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สรุปผลการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งที่ ๒  

     ระหวางวันที่ ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ผลการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ”ครั้งที่ ๒  

ประจําป ๒๕๕๘  เพื่อสํารวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรม ระหวางวันที่ ๒๘ 

กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ จํานวน ๙๓ คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยบงัเอญิ (ไมเจาะจง) 

วิเคราะหขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุด  และคาเบี่ยงเบน - มาตรฐาน  สรุปผลการติดตาม พบวา

           พบความสอดคลองของกลุมเปาหมายของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รวมกจิกรรม  ไดแก  

เยาวชนที่เปนนักกีฬาอายุไมเกิน ๑๕ ป (๑๒ คน)  ไมเกิน ๑๘ ป (๓ คน) และกลุม (open) ประชาชนทั่วไป 

(๗ คน)  กระจายทุกกลุมอายุ ยกเวน กลุมอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป  อายุตํ่าสุด ๑๒ป สูงสุด ๖๑ ป และ

อายุเฉลี่ย ๒๓ ป             

  กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ   ๒.๒  เทา  และมากกวาครึง่ (รอยละ ๖๑.๒๙) 

มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  โดยกระจายอีก ๖ กลุม  คือ  พนักงานเอกชน/หางราน ขาราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  คาขาย  เจาของกิจการ  และเกษตรกร โดยมีผูเขารวมกจิกรรมทุกครัง้ (ทั้ง ๒ ครั้ง)  สอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ตองการยกระดับมาตรฐานการกีฬาในทองถ่ินใหสูงข้ึน  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินหันมา

เลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด  รวมทั้งการรับทราบขาวการเขารวมกจิกรรม

จากเพือ่น  การประชาสัมพันธของ อบจ.ขอนแกน  และจาก website, ปายประชาสัมพันธ  สอดคลองกบั

วัตถุประสงคที่ตองการใหประชาชนในทองถ่ินทราบถึงบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนโดย

พบความพึงพอใจตอกจิกรรมที่ระดับสูงถึงรอยละ ๖๖.๖๗  สอดคลองกบัรอยละความพึงพอใจที่ระดับมาก 

(๑๑ จาก ๑๒ ขอ) พรอมทั้งคาเฉลี่ยทีม่าก   มากที่สุด  

 

ขอเสนอแนะที่นําไปใชประโยชน    

        จากผลการติดตาม  ที่พบความสอดคลองทั้งกลุมเปาหมายและความพงึพอใจทีร่ะดับสูงและ

คาเฉลี่ยที่มากของการจัดการแขงขันครั้งน้ี สรุปไดวา การจัดการแขงขันกีฬา“บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกนคัพ“  

ควรจะจัดตอเน่ือง ตอไป และควรนําขอเสนอแนะ เชน ควรเพิ่มลูกบาสเก็ตบอลใหมากกวาน้ี  และแปนบาส  

หวงบาส  ที่โรงยิมควรมกีารแกไขใหไดมาตรฐาน  พรอมทัง้สนามน้ันลื่นมากๆ  และกรรมการไมควรปลอย

เวลาใหผูเลนเลนไหลมากเกินไปชวงทีท่ําการแขงขัน  ทําใหไมยุติธรรม  เปนตน 
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ระหวางวันที่  ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

  บทท่ี ๑ 

วิธีการติดตามและประเมิน 

การติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งที่ ๒ ณ 

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูที่มสีวนเกี่ยวของ จํานวน ๙๓ คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยบังเอญิ(ไมเจาะจง)ระหวางวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑๖ มิถุนายน 

๒๕๕๘ วิเคราะหขอมลูหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สงูสุด  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีข้ันตอนการ

ประเมินตามลําดับ  ดังน้ี      

  ๑.๑  ประเด็นการประเมิน                                                 

๑.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                               

 ๑.๓  เครื่องมอืที่ใชในการประเมิน                                             

๑.๔  การเกบ็รวบรวมขอมลู 

๑.๕  การวิเคราะหขอมูล                                

๑.๑  ประเด็นการประเมิน   โดยประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ในภาพรวม  และหัวขอตางๆ ดังน้ี

 ๑.๑.๑  ความชัดเจนในการใหขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน  

 ๑.๑.๒  การรบัสมัครทมีแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว   

 ๑.๑.๓  การรายงานตัวนักกีฬา มีความเสมอภาค โปรงใส                      

๑.๑.๔   สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน (รูปแบบ)  

 ๑.๑.๕  บริเวณสนามแขงขันมีความสะอาด     

 ๑.๑.๖  การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ   

 ๑.๑.๗  ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันแตละแม็ตซ  

 ๑.๑.๘  การประสานงาน/การใหขอมลูจากผูจัดการแขงขัน   

 ๑.๑.๙  หองนํ้า/หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด    

 ๑.๑.๑๐ อุปกรณในการแขงขันมีความพรอมและไดมาตรฐาน   

 ๑.๑.๑๑  ผูตัดสินมมีาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน  

 ๑.๑.๑๒ พิธีการสรางความประทับใจ (การประชาสัมพันธ)   

 ฝายตรวจติดตามและประเมินแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่  ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

๑.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง           

        ดําเนินการประเมินกลุมเยาวชนและประชาชนที่มสีวนเกี่ยวของในการแชงขันกีฬา“บาสเก็ตบอล 

อบจ.ขอนแกนคัพ  ตานยาเสพติด”ครั้งที่ ๒  จํานวน  ๙๓  คน 

๑.๓.  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  โดยใชแบบสอบถามแบงออกเปน  ๓  สวนคือ 

  ๑.๓.๑  สวนที่ ๑  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที่

เขารวมโครงการฯ การเขารวมการกิจกรรมการแขงขัน  อาชีพหลัก หนาที่ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  และ

แหลงขาวการแขงขัน          

  ๑.๓.๒  สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการจัดการแขงขันฯ ประกอบดวย  ๑๒  หัวขอตาม

ประเด็นการประเมิน                                                                                  

  ๑.๓.๓  สวนที่ ๓  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

๑.๔  การเกบ็และรวบรวมขอมูล               

   เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม และเก็บโดยบังเอิญ(ไมเจาะจง)ระหวางวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 

– ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน  ๙๓  คน 

๑.๕. การวิเคราะหขอมลู 

  ๑.๕.๑  ขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที่เขารวมโครงการฯ   จังหวัดที่อยู

อาศัย  อาชีพหลัก หนาที่ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน  และแหลงขาวการแขงขัน  วิเคราะหขอมลูโดยใชคา

รอยละ  สําหรบัอายุ  วิเคราะหโดยใชคารอยละ  คาสูงสุด  ตํ่าสุด  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๑.๕.๒  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกนคัพ 

ตานยาเสพติด” ครั้งที่ ๒  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแตละ

หัวขอใหคาคะแนน ดังน้ี   

  มากที่สุด ใหคะแนน ๕ 

                     มาก    ใหคะแนน ๔ 

                     ปานกลาง ใหคะแนน ๓ 

                     นอย ใหคะแนน ๒ 

                     นอยที่สุด ใหคะแนน ๑ 
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หนา ๒ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่  ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

สําหรบัเกณฑในการพจิารณาระดับความพงึพอใจรวมทกุขอ โดยวิเคราะหคาเฉลีย่ เปน  ๓  

ระดับ  การแบงระดับไดจากการคํานวณ คือ  (คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ันที่ตองการ เทากบั      

(๕ – ๑) / ๓  =  ๑.๓๓  จัดระดับช้ัน  ดังน้ี 

  คาคะแนนระหวาง ๓.๖๗ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับสงู 

  คาคะแนนระหวาง ๒.๓๔ – ๓.๖๖  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  คาคะแนนระหวาง ๑.๐๐ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับตํ่า 
 

และสําหรบัการพิจารณาความพึงพอใจรายขอ  วิเคราะหคาเฉลี่ย เปน  ๕  ระดับ   

การแบงระดับ โดยการคํานวณ คือ (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ันที่ตองการ = (๕ – ๑) / ๕  

=  ๐.๘ จัดระดับช้ัน  ดังน้ี 

คาคะแนนระหวาง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  คาคะแนนระหวาง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  คาคะแนนระหวาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

คาคะแนนระหวาง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

  คาคะแนนระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๘๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

บทท่ี ๒                                                               

ผลการติดตามและประเมิน 

ผลการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”ครัง้ที่ ๒ ระหวางวันทื่ ๒๘ 

กรกฎาคม – ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จํานวน  ๙๓ คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  โดยบังเอิญ (ไม

เจาะจง) จากผูทีม่ีสวนเกีย่วของและชมการแขงขัน  วิเคราะหขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุด 

และคาเบี่ยงเบน  มาตรฐาน  โดยแบงผลการประเมินเปน ๓  สวน  ดังน้ี    

  ๒.๑  ขอมูลทั่วไป         

  ๒.๒  ความพึงพอใจภาพรวมและรายหัวขอ      

  ๒.๓  ปญหาและขอเสนอแนะ 

๒.๑  ขอมูลทั่วไป           

  พบกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ๒.๒ เทา จํานวน ๖๕ คน(รอยละ ๖๘.๘๒) 

และ ๒๙ คน (รอยละ ๓๑.๑๘) ตามลําดับ กระจายไปทุกกลุมอายุ โดยสวนใหญกลุมอายุระหวาง ๑๙ – ๓๐ ป 

