
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

www.kkpao.go.th    Tel./Fax  ๐๔ ๓๒๓๙ ๒๕๖  

การแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ ”ครั้งที่ ๘ 

เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมนิผล 

          ประจําป ๒๕๕๘ 

 



      สรุปผลการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งที่ ๘  

     ระหวางวันที่ ๑๒  – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ผลการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ ”ครั้งที่ ๘  

ประจําป ๒๕๕๘  เพื่อสํารวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรม ระหวางวันที่ ๑๒  

– ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ จํานวน ๙๕ คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยบังเอิญ (ไมเจาะจง) 

วิเคราะหขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุด  และคาเบี่ยงเบน - มาตรฐาน  สรุปผลการติดตาม พบวา

           พบความสอดคลองของกลุมเปาหมายของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่รวมกจิกรรม  ไดแก  

เยาวชนที่เปนนักกีฬาอายุไมเกิน ๑๒ ป (๑๓ คน) ไมเกิน ๑๖ ป (๔ คน)  รุน (open) ประชาชนทั่วไป (๖ คน) 

และรุนประเภทขุนเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๓ คน) และกระจายทุกกลุมอายุ  อายุตํ่าสุด ๕ป สงูสุด 

๗๐ ป และอายุเฉลี่ย ๓๐ ป           

  กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ ๑.๕ เทา และเกือบครึง่ (รอยละ ๔๑.๐๕) มี

อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา และกระจายอีก ๖ กลุม  คือ  คาขาย  ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

เจาของกิจการ  พนักงานเอกชน/หางราน  และเกษตรกร โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทกุครั้ง (ทั้ง ๘ ครั้ง)  และ

สวนใหญเปนคนดูทั่วไป นักกีฬา กองเชียร กรรมการประสานการแขงขันและพอคา สอดคลองกบั

วัตถุประสงคที่ตองการอนุรักษกีฬาไทยเผยแพรกีฬาหมากรกุไทยใหเปนทีรู่จักใหมากข้ึนโดยมีความพีงพอใจ    

ที่ระดับสูง (รอยละ ๘๓.๖๖)  คาเฉลี่ย ( x ) =  ๔.๑๙  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๕    และคาเฉลี่ยที่

มากที่สุดเปนสวนใหญ (๖ ใน ๑๐ หัวขอ) 

  

ขอเสนอแนะที่นําไปใชประโยชน    

        จากผลการติดตาม  ที่พบความสอดคลองทั้งกลุมเปาหมายและความพงึพอใจทีร่ะดับสูงและ

คาเฉลี่ยที่มากที่สุดของการจัดการแขงขันครั้งน้ี สรุปไดวา การจัดการแขงขันกีฬา“หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน

คัพ“  ควรจะจัดตอเน่ือง ตอไป และควรนําขอเสนอแนะ เชน การเพิ่มรุนอายุไมเกิน ๑๔  และ ๑๘ ป  การ

แขงขันควรเปนไปตามกําหนดการ  เปนตน 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ก 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ ” คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒  – ๑๓ กันยายน. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

สารบญั 

  หนา 

บทสรุปสําหรบัผูบรหิาร ก 

บทที ่๑ วิธีการติดตามและประเมินผล  

 ๑.๑  ประเด็นการประเมิน……………………………………………………......... ๑ 

 ๑.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………………………….. ๒ 

 ๑.๓  เครื่องมอืที่ใชในการประเมิน………………………………………………… ๒ 

 ๑.๔  การเกบ็และรวบรวมขอมูล…………………………………………………… ๒ 

 ๑.๕  การวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………… ๒ – ๓  

บทที่ ๒ ผลการติดตามและประเมิน  

 ๒.๑  ขอมูลทั่วไป………………………………………………………………………… ๔ – ๖ 

 ๒.๒  ความพึงพอใจภาพรวมตอการรวมกิจกรรม.................................. ๗ 
 ๒.๓  รอยละความพึงพอใจรายขอ........................................................ ๘ 
 ๒.๔  คาเฉลี่ยรายขอ ตอการรวมกจิกรรมการแขงขัน ฯ....................... ๘ - ๙   
 ๒.๔  ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ........................................................ ๑๐  

บทที่ ๓ สรปุ  อภิปรายและขอเสนอแนะ  

 ๓.๑ สรปุผลการประเมิน....................................................................... ๑๑ – ๑๒ 

 ๓.๒  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ....................................................... ๑๒ – ๑๓ 

   

 ภาคผนวก  

  ภาพกิจกรรม  

  แบบสอบถาม  

  โครงการแขงขันกีฬา“หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ  

“ ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๘  

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

หนา ค 



        สรุปผลการแขงขัน ”หมากรุกไทย  อบจ.ขอนแกน คัพ ”คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒  – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

สารบัญตาราง 

  

ตาราง  หนา 

   

๒.๑ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามขอมูลทั่วไป…………… ๕ – ๖ 

๒.๒ รอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับคะแนน 

เฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม.................................................................. 

