นในการรบับริการเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
อยู่ในระดับดี ผู้ใช้บริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันว าคม 2550 ระหว่าง 
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ศนูยกี์ฬาทางน า้สนามเทนนิส ฟิตเนสเซ็นเตอร ์และสนามฝึกซอ้ม มีความเห็นในการรบับริการ
เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รชัราวไล สว่างอรุณ และ สราวุธ ชัยวิชิต (2562) ได้ศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพ
นนัทนาการดา้นการด าเนินงาน เพ่ือศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการดา้นการด าเนินงาน
วิธีด  าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ
นันทนาการ ผู้บริหารองคก์รนันทนาการ นักวิชาการ หัวหน้าองคก์ารนันทนาการ ท่ีมีความรู ้  
ความช านาญ และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพนันทนาการ จ านวน 17 คน โดยการประยุกตใ์ช้
เทคนิคเดลฟาย เพ่ือให้ไดส้มรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก หน่วยสมรรถนะของแต่ละหน่วยสมรรถนะท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
และมีความสมบูรณ ์น าผลท่ีไดม้าวิเคราะหค์  าตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยหาคา่มธัยฐาน 
และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัย สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการดา้นการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการวางแผน การพัฒนา  
และการจดัการทรพัยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องคป์ระกอบมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
สมรรถนะหลกัดา้นการจดัการบ ารุงรกัษา มีหนว่ยสมรรถนะยอ่ย 4 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม
ระดบัมากท่ีสดุ และสมรรถนะหลกัดา้นการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะ
ย่อย3 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุดสรุปผล นักวิชาชีพนันทนาการจะตอ้งมี
ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะด้านการด าเนินงาน และมีพื ้นฐานองคค์วามรู ้ทักษะ  
และความสามารถท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน และมีความสามารถ
ในการวิเคราะหแ์กปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กับงานนนัทนาการได ้ซึ่งจ  าแนกสมรรถนะดา้นการด าเนินงาน
ของนกัวิชาชีพนันทนาการเป็น 3 สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ การวางแผน การพฒันา และการจดัการ
ทรพัยากร การจดัการบ ารุงรกัษาและการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัเรื่อง แนวทางการพฒันาการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่อ งเท่ียวและกีฬา ในการก าหนดแนวคิด  
ตวัแปรอิสระ และตัวแปรตาม นิยามศัพท ์สมมติฐาน เพ่ือช่วยในการออกแบบส าหรบัทดสอบ
สมมตฐิาน และอภิปรายผลการวิจยัตอ่ไป 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวย  
ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู    

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผูบ้รหิารกรมพลศกึษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ผู้บริหารกรมพลศึกษา 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย อธิบดีกรมพลศึกษา รองอธิบดีกรมพลศึกษา  จ านวน 2 คน 
ผู้อ  านวยการส านักการกีฬา ผู้อ  านวยการส านักนันทนาการ ผู้อ  านวยการส านักวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา ผู้อ  านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร และการพลศึกษา รวมทั้งสิน้ จ  านวน 7 คน  
โดยการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา จ านวน 10 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางนนัทนาการ ซึ่งมีประชากรไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการสิ่งอ านวยความ

ส ะด วกท างนั น ท น าก า ร  โด ย ก าห น ด ขน าด ขอ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง โด ย ใช้ต า รา งข อ ง  
(Yamane. 1973) เป็นตารางในการหากลุ่มตัวอย่าง เพ่ื อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 
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ท่ีระดบัคา่ความเช่ือมั่น 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีในการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม จ านวน 3 ชดุ ดงันี ้
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผู้บริหารกรมพลศึกษา เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการ

จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณ
คา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ดีมาก ดี พอใช ้และควรปรบัปรุง  

ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ของลิเคิรท์ (Likert Scale) แบ่งระดบัปฏิบตัิออกเป็น 4 ระดบั โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกไดเ้พียง
ค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนน 4  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดีมาก 
คะแนน 3  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดี 
คะแนน 2  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่พอใช ้
คะแนน 1  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ควรปรบัปรุง 
การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ี ใช้ระดับวัดข้อมู ล 

แบบอันตรภาคชั้น(Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผลออกเป็นระดับ 4 ระดับ 
การหาช่ วงกว้างของอันตรภาคชั้นจะได้ช่ วงกว้างระดับละ 0.75 ซึ่ งมี การค านวณ  ดังนี ้ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
        ชว่งคะแนน 
       = 4 – 1 
          4 
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       = 0.75 
จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามได ้

ดงันี ้
3.26 – 4.00 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดีมาก 
2.51 – 3.25 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดี  
1.76 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัพอใช ้
1.00 – 1.75 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัควรปรบัปรุง 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended Questionnaire) 

ชุด ท่ี  2 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ  โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ประกอบดว้ย สถานภาพ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ 
และประสบการณก์ารเขา้รว่มปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใหบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรม
พลศกึษา กรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ดีมาก ดี พอใช ้และควรปรบัปรุง  

ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ของลิเคิรท์ (Likert Scale) แบ่งระดบัปฏิบตัิออกเป็น 4 ระดบั โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกไดเ้พียง
ค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนน 4  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดีมาก 
คะแนน 3  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดี 
คะแนน 2  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่พอใช ้
คะแนน 1  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ควรปรบัปรุง 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค

ชัน้(Interval Scale) ผู้วิจัยใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลออกเป็นระดับ 4 ระดับ การหาช่วงกว้าง 
ของอนัตรภาคชัน้จะไดช้ว่งกวา้งระดบัละ 0.75 ซึ่งมีการค านวณ ดงันี ้(กลัยา, 2546) 
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   ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
         ชว่งคะแนน 
       = 4 – 1 
          4 
       = 0.75 

จากหลักเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามได ้
ดงันี ้

3.26 – 4.00 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดีมาก  
2.51 – 3.25 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดี  
1.76 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัพอใช ้  
1.00 – 1.75 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัควรปรบัปรุง 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended Questionnaire) 
ชุดท่ี 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ประกอบดว้ย สถานภาพ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการใช้บริการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ดีมาก ดี พอใช ้และควรปรบัปรุง 

ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทแบบอันตรภาคชั้น  
(Interval Scale) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ของลิ เคิ ร ์ท (Likert Scale) แบ่ งระดับปฏิบัติ ออกเป็น 4 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
เลือกไดเ้พียงค าตอบเดียวเทา่นัน้ ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

คะแนน 4  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดีมาก 
คะแนน 3  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ดี 
คะแนน 2  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่พอใช ้
คะแนน 1  มีระดบั  มีความคดิเห็นดว้ยวา่ควรปรบัปรุง 
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การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค
ชัน้(Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลออกเป็นระดบั 4 ระดบั การหาช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้จะไดช้ว่งกวา้งระดบัละ 0.75 ซึ่งมีการค านวณ ดงันี ้(กลัยา, 2546) 
   ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
         ชว่งคะแนน 
       = 4 – 1 
          4 
       = 0.75 

จากหลักเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามได ้
ดงันี ้

3.26 – 4.00 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดีมาก 
2.51 – 3.25 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัดี 
1.76 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัพอใช ้
1.00 – 1.75 หมายถึง มีระดบัความคดิเห็นในระดบัควรปรบัปรุง 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended Questionnaire) 
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากต าราเอกสารตา่งๆ 
3. รวบรวมสาระและเนือ้หาตา่งๆท่ีไดเ้อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาสรา้ง

แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมเนือ้หา 
ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้แลว้ เสนอคณะกรรมการท่ีปรกึษา ตรวจ แกไ้ข ส านวน 
ภาษา ความครอบคลุมเนือ้หา ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ี
คณะกรรมการท่ีปรกึษาแนะน า จากนัน้ ด  าเนินการส่งโครงการวิจยัเสนอคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย ์เพ่ือพิจารณาและออกใบอนญุาต  

5. ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ  
โดยด าเนินการ ดงันี ้
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หาค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) และความเท่ียงตรงเชิง
เนื ้อหา (Content validity) โดยเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง  
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิแตล่ะคนใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้
+1 หมายถึง แนใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค ์
0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค ์
-1 หมายถึง แนใ่จวา่ขอ้ค าถามไมมี่ความสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค ์
จากคะแนนดงักล่าว ผูว้ิจยัน าไปหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence 

: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับสิ่งท่ีต้องการวัด โดยท่ีผู้วิจัยจะเลือกค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป เป็นขอ้ค าถามท่ีน าไปใชไ้ด ้(พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2540) 

ในงานวิจัย นี ้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์  
(Index of Item-Objective Congruence :IOC)  ของแบบสอบถามชุด ท่ี  1  แบบสอบถาม 
ส าหรบัผูบ้ริหารกรมพลศึกษา อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรบั
เจ้าหน้า ท่ี ผู้ ให้บ ริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ อยู่ ระหว่าง  0.60-1.00  
และแบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนนัทนาการ อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 

6. ป รับป รุงแบบสอบถามตามข้อ เสนอแนะของผู้ เ ช่ี ยวชาญ  น า เสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรกึษา เพ่ือปรบัปรุงใหมี้ความชดัเจนก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากร
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร กรมพลศึกษา  
จ านวน 30 คน แบบสอบถาม  ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ จ านวน 30 คน แบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชน
ท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ จ านวน 30 คน โดยการวิเคราะห ์
คา่สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item Correlation) จากนัน้ท าการ
คัดเลือกข้อค าถาม แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่ น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha-Coefficient) ซึ่งคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได ้

0.8-1.0 จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีคา่ระหวา่ง 0≤α≥1 คา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 
1 แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงู (บญุชม ศรีสะอาด 2545: 96)   

ในงานวิจัยนี ้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับ
ผู้บริหารกรมพลศึกษา เท่ากับ 0.926 แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



   64 

ผู้ให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เท่ากับ 0.930 แบบสอบถามชุดท่ี  3 
แบบสอบถามประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ เทา่กบั 0.970 

7. น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือความสมบรูณ ์โดยไดร้บั
ค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือความถูกต้องอีกครัง้ จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม  
ไปแจกกลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจัยขอหนังสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพ่ือตดิตอ่ขออนญุาตในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. ผูว้ิจัยน าหนังสือไปย่ืนต่ออธิบดีกรมพลศึกษา และผูบ้ริหารกรมพลศึกษาท่ีเป็น  
กลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือขออนญุาตน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 คน 
ตามก าหนดการและแผนท่ีไดว้างไว ้โดยใชเ้วลาในการเก็บขอ้มลูทัง้สิน้ 30 วนั 

การจัดกระท าและวิเคราะหข้์อมูล 
การจดักระท าขอ้มลู 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน ามา
ประมวลผล 

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถามมาลง
รหสัตวัเลข (Code) น าไปประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอ่ไป 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
1. แบบสอบถามปลายปิด ส ารวจขอ้มูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับระบบการจัดการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. แบบสอบถาม เก่ียวกับกระบวนการจัดการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวกีฬา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 
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ประมาณค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4. แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

5. แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้้ตอบแบบสอบถามได้แสดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
เก่ียวกับการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา น ามาสรุปเป็นความเรียง 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้จะใชส้ถิตใินการวิเคราะห ์ดงันี ้

1. การวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) 

P  = n

f )100(

 
เม่ือ P = คา่รอ้ยละ หรือ % (Percentage) 
F  = คา่ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลเป็นคา่รอ้ยละ 
N   = คา่จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 43) 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
 

เม่ือ �̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n  แทน ขนาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.3 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร 

S.D. =√
n∑ 2x −(∑x)2

n(n−1)
 

เม่ือ S.D.   = คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥2  = ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑ 2𝑥   = ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
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n  = จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
2. สถิตท่ีิใชท้ดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชว้ดัค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั 
(Cronbach's alpha Coefficient) โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา, 2546) 

Cronbach's alpha = k covariance / variance 
     1+ (k-1) covariance / variance 
เม่ือ k  = จ านวนค าถาม 
covariance  = ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม

ตา่งๆ 
variance  = คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลผลความหมายขอ้มูลผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ 

แทนความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
N  แทน จ านวนประชากร 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง (Standard Deviation) 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจยันีศ้ึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยศึกษากับผูบ้ริหารกรมพลศึกษา เจา้หน้าท่ี  
ผูใ้หบ้ริการ และประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัตอ่ไปนี ้  

สว่นท่ี 1 ผูบ้รหิารกรมพลศกึษา เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัระบบการจดัการสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษากระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ดงัปรากฏในตาราง 1 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการกรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ดงัปรากฏในตาราง 2 - 10 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ส่วนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เพ่ือศึกษา

เก่ียวกับเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา 
 กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัปรากฏในตาราง 11 
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ตอนท่ี  2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมู ล เก่ี ยวกับ เก่ี ยวกับกระบวนการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดงัปรากฏ 
ในตาราง 12 - 16 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
ส่วนท่ี 3 ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัปรากฏในตาราง 17 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ดงัปรากฏในตาราง 18 - 22 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ 1 ผู้บริหารกรมพลศึกษา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ท่ั วไป เกี่ ยว กับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ผู้บริหารกรมพลศึกษา) 

ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) ประกอบดว้ยสถานภาพ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และระยะเวลา 
การปฏิบตังิานในต าแหนง่ปัจจบุนั ดงันี ้

ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=7) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
 อธิบดีกรมพลศกึษา 1 14.3 

 รองอธิบดีกรมพลศกึษา 2 28.6 

 ผูอ้  านวยการส านกัการกีฬา 1 14.3 

 ผูอ้  านวยการส านกันนัทนาการ 1 14.3 

 ผูอ้  านวยการส านกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 1 14.3 

 ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรการพลศกึษาและการกีฬา 1 14.3 

เพศ   
 ชาย 6 85.7 
 หญิง 1 14.3 
อายุ   
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี 7 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ปรญิญาตร ี 1 14.3 
 ปรญิญาเอก 6 85.7 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
 ครัง้แรกนอ้ยกวา่ 1 ปี 2 28.6 

 1 – 3 ปี 4 57.1 

 3 – 5 ปี 1 14.3 

รวม 10 100.00 

   
จากตาราง  1  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน  7  คน  มีสถานภาพ เ ป็ น

อธิบดีกรมพลศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 รองอธิบดีกรมพลศึกษา จ านวน 2 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 28.6 ผู้อ  านวยการส านักการกีฬา จ านวน 1 คน คิดเป็นละ 14.3 ผู้อ  านวยการ  
ส านักนันทนาการ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ผูอ้  านวยการส านักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 และผู้อ  านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและ 
การกีฬา จ านวน 1 คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 สามารถสรุปไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.7 
และเพศหญิง จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี จ  านวน 7 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาเอก
จ านวน6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ  านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 
 14.3 ตามล าดบั 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในต าแหน่งปัจจุบนั  1-3 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 
รองลงมานอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.6 และ 3-5 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14.3 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา (ผู้บริหารกรมพลศึกษา) 

ระบบการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 1. ดา้นการบริการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก ทางนนัทนาการ ไดแ้ก่ การวางแผนและก าหนดนโยบาย การบริหารทรพัยากรและ  
สิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ 2.การปฏิบัติงาน ได้แก่  
การด าเนินงานและการให้บริการ การบ ารุงรักษาและการดูแลความสะอาด การรักษา 
ความปลอดภยั และการประชาสมัพนัธ ์

ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของระบบการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7) 

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ
(ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การวางแผนและการก าหนดนโยบาย 

1. การวางแผนปฏิบตัิงานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายของ

องคก์ร 

 
3.42 

 
.534 

 
ดีมาก 

2.การก าหนดแผนงานในระยะสัน้และระยะยาว 3.14 .690 ดี 

3.บคุลากรในองคก์รมีสว่นรว่มในการวางแผนปฏิบตัิงาน 3.42 .534 ดีมาก 

4.การปฏิบตัิงานตามแผนงานตามแผนงาน โดยจดัล าดบัความส าคญั

ของงาน 

3.28 .487 ดีมาก 

5.การวางแผนปฏิบตัิงานมีการศึกษาความพรอ้มดา้นทรพัยากร เช่น

บคุคล งบประมาณ สถานท่ี อปุกรณต์า่ง ๆ 

3.14 .899 ดี 

รวม 3.28 .628 ดมีาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก (�̅� = 3.28, S.D. = .628) เม่ื อพิ จารณารายข้อ พบว่ามี ความคิดเห็ น 
ในระดับดีมาก และระดับดี โดยข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คื อ ข้อ 1 การวางแผน
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ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร  (�̅� = 3.42, S.D. = .534), 

ข้อ 3 บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ( �̅�= 3.42 , S.D. = .534) 
และข้อ 4 การปฏิบัติงานตามแผนงานตามแผนงาน โดยจัดล าดับความส าคัญของงาน  

(�̅� = 3.28, S.D. = .487) ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดับดี คือ ขอ้ 2 การก าหนดแผนงานในระยะสั้น 

และระยะยาว (�̅� = 3.14, S.D. = .690) และขอ้ 5.การวางแผนปฏิบตัิงานมีการศกึษาความพรอ้ม

ด้านทรัพยากร เช่น บุคคล งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ (�̅� = 3.14, S.D. = .899) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ  
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7)  

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(ด้านการบริการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การบริหารทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.มีการจัดสภาพแวดล้อม ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวย 

ความสะดวก ปลอดภยั ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

 
3.42 

 
.534 

 
ดีมาก 

2.วสัด ุอปุกรณ ์และสิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 3.28 .487 ดีมาก 

3.มีสิง่อ  านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารอยา่งเพียงพอ เช่น หอ้งน า้ 

หอ้งลอ็คเกอร ์และตูน้  า้ดื่ม 

2.71 .487 ดี 

4.ระบบไฟสอ่งสวา่งมีจ านวนเพียงพอ 3.28 .487 ดีมาก 

5.สถานท่ีจอดรถมีจ านวนเพียงพอ 2.85 .899 ดี 

รวม 3.10 .578 ด ี

 
จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการด้านการบริการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการโดยรวมอยู่ในระดบัดี (�̅� = 3.10, S.D. = .578) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีความคิดเห็นในระดับดีมาก และระดับดี โดยข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ข้อ 1  
มีการจัดสภาพแวดล้อม ดา้นสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่

ผูใ้ชบ้ริการ (�̅� = 3.42, S.D. = .534), ขอ้ 2วสัดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพ

พร้อม ใช้งาน  (�̅�= 3.28, S.D. = .487) และข้อ  4  ระบบ ไฟส่องสว่าง มี จ านวน เพี ยงพอ  

(�̅� = 3.28, S.D. = .487) ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดี คือ ข้อ 5สถานท่ีจอดรถมีจ านวน

เพียงพอ (�̅� = 2.85, S.D. = .899) และข้อ  3 มี สิ่ งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

อยา่งเพียงพอ เชน่ หอ้งน า้ หอ้งล็อคเกอร ์และ ตูน้  า้ด่ืม(�̅� = 2.71, S.D. = .487) ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ  
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7)  

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(ด้านการบริการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การบริหารงานบุคคล 

1.บคุลากรมีจ านวนเหมาะสมกบังานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
2.85 

 
.377 

 
ดี 

2.บคุลากรเขา้ใจบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในหนา้ที่ที่ไดร้บั

มอบหมาย 

3.42 .534 ดีมาก 

3.บคุลากรมีความมุง่มั่นและกระตือรอืรน้ในการปฏิบตัิงาน 3.57 .534 ดีมาก 

4.บคุลากรมีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีในการปฏิบตัิงาน 3.57 .534 ดีมาก 

5 .มี ก ารคัด เลื อกผู้ป ฏิ บัติ งานอย่ า ง เหม าะสมกับต าแหน่ ง  

และภาระหนา้ที่  

3.14 .377 ดี 

รวม 3.31 .471 ดมีาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก (�̅� = 3.31, S.D. = .471) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็น 
ในระดบัดีมาก และระดบัดี โดยขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ ขอ้ 3 บคุลากรมีความมุง่มั่น

และกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน (�̅� = 3.57, S.D. = .534), ข้อ 4 บุคลากรมีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี 

ในการปฏิบัติงาน (�̅�= 3.57 , S.D. = .534) และข้อ 2บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและ 

ความรบัผิดชอบในหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย (�̅� = 3.42, S.D. = .534) ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็น 
ในระดับดี คือ ข้อ 5 มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและภาระหน้าท่ี  

(�̅� = 3.14, S.D. = .377) และข้อ 1 บุคลากรมีจ านวนเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย  

(�̅� = 2.85, S.D. = .377) ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการบรหิารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 7)  

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(ด้านการบริการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

งบประมาณ 

1.งบประมาณที่ไดร้บัสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินการ 

 
2.71 

 
.755 

 
ดี 

2.งบประมาณในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 2.71 .755 ดี 

3.งบประมาณในการบ ารุงรกัษามีความเหมาะสม 2.57 .786 ดี 

4.ความรวดเรว็ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.28 .951 พอใช ้

5.กรมพลศกึษามีการหารายไดจ้ากการใหเ้ช่าใชบ้รกิารสนาม อปุกรณ์

ตา่งๆ และจดักิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

2.57 .786 ดี 

รวม 2.56 .806 ด ี

 
จากตาราง 5 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

โดยรวมอยู่ในระดบัดี (�̅� = 2.56, S.D. = .806) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีความคิดเห็น 
ในระดับดี และระดับพอใช้ โดยข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดี คือ ข้อ 1 งบประมาณท่ีได้รับ

สอดคล้องกับแผนการด าเนินการ (�̅� = 2.71, S.D. = .755) ขอ้ 2 งบประมาณในการด าเนินงาน 

มีความเหมาะสม (�̅�= 2.71, S.D. = .755) ขอ้ 3งบประมาณในการบ ารุงรกัษามีความเหมาะสม

(�̅� = 2.57, S.D. = .786) และข้อ 5 กรมพลศึกษามีการหารายได้จากการให้เช่าใช้บริการสนาม 

อุปกรณ์ต่างๆ และจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม (�̅� = 2.57, S.D. = .786) ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็น 

ในระดับพอใช้ คือ ข้อ 4 ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ(�̅� = 2.28, S.D. = .951) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) 

 ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ (ด้านการปฏิบัตงิาน) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การด าเนินงานและการให้บริการ 

1.ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงาน 

 
3.14 

 
.377 

 
ดี 

2.มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัรบัผิดชอบในการใหบ้รกิาร 3.42 .534 ดีมาก 

3.มีการประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่ 3.28 .755 ดีมาก 

4.มีการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 3.42 .534 ดีมาก 

รวม 3.31 .550 ดมีาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู ่ในระดบัด ีมาก 

(�̅� = 3.31, S.D. = .550) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับดีมาก และระดับดี 
โดยขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ขอ้ 2 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรบัรบัผิดชอบ 

ในการให้บริการ (�̅� = 3.42, S.D. = .534), ข้อ 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

(�̅�= 3.42, S.D. = .534) ขอ้ 3 มีการประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ท่ี (�̅� = 3.28, S.D. = .755)

ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดบัดี คือ ขอ้ 1 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน(�̅� = 3.14, S.D. = .377)
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 



   77 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) 

 ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ (ด้านการปฏิบัตงิาน) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การบ ารุงรักษาและการดูแลความสะอาด 

1 .มี ก ารส า รวจวัสดุ  อุป ก รณ์  และสิ่ งอ านวยความสะดวก  

อยา่งสม ่าเสมอ 

 
3.14 

 
.690 

 
ดี 

2.มีการดแูล และซอ่มแซม วสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ที่ช ารุด 

3.14 .377 ดี 

3.สถานท่ีใหบ้รกิารมีความสะอาดพรอ้มใชง้าน 3.57 .534 ดีมาก 

4.มาตรการรกัษาความสะอาด 3.14 .690 ดี 

5.เจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาดมีจ านวนเพียงพอ 3.14 .377 ดี 

รวม 3.22 .533 ด ี

 
จากตาราง 7 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 3.22, S.D. = .533) 
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีความคิดเห็นในระดบัดีมาก และระดบัดี โดยขอ้ท่ีมีความคิดเห็น 

ในระดับดีมาก คือ ขอ้ 3สถานท่ีให้บริการมีความสะอาดพรอ้มใช้งาน (�̅� = 3.57, S.D. = .534) 
สว่นขอ้ท่ีมีความคดิเห็นในระดบัดี คือ ขอ้ 1 .มีการส ารวจวสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

อย่างสม ่าเสมอ (�̅�= 3.14, S.D. = .690) ข้อ 4 มาตรการรักษาความสะอาด (�̅�= 3.14, S.D. = .690) 

ขอ้ 2 มีการดแูล และซ่อมแซม วสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุด (�̅� = 3.14, S.D. = .377)

และขอ้ 5 เจา้หนา้ท่ีรกัษาความสะอาดมีจ านวนเพียงพอ (�̅� = 3.14, S.D. = .377) ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ  
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7) 

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(ด้านการปฏิบัตงิาน) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การรักษาความปลอดภยั 

1.วัสดุ อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความปลอดภัย 

พรอ้มใชง้าน 

 
3.57 

 
.534 

 
ดีมาก 

2.มีการดแูลความปลอดภยัระหวา่งการใชบ้รกิาร 3.14 .690 ดี 

3.มีการดแูลระบบการจราจรบรเิวณสถานท่ีใหบ้รกิาร 3.00 .816 ดี 

4.มาตรการในการรกัษาความปลอดภยั 3.00 .816 ดี 

5.เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัมีจ านวนเพียงพอ 2.71 .951 ดี 

รวม 3.08 .758 ด ี

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  ด้านการปฏิบัติ งาน  โดย รวมอยู ่ใน ระด บั ดี 

(�̅� = 3.08, S.D. = .758) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับดีมาก และระดับดี 
โดยข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ข้อ 1วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

มีความปลอดภัยพรอ้มใช้งาน (�̅� = 3.57, S.D. = .534) ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดับดี คือ 

ขอ้ 2 มีการดูแลความปลอดภัยระหว่างการใชบ้ริการ (�̅�= 3.14, S.D. = .690) ขอ้ 3 มีการดูแล

ระบบการจราจรบริเวณสถานท่ีให้บริการ  (�̅�= 3.00, S.D. = .816) ข้อ 4 มาตรการในการ 

รักษาความปลอดภัย  (�̅� = 3.00, S.D. = .816) และข้อ 5 เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัย 

มีจ  านวนเพียงพอ (�̅� = 2.71, S.D. = .951) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



   79 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของระบบการจัดการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา ดา้นการปฏิบตังิาน (n = 7)    

ระบบการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(ด้านการปฏิบัตงิาน) �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

การประชาสัมพันธ ์

1.มีระบบการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการสิ่งอ านวย 

ความสะดวกทางนนัทนาการ 

 
3.57 

 
.534 

 
ดีมาก 

2.การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ใบปลิว ป้าย

โฆษณา เป็นตน้ 

3.57 .534 ดีมาก 

3.การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ เก่ียวกับการให้บริการ 

สิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ  

3.00 .577 ดี 

4.ขอ้มลูและขา่วสารเก่ียวกบัการใหบ้รกิารมีเพียงพอ 3.28 .487 ดีมาก 

5.มีสถานที่ส  าหรบัติดต่อ ประสานงาน และประชาสมัพันธ์เก่ียวกับ

การใหบ้รกิาร 

3.42 .534 ดีมาก 

รวม 3.36 .533 ดมีาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู ่ในระดบัด ีมาก 

(�̅� = 3.36, S.D. = .533) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับดีมาก และระดับดี 
โดยขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ ขอ้ 1มีระบบการประชาสมัพันธเ์ก่ียวกับการใหบ้ริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ(�̅� = 3.57, S.D. = .534) ข้อ การประชาสัมพันธ์โดยใช ้

ส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต ์ใบปลิว ป้ายโฆษณา เป็นต้น  (�̅�= 3.57, S.D. = .534) ข้อ 5 มีสถานท่ี

ส าหรบัติดต่อ ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการ(�̅�= 3.42, S.D. = .534) 

และข้อ  4 ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการมี เพียงพอ  (�̅� = 3.28 , S.D. = .487)  
ส่วนข้อท่ี มีความคิดเห็นในระดับดี คือ ข้อ 3 การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ี เก่ียวกับ 

การใหบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (�̅� = 3.00, S.D. = .577) ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ระบบการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ของผูบ้รหิารกรมพลศกึษา (n = 7)  

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

ดา้นการบรกิารจดัการสิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ    

1. การวางแผนและก าหนดนโยบาย 3.28 .628 ดีมาก 

2. การบรหิารทรพัยากรและสิง่อ านวยความสะดวก 3.10 .578 ดี 

3. การบรหิารงานบคุคล 3.31 .471 ดีมาก 

4. งบประมาณ 2.56 .806 ดี 

รวม 3.06 .620 ด ี

ดา้นการปฏิบตัิงาน    

5. การด าเนินงานและการใหบ้รกิาร 3.31 .550 ดีมาก 

6. การบ ารุงรกัษาและดแูลความสะอาด 3.22 .533 ดี 

7. การรกัษาความปลอดภยั 3.18 .705 ดี 

8. การประชาสมัพนัธ ์ 3.56 .533 ดีมาก 

รวม 3.31 .058 ดมีาก 
รวม 3.19 .600 ด ี

 
จากตาราง 10 พบว่า ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ โดยรวมอยู ่ในระดบัดี (�̅� = 3.19, S.D. = .600) 
 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่ามีความคิดเห็นในระดับดีมาก และระดับดี โดยดา้นการบริการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ การวางแผน 