จํานวน ๓๓ คน (รอยละ ๓๕.๔๘) อายุตํ่ากวา ๑๖ ป จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๒๙.๐๓) อายุระหวาง ๑๖ – 

๑๘ ป จํานวน ๑๗ คน (รอยละ ๑๘.๒๘) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ ป ไดแก อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป (๙ คน) 

ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป (๖ คน)  มากกวา ๖๐ ป (๑ คน) อายุตํ่าสุด ๑๒ ป สูงสุด ๖๑ ป และอายุเฉลี่ย ๒๓ ป

  อาชีพหลักพบวาเปนนักเรียน/นักศึกษา มากทีสุ่ด จํานวน ๕๗ คน (รอยละ ๖๑.๒๙) 

รองลงมาเปนพนักงานเอกชน/หางราน จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๑๐.๗๕) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ คน คือ 

ขาราชการ (๘ คน) พนักงานรัฐวิสาหกิจ คาขาย และเจาของกิจการ เทากัน (๕ คน) พรอมทั้งเกษตรกร (๓ คน)

  การเขารวมกิจกรรม มีผูเขารวมกจิกรรมครั้งเดียว มากที่สดุ จํานวน ๕๙ คน (รอยละ 

๖๓.๔๔) และ เขารวมกจิกรรม ๒ ครั้ง จํานวน ๓๔ คน (รอยละ ๓๖.๕๖)     

  สําหรบัผูที่เกี่ยวของกับการแขงขันมากทีสุ่ด คือคนดูทั่วไป จํานวน ๕๗ คน (รอยละ ๖๑.๒๙) 

รองลงมาเปนนักกีฬา จํานวน ๒๒ คน (รอยละ ๒๓.๖๖) กองเชียร จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๒.๙๐)และ 

กรรมการประสานการแขงขัน (๒ คน)          

  นักกีฬาพบรุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๕ ป (๑๒ คน) รุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๘ ป (๓ คน) 

และรุนประชาชนทั่วไป (๗ คน)      

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

  นอกจากน้ียังพบวาการรับทราบขาวการแขงขันจากเพื่อน มากที่สุดจํานวน ๔๘ คน (รอยละ 

๕๑.๖๑) จากการเคยมาชมการแขงขัน จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๒๙.๐๓) จากการประชาสมัพันธของ อบจ.

ขอนแกน จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๑๑.๘๓)  และ จาก website,ปายประชาสมัพันธ จาํนวน ๗ คน (รอยละ 

๗.๕๓)   (ตาราง ๒.๑)                 

ตาราง ๒.๑  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน ( ๙๓ คน) รอยละ 

เพศ     

   ชาย  ๖๔ ๖๘.๘๒ 

   หญิง ๒๙ ๓๑.๑๘ 

อายุ    
   ตํ่ากวา ๑๖ ป ๒๗ ๒๙.๐๓ 

   ๑๖ – ๑๘ ป ๑๗ ๑๘.๒๘ 
   ๑๙ – ๓๐ ป ๓๓ ๓๕.๔๘ 

   ๓๑ – ๔๐ ป ๙ ๙.๖๘ 

   ๔๑ – ๕๐ ป ๖ ๖.๔๕ 
   ๕๑ – ๖๐ ป ๐ ๐.๐๐ 

   ๖๑ – ๗๐ ป ๑ ๑.๐๘ 

              อายุตํ่าสุด  ๑๒  ป , อายุสูงสุด  ๖๑  ป , อายุเฉลี่ย  ๒๓  ป 

อาชีพหลัก 
   นักเรียน/นักศึกษา ๕๗ ๖๑.๒๙ 

   ขาราชการ ๘ ๘.๖๐ 

   พนักงานเอกชน/หางราน ๑๐ ๑๐.๗๕ 

   พนักงานรฐัวิสาหกิจ ๕ ๕.๓๘ 
   คาขาย ๕ ๕.๓๘ 

    เกษตรกร ๓ ๓.๒๓ 

   เจาของกิจการ ๕ ๕.๓๘ 

    

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

หนา ๕ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  

(ตาราง ๒.๑ ตอ)   
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน ( ๙๓ คน) รอยละ 

 

จํานวนครั้งทีเ่ขาชม/รวมการแขงขัน 
  

   ๑  ครั้ง ๕๙ ๖๓.๔๔ 
   ๒  ครั้ง ๓๔ ๓๖.๕๖ 

หนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัการแขงขัน   
   คนดูทั่วไป ๕๗ ๖๑.๒๙ 
   นักกีฬา ๒๒ ๒๓.๖๖ 

   กองเชียร ๑๒ ๑๒.๙๐ 

   กรรมการประสานการแขงขัน ๒ ๒.๑๕ 

ประเภทรุนกีฬา (๒๒ คน)  
   รุนเยาวชนไมเกิน ๑๕ ป ๑๒ ๕๔.๕๖ 
   รุนเยาวชนไมเกิน ๑๘ ป ๓ ๑๓.๖๓ 