 

๗ 

๒.๓ รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกรายขอความพึงพอใจ......................... ๘  

๒.๔ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

จําแนกรายขอ........................................................................................ 

 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ง 



      สรุปผลการแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒. – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

  บทท่ี ๑ 

วิธีการติดตามและประเมิน 

การติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา”หมากรกุไทย อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งที่ ๘ 

ประจําป ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูที่มีสวน

เกี่ยวของ จํานวน ๙๕ คน เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม โดยบังเอิญ(ไมเจาะจง)ระหวางวันที่ ๑๒ – 

๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ วิเคราะหขอมลูหาคารอยละ คาเฉลีย่ คาตํ่าสุด – สูงสุด  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

มีข้ันตอนการประเมินตามลําดับ  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  ความพรอมการดําเนินการดานการรายงานตัวนักกฬีา มีเอกสาร ข้ันตอนครบ                     

๑.๑.๔  สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมมีาตรฐาน (รูปแบบ)  

 ๑.๑.๕  หองนํ้า / หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด เพียงพอ   

 ๑.๑.๖  การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ   

 ๑.๑.๗  ตารางการแขงขันมีความชัดเจน     

 ๑.๑.๘  ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันของแตละแม็ตซ 

 ๑.๑.๙  กรรมการตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน  

 ๑.๑.๑๐ พิธีมอบรางวัลสรางความประทบัใจ   

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑ 



      สรุปผลการแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒. – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

๑.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง           

        ดําเนินการประเมินกลุมเยาวชนและประชาชนที่มสีวนเกี่ยวของในการแชงขันกีฬา“หมากรุกไทย 

อบจ.ขอนแกนคัพ”ครั้งที่ ๘  ประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  ๙๕  คน 

๑.๓.  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  โดยใชแบบสอบถามแบงออกเปน  ๓  สวนคือ 

  ๑.๓.๑  สวนที่ ๑  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที ่

เขารวมกิจกรรมการแขงขัน  อาชีพหลัก และหนาที่ที่เกี่ยวของกับการแขงขัน      

  ๑.๓.๒  สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการจัดการแขงขันฯ ประกอบดวย  ๑๐  หัวขอตาม

ประเด็นการประเมิน                                                                                  

  ๑.๓.๓  สวนที่ ๓  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

๑.๔  การเกบ็และรวบรวมขอมูล               

   เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม และเก็บโดยบังเอิญ(ไมเจาะจง)ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ 

กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จํานวน  ๙๕  คน 

๑.๕. การวิเคราะหขอมลู 

  ๑.๕.๑  ขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที่เขารวมโครงการฯ   จังหวัดที่อยู

อาศัย  อาชีพหลัก หนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการแขงขัน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  สําหรบัอายุ  วิเคราะห

โดยใชคารอยละ  คาสูงสุด  ตํ่าสุด  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

๑.๕.๒  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกนคัพ ” 

ครั้งที่ ๘  ประจําป  ๒๕๕๘  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยแต

ละหัวขอใหคาคะแนน ดังน้ี   

  มากที่สุด ใหคะแนน ๕ 

                     มาก    ใหคะแนน ๔ 

                     ปานกลาง ใหคะแนน ๓ 

                     นอย ใหคะแนน ๒ 

                     นอยที่สุด ใหคะแนน ๑ 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒ 



      สรุปผลการแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒. – ๑๓ กันยายน  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 
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บทท่ี ๒                                                               

ผลการติดตามและประเมิน 

ผลการแขงขันกีฬา “หมากรกุไทย อบจ.ขอนแกน คัพ”ครัง้ที่ ๘ ระหวางวันทื่ ๑๒ – ๑๓  

กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๙๕ คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  โดยบังเอิญ (ไมเจาะจง) จากผูที่มี

