
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการติดตามและและประเมินผลโครงการการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 
2558  “ไดโนเสารเกมส” ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม 2558 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  72  องคกร รวม  20  จังหวัด ท่ีเขารวม ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร      
จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร         
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี     
มีจํานวนนักกีฬา 8 ,534 คน จํานวนผูควบคุม และผูฝกซอมนักกีฬา 3 ,094 คน รวมท้ังหมด 11 ,628 คน 
ผลการติดตามและประเมินผลแจกแบบสอบถามท้ังหมด  600  ชุด ไดรับกลับคืนและสมบูรณ จํานวน 
450 ชุด ทําการประเมิน จํานวน 3 ดาน คือ ดานการจัดสถานท่ี ดานจัดการแขงขัน ดานอํานวยความ
สะดวก ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

1. ดานการจัดสถานท่ี  พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการจัดสถานท่ีอยูในระดับมาก 
( x  = 3.90, S.D. 0.851) และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การเตรียมความ
พรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ีจัดการแขงขัน อยูในระดับมาก ( x  = 4.15, S.D.0.753) รายการท่ีมี
คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี และสนามแขงขัน อยูในระดับมาก               
( x  = 4.12, S.D. 0.839) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬา     
( x  = 3.52, S.D. 0.913) 

2. ดานการจัดการแขงขัน  พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานการจัดการแขงขัน อยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.10, S.D. 0.811) และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  จํานวน และ
ประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความเหมาะสม  อยูในระดับมาก  ( x  = 4.18, S.D. 0.749)  รายการท่ีมีคาเฉลี่ย
รองลงมา  คือ  ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ใชในการแขงขัน  อยูในระดับมาก ( x  = 4.16, S.D. 0.837 ) และ    
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธในการเขารวมโครงการ       
( x  = 3.94, S.D. 0.856) 

3. ดานการอํานวยความสะดวก   พบวาผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจในดานการ
อํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก ( x  = 3.99,S.D. 0.847) และเม่ือพิจารณาในราย ดาน พบวา ดานท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตอนรับ การประสานงาน การอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมงาน/นักกีฬา  อยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. 0.784)  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปมาระหวางท่ีพักกับสนามแขงขัน ( x  = 3.97, S.D. 0.871) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริการ
น้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ ( x  = 3.92, S.D. 0.870) โดยภาพรวมท้ังหมดมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. 0.851) 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 
2558 “ไดโนเสารเกมส”  ผูเขารวมโครงการประกอบดวย นักกีฬา โคช/ผูควบคุมนักกีฬา เจาหนาท่ี    
และประชาชนท่ัวไป มีขอเสนอแนะในการจัดการแขงขันกีฬา ในครั้งนี้ คือ ดานความพรอมในดานท่ีพัก
นักกีฬาไมเพียงพอ บริการหองน้ํา/อาบน้ําไมสะดวกและไมเพียงพอกับนักกีฬา ควรมีปายประชาสัมพันธ
โปรแกรมการแขงขันใหมากกวานี้ การประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดูแลท่ีพักนักกีฬาใหมีสภาพคลอง
มากกวานี้ สถานท่ีพักนักกีฬากับสนามแขงขันอยูหางกันการเดินทางเกิดความลาชา สวัสดิการน้ําดื่ม
ใหบริการไมเพียงพอ สถานท่ีพักนักกีฬาควรจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดวย 



 
 

- ก - 
 

คํานํา 
 
  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล การจัดงานแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจาํป
การศึกษา 2558  “ไดโนเสารเกมส”  ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558  โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน   ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาในครั้งนี้  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  72  องคกร รวม  20  จังหวัด ท่ีเขารวม ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร          
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี มี
จํานวนนักกีฬา 8 ,534 คน จํานวนผูควบคุม และผูฝกซอมนักกีฬา 3 ,094 คน  รวมท้ังหมด 11 ,628 คน 
การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองทองถ่ิน นั้น เปนการแขงขัน รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือเดินทางไปแขงขันในระดับประเทศ และ
ยังเปนการปลูกฝงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี ผสานใจ
รวมเปนหนึ่งเดียวของนักกีฬา 
 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดงาน
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา  2558  “ไดโนเสารเกมส” เพ่ือตรวจติดตามและ
ประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงาน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ จากผูเขารวมโครงการ เพ่ือ
นําขอมูลท่ีไดนําไปปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   และเปนเครื่องมือ
สําหรับผูบริหารฯ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือท่ีจะนําไปใชเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

                      องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน  
                                         พฤศจกิายน  2558  
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สารบัญ 
 

           หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทท่ี 
1 วิธีการติดตามและประเมินผล 1 

 การติดตามและประเมินผล 1 
 ประชากร 1 
 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 1 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 2  
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 2  
 การวิเคราะหขอมูล 2 
 การนําเสนอ 3  