และก าหนดนโยบาย (�̅� = 3.28, S.D. = .628) และการบริหารงานบุคคล (�̅� = 3.31, S.D. = .471)

ความคิดเห็นในระดบัดี คือการบริหารทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅� = 3.10, S.D. = .578) 

และดา้นงบประมาณ (�̅�= 2.56, S.D. = .806) ตามล าดับด้านการปฏิบัติงานมีความคิดเห็น 

ในระดับ ดีมาก คือด้านการด า เนินงานและการให้บริการ  (�̅�= 3.31, S.D. = .550) และ 
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ดา้นการประชาสัมพันธ์ (�̅� = 3.56, S.D. = .533)ความคิดเห็นในระดับดีคือดา้นการบ ารุงรกัษา 

และดแูลความสะอาด(�̅�= 3.22, S.D. = .533)และดา้นการรกัษาความปลอดภยั(�̅�= 3.18, S.D. = .705) 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ไมมี่ 
 

ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ท่ั วไป เกี่ ยว กับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (เจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) 

ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ตาราง 11 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=10) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 4 40.0 
 หญิง 6 60.0 
อายุ   
 อายรุะหวา่ง 21-30ปี 3 30.0 
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 6 60.0 
 อายรุะหวา่ง 51-60 ปี 1 10.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ปรญิญาตร ี 9 90.0 
 ปรญิญาโท 1 10.0 
   

 
 
 



   82 

ตาราง 11 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=10) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณก์ารปฏิบัติหน้าทีด่้านการให้บริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

  

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 10.0 

 1 – 3 ปี 5 50.0 

 3 – 5 ปี 2 20.0 

 มากกกวา่ 5 ปี 2 20.0 

รวม 10 100.0 

 
จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 10 คน 
สามารถสรุปไดด้งันี ้

เพศพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 
และเพศชาย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  
อายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ  านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90.0 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คิดเป็นรอ้ยละ  
10.0 ตามล าดบั 

ประสบการณก์ารปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีประสบการณ์การปฏิบตัิหนา้ท่ี 1-3 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาเป็น 3-5 ปี 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 มากกว่า 5 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 และนอ้ยกว่า 1 ปี 
จ  านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกระบวนการจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ) 

กระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือดา้นการวางแผน ดา้นการจัดองคก์ร ดา้นการ
น า และดา้นการควบคมุ 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของกระบวนการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ดา้นการวางแผน (n = 10) 

กระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ 

(ด้านการวางแผน) 
�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.มีแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงาน 

3.10 .316 ดี 

2.มี การป ฏิบัติ งานด้านการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการเป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

3.10 .316 ดี 

3.มีการก าหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวกับการจัดการ 

สิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการอยา่งเหมาะสม 

3.20 .421 ดี 

4.นโยบายดา้นการจดัการสิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการของ

หนว่ยงานมีความชดัเจน 

5.ผูป้ฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวางแผนดา้นการจัดการสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางนนัทนาการ 

3.10 
 

3.20 

.421 
 

.632 

ดี 
 
ดี 

6.มีการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการ 

สิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการท่ีมีประสทิธิภาพ 

3.00 .816 ดี 

รวม 3.11 .487 ด ี
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จากตาราง 12 พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

ดา้นการวางแผนโดยรวมอยู่ในระดบัดี (�̅� = 3.11, S.D. = .487) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีความคิดเห็นในระดบัดี คือ ขอ้ 5 ผูป้ฏิบตังิานมีสว่นรว่มในการวางแผนดา้นการจดัการสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางนันทนาการ (�̅�= 3.20, S.D. = .632), ข้อ 3 มีการก าหนดแผนระยะสั้นและ 
ระยะยาวเก่ียวกับการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างเหมาะสม  

(�̅�= 3.20, S.D. = .421) และรองลงมาคือข้อ 1 มีแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งอ านวย 

ความสะดวกทางนันทนาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (�̅�= 3.10, S.D. = .316) 
ขอ้ 2 มีการปฏิบัติงานดา้นการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็นไปตามแผน  

ท่ีวางไว้อย่างเหมาะสม (�̅�= 3.10, S.D. = .316) ข้อ 4 นโยบายด้านการจัดการสิ่ งอ านวย 

ความสะดวกทางนันทนาการของหน่วยงานมีความชัดเจน (�̅�= 3.10, S.D. = .421)และข้อ 6  
มีการวางแผนดา้นการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ  

ท่ีมีประสิทธิภาพ (�̅�= 3.00, S.D. = .816) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของกระบวนการจัดการ  
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการจดัองคก์ร (n = 10) 

กระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ 

 (ด้านการจัดองคก์ร) 
�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.โครงสร้างองค์กรด้านการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการมีความชดัเจน 

3.20 .788 ดี 

2.การปฏิบัติงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการมี 

ความชดัเจนตามโครงสรา้งหนว่ยงาน 

3.40 .699 ดีมาก 

3.มีการบงัคบับญัชาตามสายงาน 3.20 .788 ดี 

4.มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ดา้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนนัทนาการอยา่งชดัเจนตามโครงสรา้งของหนว่ยงาน 

3.30 .483 ดีมาก 

5 .ก ารด า เนิ น งานด้านการจัดการสิ่ งอ าน วยค วามสะดวก 

ทางนนัทนาการมีความถกูตอ้งตามล าดบัและมีขัน้ตอนชดัเจน 

3.30 .483 ดีมาก 

รวม 3.28 .648 ดมีาก 

 
จากตาราง 13 พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

มีความคิดเห็นต่อกระบวนการกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

ดา้นการจัดองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 3.28, S.D. = .648) เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่ามีความคิดเห็นในระดบัดีมาก และดี คือ ขอ้ 2 การปฏิบตัิงานดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนนัทนาการมีความชดัเจนตามโครงสรา้งหน่วยงาน (�̅�= 3.40, S.D. = .699)และรองลงมาคือ 
ข้อ 4 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีด้านการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

อย่างชัดเจนตามโครงสร้างของหน่วยงาน  (�̅�= 3.30 , S.D. = .483) ข้อ 5 การด าเนินงาน 
ดา้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการมีความถูกตอ้งตามล าดบัและมีขัน้ตอนชดัเจน

(�̅�= 3.30, S.D. = .483) ข้อ  1 โครงสร้างองค์กรด้านการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการมีความชดัเจน (�̅�= 3.20, S.D. = .788) และขอ้ 3 มีการบงัคบับญัชาตามสายงาน

(�̅�= 3.20, S.D. = .788) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของกระบวนการ 
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการน า (n = 10) 

กระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ 
 (ด้านการน า) 

�̅� S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 

1.ผูบ้ริหารมีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานบุคคลดา้นการ

จดัการสิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 

3.30 .674 ดีมาก 

2.ผูบ้รหิารสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 3.30 .674 ดีมาก 

3.ผูบ้รหิารมอบหมายงานโดยค านงึถึงความสามารถของผูป้ฏิบตัิงาน 3.20 .632 ดี 

4.ผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่เป็นตวัอยา่งที่ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.30 .948 ดีมาก 

5.ผูบ้ริหารมีความชัดเจนในการปฏิบัติหนา้ที่ตามนโยบายและแผน

ดา้นการจดัการสิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 

3.20 .632 ดี 

6.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแนะน าและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

นนัทนาการ 

3.30 .674 ดีมาก 

รวม 3.26 .705 ดมีาก 

 
จากตาราง 14 พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

มีความคิดเห็นต่อกระบวนการกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการน า 

โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 3.26, S.D. = .705) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามีความคิดเห็นใน

ระดบัดีมาก และดี คือ ขอ้ 4 ผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (�̅�= 3.30, S.D. 
= .948) ขอ้ 1 ผูบ้ริหารมีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานบุคคล ดา้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนันทนาการ (�̅�= 3.30, S.D. = .674) ข้อ 2 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างาน (�̅�= 3.30, S.D. = .674) 
ข้อ 6 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแนะน าและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ  

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ (�̅�= 3.30, S.D. = .674) ข้อ 3 ผู้บริหาร
มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีการบังคับบัญชาตามสายงาน  

(�̅�= 3.20, S.D. = .632) และขอ้ 5 ผูบ้ริหารมีความชัดเจนในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามนโยบายและ
แผนดา้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ตามล าดบั 
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของกระบวนการ  
จดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาของ
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการควบคมุ (n = 10) 

กระบวนการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ 

 (ด้านการควบคุม) 
�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.มีการควบคมุ ก ากบั ติดตามงานในทกุขัน้ตอน 3.30 .483 ดีมาก 

2.มีการควบคมุ ติดตามงานใหม้ีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว  ้ 3.40 .516 ดีมาก 

3.มีการจดัแผนบรหิารความเสีย่ง 3.00 .666 ดี 

4.มีการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสรจ็สิน้กิจกรรม 3.40 .699 ดีมาก 

5.มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตัิงานอยา่งถกูตอ้งชดัเจน 3.30 .483 ดีมาก 

6.มีการปรบัปรุง แกไ้ข การปฏิบตัิงานใหม้ีประสทิธิภาพ 3.20 .788 ดี 

รวม 3.26 .605 ดมีาก 

 
จากตาราง 15 พบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

มีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ดา้นการควบคุม

โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก(�̅� = 3.26, S.D. = .605) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีความคิดเห็น 
ในระดบั ดีมาก และดี  คือ ข้อ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จสิ ้น กิจกรรม 

(�̅�= 3.40, S.D. = .699), ขอ้ 2 มีการควบคุม ติดตามงานให้มีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้

(�̅�= 3.40, S.D. = .516) และรองลงมาคือ ข้อ 1มีการควบคุม ก ากับ ติดตามงานในทุกขั้นตอน 

(�̅�= 3.30, S.D. = .483) ข้อ 5 มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชัดเจน 

(�̅�= 3.30 ,S.D. = .483) ข้อ  6 มี การปรับป รุง  แก้ ไข  การป ฏิบัติ งาน ให้ มี ป ระสิท ธิภ าพ  

(�̅�= 3.20, S.D. = .788) และขอ้ 3 มีการจดัแผนบรหิารความเส่ียง ตามล าดบั 
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ตาราง 16 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของความคิดเห็นท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการ
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวม (n = 10) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

ดา้นการวางแผน 3.11 .487 ดี 

ดา้นการจดัองคก์ร 3.28 .648 ดีมาก 

ดา้นการน า 3.26 .705 ดีมาก 

ดา้นการควบคมุ 3.26 .605 ดีมาก 

รวม 3.23 .610 ด ี

 
ตาราง 16 พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

มีความคดิเห็นตอ่กระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัดี

(�̅� = 3.23, S.D. = .610) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นในระดับดีมาก และดี  

คือ  ด้านการจัดองค์กร  (�̅�= 3.28 , S.D. = .648) ด้านการน า  (�̅�= 3.26 , S.D. = .705) 

ด้านการควบคุม  (�̅�= 3.26 , S.D. =.605) และด้านการวางแผน (�̅�= 3.11, S.D. = .487) 
ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ไมมี่ 
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ส่วนที่ 3 ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นการใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  

ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ท่ั วไป เกี่ ยว กับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ) 

ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน บริเวณท่ีเข้ามาใช้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการของกรมพลศกึษา และเขตท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร
ของประชาชนท่ี เข้ามาใช้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ตาราง 17 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (n=400) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 185 46.3 
 หญิง 215 53.8 
อายุ   
 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10ปี 5 1.3 
 อายรุะหวา่ง 11 -20ปี 39 9.8 
 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี 63 15.8 
 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี 151 37.8 
 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี 96 24.0 
 อายรุะหวา่ง 51-60 ปี 35 8.8 
 อายเุทา่กบัหรือ 61 ปีขึน้ไป 11 2.8 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศกึษาหรือเทียบเทา่ 21 5.3 
 มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ 56 14.0 
 อนปุรญิญาหรือเทียบเทา่ 29 7.2 
 ปรญิญาตร ี 219 54.8 
 สงูกวา่ปรญิญาตรี 75 18.8 
สถานภาพ   
 โสด 195 48.8 

 สมรส/อยูด่ว้ยกนั 185 46.3 

 หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่ 20 5.0 

อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศกึษา 58 14.5 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 145 36.3 

 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 83 20.8 

 พนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น 95 23.8 

 อ่ืนๆ โปรดระบ ุแมบ่า้น 19 4.8 

รายได้ต่อเดอืน   
 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 81 20.3 

 5,001-15,000 บาท 27 6.8 

 15,001-25,000 บาท 130 32.5 

 25,001-35,000 บาท 59 14.8 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
บริเวณทีเ่ข้ามาใช้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ
ของกรมพลศึกษา  

  

 สนามศภุชลาศยั 129 32.3 

 สนามวอรม์ 200 เมตร  16 4.0 

 สนามเทพหสัดนิ 36 9.0 

 อาคารกีฬานิมิบตุร 67 16.8 

 ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 8 2.0 

 สระวา่ยน า้วิสทุธารมณ ์ 45 11.3 

 ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย 38 9.5 

 ศนูยน์นัทนาการ กรมพลศกึษา 43 10.8 

 หอ้งสมดุและพิพิธภณัฑก์ารพลศกึษาและการกีฬา 18 4.5 

เขตทีพั่กอาศัยในกรุงเทพมหานคร   
 ปทมุวนั 233 58.3 

 ราชเทวี  39 9.8 

 พญาไท 3 0.8 

 บางกะปิ 4 1.0 

 บางแค 18 4.5 

 ธนบรุี 6 1.5 

 ตลิ่งชนั 2 0.5 

 ยานาวา 8 2.0 

 ลาดพรา้ว 2 0.5 

 บางพลดั 3 0.8 

 ปอ้มปราบศรตัรูพา่ย  17 4.3 

 วฒันา 2 0.5 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เขตทีพั่กอาศัยในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 บางขนุเทียน 11 2.8 

 คลองสามวา 2 0.5 

 สาธุประดษิฐ์ 2 0.5 

 หนองแขม 2 0.5 

 บางบอน 2 0.5 

 บางรกั 6 1.5 

 ดอนเมือง  1 0.3 

 หลกัส่ี 1 0.3 

 ดสุิต 3 0.8 

 บางนา 3 0.8 

 ทวีวฒันา 2 0.5 

 บางคอแหลม 8 2.0 

 ภาษีเจรญิ 2 0.5 

 สะพานสงู 2 0.5 

 หว้ยขวาง 4 1.0 

 คลองเตย 3 0.8 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้เขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จ านวน 400 คน สามารถสรุปได้
ดงันี ้

เพศพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
53.8 และเพศชาย จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 
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อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ31-40 ปี จ  านวน 151 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ  37.8  รองลงมาอาย ุระหว ่าง  41 .50  ปี  จ  านวน  96 คน  ค ิด เป็นรอ้ยละ  24.0  
อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.8 มีอายรุะหว่าง 11-20 ปี จ  านวน 39 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 อายุเท่ากับหรือ 
 61 ปีขึน้ไป จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.8 และอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ  านวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ  านวน 219 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.8 รองลงมาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 75 คน คิดเป็น 
ร้อยละ  18.8  ระดับมัธยมศึกษาหรือ เที ยบ เท่ า  จ  านวน  56 คน  คิด เป็น ร้อยละ  14.0  
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ  านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 และระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 195 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 48.8 รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
46.3 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างรา้น  
จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.8 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  58 คน  ค ิด เป็นรอ้ยละ 14.5 และอื่นๆ  โปรดระบ ุ แม ่บ า้น  
จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั 

รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 25,000 บาท จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา  35,000 บาทขึ ้นไป จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 25,000 – 35,000 บาท  
จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.8 และ 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ  
6.8 ตามล าดบั 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการท่ีเขา้มาใชบ้ริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการท่ีสนามศุภชลาศัย จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 รองลงมา 
อาคารกีฬานิมิบุตร จ านวน 67 คิดเป็นรอ้ยละ 16.8 สระว่ายน ้าวิสุทธารมย์ จ  านวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.3 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกก าลังกาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยล ะ 9.5  
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สนามเทพหสัดิน จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.0 หอ้งสมดุและพิพิธภณัฑก์ารพลศกึษาและการกีฬา 
จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 สนามวอรม์ 200 เมตร จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0  
และลานกีฬาอเนกประสงค ์จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

เขตท่ีพักอาศยัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศยัอยู่ท่ี  
เขตปทุมวนั จ  านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.3 รองลงมาราชเทวที จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 
บางแค จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 ป้อมปราบศตัรูพ่าย จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.3 
บางขุนเทียน จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.8 ประเวศ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  
ยานาวา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 บางคอแหลม จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.0  
ธนบุรี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ1.5 บางรัก จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 บางกะปิ  
จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 หว้ยขาวาง จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 พญาไท จ านวน 3 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 บางพลดั จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ดุสิต จ  านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 
บางนา จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 คลองเตย จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ตลิ่งชนั 2 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 วัฒนา 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 คลอสามวา จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5  
สาธุประดิษฐ์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 หนองแขม จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 บางบอน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 ลาดพรา้ว จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 ทวีวฒันา จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ย 0.5 ภาษีเจรญิ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ย 0.5 สะพานสงู จ  านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ย 0.5 
ดอนเมือง จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย 0.3 และ หลกัส่ี จ  านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย 0.3 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้บริการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(ประชาชนทีเ่ข้ามาใช้บริการ) 

ระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง  
การท่องเท่ียวและกีฬา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการด าเนินการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านบคุลากร ดา้นสถานท่ี วสัดอุปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ตาราง 18 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อ  
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวย 
ความสะดวก ดา้นการด าเนินการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (n = 400) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  

(ด้านการด าเนินการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ) 

�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.มีระบบและมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่มีประสทิธิภาพ 2.84 .706 ดี 
2. มีระบบการดแูลรกัษาความสะอาดที่มีประสทิธิภาพ 2.71 .767 ดี 
3.ช่วงเวลาที่เปิดใหบ้รกิารมีความเหมาะสม 3.20 .640 ดี 
4.มีการประชาสมัพนัธก์ารบริการ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต ์ใบปลิว 
โฆษณา เป็นตน้ 

2.70 .857 ดี 

5.มีการบ ารุงรกัษาที่มีประสทิธิภาพ 2.60 .774 ดี 

รวม 2.81 .748 ด ี

 
จากตาราง 18 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ด้านการด าเนินการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับดี  

(�̅� = 2.81 , S.D. = .748) เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า มีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ คือ  

ขอ้ 3 ช่วงเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม (�̅�= 3.20, S.D. = .640) ขอ้ 1 มีระบบและมาตรการ

รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ (�̅�= 2.84, S.D. = .706) ข้อ 4 มีการประชาสัมพันธ ์

การบริการ ผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต ์ใบปลิว โฆษณา เป็นต้น(�̅�= 2.70, S.D. = .857) และ 

ขอ้ 5 มีการบ ารุงรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพ(�̅�= 2.60, S.D. = .774) ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อ  
การใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นบลุากร (n = 400) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  

(ด้านบุคลากร) 
�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.บคุลากรมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ ในการ
ใหบ้รกิาร 

3.15 .715 ดี 

2.บคุลากรมีความเพียงพอในการใหบ้รกิาร 2.94 .721 ดี 
3.บคุลากรมีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีในการใหบ้รกิาร 3.13 .765 ดี 
4.จดุใหบ้รกิารของบคุลากรสามารถติดตอ่ไดส้ะดวก 2.91 .772 ดี 
5.เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 2.77 .821 ดี 

รวม 2.98 .758 ด ี

 
จากตาราง 19 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

ตอ่การใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและ

กีฬา ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัดี (�̅� = 2.98, S.D. = .758) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ คือ ขอ้ 1 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์

ในการให้บริการ (�̅�= 3.15, S.D. = .715) ข้อ 3 บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการให้บริการ 

(�̅�= 3.13, S.D. = .765) ขอ้ 2 บคุลากรมีความเพียงพอในการใหบ้รกิาร (�̅�= 2.94, S.D. = .721) 

ข้อ 4 จุดให้บริการของบุคลากรสามารถติดต่อได้สะดวก  (�̅�= 2.91 , S.D. = .772) และ 

ขอ้ 5 เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัยปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ(�̅�= 2.77, S.D. = .821) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวแลกีฬา  
ของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก (n = 400) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  

 (ด้านสถานที ่วัสดุอุปกรณแ์ละส่ิงอ านวยความสะดวก) 
�̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

1.สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความทันสมัย  

และมีคณุภาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

2.77 .777 ดี 

2. สถานที่ อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความทนัสมยั อยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน และพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.73 .837 ดี 

3.พืน้ท่ีใหบ้รกิารมีความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร 2.96 .785 ดี 

4.สถานท่ีจอดรถมีจ านวนเพียงพอ 2.41 .930 พอใช ้

5.มีความสะดวกในการเดินทางมายงัสถานท่ีใหบ้รกิาร 3.18 .757 ดี 

รวม 2.81 .817 ด ี

 
จากตาราง 20 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

การใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ดา้นสถานท่ี วสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (�̅� = 2.81, S.D. 
= .817) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามีความคดิเห็นในระดบัดี และพอใช ้คือ ขอ้ 5มีความสะดวกในการ

เดินทางมายงัสถานท่ีใหบ้ริการ (�̅�= 3.18, S.D. = .757) ขอ้ 3 พืน้ท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสมกับ

ผูใ้ชบ้ริการ(�̅�= 2.96, S.D. = .785) ขอ้ 1 สถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

ทันสมัย และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (�̅�= 2.77, S.D. = .777), ขอ้ 2 สถานท่ี อุปกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความทันสมัย อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน และพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ (�̅�= 2.73, S.D. = .837) และข้อ 4สถานท่ีจอดรถมีจ านวนเพียงพอ 

(�̅�= 2.41, S.D. = .930) ตามล าดบั 
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อ  
การใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นการประชาสัมพันธ ์ 
(n = 400) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  
 (การประชาสัมพันธ)์ 

�̅� S.D. 
ระดับ 

การประเมิน 

1.ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมและขา่วสารใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบอยา่งทั่วถึง 2.71 .854 ดี 

2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เว็บไซต์ ใบปลิว  

ปา้ยโฆษณา เป็นตน้ 

2.68 .869 ดี 

3.ป้ายโฆษณาการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้บริการสิ่งอ านวย 

ความสะดวกทางนนัทนาการอยูใ่นบรเิวณที่เหมาะสม 

2.70 .793 ดี 

4.จดัท าประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิการใหบ้รกิารชดัเจน 2.75 .775 ดี 

5.การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการ 

2.80 .759 ดี 

รวม 2.72 .810 ด ี

 
จากตาราง 21 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ดา้นการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.72, S.D. = .810) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่มีความคดิเห็นในระดบัดีคือ ขอ้ 5 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการใหบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนันทนาการ (�̅�= 2.80, S.D. = .759) ข้อ 4 จัดท าประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการ

ใหบ้ริการชดัเจน (�̅�= 2.75, S.D. = .775) ขอ้ 1 ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมและข่าวสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ทราบอย่างทั่ วถึ ง  (�̅�= 2.71 , S.D. = .854) ข้อ  3 ป้ายโฆษณาการจัด กิจกรรมเก่ียวกับ 

การใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม (�̅�= 2.70, S.D. = .793) 
และข้อ 2ช่องทางการประชาสัมพ ันธ ์ผ่านสื่อต่างๆ เว็บไซต ์ใบปลิว ป้ายโฆษณา เป็นตน้  

(�̅�= 2.68, S.D. = .869) ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการ 
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ของประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยรวม (n = 400) 

ความคิดเหน็ทีม่ีต่อทีม่ีต่อระบบการจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางนันทนาการ �̅� S.D. 

ระดับ 
การประเมิน 

ดา้นการด าเนินการจดัการสิง่อ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 2.81 .748 ดี 

ดา้นบคุลากร 2.98 .758 ดี 

ดา้นสถานที่ วสัดอุปุกรณแ์ละสิง่อ านวยความสะดวก 2.81 .817 ดี 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 2.72 .810 ดี 

รวม 2.83 .783 ด ี

 
จากตาราง 22 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

ต่อการใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.83, S.D. = .783) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามีความคิดเห็น 

ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านบุคลากร (�̅�= 2.98, S.D. = .758), ด้านการด าเนินการจัดการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ (�̅�= 2.81, S.D. = .748), ด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ์

และสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅�= 2.81, S.D. = .817) และดา้นการประชาสมัพนัธ ์(�̅�= 2.72, S.D. = .810) 
ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น

ตอ่การใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและ
กีฬา สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. เจา้หนา้ท่ีมีมนษุยสมัพนัธดี์ 
2. อยากใหมี้หอ้งอาบน า้ หอ้งสว้ม และล็อคเกอร ์เพิ่มมากขึน้ 
3. อยากใหมี้อปุกรณท่ี์ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ 
4. การจดัวางอปุกรณย์งัไมเ่ป็นระเบียบเทา่ท่ีควร 
5. การรกัษาความสะอาดในหอ้งน า้ควรปรบัปรุงเล็กนอ้ย 
6. ควรจดัเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าการใชอ้ปุกรณใ์หค้รอบคลมุ 
7. ควรเพิ่มอปุกรณใ์หเ้หมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 
8. การใหบ้รกิารของพนกังานรกัษาความปลอดภยัควรปรบัปรุง 
9. ควรมีการแบง่พืน้ท่ีจอดรถส าหรบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้รกิาร 
10. ควรมีตูน้  า้ด่ืมไวบ้รกิาร 
 

  



 

บทที ่5 สรุปผล 
อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยศึกษากับผู้บริหาร 
กรมพลศึกษา เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ  ประชาชนท่ีเขา้มาใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ซึ่งสรุปสาระส าคัญของการวิจัย การอภิปรายผล 
 และขอ้เสนอแนะไว ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
2. เพ่ือศกึษากระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ค าถามในการวิจัย 
1. ระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง  

การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีระบบการจดัการอยา่งไร 
2. กระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีกระบวนการจดัการอยา่งไร 
3. ความคิด เห็น ท่ี มีต่อการใช้บริการ สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเป็นอยา่งไร 
4. การจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง  

การทอ่งเท่ียวและกีฬา มีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม จ านวน 3 ชดุ ดงันี ้

ชุดที่  1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารกรมพลศึกษา เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบ 
การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended Questionnaire) 
ชุดที่ 2 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ทางนันทนาการ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended Questionnaire) 
ชุดที่ 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวก  

ทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ 
การใชบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีการใช้บริการสิ่งอ านวย 

ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open Ended Questionnaire) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับแนวทางการพฒันา และผลงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศกึษา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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2. ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากต าราเอกสารตา่งๆ 
3. รวบรวมสาระและเนือ้หาต่างๆท่ีไดเ้อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาสรา้ง

แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาให้สอดคล้องและ
ครอบคลมุเนือ้หา ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้แลว้ เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา ตรวจ แก้ไข ส านวน 
ภาษา ความครอบคลุมเนือ้หา ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ี
คณะกรรมการที่ปรึกษาแนะน า จากนัน้  ด  าเนินการส่งโครงการวิจยัเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือพิจารณาและออกใบอนุญาต ทั้งนี ้ได้รับการพิจารณาและ 
ออกใบรบัรองหมายเลขท่ี SWUEC/G/X/G-091/2562X ลงวนัท่ีใหก้ารรบัรอง 11 มิถนุายน 2562  

5. ด  าเนินการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหา 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง แลว้น ามาปรบัปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ในงานวิจัยนี ้ได้ค ่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 
ขอ้ค าถามกับจุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามชุดท่ี 1 
แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหารกรมพลศึกษา  อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แบบสอบถามชุดที่ 2 
แบบสอบถามส าหรบัเจา้หนา้ที่ผู ใ้หบ้ริการดา้นสิ ่งอ านวยความสะดวกทางน ันทนาการ  
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และแบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชนที่เขา้มาใช้
บริการบริเวณกรมพลศึกษา อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 

6. ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ น าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงให้มีความชัดเจนก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหาร กรมพลศึกษา 
จ านวน 30 คน แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ จ านวน 30 คน แบบสอบถามชดุท่ี 3 แบบสอบถามส าหรบัประชาชน
ท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ จ านวน 30 คน โดยการวิเคราะห ์
คา่สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item Correlation) จากนัน้ท าการ
คัดเลือกข้อค าถาม แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่ น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha-Coefficient) ซึ่งคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได ้
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0.8-1.0 จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีคา่ระหวา่ง 0≤α≥1 คา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 
1 แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงู (บญุชม ศรีสะอาด 2545: 96)   

ในงานวิจยันีไ้ดค้่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหาร
กรมพลศึกษา เท่ากับ 0.926 แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามส าหรบัเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เท่ากับ 0.930 แบบสอบถามชุดท่ี 3 แบบสอบถาม
ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ เท่ากบั 0.970 ในงานวิจยันีไ้ด้
คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชดุท่ี 1 แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหารกรมพลศกึษา เท่ากบั 0.926 
แบบสอบถามชุดท่ี  2 แบบสอบถามส าหรับ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ เท่ากับ 0.930 แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เท่ากับ 0.970 

7. น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ โดยไดร้บั
ค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือความถูกต้องอีกครัง้ จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม 
ไปแจกกลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

8. ขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือติดตอ่ขออนญุาตในการเก็บรวบรวมขอ้มลูน าหนงัสือไปย่ืน
ต่ออธิบดีกรมพลศึกษา เพ่ือขออนุญาตน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้
ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 คน โดยแจกแบบสอบถาม  
จ านวน 417 ฉบบั ตามก าหนดการและแผนท่ีไดว้างไว ้

9. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถามมาลงรหสัตวัเลข 
(Code) น าไปประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป 

10. สรุปผล และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวิจยั 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. แบบสอบถามปลายปิด ส ารวจขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูล

โดยคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 1. ดา้นการบริการจดัการ
สิ่งอ านวยความสะดวก ทางนันทนาการ ได้แก่ การวางแผนและก าหนดนโยบาย การบริหาร
ทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ 2.การปฏิบตัิงาน 
ไดแ้ก่ การด าเนินงานและการใหบ้ริการ การบ ารุงรกัษาและการดแูลความสะอาด การรกัษาความ
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ปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ ซึ ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  4 ระดบั 
วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
กรมพลศกึษา กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้น
การน า และดา้นการควบคุม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั วิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

4. แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น ท่ีมีการใช้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการด าเนินการ  
จดัสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และดา้นการประชาสมัพนัธ ์ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั วิเคราะหข์อ้มลู
ดว้ยคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบั
แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง 
การทอ่งเท่ียวและกีฬา น ามาสรุปเป็นความเรียง 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาสรุปไดด้งันี ้
วัตถุประสงคข์องการวิจัยข้อ 1 เพ่ือศกึษาระบบการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ส่วนท่ี 1 ผูบ้ริหารกรมพลศกึษา เพ่ือศกึษาเก่ียวกับระบบการจดัการสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สามารถสรุปไดด้งันี ้
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 คน มีสถานภาพเป็นอธิบดีกรมพลศึกษา 

จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 รองอธิบดีกรมพลศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.6 
ผูอ้  านวยการส านักการกีฬา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ผูอ้  านวยการส านักนันทนาการ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ผู้อ  านวยการส านักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 1 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 14.3และผูอ้  านวยการสถาบนัพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา จ านวน  
1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 สามารถสรุปไดด้งันี ้
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เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และเพศหญิง จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี จ  านวน 
7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกจ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.7 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ  านวน 1  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 ตามล าดบั 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในต าแหน่งปัจจุบนั 1-3 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
57.1 รองลงมานอ้ยกว่า 1 ปี  จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 3-5 ปี จ  านวน 1 คน  
คดิเป็นละ 14.3 ตามล าดบั 

2.การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา สามารถสรุปไดด้งันี ้

ผู้บริหารกรมพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อระบบการการจัดการสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.19, S.D. = .600) เม่ือพิจารณา 
รายดา้น พบว่ามีความคิดเห็นในระดบัดีมาก และระดบัดี โดยดา้นการบริการจดัการสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ การวางแผนและก าหนดนโยบาย

(�̅�= 3.28, S.D. = .628) และการบริหารงานบุคคล (�̅�= 3.31, S.D. = .471) ความคิดเห็น 

ในระดับดีคือ การบริหารทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก (�̅�= 3.10, S.D. = .578) และ 

ด้านงบประมาณ (�̅�= 2.56, S.D. = .806) ตามล าดับ ด้านการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น 

ในระดับดีมาก คือ ด้านการด าเนินงานและการให้บริการ(�̅�= 3.31 , S.D. = .550) และ 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ (�̅�= 3.56, S.D. = .533) ความคิดเห็นในระดบัดีคือ ดา้นการบ ารุงรกัษา

และดแูลความสะอาด (�̅�= 3.22, S.D. = .533) และ ดา้นการรกัษาความปลอดภยั �̅�= 3.18, S.D. = .705) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการสิ่ งอ านวย 

ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ส่วนท่ี  2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  

ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 



   107 

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สามารถสรุปไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 และเพศชาย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน  
6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 
อายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี จ  านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90.0 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คดิเป็นรอ้ยละ 
10.0 ตามล าดบั 

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีประสบการณก์ารปฏิบตัิหนา้ท่ี 1-3 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาเป็น 
3-5 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 มากกว่า 5 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 และ  
นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 

2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา สามารถสรุปไดด้งันี ้

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี  

(�̅� = 3.22, S.D. = .609) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับดีมาก และดี 

คือ ดา้นการจัดองคก์ร (�̅�= 3.28, S.D. = .648) ดา้นการน า (�̅�= 3.26, S.D. = .705) ดา้นการควบคุม 

(�̅�= 3.26, S.D. = .817.605) และดา้นการวางแผน (�̅�= 3.11, S.D. = .487) ตามล าดบั 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
ส่วนที่  3 ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ ท่ี เข้ามาใช้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา จ านวน 400 คน  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และเพศชาย จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 151 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาอายุระหว่าง 41.50 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  
อายรุะหว่าง 21-30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.8 มีอายรุะหว่าง 11-20 ปี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.8 อายุเท่ากับหรือ 
61 ปีขึน้ไป จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.8 และอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ  านวน 5 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ  านวน 219 คน คิด เป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.8 ระดบัมัธมศึกษาหรือเทียบเท่า จ  านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ  านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 และระดับประถมศึกษา  
จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั 

สถานภาพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด  
จ านวน 195 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.8 รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 185 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 46.3 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.0 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างรา้น 
จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.8 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 
นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 และอ่ืนๆ โปรดระบ ุแม่บา้น จ านวน 19 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั 

รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 – 25,000 บาท 
จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 รองลงมา 35,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8  
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.3 25,000 – 35,000 บาท  
จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.8 และ 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.8 
ตามล าดบั 
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สิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการท่ี เข้ามาใช้บ ริการ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้มาใช้บริการท่ีสนามศุภชลาศยั จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.3 
รองลงมาอาคารกีฬานิมิบุตร จ านวน 67 คิดเป็นรอ้ยละ 16.8 สระว่ายน า้วิสุทธารมย ์จ านวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.3 ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  
ศนูยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬา และการออกก าลังกาย จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 สนามเทพหสัดิน
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและการกีฬา จ านวน 18 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 สนามวอรม์ 200 เมตร จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.0 และลานกีฬาอเนกประสงค ์
จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

เขตท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พัก
อาศยัอยู่ท่ีเขตปทุมวนั จ  านวน 233 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.3 รองลงมาราชเทวที จ านวน 39 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 บางแค จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 ปอ้มปราบศตัรูพ่าย จ านวน 17 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.3 บางขุนเทียน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ประเวศ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ยานาวา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 บางคอแหลม จ านวน 8 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ธนบรุี จ  านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ1.5 บางรกั จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 
บางกะปิ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ห้วยขาวาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  
พญาไท จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 บางพลัด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ดุสิต  
จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 บางนา จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 คลองเตย จ านวน 3 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ตลิ่งชนั 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 วฒันา 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 คลอสามวา 
จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 สาธุประดิษฐ์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 หนองแขม จ านวน 2 คน  
คิดเป็นรอ้ย 0.5 บางบอน จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 ลาดพรา้ว จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 
ทวีวัฒนา จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 ภาษีเจริญ จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 สะพานสูง 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ย 0.5 ดอนเมือง จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ย 0.3 และ หลกัส่ี จ  านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ย 0.3 ตามล าดบั 

2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ี มีต่อการใช้บริการสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา สามารถสรุปไดด้งันี ้

ผูใ้ชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ มีความคิดเห็นต่อการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 2.83, S.D. = .783) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามีความคิดเห็น 

ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านบุคลากร (�̅�= 2.98, S.D. = .758), ด้านการด าเนินการจัดการ 
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สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ (�̅�= 2.81, S.D. = .748) ดา้นสถานท่ี วสัดอุุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวก (�̅�= 2.81, S.D. = .817) และดา้นการประชาสัมพันธ์ (�̅�= 2.72, S.D. = .810) 
ตามล าดบั  

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ค าถามในการวิจัย ระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา มีระบบการจดัการอยา่งไร 

ผูบ้ริหารกรมพลศึกษา เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ  

องคป์ระกอบที่ 1 การบริหารส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผนและก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่า   
การบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใช้ทฤษฎี 
การบริหารเก่ียวกับทรพัยากรการบริหาร  โดยมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนและ
ก าหนดนโยบาย ดา้นการบริหารทรพัยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นงบประมาณ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก แสดงใหเ้ห็น

ว่า มีการวางแผนปฏิบตัิงานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายขององคก์ร โดยบคุลากรในองคก์รมี
สว่นรว่มในการวางแผนปฏิบตัิงาน และการปฏิบตังิานตามแผนงาน โดยจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
การก าหนดแผนงานในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการวางแผนปฏิบัติงาน มีกามีการศึกษา 
ความพรอ้มดา้นทรพัยากร  

ด้านการบริหารทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
แสดงใหเ้ห็นว่า มีการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นสถานท่ี วสัด ุอปุกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวก ปลอดภยั 
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร และมีวสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน รวมถึงระบบ
ไฟส่องสว่าง สถานท่ีจอดรถ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการอย่างเพียงพอ เช่น หอ้งน า้ 
หอ้งล็อคเกอร ์และตูน้  า้ด่ืม  
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ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่า บคุลากร
มีความมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ในการปฏิบตัิงาน มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีในการปฏิบตัิงาน มีความเขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมาย รวมถึงมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 
อยา่งเหมาะสมกบัต าแหนง่และภาระหนา้ท่ี และมีจ านวนเหมาะสมกบังานท่ีไดร้บัมอบหมาย  

ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่า  งบประมาณท่ีไดร้บั
สอดคล้องกับแผนการด าเนินการ มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน รวมถึงงบประมาณในการ
บ ารุงรกัษามีความเหมาะสม โดยกรมพลศกึษามีการหารายไดจ้ากการใหเ้ช่าใชบ้ริการสนาม อปุกรณ์
ตา่งๆ และจดักิจกรรมอยา่งเหมาะสม และมีความรวดเรว็ในการเบิกจา่ยงบประมาณ  

องค์ประกอบที่  2 การปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงานและการใหบ้ริการ 
ด้านการบ ารุงรักษาและการดูแลความสะอาด ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่า  การด าเนินงานและการใชบ้ริการ 
ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งใชแ้นวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานสิ่งอ านวยความ
สะดวก ประกอบดว้ย การด าเนินงานและการใหบ้ริการ การบ ารุงรกัษาและการดูแลความ
สะอาด การรกัษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
ดา้นการด าเนินงานและการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า  

มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัรบัผิดชอบในการใหบ้ริการ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการ มี การประเมิ นคุณ ภาพการให้บริการของเจ้าหน้ าท่ี  และมี การด าเนิ นงาน 
ตามแผนปฏิบตังิาน 

ดา้นการบ ารุงรกัษาและการดแูลความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่า 
สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาดพรอ้มใชง้านมีการส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
อย่างสม ่าเสมอ มีมาตรการรกัษาความสะอาด มีการดแูล ซ่อมแซม วสัด ุอปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีช ารุด และเจา้หนา้ท่ีรกัษาความสะอาดมีจ านวนเพียงพอ 

ดา้นการรกัษาความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดบัดี แสดงใหเ้ห็นว่า วัสดุ อุปกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความปลอดภยัพรอ้มใชง้านมีการดแูลความปลอดภยัระหวา่งการใชบ้รกิาร 
มีการดแูลระบบการจราจรบริเวณสถานท่ีใหบ้ริการมีมาตรการในการรกัษาความปลอดภัย เจา้หนา้ท่ี
รกัษาความปลอดภยัมีจ านวนเพียงพอ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า  มีระบบ 
การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ  มีการประชาสมัพนัธ์
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โดยใชส่ื้อต่างๆ เช่น เว็บไซต ์ใบปลิว ป้ายโฆษณา เป็นตน้ มีสถานท่ีส าหรบัติดต่อ ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการ ขอ้มูลและข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการมีเพียงพอ มีการจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ี เก่ียวกับการให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
จากผลการวิจยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Barrett. 1995 ,พิมพย์ิหวา จ ารูญวงษ.์  2551 กลา่ววา่ 
การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนงาน
บริหารจัดการ (Strategic FM) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีด้านการก าหนดนโยบาย วางแผน จัดการแผน 
ก าหนดทิศทางและด าเนินการในระดับยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ อ านวยการ สั่งการ ควบคุม ก ากับ
ตดิตามและประเมิน นอกจากนีย้งัตอ้งบริหารทรพัยากรกรเพ่ือใหอ้งคก์รมีทรพัยากรกายภาพท่ีเพียงพอ 
และสามารถใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระยะกลางและระยะยาว 2. ส่วนงานปฏิบตัิการ (Operation FM) 
เป็นสว่นท่ีท าหนา้ท่ีในการด าเนินการในระดบัปฏิบตั ิไดแ้ก่ งานบรกิารดา้นอาคารสถานท่ี เช่น งานดแูล
บ ารุงรกัษาอาคาร งานรกัษาความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยัและงานบริการอ่ืนๆ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ภควฒัน ์เชิดวุฒิ (2552) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จดัการศนูยบ์ริการการกีฬาธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต ผลการวิจยัพบว่า การสภาพการบรหิารศนูยบ์ริการ
การการกีฬาธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต มีการใชท้รพัยาการการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณา
รายดา้นแลว้พบว่า อยู่ในระดบัดีทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ดา้นสถานท่ี 
อปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการจดัการ สภาพกระบวนการวงจรการบริหารศนูยบ์รกิาร
การกีฬาธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต โดยีรวมอยู่ระดับดีมากเม่ือพิจารณารายดา้นแล้วพบว่า ดา้นการ
วางแผน ดา้นการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นการตรวจสอบ และดา้นการน าผลการประเมินมาพฒันา
อยู่ระดบัดีมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ บณัฑิต กอบการ (2552) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การศกึษา
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการศนูยกี์ฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนยกี์ฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในดา้นทรพัยากร
การบริหาร กระบวนการบริหาร วงจรการบริหารและศึกษา ถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ดา้นทรพัยากรบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับดี ดา้นการบริหารสถานท่ีวัสดุอุปกรณ ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกและดา้นการบริหารจดัการของศนูยกี์ฬาอยู่ในระดบัดี ขณะท่ีดา้นบริหารงาน 
บุคลกร และดา้นบริหารการเงินและงบประมาณอยู่ในระดบัพอใช ้และกระบวนการบริหาร 7 ประการ 
โดยรวมและทกุดา้นอยู่ในระดบัดี ยกเวน้ดา้นการรายงานผล อยู่ในระดบัพอใช ้สภาพวงจรการบริหาร
จากการสมัภาษณ ์ดา้นการปฏิบตัิมีการใหบ้ริการเช่าสนามกีฬา ดา้นการตรวจสอบ มีระบบตรวจสอบ
ขัน้ตอนการดูแลปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้า มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนเพ่ือ
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ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความผิดพลาด ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยกี์ฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้านส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี ปัญหาท่ีต้องแก้ไขของศูนย์กีฬา  
คือเจา้หนา้ท่ีประจ าสนามมีนอ้ยไม่มีอุปกรณ์กีฬาบริการใหเ้ช่า-ยืม รา้นคา้สวัสดิการขายของมีนอ้ย 
หอ้งน า้ หอ้งอาบน า้ ล็อกเกอรเ์ก็บของ และแสงไฟมีอยู่นอ้ยสถานท่ีไม่สามารถรองรบัจ านวนผูม้าใช้
บริการในเวลาเดียวกันได้ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมยังไม่ทั่ วถึง  
และควรหารายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการภายนอกเพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บัศนูยกี์ฬา  

