
 

 

 
 
 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เฉพาะปี 2562) มีจ านวน จ านวน 377 โครงการ  น าไปสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 372 โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 9 
โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน ปัญหาเด็กจมน้ าในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีสถิติ

การจมน้ าเสียชีวิตอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทุกกลุ่มอายุ เฉลี่ยปีละประมาณ 3000 - 4000 ราย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปียังคงมีสถิติค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาสถิติการเสียชีวิตอาจจะดูลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ก่อน (699 รายจากปกติปีละ 1000 กว่าราย) แต่ยังคงอยู่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดย    ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ จังหวัดนครราชสีมากรุงเทพมหานคร 
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุดรราชธานีและขอนแก่น มีจ านวนการเสียชีวิตมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 5 ปี : ปี 
2547 - 2551) ในขณะที่ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม มีเด็กตกน้ า จมน้ า สูงเกือบ 500 คน 
แหล่งน้ าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ าจมน้ าสูงสุดคือ แหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือสระว่ายน้ าร้อยละ 
5.4  และอ่างเก็บน้ าร้อยละ 2.5 ค่าเฉลี่ย 10 ปี (2541-2550) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้พยายาม
ออกมาให้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า แต่สถิติการเสียชีวิตก็ยังไม่ลดลงเท่าที่ควร อาจจะเนื่องมาจากบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังขาดองค์ความรู้ที่น ามาถ่ายทอดต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่อยู่ตาม
โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความส าคัญและ
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลดการสูญเสีย
ชีวิต พิการหรือทุพพลภาพจากการจมน้ า ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่สามารถป้องกันได้ จึงได้จัดท า โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า และการช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้นขึ้น เพ่ือลดปัญหาการจมน้ าในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ “ฝกึอบรมเสรมิสรา้งทกัษะการเอาชวีิตรอดจากการจมน า้ 
และการชว่ยเหลอืคนจมน า้บื องตน้ ” 

” 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาคุณภาพชวีติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
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และเยาวชน อันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ า ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

2. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
2.1 เพ่ือให้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า 
2.2 เพ่ือให้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอด      
จากการจมน้ าและการช่วยเหลือคนจมน้ าเบื้องต้น รุ่นที่ 1 - 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ      
พึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน    114 
ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหา
ค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 72 63.2 
หญิง 42 36.8 
รวม 114 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 72 ราย คิดเป็น  ร้อย
ละ 63.2 เพศหญิง 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.8 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 113 99.1 
21 - 30 ปี 1 0.9 
31 – 4๐ ป ี 0 0 
4๑ – 5๐ ป ี 0 0 
5๑ – 6๐ ป ี 0 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 114 ๑๐๐ 
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จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 113 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา 21 - 30 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9  

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 88 77.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 24 21.1 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 1.8 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับปริญญาตรี 0 0 
ระดับปริญญาโท 0 0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 114 100 
   

จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
88 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8     
 

ตารางท่ี ๑.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 81 71.1 

อ าเภอแม่จัน 8 7.0 
อ าเภอแม่สาย 0 0 

อ าเภอเชียงแสน 1 0.9 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 1 0.9 

อ าเภอพาน 3 2.6 

อ าเภอป่าแดด 1 0.9 

อ าเภอแม่สรวย 2 1.8 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 4 3.5 

อ าเภอแม่ลาว 5 4.4 

ตารางท่ี ๑.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 3.5 

อ าเภอเวียงแก่น 3 2.6 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0.9 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  0 0 

รวม 114 100 
   

จากตารางที่ ๑.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
81 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอ าเภอแม่ลาว 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4  ตามล าดับ 

 

 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า 

114 100 0 0 0 0 

2. เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

พื นฐานในการช่วยเหลือ ผู้จมน ้าและการ

ปฐมพยาบาลเบื องต้น 

113 99.1 0 0 1 0.9 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า จ านวน 114 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้พื นฐานในการช่วยเหลือ ผู้จมน ้าและ  การปฐม
พยาบาลเบื องต้น จ้านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.1  
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

69 
(60.5) 

31 
(27.2) 

14 
(12.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 57 
(50.0) 

45 
(39.5) 

12 
(10.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 51 
(44.7) 

45 
(39.5) 

16 
(14.0) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

68 
(59.6) 

40 
(35.1) 

6 
(5.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม       

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 87 
(76.3) 