   รุน (Qpen)ประชาชนทั่วไป ๗ ๓๑.๘๑ 

การรบัทราบขาวการแขงขัน   
   การประชาสมัพันธของ อบจ.ขอนแกน ๑๑ ๑๑.๘๓ 

   เพื่อน ๔๘ ๕๑.๖๑ 
   เคยมาชมการแขงขัน ๒๗ ๒๙.๐๓ 

   อื่นๆ (website, ปายประชาสมัพันธ) ๗ ๗.๕๓ 

     

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

หนา ๖ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 

๒.๒   ความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ” ครั้งที่ ๒ 

           ๒๒.๑  ความพึงพอใจภาพรวม 

             กลุมตัวอยางจํานวน ๙๓ คน ไดแสดงความคิดเห็นในการแขงขันกีฬา“บาสเก็ตบอล อบจ.

ขอนแกน คัพ ” ครั้งที่ ๒ รวมทกุหัวขอ เมื่อจัดกลุมเปน ๓ ระดับ (พึงพอใจทีร่ะดับสูง  กลาง  และตํ่า) พบ

มากที่สุดคือความพงึพอใจที่ระดับสูง จํานวน ๖๒ คน (รอยละ ๖๖.๖๗) และพึงพอใจระดับปานกลาง 

จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๓๒.๒๖) และระดับตํ่า (๑ คน) (คาเฉลี่ย x  = ๓.๘๕ , S.D  =  . ๕)  (ตาราง ๒.๒)

  

ตาราง  ๒.๒  รอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ                     

                 รวมทุกขอ 

 

             ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คาเฉลี่ย (Mean) จํานวนคน รอยละ 

 

ความพึงพอใจในระดับตํ่า 

 

(๑.๐๐ – ๒.๓๓) 

 

๑ 

 

๑.๐๘ 

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๓๐ ๓๒.๒๖ 

ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๖๒ ๖๖.๖๗ 

รวม    

คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ๓.๘๕         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = . ๕   

 
 

๒.๒.๒  ความพึงพอใจรายขอ        

            เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายขอ เมื่อคาคะแนนเปน ๕ ระดับ (มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง  

นอยและนอยทีสุ่ด) พบมากที่สุดคือรอยละความพอใจที่มาก จํานวน ๑๑ ขอ (จาก ๑๒ ขอ) โดยมีคารอยละ

ระหวาง ๕๙.๑๔ – ๔๓.๐๑ ไดแก หัวขอความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันแตละแมตซ 

(รอยละ ๕๙.๑๔) หัวขอพิธีการสรางความประทับใจ (การประชาสัมพันธ) (รอยละ ๕๖.๙๙) หัวขอการ

รายงานตัวนักกีฬา มีความเสมอภาค โปรงใส (รอยละ ๕๓.๗๖) หัวขอการประสานงาน/การใหขอมูลจาก

ผูจัดการแขงขัน (รอยละ ๕๑.๑๖) หัวขออุปกรณในการแขงขันมีความพรอมและมีมาตรฐาน (รอยละ 

๕๐.๕๔)  หัวขอการรบัสมัครทมีแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว และหัวขอบรเิวณสนามแขงขันมีความสะอาด 

เทากัน (รอยละ ๔๙.๔๖) หัวขอสนามแขงขัน/อปุกรณมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน (รูปแบบ) หัวขอการ

ควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการและหัวขอผูตัดสินมีมาตรฐาน(ยุติธรรม)/ความสามารถชัดเจน 

เทากัน(รอยละ๔๖.๒๔) และหัวขอความชัดเจนในการใหขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน (รอยละ ๔๓.๐๑) 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๗ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  

รองลงมาคือรอยละความพึงพอใจปานกลาง จํานวน ๖ ขอ โดยมีคารอยละระหวาง 

๓๙.๗๘ – ๒๔.๗๓ และรอยละความพงึพอใจมากทีสุ่ด จาํนวน ๔ ขอ มีคารอยละระหวาง  ๒๙.๐๓ – 

๒๓.๖๖ (ตาราง ๒.๓)  

ตาราง ๒.๓ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกรายขอความพงึพอใจ ( ๙๓ คน)       

 

๒.๒.๓  คาเฉลี่ยรายขอ         

  สําหรับคาเฉลี่ยรายขอ (มากที่สุด มาก  ปานกลาง  นอย และนอยทีสุ่ด)  พบวามากทีสุ่ด 

คือคาเฉลี่ยที่มาก จํานวน ๙ ขอ มีคาระหวาง ๔.๐๘ – ๓.๔๐ คือ พิธีการสรางความประทับใจ (การ