 
2 ผลการวิเคราะหขอมูล 4  

 ผลการวิเคราะหขอมูล สวนท่ี 1 4  
 ผลการวิเคราะหขอมูล สวนท่ี 2 6 

 
3 สรุปผลการติดตาม 11 

 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 11 
 สรุปผลการติดตาม 11 
 อภิปรายผล 13 
 ขอเสนอแนะ 14 

 
บรรณานุกรม 15 
 
ภาพกิจกรรม  16 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย   
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33  

ประจําปการศึกษา  2558   
 

คณะท่ีปรึกษา 
1.  ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
2.  นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ   รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
3.  นางวัชราภรณ  ผองใส   รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
4.  นายวัฒนา  ชางเหลา   รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
5.  นางพัฒนาวดี  จันทรนวล   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
7.  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
8.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
1.  นายอดุลย  คามดิษฐ   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประธานกรรมการ 
2.  นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          กรรมการ  
3.  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          กรรมการ  
4.  นายบรรเลง  ศรภีา  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน            กรรมการ  
5.  นายบุญมา  นามวงษา  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน            กรรมการ  
6.  ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน                กรรมการ 
7.  โยธาธิการและผังเมือง                กรรมการ 
8.  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน          กรรมการ  
9.  รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ ผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
10. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ ผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
11. นายเพ็ชร  มูลปอม  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ          กรรมการ 

 
คณะทํางาน 

1.  นายประเสรฐิ  ชมนาวัง  นักบริหารงานนโยบายและแผน  7         คณะทํางาน  
2.  นางนวลมณี  เหลากุนทา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว        คณะทํางาน 
3.  นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว          คณะทํางาน 
4.  นายอภิเดช  สุระมณี  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว        คณะทํางาน 
5.  นางรุงฤทัย  ดํารงชัย  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร        คณะทํางาน 
 



 

 
 

บทที่ 1 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

ในการติดตามและประเมินผล การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง ประเทศไทย  
รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา  2558  “ไดโนเสารเกมส”                 
ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาในครั้งนี้  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด 72  
องคกร ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬากับจังหวัดขอนแกน ดังนี้  จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร 
จังหวัดรอยเอ็ด  จังหวัดเลย  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดสุรินทร  จังหวัดหนองคาย  
จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนนักกีฬา  
8,534  คน จํานวนผูควบคุม และผูฝกซอมนักกีฬา  3,094  คน รวมท้ังหมด 11 ,628  คน  การติดตามและ
ประเมินผลครั้งนี้  เปนการติดตาม เชิงปริมาณ ซ่ึงไดกําหนดหัวขอและ วิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ดังตอไปนี้ 
  1.  ประชากร  
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล  
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  4.  การวิเคราะหขอมูล  
  5.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  6.  การนําเสนอ 
 
1.  ประชากร (Population)     

ประชากรกลุมตัวอยาง  คือ  เด็กนักเรียน เยาวชน ผูดูแลนักกีฬา ประชาชนบุคคลท่ัวไป
ท่ีมารวม การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก             
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” ระหวางวันท่ี       
20 – 30  ตุลาคม  2558  และผูมีสวนเก่ียวของในการดําเนินโครงการ  โดยกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ
ท่ีตอบแบบสอบถามฯ จํานวน  600  ราย 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ไดแก   แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด 
แบบมีโครงสราง  เพ่ือเปดโอกาสใหประชา ชนสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ   ได แบบสอบถามมีท้ังหมด     
3  สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 
สวนท่ี 3  ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวม การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 
ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558 และผูมีสวนเก่ียวของ
ในการดาํเนินโครงการ แบบสอบถาม  แบบมีโครงสรางปลายปดและปลายเปด ใหผูเขารวมโครงการตอบ 
ตามแบบท่ีกําหนดไว เก็บรวบรวมแบบสอบถาม กลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในสวนของคําถามปลายเปด 
จะไดดําเนินการเก็บขอมูล  ขอคิดเห็นตางๆ  ของผูเขารวมโครงการโดยละเอียด 
 
4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  เก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558 
 
5.  การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะห
ขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปใชสถิติแบบแจกแจงความถ่ี และรอยละ สวนขอมูลประเด็น
คําถามจากแบบสอบถาม ใชในการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนคําถาม
แบบปลายปดจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึก 

เกณฑคะแนนท่ีใชในการวัดความพึงพอใจ  กําหนดใหแตละประเด็นคําถามมี  5  ระดับ  การวัด
เปนชวงสเกล (Interval Scale)  จากการสรางคําถามตามแนวของ  Likert Scale   มีคําตอบใหเลือก  5  
ระดับ  มีเกณฑการใหคา ดังนี้ 

 

 คะแนน   ระดับความคิดเห็น  
5  คะแนน   พอใจมากท่ีสุด  

  4  คะแนน   พอใจมาก  
  3  คะแนน   พอใจปานกลาง  
  2  คะแนน   พอใจนอย  
  1  คะแนน   พอใจนอยท่ีสุด  
 
จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน  5  ระดับ  คาเฉลี่ย( x ) 

ทิพยา  กิจวิจารณ  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551(หนา 123-124  อางอิงมา
จาก  วาณี  แสนมหาชัย)  ดังนี้ 

 

  ระดับคะแนน ( x )    แปลผล  
4.51 - 5.00  คะแนน ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด  
3.51 - 4.50  คะแนน ระดับความพึงพอใจ  มาก  
2.51 - 3.50  คะแนน ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
1.51 - 2.50  คะแนน ระดับความพึงพอใจ  นอย  
0.00 - 1.50  คะแนน ระดับความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 

     รายงานการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังที่ 33 ประจําป พ.ศ. 2558 
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6.  การนําเสนอ 
จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีรอยละในเชิงพรรณนา           

ในบทท่ี  2 ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบตางๆ ไดจาก
แบบสอบถาม  ของประชากร คาสถิติท่ีใชจะเปน คาเฉลี่ย คารอย และสรุปผลการติดตามในภาพรวม      
จะแสดงอยูในบทท่ี  3  แลวรวบรวมเปนรูปเลม รายงานผูบริหาร และลงใน  Website ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือเผยแพรใหประชาชน และผูสนใจทราบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายงานการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังที่ 33 ประจําป พ.ศ. 2558 



หนา้  4  

 
 

บทที่  2 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย           
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” 
ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดแจกแบบสอบถามและ
ไดรับกลับคืนมาท้ังสิ้น  450  ชุด ผลการติดตาม และประเมินผลฯ สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 

 

 สวนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 
สวนท่ี  3  ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 

สวนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลเก่ียวกับ เพศ  อายุ  การศึกษา 
สถานภาพ  เขารวมโครงการในครั้งนี้ในฐานะอะไร ท่ีอยู  ขอมูลปรากฏดังนี้ 

 

(n = 450) 
ท่ี                                       รายการ จํานวน รอยละ 
 (คน)  
1.  เพศ   
          ชาย 232 51.56  
          หญิง 218 48.44 

รวม 450 100.00 
2.  อาย ุ   
          ไมเกิน  20  ป 294 65.33 
           21- 30 ป 33 7.33 
           31- 40 ป 46 10.22 
           41- 50 ป 44 9.78  
           51- 60 ป 31 6.89 
           60  ปข้ึนไป 2 0.44 

รวม 450 100.00 
 
 
 
 
 
 

     รายงานการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังที่ 33 ประจําป พ.ศ. 2558 
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(n = 450) 
ท่ี                                       รายการ จํานวน  รอยละ 
 (คน)  
3.  ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 38  8.44 
          มัธยมศึกษา/เทียบเทา 260  57.78 
          อนุปริญญา/เทียบเทา 12  2.67 
          ปริญญาตรี 66  14.67 
          สูงกวาปริญญาตรี 74  16.44 

รวม 450 100.00 
4.  สถานภาพ   
          ประชาชนท่ัวไป 78 17.33 
          ผูบริหาร/ผูบริหารสถานศึกษา อปท. 24 5.33 
          สมาชิกทองถ่ิน 3 0.67 
          ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน 99 22.00 
          ขาราชการ/พนักงานสวนภูมิภาค 14 3.11 
          พนักงานเอกชน/หางราน 5 1.11 
          นักเรียน/นักศึกษา 227 50.44 

รวม 450 100.00 
5.  เขารวมโครงการในครั้งนี้ในฐานะ   
          นักกีฬา    278 61.78 
          โคช/ผูดูแลนักกีฬา 135 30.00 
          กองเชียร 16 3.56 
          คนดูท่ัวไป 21 4.66 

รวม 450 100.00 
6.  ท่ีอยู   
          จังหวัดขอนแกน 28 6.22 
          จังหวัดกาฬสินธุ  27 6.00 
          จังหวัดชัยภูมิ  41 9.11 
          จังหวัดนครพนม  5 1.11 
          จังหวัดนครราชสีมา  67 14.89 
              จังหวัดบุรีรัมย  1 0.22 
          จังหวัดมหาสารคาม  21 4.67 
          จังหวัดมุกดาหาร  2 0.44 
          จังหวัดยโสธร  10 2.22 
          จังหวัดรอยเอ็ด  14 3.11 
          จังหวัดเลย  15 3.33 
          จังหวัดศรีสะเกษ  35 7.78 

     รายงานการติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย คร้ังที่ 33 ประจําป พ.ศ. 2558 
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          จังหวัดสกลนคร  39 8.67 
          จังหวัดสุรินทร  1 0.22 
          จังหวัดหนองคาย  18 4.00 
          จังหวัดหนองบัวลําภู  9 2.00 
          จังหวัดอํานาจเจริญ  13 2.89 
          จังหวัดอุดรธานี 61 13.56 
          จังหวัดอุบลราชธานี   43 9.56 

