4.5 ผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทศบาลเมืองกระบี่
โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559
๑. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนสนใจและหันมาออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อและเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนรวมทั้งองค์กรอื่นๆ
3. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาเซปักตะกร้อให้มีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับที่
สูงขึ้นต่อไป
๒. เป้าหมาย
จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทศบาลเมืองกระบี่โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559 แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จากัดฝีมือ
2. รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จากัดฝีมือ (เฉพาะนักกีฬาเซปักตะกร้อในจังหวัดกระบี่)
3. รุ่นเยาวชนไม่เกิน 16 ปี (เฉพาะนักกีฬาเซปักตะกร้อในจังหวัดกระบี่)
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 3 ตาแหน่ง ทุกรุ่น
1. รางวัลตาแหน่งตัวเสิรฟ์ยอดเยี่ยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2. รางวัลตาแหน่งตัวชงยอดเยี่ยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
3. รางวัลตาแหน่งตัวทายอดเยี่ยม ได้รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
๓. งบประมาณดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินการ/สถานที่ดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

จานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง 250,285 บาท
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
- จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.00 น.
- จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงยิม สวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่

๔. ผลผลิต
1. รุ่นไม่จากัดฝีมือ (เฉพาะนักกีฬาภายในจังหวัดกระบี่)
1.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ทีม วาสนาแอร์
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ศิริพานิช A
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เกาะลันตา
1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม รวมศิลป์
2. รุ่นไม่จากัดฝีมือ
2.1 รางวัลชนะเลิศ
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2
2.4 รองชนะเลิศอันดับ 3

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

ทีม ตะกร้อคลองท่อม
ทีม เจ้าท่าภูมิภาค A
ทีม เจ้าท่าภูมิภาคกระบี่ B
ทีม มาเลเซีย B

3. รางวัลตาแหน่งยอดเยี่ยม รุ่นไม่จากัดฝีมือ (เฉพาะนักกีฬาภายในจังหวัดกระบี่)
3.1 ตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยม
ได้แก่ นายณัฐดนัย เจียวก๊ก ทีม วาสนาแอร์
3.2 ตัวชงยอดเยี่ยม
ได้แก่ นายอภิวัฒน์ คงทอง ทีม ศิริพานิช A
3.3 ตัวทายอดเยี่ยม
ได้แก่ นายธวัชชัย หลานสัน ทีม วาสนาแอร์
4. รางวัลตาแหน่งยอดเยี่ยม รุ่นไม่จากัดฝีมือ
4.1 ตัวเสิร์ฟยอดเยี่ยม
ได้แก่ นายสมรัช วิสุทธ์ ทีม ตะกร้อคลองท่อม
4.2 ตัวชงยอดเยี่ยม
ได้แก่ นายธวัชชัย คงภักดี ทีม ตะกร้อคลองท่อม
4.3 ตัวทายอดเยี่ยม
ได้แก่ นายอลงกรณ์ รักเถาว์ ทีม ตะกร้อคลองท่อม
๕. ผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบส ารวจโครงการจั ด การแข่ งขั น เซปั ก ตะกร้ อ เทศบาลเมื อ งกระบี่ โอเพ่ น คั พ
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2559
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสารวจ
จานวน (คน)
ร้อยละ

๑. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

46
56
102

45.10
54.90
100

59
28
10
2
1
2
102

57.80
27.40
9.80
2
1
2
100

5
32
25
4
31
5
102

4.90
31.40
24.50
3.90
30.40
4.90
100

8
1
3
6
84
102

7.80
1
2.90
5.90
82.40
100

๒. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
๓. การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ระดับอนุปริญญา/ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
รวม
๔. อาชีพหลัก
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
พนักงานราชการ/พนักงานจ้าง/พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 อายุต่ากว่า 20 ปี
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
ตารางที่ 2 ประเด็นคาถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ

รายการ
1. ท่านคิดว่าสถานที่ในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (แสงสว่าง
เครื่องขยายเสียง และสถานที่ในภาพรวม) ณ โรงยิมสวนสาธารณะ
ธารา มีความเหมาะสม เพียงใด
2. ท่ านคิ ด ว่าสนามแข่ง ขัน กี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ มี ค วามพร้อ มตาม
มาตรฐานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ขนาดสนาม, เสา, ตาข่าย)
เพียงใด
3. ท่ า นคิ ด ว่ า อุ ป กรณ์ ใ นการแข่ ง ขั น ตะกร้ อ เช่ น ลู ก ตะกร้ อ
ได้มาตรฐานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ มีเพียงพอเพียงใด
4. ท่ า นคิ ด ว่ า ระยะเวลาในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ
ระยะเวลา 2 วัน เพียงพอและเหมาะสม เพียงใด
5. ท่านคิดว่ากรรมการตัดสิน หรือผู้ตัดสินทาหน้าที่ตามกติกาในการ
แข่งขันตะกร้อ เพียงใด
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และ
การบริการเครื่องดื่มในการจัดการแข่งขัน เพียงใด
7. ท่านคิด ว่าการแข่งขัน เซปักตะกร้อท าให้เกิดความรัก สามัค คี
และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพียงใด
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมการ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพียงใด
9. ความพึงพอใจภาพรวม

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
(%)
กลาง
(%)
(%)
(%)

น้อย
ที่สุด
(%)

65.70

24.50

8.80

1

-

39.20

48.10

12.70

-

-

61.80

33.30

4.90

-

-

44.10

41.20

11.80

2.90

-

58.80

36.30

4.90

-

-

45.10

45.10

8.80

1

-

68.60

29.40

1

1

-

51

38.20

6.90

2.90

1

58.80

35.30

4.90

1

-

ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สถานที่ในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (แสงสว่าง เครื่องขยายเสียง
และสถานที่ในภาพรวม) ณ โรงยิมสวนสาธารณะธารา มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.70
๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีความพร้อมตามมาตรฐานสหพันธ์เซปัก
ตะกร้อนานาชาติ (ขนาดสนาม, เสา, ตาข่าย) ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.10
๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อุปกรณ์ในการแข่งขันตะกร้อ เช่น ลูกตะกร้อ ได้มาตรฐานสหพันธ์
เซปักตะกร้อนานาชาติ มีเพียงพอ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.80
๔. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระยะเวลา 2 วัน
เพียงพอและเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.10
๕. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กรรมการตัดสิน หรือผู้ตัดสินทาหน้าที่ตามกติกาในการแข่งขันตะกร้อ
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.80
๖. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และการบริการเครื่องดื่มใน
การจัดการแข่งขัน ในระดับมากและมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 45.10
๗. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การแข่งขันเซปักตะกร้อทาให้เกิดความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.60
๘. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค วามพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้เข้าร่วมการกิจ กรรมแข่งขันกีฬ า
เซปักตะกร้อ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51
๙. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.80
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๑. กรรมการทุกคนมีอัธยาศัยดี
๒. ดีใจแทนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เทศบาลเมืองกระบี่มีการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทาให้เยาวชนหันมา
เล่นกีฬามากกว่าเล่นเกมส์อื่น ควรจัดทุกปี
๓. ควรจัดให้มีประเภทหญิงด้วย
๔. เครื่องขยายเสียงควรแยกส่วนกัน ระหว่างส่วนของการตัดสินกับส่วนของการประชาสัมพันธ์
๕. อากาศร้อนอบอ้าว
๖. ควรจัดประเภทของการแข่งขันตะกร้อให้มากกว่านี้ จะได้มีนักกีฬาในจังหวัดเพิ่มขึ้น
๗. ควรมีพื้นที่ด้านหลังสนามตะกร้อให้กว้างกว่านี้ นักกีฬาจะวิ่งเก็บลูกได้สะดวก