ประชาสมัพันธ) คาเฉลี่ย ( x ) =  ๔.๐๘  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๖   หัวขอการรายงานตัวนักกีฬา       

มีความเสมอภาค โปรงใส ( x = ๔.๐๘ , S.D = .๖) หัวขอผูตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถ 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  เน้ือหา รอยละความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

  

 ๑. ความชัดเจนในการใหขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน       

 

๑๘.๒๘ 

 

๔๓.๐๑ 

 

๓๔.๔๑ 

 

๓.๒๓ 

 

๑.๐๘ 

๒.  การรบัสมัครทีมแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว ๒๓.๖๖ ๔๙.๔๖ ๒๓.๖๖ ๒.๑๕ ๑.๐๘ 

๓. การรายงานตัวนักกีฬา มีความเสมอภาค โปรงใส ๒๖.๘๘ ๕๓.๗๖ ๑๓.๙๘ ๔.๓๐ ๑.๐๘ 

๔. สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมี    

    มาตรฐาน (รูปแบบ) 

๒๐.๔๓ ๔๖.๒๔ ๒๖.๘๘ ๖.๔๕ ๐.๐๐ 

๕. บริเวณสนามแขงขันมีความสะอาด ๑๗.๒๐ ๔๙.๔๖ ๒๗.๙๖ ๔.๓๐ ๑.๐๘ 

๖. การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ ๒๗.๙๖ ๔๖.๒๔ ๒๐๔๓ ๓.๒๓ ๒.๑๕ 

๗.  ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการ    

     แขงขันแตละแมตซ 

๑๙.๓๕ ๕๙.๑๔ ๑๙.๓๕ ๒.๑๕ ๐.๐๐ 

๘. การประสานงาน/การใหขอมลูจากผูจัดการแขงขัน ๑๘.๒๘ ๕๑.๑๖ ๒๔.๗๓ ๕.๓๘ ๐.๐๐ 

๙. หองนํ้า/หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด  ๙.๖๘ ๓๖.๕๖ ๓๙.๗๘ ๑๑.๘๓ ๒.๑๕ 

๑๐. อุปกรณในการแขงขันมีความพรอมและมีมาตรฐาน ๑๖.๑๓ ๕๐.๕๔ ๒๖.๘๘ ๖.๔๕ ๐.๐๐ 

๑๑.ผูตัดสินมีมาตรฐาน(ยุติธรรม)และความสามารถชัดเจน       ๒๙.๐๓ ๔๖.๒๔ ๑๙.๓๕ ๔.๓๐ ๑.๐๘ 

๑๒. พิธีการสรางความประทบัใจ (การประชาสมัพันธ) ๒๕.๘๑ ๕๖.๙๙ ๑๖.๑๓ ๑.๐๘ ๐.๐๐ 

 

หนา ๘ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  

 ชัดเจน ( x = ๓.๙๘ , S.D = .๘) หัวขอความชัดเจนของการประเมินผลและแจงผลการแขงขันแตละแม็ตซ 

( x = ๓.๙๖ , S.D = .๖) หัวขอการควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ ( x = ๓.๙๕ , S.D = .๙)     

หัวขอการรับสมัครทีมแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว ( x = ๓.๙๒ , S.D = .๘) หัวขอการประสานงานงาน/

การใหขอมูลจากผูจัดการแขงขัน  ( x = ๓.๘๓ , S.D = .๗)  หัวขอบรเิวณสนามแขงขันมีความสะอาด( x = 

๓.๗๗ , S.D = .๘) และหัวขอความชัดเจนในการใหขอมลู/ขาวสารการจัดการแขงขัน ( x = ๓.๗๔ , S.D = .

๘)  (ตาราง ๒.๔)            

ตาราง  ๒.๔  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกรายขอความพึงพอใจ ( ๙๓ คน) 

  

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เน้ือหา   x  S.D แปรผล 

  

 ๑. ความชัดเจนในการใหขอมลู/ขาวสารการจัดการแขงขัน 

 

๓.๗๔ 

 

.๘ 

 

มาก 

๒.   การรบัสมัครทมีแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว ๓.๙๒ .๘ มาก 

๓. การรายงานตัวนักกีฬา  มีความเสมอภาค โปรงใส ๔.๐๑ .๘ มาก 

๔. สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมมีาตรฐาน(รูปแบบ) ๔.๒๔ .๓ มากที่สุด 

๕. บริเวณสนามแขงขันมีความสะอาด ๓.๗๗ .๘ มาก 

๖.  การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ ๓.๙๕ .๙ มาก 

๗.  ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันแตละแม็ตซ ๓.๙๖ .๖ มาก 

๘. การประสานงาน/การใหขอมูลจากผูจัดการแขงขัน ๓.๘๓ .๗ มาก 

๙.  หองนํ้า/หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด   ๓.๔๐ .๘ ปานกลาง 

