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การกีฬาแห�งประเทศไทย 
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บทสรุปผู	บริหาร 
  
 งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป�นเลิศ กององค�กรและพัฒนากีฬาเป�นเลิศ ฝ�ายพัฒนากีฬา
เป�นเลิศ ได"ทําการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข.งขันกีฬา
เยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในการจัด          
การแข.งขันในด"านต.าง ๆ เช.น ด"านมาตรฐานของสถานท่ีและอุปกรณ�การแข.งขัน ด"านการจัดการแข.งขัน      
เป�นต"น รวมถึง ป)ญหา/อุปสรรค และข"อเสนอแนะในการจัดการแข.งขัน การสรุปผลการแข.งขัน                
จากการประเมินการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� และทําการเปรียบเทียบกับ    
การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง   
และครั้งท่ี 34 จังหวัดน.าน เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติในครั้งต.อไป   
ให"มีประสิทธิภาพ และได"มาตรฐานสากลยิ่งข้ึน   

ผลท่ีได"จากการติดตามประเมินผลเก่ียวกับป)ญหาและอุปสรรคในการจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชน
แห.งชาติครั้งนี้ พบว.า ถึงแม"จังหวัดเจ"าภาพเป�นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก แต.มีทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัด         
การแข.งขันอย.างเพียงพอ รวมถึงจังหวัดเจ"าภาพได"รับเลือกจากการกีฬาแห.งประเทศไทย ให"เป�นหนึ่งใน      
กลุ.มจังหวัด Sports City เป�นการตอกย้ําว.า จังหวัดเจ"าภาพ มีศักยภาพในการจัดการแข.งขันกีฬา ต้ังแต.
ระดับประเทศจนถึงระดับโลก เห็นได"จากท่ีจังหวัดเจ"าภาพได"จัดการแข.งขัน MotoGP 2018 ซ่ึงเป�นรายการ
แข.งขันในระดับโลก ทําให"เห็นถึงความพร"อมของจังหวัดเจ"าภาพ เช.น สถานท่ีจัดการแข.งขัน ท่ีพักนักกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา หน.วยงานต.างๆ เป�นต"น และจังหวัดเจ"าภาพได"จัดการแข.งขันหลักใน 4 อําเภอ ได"แก.
อําเภอเมือง อําเภอ ประโคนชัย อําเภอนางรอง และอําเภอกระสัง ซ่ึงถือเป�น 4 อําเภอหลักท่ีเป�นเมืองท.องเท่ียว     
มีความพร"อมในการรองรับผู"มาเยือนเป�นอย.างมาก รวมถึงแบ.งการแข.งขันบางชนิดกีฬาออกไปยังต.างจังหวัด
รอบๆ ได"แก.จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร จึงทําให"การจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 
35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� นักกีฬา ผู"ฝPกสอน ผู"ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข.งขัน ผู"แทน
สมาคมกีฬาแห.งประเทศไทย ผู"อํานวยการ/ผู"แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู"แทนสมาคมกีฬาแห.งจังหวัด      
และประชาชนท่ีเข"าร.วมในการแข.งขันมีความพึงพอใจในระดับมากจนถึงมากท่ีสุด โดยมีการเก็บรวบรวมข"อมูล
เก่ียวกับความพึงพอใจ และป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 
กับกลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.ม ได"แก. กลุ.มนักกีฬา กลุ.มผู"ฝPกสอน กลุ.มผู"ตัดสิน กลุ.มคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข.งขัน กลุ.มผู"แทนสมาคมกีฬาแห.งประเทศไทย กลุ.มผู"อํานวยการ/ผู"แทนสํานักงาน กกท. 
จังหวัด กลุ.มผู"แทนสมาคมกีฬาแห.งจังหวัด และกลุ.มประชาชน ท่ีเข"าร.วมการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ระหว.างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562 และนํามาสรุปผล พร"อมท้ังได"ทําการสรุปผล       
การแข.งขันจากการประเมินการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� และทําการ
เปรียบเทียบกับการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� 
และครั้งท่ี 34 น.านเกมส� 
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ด	านสถานท่ีและอุปกรณ�การแข�งขัน  
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.ม ส.วนใหญ.มีความพึงพอใจในด"านสถานท่ีและอุปกรณ�การแข.งขัน อยู.ในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องสถานท่ีท่ีใช"ในการจัดการแข.งขัน โดยกลุ.มตัวอย.างมีความเห็นว.าสถานท่ีมีความเหมาะสม
ในการนํามาใช"จัดการแข.งขันกีฬาในระดับชาติ ในเรื่องอุปกรณ�การแข.งขันกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เห็นว.ามีความ
เหมาะสมอยู.ในระดับท่ีดี มีเพียงไม.ก่ีชนิดกีฬาท่ีควรปรับปรุงแก"ไขสถานท่ีและอุปกรณ�การแข.งขัน เพ่ือยกระดับ
การจัดการแข.งขันให"มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน ยกตัวอย.างในเรื่องของสนามแข.งขันบางประเภทกีฬาท่ียังไม.ได"
มาตรฐาน เช.น พ้ืนสนามกับทางเดินรอบๆสนามแข.งขันไม.มีผ"าหรือวัสดุมากันทรายท่ีเข"าในสนามซ่ึงอาจส.งผลให"
นักกีฬาลื่นล"มหรือได"รับบาดเจ็บได" เป�นต"น และในเรื่องอุปกรณ�ประจําสนามแข.งขันแต.ละชนิดกีฬา ควรปรับปรุง
ซ.อมแซมให"อุปกรณ�มีความพร"อมใช"งาน อยู.เสมอ นอกจากนี้การให"ความสําคัญกับองค�ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีใช"
ในการแข.งขันไม.เหมาะสม เช.น ขนาดพ้ืนท่ีอาคารท่ีจัดการแข.งขัน (กว"าง x ยาว x สูง) คับแคบ องค�ประกอบ
ของห"องต.าง ๆ ในสนามแข.งขันไม.พร"อม เช.น ห"องพักนักกีฬา และห"องน้ํา เป�นต"น การจัดการกับแสงสว.าง
ภายนอกสนามแข.งขัน (ชนิดกีฬาในร.ม) ท่ีเข"ามารบกวนการเล.นของนักกีฬา ล"วนมีความสําคัญ ซ่ึงในการ
จัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติครั้งต.อไปควรมีการให"ความสําคัญในด"านนี้มากยิ่งข้ึน  
 

ด	านการจัดการแข�งขัน 
กลุ. ม ตัวอย. างท้ั ง 8 กลุ. ม  ส.วนใหญ. มีความพึงพอใจในด" านการจัดการแข. งขันอยู. ในระดับ                 

พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มส.วนใหญ.มีความรู"สึกว.าช.วงวันเวลาท่ีใช"ทําการแข.งขัน               
และโปรแกรมการแข.งขันมีความเหมาะสมเป�นอย.างมาก มีการจัดการแข.งขันออกมาได"อย.างลงตัวรวดเร็วและ
เหมาะสม ทางนักกีฬาและผู"ฝPกสอนรู"สึกขอบคุณในความต้ังใจของเจ"าภาพเป�นอย.างมาก แต.ในการจัดแข.งขัน
กีฬาบางชนิดอาจจะมีป)ญหาเกิดข้ึนมาบ"าง เนื่องมาจากจังหวัดเจ"าภาพยังเป�นน"องใหม.ในการจัดการแข.งขันกีฬา
ในระดับชาติ ทําให"อาจมีสิ่งท่ีขาดตกบกพร.องไปบ"างในบางจุด เช.น เรื่องของจํานวนสนามแข.งขันท่ีมีน"อยเกินไป
ในบางชนิดกีฬา ทําให"ต"องขยายระยะเวลาในการแข.งขันเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเจ"าภาพในการแข.งขันกีฬาเยาวชน
แห.งชาติครั้งต.อไป ควรศึกษาธรรมชาติการแข.งขันในแต.ละชนิดกีฬาให"เข"าใจเพ่ือจะได"วางแผนรองรับ        
การแข.งขันได"อย.างมีประสิทธิภาพต.อไป 

 
ด	านความพร	อมของเจ	าภาพ 
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มส.วนใหญ.มีความพึงพอใจในด"านความพร"อมของเจ"าภาพ อยู.ในระดับ          

พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มมีความคิดเห็นว.า จังหวัดเจ"าภาพมีการจัดการต"อนรับดูแล
นักกีฬา ผู"ฝPกสอน รวมท้ังผู"ท่ีมีส.วนเก่ียวข"องกับการแข.งขันไว"ได"อย.างดีมาก ทางจังหวัดเจ"าภาพได"มีการจัดรถไว"
รับ - ส.งนักกีฬาและผู"ฝPกสอนไปยังสนามกีฬาชนิดต.าง ๆ ท่ีอยู.ภายในและบริเวณรอบ ๆ อําเภอเมือง          
โดยนักกีฬาและผู"ฝPกสอนสามารถติดต.อขอใช"รถได"โดยไม.มีค.าใช"จ.ายใด ๆ ท้ังสิ้น เรื่องของการให"บริการ       
ทางการแพทย�ก็ได"รับการบริการท่ีดีมาก เนื่องจากเจ"าภาพได"มีการเตรียมแพทย� และพยาบาลเข"ามาดูแล      
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อยู.ภายในสนามกีฬา กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส.งต.อผู"บาดเจ็บหรือผู"ป�วยเข"าสู.โรงพยาบาลในเมืองได"ทันที 
ซ่ึงช.วยสร"างความเชื่อม่ันให"แก.ผู"ท่ีมีส.วนเก่ียวข"องกับการแข.งขันเป�นอย.างมาก  

 ในเรื่องของป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในด"านความพร"อมของเจ"าภาพจะเป�นเรื่องเก่ียวกับระยะทางของท่ีพัก
นักกีฬาในบางชนิดกีฬา กับสนามแข.งขันท่ีอยู.ไกลกัน ส.งผลให"ต"องใช"เวลาในการเดินทาง จํานวนน้ําด่ืมท่ีมีไม.
เพียงพอ รวมถึงเรื่องเก่ียวกับห"องน้ําภายในสนามกีฬาท่ีมีจํานวนไม.เพียงพอ ซ่ึงทางจังหวัดเจ"าภาพในครั้งต.อไป 
ควรจะนําป)ญหาเหล.านี้ไปพิจารณาแก"ไขและพัฒนาให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต.อไป เพ่ือไม.ให"เป�นป)ญหาท่ี     
เกิดข้ึนอยู.บ.อยครั้งในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ 
 

ด	านข	อมูลข�าวสาร การประชาสัมพันธ� ของจังหวัดเจ	าภาพ  
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มส.วนใหญ.มีความพึงพอใจในด"านข"อมูลข.าวสาร การประชาสัมพันธ� ของจังหวัด

เจ"าภาพ อยู.ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด โดยนักกีฬาและผู"ฝPกสอนมีความคิดเห็นว.า จังหวัดเจ"าภาพมีความใส.ใจ    
ในเรื่องการประชาสัมพันธ� มีการอัพเดทข.าวลงในเว็บไซต�เกมส�การแข.งขันอยู.ตลอดเวลา มีการใช"รถยนต�ขยาย
เสียงวิ่งประชาสัมพันธ�เกมส�การแข.งขันไปรอบๆตัวเมืองบุรีรัมย� เพ่ือสร"างบรรยากาศและเชิญชวนประชาชนให"
เข"ามาชมการแข.งขันในสนามกีฬาต.างๆ รวมท้ังร"านค"าและร"านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย� มีการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ�เกมส�การแข.งขันให"ประชาชนทุกภาคส.วนได"รับรู"และสร"างความสนใจให"กับประชาชนภายใน
จังหวัดได"เป�นอย.างมาก 

ในเรื่องของป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในด"านข"อมูลข.าวสาร การประชาสัมพันธ� ของจังหวัดเจ"าภาพ พบว.า        
การประชาสัมพันธ�ของป[ายบอกทางไปสนามแข.งขันท่ียังน"อยเกินไป รวมถึงการเชิญชวนผู"ชมเข"าสู.สนาม          
เพ่ือมีส.วนร.วมในการแข.งขันยังไม.ตรงตามจุดประสงค� ซ่ึงในบางชนิดกีฬายังขาดผู"ชมเข"าไปชมการแข.งขัน เช.น 
กีฬาซอฟท�เทนนิส เป�นต"น  

  
ด	านบรรยากาศ และสภาพแวดล	อมในการแข�งขัน 
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มส.วนใหญ.มีความพึงพอใจในด"านบรรยากาศ และสภาพแวดล"อมในการแข.งขัน 

อยู. ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มมีความคิดเห็นว.าจังหวัดบุรีรัมย� ถึงแม"ว.า            
จะเป�นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก แต.มีความพร"อมในการเป�นเจ"าภาพเป�นอย.างมาก และในช.วงท่ีจัดการแข.งขันครั้งนี้
ทําให"เห็นถึงความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดท่ีให"การต"อนรับนักกีฬา ผู"ฝPกสอนและผู"ท่ีมีส.วนเก่ียวข"อง
ในการแข.งขันทุกคนเป�นอย.างดี จนทําให"ทุกคนพูดเป�นเสียงเดียวกันว.า “เมืองบุรีรัมย�เป�นเมืองกีฬา”             
ท่ีมีกิจกรรมต.างๆ ตลอดท้ังป_ การแข.งขันนี้ช.วยสร"างความกระตือรือร"นให"แก.นักกีฬาและผู"ฝPกสอนเป�นอย.าง
มาก อีกท้ังยังทําให"เกิดการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวและสร"างมิตรไมตรีท่ีดีต.อกันเพ่ิมมากข้ึน  

ในเรื่องของป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในด"านบรรยากาศ และสภาพแวดล"อมในการแข.งขันครั้งนี้ คือเรื่องของผู"ชม
ในสนามกีฬาต.าง ๆ ท่ียังมีอยู.น"อย อาจจะเป�นเพราะจังหวัดบุรีรัมย�นั้นเป�นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก ทําให"มี
ประชากรท่ีน"อยตามไปด"วย ทางนักกีฬาและผู"ฝPกสอนจึงอยากให"ทางจังหวัดได"มีการประชาสัมพันธ�เชิญชวน  
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ให"ประชาชนในจังหวัดเจ"าภาพ และจังหวัดใกล"เคียงได"เข"ามามีส.วนร.วมในการชมและเชียร�กีฬา โดยเฉพาะ
เยาวชนซ่ึงจะกลายเป�นกําลังสําคัญของชาติต.อไปในอนาคต จึงอยากให"มีการนําเยาวชนเข"ามารับชมกีฬา      
ให"มากกว.าท่ีเป�นอยู.เพ่ือเป�นการปลูกฝ)งความรักในการเล.นกีฬาช.วยสอนให"เยาวชนได"เข"าใจ และตระหนักถึง   
ความมีน้ําใจเป�นนักกีฬาอย.างแท"จริง  

  
ด	านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร	างกระแสความตื่นตัว  
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มส.วนใหญ.มีความพึงพอใจในด"านการยกระดับการจัดการแข.งขันและสร"างกระแส

ความต่ืนตัว อยู.ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องของการแสดง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช"ในการแข.งขัน    
การนําแสงสีเสียงสื่อต.างๆเข"ามาช.วยยกระดับให"การแข.งขันดูมีมิติมากยิ่งข้ึน เห็นได"ชัดจากกีฬาเทควันโด     
กีฬาเพาะกาย ท่ีประชาชนท่ีมาชมการแข.งขันได"มีส.วนร.วมในการทํากิจกรรมระหว.างท่ีมีการแข.งขัน และได"รับ
เสียงตอบรับท่ีดีจากผู"ท่ีไปชม และควรมีการจัดการแข.งขันแบบนี้อีกในจังหวัดเจ"าภาพครั้งต.อไป  

ในเรื่องของป)ญหาท่ีเกิดข้ึนในด"านการยกระดับการจัดการแข.งขันและสร"างกระแสความต่ืนตัว คือ บางชนิด
กีฬายังไม.ได"มีการนํา แสง สี เสียง การแสดง หรือเทคโนโลยี เข"าไปใช"ทําให"ขาดสีสันในการแข.งขัน กลุ.มตัวอย.างท้ัง 
8 กลุ.มส.วนใหญ.ให"ความเห็นว.า ควรมีการนํา แสง สี เสียง การแสดง หรือเทคโนโลยี เข"าไปใช"ให"ครบทุกชนิดกีฬา
ท่ีมีการแข.งขันเพ่ือยกระดับการแข.งขันและช.วยให"ประชาชนเกิดความสนใจในกีฬามากยิ่งข้ึน 

ค�าใช	จ�ายและการคาดการเงินหมุน เวียนที่เก ิดขึ ้นในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของกลุ�มตัวอย�างท้ัง 8 กลุ�ม 

ในการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 65 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ได"มีการเก็บรวบรวมข"อมูลการใช"จ.าย
รายวันของกลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มท่ีเข"ามาอยู.ในจังหวัดบุรีรัมย� เพ่ือให"เห็นถึงภาพรวมของการแข.งขันกีฬา
เยาวชนแห.งชาติ  ท่ีส.งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดเจ"าภาพ โดยพบว.า  

1. กลุ�มตัวอย�างประชาชน มีค�าใช	จ�ายรายวัน  โดยเฉล่ียอยู�ท่ี 100 บาท/วัน คิดเป8น ร	อยละ 1.2       
โดยภาพรวมแล"วกลุ.มตัวอย.างกลุ.มนี้จะมีการใช"จ.ายเงิน ท่ีค.อนข"างน"อยอาจจะเป�นเพราะส.วนใหญ.เป�นคนใน
ท"องถ่ินทําให"มีการใช"จ.ายท่ีน"อยเพราะไม.มีความจําเป�นในด"านอ่ืนเข"ามา  

2. กลุ�มตัวอย�างนักกีฬา และกลุ�มตัวอย�างคณะกรรมการจัดการแข�งขัน มีค�าใช	จ�ายรายวัน        
โดยเฉล่ียอยู�ท่ี 200 บาท/วัน คิดเป8นร	อยละ 2.2 เท�ากัน โดยภาพรวมแล"วกลุ.มตัวอย.างกลุ.มนี้จะมีการใช"จ.ายเงิน 
ท่ีค.อนข"างน"อยอาจจะเป�นเพราะต"องมีการฝPกซ"อม เตรียมตัวแข.งขัน เตรียมการจัดการแข.งขัน รวมถึงบางคน
เป�นคนในท"องถ่ินทําให"มีการใช"จ.ายท่ีน"อยเพราะไม.มีความจําเป�นในด"านอ่ืนเข"ามา แต.จะมีบางชนิดกีฬาท่ีมี
ความจําเป�นต"องใช"จ.ายเงินมากกว.ากีฬาชนิดอ่ืน ๆ เช.น นักกีฬากอล�ฟต"องจ.ายค.าสนามฝPกซ"อม และแคดด้ี
เพ่ิมเติม  
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3. กลุ�มตัวอย�างผู	ตัดสิน มีค�าใช	จ�ายรายวันโดยเฉล่ียอยู� ท่ี  500 บาท/วัน คิดเป8นร	อยละ 5.6           
โดยผู"ตัดสิน ถึงแม"จะมีเงินเบี้ยเลี้ยงให"ในการเดินทางมาตัดสินการแข.งขันแต.ในบางครั้งก็ยังมีความจําเป�น     
ท่ีจะต"องใช"จ.ายในส.วนต.างท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง 