ค าถามในการวิ จั ย  ข้อ  2 กระบวนการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา มีกระบวนการจดัการอยา่งไร 

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการน า และดา้นการควบคุม โดยรวมอยู่ใน
ระด ับดี ซึ ่งสะท ้อนให ้เห ็นว ่า  มีแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการท่ีสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน โดยผูป้ฏิบตัิงานมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดา้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี การปฏิบตัิงาน 
ดา้นการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างชัดเจนตามโครงสรา้งของหน่วยงาน 
ขบัเคล่ือนจากผูบ้รหิารมีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานบคุคล การปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ อีกทัง้มีการประเมินผล 
การด าเนินงานเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม และควบคุม ติดตามงานให้มีการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
พรอ้มทัง้ปรบัปรุง แก้ไข การปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อให้การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอย่างท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากผลการวิจยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธงชยั สนัติวงษ ์(2541) กล่าวว่ากระบวนการบริหาร
จดัการ เป็นกลไกและตวัประสานท่ีส าคญัท่ีสดุในการประมวล ผลกัดนั และก ากบัใหปั้จจยัตา่งๆ ท่ีเป็น
ทรพัยากรการจดัการประเภทต่างๆ สามารถด าเนินไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ต้องการ การเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและการฝึกฝนให้มีทักษะสูงขึน้ จะช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ได ้กิจกรรมพืน้ฐาน 4 ประการท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการบริหารจดัการ  
มีดงันี ้(1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และตัดสินใจ 
หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีท าใหเ้ป้าหมายนัน้บรรลุผลส าเร็จ (พระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560) การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นกระบวนการในการจดัตัง้และ
จดัวางทรพัยากรบคุคล และทรพัยากรท่ีไม่ใช่บคุคล โดยวางแผนใหส้ามารถบรรลผุลส าเรจ็ขององคก์าร 
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(3) การน าและสั่ งการ (Leading and Directing) เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
ในการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมในการท างานท่ีตอ้งการ และท าให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร  
และ (4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายท่ีองคก์ารคาดหวงั และก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ  เสรีรตัน ์และคณะ (2545: 22) กล่าวถึงหน้าท่ีของการบริหารประกอบดว้ยกิจกรรม
พืน้ฐาน 4 ประการ หรืออาจแบง่ในลกัษณะท่ีเป็นขัน้ตอน ดงันี ้(1) การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจ
ต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบตัิเอาไวใ้นแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน  
การวางแผนควรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ 
(พระราชบญัญัติส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560) การจดัการองคก์ร 
(Organizing) การก าหนดโครงสรา้งต าแหน่ง ก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ตลอดจนการท างานของทุกภาค
สว่นใหส้อดคลอ้ง ราบรื่น และไมท่บัซอ้นกนั การจดัการองคก์รยงัรวมไปถึงการจดัระเบียบในการท างาน
ท่ีจะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ  
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสดุ (3) การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing) ภาวะใน
การควบคุมการท างานให้ส  าเร็จลุล่วง โดยตอ้งสามารถสรา้งแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได ้ 
ตอ้งบรหิารงานบคุคลไดดี้ ตอ้งเขา้ใจการท างานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงมีทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหาไดดี้ และมีการตดัสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเย่ียม สามารถท่ีจะน าพาทกุคนบรรลเุปา้หมาย
ไปสู่ความส าเร็จได  ้และ (4) การควบคุม (Controlling) การดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่างๆ  
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบตัิงานนัน้เป็นไปตามท่ีวาง
ไวห้รือไม่ บรรลวุตัถปุระสงคห์รือเปล่า มีความส าเร็จมากนอ้ยเพียงไร การควบคมุนัน้ยงัหมายถึงการ
จดัการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดผลกระทบกับการท างานนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย และยัง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สรุเชษ นิ่มกลุ (2546) ไดท้  าการวิจยั เรื่อง สภาพปัญหาและการบรหิารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการออกก าลังกาย ในจังหวัดอ่างทอง  ผลการวิจัยพบว่า  
ในการบริหารจัดการเพ่ือขจัดปัญหาต่างๆ อย่างถาวรนั้น ควรใชก้ระบวนการวงจรการบริหาร ไดแ้ก่  
ตอ้งมีการวางแผน มีการด าเนินงานตามแผนงาน มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน 
อยู่เสมอ และมีการน าผลการติดตามและตรวจสอบมาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ จากนั้น 
ก็กลับมาเริ่มต้นวางแผนใหม่ ถ้าด าเนินการตามวงจรนี ้ จะท าให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  
และสามารถขจดัปัญหาตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค าถามในการวิจัย ข้อ 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การใชบ้ริการ สิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเป็นอยา่งไร 

ประชาชนผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ มีความคิดเห็น 
ตอ่การใชบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ ดา้นบคุลากร ดา้นสถานท่ี วสัด ุ
อุปกรณ์  และสิ่ งอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ ในระดับดี  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มีระบบและมาตรการรกัษาความปลอดภัย การบ ารุงรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
การเปิด-ปิดใหบ้รกิารอย่างเหมาะสม โดยมีบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ ์
มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี และมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ สามารถติดต่อไดส้ะดวก รวมถึงมีความ
สะดวกในการเดินทางมายังสถานท่ีให้บริการ มีพืน้ท่ี สถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีความทันสมัย และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พรอ้มใชง้าน และเพียงพอต่อความตอ้งการ 
ของผู้ใช้บริการ อีกทั้งมีการจัดท าประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการให้บริการชัดเจน  
การประชาสัมพันธกิ์จกรรมและข่าวสารใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบอย่างทั่วถึง ป้ายโฆษณาการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการอยู่ในบริเวณท่ีมีความเหมาะสม และมี
ช่องทางการประชาสัมพ ันธ ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  แสดงใหเ้ห็นว่า การบริหารจัดการ 
ทกุประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรพัยากรทางการบริหารจดัการท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ บคุลากร(Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือท่ีเรียกย่อ ๆ  
ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีใชใ้นการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตอ้งอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ตอ้งไดร้บังบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ
เพียงพอ ตอ้งมีวสัดอุุปกรณท่ี์เหมาะกับความตอ้งการของแผนงานและโครงการและตอ้งมีระบบการ
จดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหท้รพัยากรท่ีมีอยู่จ  ากัดใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ (ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละ
คณะ. 2545 : 18) ซึ่ง ธงชยั  สนัตวิงษ ์(2543:7-8)  และสมคดิ บางโม (2545:61–62) ยงัไดก้ลา่วถึงปัจจยั
ในการจัดการท่ีเป็นมูลเหตุท่ีส  าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ  
คือ 1) คน (Man) ทรัพยากรบุคคลท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะก่อผลส าเร็จให้กับกิจการ 
ไดอ้ย่างมาก ทัง้นีใ้นแง่ของปริมาณและคุณภาพ 2) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ี
จดัหาและซือ้มาอย่างพิถีพิถัน เพ่ือใชป้ฏิบตัิงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและคุม้ค่า 3) เงินทุน (Money) 
นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือหล่อเลี ้ยงและเอื ้ออ านวย 
ให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปโดยไม่ติดขัด และ 4) วัสดุสิ่ งของ (Material) ถือเป็นปัจจัย 
ท่ี มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอ่ืน ๆ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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(2545 : 6–7) ไดส้รุปว่า การจัดการเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรพัยากรการจัดการ 
ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ์  (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) 
ขอ้มลูข่าวสาร (Information)  และเวลา(Time) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกฤตยา ช่างประดบั 
(2555) ไดท้  าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการจดัการศูนยกี์ฬาของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครมีแนวทางพัฒนารวม 5 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดบัมากทกุดา้น ประกอบดว้ยดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการเงิน ดา้นบุคลากร ดา้นวสัด ุอปุกรณ ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
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จากแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ บัณฑิ ต  จุลาศัย  
เสริชย ์โชติพานิช 2547,พิมพ์ยิหวา จ ารูญวงษ์ 2551 และ Barret1995 ได้กล่าวว่าการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็นการท าใหร้ะบบกายภาพ ทรพัยากรกายภาพท างาน
สอดคลอ้งและสมดุลตามเป้าหมาย พันธกิจ ลักษณะกิจกรรมขององคก์รนั้นมุ่งเนน้การจัดการ 
ดูแลรักษาและบริการเพ่ือให้สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการท างานสอดรับ ส่งเสริม  
และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้อาคาร อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ปฏิบัติงานด้านอาคารเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องและสนับสนุนกิจกรรม  
ขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดีทั้งในระยะสั้นและยาว ลดการสูญเสียและสิน้เปลืองนอ้ยลง เกิดการ  
ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (บัณฑิต จุลาสัย และ เสริชย์ โชติวานิช, 2547) (เสริชย ์โชติพานิช.  2553); 
(พิมพย์ิหวา จ ารูญวงษ.์  2551) การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเนน้ใหมี้การใชแ้ละจดัการ
อาคาร สถานท่ี ระบบประกอบอาคาร พืน้ท่ี และองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีสภาวะเป็นทรพัยากรกายภาพ
ใหเ้กิดประโยชนแ์ละผลตอบแทนแก่องคก์รในฐานะท่ีเป็นทรพัยากรส าคญั เช่นเดียวกบัทรพัยากร
บุคคลและทรพัยากรเงิน การบริการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเน้นให้การให้บริการ  
ตอ่ผูค้นในอาคาร (People) การท างาน (Process) และอาคาร สถานท่ี (Place) ใหส้ามารถท างาน
ไดอ้ย่างสอดคล้อง และบรรลุผลส าเร็จขององคก์รตามท่ีมุ่งหมายไว ้1. ส่วนงานบริหารจัดการ 
(Strategic FM)เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการก าหนดนโยบาย วางแผน จดัการแผน ก าหนดทิศทาง
และด าเนินการในระดบัยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ อ านวยการ สั่งการ ควบคุม ก ากับติดตามและ
ประเมิน นอกจากนีย้งัตอ้งบริหารทรพัยากรกรเพ่ือใหอ้งคก์รมีทรพัยากรกายภาพท่ีเพียงพอและ
สามารถใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระยะกลางและระยะยาว 2. ส่วนงานปฏิบตัิการ (Operation 
FM) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการด าเนินการในระดบัปฏิบตัิ ไดแ้ก่ งานบริการดา้นอาคารสถานท่ี  
เช่น งานดแูลบ ารุงรกัษาอาคาร งานรกัษาความสะอาด งานรกัษาความปลอดภัยและงานบริการ
อ่ืนๆ ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้และอาคารนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารได้รับ  
ความสะดวกปลอดภัย ประกอบดว้ย 2.1 การดูแลรกัษาอาคาร เป็นงานทางดา้นเทคนิคอาคาร 
มีหนา้ท่ีหลกัในการควบคมุดแูลบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอาคารและระบบประกอบอาคารใหอ้ยู่ใน
สภาพพรอ้มใชง้านและปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ 2.1.1 อาคาร 2.1.2 พืน้ท่ีอาคาร 2.1.3 ระบบ
ประกอบอาคาร ประกอบไปด้วยระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ  
ระบบไฟฟ้า ลิฟต ์ระบบสขุาภิบาล ระบบส่ือสาร ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั
และระบบดับ เพลิ ง  เป็ นต้น  2.1.4 พื ้น ท่ี และบริ เวณ โดยรอบ  2.1.5 ภูมิ ทัศน์และสวน 
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 2.1.6เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ภายในอาคาร 2.2 การบริการ คือ กิจกรรมท่ีใหบ้ริการเพ่ือรองรบั
การท างานและการใช้อาคารเพ่ือให้อาคารสามารถใช้งานได้ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก
ปลอดภั ยและ มี สภ าพ แวดล้อม ท่ี ดี เม่ื อ เข้า ใช้อ าคาร ได้แก่  การบ ริก ารขั้น พื ้น ฐาน  
การบรกิารส านกังานหรือบริการเฉพาะการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนงานบริหารจัดการ (Strategic FM) และส่วนงานปฏิบัติการ 
(Operation FM) โดยกระบวนการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ เริ่มจากก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงคข์ององคก์ร ประเมินการจัดหาและให้บริการนันทนาการ 
ศกึษาเพ่ือดวู่าบริการอะไรท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ประเมินความตอ้งการ วิเคราะห์
ความสมัพันธร์ะหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ระบุและประเมินทรพัยากรโดยตรวจสอบสถานท่ีและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกในแง่ของการพรอ้มใช้งานและความเหมาะสม คัดสรรวิธีการจัดการ 
ก าหนดและทบทวนกลวิธีจัดท าแผนปฏิบัติการ สุดท้ายด าเนินการติดตามและประเมินผล  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  
แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า 
ทรัพยากรในการจัดการ ด้านการจัดการมนุษย์หรือบุคคล ได้แก่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ต้องมี
เจ้าหน้าท่ีในองคก์รท่ีมีความรู ้ในหน้าท่ีท่ีตนรบัผิดชอบ มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีในการด าเนินงาน  
และมีขอบเขตหน้าท่ีการท างานท่ีชัดเชน ด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ ได้แก่  
ศูนยฝึ์กกีฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีการชีแ้จงและแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณท่ีบริหาร และ 
มีค่าสมัครสมาชิกท่ีเหมาะสม ดา้นการจัดการวัตถุดิบ ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีสนาม  
และอุปกรณ์กีฬาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย และมีท่ีจอดรถเพียงพอ  
และสะดวกต่อการเข้าใช้ ดา้นการจัดการเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีเว็บไซต ์
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ท่ีองคก์รจดัขึน้ มีขอ้มูลท่ีทันต่อเหตุการณ์ และในการเขา้ใช้ 
ต้องมีความรวดเร็ว  กระบวนการจัดการ ด้านการวางแผน ได้แก่  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ  
ตอ้งมีนโยบายและแผนพัฒนางาน สอดคลอ้งกับแผนนโยบายของจุฬาฯ วัตถุประสงคข์องศูนย์
กีฬาแห่งจุฬาฯ และมีการก าหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว ดา้นการปฏิบัติ ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬา  
แห่งจุฬาฯ ตอ้งให้บริการเพ่ือประโยชน ์ดา้นการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
มีการให้บริการด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่สมาชิกของศูนย์กีฬาแห่งจุฬา ฯ 
และประชาชนทั่วไป ดา้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีการประเมินผลในการ
บริการดา้นกีฬาแก่สมาชิก มีการติดตามความคืบหนา้ของงานเป็นระยะ เพ่ือใหแ้น่ใจว่างานไดร้บั
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การปฏิบัติไปอย่างไร มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนและวัตถุประสงคข์องศูนยกี์ฬา  
แห่งจุฬาฯ ดา้นการปรบัปรุง ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ ตอ้งมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้
ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
การจัดวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และมีการปรับเปล่ียน
ยทุธศาสตรใ์นการปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตามการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) 