รวม 450 100.00 
 

จากตาราง ท่ี 1    ผูเขารวมโครงการ จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 
“ไดโนเสารเกมส”  กลุมตัวอยางท้ังหมด  450 คน  เปนชาย  232  คน คิดเปนรอยละ 51.56  เปนหญิง 
218 คน  คิดเปนรอยละ 48.44  มีอายุต่ํากวา 20 ป มากท่ีสุด  294  คน คิดเปนรอยละ 65.33  รองลงมา
อยูในชวงอายุ  30 - 40 ป  46  คน คิดเปนรอยละ 10.22  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา        
มากท่ีสุด  260  คน คิดเปนรอยละ  57.78  รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี 74 คน คิดเปนรอยละ  16.44 
สถานภาพ นักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด  227  คน  คิดเปนรอยละ 50.44  รองลงมา  ขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถ่ิน  99  คน  คิดเปนรอยละ 22.00  เขารวมโครงการในครั้งนี้ในฐานะ นักกีฬามากท่ีสุด  278  คน 
คิดเปนรอยละ 61.78 รองลงมา โคช/ผูดูแลนักกีฬา 135 คน  คิดเปนรอยละ 30.00  ท่ีอยูจังหวัด
นครราชสีมา มากท่ีสุด  67 คน คิดเปนรอยละ 14.89 รองลงมา จังหวัดอุดรธานี  61 คน  คิดเปนรอยละ 
13.56  
 

สวนท่ี  2  ผลการวิเคราะหระดับความความพึงพอใจของผูรวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” ในดานการจัดสถานท่ี ขอมูลปรากฏดังนี้ 

                                                                                                              

  ความพึงพอใจของผูเขารวมงานดานสถานท่ี 
  

ระดับความพึงพอใจ 
(n = 450) 

 

  ( x )    S.D. แปลผล 
1 การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ี

จัดการแขงขัน 
4.15 0.753 มาก 

2 ความพอเพียงของสถานท่ีพักนักกีฬา และท่ีนั่งชมของผู
เขาชมการแขงขัน 

4.05 0.805 มาก 

3 ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี และสนามแขงขัน 4.12 0.839 มาก 
4 ความพอเพียง ความสะดวก และจํานวนของหองน้ํา 

หองสุขา 
3.69 0.946 มาก 

5 ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬา แตละชนิดกีฬา 3.52 0.913 มาก 
 รวม 3.90 0.851 มาก 
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จากตาราง ท่ี 2  พบวา ระดับความ พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ จัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ครั้งท่ี  33  ประจําปการศึกษา 2558 “ ไดโนเสารเกมส ”  มีคาเฉลี่ยรวม ในการจัดงานดานสถานท่ี          
อยูในระดับมาก  ( x  = 3.90, S.D. 0.851) และเม่ือพิจารณาในรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ีจัดการแขงขัน อยูในระดับมาก  ( x  = 4.15, S.D. 0.753) 
รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี  และสนามแขงขัน  อยูในระดับมาก                 
( x  = 4.12, S.D. 0.839)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬา       
( x  = 3.52, S.D. 0.913)   
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของ ผูเขารวมโครงการ จัดการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก              
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา  2558 “ไดโนเสารเกมส”      
ดานการจัดการแขงขัน ขอมูลปรากฏดังนี้ 

 
 ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

     ดานการจัดการแขงขัน  
        ระดับความพึงพอใจ 
              (n = 450) 

  ( x )          S.D.         แปลผล 
1 ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธใน

การเขารวมโครงการ 
3.94 0.856 มาก 

2 ระยะเวลาในการแขงขันมีความเหมาะสม 4.14 0.752 มาก 
3 ตาราง โปรแกรมจัดการแขงขันกีฬา มีความชัดเจน 4.11 0.864 มาก 
4 จํานวน และประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความ

เหมาะสม 
4.18 0.749 มาก 

5 ความพรอมของวัสด/ุอุปกรณ ใชในการแขงขัน 4.16 0.837 มาก 
 รวม 4.10 0.811 มาก 

  
จากตารางท่ี 3   พบวา ระดับความ พึงพอใจ ของผูเขารวมโครงการ จัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ครั้งท่ี  33  ประจําปการศึกษา  2558  “ ไดโนเสารเกมส ”  มีคาเฉลี่ยรวม ในดานการจัดการแขงขัน      
อยูในระดับมาก  ( x  = 4.10, S.D. 0.811)  และเม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  จํานวน  
และประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความเหมาะสม  อยูในระดับมาก  ( x  = 4.18, S.D. 0.749) รายการท่ีมี
คาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ใชในการแขงขัน อยูในระดับมาก  ( x  = 4.16, S.D. 0.837)  
และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธในการเขารวมโครงการ    
( x  = 3.94, S.D. 0.856)   
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ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของ ผูเขารวมโครงการ จัดการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  33  ประจําปการศึกษา  2558 “ไดโนเสารเกมส”              
ดานการอํานวยความสะดวก  ขอมูลปรากฏดังนี้  