4. กลุ�มตัวอย�างผู	แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย และกลุ�มตัวอย�างผู	ฝ>กสอน มีค�าใช	จ�ายรายวัน  
โดยเฉล่ียอยู�ท่ี 1,000 บาท/วัน คิดเป8นร	อยละ 11.1 เท�ากัน โดยผู"ฝPกสอนส.วนใหญ.ก็จะมีการใช"จ.ายเงินให"กับ
นักกีฬาด"วย เพราะนักกีฬาจะซ"อมเพียงอย.างเดียวโดยให"ผู "ฝ Pกสอนเป�นผู "ด ูแลเรื ่องอาหาร และที ่พัก      
ส.วนกลุ.มตัวอย.างผู"แทนสมาคมกีฬาแห.งประเทศไทย ส.วนใหญ.จะมีค.าใช"จ.ายในด"านของ อาหาร ที่พัก และ
สถานท่ีท.องเท่ียว 

5. กลุ�มตัวอย�างผู	อํานวยการ/ผู	แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ กลุ�มตัวอย�างผู	แทนสมาคม
กีฬาแห�งจังหวัด มีค�าใช	จ�ายรายวันโดยเฉล่ียอยู�ท่ี 3,000 บาท/วัน เท�ากัน คิดเป8นร	อยละ 33.3 โดยกลุ.ม
ตัวอย.างนี้จะมีค.าใช"จ.ายท่ีสูงเพราะต"องดูแลทีมนักกีฬาจากจังหวัดตนเอง และคอยช.วยเหลือทีมกีฬาของจังหวัด
ตนเอง ในเวลาท่ีขาดแคลนสิ่งต.าง ๆ ข้ึนมา รวมถึงกลุ.มตัวอย.างทั้งสองกลุ.มนี้เป�นหน.วยงานแรกท่ีเข"าถึงทีม
กีฬา และเข"าช.วยเหลือเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีทีมกีฬาของแต.ละจังหวัดร"องขอ จากนั้นจึงประสานไปยัง ทีมงานของ 
กกท. จังหวัดเพ่ือเข"ามาช.วยเหลือเพ่ิมเติม จึงทําให"มียอดเฉลี่ยการใช"จ.ายท่ีสูงท่ีสุด 

การใช"จ.ายเงินในช.วงท่ีมีการแข.งขันอาจจะยังไม.มากนักหากเทียบกับการใช"จ.ายเงินในช.วงหลัง        
การแข.งขันเนื่องจากว.ากลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.ม จะมีเวลาออกไปใช"จ.ายเงินหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม          
การแข.งขันท้ังหมดแล"วนั่นเอง 

ด"วยข"อมูลที่ได"จากการสํารวจ และสอบถามกลุ .มตัวอย.าง ทั ้ง 8 กลุ .ม ที ่เข"าร.วมการแข.งขัน            
กีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เม่ือนําค.าใช"จ.ายโดยเฉลี่ยของกลุ.มตัวอย.าง ท้ัง 8 กลุ.ม       
มารวมกันจะได"ประมาน 9,000 บาท/วัน หากนํามาหาค.ากลาง (9,000/8) ค.าใช"จ.ายจะอยู.ท่ีประมาณ 1,125 บาท/วัน 
และสามารถคํานวณจํานวนผู"ท่ีเข"าร.วมการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติในครั้งนี้อยู.ท่ีประมาณ 18,000 คน     
จะได"เงินท่ีมีการใช"จ.ายต.อวันอยู.ท่ีประมาณ (ผู"เข"าร.วมฯ 18,000 * 1,125) 20,250,000 บาท หากคิดรวม
ท้ังหมดในช.วงของการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 (10 - 20 พฤษภาคม 2562 = 11 วัน) จะเท.ากับ 
222,750,000 บาท หรือประมาณ 223 ล"านบาท โดยนํามารวมกับเงินสนับสนุนการจัดกีฬาเยาวชนแห.งชาติ    
ท่ีทางจังหวัดได"มาจํานวน 50 ล"านบาท จะคิดเป�นเงิน 273 ล"านบาท ซ่ึงเงินนี้จะเป�นส.วนของการแข.งขันกีฬา   
ท่ีเข"ามาหมุนเวียนอยู.ภายในจังหวัดบุรีรัมย�ในช.วงก.อนการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติแห.งชาติจวบจนสิ้นสุด
การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ  

จากการรวบรวมข"อมูลทําให" เห็นว.าการจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห. งชาติมีผลต.อการพัฒนา                
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในจังหวัดอย.างชัดเจน เพราะเป�นการดึงดูดให"คนเข"ามาภายในจังหวัด 
รวมถึงมีนักกีฬา ผู"ฝPกสอน และผู"ท่ีมีส.วนเก่ียวข"องกับการแข.งขันจากท่ัวประเทศเข"ามาอยู.ในจังหวัด ทําให"มีการ
ใช"จ.าย ซ้ือสินค"า อุปโภคบริโภค มีการปรับตัวของการบริการร"านค"า ร"านอาหารต.างๆ ทําให"เกิดการหมุนเวียน
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ของเม็ดเงิน เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของผู"ผลิตและ ผู"ให"บริการ ส.งผลต.อการพัฒนาและช.วย
ยกระดับความสามารถของคนในจังหวัดต.อไป 

สรุปผลการแข�งขัน จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 

 ผลข	อมูลการแข�งขันในภาพรวม พบว.า มีการแข.งขันท้ังหมด 728 รายการ มีรายการท่ีเยาวชนทีมชาติ
ชนะ 217 รายการ มีรายการท่ีทีมผสมชนะ(เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) 66 รายการ มีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะ
เยาวชนทีมชาติ 68 รายการ และมีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะกันเองสูงท่ีสุดจํานวน 377 รายการ 

 ผลข	อมูลของสถิติในการแข�งขัน พบว.า มีรายการแข.งขันท่ีเป�นกีฬาประเภทสถิติจํานวน 148 รายการ 
มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได" ดี ข้ึนกว.าการแข.งขันครั้งท่ีแล"ว 93 รายการ สามารถทําลายสถิติได"                
33 รายการ มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได"ลดลงกว.าการแข.งขันครั้งท่ีแล"ว 51 รายการ และมีรายการท่ี
นักกีฬาสามารถทําสถิติได"เท.ากับการแข.งขันครั้งท่ีแล"ว 4 รายการ  

 ผลข	อมูลของการเป8นแชมปAในการแข�งขัน พบว.า มีรายการแข.งขันท้ังหมด 728 รายการ โดยรายการ
ท่ีนักกีฬาท่ีเป�นคนเดิมหรือทีมเดิมสามารถรักษาแชมปgไว"ได"มี 198 รายการ และรายการท่ีนักกีฬาท่ีเป�นคนเดิมหรือ
ทีมเดิมไม.สามารถรักษาแชมปgไว"ได"มี 530 รายการ  

 ผลข	อมูลการได	เหรียญทองในระดับภาคจากการแข�งขัน พบว.า มีจํานวนเหรียญทองท้ังหมด 728 เหรียญ   
โดยภาค 1 เป�นภาคท่ีได"เหรียญทองไปมากท่ีสุด 283 เหรียญ และภาค 5 เป�นภาคท่ีได"เหรียญทองไปน"อยท่ีสุด 79 เหรียญ  

สรุปผลการแข�งขัน จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� โดยทําการ
เปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนอง
เกมส� และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 

จํานวนชนิดกีฬาท่ีมีการจัดการแข�งขัน พบว.า ในการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีผ.านมาท้ัง         
4 ครั้งหลังสุด การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติชุมพร-ระนองเกมส� มีการจัดชนิดกีฬาในการแข.งขันมากท่ีสุด 
จํานวน 46 ชนิดกีฬา 

จํานวนนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ และผู	ฝ>กสอนท่ีเข	าร�วมการแข�งขัน พบว.า การแข.งขันกีฬาเยาวชน
แห.งชาติท่ีมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไปและเยาวชนทีมชาติเข"าร.วมการแข.งขันมากท่ีสุดคือครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส�  
โดยมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไป 12,667 คน และเยาวชนทีมชาติ 674 คน ส.วนการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมี
จํานวนผู"ฝPกสอนเข"าร.วมการแข.งขันมากท่ีสุดคือการแข.งขันครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส�  จํานวน 3,451 คน 

ผลการแข�งขันท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข�งขัน พบว.า การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมี
ค.าเฉลี่ยนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชนะมากท่ีสุดคือการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� 217 รายการ   
คิดเป�นร"อยละ 61.82 การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมีค.าเฉลี่ยทีมผสมชนะ (เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป)     
มากท่ีสุดเท.ากัน คือการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 33 ชุมพร-ระนองเกมส�  และครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส�   
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คือ 66 รายการ คิดเป�นร"อยละ 21.09 และการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมีค.าเฉลี่ยนักกีฬาท่ัวไปเอาชนะ
นักกีฬาทีมชาติมากท่ีสุดคือการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� 68 รายการ      คิดเป�น
ร"อยละ 19.38 

ผลข	อมูลของสถิติในการแข�งขัน พบว.า การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมีค.าเฉลี่ยผลการแข.งขัน
กีฬาท่ีเป�นประเภทสถิติดีข้ึนมากท่ีสุดคือการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� 93 รายการ 
คิดเป�นร"อยละ 62.84 และการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติครั้งท่ี  33 ชุมพร-ระนองเกมส�มีค.าเฉลี่ย             
ผลการแข.งขันกีฬาท่ีเป�นประเภทสถิติลดลงมากท่ีสุด 77 รายการคิดเป�นร"อยละ 59.6 

ผลข	อมูลของการเป8นแชมปAในการแข�งขัน พบว.า การแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติท่ีมีค.าเฉลี่ย  
รายการแข.งขันท่ีนักกีฬาผู"ชนะเป�นแชมปgเก.ามากท่ีสุดคือการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� 
198 รายการ คิดเป�นร"อยละ 27.20 และค.าเฉลี่ยรายการแข.งขันท่ีนักกีฬาผู"ชนะเป�นแชมปgใหม.มากท่ีสุดคือการ
แข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� 530 รายการ คิดเป�นร"อยละ 72.80 

ผลข	อมูลการได	เหรียญทองในระดับภาค พบว.า ภาค1 เป�นภาคท่ีสามารถคว"าเหรียญทองได"มากท่ีสุด
ในการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติต้ังแต. ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� (255 เหรียญ) ครั้งท่ี 33 ชุมพร-ระนองเกมส� 
(257 เหรียญ) ครั้งท่ี 34 น.านเกมส� (282 เหรียญ) จนถึงครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� (283 เหรียญ) โดยมีแนวโน"ม
เพ่ิมมากข้ึน 

ผลค�าเฉล่ียภาคท่ีได	เหรียญทองเป8นอันดับ 1 จากการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติท้ัง 4 ครั้งท่ีผ�าน
มา พบว.า ในการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 31 จันทบูรเกมส� ภาค 1 มีค.าเฉลี่ยท่ีได"เหรียญทองเป�น
อันดับ 1 สูงสุดร"อยละ 40.72 (248 เหรียญ)  

ข	อเสนอแนะในการจัดการแข�งขันกีฬาเพ่ือเป8นแนวทางในการจัดการแข�งขันครั้งต�อไป 
กลุ.มตัวอย.างท้ัง 8 กลุ.มได"ให"ข"อเสนอแนะในการจัดการแข.งขันกีฬา เพ่ือเป�นแนวทางในการจัดการแข.งขัน

ครั้งต.อไป ดังนี้ 
1. ควรมีการเตรียมความพร"อมและแนวทางในการจัดการกับป)ญหาและอุปสรรคต.าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน    

ไว"ล.วงหน"าก.อนท่ีจะมีการจัดการแข.งขันข้ึนอย.างเป�นทางการ และจริงจังต.อการจัดการแก"ไขป)ญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะป)ญหาในด"านความพร"อมของสนามแข.งขัน และอุปกรณ�ประจําสนามแข.งขันต.าง ๆ ควรมีความพร"อม
มากท่ีสุด  

2. การจัดโปรแกรมการแข.งขัน การปรับเปลี่ยน เลื่อนโปรแกรมการแข.งขัน การพิจารณาคุณสมบัติ
นักกีฬา (นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ) ในการเข"าร.วมการแข.งขัน ซ่ึงบางชนิดกีฬามีการกําหนดให"นักกีฬาเยาวชน  
ทีมชาติเข"าร.วมการแข.งขันได"ไม.จํากัดจํานวน และในบางชนิดกีฬามีการจํากัดจํานวนนักกีฬาไว"อย.างชัดเจน 
ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต.ละชนิดกีฬา เพ่ือให"เกิดประโยชน�ต.อชนิดกีฬานั้น ๆ  
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3. ควรมีตัวแทนจากผู"ฝPกสอน นักกีฬา หัวหน"าคณะนักกีฬาจังหวัด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องเข"าร.วมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของท่ีพัก โดยเฉพาะท่ีพักควรมีความปลอดภัยและไม.ควรอยู.ห.างจากสนามแข.งขันมาก
เกินไป ซ่ึงการจัดการแข.งขันกีฬาในระดับชาตินั้น มีเป[าหมายและวัตถุประสงค�ในการจัดการแข.งขันท่ีชัดเจน 
นักกีฬาจะแสดงความสามารถได"อย.างเต็มศักยภาพนั้น ไม.ได" ข้ึนอยู. เพียงแค.ทักษะเฉพาะตัวของนักกีฬา           
และความสามารถของผู"ฝPกสอนเพียงอย.างเดียว ป)จจัยต.าง ๆ และสภาพแวดล"อมท่ีเก่ียวข"อง โดยเฉพาะในเรื่อง    
ท่ีพักเป�นเรื่องท่ีสําคัญท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของนักกีฬา โดยหน.วยงานท่ีเก่ียวข"องควรมีการพิจารณาถึง        
ความเป�นไปได" และความเหมาะสมของท่ีพัก ในการจัดการแข.งขันครั้งต.อ ๆ ไป ให"มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

ข	อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการติดตามประเมินผล 
1. สมาคมกีฬาและฝ�ายจัดการแข.งขัน ท่ีรับผิดชอบในการจัดการแข.งขันกีฬาชนิดนั้น ๆ ควรมีการวางแผน

และมีความชัดเจนในการดําเนินงานร.วมกันเพ่ือให"สําเร็จลุล.วงไปได"ด"วยดี โดยเฉพาะการจัดโปรแกรมการแข.งขัน 
ควรมีความชัดเจน เท่ียงตรง หากต"องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข.งขัน ควรมีการแจ"งให"ผู"ท่ีเก่ียวข"อง
ได"รับทราบล.วงหน"าอย.างรวดเร็วท่ีสุด และทําเป�นกรณีศึกษาต.อไป เพ่ือให"การจัดโปรแกรมการแข.งขันในครั้ง
ต.อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. จังหวัดท่ีเสนอตัวเป�นเจ"าภาพจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติครั้งต.อไป ควรมีการศึกษาข"อมูล
จากการติดตามประเมินผลการแข.งขันกีฬาเยาชนแห.งชาติในครั้งท่ีผ.าน ๆ มา โดยเฉพาะในการติดตาม
ประเมินผลจากการแข.งขันกีฬายาวชนแห.งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� (ล.าสุด) ในท้ัง 8 ด"าน ได"แก. 1. ด"านสถานท่ี
และอุปกรณ�การแข.งขัน 2. ด"านการจัดการแข.งขัน 3. ด"านความพร"อมของเจ"าภาพ 4. ด"านข"อมูลข.าวสาร        
การประชาสัมพันธ�ของจังหวัดเจ"าภาพ 5. ด"านบรรยากาศและสภาพแวดล"อมในการแข.งขัน 6. ด"านการยกระดับ
การจัดการแข.งขันและสร"างกระแสความต่ืนตัว  7. ด"านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข.งขัน และ 8. ด"านป)ญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข.งขัน เพ่ือเป�นแนวทางในการเตรียมความพร"อมในการจัดการแข.งขันครั้งต.อไป 

3. จากการติดตามประเมินผล ท่ีเก่ียวกับการจัดการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติในเกือบทุกครั้ง            
ท่ีผ.านมาจะเห็นได"ว.าป)ญหาอุปสรรคในเรื่องของ สนามแข.งขันและอุปกรณ�การแข.งขัน การจัดโปรแกรมการ
แข.งขันและการดําเนินการตัดสินของกรรมการ ยังคงเป�นป)ญหาท่ีเกิดข้ึนอยู.บ.อยครั้ง ซ่ึงทางผู"จัดทําหวังเป�นอย.างยิ่ง
ท่ีจะให"ทางจังหวัดเจ"าภาพในครั้งต.อ ๆ ไป ได"เข"ามาสนใจและเล็งเห็นถึงป)ญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถสร"างแนวทาง
ป[องกันแก"ไข รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของการแข.งขันกีฬาเยาวชนแห.งชาติในครั้งต.อ ๆ ไปให"มีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน 
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คํานํา 

 

 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย$ ระหว�างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือทราบถึงป3ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
แข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ในด7านต�าง ๆ ซ่ึงได7มีการเก็บข7อมูลในประเด็นที่สําคัญ เก่ียวกับด7านสถานท่ี
และอุปกรณ$การแข�งขัน ด7านการจัดการแข�งขัน ด7านความพร7อมของเจ7าภาพ ด7านข7อมูลข�าวสารการ
ประชาสัมพันธ$ของจังหวัดเจ7าภาพ ด7านบรรยากาศและสภาพแวดล7อมในการแข�งขัน และด7านการยกระดับ
การจัดการแข�งขันและสร7างกระแสความต่ืนตัว รวมถึงการเปรียบเทียบผลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย$ กับการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติท่ีเคยจัดการแข�งขันมาแล7ว 3 ครั้งล�าสุด ได7แก� 
ครั้งท่ี 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง และครั้งที่ 34 จังหวัดน�าน      
ซึ่งข7อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป3ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขัน ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีได7จากการ
ติดตามประเมินผล และข7อมูลจากการเปรียบเทียบผลการแข�งขันสามารถนําไปใช7ประโยชน$ ในการเตรียมการสําหรับ
เจ7าภาพในครั้งต�อไป และอาจนําไปเปAนแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติในอนาคต
ให7มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณ นักกีฬา ผู7ฝDกสอน และกลุ�มตัวอย�างท่ีมีส�วนเก่ียวข7องกับการแข�งขันทุกท�านท่ีได7ให7ข7อมูล
อันเปAนประโยชน$ต�อการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปAนเลิศ ตลอดจนเจ7าหน7าท่ี/คณะติดตามประเมินผล จาก กกท. 
และทุก ๆ ท�าน ท่ีมีส�วนทําให7รายงานฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปได7ด7วยดี 
 

  

 

งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปAนเลิศ 
      กององค$กรและพัฒนากีฬาเปAนเลิศ  ฝHายพัฒนากีฬาเปAนเลิศ 

การกีฬาแห�งประเทศไทย 
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ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา (n = 361) 

27 

9 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา (n = 361) 

28 

10 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของผู�ฝ@กสอน 
(n = 161) 

31 

11 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของผู�ฝ@กสอน (n = 161) 32 

12 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู�ฝ@กสอน              
(n = 161) 

32 

13 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร /การประชาสัมพันธ*    
ของเจ�าภาพ ของผู�ฝ@กสอน  (n = 161) 

33 

14 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม     
ในการแข.งขัน ของผู�ฝ@กสอน (n = 161) 

33 

15 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน    
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของผู�ฝ@กสอน (n = 161) 

34 

16 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู�ฝ@กสอน (n = 161) 

35 



ณ 

 

 

สารบัญแผนภาพ (ต.อ) 

  แผนภาพที่  หน�า 

17 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�ฝ@กสอน (n = 161) 

35 

18 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของผู�ตัดสิน          
(n = 156) 

38 

19 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของผู�ตัดสิน (n = 156) 39 

20 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู�ตัดสิน (n = 156) 39 

21 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*       
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของผู�ตัดสิน (n = 156) 

40 

22 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข.งขัน 
ของผู�ตัดสิน (n = 156) 

40 

23 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน               
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของผู�ตัดสิน (n = 156) 