๑๐.  อุปกรณในการแขงขันมีความพรอมและไดมาตรฐาน ๓.๗๖ .๗ ปานกลาง 

๑๑. ผูตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน ๓.๙๘ .๘ มาก 

๑๒. พิธีการสรางความประทับใจ (การประชาสัมพันธ) 

 

๔.๐๘ .๖ มาก 

หนา ๙ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.– ๑๔ สค. ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 

๒.๓ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  

          สําหรับปญหาขอเสนอแนะและเหตุผลในการจัดการแขงขันกีฬา “ฟุตซอล อบจ.ขอนแกน คัพ ตาน

ยาเสพติด” ครัง้ที่ ๒  มีกลุมตัวอยางเสนอขอมูลจํานวน ๒๕ คน จากผูใหขอมูลทั้งหมด จํานวน ๙๓ คน คิด

เปนรอยละ ๒๖.๘๘ 

 ๒.๓.๑  ปญหาอปุสรรค/ขอเสนอแนะ       

  ๑)  ในฤดูฝนการแขงขันกลางแจง  แมวาบรรยากาศจะดีมาก  แตเสี่ยงตอฝนตกจะทําให

การแขงขันเกิดสะดุดได 

  ๒)  ลูกบาสเก็ตบอลนอยเกินไป   

  ๓)  หองนํ้าไมคอยสะอาด 

  ๔)  อยากใหเพิ่มประเภทผูสงูอายุ ๕๐ ป ข้ึนไปดวย 

  ๕)  ขอใหจัดทุกๆ ป  แตไมควรจัดชวงฤดูฝน 

  ๖)  สนามในโรงยิมควรแกไขเรื่องแปนบาส  หวงบาส  และสนามลื่นมาก 

  ๗)  เวลาที่ทําการแขงขัน กรรมการไมควรปลอยเวลาไดเปรยีบใหผูเลนเลนไหลมากไป ไม

ยุติธรรม 

  ๘)  สนามแขงขันที่ ๑ บางครัง้มีทรายทําใหสนามคอนขางลืน่ 

  ๙)  การรับสมัครทีมเขาแขงขัน  นาจะหลากหลายมากข้ึนกวาน้ี 

  ๑๐) ยุงเยอะมาก    

 ๒.๓.๒  เหตุผลทีเ่ขารวมการแขงขัน/ชมการแขงขัน 

  ๑)  เปนกีฬาที่สนุกสนาน  ไดออกกําลังกาย 

  ๒)  สรางความบันเทงิไดดี 

  ๓)  ชอบกีฬาบาสเก็ตบอล 

  ๔)  มาใหกําลงัเพื่อนที่เปนนักกีฬา 

  ๕)  อยากมีประสบการณ        

  ๖) อยากไดแชมปปที่ ๒          

  ๗) เพื่อพฒันานักกีฬาของจังหวัดในการเช่ือมความสามัคคี    

  ๘) เพื่อความสนุกสนาน        

    

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๐ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.  – ๑๔  สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 

 

 

บทท่ี ๓ 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกนคัพ ”ครั้งที่ ๒  

เพื่อสํารวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปทีเ่ขาแขงขันและรบัชมการแขงขัน จํานวน ๙๓ คน เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยบังเอิญ (ไมเจาะจง) ระหวางวันที่ ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ 

วิเคราะหขอมลูหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุดและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรปุผลการติดตาม ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมิน 

 ๓.๑  ขอมลูทั่วไป  

                  พบกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ 2.21 เทา จํานวน ๖๕ คน และ ๒๙ คน  

ตามลําดับ กระจายไปทุกกลุมอายุ โดยสวนใหญกลุมอายุระหวาง ๑๙ – ๓๐ ป จํานวน ๓๓ คน (รอยละ 

๓๕.๔๘) อายุตํ่ากวา ๑๖ ป จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๒๙.๐๓) อายุระหวาง ๑๖ – ๑๘ ป จํานวน ๑๗ คน 

(รอยละ ๑๘.๒๘) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ ป ไดแก อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป (๙ คน) ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป (๖ 

คน)  มากกวา ๖๐ ป (๑ คน) อายุตํ่าสุด ๑๒ ป สูงสุด ๖๑ ป และอายุเฉลี่ย ๒๓ ป  

 อาชีพหลักเปนนักเรียน/นักศึกษา มากทีสุ่ด รองลงมาเปนพนักงานเอกชน/หางราน  นอกน้ัน

ตํ่ากวา ๑๐ คน คือ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คาขาย และเจาของกิจการ  พรอมทั้งเกษตรกร

 การเขารวมกิจกรรมพบทุกครั้ง (๒  ครั้ง)  โดยมผีูเขารวมกิจกรรมครั้งเดียว มากทีสุ่ด 

 สําหรบัผูที่เกี่ยวของกับการแขงขันมากทีสุ่ด คือคนดูทั่วไป รองลงมาเปนนักกีฬา กองเชียร 