สวนเกี่ยวของและชมการแขงขัน  วิเคราะหขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุด และคาเบี่ยงเบน  

มาตรฐาน  โดยแบงผลการประเมินเปน ๓  สวน  ดังน้ี     

 ๒.๑  ขอมูลทั่วไป          

 ๒.๒  ความพึงพอใจภาพรวมและรายหัวขอ       

 ๒.๓  ปญหาและขอเสนอแนะ 

๒.๑  ขอมูลทั่วไป           

  พบกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ๑.๕ เทา จํานวน ๕๘ คน(รอยละ ๖๑.๐๕) 

และ ๓๗ คน (รอยละ ๓๘.๙๕) ตามลําดับ กระจายไปทุกกลุมอายุ โดยพบมากที่สุดคือกลุมอายุระหวาง ๑๗ – 

๓๐ ป จํานวน ๒๔ คน (รอยละ ๒๕.๒๖) อายุตํ่ากวา ๑๓ ป จํานวน ๒๐ คน (รอยละ ๒๑.๐๕) อายุระหวาง 

๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๑๖ คน (รอยละ ๑๖.๘๔) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ คน ไดแก อายุระหวาง ๑๓ – ๑๖ ป 

และ อายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป เทากัน (๘ คน) และอายุระหวาง ๖๑ – ๗๐ ป (๑๕คน) อายุตํ่าสุด ๕ ป 

สูงสุด ๗๐ ป และอายุเฉลี่ย ๓๐ ป         

  อาชีพหลักพบวาเปนนักเรียน/นักศึกษา มากทีสุ่ด จํานวน ๓๙ คน (รอยละ ๔๑.๐๕) 

รองลงมา คาขาย จํานวน ๒๑ คน (รอยละ ๒๒.๑๑) ขาราชการ จํานวน ๑๖ คน (รอยละ ๑๖.๘๔) นอกน้ัน

ตํ่ากวา ๑๐ คน คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (๗ คน)  เจาของกิจการ (๕ คน)  พนักงานเอกชน/หางราน (๔ คน)

พรอมทั้งเกษตรกร (๓ คน)          

  การเขารวมกิจกรรม มผีูเขารวมกจิกรรมทุกครัง้ (๘ ครั้ง) โดยเขารวมครั้งเดียว มากทีสุ่ด 

จํานวน ๕๒ คน (รอยละ ๕๔.๗๔) รองลงมาคือ ๒ ครั้ง จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๒๘.๔๒) และ เขารวมกจิกรรม 

๓ ครั้ง (๘ คน)  ๔  ครัง้ (๒ คน) ๕  ครัง้ (๓ คน)  จํานวน ๖ , ๗ และ ๘ ครัง้  เทากัน  (๑ คน)   
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 สําหรบัผูที่เกี่ยวของกับการแขงขันมากทีสุ่ด คือคนดูทั่วไป จํานวน ๓๖ คน (รอยละ 

๓๗.๘๙) รองลงมาเปนนักกีฬา จํานวน ๒๖ คน (รอยละ ๒๗.๓๗) กองเชียร จํานวน ๒๐ คน (รอยละ 

๒๑.๐๕)  กรรมการประสานการแขงขัน (๘ คน)  และพอคา (๕ คน)          

 และประเภทนักกีฬาพบรุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๒ ป จํานวน ๑๓ คน (รอยละ ๕๐.๐๐)  

รุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๖ ป (๔ คน) และรุนประชาชนทัว่ไป (๖ คน) พรอมทัง้รุนประเภทขุนเงิน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (๓ คน)  (ตาราง ๒.๑)                 

ตาราง ๒.๑  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

  

ขอมูลทั่วไป จํานวน ( ๙๕ คน) รอยละ 

เพศ     

   ชาย  ๕๘ ๖๑.๐๕ 

   หญิง ๓๗ ๓๘.๙๕ 

อายุ    
   ตํ่ากวา ๑๓ ป ๒๐ ๒๑.๐๕ 

   ๑๓ – ๑๖ ป ๘ ๘.๔๒ 

   ๑๗ – ๓๐ ป ๒๔ ๒๕.๒๖ 
   ๓๑ – ๔๐ ป ๑๖ ๑๖.๘๔ 

   ๔๑ – ๕๐ ป ๑๔ ๑๔.๗๔ 

   ๕๑ – ๖๐ ป ๘ ๘.๔๒ 

   ๖๑ – ๗๐ ป ๕ ๕.๒๖ 
              อายุตํ่าสุด  ๕  ป , อายุสูงสุด  ๗๐  ป , อายุเฉลี่ย  ๓๐  ป 