41 

24 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู�ตัดสิน (n = 156) 

42 

25 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�ตัดสิน (n = 156) 

43 

26 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

46 

27 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

47 

28 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

48 

29 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

48 

30 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข.งขัน      
ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

49 



ด 

 

 

สารบัญแผนภาพ (ต.อ) 

  แผนภาพที่  หน�า 

31 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน    
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 
156) 

50 

32 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจที่เกิดขึ้นในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี  35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

51 

33 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข�งขัน (n = 156) 

52 

34 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของผู�แทน
สมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย (n = 45) 

55 

35 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของผู�แทนสมาคมกีฬา        
แห�งประเทศไทย (n = 45) 

55 

36 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู�แทน
สมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย (n = 45) 

56 

37 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*     
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย (n = 45) 

56 

38 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม     
ในการแข.งขัน ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย (n = 45) 

57 

39 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน   
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย (n = 45) 

58 

40 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมทั้งหมด 44 สมาคมกีฬา ของผู�แทนสมาคมกีฬา          
แห�งประเทศไทย (n = 45) 

59 

41 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมทั้งหมด 44 สมาคมกีฬา ของผู�แทนสมาคมกีฬา         
แห�งประเทศไทย (n = 45) 

60 

42 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของผู�อํานวยการ/
ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

64 



ต 

 

สารบัญแผนภาพ (ต.อ) 

  แผนภาพที่  หน�า 

43 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของผู�อํานวยการ/           
ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

65 

44 แสดงจํานวนและร �อยละของความพ ึงพอ ใจ ใน  ด �านความพร�อมของเจ �าภ าพ             
ของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

65 

45 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*       
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของผู�อํานวยการ/ ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

66 

46 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม      
ในการแข.งขัน ของผู�อํานวยการ/ ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

66 

47 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน     
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน        
(n = 76) 

67 

48 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�อํานวยการ/ผู�แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

68 

49 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�อํานวยการ/ผู�แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด 76 คน (n = 76) 

69 

50 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ*แข.งขัน ของผู�แทนสมาคม
กีฬาแห�งจังหวัด (n = 76) 

73 

51 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของผู�แทนสมาคมกีฬา
แห�งจังหวัด (n = 76) 

74 

52 แสดงจํานวนและร �อยละของความพ ึงพอ ใจ ใน  ด �านความพร�อมของเจ �าภ าพ             
ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (n = 76) 

74 

53 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*       
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (n = 76) 

75 

54 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม      
ในการแข.งขัน ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (n = 76) 

75 

55 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน     
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (n = 76) 

76 



ถ 

 

 

สารบัญแผนภาพ (ต.อ) 

  แผนภาพที่  หน�า 

56 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี  35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�แทนสมาคมกีฬา         
แห�งจังหวัด (n = 76) 

77 

57 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี  35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�แทนสมาคมกีฬา          
แห�งจังหวัด (n = 76) 

78 

58 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานที ่และอุปกรณ *แข.งข ัน        
ของประชาชน  (n = 416) 

82 

59 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข.งขัน ของประชาชน (n = 416) 82 

60 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของประชาชน 
(n = 416) 

83 

61 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข.าวสาร/การประชาสัมพันธ*      
ของจังหวัดเจ�าภาพ ของประชาชน (n = 416) 

83 

62 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม      
ในการแข.งขัน ของประชาชน (n = 416) 

84 

63 แสดงจํานวนและร�อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข.งขัน   
และสร�างกระแสความตื่นตัว ของประชาชน (n = 416) 

84 

64 แสดงจํานวนและร�อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของประชาชน (n = 416) 

85 

65 แสดงจํานวนและร�อยละของป;ญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของประชาชน (n = 416) 

86 

66 แสดงผลการแข�งขันเยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวม 88 

67 แสดงจํานวนประเภทของนักกีฬาท่ีแข�งขันเยาวชนกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 88 

68 แสดงผลการแข�งขันท่ีนักกีฬาทีมชาติลงแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 89 

69 แสดงผลข�อมูลของสถิติในการแข�งขันเยาวชนกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 89 

70 แสดงผลข�อมูลของการทําลายสถิติในการแข�งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35           
ณ จังหวัดบุรีรัมย� 

90 

71 แสดงผลข�อมูลของการเป	นแชมปRในการแข�งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 90 



ท 

 

 สารบัญแผนภาพ (ต.อ)  

  แผนภาพที่ หน�า 

72 แสดงผลข�อมูลการได�เหรียญทองในระดับภาคจากการแข�งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 
ณ จังหวัดบุรีรัมย� 

91 

73 เปรียบเทียบจํานวนชนิดกีฬาท่ีมีการจัดการแข.งขัน จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชน
กีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 
น�านเกมส� 

92 

74 เปรียบเทียบจํานวนนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ และผู�ฝ<กสอนที่เข�าร.วมการแข.งขัน      
จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดย
ทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 
ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 

93 

75 เปรียบเทียบผลการแข.งขันท่ีมีนักกีฬาทีมชาติลงแข.งขัน จากการประเมินการแข�งขัน         
กีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 46 เจียงฮายเกมส� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชน
แห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 

94 

76 เปรียบเทียบผลการแข.งขันกีฬาท่ีเป=นประเภทสถิติ จากการประเมินการแข�งขันกีฬาแห�งชาติ 
ครั้งท่ี 46 เจียงฮายเกมส� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 
32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 

95 

77 เปรียบเทียบข�อมูลของการทําลายสถิติกีฬาแห.งชาติ จากการประเมินการแข�งขันกีฬา
เยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขัน
กีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 
น�านเกมส� 

95 

78 เปรียบเทียบผลข�อมูลของการเป=นแชมป> จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนกีฬา
แห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชน
แห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 

96 

79 เปรียบเทียบข�อมูลการได�เหรียญทองในระดับภาค จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชน
กีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 
น�านเกมส� 

96 

80 เปรียบเทียบค.าเฉลี่ยภาคที่ได�เหรียญทองเป=นอันดับ 1 จากการประเมินการแข�งขันกีฬา
เยาวชนกีฬาแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� เกมส� โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขัน
กีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� และครั้งท่ี 34 
น�านเกมส� 

98 



บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญ 

กีฬาเยาวชนแห�งชาติ (Thailand National Youth Games) เป$นกิจกรรมหนึ่งของการกีฬาแห�งประเทศไทย   
ท่ีมีการจัดการแข�งขันอย�างต�อเนื่องทุกป4 ท้ังนี้เพ่ือมุ�งท่ีจะเสริมสร8างและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข�งขันกีฬาให8
สูงข้ึน ซ่ึงนักกีฬาเยาวชนจะได8มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในการแข�งขันในระดับชาติ เพ่ือพัฒนาเป$นนักกีฬา  
ทีมชาติต�อไป  

ปAจจุบันนอกจากการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติซ่ึงมี กกท. เป$นหน�วยงานหลักในการควบคุมดูแล
การจัดการแข�งขันให8เป$นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดแล8ว ยังมีการจัดการแข�งขันรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี 
กกท. ให8การสนับสนุน โดยเป$นการจัดการแข�งขันกีฬาในระดับเยาวชนเช�นเดียวกัน เช�น การจัดการแข�งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห�งชาติท่ีจัดข้ึนโดยกรมพลศึกษา การจัดการแข�งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาท่ีจัดข้ึน
โดยสถาบันการพลศึกษาหรือแม8แต�การจัดการแข�งขันกีฬาต�างๆ ในประเภทยุวชนและเยาวชนของสมาคมกีฬา
แห�งประเทศไทยเอง ซ่ึงในแต�ละหน�วยงานล8วนมีความแตกต�างกัน เช�น มาตรฐานการจัดการแข�งขัน 
วัตถุประสงคI ระยะเวลา งบประมาณ และเปKาหมายของการจัดการแข�งขัน เป$นต8น โดยนักกีฬาท่ีเข8าร�วมการ
แข�งขันเป$นนักกีฬากลุ�มเดียวกันกับนักกีฬาท่ีเข8าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ  

โดยครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมยI ได8รับเกียรติให8เป$นเจ8าภาพในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ        
ครั้งท่ี 35 “บุรีรัมยIเกมสI” จัดการแข�งขันระหว�างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562  

สัญลักษณ� การแข�งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป$นรูป อุทยานประวัติศาสตรIพนมรุ8ง ซ่ึงเป$นโบราณสถานศิลปะขอมอันยิ่งใหญ�อายุนับพันป4 ซ่ึงถือเป$น
สัญลักษณIของจังหวัดบุรีรัมยI 
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ส�วนประกอบ 

 ภาพปราสาทประธาน มีความยิ่งใหญ� สง�างาม แสดงให8เห็นถึงความยิ่งใหญ�ของจังหวัดบุรีรัมยI 

 ตราสัญลักษณI กีฬาแห�งชาติ ซ่ึงได8ใส�บริเวณซุ8มประตูท้ัง 15 บานของปราสาทพนมรุ8ง ซ่ึงเป$น          
สิ่งมหัศจรรยIของจังหวัดบุรีรัมยI 

 เส8นแนวนอนบริเวณฐานปราสาท หมายถึง ข้ันบันไดอันแข็งแกร�ง ทอดยาวจากปราสาทประธาน 

 รูปคน แทนผู8คนจากท่ัวประเทศท่ีจะเข8าร�วมการแข�งขัน จะได8รับความประทับใจ มิตรภาพท่ีเกิดใหม� 
ได8เยี่ยมชมโบราณสถานและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตชาวบุรีรัมยI 

 สีน้ําตาล หมายถึง สีศิลาแลง สื่อให8เห็นถึงความรุ�งเรือง และประวัติศาสตรIชาวบุรีรัมยI 

 สีแดง ขาว น้ําเงิน หมายถึง สีธงไตรรงคI อันแสดงให8เห็นถึงความเป$นไทย และการพัฒนาชาติท่ีเริ่มโดย
เยาวชน 

 สีส8ม หมายถึง ความสว�าง ความสดใส ทันสมัย เต็มเป4Zยมด8วยพลัง และยังเป$นสีประจําจังหวัดบุรีรัมยI
อีกด8วย 

  

สัญลักษณ�นําโชค (Mascot) 

 
สัญลักษณIสัตวIนําโชคการแข�งขัน  เป$น นกกระเรียนพันธุIไทย ชื่อ “น)องเหินหาว” ซ่ึงเป$นนกท่ีอยู�คู�

ชาวบุรีรัมยIมาต้ังแต�อดีตจนถึงปAจจุบันและมีการขยายพันธุIเพาะเลี้ยงท่ีจังหวัดบุรีรัมยI ซ่ึง “น8องเหินหาว”     
เป$นชื่อพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป$นนกระเรียนในโครงการทดลอง
ปล�อยคืนสู�พ้ืนท่ีชุ�มน้ําตามธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมยI 

นอกจากนั้นบริเวณคอยังได8คล8อง “ผ8าซ่ินตีนแดง” สื่อให8เห็นถึงผ8าเอกลักษณIของจังหวัดบุรีรัมยI สื่อให8

เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เก�าแก� ทรงคุณค�าและเป$นสินค8าสร8างรายได8แก�ชาวบุรีรัมยI 
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นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมยIได8มีการจัดเตรียมศูนยIสื่อมวลชน (Press Center) ต้ังอยู� ท่ีอาคาร 17       
นวัตปAญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยI โดยจะใกล8กับศูนยIประมวลผลการจัดการแข�งขัน ท้ังนี้จะมีการ
ให8บริการอินเตอรIเน็ตความเร็วสูงให8แก�สื่อมวลชนอีกด8วย มีเว็บไซตIกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 "บุรีรัมยIเกมสI" 
ภายใต8ชื่อ www.buriramgames.com ไว8ให8เป$นศูนยIรวมข8อมูลข�าวสารเก่ียวการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 
35 อาทิ ข8อมูลกําหนดการการแข�งขัน ภาพการแข�งขัน การสรุปเหรียญรางวัลแต�ละชนิดกีฬาในแต�ละวัน   
ข8อมูลเก่ียวกับจังหวัดบุรีรัมยI สถานท่ีพักของนักกีฬา เส8นทางการจราจร สถานท่ีท�องเท่ียว รวมถึงสนามการแข�งขัน
ของกีฬาแต�ละชนิดให8ทราบอีกด8วย  

การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 "บุรีรัมยIเกมสI" กําหนดให8มีการจัดการแข�งขันท้ังสิ้น       
45 ชนิดกีฬา ทําการแข�งขันภายในจังหวัดบุรีรัมยIท้ังหมด 39 ชนิดกีฬา และมี 6 ชนิดกีฬาทําการแข�งขันใน
จังหวัดอ่ืนๆ ได8แก� กีฬากอลIฟ ทําการแข�งขันท่ี สนามกอลIฟ พานอราม�า อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา กีฬา
ยิงปhน ทําการแข�งขันท่ีสนามยิงปhน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัด
นครราชสีมา กีฬาฟkกเกอรIสเก็ตต้ิง ทําการแข�งขันท่ีห8างอิมพีเรียล จังหวัดสมุทรปราการ กีฬายิมนาสติก ทําการ
แข�งขันท่ีศูนยIการค8า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา กีฬาจักรยาน BMX และจักรยานลู� ทําการ
แข�งขันท่ีเวโลโดมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา และกีฬาว�าย
น้ํา ทําการแข�งขันท่ีสระว�ายน้ํา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา  

ดังนั้น เพ่ือเป$นการปรับปรุงการจัดการแข�งขันกีฬาและนักกีฬาท่ีเข8าร�วมการแข�งขันในแต�ละป4  
ให8มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และเป$นการส�งเสริมและพัฒนาการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ 
ให8มีประสิทธิภาพ การกีฬาแห�งประเทศไทย โดยงานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป$นเลิศ  
กององคIกรและพัฒนากีฬาเป$นเลิศ ฝwายพัฒนากีฬาเป$นเลิศ จึงได8 ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI ระหว�างวันท่ี 10 - 20 พฤษภาคม 2562      
พร8อมท้ังประเมินความเป$นเลิศของนักกีฬาท่ีเข8าร�วมการแข�งขัน และนําสรุปข8อมูลท่ีได8จากการติดตาม
ประเมินผลมาเป$นข8อเสนอแนะให8กับส�วนงานท่ีเก่ียวข8องเพ่ือให8การจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ 
ในครั้งต�อไปมีประสิทธิภาพและได8มาตรฐานสากลยิ่งข้ึน รวมถึงได8สรุปผลการแข�งขันจากการประเมิน        
การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI และทําการเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 34 ณ จังหวัดน�าน ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และครั้งท่ี 32        
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สัญลักษณ�แต�ละชนิดกีฬาท่ีใช)ในการแข�งขัน 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



5 

 

สัญลักษณ�แต�ละชนิดกีฬาท่ีใช)ในการแข�งขัน (ต�อ) 
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สัญลักษณ�แต�ละชนิดกีฬาท่ีใช)ในการแข�งขัน (ต�อ) 
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วัตถุประสงค� 
 1.  เพ่ือทราบถึงปAญหา อุปสรรค และข8อเสนอแนะในด8านต�างๆ ท่ีเก่ียวข8องกับการจัดการแข�งขัน
กีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 
 2. เพ่ือทราบการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชน จากผลการแข�งขันของนักกีฬาท่ีเข8าร�วม      
การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ 

ข)อตกลงเบ้ืองต)น 
 ในการเก็บข8อมูลสําหรับการติดตามประเมินผลครั้งนี้  ได8แบ�งกลุ�มตัวอย�างออกเป$น 8 กลุ�ม
ประกอบด8วย กลุ�มนักกีฬา กลุ�มผู8ฝyกสอน กลุ�มผู8ตัดสิน กลุ�มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการ
แข�งขัน กลุ�มผู8อํานวยการ/ผู8แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ�มผู8แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด กลุ�มผู8แทนสมาคม
กีฬาแห�งประเทศไทย และกลุ�มประชาชน โดยวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงกลุ�มตัวอย�าง
ท้ังหมดถือว�าเป$นกลุ�มตัวอย�างท่ีเชื่อถือได8และถือว�ากลุ�มตัวอย�างทุกคนให8ข8อมูลท่ีเป$นข8อเท็จจริง 

คําจํากัดความ 
นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาท่ีเข8าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI และ

มีคุณสมบัติไม�ขัดต�อข8อบังคับ กฎ ระเบียบของ กกท. และสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทยในชนิดกีฬานั้น ๆ ด8วย 
ผู)ฝ:กสอน หมายถึง ผู8มีหน8าท่ีเป$นผู8ควบคุม ดูแลและฝyกสอนนักกีฬาท่ีเข8าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชน

แห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 
 ผู)ตัดสิน หมายถึง บุคคลผู8ท่ีได8รับการรับรองจากคณะกรรมการจัดการแข�งขันในรายการนั้นๆ ให8เป$น 
ผู8ชี้ขาดหรือให8คะแนน ทําให8เกิดผลแพ8ชนะในการแข�งขันกีฬา 
 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีหน8าท่ีบริหารจัดการในการจัดการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 

คณะกรรมการจัดการแข�งขัน หมายถึง คณะหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีหน8าท่ีดําเนินการจัดการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 
 ผู)อํานวยการ/ผู)แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด หมายถึง พนักงานท่ีดํารงตําแหน�งเป$นผู8อํานวยการทํา
การปฏิบัติหน8าท่ีอยู�ในสํานักงานการกีฬาแห�งประเทศไทยประจําจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศไทย ซ่ึงจะมาเข8าร�วม
ในการจัดการแข�งขันและส�งนักกีฬาเข8าแข�งขันในกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI ในนามของ
จังหวัดท่ีตนเองประจําอยู� 
 ผู)แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด หมายถึง บุคคลซ่ึงได8รับการรับรองให8เป$นตัวแทนของสมาคมกีฬา   
แห�งจังหวัด มีหน8าท่ีในการดําเนินการส�งนักกีฬาของจังหวัดตนเข8าร�วมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 
35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 
 ผู)แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย หมายถึง บุคคลซ่ึงได8รับการรับรองให8เป$นตัวแทนของสมาคมกีฬา
แห�งประเทศไทย ดําเนินการดูแลและจัดการแข�งขันในชนิดกีฬาท่ีตนเองสังกัดอยู� 
 ประชาชน  หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีไม� มีส�วนเก่ียวข8องกับการจัดการแข�งขันหรือเข8าร�วม             
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การแข�งขัน เป$นเพียงบุคคลท่ัวไปท่ีเข8ามาชมการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI
ระหว�างวันท่ี 10 - 20 พฤษภาคม 2562 
 การจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ หมายถึง การจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35   
ณ จังหวัดบุรีรัมยIระหว�างวันท่ี 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงประกอบด8วย 45 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต  

 
การประเมินความเป�นเลิศ หมายถึง การเปรียบเทียบผลการแข�งขันของนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข�งขัน

กีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI กับผลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 34 ณ จังหวัดน�าน 
ครั้งท่ี 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และครั้งท่ี 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี พร8อมท้ังการเปรียบเทียบ
ผลการแข�งขันตามสถานภาพของนักกีฬา 

ป@ญหา/อุปสรรค หมายถึง สิ่งหรือเหตุท่ีมาขัดขวางทําให8เกิดอุปสรรคในการจัดการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยIโดยคณะติดตามประเมินผลได8มีการติดตามปAญหาและอุปสรรค    
ในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ 6 ประเด็น คือ ด8านสถานท่ีและอุปกรณIแข�งขัน ด8านการจัดการ
แข�งขัน ด8านความพร8อมของเจ8าภาพ ด8านข8อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธI ของจังหวัดเจ8าภาพ                 
ด8านบรรยากาศและสภาพแวดล8อมในการแข�งขัน และด8านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร8างกระแส
ความต่ืนตัว 

