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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล  
 สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาวิวัฒน์ จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
เกษตรกรรมและเป็นสังคมเกษตรกรรม และเป็นสังคมอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีการด ารงชีวิตใน
สังคมและสภาพแวดล้อมท าให้ภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นใช้เวลาส่วนมากไปกับการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวท า
ให้หลายคนไม่ใส่ใจต่อการออกก าลังกาย ซึ่งอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างบางคนเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อิริยาบถในชีวิตประจ าวันก็เป็นก าลังกายแล้ว จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบปัญหาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความเครียดและโรคมะเร็ง เป็นต้น 

การส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัว เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งเพราะการออกก าลังกาย นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย
แข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสิ่งส าคัญการออกก าลังกายช่วยลดความเสี่ยง   
ต่อการเกิดโรคหลายอย่างต่อร่างกายดังนั้น งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดโครงการ “รวมพลคนรัก
กีฬาสีเมืองทุ่งสง” ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อรณรงค์ส่งเริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การเล่นพื้นบ้าน  

 
3.เป้าหมาย 
 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 20 ชุมชน ๆ ละ 15 คน รวมจ านวน 400 คน 
 
4.วิธีด าเนินโครงการ 
 1. จัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 

2. จัดการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ 
มอบหมาย 

3. เดินรณรงค์ เชิญชวนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในเขตย่านตลาดการค้า ประสานงานหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

4. ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น วิ่งเปี้ยวผลัดผ้า ตีกอล์ฟชาวสวน วิ่งกระสอบ ปิดตาตีปีบ 
ส าเลียงไข่ โยน-รับไข่เร็ว ตักน้ าใส่ขวด และวิ่งผลัดกินวิบาก 

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
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5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ข้อมูลเชิงปริมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

 
3.ความพึงพอใจ 

- ร้อยละความพึงพอใจชองประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 
6.ระยะเวลาด าเนินโครงการและสถานที่ด าเนินการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
 
7.สถานที่ด าเนินการ 

โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง
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8.แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม 

 
 

รายละเอียดกจิกรรม  
 (ผลผลิต) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖1 พ.ศ.  ๒๕๖2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

โครงการรวมพลคนรักกีฬา
เมืองทุ่งสง 

- จัดท าโครงการฯ เพื่อเสนอ
ขอรั บความ เห็ นชอบและ
อนุมัติโครงการ 

5๐,๐๐๐  กอง
สวัสดิการ

สังคม 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

            

- -จัดการประชุม ชุมชน) 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
เพื่ อ เป็นการซักซ้อมความ
เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

               

- เดินรณรงค์ เชิญชวนการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
เ ข ต ย่ า น ต ล า ด ก า ร ค้ า
ประส านง านหน่ วย งานที่
เกี่ยวข้อง , เตรียมวัสดุอุปกรณ ์

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- ด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- ติ ดตามและประ เมิ นผล
โครงการฯ 
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9.งบประมาณ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณประจ าปี 2560 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ตั้งไว้ 50,000 บาท 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คน 70 บาท จ านวน 400 คน (1มื้อ)  เป็นเงิน 28,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25 บาท จ านวน 400 คน (2มื้อ) เป็นเงิน 20,000 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ       เป็นเงิน 2,000 บาท 

 รวมเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้) 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด 

2. ท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
3. ท าให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ และความส าคัญของกีฬาพ้ืนบ้านมากข้ึน 

 
11.การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผล โดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยงานวิจัยและประเมินผล      
กองวิชาการและแผนงาน 
 
แผนการประเมินโครงการ 
 
12.วัตถุประสงค์การประเมิน 
 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

 
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
 1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการและจัดเก็บแบบสอบถาม โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากการทอดแบบสอบถาม  จ ำนวน 100 
ชุด ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำมได้ 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86  และได้
ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการรวม
พลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง   รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ส่งเริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์การเล่นพื้นบ้าน 
  ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมือง
ทุ่งสง มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เป็นการประเมินผลด้านประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
โครงการในครั้งต่อไป 
 ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 20 ชุมชน ๆ ละ 15 คน รวมจ านวน 400 คน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง   

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  ประกอบด้วย 
ส าเนาโครงการฯ และก าหนดการของโครงการฯ 
          ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง   
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๓. ประชากร 
ผู้ เข้าร่วมโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  ในวันที่  20 กรกฎาคม ๒๕62 จากการทอด

แบบสอบถาม ทั้งหมด 100 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 86 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
         เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการจัดโครงการรวมพลคนรัก
กีฬาเมืองทุ่งสง  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย  นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผล ประเด็นความคิดเห็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและ

สถานที่  แ ละข้ อ เ สนอแนะ อ่ืน  ๆ  ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โค ร งกา รฯ  ในครั้ ง นี้  ส า ห รั บค า ถ ามปลายปิ ด 
ใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความ
คิดเห็น 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหา
ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและ
การบรรยาย 
  
 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  (   )    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง  แบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     
 

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

 

ระดับมากท่ีสุด 
ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 
ระดับน้อย 
ระดับน้อยที่สุด 
 



๗ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง 

 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 29 33.70 
         หญิง 57 66.30 

รวม 86 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่  1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิ ง จ านวน           

57  คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และเป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.20 
20 – 29 ปี 2 2.30 
30 – 39 ปี 8 9.30 
40 – 49 ปี  32 37.20 
50 – 59 ปี                       27 31.40 
60 ปี ขึ้นไป 16 18.60 