การจัดการสิ่ งอ าน วยความสะดวกทางนันทนาการ (Recreation Facility 
Management) เป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินงาน ผู้ใหบ้ริการนันทนาการแก่ชุมชนจะตอ้งจัดการ 
ในทุกสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิ่งอ านวยความสะดวก วสัดอุปุกรณ ์บุคลากร งบประมาณ การตลาด 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก าหนดการบริหาร และประเมินผล สมาคมการบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกนานาชาติ (The International Facility Management Association: IFMA.) ได้กล่าวถึง
การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกว่า มีความครอบคลมุกบัหลากหลายสาขาวิชาเป็นกระบวนการ
บรูณาการการท างานระหว่างสถานท่ี ผูค้น งานขององคก์รและเทคโนโลยีเป็นการประสานความรู้
รว่มกนัทางดา้นการบริหารธุรกิจกบัศาสตรด์า้นสถาปัตยกรรมพฤตกิรรมและวิศวกรรม เพ่ือจดัการ
สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมขององคก์ร (The International Facility Management 
Association: 2013) 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการเป็นการท าให้ระบบกายภาพ 
ทรพัยากรกายภาพท างานสอดคล้องและสมดุลตามเป้าหมาย พันธกิจ ลักษณะกิจกรรมของ
องคก์รนัน้มุ่งเนน้การจดัการ ดแูลรกัษาและบริการเพ่ือใหส้ิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ
ท างานสอดรบั ส่งเสริม และตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคาร  อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ปฏิบัติงานดา้นอาคารเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและ
สนับสนุนกิจกรรมขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดีทัง้ในระยะสั้นและยาว ลดการสูญเสียและสิน้เปลือง
นอ้ยลง เกิดการใชอ้าคารอย่างมีประสิทธิภาพ (บณัฑิต จลุาสยั และเสริชย ์โชติพานิช.2547;(เสริชย,์ 2553);
(พิมพย์ิหวา, 2551) 

เพ่ือใหก้ารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการด าเนินงานทั่วทัง้องคก์ร 
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และการด าเนินงานทุกส่วนสอดคล้องและส่งเสริมกัน และตอบสนองเป้าหมายของอ งค์กร  
จงึขอจ าแนกการก าหนดกลยทุธอ์อกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้ 

1. กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategic) ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของ
องคก์ารร่วมกับคณะผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาดา้นกลยุทธ์ขององคก์าร โดยคาดการณส์ถานการณ ์
และความต้องการในอนาคต เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ และวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย  
ในการด าเนินงานขององคก์าร โดยกลยุทธ์องคก์ารจะเป็นกลยุทธห์ลักของธุรกิจท่ีเป็นแบบและ
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนในระดบัอ่ืนๆ ผูว้ิจัยสามารถวิเคราะหแ์นวทาง 
การพฒันาการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการฯ ดงันี ้

1.1 กลยทุธก์ารพฒันาแผนปฏิบตักิารดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการวางแผน จัดให้มีบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน  

และน าขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมาใชป้ระกอบการวางแผน มีการวางแผนดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการโดยจดัล าดบัความส าคญัในการด าเนินงาน การวางแผนดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการ การส ารวจความพรอ้ม ความตอ้งการ หรือศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
และด าเนินงานดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ จึงท าใหเ้กิดกลยทุธพ์ฒันาแผนปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดแผนการด าเนินงาน การท าเป็นปฏิทินการปฏิบตัิงานตามล าดบั
ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมการ ขัน้ด  าเนินการ และขัน้สรุปประเมินผล จดัแผนการจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และวางแผนการใชง้บประมาณอยา่งมีคณุภาพ อีกทัง้การจดัท าแผนปฏิบตัิ
งานเพ่ือใหบุ้คลากรสามารถด าเนินไปตามแผนการไดอ้ย่างชัดเจน ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวว่า  
การวางแผน หมายถึง การวิเคราะหแ์ละตดัสินใจก าหนดแผนงานหรือวิธีการท างานไวล้่วงหน้าเพ่ือ
ผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการการวางแผนจะเก่ียวขอ้งกับการคิดพิจารณาวิเคราะหใ์หท้ราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของการท างานท่ีท าอยู่ว่าเป็นอย่างไร แล้วจากนั้นก็จะคาดคะเนไปถึงอนาคตว่าผลงาน 
ในอนาคตควรเป็นอย่างไร และสิ่งก าหนดออกมาคือ แผนงานตา่งๆ ท่ีพึงตอ้งด าเนินการเพ่ือท่ีจะท าให้
บรรลผุลส าเรจ็ตามท่ีตัง้ใจไว ้

1.2 กลยทุธก์ารพฒันาแผนประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก 
จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการประชาสัมพนัธโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดี มีขอ้เสนอแนะ

ใหมี้การวางแผนกลยทุธ์เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 
จึงท าใหเ้กิดกลยุทธก์ารพัฒนาแผนประชาสัมพันธเ์ชิงรุก โดยการจัดท าแผนการประชาสมัพันธ์ 
ท่ีมีคณุภาพ วางแผนการส่ือสารและการใชส่ื้อประชาสมัพนัธท่ี์หลากหลาย ครอบคลมุทกุช่องทาง
ในการส่ือสารกบัภายนอก ไม่ว่าจะเป็นส่ือสงัคมออนไลน ์เว็ปไซด ์ส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ือสารมวลชน หรือ
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แมก้ระทั่งส่ือบุคคล นอกจากนีก้ารก าหนดตวับุคลากรท่ีจะรว่มท าแผน/โครงการ/กิจกรรม รวมทัง้
สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และกลุ่มเป้าหมายท่ีมาใช้บริการ อันจะก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดี และทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการของ
หน่วยงาน เพราะพลังความร่วมมือจากภายนอกเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ียิ่งท าใหกิ้จกรรมของ
องค์กรท่ีได้วางแผนไว้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
งบประมาณท่ีนอ้ยกว่าควรจะเป็น สอดคลอ้งกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540 :1) กล่าวว่า 
การประชาสัมพันธ์เป็นการกระท าทัง้สิน้ทัง้ปวงท่ีเกิดจากการวางแผนล่วงหนา้ ในการท่ีจะสรา้ง
ความเข้าใจกับสาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดี สรา้งภาพพจน์ท่ีดีท่ีจะน าไปสู่
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดการสนบัสนุนและความ
ร่วม มืออย่างดี  และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว (2556) กล่าวว่า  
การประชาสัมพันธ ์(Public Relations) เป็นเครื่องท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายในหน่วยงาน องคก์าร 
และสถาบนัต่างๆ ทัง้นีก้ารประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยเสริมสรา้งความเขา้ใจอันดีต่อกัน 
ระหว่างผูด้  าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง และการประชาสัมพันธ์เป็นการชีแ้จงขอ้มูล
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ยเพ่ือโนม้นา้วใหก้ลุ่มเป้าหมายใหค้วามร่วมมือ
และใหก้ารสนบัสนนุ นอกจากนีย้งัเป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงาน
และกลุม่เปา้หมาย และยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหห้นว่ยงานอีกดว้ย 

2. กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategic) โดยพยายามสร้างศักยภาพและความ
ไดเ้ปรียบในการด าเนินงานใหแ้ก่องคก์ร ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะหแ์นวทางการพฒันาการจดัการสิ่ง
อ านวยความสะดวกฯ ดงันี ้

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  
ท่ีมีคณุภาพ 

จากผลการวิจัย ดา้นเจา้หน้าท่ีผู้ใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
อยู่ในระดับดี ซึ่ งเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการต้องมีความรู ้
ความสามารถเก่ียวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ จึงท าให้เกิดกลยุทธ ์
ในการพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ โดยก าหนดหลักเกณฑ ์
การให้บริการ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีในแต่ละฝ่าย จ านวนผูป้ฏิบัติงานเพียงพอต่อต่อการใหบ้ริการ  
มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ทางนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการท่ีมีคุณภาพ 
ธงชยั สันติวงษ์ (2545) กล่าวว่า คนเป็นทรพัยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด แมว้่าองคก์รจะมีเครื่องจกัร
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อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม ถ้าหากขาดบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถแล้ว 
เครื่องจกัรอปุกรณเ์หล่านัน้ก็จะไม่เกิดประโยชนอ์นัใด และถึงแมจ้ะใชด้  าเนินงานไดบ้า้ง ประสิทธิภาพ
เครื่องจกัรก็คงอยูใ่นระดบัต ่า ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ การจดัคนเขา้ท างานหรือการบรหิารงานบคุคลจงึถือได้
วา่เป็นงานท่ีส าคญัยิ่ง ซึ่งมีผลท าใหก้ารบรหิารงานและการเพิ่มผลผลิตท าไดดี้ขึน้ 

2.2 กลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก รวมถึงขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกับการวางวางแผนการด าเนินงานดา้นการพัฒนาบุคลากร จึงท าใหเ้กิดกลยุทธก์ารพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยการก าหนดใหมี้การคดัเลือกคนท่ีมีความถนัด ความสนใจ และความ
เขา้ใจพืน้ฐานในเรื่องการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการมาท างานดา้นนีโ้ดยตรง
และจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการอยู่เสมอ  
เพ่ื อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรท่ีป ฏิบัติ งานด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ มีความรู้ ความเข้าใจในการท างานให้บริการสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ทางนนัทนาการพรอ้มเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองในการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของรชัราวไล สว่างอรุณ และ สราวุธ ชัยวิชิต (2562) ไดศ้ึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ 
ด้านการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการด้านการด าเนินงาน 
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัดา้นการวางแผน การพฒันา และ
การจัดการทรพัยากร มีหน่วยสมรรถนะย่อย 6 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
สมรรถนะหลกัดา้นการจดัการบ ารุงรกัษา มีหนว่ยสมรรถนะยอ่ย 4 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสม
ระดบัมากท่ีสดุ และสมรรถนะหลกัดา้นการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก มีหน่วยสมรรถนะ
ย่อย 3 องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด นักวิชาชีพนันทนาการจะตอ้งมีความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะด้านการด าเนินงาน และมีพื ้นฐานองค์ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน น าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างาน และมีความสามารถ  
ในการวิเคราะหแ์กปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กับงานนนัทนาการได ้ซึ่งจ  าแนกสมรรถนะดา้นการด าเนินงาน
ของนกัวิชาชีพนันทนาการเป็น 3 สมรรถนะหลัก ไดแ้ก่ การวางแผน การพฒันา และการจดัการ
ทรพัยากร การจดัการบ ารุงรกัษาและการด าเนินการสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.3 กลยทุธก์ารส่ือสารกบักลุม่เปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากข้อเสนอแนะเก่ียวกับด้านการประชาสัมพันธ์  ควรมีการวางแผนการ

ประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการท่ีมีประสิทธิภาพ จงึเกิดเป็นกลยทุธ์
การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องวางแผนและก าหนดรูปแบบ 
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ส่วนประสมการส่ือสาร (Communication Mix) ส าหรับหน่วยงานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนนัทนาการ ดงันี ้Star. Jeffrey และ Estes. John (1990); วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2556) 1. การส่ือสาร
ระดบับุคคลเป็นการส่ือสารกับกลุ่ม คน ทุกคนสามารถไดแ้ลกเปล่ียนสารกันไดโ้ดยตรง ส่ือหรือวิธีการ 
ท่ีใชใ้นการส่ือสารระดบับุคคล ไดแ้ก่ การพูดคยุใหบ้ริการ การพูดคยุทักทาย 2. การโฆษณา เป็นการ
ส่ือสารท่ีมีเจตนาน าเสนอข่าวสาร แนวความคิด และบริการต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดความ
คลอ้ยตาม ใหก้ารสนับสนุนและตดัสินใจมาใชบ้ริการ การโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดผล 
อย่างฉับพลัน ส่ือหรือวิธีการท่ีใช้ในการโฆษณา ได้แก่ ส่ือกระจายเสียงและภาพ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือ
อินเตอรเ์น็ต ส่ือกลางแจง้ภาพยนตรโ์ฆษณา และอีเมลท่ี์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. การส่งเสริม 
การใชบ้ริการ เป็นการติดตอ่ส่ือสารกบักลุ่มเปา้หมายเพ่ือเพิ่มความสนใจในสินคา้และบรกิาร จะใชส่ื้อ
และเครื่องมือต่างๆ ร่วมกันในการ ส่ือสาร ได้แก่  ส่วนลดพิ เศษ ของก านัล และรางวัลพิ เศษ  
4. การประชาสัมพันธ์ เป็นการชีแ้จงข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสรา้งความร่วมมือและ
สนบัสนนุ นอกจากนีย้งัเป็น การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเปา้หมาย อีกทัง้ยงั
เป็นการสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีอีกดว้ย ส่ือหรือวิธีการท่ีใช้ในการการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวแจก  
งานแถลงขา่ว กิจกรรมพิเศษ และการน าเสนอขอ้มลูเพ่ือขอรบัการสนบัสนนุ 5. ส่ือ เป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู ้ส่ือการสอนเป็นตัวกลางหรือช่องทาง ในการถ่ายทอดเนื ้อหา  
ไปยงักลุม่เปา้หมาย ส่ือท่ีใช ้ไดแ้ก่ เว็บไซต ์คูมื่อ แผ่นพบั ซอฟทแ์วร ์ซีดีรอม 6. การออกแบบอตัลกัษณ์
องคก์ร เป็นการออกแบบโดยค านึงถึงภาพรวมทั้งหมดขององคก์รแบบ360 องศา และสะท้อนถึง 
ความเป็นองคก์รทัง้หมด เป็นการสรา้งแบรนดท่ี์สมบรูณ์ใหก้ับองคก์ร ซึ่งส่งผลใหค้นสามารถจดจ า
ภาพลกัษณข์ององคก์ร ได ้การออกแบบอตัลกัษณอ์งคก์รท าไดโ้ดยการออกแบบสญัลกัษณข์ององคก์ร 
การออกแบบและตกแต่ง ภายใน การเลือกใช้ยานพาหนะ อุปกรณ์ในองคก์รซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์
ส านกังานและการออกแบบเครื่องแบบ ของเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานในองคก์รใหส้ะทอ้นถึงอตัลักษณ ์
ขององคก์รเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการด าเนินงาน หน่วยงานควรเลือก รูปแบบการส่ือสารท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการด าเนินงาน สรา้งความเขา้ใจ ความรว่มมือ สรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์รและ
น าไปสู่ความรว่มมือและไดร้บัสนบัสนุนจาก กลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้ชบ้ริการสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
เฮิรด์ บารเ์ซโลน่า และเมลดรัม (Hurd, Barcelona, and Meldrum. 2008) ได้กล่าวว่า รูปแบบส่วน 
ประสมการส่ือสาร (Communication Mix) ส  าหรับหน่วยงานบริการนันทนาการ เป็นกลยุทธ์ในการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายส าหรบักลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้ 
การส่ือสารระดบับุคคล(Personal Communications) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย
(Sales Promotion) ก า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ (Publicity and Public Relations) ส่ื อ ก า ร ส อ น
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(InstructionalMaterials) การออกแบบอัตลักษณ์องคก์ร(CorporateDesign) ทั้งหกองคป์ระกอบของ 
ส่วนประสมการส่ือสารเป็นกลยุทธแ์ละเครื่องมือส าคญัในการส่ือสารขององคก์รและหน่วยงานบริการ
นนัทนาการ โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งเลือกรูปแบบการส่ือสารใหมี้ความเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. กลยทุธร์ะดบัหนา้ท่ี (Function Strategic) โดยมุ่งท่ีการใชท้รพัยากรของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นระดบัองคก์ารและระดบั
ธุรกิจ ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะหแ์นวทางการพฒันาการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการฯ 
ดงันี ้ 