                                                                                                              
 ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

  ดานการอํานวยความสะดวก 
         ระดับความพึงพอใจ 
               (n = 450) 

  ( x )          S.D.         แปลผล 
1 การตอนรับ การประสานงาน การอํานวยความสะดวก

แกผูเขารวมงาน/นักกีฬา 
4.11 0.784 มาก 

2 การบริการน้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ 3.92 0.870 มาก 
3 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับ

สนามแขงขัน 
3.97 0.871 มาก 

     
4 การประสานงานของเจาหนาท่ีสนามแขงขันมีความ

สะดวก รวดเร็ว 
3.93 0.861 มาก 

5 โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด 4.02 0.851 มาก 
 รวม 3.99 0.847 มาก 

  
จากตารางท่ี 4   พบวา  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  33  ประจําปการศึกษา       
2558  “ ไดโนเสารเกมส ”  มีคาเฉลี่ยรวมในดานการอํานวยความสะดวก  อยูในระดับมาก  ( x  = 3.99, S.D. 0.847) 
และเม่ือพิจารณาในราย ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การตอนรับ การประสานงาน การอํานวย
ความสะดวกแกผูเขารวมงาน/นักกีฬา  อยูในระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. 0.784)  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา 
คือ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับสนามแขงขัน  ( x  = 3.97, S.D. 0.871) และ
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริการน้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ ( x  = 3.92,S.D. 0.870)  
โดยภาพรวมท้ังหมดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.02,S.D. 0.851) 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 33 ประจาํป
การศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” ในภาพรวมการจัดงาน 

(n = 450) 

ขอความ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด
(1) 

หมายเหตุ 

1.ดานสถานท่ี 
   1.1  การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ีจัดการ 
         แขงขัน 

151 
33.56 

231 
51.33 

56 
12.44 

10 
2.22 

2 
0.44 

 

   1.2  ความพอเพียงของสถานท่ีพักนักกีฬา และท่ีน่ังชมของผูเขา   
         ชมการแขงขัน 

146 
32.44 

190 
42.22 

105 
23.33 

8 
1.78 

1 
0.22 

 

   1.3  ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี และสนามแขงขัน 161 
35.78 

202 
44.89 

69 
15.33 

14 
3.11 

4 
089 

 

   1.4  ความพอเพียง ความสะดวก และจํานวนของหองนํ้า หองสุขา 94 
20.89 

176 
39.11 

133 
29.56 

41 
9.11 

6 
1.33 

 

   1.5  ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬา แตละชนิดกีฬา 112 
24.89 

181 
40.22 

127 
28.22 

24 
5.33 

6 
1.33 

 

2. ดานการจัดการแขงขัน 

   2.1  ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธในการเขา 
         รวมโครงการ 

115 
25.56 

226 
50.22 

80 
17.78 

25 
5.56 

4 
0.89 

 

   2.2  ระยะเวลาในการแขงขันมีความเหมาะสม 154 
34.22 

213 
47.33 

76 
16.89 

6 
1.33 

1 
0.22 

 

   2.3  ตาราง โปรแกรมจัดการแขงขันกีฬา มีความชัดเจน 172 
38.22 

174 
38.67 

86 
19.11 

16 
3.56 

2 
0.44 

 

   2.4  จํานวน และประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความเหมาะสม 161 
35.78 

223 
49.56 

56 
12.44 

8 
1.78 

2 
0.44 

 

   2.5  ความพรอมของวัสด/ุอุปกรณ ใชในการแขงขัน 174 
38.67 

194 
43.11 

67 
14.89 

10 
2.22 

5 
1.11 

 

3. ดานการอํานวยความสะดวก 

   3.1  การตอนรับ การประสานงาน การอํานวยความสะดวกแก 
         ผูเขารวมงาน/นักกีฬา 

141 
31.33 

235 
52.22 

62 
13.78 

6 
1.33 

6 
1.33 

 

   3.2  การบริการนํ้าดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืน  ๆ 114 
25.33 

216 
48.00 

97 
21.56 

15 
3.33 

8 
1.78 

 

   3.3  ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับ  
         สนามแขงขัน 

132 
29.33 

200 
44.44 

96 
21.33 

17 
3.78 

5 
1.11 

 

   3.4  การประสานงานของเจาหนาท่ีสนามแขงขันมีความสะดวก  
         รวดเรว็ 

118 
26.22 

213 
47.33 

93 
20.67 

22 
4.89 

4 
0.89 

 

   3.5  โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด 134 
29.78 

215 
47.78 

81 
18.00 

14 
3.11 

6 
1.33 
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จากตารางท่ี 5   พบวา ผลการประเมิน โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งท่ี 33 ประจาํป
การศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอปรากฏ ดังนี้  