ข)อเสนอแนะ หมายถึง ความคิดเห็นหรือคําแนะนําจากนักกีฬาและผู8ฝyกสอนท่ีมีต�อการแข�งขันกีฬา
เยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI เพ่ือเป$นแนวทางในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ            
ครั้งต�อไปให8ประสบความสําเร็จ 

แชมปA หมายถึง การท่ีนักกีฬาสามารถคว8าเหรียญทอง หรือเป$นผู8ชนะในการแข�งขันกีฬา 
การรักษาแชมปA หมายถึง การท่ีนักกีฬาคนเดิม(กีฬาเด่ียว) หรือ ทีมเดิม(กีฬาทีม) สามารถคว8าเหรียญทอง

ได8เหมือนการแข�งขันในครั้งก�อน 
แชมปAใหม� หมายถึง การท่ีนักกีฬาคนใหม�(กีฬาเด่ียว) หรือ ทีมใหม�(กีฬาทีม) สามารถคว8าเหรียญทองได8

จากการแข�งขันในครั้งปAจจุบันซ่ึงไม�ตรงกับคนท่ีคว8าเหรียญทองได8ในการแข�งขันครั้งก�อน 
สถิติ หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงข8อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช�น สถิติท่ีแสดงเวลาในการวิ่ง สถิติท่ี

แสดงน้ําหนักในการยกน้ําหนัก เป$นต8น 

          เยาวชนทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาในระดับเยาวชนท่ีมีรายชื่อถูกส�งเข8าแข�งขันในรายการระดับนานาชาติ 
ในนามทีมชาติไทย ภายในระยะเวลา 2 ป4ก�อนการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 

  ยุวชนทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาในระดับยุวชนท่ีมีรายชื่อถูกส�งเข8าแข�งขันในรายการระดับนานาชาติ    
ในนามทีมชาติไทย ภายในระยะเวลา 2 ป4ก�อนการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 

 ตัวแทนจังหวัด หมายถึง นักกีฬาท่ัวไปท่ีได8รับการคัดเลือกให8เป$นตัวแทนของจังหวัดเข8าร�วม        
การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมยI 
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ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได)รับ 
1. เพ่ือทราบแนวทางในการปรับปรุงการจัดการแข�งขันกีฬาท่ีจัดข้ึนในแต�ละป4ให8สอดคล8องกับ     

การพัฒนากีฬาเป$นเลิศ 
2. เพ่ือทราบแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติครั้งต�อไป ให8ประสบ

ความสําเร็จยิ่งข้ึน  
3. เพ่ือนําผลการประเมินมาใช8เป$นแนวทางในการแก8ไขปAญหา ในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชน

แห�งชาติ ให8มีมาตรฐานไปสู�ระดับสากล 
4. เพ่ือเป$นข8อมูลให8หน�วยงานท่ีเก่ียวข8องได8นําไปใช8ประโยชนI 



 
 

บทที่ 2 

วิธีดําเนินการ 
 

 การติดตามประเมินผลเก่ียวกับความพึงพอใจและป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข#งขันกีฬาเยาวชน
แห#งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* มีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลกับ กลุ#มนักกีฬา กลุ#มผู.ฝ1กสอน          
กลุ#มผู.ตัดสิน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข#งขัน กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. 
จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย และกลุ#มประชาชน ท่ีเข.า
ร#วมการแข#งขันกีฬาเยาวชนแห#งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* โดยใช.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข.อมูล   
คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเข.าร#วมการแข#งขันกีฬาเยาวชนแห#งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* โดยมีวิธีการสุ#มตัวอย#างในการเก็บรวบรวมข.อมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุ#มตัวอย#างนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนโดยใช.สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน# 
(Taro Yamane, 1973) จากกลุ#มประชากรท้ังหมดท่ีเปHนนักกีฬา และผู.ฝ1กสอนจํานวน 16,792 คน ได.ขนาด
กลุ#มตัวอย#างท้ังหมด จํานวน 392 คน  
 ข้ันตอนท่ี 2 ทําการคํานวณจํานวนกลุ#มตัวอย#างผู.เข.าร#วมการแข#งขันตามสัดส#วนของจํานวนผู.ฝ1กสอน
และนักกีฬาท่ีเข.าร#วมการแข#งขันแต#ละชนิดกีฬา เพ่ือให.กลุ#มตัวอย#างมีความน#าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน จึงมีการเฉลี่ยให.ทุก
ชนิดกีฬา มีกลุ#มตัวอย#างผู.ฝ1กสอนในแต#ละชนิดกีฬาอย#างน.อย 3 คน และกลุ#มตัวอย#างนักกีฬาอย#างน.อย  
1 คน จาก 3 ภาค จํานวน 45 ชนิดกีฬา และได.ขนาดกลุ#มตัวอย#างท่ีเก็บจริงท้ังหมด จํานวน 522 คน แบ#งออกเปHน
นักกีฬา จํานวน 361 คน และผู.ฝ1กสอน จํานวน 161 คน (ตารางท่ี 1) 

 ข้ันตอนท่ี 3 ทําการคํานวณจํานวนกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู. ตัดสิน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข#งขัน กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#ง
จังหวัด และกลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย  เพ่ือให.กลุ#มตัวอย#างมีความน#าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน จึงมีการ
เฉลี่ยให.ทุกชนิดกีฬา มีกลุ#มผู.ตัดสินกีฬาละ 3 คน รวมเปHน 156 คน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
จัดการแข#งขัน 3 คน รวมเปHน 156 คน กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย 45 สมาคมกีฬา สมาคมละ     
1 คน รวมเปHน 45 คน (ตารางท่ี 2) กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ท่ีเข.าร#วมการแข#งขันจาก
ท่ัวประเทศ ท้ังหมด 76 คน และกลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัดท่ีเข.าร#วมการแข#งขันจากท่ัวประเทศ 
ท้ังหมด 76 คน (76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน ไม#รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร) (ตารางท่ี 3) 

ข้ันตอนท่ี 4 ทําการคํานวณจํานวนกลุ#มตัวอย#าง ประชาชนท่ัวไปท่ีเข.ามาชมการแข#งขันในแต#ละชนิดกีฬา 
โดยอ.างอิงจํานวนประชาชนท่ีอยู#ภายในจังหวัดบุรีรัมย*จาก เวปไซต* (http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบุรีรัยม*) 
ได.จํานวนประชากรประมาณ 1,579,248 คน ใช.สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน# (Taro Yamane, 1973)       
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จากกลุ#มประชากรท้ังหมด ได. 400 คน แล.วนํามาแบ#งเฉลี่ยลงในแต#ละชนิดกีฬา ได.กีฬาละ 8 คน รวมท้ังหมด 
416 คน (ตารางท่ี 2) 

ข้ันตอนท่ี 5 ทําการสรุปรวมกลุ#มตัวอย#างท่ีต.องดําเนินการเก็บข.อมูลท้ังหมด 1,447 คน 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#างผู.ฝ1กสอนและนักกีฬาท่ีเก็บจริงแยกตามชนิดกีฬา 

ท่ี ชนิดกีฬา 
กลุ�มประชากร กลุ�มตัวอย�างท่ีคํานวณ กลุ�มตัวอย�างท่ีเก็บจริง 

นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม 
1 กรีฑา 878 148 1026 20 3 23 20 4 24 

2 กอล*ฟ 83 47 130 2 1 3 5 3 8 

3 กาบัดด้ี 282 73 355 7 2 9 7 3 10 

4 กีฬาทางอากาศ 45 20 65 1 1 2 5 3 8 

5 ลีลาศ 234 40 274 5 1 6 6 3 9 

6 คริกเก็ต 341 69 410 8 2 10 8 3 11 

7 คาราเต.-โด 352 73 425 8 2 10 8 3 11 

8 จักรยาน 177 61 238 4 1 5 5 3 8 

9 เจ็ตสกี 18 14 32 1 1 2 5 3 8 

10 ชักกะเย#อ 240 70 310 6 2 8 6 3 9 

11 ซอฟท*เทนนิส 128 32 160 3 1 4 5 3 8 

12 ซอฟท*บอล 341 69 410 8 2 10 8 3 11 

13 ตะกร.อ          

  - เซป�กตะกร.อ 288 72 360 7 2 9 7 3 10 

  - ลอดห#วง 144 48 192 3 1 4 5 3 8 

  - ชายหาด 140 48 188 3 1 4 5 3 8 

14 เทควันโด 662 107 769 15 2 17 16 3 19 

15 เทนนิส 161 56 217 4 1 5 5 3 8 

16 เทเบิลเทนนิส 139 72 211 3 2 5 5 3 8 

17 เนตบอล 129 44 173 3 1 4 5 3 8 

18 บริดจ* 220 46 266 3 1 4 6 3 9 

19 บาสเกตบอล 373 117 490 5 3 8 9 3 12 

20 แบดมินตัน 251 73 73 9 2 11 6 3 9 

21 ป�นจักสีลัต 277 100 377 6 2 8 7 3 10 

22 เปตอง 196 61 257 5 1 6 5 3 8 

23 เพาะกาย 90 32 122 2 1 3 5 3 8 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#างผู.ฝ1กสอนและนักกีฬาท่ีเก็บจริงแยกตามชนิดกีฬา (ต#อ) 

ท่ี ชนิดกีฬา 
กลุ�มประชากร กลุ�มตัวอย�างท่ีคํานวณ กลุ�มตัวอย�างท่ีเก็บจริง 

นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม 
24 ฟ�นดาบสากล 121 37 158 3 1 4 5 3 8 

25 ฟ]กเกอร*สเก็ตต้ิง 65 22 87 2 1 3 5 3 8 

26 ฟุตบอล 413 90 503 10 2 12 10 3 13 

  -ฟุตซอล 336 73 409 8 2 10 8 3 11 

27 มวยไทยสมัครเล#น 275 194 469 6 5 11 6 5 11 

28 มวยปล้ํา          

  - ในร#ม 317   85  506 7 2 9 7 3 10 

  - ชายหาด 104   2 0 2 5 3 8 

29 มวยสากลสมัครเล#น 302  201  503 7 5 12 7 5 12 

30 ยกน้ําหนัก 236   66  302 6 2 8 6 3 9 

31 ยิงป̂น 197 53  250 5 1 6 5 3 8 

32 ยิมนาสติก 193 88  281 5 2 7 5 3 8 

33 ยูโด 266 50  316 6 1 7 6 3 9 

34 ยูยิตสู 238 55  293 6 1 7 6 3 9 

35 รักบ้ีฟุตบอล 468 48  516 11 1 12 11 3 14 

36 เรือพาย 748 139  887 17 3 20 18 3 21 

37 วอลเลย*บอล 

 - ในร#ม 288 72  360 7 2 9 7 3 10 

 - ชายหาด 88 26  114 2 1 3 5 3 8 

38 ว#ายน้ํา 244 67 311 6 2 8 6 3 9 

39 วูซู 261 67 328 6 2 8 6 3 9 

40 วู.ดบอล 245 53 298 6 1 7 6 3 9 

41 สนุกเกอร* 47 25 72 1 1 2 5 3 8 

42 หมากล.อม 120 32 152 3 1 4 5 3 8 

43 เอ็กซ*ตรีม 227 54 281 5 1 6 5 3 8 

44 ฮอกก้ี          

  - ในร#ม 273 33 306 6 1 7 6 3 9 

  - กลางแจ.ง 334 57 391 8 1 9 8 3 11 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#างผู.ฝ1กสอนและนักกีฬาท่ีเก็บจริงแยกตามชนิดกีฬา (ต#อ) 

ท่ี ชนิดกีฬา 
กลุ�มประชากร กลุ�มตัวอย�างท่ีคํานวณ กลุ�มตัวอย�างท่ีเก็บจริง 

นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม นักกีฬา ผู+ฝ-กสอน รวม 
45 แฮนด*บอล          

  - ในร#ม 373 76 449 9 2 11 9 3 12 

  - ชายหาด 373 96 469 9 2 11 9 3 12 

รวมท้ังหมด  13,341 3,451 16,792 311 81 392 361 161 522 

รวมกลุ#มตัวอย#างจากการคํานวณ   392 คน  แบ#งออกเปHน  ผู.ฝ1กสอน    81 คน นักกีฬา    311 คน 
รวมกลุ#มตัวอย#างท่ีเก็บจริง  522 คน   แบ#งออกเปHน  ผู.ฝ1กสอน   161 คน นักกีฬา    361 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.ตัดสิน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
จัดการแข#งขัน กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย และกลุ#มประชาชน  

ท่ี ชนิดกีฬา ผู.ตัดสิน 
คณะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 

ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#ง
ประเทศไทย 

ประชาชน 

1 กรีฑา 3 3 1 8 
2 กอล*ฟ 3 3 1 8 
3 กาบัดด้ี 3 3 1 8 
4 กีฬาทางอากาศ 3 3 1 8 
5 ลีลาศ 3 3 1 8 
6 คริกเก็ต 3 3 1 8 
7 คาราเต.-โด 3 3 1 8 
8 จักรยาน 3 3 1 8 
9 เจ็ตสกี 3 3 1 8 
10 ชักกะเย#อ 3 3 1 8 
11 ซอฟท*เทนนิส 3 3 1 8 
12 ซอฟท*บอล 3 3 1 8 
13 ตะกร.อ     

 
 - เซป�กตะกร.อ 3 3 1 8 

    - ลอดห#วง 3 3 1 8 

   - ชายหาด 3 3 1 8 

14 เทควันโด 3 3 1 8 

15 เทนนิส 3 3 1 8 

16 เทเบิลเทนนิส 3 3 1 8 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.ตัดสิน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
จัดการแข#งขัน กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย และกลุ#มประชาชน (ต#อ) 

ท่ี ชนิดกีฬา ผู.ตัดสิน 
คณะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 

ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#ง
ประเทศไทย 

ประชาชน 

17 เนตบอล 3 3 1 8 

18 บริดจ* 3 3 1 8 

19 บาสเกตบอล 3 3 1 8 

20 แบดมินตัน 3 3 1 8 

21 ป�นจักสีลัต 3 3 1 8 

22 เปตอง 3 3 1 8 

23 เพาะกาย 3 3 1 8 

24 ฟ�นดาบสากล 3 3 1 8 

25 ฟ]กเกอร*สเก็ตต้ิง 3 3 1 8 

26 ฟุตบอล 3 3 1 8 

  -ฟุตซอล 3 3 1 8 

27 มวยไทยสมัครเล#น 3 3 1 8 

28 มวยปล้ํา     

  - ในร#ม 3 3 1 8 

  - ชายหาด 3 3 1 8 

29 มวยสากลสมัครเล#น 3 3 1 8 

30 ยกน้ําหนัก 3 3 1 8 

31 ยิงป̂น 3 3 1 8 

32 ยิมนาสติก 3 3 1 8 

33 ยูโด 3 3 1 8 

34 ยูยิตสู 3 3 1 8 

35 รักบ้ีฟุตบอล 3 3 1 8 

36 เรือพาย 3 3 1 8 

37 วอลเลย*บอล     

  - ในร#ม 3 3 1 8 

  - ชายหาด 3 3 1 8 

38 ว#ายน้ํา 3 3 1 8 

39 วูซู 3 3 1 8 

40 วู.ดบอล 3 3 1 8 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.ตัดสิน กลุ#มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
จัดการแข#งขัน กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย และกลุ#มประชาชน (ต#อ) 

ท่ี ชนิดกีฬา ผู.ตัดสิน 
คณะกรรมการบรหิาร/

คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 

ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#ง
ประเทศไทย 

ประชาชน 

41 สนุกเกอร* 3 3 1 8 

42 หมากล.อม 3 3 1 8 

43 เอ็กซ*ตรีม 3 3 1 8 

44 ฮอกก้ี     

  - ในร#ม 3 3 1 8 

  - กลางแจ.ง 3 3 1 8 

45 แฮนด*บอล     

  - ในร#ม 3 3 1 8 

  - ชายหาด 3 3 1 8 

รวมท้ังหมด 156 156 45 416 

กลุ#มตัวอย#างท่ีเก็บจริงแบ#งออกเปHน ผู.ตัดสิน      156  คน  

    คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 156  คน 

    ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย     45 คน 

    ประชาชน     416 คน 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ
กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด  

  ท่ี จังหวัด ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด 

  1   กระบ่ี 1 1 

  2   กาญจนบุรี 1 1 

  3   กาฬสินธุ* 1 1 

  4   กําแพงเพชร  

1 1 

  5   ขอนแก#น  

1 1 

  6   จันทบุรี 1 1 

  7   ฉะเชิงเทรา  

1 1 

  8   ชลบุรี 1 1 

  9   ชัยนาท 

1 1 

10   ชัยภูมิ 

1 1 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ
กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด (ต#อ) 

  ท่ี จังหวัด ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด 

11   ชุมพร 

1 1 

12   เชียงราย 

1 1 

13   เชียงใหม# 1 1 

14   ตรัง 

1 1 

15   ตราด 

1 1 

16   ตาก 

1 1 

17   นครนายก  

1 1 

18   นครปฐม 

1 1 

19   นครพนม  

1 1 

20   นครราชสีมา 

1 1 

21   นครศรีธรรมราช  

1 1 

22   นครสวรรค* 1 1 

23   นนทบุรี 1 1 

24   นราธิวาส 

1 1 

25   น#าน 

1 1 

26   บึงกาฬ  

1 1 

27   บุรีรัมย* 1 1 

28   ปทุมธานี 1 1 

29   ประจวบคีรีขันธ* 1 1 

30   ปราจีนบุรี 1 1 

31   ป�ตตานี 1 1 

32   พระนครศรีอยุธยา  

1 1 

33   พะเยา  

1 1 

34   พังงา  

1 1 

 35   พัทลุง 1 1 

 36   พิจิตร 1 1 

 37   พิษณุโลก 1 1 

 38   เพชรบุรี 1 1 

 39   เพชรบูรณ* 1 1 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ
กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด (ต#อ) 

  ท่ี จังหวัด ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด 

 40   แพร# 1 1 

 41   ภูเก็ต 

1 1 

 42   มหาสารคาม  

1 1 

 43   มุกดาหาร  

1 1 

 44   แม#ฮ#องสอน  

1 1 

 45   ยโสธร 

1 1 

 46   ยะลา 

1 1 

 47   ร.อยเอ็ด  

1 1 

 48   ระนอง  

1 1 

 49   ระยอง  

1 1 

 50   ราชบุรี 1 1 

 51   ลพบุรี 1 1 

 52   ลําปาง 

1 1 

 53   ลําพูน  

1 1 

 54   เลย 

1 1 

 55   ศรีสะเกษ  

1 1 

 56   สกลนคร 

1 1 

 57   สงขลา 

1 1 

 58   สตูล 

1 1 

 59   สมุทรปราการ  

1 1 

 60   สมุทรสงคราม  

1 1 

 61   สมุทรสาคร 

1 1 

 62   สระแก.ว  

1 1 

 63   สระบุรี 1 1 

 64   สิงห*บุรี 1 1 

 65   สุโขทัย  

1 1 

 66   สุพรรณบุรี 1 1 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนกลุ#มประชากรและกลุ#มตัวอย#าง กลุ#มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ
กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด (ต#อ) 

  ท่ี จังหวัด ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด 

 67   สุราษฎร*ธานี 1 1 

 68   สุรินทร* 1 1 

 69   หนองคาย  

1 1 

 70   หนองบัวลําภู 1 1 

 71   อ#างทอง  

1 1 

 72   อํานาจเจริญ  

1 1 

 73   อุดรธานี 1 1 

 74   อุตรดิตถ*  1 1 

 75   อุทัยธานี 1 1 

 76   อุบลราชธานี 1 1 

รวมท้ังหมด 76 76 

 

กลุ#มตัวอย#างท่ีเก็บจริงแบ#งออกเปHน ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด  76 คน  

    กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด    76 คน 

สรุปกลุ�มตัวอย�างท่ีเก็บข+อมูลแบ�งออกเป5น   8  กลุ�ม ได+จํานวนดังนี้ 

1. ผู.ฝ1กสอน         161  คน  

2. นักกีฬา          361  คน 

3. ผู.ตัดสิน       156  คน  

4. คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข#งขัน 156  คน 

5. ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย     45 คน 

6. ประชาชน      416 คน 

7. ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด    76 คน  

8. กลุ#มผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด     76 คน 

   รวมท้ังหมด          1,447 คน  
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เครื่องมือท่ีใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล 
เครื่องมือท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข.าร#วมการแข#งขันกีฬา

เยาวชนแห#งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* โดยเปHนแบบ Check List, Rating Scale และ Open Ended     
กลุ#มตัวอย#างในการให.ข.อมูล ได.แก# นักกีฬา ผู.ฝ1กสอน ผู.ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการ
แข#งขัน ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬา      
แห#งประเทศไทย และประชาชน 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข.าร#วมการแข#งขันกีฬาเยาวชนแห#งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* สําหรับ นักกีฬา ผู.ฝ1กสอน ผู.ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข#งขัน ผู.อํานวยการ/
ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งประเทศไทย             
และประชาชนเปHนแบบสอบถามแบบมีโครงสร.าง (Structured Interview) แบ#งออกเปHน 3 ตอน ดังนี้ 
 - ตอนท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไป 
 - ตอนท่ี 2 ข.อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดการแข#งขันกีฬาเยาวชนแห#งชาติ ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2562) 
“บุรีรัมย*เกมส*”  
 - ตอนท่ี 3 ความประทับใจรวมถึงป�ญหาและข.อเสนอแนะในการจัดการแข#งขันกีฬาเยาวชนแห#งชาติ      
ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมย*เกมส*” 

การดําเนินงานติดตามประเมินผล 
ศึกษาเอกสารและจัดเตรียมข+อมูลเบ้ืองต+น 
 1. ศึกษาข+อมูลเบ้ืองต+นเก่ียวกับการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย= 

1.1  ศึกษาเอกสารและทฤษฏีต#างๆ เก่ียวกับการประเมินผล 
1.2  กําหนดวัตถุประสงค*และขอบเขตในการประเมินผล 
1.3  สร.างเครื่องมือพร.อมหารือผู.เชี่ยวชาญทางการประเมินผล ตรวจแก.ไขเครื่องมือ 

 2. การดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูล 
ดําเนินการเก็บข.อมูลจาก นักกีฬา ผู.ฝ1กสอน ผู.ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ

จัดการแข#งขัน ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬาแห#งจังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬา             
แห#งประเทศไทย และประชาชนด.วยเครื่องมือดังกล#าวข.างต.น ระหว#างวันท่ี 10 – 20  พฤษภาคม 2562           
โดยคณะติดตามประเมินผลจากงานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปHนเลิศ กององค*กรและพัฒนา   
กีฬาเปHนเลิศ ฝvายพัฒนากีฬาเปHนเลิศ ซ่ึงเก็บข.อมูลจากกลุ#มตัวอย#างตามท่ีได.กําหนดไว. 
 3. วิเคราะห=ข+อมูล 

นําข.อมูลที่ได.มาวิเคราะห*เนื้อหา (Content Analysis) จัดกลุ#มคําตอบค#าสถิติร.อยละของ
ความคิดเห็นที่อยู #ในแนวทางเดียวกัน พร.อมทั้งสรุปผลและอภิปรายผลในรูปแบบของตารางประกอบ  
ความเรียง 
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บทที่ 3 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 จากการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ 
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ซ่ึงได-เก็บรวบรวมข-อมูลจากนักกีฬาและผู-ฝ1กสอน ผู-ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ผู-แทน
สมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย และประชาชน ท่ีเข-าร!วมการแข!งขันฯระหว!างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562      
โดยได-ทําการเก็บข-อมูลจากกลุ!มตัวอย!างท้ังหมดจํานวน 1,447 คน ได-รับข-อมูลกลับมาจํานวน 1,447 คน คิดเปDน
ร-อยละ 100  

 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงการเก็บข-อมูลกลุ!มตัวอย!างท้ัง 8 กลุ!ม มีดังนี้  

1. กลุ!มนักกีฬา จํานวน 361 คน คิดเปDนร-อยละ 27.94  
2. กลุ!มผู-ฝ1กสอน จํานวน 161 คน คิดเปDนร-อยละ 11.13  
3. กลุ!มผู-ตัดสิน จํานวน 156 คน คิดเปDนร-อยละ 10.78  
4. กลุ!มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน จํานวน 156 คน คิดเปDนร-อยละ 10.78  
5. กลุ!มผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย จํานวน 45 คน คิดเปDนร-อยละ 3.12  
6. กลุ!มผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด จํานวน 76 คน คิดเปDนร-อยละ 5.25  
7. กลุ!มผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด จํานวน 76 คน คิดเปDนร-อยละ 5.25  
8. กลุ!มประชาชน จํานวน 416 คน คิดเปDนร-อยละ 28.75  

 

แผนภาพที	 1 แสดงการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั ง 8 กลุ่ม n = 1,447 คน
1. นกักีฬา    361 คน

2. ผูฝึ้กสอน  161 คน

3. ผูต้ดัสิน  156 คน

4. คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั 156 คน
5. ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 45 คน

6. ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน กกท. จงัหวดั 
76 คน
7. กลุ่มผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 76 คน

8. ประชาชน  416 คน
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 หลังจากนั้นนําข-อมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมได-มาวิเคราะห*ผลเปDนตารางประกอบความเรียงโดยแบ!งผล 
การวิเคราะห*ออกเปDน 8 กลุ!ม ดังนี้ 

กลุ�มท่ี 1 นักกีฬา    
กลุ�มท่ี 2 ผู-ฝ1กสอน 
กลุ�มท่ี 3 ผู-ตัดสิน    
กลุ�มท่ี 4 กลุ!มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน 
กลุ�มท่ี 5 กลุ!มผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย 
กลุ�มท่ี 6 กลุ!มผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 
กลุ�มท่ี 7 กลุ!มผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด 
กลุ�มท่ี 8 กลุ!มประชาชน 

ตอนท่ี 1 สรุปผลข�อมูลจากการวิเคราะห�กลุ�มตัวอย�างท้ัง 8 กลุ�ม 

กลุ�มท่ี 1 นักกีฬา 
1.1 ข�อมูลท่ัวไปของนักกีฬา 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของนักกีฬา (n =361) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา 

1.   กรีฑา 20 5.5 
2.   กอล*ฟ 5 1.4 
3.   กาบัดด้ี 7 1.9 
4.   กีฬาทางอากาศ 5 1.4 
5.   ลีลาศ 6 1.7 
6.   คริกเก็ต 8 2.2 
7.   คาราเต-โด 7 1.9 
8.   จักรยาน 5 1.4 
9.   เจ็ตสกี 6 1.7 
10. ชักกะเย!อ 6 1.7 
11. ซอฟท*เทนนิส 5 1.4 
12. ซอฟท*บอล 8 2.2 

13. เซป�กตะกร-อ 7 1.9 

     - ตะกร-อลอดห!วง 5 1.4 

     - ตะกร-อชายหาด 5 1.4 

14. เทควันโด 16 4.4 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของนักกีฬา (n =361) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

15. เทนนิส 5 1.4 

16. เทเบิลเทนนิส 5 1.4 

17. เนตบอล 5 1.4 

18. บริดจ* 6 1.7 

19. บาสเกตบอล 9 2.5 

20. แบดมินตัน 6 1.7 

21. ป�นจักสีลัต 7 1.9 

22. เปตอง 5 1.4 

23. เพาะกาย 5 1.4 

24. ฟ�นดาบ 5 1.4 

25. ฟNกเกอร*สเก็ต 5 1.4 

26. ฟุตบอล 10 2.8 

     - ฟุตซอล 8 2.2 

27. มวยไทยสมัครเล!น 6 1.7 

28. มวยปล้ํา 7 1.9 

     - มวยปล้ําชายหาด 5 1.4 

29. มวยสากลสมัครเล!น 7 1.9 

30. ยกน้ําหนัก 6 1.7 

31. ยิงปOน 5 1.4 

32. ยิมนาสติก 5 1.4 

33. ยูโด 6 1.7 

34. ยูยิตส ู 6 1.7 

35. รักบ้ีฟุตบอล 11 3.0 

36. เรือพาย 18 5.0 

37. วอลเลย*บอลในร!ม 7 1.9 

     - วอลเลย*บอลชายหาด 5 1.4 

38. ว!ายน้ํา 6 1.7 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของนักกีฬา (n =361) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

39. วูซู 6 1.7 

40. วู-ดบอล 6 1.7 

41. สนุกเกอร* 5 1.4 

42. หมากล-อม 5 1.4 

43. เอ็กซ*ตรีม 5 1.4 

44. ฮอกก้ีในร!ม 6 1.7 

     - ฮอกก้ีสนาม 8 2.2 

45. แฮนด*บอล 9 2.5 

     - แฮนด*บอลชายหาด 9 2.5 

      รวม 361 100.0 

2) สังกัดภาคท่ีส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขัน   

1. ภาค 1 100 27.7 

2. ภาค 2 59 16.3 

3. ภาค 3 95 26.3 

4. ภาค 4 52 14.4 

5. ภาค 5 55 15.2 

รวม 361 100.0 

3) เพศ   

1. ชาย 171 47.4 

2. หญิง 190 52.6 

รวม 361 100.0 
4) ระดับการเป6นนักกีฬา   

1.  เยาวชนทีมชาติ 50 13.9 

2.  ยุวชนทีมชาติ  4 1.1 

3.  ตัวแทนจังหวัด 307 85.0 

    รวม 361 100.0 

 



24 

 

 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได-ว!านักกีฬาทั้งหมด จํานวน 361 คน เปDนเพศชาย จํานวน 171 คน คิดเปDน     
ร-อยละ 47.4 เปDนเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเปDนร-อยละ 52.6 สังกัดภาค 1 มากที่สุดจํานวน 100 คน     
คิดเปDนร-อยละ 27.7 โดยชนิดกีฬากรีฑาเปDนชนิดกีฬาท่ีมีสัดส!วนนักกีฬามากท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปDนร-อยละ 
5.5 โดยมีนักกีฬาท่ีเข-าร!วมแข!งขันส!วนใหญ!เปDนนักกีฬาระดับตัวแทนจังหวัด จํานวน 307 คน คิดเปDนร-อยละ 85.0 

1.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของนักกีฬา 
แผนภาพท่ี 2 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของนักกีฬา  (n = 361) 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของนักกีฬา 
ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-ในการแข!งขัน 
เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 153 คน คิดเปDนร-อยละ 42.4 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของนักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 3 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของนักกีฬา 

ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพ   
จัดให- เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 156 คน คิดเปDนร-อยละ 43.2  

แผนภาพท่ี 4 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของนักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 4 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของนักกีฬา 

ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ี พักและสิ่ งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี           
ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 153 คน คิดเปDน         
ร-อยละ 42.4  
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แผนภาพท่ี 5 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัดเจ�าภาพ 
ของนักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 5 แสดงจํานวนและร-อยละของ ความพึงพอใจในด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ

จังหวัดเจ�าภาพ ของนักกีฬา ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและ
อ่ืนๆ   ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 147 คน คิดเปDนร-อย
ละ 40.7  

แผนภาพท่ี 6 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน ของ
นักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 6 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม             

ในการแข�งขัน ของนักกีฬา ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและ
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ผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด และพึงพอใจมาก เท!ากัน จํานวน 141 คน คิดเปDนร-อยละ 39.1  

แผนภาพท่ี 7 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของนักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 7 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�าง

กระแสความตื่นตัว ของนักกีฬา ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ มีการใช- 
แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช!น     
การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการ
ร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า นักกีฬาส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 159 คน คิดเปDน
ร-อยละ 44.0  

แผนภาพท่ี 8 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35             
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา (n = 361) 
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จากแผนภาพท่ี 8 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ    
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของนักกีฬา พบว!า กลุ!มตัวอย!างนักกีฬาท่ีเข-าร!วม              
ในการแข!งขัน จํานวน 361 คน ส!วนใหญ!ไม!มีความคิดเห็นจํานวน 274 คน คิดเปDนร-อยละ 75.9 ส!วนความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ความประทับใจ  ด-านสถานท่ีและอุปกรณ*แข!งขัน จํานวน 
26 คน คิดเปDนร-อยละ 7.2 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนเรื่องของมาตรฐานของสนามแข!งขันและ
อุปกรณ*การแข!งขัน 
 

แผนภาพท่ี 9 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา (n = 361) 

 
จากแผนภาพท่ี 9 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35    

ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา พบว!า กลุ!มตัวอย!างนักกีฬาท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน 
จํานวน 361 คน ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขันครั้งนี้ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 292 คน คิดเปDนร-อยละ 80.9 
ส!วนป�ญหาท่ีนักกีฬาคิดว!าเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* มากท่ีสุดคือ ป�ญหา
ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 43 คน คิดเปDนร-อยละ 11.9 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของ 
ท่ีพักมีห-องน้ําไม!เพียงพอ และน้ําด่ืมมีจํานวนไม!เพียงพอต!อความต-องการของนักกีฬา 
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กลุ�มท่ี 2 ผู�ฝBกสอน 
2.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ฝBกสอน 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา 

1.   กรีฑา 4 2.5 
2.   กอล*ฟ 3 1.9 
3.   กาบัดด้ี 3 1.9 
4.   กีฬาทางอากาศ 3 1.9 
5.   ลีลาศ 3 1.9 
6.   คริกเก็ต 3 1.9 
7.   คาราเต-โด 3 1.9 
8.   จักรยาน 3 1.9 
9.   เจ็ตสกี 3 1.9 
10. ชักกะเย!อ 3 1.9 
11. ซอฟท*เทนนิส 3 1.9 
12. ซอฟท*บอล 3 1.9 

13. เซป�กตะกร-อ 3 1.9 

     - ตะกร-อลอดห!วง 3 1.9 

     - ตะกร-อชายหาด 3 1.9 

14. เทควันโด 3 1.9 

15. เทนนิส 3 1.9 

16. เทเบิลเทนนิส 3 1.9 

17. เนตบอล 3 1.9 

18. บริดจ* 3 1.9 

19. บาสเกตบอล 3 1.9 

20. แบดมินตัน 3 1.9 

21. ป�นจักสีลัต 3 1.9 

22. เปตอง 3 1.9 

23. เพาะกาย 3 1.9 

24. ฟ�นดาบ 3 1.9 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

25. ฟNกเกอร*สเก็ต 3 1.9 

26. ฟุตบอล 3 1.9 

     - ฟุตซอล 3 1.9 

27. มวยไทยสมัครเล!น 5 3.1 

28. มวยปล้ํา 3 1.9 

     - มวยปล้ําชายหาด 3 1.9 

29. มวยสากลสมัครเล!น 5 3.1 

30. ยกน้ําหนัก 3 1.9 

31. ยิงปOน 3 1.9 

32. ยิมนาสติก 3 1.9 

33. ยูโด 3 1.9 

34. ยูยิตส ู 3 1.9 

35. รักบ้ีฟุตบอล 3 1.9 

36. เรือพาย 3 1.9 

37. วอลเลย*บอลในร!ม 3 1.9 

     - วอลเลย*บอลชายหาด 3 1.9 

38. ว!ายน้ํา 3 1.9 

39. วูซู 3 1.9 

40. วู-ดบอล 3 1.9 

41. สนุกเกอร* 3 1.9 

42. หมากล-อม 3 1.9 

43. เอ็กซ*ตรีม 3 1.9 

44. ฮอกก้ีในร!ม 3 1.9 

     - ฮอกก้ีสนาม 3 1.9 

45. แฮนด*บอล 3 1.9 

     - แฮนด*บอลชายหาด 3 1.9 

      รวม 161 100.0 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
2) สังกัดภาคท่ีส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขัน   

6. ภาค 1 46 28.6 

7. ภาค 2 29 18.0 

8. ภาค 3 31 19.3 

9. ภาค 4 31 19.3 

10. ภาค 5 24 14.9 

รวม 161 100.0 

3) เพศ   

3. ชาย 128 79.5 

4. หญิง 33 20.5 

รวม 161 100.0 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได-ว!าผู-ฝ1กสอนทั้งหมด จํานวน 161 คน เปDนเพศชายจํานวน 128 คนคิดเปDน
ร-อยละ 79.5 เปDนเพศหญิงจํานวน 33 คน คิดเปDนร-อยละ 20.5 และส!วนใหญ!สังกัดภาค 1 จํานวน 46 คน        
คิดเปDนร-อยละ 28.6 โดยชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล!น และมวยสากล เปDนชนิดกีฬาท่ีมีสัดส!วนผู-ฝ1กสอนมากท่ีสุด 
จํานวน 5 คน คิดเปDนร-อยละ 3.1 

2.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของผู�ฝBกสอน 
แผนภาพท่ี 10 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 
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จากแผนภาพท่ี 10 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของ            
ผู-ฝ1กสอน ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-ใน
การแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 65 คน คิดเปDนร-อยละ 40.4  

แผนภาพท่ี 11 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

 

จากแผนภาพท่ี 11 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-ฝ1กสอน 
ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัด
ให- เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 79 คน คิดเปDนร-อยละ 49.1 

แผนภาพท่ี 12 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 
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จากแผนภาพท่ี 12 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-ฝ1กสอน  
ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ี พักและสิ่ งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี           
ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอน ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 74 คน คิดเปDนร-อยละ 46.0 

แผนภาพท่ี 13 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร /การประชาสัมพันธ�ของจังหวัดเจ�าภาพ  

ของผู-ฝ1กสอน  (n = 161) 

 
จากแผนภาพท่ี 13 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ

จังหวัดเจ�าภาพ ของผู-ฝ1กสอน ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและ
อ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 66 คน คิดเปDน     
ร-อยละ 41.0 

แผนภาพท่ี 14 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน ของ          
ผู-ฝ1กสอน (n = 161) 
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จากแผนภาพท่ี 14 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน        
การแข�งขัน  ของผู-ฝ1กสอนยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและ
ผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก 
จํานวน 78 คน คิดเปDนร-อยละ 48.4  

แผนภาพท่ี 15 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

 
จากแผนภาพท่ี 15 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ

สร�างกระแสความตื่นตัว ของผู-ฝ1กสอน ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ มี
การใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม 
เช!น     การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจ
ในการร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า ผู-ฝ1กสอนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 72 คน คิดเปDนร-อยละ 
44.7  
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แผนภาพท่ี 16 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 

 
จากแผนภาพท่ี 16 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ   

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู-ฝ1กสอน ครั้งนี้พบว!า กลุ!มตัวอย!างผู-ฝ1กสอนท่ีเข-าร!วม
ในการแข!งขัน จํานวน 161 คน ส!วนใหญ!ไม!มีความคิดเห็น จํานวน 122 คน คิดเปDนร-อยละ 75.8 ส!วนความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได-แก! ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 17 คน คิดเปDน
ร-อยละ 10.6 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนใน เรื่องของสถานท่ีใช-พิธีเปNด – ปNดการแข!งขัน        
ความพร-อมของสิ่งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง และการบริการของเจ-าหน-าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจ-าหน-าท่ี
พยาบาล  

