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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเด็ก เยาวชน และประชาชน 

กิจกรรม   การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ประจ าปี 2562 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕9 
 “การจัดการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
เองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เหตุผล : กีฬา ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ กล่าวคือ
ช่วยให้มคีวามรู้ความสามารถ และน าความรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ประจ าวันได้ ดังนั้น การจัดการแข่งขันกีฬา
กลุ่มนักเรียนถือเป็นคุณค่าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  คือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขัน
กีฬา  ซึ่งถือว่าจ าเป็นและส าคัญมาก นักเรียนสามารถน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์จริงได้     
เช่น การรู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย  มีความเคารพในกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับกีฬา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รัก ความสามัคคี และร่วมมือซึ่งกันและกัน  คุณลักษณะเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับการปลูกฝังในการแข่งขัน
กีฬาได้อย่างดี ตลอดถึง การท าให้เด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี 2562 ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง  
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  
 4. เพ่ือคัดเลือกหาตัวนักกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร 
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3.กลุ่มเป้าหมาย 
 - นักเรียน บุคลากร พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่จัด : จัดการแข่งขันกรีฑาในรุ่นอายุ ดังนี้ 
 1. รุ่นอายุไม่เกิน  ๔ ปี  ชาย-หญิง 
 ๒. รุ่นอายุไม่เกิน  ๕ ปี  ชาย-หญิง 
 3.รุ่นอายุไม่เกิน  ๖ปี   ชาย-หญิง 
 ๔. รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี  ชาย-หญิง 
 ๕. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี  ชาย-หญิง 
 6. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  ชาย-หญิง 
 ๗. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  ชาย-หญิง 
 ๘. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  ชาย-หญิง 
 ๙. รุ่นอายุไม่เกิน 1๘ ปี  ชาย-หญิง 
 
5. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขันฯ 
 ๒. แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬา 
 ๓. ขออนุมัติโครงการฯ 
 ๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  เพ่ือชักข้อมความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖. จัดท าหนังสือขอสนับสนุนต ารวจจราจรเพื่อปิดกั้นถนน 

๗. จัดท าหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันฯ 
๘. จัดท าหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันฯ 
๙ จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันๆ 
๑๐. จัดท าโปรแกรมการแข่งขันฯ 
๑๑. จัดเตรียมสนามแข่งขันและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันฯ 
๑๒. ด าเนินการตามโครงการฯ 
๑๓. สรุปและประเมินผลการแข่งขันๆ 

 
6.ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ   
 วันที่ 22 - 23  สิงหาคม  25602  
 
7. สถานทีด่ าเนินโครงการ  
  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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8. งบประมาณ 
 งบประมาณแหล่งที่มา ตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พศ. ๒562   ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวขน  และประชาชน    งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๘๗,๑๐๐.- บาท  โอนเพิ่ม  ๖๒,๙๐๐.-  บาท คงเหลือ  ๑๕๐,๐๐๐. บาท  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้มีโอกาสน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง 
 ๒. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 ๓. นักเรียนได้รู้จักใช้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติ 
 ๔.ได้ตัวแทนนักกีฬาทีมทศบาลมืองทุ่งสง เพ่ือส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร   
 
 
แผนการประเมินโครงการ 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 

กิจกรรม   การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม   การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอด
แบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม   
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  โดยได้ทอด
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 88 ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ 88 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผลการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม   การจัดการแข่งขัน
กีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมิน
มีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม   การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสน าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  และเพ่ือคัดเลือกหาตัว
นักกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เ พ่ือส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร 
 ในครั้งนี้  ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม   การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2562 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียน บุคลากร พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขัน
กีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมนักเรียน บุคลากร พนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ในครั้งนี้ ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
บ้านนาเหนือ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 
2562   

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน บุคลากร พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง  และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขัน
กีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 
100 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 88 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 88   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562  
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬา
ก ลุ่ ม นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 2   ใ น ค รั้ ง นี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
 
 



๖ 
 

๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2562  แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

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 
โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปี 2562  
 

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 34 38.60 
         หญิง 54 61.40 

รวม 88 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

54    คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 ตามล าดับ 
 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 20 ปี 76 86.40 
20 – 29 ปี  9 10.20 
30 – 39 ปี 3 3.40 
40 – 49 ปี   - - 
50 – 59 ปี                        - - 
60 ปี ขึ้นไป  - - 

รวม 88 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน           

76 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40 รองลงมาระบุว่ามีอายุ 20 – 29 ปี จ านวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20
และล าดับสุดท้ายระบุว่ามีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน   3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  - - 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล   12 13.60 
นักเรียน  76 86.40 
ประชาชน  - - 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 88 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นนักเรียน จ านวน 76  คน 

คิดเป็นร้อยละ 86.40 รองลงมาระบุว่าเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 13.60  
 
 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนได้
มี โอกาสน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิต
จริง เพียงใด 

4.41 0.72 88.20 มาก 

2.จากการ เข้ า ร่ วม โครงการ  ท่ านคิดว่ า เป็นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เพียงใด 

4.56 0.76 91.20 มากที่สุด 

3.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนได้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดเพียงใด 

4.69 0.53 93.80 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถคัดเลือกหาตัว
นักกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือส่งเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย   รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร 
เพียงใด 

4.59 0.72 91.80 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในขบวน
พาเหรดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเพียงใด 

4.60 0.74 92.00 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.69 91.40 มากที่สุด 



๙ 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติดเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในขบวนพาเหรดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสงเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถคัดเลือกหาตัวนักกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬาทีม
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย   รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

4. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

5. จากการเข้าร่วมโครงการ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนได้มี โอกาสน าความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ในชีวิตจริง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 

 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.65 0.48 93.0 มากที่สุด 

2.สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมเพียงใด 4.43 0.58 88.60 มาก 
3.ล าดับ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.50 0.50 90.00 มาก 

4.การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.70 0.49 94.00 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ  มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.78 0.44 95.60 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.50 92.24 มากที่สุด 
 
 
 



๑๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่       

ในครั้งนี้  มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

3. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. ล าดับ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
5. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของภาพรวมโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562    
 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562   ทั้ง 2 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ 4.57 0.69 91.40 มากที่สุด 
ตอนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.61 0.50 92.24 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.60 91.82 มากที่สุด 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของภาพรวมโครงการ ทั้ง 2 ด้าน  
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อย
ได้ดังนี ้

๑. ตอนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย  4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  ในครัง้นี้  
คิดเป็นร้อยละ  91.82  
ซึ่งอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

 



๑๑ 
 

 
ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 

กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บรรยากาศขบวนพาเหรดของโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๒ 
 

 

  บรรยากาศขบวนพาเหรดของโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๓ 
 

 

  บรรยากาศขบวนพาเหรดของโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๔ 
 

 

  ขบวนพาเหรดของโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เคลื่อนขบวนมา   

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๑๕ 
 

 

  

 
 

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี  ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจดักิจกรรม 

การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรยีนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปี 2562 
 

 
 

นายกัมปนาท  อดิเทพวรพันธ์ ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เป็นประธานกลา่วเปิดกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรยีนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2562 

 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ    



๑๗ 
 

 

  

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาประเภทกระโดดไกล 
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๑๘ 
 

 

 

  
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา 

 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๑๙ 
 

 

  
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาประเภทเปตอง 

 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๒๐ 
 

 

  
บรรยากาศกองเชียร์ 

 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๒๑ 
 

 

  บรรยากาศการมอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักกีฬา 
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  



๒๒ 
 

 

บรรยากาศพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2562 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 