 
1. ดานการจัดสถานท่ี  
    1.1 การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ีจัดการแขงขัน กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  จํานวน  231  คน  คิดเปนรอยละ 51.33   
    1.2 ความพอเพียงของสถานท่ีพักนักกีฬา และท่ีนั่งชมของผูเขาชมการแขงขัน  กลุม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  190  คน  คิดเปนรอยละ  42.22   
    1.3 ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี และสนามแขงขัน กลุมผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  202  คน  คิดเปนรอยละ 44.89 
    1.4 ความพอเพียง ความสะดวก และจํานวนของหองน้ํา หองสุขา กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  176  คน  คิดเปนรอยละ 39.11 
    1.5 ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬา แตละชนิดกีฬา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  181  คน  คิดเปนรอยละ 40.22 
 
2. ดานการจัดการแขงขัน 
    2.1 ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธในการเขารวมโครงการ กลุม

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  226  คน  คิดเปนรอยละ 50.22 
    2.2 ระยะเวลาในการแขงขันมีความเหมาะสม กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก  จํานวน  213  คน คิดเปนรอยละ 47.33 
    2.3 ตาราง โปรแกรมจัดการแขงขันกีฬา มีความชัดเจน กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  174  คน คิดเปนรอยละ 38.67 
    2.4   จํานวน และประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความเหมาะสม  กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  223  คน คิดเปนรอยละ 49.56 
    2.5 ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ใชในการแขงขัน กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  194  คน คิดเปนรอยละ 43.11 
 
3. ดานการอํานวยความสะดวก 
    3.1 การตอนรับ การประสานงาน การอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมงาน/นักกีฬา 

กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  จํานวน  235  คน  คิดเปนรอยละ 52.22   
    3.2 การบริการน้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  216  คน  คิดเปนรอยละ  48.00   
    3.3 ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับสนามแขงขัน กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  200  คน  คิดเปนรอยละ 44.44 
    3.4 การประสานงานของเจาหนาท่ีสนามแขงขันมีความสะดวก รวดเร็ว กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  จํานวน  213  คน  คิดเปนรอยละ 47.33 
    3.5 โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด กลุมผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 47.78 
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บทที่ 3 
 

สรุปผลการติดตาม 
 
 การติดตามและ ประเมินผล โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส”          
ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบระดับความพึงพอใจของผูเขารวม งานโครงการ และ
เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในครั้งตอไป  เครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการใชแบบ   สอบถาม  เด็กนักเรียน เยาวชน ผูดูแลนักกีฬา  ประชากรกลุม
ตัวอยาง จํานวน  450  ราย  โดยเจาหนาท่ีและคณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ ไดดําเนินการติดตามฯ 
เสร็จเรียบรอย สรุปผลการติดตามฯ ตามหัวขอดังนี้ 
 

  1.  วัตถุประสงค  
  2.  สรุปผล 
  3.  อภิปรายผล  
  4.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
1.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  1.  เพ่ือตองการทราบระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงานโครงการ 
  2.  เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในครั้งตอไป  
 
2.  สรุปผลการติดตาม 

การติดตามและประเมินผล โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 
“ไดโนเสารเกมส”  ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       
ทําการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแจกแบบสอบถามใหกับ  เด็กนักเรียน เยาวชน โคชนักกีฬา
ประชา ชนผูเขารวม โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยฯ  
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  450  คน  แบบสอบถามมี  3  สวน ดังนี้ 

 

สวนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงานโครงการ 
สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป ผูตอบแบบสอบถาม  

กลุมตัวอยางท้ังหมด 450 คน  เปนชาย 232 คน คิดเปนรอยละ 51.56 เปนหญิง 218 คน 
คิดเปนรอยละ 48.44   มีอายุอยู ต่ํากวา 20 ป มากท่ีสุด  294   คน คิดเปนรอยละ 65.33  รองลงมาอยู
ในชวงอายุ 30 - 40 ป  46 คน คิดเปนรอยละ 10.22  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา  มากท่ีสุด  
260  คน คิดเปนรอยละ 57.78  รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี 72 คน คิดเปนรอยละ 16.00 
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สถานภาพนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด  227  คน  คิดเปนรอยละ 50.44  รองลงมา  ขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถ่ิน  99  คน คิดเปนรอยละ 22  เขารวมโครงการในครั้งนี้ในฐานะ นักกีฬา มากท่ีสุด  278  คน    
คิดเปนรอยละ 61.78 รองลงมา โคช/ผูดูแลนักกีฬา  135  คน  คิดเปนรอยละ 30.00  ท่ีอยู จังหวัด
นครราชสีมา มากท่ีสุด  67  คน คิดเปนรอยละ 14.89 รองลงมา จังหวัดอุดรธานี  61  คน  คิดเปนรอยละ 
13.56 

 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน  โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 
2558 “ไดโนเสารเกมส” ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558 

 

พบวา เด็กนักเรียน เยาวชน ผูดูแลนักกีฬา ประชาชนท่ีเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส”  มีความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ังสามดานมีผล สรุป ดังตอไปนี้ 

 