 
แผนภาพท่ี 17 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู-ฝ1กสอน (n = 161) 
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จากแผนภาพท่ี 16 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  
ณ  จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู-ฝ1กสอน พบว!า กลุ!มตัวอย!างผู-ฝ1กสอนท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน 
จํานวน 161 คน ส!วนใหญ!ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 113 คน คิดเปDนร-อยละ 70.2 ส!วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการ
แข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 27 คน คิดเปDนร-อยละ 16.8 โดยป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของท่ีพัก และสนามกีฬาท่ีนักกีฬาใช-ทําการแข!งขันอยู!ไกล ร-านค-า ร-านอาหาร 
บริเวณสนามกีฬาท่ีใช-ทําการแข!งขันมีจํานวนน-อย และน้ําด่ืมมีจํานวนไม!เพียงพอต!อความต-องการของผู-ฝ1กสอน  

กลุ�มท่ี 3 ผู�ตัดสิน 
3.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตัดสิน 
ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ตัดสิน (n =156) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา 

1.   กรีฑา 3 1.9 
2.   กอล*ฟ 3 1.9 
3.   กาบัดด้ี 3 1.9 
4.   กีฬาทางอากาศ 3 1.9 
5.   ลีลาศ 3 1.9 
6.   คริกเก็ต 3 1.9 
7.   คาราเต-โด 3 1.9 
8.   จักรยาน 3 1.9 
9.   เจ็ตสกี 3 1.9 
10. ชักกะเย!อ 3 1.9 
11. ซอฟท*เทนนิส 3 1.9 
12. ซอฟท*บอล 3 1.9 

13. เซป�กตะกร-อ 3 1.9 

     - ตะกร-อลอดห!วง 3 1.9 

     - ตะกร-อชายหาด 3 1.9 

14. เทควันโด 3 1.9 

15. เทนนิส 3 1.9 

16. เทเบิลเทนนิส 3 1.9 

17. เนตบอล 3 1.9 

18. บริดจ* 3 1.9 

19. บาสเกตบอล 3 1.9 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ตัดสิน (n =156) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

20. แบดมินตัน 3 1.9 

21. ป�นจักสีลัต 3 1.9 

22. เปตอง 3 1.9 

23. เพาะกาย 3 1.9 

24. ฟ�นดาบ 3 1.9 

25. ฟNกเกอร*สเก็ต 3 1.9 

26. ฟุตบอล 3 1.9 

     - ฟุตซอล 3 1.9 

27. มวยไทยสมัครเล!น 3 1.9 

28. มวยปล้ํา 3 1.9 

     - มวยปล้ําชายหาด 3 1.9 

29. มวยสากลสมัครเล!น 3 1.9 

30. ยกน้ําหนัก 3 1.9 

31. ยิงปOน 3 1.9 

32. ยิมนาสติก 3 1.9 

33. ยูโด 3 1.9 

34. ยูยิตส ู 3 1.9 

35. รักบ้ีฟุตบอล 3 1.9 

36. เรือพาย 3 1.9 

37. วอลเลย*บอลในร!ม 3 1.9 

     - วอลเลย*บอลชายหาด 3 1.9 

38. ว!ายน้ํา 3 1.9 

39. วูซู 3 1.9 

40. วู-ดบอล 3 1.9 

41. สนุกเกอร* 3 1.9 

42. หมากล-อม 3 1.9 

43. เอ็กซ*ตรีม 3 1.9 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-ตัดสิน (n =156) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ)   

44. ฮอกก้ีในร!ม 3 1.9 

     - ฮอกก้ีสนาม 3 1.9 

45. แฮนด*บอล 3 1.9 

     - แฮนด*บอลชายหาด 3 1.9 

     รวม 156 100.0 

2) เพศ   

  1. ชาย 124 79.5 

  2. หญิง 32 20.5 

     รวม 156 100.0 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได-ว!ากลุ!มตัวอย!างผู-ตัดสินทั้งหมด จํานวน 156 คน เปDนเพศชายจํานวน 124 
คนคิดเปDนร-อยละ 79.5 เปDนเพศหญิงจํานวน 32 คน คิดเปDนร-อยละ 20.5 และทุกชนิดกีฬามีการเก็บข-อมูล         
ในสัดส!วนท่ีเท!ากันท้ังหมด ชนิดกีฬาละ 3 คน คิดเปDนร-อยละ 1.9 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา 

3.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของผู�ตัดสิน 
แผนภาพท่ี 18 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 18 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของ            

ผู-ตัดสิน ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-      
ในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 74 คน คิดเปDนร-อยละ 47.4  

0

20

40

60

80

ด้านสถานที	และอุปกรณ์แข่งขัน

ผูต้ดัสิน (n=156)

5(3.2%) 
15(9.6%) 

74(47.4%) 
61(39.1%) 
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แผนภาพท่ี 19 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 

จากแผนภาพท่ี 19 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-ตัดสิน 
ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัดให- 
เปDนต-น พบว!า ผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 70 คน คิดเปDนร-อยละ 44.9 

แผนภาพท่ี 20 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 
 

จากแผนภาพท่ี 20 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-ตัดสิน  
ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ี พักและสิ่ งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี           
ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 74 คน คิดเปDน        
ร-อยละ 47.4 
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แผนภาพท่ี 21 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 21 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ

จังหวัดเจ�าภาพ  ของผู-ตัดสินยก ตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและ
อ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 76 คน คิดเปDน       
ร-อยละ 48.7 

แผนภาพท่ี 22 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน ของ             
ผู-ตัดสิน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 22 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม          

ในการแข�งขัน  ของผู-ตัดสิน ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬา
และผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจ
มาก จํานวน 69 คน คิดเปDนร-อยละ 44.2  
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2(1.3%) 

2(1.3%) 

24(15.4%) 

69(44.2%) 
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แผนภาพท่ี 23 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 23 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ
สร�างกระแสความตื่นตัว ของผู-ตัดสิน ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ           
มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม 
เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจใน
การร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!าผู-ตัดสินส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 53 คน คิดเปDนร-อยละ 
35.3 
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แผนภาพท่ี 24 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 

 
 
จากแผนภาพท่ี 24 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ   

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู-ตัดสินครั้งนี้ พบว!า กลุ!มตัวอย!างผู-ตัดสินท่ี เข-าร!วม
ในการแข!งขัน จํานวน 156 คน ส!วนใหญ!ไม!มีความคิดเห็น จํานวน 105 คน คิดเปDนร-อยละ 67.3 ส!วนความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได-แก! ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 27 คน คิดเปDน
ร-อยละ 17.3 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของสถานท่ีในพิธีเปNด – ปNดการแข!งขัน        
ความพร-อมของสิ่งอํานวยความสะดวก รถรับ - ส!ง และการบริการของเจ-าหน-าท่ีรักษาความปลอดภัยและ
เจ-าหน-าท่ีพยาบาล  
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แผนภาพท่ี 25 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของผู-ตัดสิน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 25 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  

ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู-ตัดสิน พบว!า กลุ!มตัวอย!างผู-ตัดสินท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน 
จํานวน 156 คน ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขันกีฬาครั้งนี้ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 102 คน คิดเปDนร-อยละ 
65.4 ส!วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 24 คน คิด
เปDนร-อยละ 15.4 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของท่ีพัก และสนามกีฬาท่ีนักกีฬาใช-ทําการแข!งขัน  
อยู!ไกล ร-านค-า ร-านอาหาร บริเวณสนามกีฬาท่ีใช-ทําการแข!งขันมีจํานวนไม!เพียงพอต!อความต-องการของผู-ตัดสิน  
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กลุ�มท่ี 4 คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน 
4.1 ข�อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน 
ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน      
(n =156) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา 

1.   กรีฑา 3 1.9 
2.   กอล*ฟ 3 1.9 
3.   กาบัดด้ี 3 1.9 
4.   กีฬาทางอากาศ 3 1.9 
5.   ลีลาศ 3 1.9 
6.   คริกเก็ต 3 1.9 
7.   คาราเต-โด 3 1.9 
8.   จักรยาน 3 1.9 
9.   เจ็ตสกี 3 1.9 
10. ชักกะเย!อ 3 1.9 
11. ซอฟท*เทนนิส 3 1.9 
12. ซอฟท*บอล 3 1.9 

13. เซป�กตะกร-อ 3 1.9 

     - ตะกร-อลอดห!วง 3 1.9 

     - ตะกร-อชายหาด 3 1.9 

14. เทควันโด 3 1.9 

15. เทนนิส 3 1.9 

16. เทเบิลเทนนิส 3 1.9 

17. เนตบอล 3 1.9 

18. บริดจ* 3 1.9 

19. บาสเกตบอล 3 1.9 

20. แบดมินตัน 3 1.9 

21. ป�นจักสีลัต 3 1.9 

22. เปตอง 3 1.9 

23. เพาะกาย 3 1.9 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน      
(n =156) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

24. ฟ�นดาบ 3 1.9 

25. ฟNกเกอร*สเก็ต 3 1.9 

26. ฟุตบอล 3 1.9 

     - ฟุตซอล 3 1.9 

27. มวยไทยสมัครเล!น 3 1.9 

28. มวยปล้ํา 3 1.9 

     - มวยปล้ําชายหาด 3 1.9 

29. มวยสากลสมัครเล!น 3 1.9 

30. ยกน้ําหนัก 3 1.9 

31. ยิงปOน 3 1.9 

32. ยิมนาสติก 3 1.9 

33. ยูโด 3 1.9 

34. ยูยิตส ู 3 1.9 

35. รักบ้ีฟุตบอล 3 1.9 

36. เรือพาย 3 1.9 

37. วอลเลย*บอลในร!ม 3 1.9 

     - วอลเลย*บอลชายหาด 3 1.9 

38. ว!ายน้ํา 3 1.9 

39. วูซู 3 1.9 

40. วู-ดบอล 3 1.9 

41. สนุกเกอร* 3 1.9 

42. หมากล-อม 3 1.9 

43. เอ็กซ*ตรีม 3 1.9 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน      
(n =156) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

44. ฮอกก้ีในร!ม 3 1.9 

     - ฮอกก้ีสนาม 3 1.9 

45. แฮนด*บอล 3 1.9 

     - แฮนด*บอลชายหาด 3 1.9 

      รวม 156 100.0 

2) เพศ   

  1. ชาย 89 57.1 

  2. หญิง 67 42.9 

     รวม 156 100.0 

จากตารางท่ี 7 จะเห็นได-ว!าคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขันท้ังหมด จํานวน 156 คน    
เปDนเพศชาย จํานวน 89 คน คิดเปDนร-อยละ 57.1 เปDนเพศหญิง จํานวน 67 คน คิดเปDนร-อยละ 42.9         
โดยทุกชนิดกีฬามีการเก็บข-อมูลในสัดส!วนท่ีเท!ากันท้ังหมด ชนิดกีฬาละ 3 คน คิดเปDนร-อยละ 1.9 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา 

4.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35           
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข�งขัน 

แผนภาพท่ี 26 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 
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(n=156)

2(1.3%) 

10(6.4%) 

54(34..6%) 

90(57.7%) 

0(0.0%) 
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จากแผนภาพท่ี 26 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน                 
ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายใน
อาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-ในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
จัดการแข!งขันส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 90 คน คิดเปDนร-อยละ 57.7  

 

แผนภาพท่ี 27 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 27 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ    
การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัดให- เปDนต-น พบว!า คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน  
ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 85 คน คิดเปDนร-อยละ 54.5 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการจัดการแข่งขัน

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

4(2.6%) 

11(7.1%) 

56(35.9%) 

85(54.5%) 

0(0.0%) 



48 

 

 

แผนภาพท่ี 28 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 28 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของ

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข!งขันส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 90 คน คิดเปDนร-อยละ 57.7 

 

แผนภาพท่ี 29 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 

0 20 40 60 80 100

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของจังหวดัเจ้าภาพ

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

51(32.7%) 

3(1.9%) 

1(0.6%) 

90(57.7%) 

11(7.1%) 

72(46.2%) 

20(12.8%) 

0(0.0%) 

4(2.6%) 

60(38.5%) 
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จากแผนภาพท่ี 29 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ
จังหวัดเจ�าภาพ ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*
การแข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข!งขันส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 72 คน คิดเปDนร-อยละ 46.2  

แผนภาพท่ี 30 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน ของ
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 
 

จากแผนภาพท่ี 30 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม           
ในการแข�งขัน  ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น 
พบว!า คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขันส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 78 คน   
คิดเปDนร-อยละ 50.0 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

57(36.5%) 

17(10.9%) 

1(0.6%) 

78(50.0%) 

3(1.9%) 
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แผนภาพท่ี 31 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 31 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ
สร�างกระแสความตื่นตัว ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน ยกตัวอย!าง เช!น การสร-าง
ภาพลักษณ*   ท่ีดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการ                             
ออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า 
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขันส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 84 คน คิดเปDน
ร-อยละ 53.8 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการยกระดับการจัดการแข่งขันและสร้างกระแสความตื	นตัว

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

53(34.0%) 

15(9.6%) 

1(0.6%) 

84(53.8%) 

3(1.9%) 
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แผนภาพท่ี 32 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 

 
 
จากแผนภาพท่ี 32 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ   

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน
ครั้งนี้ พบว!า กลุ!มตัวอย!างคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขันท่ี เข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 
156 คน ส!วนใหญ!ไม!มีความคิดเห็น จํานวน 123 คน คิดเปDนร-อยละ 78.8 ส!วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการ
แข!งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได-แก! ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 11 คน คิดเปDนร-อยละ 7.1 โดยความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนใน เรื่องของสถานท่ีในพิธีเปNด – ปNดการแข!งขัน ความพร-อมของสิ่งอํานวย   
ความสะดวก รถรับ - ส!ง และการบริการของเจ-าหน-าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ-าหน-าท่ีพยาบาล  
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ไม่ออกความคิดเห็น

ดา้นสถานที<และอุปกรณ์แข่งขนั

ดา้นการจดัการแข่งขนั 

ดา้นความพร้อมของเจา้ภาพ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั

ดา้นการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ความประทบัใจที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

3(1.9%) 

3(1.9%) 

4(2.6%) 

9(5.8%) 

3(1.9%) 

123(78.8%) 

11(7.1%) 
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แผนภาพท่ี 33 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน (n = 156) 

 
จากแผนภาพท่ี 33 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  

ณ  จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขัน พบว!า     
กลุ!มตัวอย!างคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข!งขันท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 156 คน        
ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขันกีฬาครั้งนี้ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 127 คน คิดเปDนร-อยละ 81.4 ส!วนป�ญหา  
ท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 9 คน คิดเปDนร-อยละ 5.8 
โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของการจัดการด-านสุขอนามัยของห-องน้ําในบริเวณสนามท่ีใช-ทําการ
แข!งขันไม!สะอาด และห-องน้ํายังมีจํานวนไม!เพียงพอต!อความต-องการของผู-ท่ีเข-ามาชมกีฬา 
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ไม่ออกความคดิเหน็

ด้านสถานที�และอปุกรณ์แข่งขนั

ด้านการจดัการแข่งขนั 

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ด้านการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ปัญหาที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
(n=156)

1(0.6%) 

4(2.6%) 

7(4.5%) 

127(81.4%) 

0(0.0%) 

8(5.1%) 

9(5.8%) 
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กลุ�มท่ี 5 ผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย 
5.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สมาคมกีฬาฯ 

1.   สมาคมกีฬากรีฑาแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 
2.   สมาคมกีฬาว!ายน้ําแห!งประเทศไทย 1 2.2 

3.   สมาคมกีฬาฟุตบอลแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

4.   สมาคมกีฬายิงปOนแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

5.   สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

6.   สมาคมกีฬายกน้ําหนักสมัครเล!นแห!งประเทศไทย 1 2.2 

7.   สมาคมกีฬายูโดแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

8.   สมาคมกีฬาวอลเลย*บอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

9.   สมาคมกีฬาวูซูแห!งประเทศไทย 1 2.2 

10. สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล!นแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

11. สมาคมกีฬามวยสากลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

12. สมาคมกีฬารักบ้ีฟุตบอลแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

13. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

14. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห!งประเทศไทย 1 2.2 

15. สมาคมกีฬาเปตองแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

16. สมาคมกีฬาจักรยานแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

17. สมาคมกีฬาเทควันโดแห!งประเทศไทย 1 2.2 

18. สมาคมกีฬาป�นจักสีลัตแห!งประเทศไทย 1 2.2 

19. สมาคมกีฬาตะกร-อแห!งประเทศไทย 1 2.2 

20. สมาคมกีฬากอล*ฟแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

21. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

22. สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห!งประเทศไทย   1 2.2 

23. สมาคมกีฬายิมนาสติกแห!งประเทศไทย 1 2.2 

24. สมาคมกีฬาซอฟท*บอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

25. สมาคมกีฬาแฮนด*บอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

26. สมาคมกีฬากาบัดด้ีแห!งประเทศไทย 1 2.2 

27. สมาคมกีฬาเรือพายแห!งประเทศไทย 1 2.2 
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สมาคมกีฬาฯ (ต!อ) 

28. สมาคมกีฬาเพาะกายและฟNตเนสแห!งประเทศไทย 1 2.2 

29. สมาคมกีฬามวยปล้ําแห!งประเทศไทย 1 2.2 

30. สมาคมกีฬาลีลาศแห!งประเทศไทย 1 2.2 

31. สมาคมกีฬาหมากล-อมแห!งประเทศไทย 1 2.2 

32. สมาคมกีฬาคาราเต-แห!งประเทศไทย 1 2.2 

33. สมาคมกีฬาบริดจ*แห!งประเทศไทย 1 2.2 

34. สมาคมกีฬาฟ�นดาบแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

35. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

36. สมาคมกีฬาฮอกก้ีแห!งประเทศไทย 1 2.2 

37. สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห!งประเทศไทย 1 2.2 

38. สมาคมกีฬาเนตบอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

39. สมาคมกีฬาซอฟท*เทนนิสแห!งประเทศไทย 1 2.2 

40. สมาคมกีฬาวู-ดบอลแห!งประเทศไทย 1 2.2 

41. สมาคมกีฬายูยิตสูแห!งประเทศไทย 1 2.2 

42. สมาคมกีฬาเอ็กซ*ตรีมแห!งประเทศไทย 1 2.2 

43. สมาคมกีฬาฟNกเกอร*และสป\ดสเก็ตต้ิงแห!งประเทศไทย 1 2.2 

44. สมาคมกีฬาชักกะเย!อแห!งประเทศไทย 1 2.2 

45. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห!งประเทศไทยฯ 1 2.2 

      รวม 45 100.0 

2) เพศ   

5. ชาย 38 84.4 

6. หญิง 7 15.6 

รวม 45 100.0 

จากตารางที่ 8 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยจะเห็นได-
ว!าผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยทั้งหมด จํานวน 45 คน เปDนเพศชาย จํานวน 38 คนคิดเปDนร-อยละ 84.4 
เปDนเพศหญิง จํานวน 7 คน คิดเปDนร-อยละ 15.6 โดยทําการเก็บข-อมูลทุกสมาคมกีฬาที่เข-าร!วมในการแข!งขัน 
และมีการเก็บข-อมูลในสัดส!วนท่ีเท!ากันท้ังหมด สมาคมกีฬาละ 1 คน  คิดเปDนร-อยละ 2.2 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา  
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5.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย 
แผนภาพท่ี 34 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-แทนสมาคมกีฬา
แห!งประเทศไทย (n = 45) 

 
จากแผนภาพท่ี 34 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-แทน

สมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนาม
และอุปกรณ*ท่ีใช-ในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปDนร-อยละ 44.4  

แผนภาพท่ี 35 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!ง
ประเทศไทย (n = 45) 

 

0 5 10 15 20

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านสถานที	และอุปกรณ์แข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (n=45)

0 5 10 15 20 25 30

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการจัดการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (n = 45)

0(0.0%) 

6(13.3%) 

16(35.6%) 

20(44.4%) 

3(6.7%) 

3(6.7%) 

3(6.7%) 

12(26.7%) 

27(60.0%) 