27 
(23.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและ

ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

84 
(73.7) 

28 
(24.6) 

1 
(0.9) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 

7. การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ

การช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า 

89 
(78.1) 

23 
(20.2) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. ฝึกปฏิบั ติ การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ   

การช่วยฟื้นคืนชีพจากการจมน ้า 

82 
(71.9) 

27 
(23.7) 

3 
(2.6) 

2 
(1.8) 

0 
(0) 

9. ฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด

จากการจมน ้า 

85 
(74.6) 

24 
(21.1) 

4 
(3.5) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
59 

(51.8) 
44 

(38.6) 
8 

(7.0) 
3 

(2.6) 
0 
(0) 

11. การให้บริการและอ้านวยความสะดวก    

ของเจ้าหน้าที ่ 

69 
(60.5) 

35 
(30.7) 

9 
(7.9) 

1 
(0.9) 

0 
(0) 
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จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบรรยาย 
“การปฐมพยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมา 
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.3  และฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อ
เอาชีวิตรอดจากการจมน ้า จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.6  ตามล าดับ  
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.48 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.39 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ  4.27   0.76  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั้งนี้ 

 4.54  0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.76 0.42 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและทักษะ

การเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

4.71 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและ    

การช่วยฟื้น คืนชีพจากการจมน ้า 

4.76 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8 . ฝึ กปฏิ บั ติ  ก ารปฐมพ ยาบาล เบื อ ง ต้นและ          

การช่วยฟื้นคืนชีพจากการจมน ้า 

4.65 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ฝึกปฏิบั ติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด     

จากการจมน ้า 

4.69 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 4.39 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

1 1 . ก าร ให้ บ ริ ก า รแ ละอ้ าน วยค วาม สะดวก         

ของเจ้าหน้าที ่ 

4.50 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี , การบรรยาย “การปฐมพยาบาลเบื องต้นและการช่วย      ฟื้น

คืนชีพจากการจมน ้า” รองลงมา การบรรยาย “ภัยทางน ้า การป้องกันและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า” 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และฝึกปฏิบัติทักษะ การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดโครงการขึ นอีกเพ่ือต่อยอด 
- ควรมีการใช้สระว่ายน ้าที่ใหญ่กว่านี  
- ระยะเวลาในการจัดโครงการควรด้าเนินการให้เร็วกว่านี  

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพ้ืนฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วย
ย่อยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะ
คุณลักษณะที่งดงามของความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของครอบครัวและการพัฒนา
ครอบครัวเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายและบั่น
ทอนครอบครัว พร้อมทั้งเพ่ิมปัจจัยเกื้อหนุน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัว สร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ที่จ าเป็นส าหรับครอบครัวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มแข็งและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 

สื่อ เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนมากข้ึนและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากสื่อมากที่สุด คือกลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะกลุ่มเด็กยังไม่มีประสบการณ์ ยังไม่รู้จักการแยกแยะโดยเฉพาะเด็ก
ที่ชอบดูโทรทัศน์หรือวิดีโอจนติด พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจากการเลียนแบบสื่อ ท าให้เด็กขาดพัฒนาการทาง
สังคมขาดทักษะในการอยู่ร่วมกัน และการปรับตัวในสังคม เพราะหมกมุ่นกับการดูโทรทัศน์  ติดเกมส์ อิทธิพลของ
การโฆษณาสินค้าในสื่อท าให้เกิดการใช้จ่ายแบบบริโภคนิยม เด็กอ่านหนังสือน้อยลง เพราะให้ความสนใจกับสื่อ
มากกว่า ส่งผลกระทบให้เด็กขาดพัฒนาการในเรื่องภาษา และอิทธิพลของสื่อและโฆษณาจะส่งผลให้เด็กๆ รับเอา
วัฒนธรรมโดยไม่รู้จักเลือก  

ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 17 ,16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (27) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกครอบครัว ใน
จังหวัดเชียงราย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวใช้สื่อในยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

“รู้เท่าทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี” และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ถาโถมเข้ามา 
   2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี คนในครอบครัวรู้ถึงความรัก
ความห่วงใยที่มีต่อกัน 
   2.3 เพ่ือให้สมาชิกของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และปราศจากความรุนแรง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬา อนุบาลฟันน้ านม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง ท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 104 34.7 
หญิง 196 65.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 196 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 65.3  เป็นเพศชาย จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