2.1  ดานการจัดสถานท่ี   พบวา ผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจาํป
การศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” มีคาเฉลี่ยรวม ในการจัดงานดานสถานท่ี อยูในระดับ มาก และเม่ือ
พิจารณาในรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ในการจัดสถานท่ี
จัดการแขงขันอยูในระดับมาก รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี และ
สนามแขงขัน อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬา  

 

2.2  ดานการจัดการแขงขัน   พบวา ผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 33 ประจําป
การศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” มีคาเฉลี่ยรวม ในดานการจัดการแขงขัน อยูในระดับ มาก               
และเม่ือพิจารณาในราย ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ จํานวน และประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมี
ความเหมาะสม อยูในระดับมาก  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา  คือ ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ใชในการ
แขงขัน อยูในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธ
ในการเขารวมโครงการ 

 

2.3  ดานการอํานวยความสะดวก   พบวาผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  รอบคัดเลือก  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 33 
ประจําปการศึกษา  2558 “ไดโนเสารเกมส”  มีคาเฉลี่ยรวม ในดานการอํานวยความสะดวก อยูใน      
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาในราย ดานพบวา  ดาน ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การตอนรับ การประสานงาน   
การอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมงาน/นักกีฬา  อยูในระดับมาก รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับสนามแขงขัน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริการ
น้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ โดยภาพรวมท้ังหมดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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3. อภิปรายผล 

 
จากการติดตามและประเมินผลระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการจัดการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส”  ระหวางวันท่ี  20 – 30  ตุลาคม  2558   มีประเด็น
นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

จากการติดตามและประเมินผล พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี 33 ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส” ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก   
ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาการเตรียมความพรอมในดานตางๆ  

ดานการจัดสถานท่ีจัดการแขงขัน ความพอเพียงของสถานท่ีพักนักกีฬา และท่ีนั่งชมของผูเขา
ชมการแขงขัน  ความพรอมและมาตรฐานของสถานท่ี สนามแขงขัน ความพอเพียง ความสะดวก          
ของจํานวนของหองน้ํา หองสุขา ระยะหางสถานท่ีแขงขันกีฬา แตละชนิดกีฬา มีการเตรียมความพรอมดาน
สถานท่ี สถานท่ีพักนักกีฬา ควรจัดท่ีพักใหอยูในบริเวณตัวเมืองเพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาแขงขัน 
สถานท่ีพักชมของผูเขาชมการแขงขัน อัศจรรยดานมีหลังคามีความแออัดมาก เนื่องจากจํานวนผูเขาชมมี
เปนจํานวนมาก รวมท้ังจํานวนหองน้ําภายในสนามแขงขันควรจัดใหมีไวบริการเปนจุด ระยะหางของ
สนามแขงขันกีฬาแตละประเภทหางไกลกันมาก ควรจัดสนามแขงขันกีฬารวมไวในบริเวณเดียวกันหรือ
สนามใกลเคียง เพ่ือไมใหเด็กเสียโอกาสในการแขงขัน 

ดานการจัดการแขงขัน  พบวานักกีฬา เยาวชน และประชาชนท่ีรวมงานมีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมากจาก  ความชัดเจน การประสานงาน การประชาสัมพันธใน
การเขารวมระยะเวลาในการจัดการแขงขันมีความเหมาะสม ตาราง โปรแกรมจัดการแขงขันกีฬา มีความ
ชัดเจน จํานวนและประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขันมีความเหมาะสม ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ ใชในการ
แขงขัน ควรมีการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามากกวานี้ ตารางโปรแกรมการแขงขันไมชัดเจน ควรติดตั้ง
โปรแกรมการแขงขันไวหนาสนามทุกจุด เพ่ือความสะดวกของนักกีฬาและประชาชนท่ีตองการเขาชมการ
แขงขัน อุปกรณการแขงขันกีฬาบางประเภทมีนอยไมเพียงพอกับนักกีฬาเพ่ือฝกซอมและทําการแขงขัน 

ดานการอํานวยความสะดวก  พบวานักกีฬา เยาวชน และประชาชนมารวมโครงการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  การตอนรับ การประสานงาน การอํานวยความ
สะดวกแกผูเขารวมงาน/นักกีฬา การบริการน้ําดื่ม ณ สนามแขงขัน และสวัสดิการอ่ืนๆ ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางไปมาระหวางท่ีพักกับสนามแขงขัน การประสานงานของเจาหนาท่ีสนามแขงขันมีความ
สะดวก รวดเร็ว การบริการน้ําดื่ม ณ สนามแขงขันควรมีจุดใหบริการน้ําดื่มสําหรับนักกีฬาหลายๆจุด  
เพราะสนามแขงขันมีบริเวณกวาง ดานแพทยสนามยังมีไมเพียงพอ สนามแขงขันกีฬาแตละประเภทหางไกล 
ควรมีการจัดสนามกีฬารวมไวในบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียง เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเขารวมการ
แขงขันไดทันเวลา 
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เพ่ือปรับปรุงการจัดงานในครั้งตอไป 
 