และ กรรมการประสานการแขงขัน         

 สําหรับนักกีฬาพบทกุรุน คือรุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๕ ป  รุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๘ ป  

และรุนประชาชนทั่วไป       

๓.๒  ความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ” ครั้งที่ ๒ 

        ๓.๒.๑ ความพึงพอใจภาพรวม  

      เมื่อจัดระดับความพงึพอใจเปน ๓ ระดับ (พึงพอใจสูง ปานกลาง  และตํ่า) พบมากกวา 

ครึ่งคือความพงึพอใจที่ระดับสูง รองลงมาคือ  ระดับปานกลาง  พรอมทั้งระดับตํ่า    

       ๓.๒.๒   รอยละความพงึพอใจรายขอ  (มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด) มากที่สุด 

คือรอยละความพึงพอใจที่มาก จํานวน ๑๑ ขอ (จาก ๑๒ ขอ)  รองลงมาคือรอยละความพึงพอใจปานกลาง  

และรอยละความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๑ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.  – ๑๔  สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 

 

 

 

 ๓.๓  คาเฉลี่ยรายขอ 

        มากที่สุดคือคาเฉลี่ยที่มาก จํานวน ๙ ขอ (จาก ๑๒ ขอ)  รองลงมาคือคาเฉลี่ยปานกลาง จํานวน 

๒ ขอ และคาเฉลี่ยมากที่สุด จํานวน ๑ ขอ 
 

   

อภิปรายและขอเสนอแนะ    

 ๓.๓  ขอมูลทั่วไป     

            จากผลการติดตามการแขงขันกีฬา“บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ” ครั้งที่ ๒  พบกลุม

ตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  ๒.๒ เทา และกระจายไปเกือบทุกกลุมอายุ  ยกเวน กลุมอายุ

ระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป ที่ไมพบกลุมตัวอยางเลย โดยพบอายุตํ่าสุด ๑๒ ป สูงสุด ๒๓ ป และอายุเฉลี่ย ๒๓ ป  

พบสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษามากถึง รอยละ ๖๑.๒๙ และกระจายครอบคลุมถึงคนดูทั่วไป  นักกีฬา

ทั้ง ๒๒ คน ทั้ง ๓  รุน  คือ รุนเยาวชนอายุไมเกิน  ๑๕  ๑๘  ป และรุน (Open) ประชาชนทั่วไป  กองเชียร  

และกรรมการประสานการแขงขันสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการยกระดับมาตรฐานการกีฬาในทองถ่ิน  

ใหสูงข้ึน  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินหันมาเลนกีฬา  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด  

สําหรับการรบัทราบขาวการแขงขันมาจากเพื่อนมากทีสุ่ด รอยละ  ๕๑.๖๑ พรอมทัง้ จากการเคยมาชมการ

แขงขัน  การประชาสัมพันธของ อบจ.ขอนแกน  และจาก website ,ปายประชาสัมพันธ  สอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ตองการใหประชาชนในทองถ่ินทราบถึงบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

พรอมทั้งทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และสรางความสามัคคี  

 ๓.๔ ความพึงพอใจ    

  ความพึงพอใจรวมที่ระดับสูง รอยละ ๖๖.๖๗ ของการจัดการแขงขัน และความพึงพอใจปานกลาง 

รอยละ ๓๒.๒๖ สอดคลองกบัรอยละความพงึใจที่ระดับมาก (๑๑ จาก ๑๒ ขอ) ที่มีคารอยละระหวาง 

๕๙.๑๔ – ๔๓.๐๑  และคาเฉลี่ยทีส่วนมากทีร่ะดับมาก (๙ จาก ๑๒ ขอ) สอดคลองกับเหตุผลที่ผูเขารวม

กิจกรรมกลาววา เปนกีฬาที่สนุกสนาน ไดออกกําลังกาย  เปนการพัฒนานักกีฬาของจังหวัดในเช่ือมความ

สามัคคี  ไดประสบการณจากการเขาแขงขัน  และเพื่อใหกาํลังใจเพื่อนที่เปนนักกีฬา  เปนตน   สะทอนถึง

การจัดกจิกรรมการแขงขันฟุตบอลครัง้น้ีประสบผลสําเร็จวัตถุประสงค 

    
 

 

     
ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๒ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่ ๒๘ กค.  – ๑๔  สค. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 

 

 

 

ขอเสนอแนะที่นําไปใชประโยชน 

                  จากผลการติดตามที่พบความสอดคลองทัง้กลุมเปาหมายและความพึงพอใจรวมทีร่ะดับสงู 

เปนสวนใหญพรอมทั้งคารอยละที่มากและคาเฉลี่ยรายขอทีม่ากเปนสวนใหญ จากการจัดการแขงขันครัง้น้ี  

เปนการตอบสนองนโยบายตามอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน ที่มหีนาที่ในการจัดระบบ

บรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเอง ตามแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรที่ ๑ 

(การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม)  โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจรข้ึน สรปุไดวา การจัดการแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล อบจ.