0(0.0%) 
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จากแผนภาพท่ี 35 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-แทนสมาคมกีฬา
แห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล สนาม
ฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัดให- เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 27 คน คิดเปDนร-อยละ 60.0 

แผนภาพท่ี 36 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!ง
ประเทศไทย (n = 45) 

 
จากแผนภาพท่ี 36 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-แทน

สมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง        
การบริการของเจ-าหน-าท่ี ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยส!วนใหญ!
รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปDนร-อยละ 42.2 

แผนภาพท่ี 37 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

 

0 5 10 15 20

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (n = 45)

0 5 10 15 20

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของจังหวดัเจ้าภาพ 

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (n=45)

17(37.8%) 

2(4.4%) 

0(0.0%) 

19(42.2%) 

7(15.6%) 

19(42.2%) 

11(24.4%) 

0(0.0%) 
1(2.2%) 

14(31.1%) 
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จากแผนภาพท่ี 37 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ
จังหวัดเจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน       
การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย
ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ  พึงพอใจมาก จํานวน 19 คน คิดเปDนร-อยละ 42.2  

แผนภาพท่ี 38 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน        
ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

 
จากแผนภาพท่ี 38 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม           

ในการแข�งขัน  ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ี
เพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทน
สมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 21 คน คิดเปDนร-อยละ 46.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (n = 45)

21(46.7%) 

5(11.1%) 

0(0.0%) 

18(40.0%) 

1(2.2%) 
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แผนภาพท่ี 39 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

 
 

จากแผนภาพท่ี 39 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ
สร�างกระแสความตื่นตัว ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการ
แข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอก
สนาม    มีการจัดกิจกรรมเสริม เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ 
เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย             
ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 20 คน คิดเปDนร-อยละ 44.4 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการยกระดับการจัดการแข่งขันและสร้างกระแสความตื	นตัว

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (n=45)

20(44.4%) 

10(22.2%) 

0(0.0%) 

12(26.7%) 

3(6.7%) 
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แผนภาพท่ี 40 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 สมาคมกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

 

 
 
จากแผนภาพท่ี 40 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ   

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 สมาคมกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย พบว!า          
กลุ!มตัวอย!างผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยท่ี เข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 45 คน ส!วนใหญ!ไม!มีความ
คิดเห็น จํานวน 21 คน คิดเปDนร-อยละ 46.7 ส!วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุด
ได-แก! ด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 12 คน คิดเปDนร-อยละ 26.7 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะ
เปDนในเรื่องของการได-รับการประสานงาน และการอํานวยความสะดวกท่ีดีของจังหวัดเจ-าภาพ การได-รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส!วนของจังหวัด และประทับใจในการต-อนรับของจังหวัดเจ-าภาพ 
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ไม่ออกความคิดเห็น

ดา้นสถานที<และอุปกรณ์แข่งขนั

ดา้นการจดัการแข่งขนั 

ดา้นความพร้อมของเจา้ภาพ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั

ดา้นการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ความประทบัใจที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (n=45)

1(2.2%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

4(8.9%) 

7(15.6%) 

21(46.7%) 

12(26.7%) 
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แผนภาพท่ี 41 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 สมาคมกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย (n = 45) 

 

 
จากแผนภาพท่ี 41 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  

ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 สมาคมกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทย พบว!า กลุ!มตัวอย!าง
ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งประเทศไทยท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 45 คน ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขัน
กีฬาครั้งนี้ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 23 คน คิดเปDนร-อยละ 51.1 ส!วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้
มากท่ีสุดคือ ด-านสถานท่ีและอุปกรณ*การแข!งขัน จํานวน 9 คน คิดเปDนร-อยละ 20.0 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!
จะเปDนในเรื่องของสนามท่ีใช-จัดการแข!งขันไม!เหมาะสม ควรจะจัดวางสนามแข!งขันให-เปDนสัดส!วนได-มาตรฐาน รวมถึง  
มีการป]องกันสิ่งต!าง ๆ ท่ีจะส!งผลต!อนักกีฬาในขณะทําการแข!งขัน ยกตัวอย!าง สนามกีฬาเซป�กตะกร-อ และเทควันโด          
มีลักษณะเปDนลานกว-างเปNดโล!ง ถึงแม-จะมีหลังคา แต!เม่ือเวลาเกิดฝนตกก็จะมีน้ําฝนสาดเข-ามารบกวนการแข!งขัน เปDนต-น 
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ไม่ออกความคดิเหน็

ด้านสถานที�และอปุกรณ์แข่งขนั

ด้านการจดัการแข่งขนั 

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ด้านการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ปัญหาที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (n = 45)

2(4.4%) 

9(20.0%) 

2(4.4%) 

23(51.1%) 

0(0.0%) 

4(8.9%) 

5(11.1%) 
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กลุ�มท่ี 6 ผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด  
6.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 
ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สํานักงาน กกท. จังหวัด 

1. กระบ่ี 1 1.3 

2. กาญจนบุรี 1 1.3 

3. กาฬสินธุ* 1 1.3 

4. กําแพงเพชร 1 1.3 

5. ขอนแก!น 1 1.3 

6. จันทบุรี 1 1.3 

7. ฉะเชิงเทรา 1 1.3 

8. ชลบุร ี 1 1.3 

9. ชัยนาท 1 1.3 

10. ชัยภูมิ 1 1.3 

11. ชุมพร 1 1.3 

12. เชียงราย 1 1.3 

13. เชียงใหม! 1 1.3 

14. ตรัง 1 1.3 

15. ตราด 1 1.3 

16. ตาก 1 1.3 

17. นครนายก 1 1.3 

18. นครปฐม 1 1.3 

19. นครพนม 1 1.3 

20. นครราชสีมา 1 1.3 

21. นครศรีธรรมราช 1 1.3 

22. นครสวรรค* 1 1.3 

23. นนทบุรี 1 1.3 

24. นราธิวาส 1 1.3 

25. น!าน 1 1.3 

26. บึงกาฬ 1 1.3 

27. บุรีรัมย* 1 1.3 

 



62 

 

 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สํานักงาน กกท. จังหวัด(ต!อ) 

28. ปทุมธานี 1 1.3 

29. ประจวบคีรีขันธ* 1 1.3 

30. ปราจีนบุรี 1 1.3 

31. ป�ตตานี 1 1.3 

32. พระนครศรีอยุธยา 1 1.3 

33. พะเยา 1 1.3 

34. พังงา 1 1.3 

35. พัทลุง 1 1.3 

36. พิจิตร 1 1.3 

37. พิษณุโลก 1 1.3 

38. เพชรบุรี 1 1.3 

39. เพชรบูรณ* 1 1.3 

40. แพร! 1 1.3 

41. ภูเก็ต 1 1.3 

42. มหาสารคาม 1 1.3 

43. มุกดาหาร 1 1.3 

44. แม!ฮ!องสอน 1 1.3 

45. ยโสธร 1 1.3 

46. ยะลา 1 1.3 

47. ร-อยเอ็ด 1 1.3 

48. ระนอง 1 1.3 

49. ระยอง 1 1.3 

50. ราชบุรี 1 1.3 

51. ลพบุรี 1 1.3 

52. ลําปาง 1 1.3 

53. ลําพูน 1 1.3 

54. เลย 1 1.3 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สํานักงาน กกท. จังหวัด (ต!อ) 

55. ศรีสะเกษ 1 1.3 

56. สกลนคร 1 1.3 

57. สงขลา 1 1.3 

58. สตูล 1 1.3 

59. สมุทรปราการ 1 1.3 

60. สมุทรสงคราม 1 1.3 

61. สมุทรสาคร 1 1.3 

62. สระแก-ว 1 1.3 

63. สระบุรี 1 1.3 

64. สิงห*บุรี 1 1.3 

65. สุโขทัย 1 1.3 

66. สุพรรณบุรี 1 1.3 

67. สุราษฎร*ธานี 1 1.3 

68. สุรินทร* 1 1.3 

69. หนองคาย 1 1.3 

70. หนองบัวลําภู 1 1.3 

71. อ!างทอง 1 1.3 

72. อํานาจเจริญ 1 1.3 

73. อุดรธานี 1 1.3 

74. อุตรดิตถ* 1 1.3 

75. อุทัยธานี 1 1.3 

76. อุบลราชธานี 1 1.3 

     รวม 76 100.0 

2) เพศ   

  1. ชาย 56 73.7 

  2. หญิง 20 26.3 

     รวม 76 100.0 
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จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 
จะเห็นได-ว!ากลุ!มตัวอย!างผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ทั้งหมดจํานวน 76 คน เปDนเพศชาย
จํานวน 56 คนคิดเปDนร-อยละ 73.7 เปDนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปDนร-อยละ 26.3 โดยทําการเก็บข-อมูล    
ทุกสํานักงาน กกท. จังหวัด ที่เข-าร!วมในการแข!งขัน และมีการเก็บข-อมูลในสัดส!วนที่เท!ากันทั้งหมด สํานักงาน 
กกท. จังหวัดละ 1 คน คิดเปDนร-อยละ 1.3 ท้ัง 76 จังหวัด 

6.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35         
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด  

แผนภาพท่ี 42 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-อํานวยการ/ผู-แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 42 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของ

ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-ในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด   
ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปDนร-อยละ 64.5  
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านสถานที	และอุปกรณ์แข่งขัน

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั (n = 76)

0(0.0%) 

3(3.9%) 

23(30.3%) 

49(64.5%) 

1(1.3%) 
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แผนภาพท่ี 43 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-อํานวยการ/ผู-แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 

จากแผนภาพท่ี 43 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-อํานวยการ/
ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ             
การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัดให- เปDนต-น พบว!า ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดส!วนใหญ!
รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 47 คน คิดเปDนร-อยละ 61.8 

แผนภาพท่ี 44 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-อํานวยการ/ผู-แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 
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พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการจัดการแข่งขัน

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั(n = 76)
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั (n = 76)

1(1.3%) 

5(6.6%) 

23(30.3%) 

47(61.8%) 

0(0.0%) 

16(21.1%) 

1(1.3%) 

0(0.0%) 

53(69.7%) 

6(7.9%) 
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จากแผนภาพท่ี 44 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของ
ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. 
จังหวัดส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 53 คน คิดเปDนร-อยละ 69.7 

แผนภาพท่ี 45 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 45 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ

จังหวัดเจ�าภาพ ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การ
แข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน 
กกท. จังหวัดส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปDนร-อยละ 65.8 

แผนภาพท่ี 46 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน  ของ
ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของจังหวดัเจ้าภาพ

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั (n=76)

0 10 20 30 40 50 60

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั (n = 76)

15(19.7%) 

10(13.2%) 

0(0.0%) 

1(1.3%) 

50(65.8%) 

12(15.8%) 

4(5.3%) 

0(0.0%) 

60(78.9%) 

0(0.0%) 
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จากแผนภาพท่ี 46 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม           
ในการแข�งขัน  ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัด
สถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า 
ผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 60 คน คิดเปDนร-อยละ 78.9  

แผนภาพท่ี 47 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 47 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ

สร�างกระแสความตื่นตัว ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*   ท่ี
ดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือ
ภายนอกสนาม    มีการจัดกิจกรรมเสริม เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม 
หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า ผู-อํานวยการ/ผู-แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัดส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 63 คน คิดเปDนร-อยละ 82.9 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการยกระดับการจัดการแข่งขันและสร้างกระแสความตื	นตัว

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทน
สาํนกังาน กกท. จงัหวดั 
(n=76)

10(13.2%) 

3(3.9%) 

0(0.0%) 

63(82.9%) 

0(0.0%) 
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แผนภาพท่ี 48 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 48 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ  

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด พบว!า 
กลุ!มตัวอย!างผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดท่ี เข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 76 คน ส!วนใหญ!       
มีความประทับใจ ด-านบรรยากาศและสภาพแวดล-อมในการแข!งขันมากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปDนร-อยละ 42.1        
โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดเจ-าภาพ         
และสถานท่ีสวยงามภายในจังหวัดเจ-าภาพ 
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ไม่ออกความคิดเห็น

ดา้นสถานที<และอุปกรณ์แข่งขนั

ดา้นการจดัการแข่งขนั 

ดา้นความพร้อมของเจา้ภาพ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั

ดา้นการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ความประทบัใจที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทนสาํนกังาน 
กกท. จงัหวดั (n=76)

0(0.0%) 

0(0.0%) 

1(1.3%) 

7(9.2%) 

32(42.1%) 

28(36.8%) 

8(10.5%) 
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แผนภาพท่ี 49 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด (n = 76) 

 

 
 

จากแผนภาพท่ี 49 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  
ณ  จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด พบว!า              
กลุ!มตัวอย!างผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 76 คน ส!วนใหญ!คิดว!า
ในการจัดการแข!งขันครั้งนี้ ไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 62 คน คิดเปDนร-อยละ 81.6 ส!วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการ
แข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ในด-านการจัดการแข!งขัน จํานวน 10 คน คิดเปDนร-อยละ 13.2 โดยป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของความพร-อมในการจัดการแข!งขันของเจ-าภาพ ซ่ึงเปDนเรื่องของจํานวนน้ําด่ืม และ
จํานวนห-องน้ําท่ีอยู!รอบ ๆ สนามแข!งขัน มีไม!เพียงพอต!อความต-องการ ซ่ึงทางเจ-าภาพได-ดําเนินการแก-ไขป�ญหา
เหล!านี้ได-อย!างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรน้ําด่ืมเพ่ิมเติมและนํารถบริการสุขาเคลื่อนท่ี มาให-บริการเพ่ิมเติม ในทุก
สนามแข!งขัน 
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ไม่ออกความคดิเหน็

ด้านสถานที�และอปุกรณ์แข่งขนั

ด้านการจดัการแข่งขนั 

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ด้านการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ปัญหาที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูอ้าํนวยการ/ผูแ้ทน
สาํนกังาน กกท. 
จงัหวดั (n = 76)

0(0.0%) 

3(3.9%) 

0(0.0%) 

62(81.6%) 

0(0.0%) 

10(13.2%) 

1(1.3%) 
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กลุ�มท่ี 7 ผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด 
7.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สมาคมกีฬาแห�งจังหวัด 

1. กระบ่ี 1 1.3 

2. กาญจนบุรี 1 1.3 

3. กาฬสินธุ* 1 1.3 

4. กําแพงเพชร 1 1.3 

5. ขอนแก!น 1 1.3 

6. จันทบุรี 1 1.3 

7. ฉะเชิงเทรา 1 1.3 

8. ชลบุร ี 1 1.3 

9. ชัยนาท 1 1.3 

10. ชัยภูมิ 1 1.3 

11. ชุมพร 1 1.3 

12. เชียงราย 1 1.3 

13. เชียงใหม! 1 1.3 

14. ตรัง 1 1.3 

15. ตราด 1 1.3 

16. ตาก 1 1.3 

17. นครนายก 1 1.3 

18. นครปฐม 1 1.3 

19. นครพนม 1 1.3 

20. นครราชสีมา 1 1.3 

21. นครศรีธรรมราช 1 1.3 

22. นครสวรรค* 1 1.3 

23. นนทบุรี 1 1.3 

24. นราธิวาส 1 1.3 

25. น!าน 1 1.3 

26. บึงกาฬ 1 1.3 

27. บุรีรัมย* 1 1.3 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (ต!อ) 

28. ปทุมธานี 1 1.3 

29. ประจวบคีรีขันธ* 1 1.3 

30. ปราจีนบุรี 1 1.3 

31. ป�ตตานี 1 1.3 

32. พระนครศรีอยุธยา 1 1.3 

33. พะเยา 1 1.3 

34. พังงา 1 1.3 

35. พัทลุง 1 1.3 

36. พิจิตร 1 1.3 

37. พิษณุโลก 1 1.3 

38. เพชรบุรี 1 1.3 

39. เพชรบูรณ* 1 1.3 

40. แพร! 1 1.3 

41. ภูเก็ต 1 1.3 

42. มหาสารคาม 1 1.3 

43. มุกดาหาร 1 1.3 

44. แม!ฮ!องสอน 1 1.3 

45. ยโสธร 1 1.3 

46. ยะลา 1 1.3 

47. ร-อยเอ็ด 1 1.3 

48. ระนอง 1 1.3 

49. ระยอง 1 1.3 

50. ราชบุรี 1 1.3 

51. ลพบุรี 1 1.3 

52. ลําปาง 1 1.3 

53. ลําพูน 1 1.3 

54. เลย 1 1.3 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) สมาคมกีฬาแห�งจังหวัด (ต!อ) 

55. ศรีสะเกษ 1 1.3 

56. สกลนคร 1 1.3 

57. สงขลา 1 1.3 

58. สตูล 1 1.3 

59. สมุทรปราการ 1 1.3 

60. สมุทรสงคราม 1 1.3 

61. สมุทรสาคร 1 1.3 

62. สระแก-ว 1 1.3 

63. สระบุรี 1 1.3 

64. สิงห*บุรี 1 1.3 

65. สุโขทัย 1 1.3 

66. สุพรรณบุรี 1 1.3 

67. สุราษฎร*ธานี 1 1.3 

68. สุรินทร* 1 1.3 

69. หนองคาย 1 1.3 

70. หนองบัวลําภู 1 1.3 

71. อ!างทอง 1 1.3 

72. อํานาจเจริญ 1 1.3 

73. อุดรธานี 1 1.3 

74. อุตรดิตถ* 1 1.3 

75. อุทัยธานี 1 1.3 

76. อุบลราชธานี 1 1.3 

     รวม 76 100.0 

2) เพศ   

  1. ชาย 56 73.7 

  2. หญิง 20 26.3 

     รวม 76 100.0 
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จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด จะเห็นได-ว!า
กลุ!มตัวอย!างผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ท้ังหมดจํานวน 76 คน เปDนเพศชายจํานวน 56 คนคิดเปDนร-อยละ 73.7   
เปDนเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเปDนร-อยละ 26.3 โดยทําการเก็บข-อมูลทุกสมาคมกีฬาจังหวัด ท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน 
และมีการเก็บข-อมูลในสัดส!วนท่ีเท!ากันท้ังหมด สมาคมกีฬาจังหวัดละ 1 คน คิดเปDนร-อยละ 1.3 ท้ัง 76 จังหวัด 

7.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด 

แผนภาพท่ี 50 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-แทนสมาคมกีฬา
แห!งจังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 50 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของผู-แทน

สมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและ
อุปกรณ*ท่ีใช-ในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 51 คน คิดเปDนร-อยละ 67.1  
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านสถานที	และอุปกรณ์แข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดั (n = 76)

0(0.0%) 

3(3.9%) 

22(28.9%) 

51(67.1%) 

0(0.0%) 
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แผนภาพท่ี 51 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด    
(n = 76) 

 

จากแผนภาพท่ี 51 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของผู-แทนสมาคม
กีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล          
สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพจัดให- เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 42 คน คิดเปDนร-อยละ 55.3 

แผนภาพท่ี 52 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬา     
แห!งจังหวัด (n = 76) 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการจัดการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดั (n = 76)

0 10 20 30 40 50

พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดั  (n = 76)

0(0.0%) 

4(5.3%) 

30(39.5%) 

42(55.3%) 

0(0.0%) 

28(36.8%) 

1(1.3%) 

0(0.0%) 

42(55.3%) 

5(6.6%) 
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จากแผนภาพท่ี 52 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของผู-แทน
สมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง การบริการ
ของเจ-าหน-าท่ี, ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ส!วนใหญ!รู-สึกมีความ      
พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 42 คน คิดเปDนร-อยละ 55.3 

แผนภาพท่ี 53 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 

 
จากแผนภาพท่ี 53 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ

จังหวัดเจ�าภาพ ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน การ
ท!องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ส!วนใหญ!
รู-สึกมีความ     พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 58 คน คิดเปDนร-อยละ 76.3  