1. ขอเสนอแนะจาก นักกีฬา เยาวชน ประชาชนท่ีมารวมงาน 
1.1  มีการเปลี่ยนสนามการแขงขันบอยๆ 
1.2  สนามวอลเลยบอลชายหาดน้ําท่ีใชสําหรับลางตัวนักกีฬาไมเพียงพอมีจุดเดียวอยากใหมี

เพ่ิม 
1.3  หองน้ําล็อคไมได หองท่ีล็อคไดเวลาเปดประตูเปดออกไมได 
1.4  ความพรอมในดานท่ีพักควรเพียงพอกวานี้ บริการหองน้ํา/ท่ีอาบน้ําตองสะดวกกวานี้ 
1.5  ปญหาเรื่องน้ําใชไมเพียงพอ 
1.6  ควรปรับปรุงสภาพอากาศภายในโรงยิมท่ีทําการแขงขัน 
1.7  ท่ีพักอยูหางไกลจากสนามแขงขันทําใหไปถึงสนามกีฬาลาชา 
1.8  ควรมีปายประชาสัมพันธการแขงขันใหมากกวานี้ 
1.9  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ควรประสานกับสถานท่ีพักนักกีฬาใหมีสภาพ

คลองตัวมากกวานี้ 
1.10  ท่ีพักไมพรอมเก่ียวกับ หองน้ํา และน้ํา ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนไมมีน้ําอาบน้ําใช  

 ขอใหปรับปรุงแกไขเปนอยางยิ่ง 
1.11   อุปกรณการแขงขันกีฬาตองมีมากกวานี้ เชน ลูกทุมน้ําหนัก จักร และแหลน ไมเพียงพอ 

กับนักกีฬา 
1.12   เฉพาะกรีฑาควรมีสถานท่ีพักใกลสนามควรมีรถบริการรับสงสนามกีฬาสวัสดิการน้ําดื่ม  

  ควรประชาสัมพันธใหชัดเจน 
1.13   เรื่องรายชื่อนักกีฬาตกหลนเปนจํานวนมากท้ังท่ีเอกสารนักกีฬาสงมากอนแลว  
1.14   ตองการใหปรับปรุงเรื่องคณะกรรมการในการตัดสินไมอยากใหเปนเด็กๆ  มาทํางาน

เพราะเปนกีฬาระดับชาติ 
1.15   สถานท่ีประชุมยังไมพรอม 
1.16   ท้ิงชวงการแขงขันกรีฑาบางประเภทนานเกินไปปายประชาสัมพันธนอยไป 
1.17   สนามแขงขันกีฬาแตละสนามหางไกลกันทําใหตองเสียโอกาสในการแขงขันกีฬา  
1.18   ท่ีพักแออัดเนื่องจากอยูรวมกันหลายโรงเรียนการดูแลในเรื่องขยะยังไมท่ัวถึง  
1.19   สถานท่ีพักนักกีฬาควรจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย สถานีอนามัยไวคอย 

  บริการ 
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บรรณานุกรม 
 

1  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.    คูมือการแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แหงประเทศไทย  ประจําปการศึกษา  2556 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน : ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   การแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แหงประเทศไทย  รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  33  

ประจําปการศึกษา  2558 “ไดโนเสารเกมส” 
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ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย                               

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ท่ี 33 

ประจําปการศึกษา 2558 “ไดโนเสารเกมส”













 

 
 
 

การติดตามและประเมินผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย   

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 33  

ประจําปการศึกษา  2558   

 

คณะท่ีปรึกษา 

1.  ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

2.  นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ    รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

3.  นางวัชราภรณ  ผองใส    รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

4.  นายวัฒนา  ชางเหลา    รอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

5.  นางพัฒนาวดี  จันทรนวล    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

6.  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

7.  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

8.  นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

1.  นายอดุลย  คามดิษฐ   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประธานกรรมการ  

2.  นายเดชคํารณ  สิงคลีบุตร   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ  

3.  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ   สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ  

4.  นายบรรเลง  ศรีภา   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ  

5.  นายบุญมา  นามวงษา   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
6.  ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน         กรรมการ 

7.  โยธาธิการและผังเมือง         กรรมการ 

8.  นายประสิทธ์ิ  อุดมธนะธีระ  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  กรรมการ  
9.  รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

10. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

11. นายเพ็ชร  มูลปอม   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   กรรมการ 

 

คณะทํางาน 

1.  นายประเสริฐ  ชมนาวัง   นักบริหารงานนโยบายและแผน  7   คณะทํางาน  

2.  นางนวลมณ ี เหลากุนทา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว   คณะทํางาน 

3.  นางพวงเพชร  เมืองสนธ์ิ   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว    คณะทํางาน 
4.  นายอภิเดช  สุระมณี   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว   ค ณะทํางาน 

5.  นางรุงฤทัย  ดํารงชัย   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   คณะทํางาน 
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