0 – 10 ปี 91 30.3 
11 – 20 ป ี 3 1.0 
21 – 30 ป ี 27 9.0 
31 – 40 ป ี 104 34.7 
41 – 50 ป ี 61 20.3 

มากกว่า 50 ปี 14 4.7 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.7  รองลงมา  มีอายุ 0 - 10 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  และอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับอนุบาล 92 30.7 
ระดับประถมศึกษา 10 3.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 4.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 35 11.7 
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ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดับปริญญาตรี 88 29.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 33 11.0 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุบาล  จ านวน 92 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30.7  รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 0.4 
ข้าราชการ 17 5.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 12 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 55 18.3 
เกษตรกร 26 8.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 54 18.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 19 6.3 
รับจ้างทั่วไป 16 5.3 
นักเรียน 97 32.3 
อ่ืนๆ 3 1.0 

รวม 300 100 

  จากตารางท่ี 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.3  รองลงมา  มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  และอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ   
  

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 168 56.0 

อ าเภอแม่จัน 17 5.7 

อ าเภอแม่สาย 5 1.7 

อ าเภอเชียงแสน 3 1.0 

อ าเภอเชียงของ 1 0.3 

อ าเภอเทิง 30 10.0 

อ าเภอพาน 18 6.0 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอป่าแดด 6 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 5 1.7 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 3 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 13 4.2 

อ าเภอแม่ลาว 2 0.7 

อ าเภอขุนตาล 9 3.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 0.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 0.7 

อ าเภอดอยหลวง 9 3.0 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 56  รองลงมา มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเทิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และ
ภูมิล าเนาอยูอ่ าเภอพาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  
ของเด็กช่วงปฐมวัย 

298 99.3 1 0.4 1 0.3 

2.เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี สร้างความมี
น้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 

296 98.7 3 1.0 1 0.3 

3.เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มี
ทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

295 98.3 3 1.0 2 0.7 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 99.3  จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็ก
ช่วงปฐมวัย  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 98.7  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
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และความสามัคคีในหมู่คณะ  และคิดเป็นร้อยละ 98.3  เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถ
พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
การประสานงาน 

4.32 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.37 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.28 0.84 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านกิจกรรม    

4.ขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม 4.18 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

5.การแข่งขันฟุตบอล 5 คน 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6.การแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง 4.41 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7.การแข่งขันเดินตัวหนอน 4.39 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8.การแข่งขันวิ่งเก็บของ 4.41 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
9.การแข่งขันวิ่งระยะสั้น 20 เมตร 4.42 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10.การแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก 4.40 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11.ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.71 0.85 มีความพึงพอใจมาก 
12.ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.99 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

13.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.73 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแข่งขันวิ่ง   
ระยะสั้น 20 เมตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  รองลงมา  การแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง, การแข่งขันวิ่งเก็บของ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41  และการแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ตามล าดับ 
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ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ส่วนที่ 4 อ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท าทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/130 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

การกีฬาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพราะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็น เด็ก  เยาวชนและประชาชน ปัจจุบันรัฐบาลเน้นการสร้างสุขภาพในภาคประชาชน  กิจกรรมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพ
ร่างกาย  กิจกรรมการออกก าลังกายและนันทนาการจะช่วยพัฒนาประชากรในชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วย
พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  พัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข  สนุกสนานเพลิดเพลินและคลายความเครียด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ได้
ตระหนัก ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขด้วยกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนและสังคม  จึงได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช้ชื่อโครงการว่า “มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย”   

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  รู้จักการให้อภัย  มีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข 
 
 
 
 
 

โครงการ “มหกรรมกฬีาจังหวัดชยีงราย ” 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจในการจัด โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย  ในครั้งนี้              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น าข้อมูล ที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ   

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 49 81.7 
หญิง 11 18.3 
รวม 60 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 49 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 81.7 เพศหญิง 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 39 65.0 
21 - 30 ปี 8 13.3 
31 – 4๐ ป ี 5 8.3 
4๑ – 5๐ ป ี 5 8.3 
5๑ – 6๐ ป ี 2 3.3 

มากกว่า 60 ปี 1 1.7 
รวม 60 ๑๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 39 ราย      คิด
เป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอายุ 31 - 4๐ ปี ,   4๑ - 
5๐ ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 