อาชีพหลัก 
   นักเรียน/นักศึกษา ๓๙ ๔๑.๐๕ 

   ขาราชการ ๑๖ ๑๖.๘๔ 
   พนักงานเอกชน/หางราน ๔ ๔.๒๑ 

   พนักงานรฐัวิสาหกิจ ๗ ๗.๓๗ 

   คาขาย ๒๑ ๒๒.๑๑ 
    เกษตรกร ๓ ๓.๑๖ 

   เจาของกิจการ ๕ ๕.๒๖ 
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สรุปผลการแขงขันกีฬา “ หมากรุกไทย  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

(ตาราง ๒.๑ ตอ)   
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน ( ๙๕ คน) รอยละ 

 

จํานวนครั้งทีเ่ขาชม/รวมการแขงขัน 
  

   ๑  ครั้ง ๕๒ ๕๔.๗๔ 

   ๒  ครั้ง ๒๗ ๒๘.๔๒ 

   ๓  ครั้ง ๘ ๘.๔๒ 

   ๔  ครั้ง ๒ ๒.๑๑ 
   ๕  ครั้ง ๓ ๓.๑๖ 

   ๖  ครั้ง ๑ ๑.๐๕ 

   ๗  ครั้ง ๑ ๑.๐๕ 
   ๘  ครั้ง ๑ ๑.๐๕ 

หนาที่ทีเ่กี่ยวของกบัการแขงขัน   
   คนดูทั่วไป ๓๖ ๓๗.๘๙ 

   นักกีฬา ๒๖ ๒๗.๓๗ 

   กองเชียร ๒๐ ๒๑.๐๕ 
   กรรมการประสานการแขงขัน ๘ ๘.๔๒ 

   พอคา ๕ ๕.๒๖ 

ประเภทรุนกีฬา (๒๖ คน)  
   รุนเยาวชนไมเกิน ๑๒ ป ๑๓ ๕๐.๐๐ 

   รุนเยาวชนไมเกิน ๑๖ ป ๔ ๑๕.๓๘ 

   รุน (Qpen)ประชาชนทั่วไป ๖ ๒๓.๐๘ 
   รุนประเภทขุนเงิน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

๓ ๑๑.๕๔ 
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๒.๒   ความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ ” ครั้งที่ ๘ 

           ๒๒.๑  ความพึงพอใจภาพรวม 

             กลุมตัวอยางจํานวน ๙๕ คน ไดแสดงความคิดเหน็ในการแขงขันกีฬา“หมากรกุไทย อบจ.

ขอนแกน คัพ ” ครั้งที่ ๘ รวมทกุหัวขอ เมื่อจัดกลุมเปน ๓ ระดับ (พึงพอใจทีร่ะดับสูง  กลาง  และตํ่า) พบ

มากที่สุดคือความพงึพอใจที่ระดับสูง จํานวน ๗๙ คน (รอยละ ๘๓.๑๖) และพึงพอใจระดับปานกลาง 

จํานวน ๑๖ คน (รอยละ ๑๖.๘๔)  (คาเฉลี่ย x  = ๔.๑๙ , S.D  =  . ๕)  (ตาราง ๒.๒)  

 

ตาราง  ๒.๒  รอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ                     

                 รวมทุกขอ 

 

             ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คาเฉลี่ย (Mean) จํานวนคน รอยละ 

 

ความพึงพอใจในระดับตํ่า 

 

(๑.๐๐ – ๒.๓๓) 

 

๐ 

 

๐.๐๐ 

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๑๖ ๑๖.๘๔ 

ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๗๙ ๘๓.๑๖ 

รวม    

คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ   =  ๔.๑๙         คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = . ๕   

 
 

๒.๒.๒  ความพึงพอใจรายขอ        

            เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายขอ เมื่อคาคะแนนเปน ๕ ระดับ (มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง  

นอยและนอยที่สุด) พบมากทีสุ่ดคือรอยละความพอใจที่มากทีสุ่ด จํานวน ๗ ขอ (จาก ๑๐ ขอ) โดยมีคารอยละ 

ระหวาง ๔๗.๓๗ – ๓๖.๘๔  ไดแก หัวขอความพรอมการดําเนินการดานการรายงานตัวนักกีฬามเีอกสาร 