ขอนแกน คัพ “ควรจะจัดตอเน่ือง ตอไป และควรนําขอเสนอแนะมาพจิารณาปรบัปรุงเพื่อเกิดประโยชน

สูงสุดในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๓ 



 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

การแขงขันกีฬา “บาสเก็ตบอล  อบจ.ขอนแกนคัพ  ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘  

ระหวางวันที่  ๒๘  กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

คําช้ีแจง : ขอใหทานตอบตรงตามความเปนจริง ขอมูลของทานจะถือเปนความลับและจะนํามาวิเคราะหในภาพรวมเพื่อประโยชนตอการปรับปรุง   

             การจัดการแขงขันตอไป 

สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ( กรุณาใสเคร่ืองหมาย / ลงใน (  )  ที่ตรงตามความเปนจริง ) 

๑. เพศ (  ) ๑ ชาย (  ) ๒ หญิง   

๒. อายุ……………………ป    ๓. ทานมารวมกิจกรรมคร้ังนี้เปนคร้ังที่.................... ๔. ทานมาจากอําเภอ………………………................ 

๕. อาชีพหลัก (  ) ๑. เกษตรกร (ชาวนา.ชาวไร.ชาวสวน) (  ) ๒. คาขาย (  ) ๓. กรรมกร 

 (  ) ๔. พนักงานรัฐวิสาหกิจ (  ) ๕. ขาราชการ (  ) ๖. นักเรียน/นักศึกษา (  ) ๗.พนักงานเอกชน/หางราน 

 (  ) ๘. อ่ืนๆ ระบุ..........................................................   

๖. หนาที่ที่เกี่ยวของกับ 

การแขงขัน 

(  ) ๑. คนดูทั่วไป      (  ) ๒. กรรมการประสานงานทีมแขงขัน      (  ) ๓.กรรมการตัดสินการแขงขัน  (  ) ๔. กองเชียร        

๕. นักกีฬา (ระบุ).......                                                       (  ) ๖. พอคา/แมคา     

         

 (  ) ๕.๑ รุนเยาวชนไมเกิน ๑๕ ป  (  ) ๕.๒ รุนเยาวชนไมเกิน ๑๘ ป  (  ) ๕.๓ รุน Open ประชาชนทั่วไป 
                                    

๗. ทานทราบขาวการแขงขันมาจากแหลงใด 

        (  ) ๑. การประชาสัมพันธของ อบจ.ขอนแกน (  ) ๒. เพื่อน (  ) ๓. เคยมารวม/ชมการแขงขัน (  ) เว็ปไซด (  ) ๔ อ่ืนๆ ระบุ.............. 

สวนที่ ๒  แบบวัดความพึงพอใจ         

            ทานมีความคิดเห็นตอการจัดการแขงขันฯ   ดังขอความตอไปน้ี มาก – นอย เพียงใด  (โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในขอความที่ตรง

กับความคิดเห็นของทานมากที่สุด) 

ขอคําถาม คะแนนความพึงพอใจ 

มากที่สุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) นอย(๒) นอยที่สุด(๑) 

๑. ความชัดเจนในการใหขอมูล / ขาวสารการจัดการแขงขัน      

๒. การรับสมัครทีมแขงขันมีขั้นตอนงาย / รวดเร็ว      

๓. การรายงานตัวนักกีฬา มีความเสมอภาค โปรงใส      

๔. สนามแขงขัน / อุปกรณมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน (รูปแบบ)      

๕. บริเวณสนามแขงขันมีความสะอาด      

๖. การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ      

๗. ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันของแตละแม็ตซ      

๘. การประสานงาน / การใหขอมูลจากผูจัดการแขงขัน      

๙. หองนํ้า / หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด       

๑๐. อุปกรณในการแขงขันมีความพรอมและไดมาตรฐาน      

๑๑. ผูตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน      

๑๒. พิธีการสรางความประทับใจ เหมาะสม (การประชาสัมพันธ)      

สวนที่ ๓  ปญหาอุปสรรค/ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................  

เหตุผลที่เขาแขงขันหรือชมการแขงขัน

................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. 
ฝายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โทร.๐๔๓-๒๓๙๒๕๖ 



 

 

 

ภาคผนวก 



การแขงขัน”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งท่ี ๒ 

ระหวางวันท่ี ๒๘ กค. – ๑๔ สค. ๒๕๕๘ ณ สนาม อบจ.ขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