รวม 86 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 40 – 49 ปี จ านวน           

32  คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลงมาระบุว่าอายุ 50 – 59 ปี   จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 
ระบุว่าอายุ 60 ปีขึ้นไป  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ระบุว่าอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.30 ระบุว่าอายุ 20 – 29 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30  และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุต่ ากว่า 
20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  1 1.20 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล  11 12.80 
ประชาชน   74 86.00 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 86 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นประชาชน จ านวน           

74  คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมาระบุว่าเป็น เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 11  คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.80 ระบุว่าเป็นคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการ  ท่านคิดว่าเป็นการรณรงค์ 
ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพเพียงใด 

4.58 0.64 91.60 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
เพียงใด 

4.33 0.85 86.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การเล่นกีฬาพ้ืนบ้านเพียงใด 

4.67 0.54 93.40 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการเดินรณรงค์ เชิญ
ชวนการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพในเขตย่านตลาดการค้า
มีประโยชน์เพียงใด 

4.56 0.75 91.20 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน ว่ิงเปี้ยวผลัดผ้า มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.62 0.74 92.40 มากที่สุด 

6.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน ตีกอล์ฟชาวสวน  มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.73 0.54 94.60 มากที่สุด 

7.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  ว่ิงกระสอบ มีความเหมาะสมเพียงใด 
 

4.70 0.60 94.00 มากที่สุด 
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อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม  มีความคิดเห็น ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ตีกอล์ฟชาวสวน  มีความเหมาะสม
เพียงใด    ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  ว่ิงกระสอบ มีความเหมาะสม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การเล่นกีฬาพ้ืนบ้านเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมาก  

4. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน วิ่งเปี้ยวผลัดผ้า มีความเหมาะสม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการ  ท่านคิดว่าเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการเดินรณรงค์ เชิญชวนการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพใน
เขตย่านตลาดการค้ามีประโยชน์เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  ปิดตาตีปีบ มีความเหมาะสมเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมาก 

8. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  ล าเลียงไข่ มีความเหมาะสมเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 

9. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  โยน – รับไข่เร็ว มีความเหมาะสม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 

10. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. 
ร้อยละ ระดับ 

ความคิดเห็น 
8.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  ปิดตาตีปีบ มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.55 0.64 91.00 มากที่สุด 

9.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  ล าเลียงไข ่มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.45 0.59 89.00 มาก 

10.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  โยน – รับไข่เร็ว มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.40 0.66 88.00 มาก 

11.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  ตักน้ าใส่ขวด มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.23 0.63 84.60 มาก 

12.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน ว่ิงผลัดกินวิบาก มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.27 0.52 85.40 มาก 

รวม 4.51 0.64 90.15 มากที่สุด 



๑๐ 
 

11. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน วิ่งผลัดกินวิบาก มีความเหมาะสม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

12. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  ตักน้ าใส่ขวด มีความเหมาะสมเพียงใด  
ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการและสถานที ่
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ในครั้งนี้ 

มีความพึงพอใจในภาพรวม ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับมาก 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมาก 
3. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมาก 
4. ล าดับ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
5. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที ่
ตารางท่ี 6 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง ทั้ง 2 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.ตอนที ่2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 4.51 0.64 90.15 มากที่สุด 
2.ตอนที ่3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.57 0.50 91.40 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.57 90.76 มากที่สุด 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด 4.58 0.52 91.60 มากที่สุด 
2.สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมเพียงใด 4.37 0.57 87.40 มาก 
3.ล าดับ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมเพียงใด 4.47 0.50 89.40 มาก 

4.การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด 4.64 0.51 92.80 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด 4.79 0.44 95.80 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.50 91.40 มากที่สุด 



๑๑ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง 

ทั้ง 2 ตอน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

1. ตอนที่ 3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. ตอนที ่2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ   

ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 90.76 
 



๑๒ 
 

ประมวลภาพโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุง่สง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เทศบาลเมืองทุ่งสง ก าหนดจัดโครงการรวมพลคนรกักีฬาเมืองทุ่งสงขึ้น  
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  มีการตั้งขบวนพาเหรดจากส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาชมุชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ร่วมเดินขบวนพาเหรดมุ่งหน้าไปยังโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง  



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดโครงการรวมพลคนรกักฬีาเมืองทุ่งสง โดยมี  
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี
เปิดในนครั้งน้ี โดยมคีณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล ผู้ควบคุมทีม ผู้
ฝึกสอน และนักกีฬาชมุชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ณ โรงยิมเนเซียม

เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562             



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการจัดโครงการรวมพลคนรักกฬีาเมืองทุ่งสง  ได้ด าเนินงานจัดการแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านหลากหลายประเภท เช่น วิ่งเป้ียวผลัดผ้า ตีกอล์ฟชาวสวน วิ่งกระสอบ 

ปิดตาตีปีบ ล าเลียงไข่ โยน-รับไข่เร็ว ตักน้ าใส่ขวด และวิ่งผลัดกินวิบาก   
สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และสัมพันธไมตรีให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการจัดโครงการรวมพลคนรักกฬีาเมืองทุ่งสง  ได้ด าเนินงานจัดการแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านหลากหลายประเภท เช่น วิ่งเป้ียวผลัดผ้า ตีกอล์ฟชาวสวน วิ่งกระสอบ 

ปิดตาตีปีบ ล าเลียงไข่ โยน-รับไข่เร็ว ตักน้ าใส่ขวด และวิ่งผลัดกินวิบาก   
สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และสัมพันธไมตรีให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 