ข้ันตอนครบ (รอยละ ๔๗.๓๗) หัวขอการรบัสมัครทมีแขงขันมีข้ันตอนงาย /รวดเร็ว (รอยละ ๔๔.๒๑)  

หัวขอพิธีการสรางความประทับใจ (การประชาสัมพันธ) (รอยละ ๔๓.๑๖)  หัวขอสนามแขงขัน/อปุกรณมี

ความเหมาะสมและมมีาตรฐาน (รปูแบบ) และหัวขอความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขัน

แตละแม็ตซ เทากัน (รอยละ ๔๒.๑๑) หัวขอการควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ (รอยละ 

๔๑.๐๕)และหัวขอหองนํ้า/หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาดเพียงพอ(รอยละ๓๖.๘๔)                          
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รองลงมารอยละทีม่าก จํานวน ๓ หัวขอ มีคารอยละระหวาง ๔๗.๓๗ – ๔๐.๐๐ ไดแก 

หัวขอตารางการแขงขันมีความชัดเจน และหัวขอกรรมการตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถ

ชัดเจน เทากัน (รอยละ ๔๗.๓๗)  และหัวขอความชัดเจนในการใหขอมูล / ขาวสารการจัดการแขงขัน (รอย

ละ ๔๐.๐๐)  (ตาราง ๒.๓)  

 

ตาราง ๒.๓ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกรายขอความพงึพอใจ (๙๕ คน) 

 

๒.๒.๓  คาเฉลี่ยรายขอ         

  สําหรับคาเฉลี่ยรายขอ (มากที่สุด มาก  ปานกลาง  นอย และนอยทีสุ่ด)  พบวามากทีสุ่ด 

คือคาเฉลี่ยที่มากทีสุ่ด จํานวน ๖ ขอ มีคาระหวาง ๔.๓๖ – ๔.๒๒ คือ หัวขอความพรอมการดําเนินการดาน

การรายงานตัวนักกีฬา มีเอกสารข้ันตอนครบ ) คาเฉลี่ย ( x ) =  ๔.๓๖  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๖    

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  เน้ือหา รอยละความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

  

 ๑. ความชัดเจนในการใหขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน       

 

๒๙.๔๗ 

 

๔๐.๐๐ 

 

๒๙.๔๗ 

 

๐.๐๐ 

 

๑.๐๕ 

๒.  การรบัสมัครทีมแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว ๔๔.๒๑ ๓๔.๗๔ ๒๐.๐๐ ๑.๐๕ ๐.๐๐ 

๓. ความพรอมการดําเนินการดานการรายงานตัวนักกีฬา  

    มีเอกสาร ข้ันตอนครบ 

๔๗.๓๗ ๔๑.๐๕ ๑๑.๕๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมี    

    มาตรฐาน (รูปแบบ) 

๔๒.๑๑ ๓๘.๙๕ ๑๗.๘๙ ๑.๐๕ ๐.๐๐ 

๕. หองนํ้า/หองสวมบริเวณสนามแขงขันสะอาด เพียงพอ ๓๖.๘๔ ๓๓.๖๘ ๒๖.๓๒ ๑.๐๕ ๒.๑๑ 

๖. การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ ๔๑.๐๕ ๓๘.๙๕ ๑๘.๙๕ ๑.๐๕ ๐.๐๐ 

๗.  ตารางการแขงขันมีความชัดเจน ๓๖.๘๔ ๔๗.๓๗ ๑๔.๗๔ ๑.๐๕ ๐.๐๐ 

๘. ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขัน 

    ของแตละแม็ตซ 

๔๒.๑๑ ๓๘.๙๕ ๑๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙. กรรมการตัดสินมีมาตรฐาน (ยุติธรรม) และ 

    ความสามารถชัดเจน  

๔๐.๐๐ ๔๗.๓๗ ๑๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐. พิธีการสรางความประทบัใจ (การประชาสมัพันธ) ๔๓.๑๖ ๔๐.๐๐ ๑๖.๘๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

      

หนา ๘ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ หมากรุกไทย  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

หัวขอกรรมการตัดสินมมีาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน  ( x = ๔.๒๗ , S.D = .๖) หัวขอผูพิธี

การสรางความประทับใจ (การประชาสมัพันธ) ( x = ๔.๒๖ , S.D = .๗) หัวขอความชัดเจนของการ