หน้า ๙๙ 



 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 5 8.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 12 20.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 25 41.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 1.7 
ระดับปริญญาตรี 13 21.7 
ระดับปริญญาโท 4 6.7 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 60 100 
   

จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับปริญญาตรี  จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.7 และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0  

 
  ตารางที่ ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 5 8.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 3.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 2 3.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 8.3 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

0 
1 
1 

44 

0 
1.7 
1.7 

73.3 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 60 100 
   

จากตารางที่ ๑.๔   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 44 ราย คิด
เป็นร้อยละ 73.3 รองลงมา ข้าราชการ , ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน , ลกูจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 39 65.0 

อ าเภอแม่จัน 3 5.0 
อ าเภอแม่สาย 1 1.7 

อ าเภอเชียงแสน 3 5.0 

อ าเภอเชียงของ 1 1.7 

อ าเภอเทิง 4 6.7 

อ าเภอพาน 1 1.7 

อ าเภอป่าแดด 2 3.3 

อ าเภอแม่สรวย 1 1.7 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 1 1.7 

อ าเภอแม่ลาว 1 1.7 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ  3 5.0 

รวม 60 100 

จากตารางท่ี ๑.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงรายจ านวน 
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา อ าเภอเทิง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอ าเภอ     แม่จัน , 
อ าเภอเชียงแสน , อื่นๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย 

60 100 0 0 0 0 

2 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก  เย าวชน แ ละ
ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จัก 
การให้อภั ย มีคุณ ธรรมจริยธรรมและ       
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 

58 96.7 2 3.3 0 0 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคนทุกเพศ
ทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง 
และมีความสุข 

60 100 0 0 0 0 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก้าลังกายเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย,   เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคง และมีความสุข จ้านวน 60 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรัก ความสามัคคี รู้จัก การให้อภัย มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

22 
(36.7) 

27 
(45.0) 

11 
(18.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

20 
(33.3) 

32 
(53.3) 

8 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั งนี  

26 
(43.3) 

26 
(43.3) 

8 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      

4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 18 
(30.0) 

33 
(55.0) 

7 
(11.7) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

5. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 19 
(31.7) 

33 
(55.0) 

6 
(10.0) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

6. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 16 
(26.7) 

35 
(58.3) 

7 
(11.7) 

2 
(3.3) 

0 
(0) 

7. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 18 
(30.0) 

33 
(55.0) 

7 
(11.7) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

8. การแข่งขันกีฬาเปตอง 19 
(31.7) 

29 
(48.3) 

9 
(15.0) 

3 
(5.0) 

0 
(0) 

9. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 22 
(36.7) 

28 
(46.7) 

10 
(16.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 16 
(26.7) 

31 
(51.7) 

11 
(18.3) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

11. การแข่งขันกีฬาเทนนิส 14 
(23.3) 

33 
(55.0) 

11 
(18.3) 

2 
(3.3) 

0 
(0) 

12. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 18 
(30.0) 

71 
(71.0) 

19 
(19.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 29 
(48.3) 

21 
(35.0) 

10 
(16.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

14. การให้บริการและอ้านวยความสะดวก    

ของเจ้าหน้าที ่ 

29 
(48.3) 

22 
(36.7) 

9 
(15.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดการแข่งขัน , การให้บริการและอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.3 รองลงมา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั งนี  จ านวน 26 ราย   คิดเป็นร้อยละ 43.3 
และกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน , การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จ านวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 ตามล าดับ  
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

4.18 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

4.20 0.65 มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มคีวามพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการครั งนี  

4.30 0.69  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4.10 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4.13 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

6. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 4.08 0.71 มีความพึงพอใจมาก 

7. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 4.10 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

8. การแข่งขันกีฬาเปตอง 4.06 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

9. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 4.20 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

10. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 4.00 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

11. การแข่งขันกีฬาเทนนิส 3.98 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

12. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 4.08 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน 4.31 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

14. การให้บริการและอ้านวยความสุขของเจ้าหน้าที ่ 4.33 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 การให้บริการและอ้านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี รองลงมา ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการ
แข่งขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั งนี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
ตามล าดับ  
 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 
- สนามแข่งขันกีฬาบางชนิดคับแคบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการติดพัดลมหรือให้บริการด้านพัดลมในโรงยิม 

***************************************************** 
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ภาพกิจกรรม 
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