3.1 กลยทุธก์ารเงิน 
จากผลการวิจัยด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่ง การจัดสรร

งบประมาณ การด าเนินงานดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการใหเ้พียงพอและครอบคลมุ 
จึงท าให้เกิดกลยุทธ์การเงิน โดยการบริหารจัดการการใหบ้ริการ การดูแล บ ารุงรกัษา บุคลากร 
และการประชาสัมพันธ์ วางแผนและพัฒนาระบบการจัดหารายไดจ้ากการให้บริการสิ่งอ านวย  
ความสะดวกทางนนัทนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ สมคิด บางโม (2545) กล่าวว่า  
การจัดการ คือศิลปะในการใชค้น เงิน วสัดุอุปกรณ์ขององคก์ารและนอกองคก์าร เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงคข์ององคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณและการเงิน เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ 
อย่างหนึ่งในการบริหารงาน ฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณ และเงินทุนให้หน่วยงาน และ
บคุลากรท่ีควบคมุการใชง้บประมาณ ตอ้งมีความซ่ือสตัย ์ความเฉลียวฉลาด รอบรู ้และหนกัแน่น 
การจดัสรรงบประมาณ ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 1. วตัถุประสงคข์องการจดัการ 
ในเรื่องเงิน ผู้บริหารจะต้องทราบเพ่ือป้องกันการใช้เงินในทางท่ีผิด และสูญเงินไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 2. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณ คืองานท่ีตอ้งประสานกัน
หลายๆ อย่าง จ าเป็นต้องมีแผนงาน โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย และเงินทุนท่ีไดร้ับมาจาก  
สายงานต่างๆ ผู้บริหารจ าเป็นตอ้งทราบ และพิจารณาเตรียมจัดงบประมาณ1. วัตถุประสงค์ 
ของการจดัการในเรื่องเงิน ผูบ้ริหารจะตอ้งทราบเพ่ือป้องกนัการใชเ้งินในทางท่ีผิด และสญูเงินไป
โดยเปลา่ประโยชน ์

2. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบ การจัดเตรียมงบประมาณ คืองานท่ีต้อง
ประสานกันหลายๆ อย่าง จ าเป็นตอ้งมีแผนงาน โครงการ ตลอดจนค่าใชจ้่าย และเงินทุนท่ีไดร้บั
มาจากสายงานตา่งๆ ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งทราบ และพิจารณาเตรียมจดังบประมาณ  
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การจดัท างบประมาณ ตอ้งด าเนินการจดัท าแผนงานทางการเงิน เพ่ือใหง้านส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการจัดท างบประมาณ เพ่ือเป็นการเตรียมไวส้  าหรบั 
การวางแผนระยะยาว 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี โครงการท่ีส าคญัและโครงการระยะยาวตอ้งมีการก าหนด
ตอ้งมีวางแผนการจดัท างบประมาณการเงินไวล้ว่งหนา้  

3.2 กลยุทธค์วบคุมคุณภาพการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
(การบ ารุงรกัษาและความปลอดภยั) 

จากข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบ ารุงรักษาและความปลอดภัย ควรมีการก าหนด
มาตรการการบ ารุงรกัษา และก าหนดมาตรการการรกัษาความปลอดภัย จึงท าให้เกิดกลยุทธ์
ควบคมุคณุภาพการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ (การบ ารุงรกัษาและความ
ปลอดภัย) โดยการวางระบบและก าหนดมาตรการในการส ารวจความพรอ้ม การดแูล ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้
มาตรฐาน พรอ้มใหบ้ริการอยู่เสมอ และก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัยท่ีเขม้งวด เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผูใ้ชบ้ริการ (บณัฑิตจลุาสยั และเสริชย ์โชติพานิช. 2547; Kincaid. 1994) 
กล่าวว่า การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเนน้ใหมี้การใชแ้ละจดัการอาคาร สถานท่ี ระบบ
ประกอบอาคาร พืน้ท่ี และองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีสภาวะเป็นทรพัยากรกายภาพใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
ผลตอบแทนแก่องคก์รในฐานะท่ีเป็นทรพัยากรส าคญั เช่นเดียวกบัทรพัยากรบคุคลและทรพัยากร
เงิน การบริการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจะมุ่งเน้นให้การให้บริการต่อผู้คนในอาคาร 
(People) การท างาน (Process) และอาคาร สถานท่ี  (Place) ให้สามารถท างานได้อย่าง
สอดคลอ้ง และบรรลุผลส าเร็จขององคก์รตามท่ีมุ่งหมายไว ้การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  
ทางนนัทนาการสามารถแบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลกั (Barrett. 1995;(พิมพย์ิหวา จ ารูญวงษ.์  2551)
คือ 1. ส่วนงานบริหารจัดการ (Strategic FM) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีด้านการก าหนดนโยบาย 
วางแผน จดัการแผน ก าหนดทิศทางและด าเนินการในระดบัยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์อ านวยการ 
สั่งการ ควบคุม ก ากับติดตามและประเมิน นอกจากนีย้ังตอ้งบริหารทรพัยากรกรเพ่ือใหอ้งคก์ร  
มีทรพัยากรกายภาพท่ีเพียงพอและสามารถใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระยะกลางและระยะยาว  
2. ส่วนงานปฏิบตักิาร (Operation FM) เป็นสว่นท่ีท าหนา้ท่ีในการด าเนินการในระดบัปฏิบตั ิไดแ้ก่ 
งานบริการ ดา้นอาคารสถานท่ี เช่น งานดแูลบ ารุงรกัษาอาคาร งานรกัษาความสะอาด งานรกัษา
ความปลอดภัยและงานบริการอ่ืนๆ ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้และอาคารนั้น เพ่ือให้
ผูป้ฏิบตังิานในอาคารไดร้บัความสะดวกปลอดภยั 
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3.3 กลยทุธก์ารสรา้งความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิาน 
จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตังิานและปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในการ

จดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ จงึท าใหเ้กิดกลยทุธส์รา้งความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิาน 
โดยการสั่งการ มอบหมายงาน และติดตามการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่ อ เน่ื อ ง  ธ ง ชั ย  สั น ติ ว งษ์  (2 5 4 1 ) ก ระ บ วน ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร  เป็ น ก ล ไก แ ล ะ 
ตัวประสานท่ีส าคัญท่ีสุดในการประมวล ผลักดัน  และก ากับให้ปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยากร 
การจดัการประเภทตา่งๆ สามารถด าเนินไปได ้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลเุปา้หมายตามท่ีตอ้งการ การ
เข้ า ใจถึ งก ระบ วนก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารแล ะก ารฝึ กฝน ให้ มี ทั กษ ะสู งขึ ้น  จ ะช่ วย ให้ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ได ้กิจกรรมพืน้ฐาน 4 ประการท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการบริหาร
จดัการมี คือ 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และ
ตัดสินใจ หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีท าให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลส าเร็จ 2. การจัดองค์การ (Organizing) 
หมายถึง กระบวนการในการจดัตัง้และวางทรพัยากรบคุคล และทรพัยากรท่ีไม่ใช่บคุคล โดยวางแผนให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จขององค์การ 3. การน าและการสั่ งการ (Leading and Directing) หมายถึง 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล เห นื อ บุ ค ค ล อ่ื น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท า ง า น 
ท่ีตอ้งการ และท าใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร 4. การควบคมุ (Controlling) หมายถึง กระบวนการใน
ก า รก าห น ด กิ จ ก รรม ต่ า ง  ๆ ข อ งอ งค์ ก ร  ให้ เป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน แล ะ เป้ าห ม าย 
ท่ีองคก์ารคาดหวงัและก าหนดไว ้ 

3.4 กลยทุธก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบตังิาน 
จากผลการวิจยัและจากขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงาน

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการดา้นต่างๆ ตามท่ีไดร้บัการเสนอแนะมาเกิดประสิทธิภาพ 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศในยคุปัจจุบนัมาใชใ้นการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ เพราะเทคโนโลยีเหล่านีจ้ะช่วยให้การท างานรวดเร็วขึน้ สะดวกขึน้และง่ายยิ่งขึน้  
จึงเกิดเป็นกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางนันทนาการ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประเภทมาใช้ซึ่งประกอบด้วย (Kenneth  C. 
Laudon และ Jane P. Laudon, 2003) 1. ระบบสารสนเทศส าหรบัผู้ปฏิบัติงาน (Operational – level 
System) 2. ระบบสารสนเทศส าหรบัผูช้  านาญการ (Knowledge – level System) 3. ระบบสารสนเทศ
ส าหรบัผู้บริหาร (Management – level System) 4. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้ก าหนดกลยุทธ์ หรือ 
การแผนระยะยาว (Strategic – level System) และหากจ าแนกระบบสารสนเทศท่ีเพ่ือการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชไ้ดต้ามรูปแบบ 
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ไ ด้ ดั ง นี ้ (Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon. 2 0 0 3 ; NRPA (National Recreation and Park 
Association. 2005) 1. ระบบสนบัสนนุผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Support System: ESS) เป็นระบบ
ท่ีท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์รมาใหแ้ก่ผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาและ
แผนก าหนดกลยทุธ ์2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information Systems)หรือ MIS 
เป็นระบบท่ี รวบรวมขอ้มลูและจดัเก็บขอ้มลูจากแหล่งตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพ่ือน ามา
ประมวลผลและน าเสนอสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ 
 ของผูบ้ริหาร 3. ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นระบบสารสนเทศ 
ท่ีน  ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจัดเป็นโปรแกรมประเภทระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ หรือ DSS ไดแ้ก่ โปรแกรมท่ีใช้แนวทางของแผนตารางท าการ (Worksheet) 
เป็นตน้ 4. ระบบผูช้  านาญการ (Knowledge Work System: KWS) เป็นระบบท่ีใช่สนับสนุนกลุ่มผูท่ี้มี
ความรูสู้ง (Knowledge Workers) ซึ่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกับขอ้มูลส าหรบัการออกแบบและการสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ เชน่ ฐานขอ้มลูงานวิจยัและพฒันา เว็บไซต ์ระบบ สารสนเทศท่ีเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ 
เป็นต้น 5. ระบบส านักงาน (Office System) มี วัตถุประสงค์เพ่ื อท่ีจะอ านวยความสะดวก 
ในการติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงานภายในองคก์ารเดียวกันและติดต่อภายนอกองคก์าร สนับสนุน
ระบบการท างานประจ าและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูโดยตรง เช่น การจดัท าเอกสาร การจดัท าตารางงาน
จดหมาย ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 6.ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล 
(Transaction Processing System: TPS) ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานในแต่ละวันของสนับสนุน 
ผู้ท  างานระดับปฏิบัติการประจ าวัน ท่ีบันทึกรายการท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการช าระ
คา่บริการ ระบบการจองสถานท่ีจดักิจกรรม ระบบคา่ตอบแทน ระบบขอ้มลูพนกังาน 7.ระบบสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร ์(GIS) คือระบบคอมพิวเตอรเ์ก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม น าเขา้ จดัเก็บ จดัการและวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial Data) และขอ้มลูเชิงบรรยาย (Attribute Data)” เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกใช้
สารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ี์มีความถูกต้อง เท่ียงตรง และแม่นย า มาประกอบการจัดการและ 
การตดัสินใจไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ 8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคปัจจุบนัมาใชเ้พ่ือการประชาสมัพนัธ ์เช่น ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) เว็บไซต ์
(Website) อีเมล ์(E-mail) สอดคล้องกับแนวคิดของ พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม. (2552) 
กล่าวว่าการมีระบบสารสนเทศก็เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารทรพัยากรขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประจ าวัน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารและ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากรในระดบัต่างๆ ในหน่วยงาน และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
 วิพงษช์ยั รอ้งขนัแกว้. 2556 ซึ่งกลา่ววา่ ในปัจจบุนัเราปฏิเสธไมไ่ดว้า่ระบบสารสนเทศนัน้เป็นเครื่องมือ
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ส าคญัในการบรกิารจดัการ การตดัสินใจ และการด าเนินงานในหนว่ยงานบริการนนัทนาการ หน่วยงาน
มากมายได้น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การน าระบบ 
การสมคัรเขา้รว่มโปรแกรมนนัทนาการผ่านทางเว็บไซตม์าใช ้การจดัระบบฐานขอ้มูลทะเบียนสมาชิก
ของศนูยน์นัทนาการชมุชน การใชเ้ว็บไซตแ์ละเครือขา่ยสงัคม (Social Network) เพ่ือการประชาสมัพนัธ์
นันทนาการ การใช้ระบบเว็บสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารเพ่ือประกอบการประชุม 
และตดัสินใจในประเด็นต่างๆ หรือการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์(GIS) มาใชจ้ดัการเชิงพืน้ท่ี
และวางแผนพฒันาทรพัยากรนนัทนาการ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ใหส้อดคลอ้งกับบริบทหรือ
รูปแบบการท ากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ในกลุ่มผู้ใช้บริการสนามศุภชลาศัย ควรแจก
แบบสอบถามก่อนท่ีจะท ากิจกรรม เน่ืองจากถ้าแจกในช่วงหลังท ากิจกรรมอาจจะเกิดความ 
ไม่สะดวก หรือไม่ควรแจกแบบสอบถามระหว่างท่ีท ากิจกรรม เน่ืองจากอาจส่งผลต่อการตอบ
แบบสอบถามได ้

2.ควรปรับปรุงข้อค าถามให้มีความเข้าใจง่ายขึน้ หรืออาจจะต้องจัดท านิยาม
ความหมายขององคป์ระกอบตา่งๆ เพิ่มเตมิ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 

ท่ีอยู่ภายใต้การดุแล ขององค์กรภาครัฐอ่ืน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย  
องคป์กครองสว่นทอ้งถ่ินฯ 
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