ประมวลผลและแจงผลการแขงขันแตละแมตซ ( x = ๔.๒๓ , S.D = . ๗)  หัวขอการรบัสมัครทมีแขงขันมี

ข้ันตอนงาย/รวดเร็ว และสนามแขงขัน/อปุกรณมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน (รปูแบบ) เทากัน ( x = 

๔.๒๒ , S.D = . ๘)            

 และคาเฉลี่ยที่มาก จํานวน ๔ ขอ มีคาระหวาง ๔.๒๐ – ๓.๙๗ ไดแก หัวขอตาราง

การแขงขันมีความชัดเจน ( x = ๔.๒๐ , S.D = .๗) หัวขอการควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ

( x = ๔.๑๙ , S.D = .๘) หัวขอหองนํ้า/หองสวมบรเิวณสนามแขงขันมีความสะอาด เพียงพอ ( x = ๔.๐๒ , 

S.D = .๙) และหัวขอความชัดเจนในการใหขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน ( x = ๓.๙๗ , S.D = .๘)   

(ตาราง ๒.๔)            

ตาราง  ๒.๔  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจําแนกรายขอความพึงพอใจ ( ๙๕ คน) 

  

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เน้ือหา   x  S.D แปรผล 

  

 ๑. ความชัดเจนในการใหขอมลู/ขาวสารการจัดการแขงขัน 

 

๓.๙๗ 

 

.๘ 

 

มาก 

๒.   การรบัสมัครทมีแขงขันมีข้ันตอนงาย/รวดเร็ว ๔.๒๒ .๘ มากที่สุด 

๓. ความพรอมการดําเนินการดานการรายงานตัวนักกีฬา มีเอกสาร  

    ข้ันตอนครบ 

๔.๓๖ .๖ มากที่สุด 

๔. สนามแขงขัน/อุปกรณมีความเหมาะสมและมมีาตรฐาน(รูปแบบ) ๔.๒๒ .๗ มากที่สุด 

๕. หองนํ้า / หองสวมบริเวณสนามแขงขันมีความสะอาด เพยีงพอ ๔.๐๒ .๙ มาก 

๖.  การควบคุมเวลาการแขงขันเปนไปตามกําหนดการ ๔.๑๙ .๘ มาก 

๗.  ตารางการแขงขันมีความชัดเจน ๔.๒๐ .๗ มาก 

๘.  ความชัดเจนของการประมวลผลและแจงผลการแขงขันของแตละแม็ตซ ๔.๒๓ .๗ มากที่สุด 

๙.  กรรมการตัดสินมมีาตรฐาน (ยุติธรรม) และความสามารถชัดเจน   ๔.๒๗ .๖ มากที่สุด 

๑๐. พิธีการสรางความประทับใจ (การประชาสัมพันธ) 

 

๔.๒๖ .๗ มากที่สุด 

หนา ๙ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา “ หมากรุกไทย  อบจ.ขอนแกน คัพ“ คร้ังท่ี ๘  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

๒.๓ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  

           สําหรับปญหาขอเสนอแนะและเหตุผลในการจัดการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน 

คัพ” ครั้งที่ ๘  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘   มีกลุมตัวอยางเสนอขอมูลจํานวน ๑๘ คน จากผูใหขอมูล

ทั้งหมด จํานวน ๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๙๕ 

 ๒.๓.๑  ปญหาอปุสรรค/ขอเสนอแนะ       

  ๑)  ตองการใหเพิ่มรุนอายุไมเกิน ๑๔ และ ๑๘ ป 

  ๒)  การแขงขันไมเปนไปตามกําหนดการ   

  ๓)  หองนํ้าไมสะอาดเทาที่ควร 

  ๔)  นาจะมีการจัดทําของที่ระลกึมาจําหนายดวย  เชน  เสื้อ 

  ๕)  ควรแจงรางวัลลําดับแตละตําแหนงดวย 

  ๖)  เสื้อนักกีฬา ควรมีการแลกเบอรใหดวย เพราะบางคนใสไมได 

   

 ๒.๓.๒  เหตุผลทีเ่ขารวมการแขงขัน/ชมการแขงขัน 

  ๑)  ชอบกีฬาหมากรุกไทย 

  ๒)  ตองการหาประสบการณ 

  ๓)  เปนกีฬาที่ต่ืนเตน  สนุกสนาน 

  ๔)  ตองการพฒันาวิธีการเลนของตนเอง 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๐ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 
 

บทท่ี ๓ 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกนคัพ ”ครั้งที่ ๘  

เพื่อสํารวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปทีเ่ขาแขงขันและรบัชมการแขงขัน จํานวน ๙๕ คน เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยบังเอิญ (ไมเจาะจง) ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

วิเคราะหขอมลูหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด – สูงสุดและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรปุผลการติดตาม ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมิน 

 ๓.๑  ขอมลูทั่วไป  

                  พบกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ๑.๕เทา (รอยละ๖๑.๐๕ และรอยละ ๓๘.๙๕) 

ตามลําดับ กระจายไปทุกกลุมอายุ โดยสวนใหญกลุมอายุระหวาง ๑๗ – ๓๐ ป (รอยละ ๒๕.๒๖) อายุตํ่ากวา 

๑๓ ป จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๒๑.๐๕)  อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป (รอยละ ๑๖.๔๘) นอกน้ันตํ่ากวารอยละ 

๑๐.๐๐  อายุตํ่าสุด ๕ ป สูงสุด ๗๐ ป และอายุเฉลี่ย ๓๐ ป     

 อาชีพหลักเปนนักเรียน/นักศึกษา มากทีสุ่ด (รอยละ ๔๑.๐๕) รองลงมาคือคาขาย  นอกน้ัน

ตํ่ากวารอยละ ๑๐.๐๐ คือ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จาของกิจการ  พนักงานเอกชน/หางราน พรอม

ทั้งเกษตรกร           

 การเขารวมกิจกรรมพบทุกครั้ง (๘ ครั้ง)  โดยมีผูเขารวมกิจกรรมครั้งเดียว มากทีสุ่ด (รอยละ 

๕๔.๗๔) และสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการแขงขันมากที่สุด คือคนดูทั่วไป (รอยละ ๓๗.๘๙) รองลงมาเปน

นักกีฬา กองเชียร  กรรมการประสานการแขงขัน  และพอคา      

 สําหรับนักกีฬาพบทกุรุน คือรุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๒ ป  รุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๖ ป  รุน

ประชาชนทั่วไป (Open) และรุนประเภทขุนเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

๓.๒  ความพึงพอใจตอการแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ” ครั้งที่ ๘                        

       ๓.๒.๑ ความพึงพอใจภาพรวม เมือ่จัดระดับความพงึพอใจเปน ๓ ระดับ (พึงพอใจสงู 

ปานกลาง  และตํ่า) พบมากกวาแปดสบิเปอรเซ็นตคือความพงึพอใจที่ระดับสงู รองลงมาคือ  ระดับปานกลาง  

       ๓.๒.๒ รอยละความพึงพอใจรายขอ  (มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยทีสุ่ด) มาก

ที่สุดคือรอยละความพงึพอใจที่มากที่สุด จํานวน ๗ ขอ (จาก ๑๐ ขอ)  รองลงมาคือรอยละความพึงพอใจ

มาก จํานวน ๓ ขอ           

 ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๑ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 
 

 

 

 ๓.๓  คาเฉลี่ยรายขอ 

                 มากที่สุดคือคาเฉลี่ยทีม่ากทีสุ่ด จํานวน ๖ ขอ (จาก ๑๐ หัวขอ)รองลงมาคือคาเฉลี่ย

มาก  จํานวน ๔ หัวขอ 

   

อภิปรายและขอเสนอแนะ    

 ๓.๔  ขอมูลทั่วไป     

            จากผลการติดตามการแขงขันกีฬา“หมากรกุไทย อบจ.ขอนแกน คัพ”ครั้งที่ ๘ พบกลุม

ตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  ๑.๕ เทา สอดคลองกบัการแขงขันทีผ่านมา (ครัง้ที่ ๗) ที่พบผู

แขงขันเปนเพศชายมากกวาหญงิ ๒.๖ เทา    

  โดยกระจายไปทุกกลุมอายุสอดคลองกับปทีผ่านมา ยกเวน กลุมอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป ที่

ไมพบกลุมตัวอยางเลยในปที่ผานมาแตอาจเปนเพราะวาปน้ีมีกลุมประชาชนผูใหญตอนปลายถึงสูงวัยเขา

มารวมแขงขันและชมการแขงขัน  หรืออาจมีการสุมกระจายกลุมตัวอยางครอบคลมุมากข้ึน  โดยปน้ีพบ

พบเด็กอายุตํ่าสุดเพียง ๕ ป  ซึ่งอาจมากับผูปกครองเพื่อรวมเชียรพีท่ี่เขาแขงขัน  สอดคลองกบัที่พบวาเปน

นักกีฬาถึง ๒๖ คน โดยพบรุนเยาวชนอายุไมเกิน ๑๒ ป ถึงรอยละ ๕๐.๐๐ และพบวาประชาชนใหความ

สนใจกีฬาหมากรุกไทยสอดคลองกบัการเขารวมกจิกรรมทกุครัง้ต้ังแตจัดการแขงขันมา (๘ ครัง้) และ

ครอบคลุมทั้งคนดูทั่วไปนักกฬีา กองเชียร กรรมการประสานงานแขงขันและพอคา  เปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดการแขงขันที่ตองการอนุรักษกีฬาไทย และเผยแพรกีฬาไทยใหรูจักมากข้ึนพรอมทัง้สงเสรมิให

เยาวชนสนใจใน 

 ๓.๕ ความพึงพอใจ    

  ความพึงพอใจรวมที่ระดับสูงรอยละ ๘๓.๖๖ ของการจัดการแขงขันครั้งน้ี สอดคลองกับปที่ผานมา

ที่พบความพึงพอใจที่ระดับสงูเหมือนกัน (รอยละ ๗๑.๗๑) มีเหตุทีส่นับสนุนของกลุมตัวอยางที่เขารวม

กิจกรรมเพราะชอบกีฬาหมากรุกไทย  ตองการหาประสบการณและตองการพัฒนาวิธีการเลนใหมๆ  เสมอ

สําหรับรอยละความพึงพอใจทีป่านกลางมีคาคอนขาสงูถึงรอยละ ๒๙.๙๔ ในหัวขอความชัดเจนในการให

ขอมูล/ขาวสารการจัดการแขงขัน สอดคลองกบัปญหาอปุสรรคที่พบที่กลาววา การแขงขันไมเปนไปตาม

กําหนดการ และหัวขอหองนํ้า/หองสวมบรเิวณสนามแขงขันสะอาด เพียงพอ พบรอยละความพงึพอใจที่

ปานกลางรอยละ ๒๖.๓๒ สอดคลองกับปญหาอุปสรรคที่พบเหมือนกบัการแขงขันที่ผานมา (ครัง้ที่ ๗) ที่พบ

สูงถึงรอยละ ๓๗.๓๗ และเหตุผลสนับสนุนทีพ่บทกุปวาหองนํ้าไมสะอาดเทาที่ควร  อาจเน่ืองจากการทํา 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๒ 



สรุปผลการแขงขันกีฬา ”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ”  คร้ังท่ี ๒  

ระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด.ขอนแกน 

 

ความสะอาดของแมบานทําเปนรอบๆ  แตคนเขาหองนํ้าน้ันเขาตลอดเวลา จึงทําใหหองนํ้าน้ันไมสะอาด

เทาที่ควร           

  นอกจากน้ียังพบวาคาเฉลี่ยที่พบสวนใหญคือมากที่สุด (๖ จาก ๑๐ หัวขอ) และคาเฉลี่ยที่มาก 

สะทอนถึงการจัดการแขงขันหมากรุกไทยครั้งน้ีประสบผลสาํเร็จตามวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีนําไปใชประโยชน 

                  จากผลการติดตามที่พบความสอดคลองทัง้กลุมเปาหมายและความพึงพอใจรวมทีร่ะดับสงู 

เปนสวนใหญพรอมทั้งคารอยละที่มากที่สุดและคาเฉลี่ยรายขอที่มากทีสุ่กเปนสวนใหญ จากการจัดการแขงขัน

ครั้งน้ี  เปนการตอบสนองนโยบายตามอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน ที่มหีนาที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเอง ตามแนวทางการพฒันาตาม

ยุทธศาสตรที่ ๑ (การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม) สรปุไดวา การจัดการแขงขันกีฬา “หมากรุกไทย อบจ.

ขอนแกน คัพ “ควรจะจัดตอเน่ือง ตอไป และควรนําขอเสนอแนะมาพจิารณาปรบัปรุงเพื่อเกิดประโยชน

สูงสุดในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๑๓ 



 

 

 

ภาคผนวก 



  

  

การแขงขันกีฬา”หมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน คัพ ”ครั้งที่ ๘ 

          ประจําป  ๒๕๕๘ 