แผนภาพท่ี 54 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน  ของ
ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพนัธ์ของจังหวดัเจ้าภาพ

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั  
(n=76)
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดั  (n = 76)

11(14.5%) 

7(9.2%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

58(76.3%) 

8(10.5%) 

3(3.9%) 

0(0.0%) 

65(85.5%) 

0(0.0%) 
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จากแผนภาพท่ี 54 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน        
การแข�งขัน  ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู- เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ี          
เพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ผู-แทน
สมาคมกีฬาแห!งจังหวัดส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 65 คน คิดเปDนร-อยละ 85.5  

แผนภาพท่ี 55 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 

 
 

จากแผนภาพท่ี 55 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ
สร�างกระแสความตื่นตัว ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข!งขัน
กีฬาเยาวชนแห!งชาติ มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม          
มีการจัดกิจกรรมเสริม เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและ
ประชาชนมีความสนใจในการร!วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัดส!วนใหญ!รู-สึก   
มีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 67 คน คิดเปDนร-อยละ 88.5 
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พึงพอใจมากที<สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจนอ้ย

พึงพอใจนอ้ยที<สุด

ด้านการยกระดับการจัดการแข่งขันและสร้างกระแสความตื	นตัว

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดั  (n=76)

8(10.5%) 

1(1.3%) 

0(0.0%) 

67(88.5%) 

0(0.0%) 
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แผนภาพท่ี 56 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35              
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 

 

 
จากแผนภาพท่ี 56 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ   

ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด พบว!า กลุ!มตัวอย!าง
ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัดท่ี เข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 76 คน ส!วนใหญ!ความประทับใจ ด-านบรรยากาศ
และสภาพแวดล-อมในการแข!งขัน มากท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเปDนร-อยละ 34.2 โดยความประทับใจ ท่ีเกิดข้ึนส!วน
ใหญ!จะเปDนในเรื่องของความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดเจ-าภาพ รวมถึงสถานท่ีท!องเท่ียวท่ีสวยงามภายใน
จังหวัดเจ-าภาพ 
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ไม่ออกความคิดเห็น

ดา้นสถานที<และอุปกรณ์แข่งขนั

ดา้นการจดัการแข่งขนั 

ดา้นความพร้อมของเจา้ภาพ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั

ดา้นการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ความประทบัใจที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั  
(n=76)

0(0.0%) 

0(0.0%) 

17(22.4%) 

0(0.0%) 

26(34.2%) 

23(30.3%) 

10(13.2%) 
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แผนภาพท่ี 57 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด (n = 76) 

 

 
จากแผนภาพท่ี 57 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  

ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด พบว!า กลุ!มตัวอย!างผู-แทน
สมาคมกีฬาแห!งจังหวัดท่ีเข-าร!วมในการแข!งขัน จํานวน 76 คน ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขัน ไม!มีป�ญหา
อะไร จํานวน 64 คน คิดเปDนร-อยละ 84.2 ส!วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือในด-านความ
พร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 10 คน คิดเปDนร-อยละ 13.2 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของความพร-อม
ในการจัดการแข!งขันของเจ-าภาพ ซ่ึงเปDนเรื่องของจํานวนน้ําด่ืม และจํานวนห-องน้ําท่ีอยู!รอบ ๆ สนามแข!งขัน มีไม!
เพียงพอต!อความต-องการ ซ่ึงทางเจ-าภาพได-ดําเนินการแก-ไขป�ญหาเหล!านี้ได-อย!างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรน้ําด่ืม
เพ่ิมเติมและนํารถบริการสุขาเคลื่อนท่ี มาให-บริการเพ่ิมเติม ในทุกสนามแข!งขัน 
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ไม่ออกความคดิเหน็

ด้านสถานที�และอปุกรณ์แข่งขนั

ด้านการจดัการแข่งขนั 

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ด้านการสร้างบรรยากาศในการจดัการแข่งขนั  …

ปัญหาที	เกิดขึ นในการแข่งขัน

ผูแ้ทนสมาคมกีฬา
แห่งจงัหวดั  (n = 76)

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

64(84.2%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

10(13.2%) 
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กลุ�มท่ี 8 ประชาชน 
8.1 ข�อมูลท่ัวไปของประชาชน 
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของประชาชน (n =416) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา 

1.   กรีฑา 8 1.9 
2.   กอล*ฟ 8 1.9 
3.   กาบัดด้ี 8 1.9 
4.   กีฬาทางอากาศ 8 1.9 
5.   ลีลาศ 8 1.9 
6.   คริกเก็ต 8 1.9 
7.   คาราเต-โด 8 1.9 
8.   จักรยาน 8 1.9 
9.   เจ็ตสกี 8 1.9 
10. ชักกะเย!อ 8 1.9 
11. ซอฟท*เทนนิส 8 1.9 
12. ซอฟท*บอล 8 1.9 

13. เซป�กตะกร-อ 8 1.9 

     - ตะกร-อลอดห!วง 8 1.9 

     - ตะกร-อชายหาด 8 1.9 

14. เทควันโด 8 1.9 

15. เทนนิส 8 1.9 

16. เทเบิลเทนนิส 8 1.9 

17. เนตบอล 8 1.9 

18. บริดจ* 8 1.9 

19. บาสเกตบอล 8 1.9 

20. แบดมินตัน 8 1.9 

21. ป�นจักสีลัต 8 1.9 

22. เปตอง 8 1.9 

23. เพาะกาย 8 1.9 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของประชาชน (n =416) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

24. ฟ�นดาบ 8 1.9 

25. ฟNกเกอร*สเก็ต 8 1.9 

26. ฟุตบอล 8 1.9 

     - ฟุตซอล 8 1.9 

27. มวยไทยสมัครเล!น 8 1.9 

28. มวยปล้ํา 8 1.9 

     - มวยปล้ําชายหาด 8 1.9 

29. มวยสากลสมัครเล!น 8 1.9 

30. ยกน้ําหนัก 8 1.9 

31. ยิงปOน 8 1.9 

32. ยิมนาสติก 8 1.9 

33. ยูโด 8 1.9 

34. ยูยิตส ู 8 1.9 

35. รักบ้ีฟุตบอล 8 1.9 

36. เรือพาย 8 1.9 

37. วอลเลย*บอลในร!ม 8 1.9 

     - วอลเลย*บอลชายหาด 8 1.9 

38. ว!ายน้ํา 8 1.9 

39. วูซู 8 1.9 

40. วู-ดบอล 8 1.9 

41. สนุกเกอร* 8 1.9 

42. หมากล-อม 8 1.9 

43. เอ็กซ*ตรีม 8 1.9 

44. ฮอกก้ีในร!ม 8 1.9 

     - ฮอกก้ีสนาม 8 1.9 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของประชาชน (n =416) (ต!อ) 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1) ชนิดกีฬา(ต!อ) 

45. แฮนด*บอล 8 1.9 

     - แฮนด*บอลชายหาด 8 1.9 

      รวม 416 100.0 

2) เพศ   

  1. ชาย 214 51.4 

  2. หญิง 202 48.6 

     รวม 416 100.0 

3) สถานะการเป6นประชาชนภายในจังหวัดเจ�าภาพ   

1.  จังหวัดบุรีรัมย* 180 43.3 

2.  ต!างจังหวัด  236 56.7 

    รวม 416 100.0 

 

จากตารางที่ 11 แสดงจํานวนและร-อยละของข-อมูลท่ัวไปของประชาชนจะเห็นได-ว!าประชาชนทั้งหมด
จํานวน 416 คน เปDนเพศชาย จํานวน 214 คน คิดเปDนร-อยละ 51.4 เปDนเพศหญิง จํานวน 202 คน คิดเปDน  
ร-อยละ 48.6 โดยประชาชนส!วนใหญ!มีภูมิลําเนาอยู!ต!างจังหวัด จํานวน 236 คน คิดเปDน ร-อยละ 56.7  
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8.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป9ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของประชาชน 
แผนภาพท่ี 58 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของประชาชน               
(n = 416) 

 
จากแผนภาพท่ี 58 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านสถานท่ีและอุปกรณ�แข�งขัน ของ

ประชาชน ยกตัวอย!าง เช!น พ้ืนท่ีท่ีใช-จัดการแข!งขัน แสงสว!างภายในอาคาร อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช-ใน
การแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 174 คน คิดเปDนร-อยละ 41.8 

แผนภาพท่ี 59 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของประชาชน (n = 416) 
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จากแผนภาพท่ี 59 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการจัดการแข�งขัน ของประชาชน 
ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนวันในการแข!งขัน โปรแกรมการแข!งขัน กรรมการ การรายงานผล สนามฝ1กซ-อมท่ีเจ-าภาพ    
จัดให- เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 176 คน คิดเปDนร-อยละ 42.3 

แผนภาพท่ี 60 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของประชาชน (n = 416) 

 
จากแผนภาพท่ี 60 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ของประชาชน

ยกตัวอย!าง เช!น การประชาสัมพันธ* ท่ี พักและสิ่ งอํานวยความสะดวก รถรับ-ส!ง การบริการของเจ-าหน-าท่ี           
ความปลอดภัยในการแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 174 คน       
คิดเปDนร-อยละ 41.8 

แผนภาพท่ี 61 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของจังหวัด
เจ�าภาพ ของประชาชน (n = 416) 
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164(39.4%) 157(37.7%) 

1(0.2%) 
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จากแผนภาพท่ี 61 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจในด�านข�อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ�ของ
จังหวัดเจ�าภาพ ของประชาชน ยกตัวอย!าง เช!น การบริการข!าวสารเกมส*การแข!งขัน การท!องเท่ียวภายในจังหวัดและ
อ่ืนๆ ด-าน website ของเกมส* เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 164 คน คิดเปDน           
ร-อยละ 39.4  

แผนภาพท่ี 62 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข�งขัน         
ของประชาชน (n = 416) 

 
จากแผนภาพท่ี 62 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการ

แข�งขัน ของประชาชน ยกตัวอย!าง เช!น จํานวนผู-เข-าชมการแข!งขัน การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว!างนักกีฬาและ
ผู-ชมในสนามแข!งขัน การตอบรับของผู-ชมในสนามแข!งขัน เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ!รู-สึกมีความ พึงพอใจมาก 
จํานวน 175 คน คิดเปDนร-อยละ 42.1 

แผนภาพท่ี 63 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร�างกระแสความ
ตื่นตัว ของประชาชนา (n = 416) 
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จากแผนภาพท่ี 63 แสดงจํานวนและร-อยละของความพึงพอใจใน ด�านการยกระดับการจัดการแข�งขันและ
สร�างกระแสความตื่นตัว ของประชาชน ยกตัวอย!าง เช!น การสร-างภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ 
มีการใช- แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข!งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม 
เช!น การจับรางวัล การเล!นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร-าน จัดซุ-ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจใน
การร!วมชมและเชียร* กีฬามากข้ึน เปDนต-น พบว!า ประชาชนส!วนใหญ! รู- สึกมีความ พึ งพอใจมาก จํานวน 151 คน                                    
คิดเปDนร-อยละ 36.3  

แผนภาพท่ี 64 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35           
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของประชาชน (n = 416) 

 

 
จากแผนภาพท่ี 64 แสดงจํานวนและร-อยละของความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ  

ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของประชาชน พบว!า กลุ!มตัวอย!างประชาชนท่ีเข-าร!วม
ชมเกมส*การแข!งขัน จํานวน 416 คน ส!วนใหญ!ไม!ออกความคิดเห็นในการจัดการแข!งขันกีฬาครั้งนี้ จํานวน      
325 คน คิดเปDนร-อยละ 78.1 ส!วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดคือ ความประทับใจ         
ด-านบรรยากาศและสภาพแวดล-อมในการแข!งขัน จํานวน 45 คน คิดเปDนร-อยละ 10.8 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึน
ส!วนใหญ!จะเปDนในเรื่องของ การท่ีจังหวัดของตนได-เปDนเจ-าภาพการแข!งขันกีฬาระดับชาติ และได-พบปะผู-คนจาก
ต!างจังหวัดเกิดมิตรภาพใหม! ๆ  
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แผนภาพท่ี 65 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของประชาชน (n = 416) 

 
จากแผนภาพท่ี 65 แสดงจํานวนและร-อยละของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35  

ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของประชาชน พบว!า กลุ!มตัวอย!างประชาชนท่ีเข-าร!วมชมเกมส*
การแข!งขัน จํานวน 416 คน ส!วนใหญ!คิดว!าในการจัดการแข!งขันไม!มีป�ญหาอะไร จํานวน 325 คน คิดเปDนร-อยละ 78.1 
ส!วนป�ญหาท่ีประชาชนคิดว!าเกิดข้ึนกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* มากท่ีสุดคือ 
ป�ญหาด-านความพร-อมของเจ-าภาพ จํานวน 41 คน คิดเปDนร-อยละ 9.9 โดยประชาชนส!วนใหญ!คิดว!าจังหวัดของ
ตนเองนั้นเปDนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กและขาดประสบการณ*ในการเปDนเจ-าภาพกีฬาในระดับชาติจึงกังวลว!าจะมีการ
เตรียมความพร-อมในการเปDนเจ-าภาพได-ไม!ดีพอ 
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ตอนท่ี 2  ข�อมูลเก่ียวกับค�าใช�จ�ายรายวันโดยเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� ของนักกีฬาและผู�ฝBกสอน 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและร-อยละของค!าใช-จ!ายรายวันของกลุ!มตัวอย!างท้ัง 8 กลุ!ม 

กลุ�มตัวอย�าง สูงสุด(บาท/วัน) ต่ําสุด(บาท/วัน) เฉล่ีย(บาท/วัน) ร�อยละ 
1. นักกีฬา (n = 361) 5,000 50 200 2.2 
2. ผู-ฝ1กสอน (n = 161) 20,000 150 1,000 11.1 
3. ผู-ตัดสิน (n = 156) 3,500 140 500 5.6 
4 .ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ัด      

การแข!งขัน (n = 156) 
500 100 200 2.2 

5. ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!ง
ประเทศไทย (n = 45) 

2,000 200 1,000 11.1 

6 . ผู- อํ านวยการ/ผู- แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด 
(n = 76) 

15,000 1,000 3,000 33.3 

7. ผู-แทนสมาคมกีฬาแห!ง
จังหวัด (n = 76) 

15,000 1,000 3,000 33.3 

8. ประชาชน (n = 416) 2,000 50 100 1.2 
รวมค�าใช�จ�ายโดยเฉล่ียของกลุ�มตัวอย�างท้ัง 8 กลุ�ม 9,000 100.0 

 
 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและร-อยละของค!าใช-จ!ายรายวันของกลุ!มตัวอย!างท้ัง 8 กลุ!ม พบว!ากลุ!ม

ตัวอย!างประชาชนมีค!าใช-จ!ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู!ท่ี 100 บาท/วัน คิดเปDนร-อยละ 1.2  กลุ!มตัวอย!างนักกีฬา และกลุ!ม
ตัวอย!างคณะกรรมการจัดการแข!งขัน มีค!าใช-จ!ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู!ท่ี 200 บาท/วัน คิดเปDนร-อยละ 2.2 เท!ากัน     
กลุ!มตัวอย!างผู-ตัดสิน มีค!าใช-จ!ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู!ท่ี 500 บาท/วัน คิดเปDนร-อยละ 5.6 กลุ!มตัวอย!างผู-แทนสมาคม
กีฬาแห!งประเทศไทย และผู-ฝ1กสอน มีค!าใช-จ!ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู!ท่ี 1,000 บาท/วัน คิดเปDนร-อยละ 11.1 เท!ากัน 
และกลุ!มตัวอย!างผู-แทนสมาคมกีฬาแห!งจังหวัด กลุ!มตัวอย!างผู-อํานวยการ/ผู-แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด          
มีค!าใช-จ!ายรายวันโดยเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู!ท่ี 3,000 บาท/วัน คิดเปDนร-อยละ 33.3 เท!ากัน 
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ตอนท่ี 3 สรุปผลการแข�งขัน จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย� 
แผนภาพท่ี 66 แสดงผลการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวม 

 
จากแผนภาพท่ี 66 แสดงผลการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ในภาพรวม พบว!า 

มีการแข!งขันท้ังหมด 728 รายการ มีรายการท่ีเยาวชนทีมชาติชนะ 217 รายการ คิดเปDนร-อยละ 29.81 มีรายการท่ี    
ทีมผสมชนะ(เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) 66 รายการ คิดเปDนร-อยละ 9.07 มีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะเยาวชนทีมชาติ      
68 รายการ คิดเปDนร-อยละ 9.34 และมีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะกันเองสูงท่ีสุดจํานวน 377 รายการคิดเปDนร-อยละ 51.78  
 
แผนภาพท่ี 67 แสดงจํานวนประเภทของนักกีฬาท่ีแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย*

 

ผลการแข่งขนัในภาพรวม มกีารแข่งขนัทั งหมด 728 รายการ

1. เยาวชนทีมชาติชนะ 

2. ทีมผสมชนะ(เยาวชนทีมชาติ+ทั<วไป)

3. นกักีฬาทั<วไปชนะเยาวชนทีมชาติ

4. นกักีฬาทั<วไปชนะกนัเอง

จํานวนนักกีฬ าที	เข้าร่วมการแข่งขนัทั งหมด 13,341 คน

1. นกักีฬาทั<วไป

2. นกักีฬาเยาวชนทีมชาติ

1 

2 

3 

4 

217(29.81%) 
377(51.78%) 

66(9.07%) 

68(9.34%) 

1 

2 

12,667(94.95%) 

674(5.05%) 
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จากแผนภาพท่ี 67 แสดงจํานวนประเภทของนักกีฬาท่ีแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* พบว!า มีนักกีฬาท่ีเข-าร!วมการแข!งขันท้ังหมด 13,341 คน มีนักกีฬาท่ัวไปท้ังหมด 12,667 คน คิดเปDนร-อยละ 
94.95 และมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติท้ังหมด 674 คน คิดเปDนร-อยละ 5.05 

แผนภาพท่ี 68 แสดงผลการแข!งขันท่ีนักกีฬาทีมชาติลงแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย*

 
จากแผนภาพท่ี 68 แสดงผลการแข!งขันท่ีนักกีฬาทีมชาติลงแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35           

ณ จังหวัดบุรีรัมย* พบว!า มีรายการท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข-าร!วมการแข!งขันท้ังหมด 351 รายการ เยาวชนทีมชาติชนะ 
217 รายการ คิดเปDนร-อยละ 61.82 ทีมผสม (เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) ชนะ 66 รายการ คิดเปDนร-อยละ 18.80 และมี
นักกีฬาท่ัวไปชนะเยาวชนทีมชาติ 68 รายการ คิดเปDนร-อยละ 19.38 

แผนภาพท่ี 69 แสดงผลข-อมูลของสถิติในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย*

 
จากแผนภาพท่ี 69 แสดงผลข-อมูลของสถิติในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 

พบว!า มีรายการแข!งขันท่ีเปDนกีฬาประเภทสถิติจํานวน 148 รายการ มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได-ดีข้ึนกว!าการ

รายการที	มนัีกกีฬ าทมีชาติเข้าร่วมการแข่งขนัทั งหมด 351 รายการ

1. เยาวชนทีมชาติชนะ

2. ทีมผสมชนะ(เยาวชนทีมชาติ+ทั<วไป)

3. นกักีฬาทั<วไปชนะเยาวชนทีมชาติ

93(62.84%)

51(34.46%)

4(2.70%)

ผลการแข่งขนักีฬ าที	เป็นประเภทสถิติ   148 รายการ

1. ดีขึDน

2. ลดลง

3. เท่าเดิม

1 

3 

2 

68(19.38%) 

217(61.82%) 

66(18.80%) 

1 
2 

3 
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แข!งขันครั้งท่ีแล-ว 93 รายการ คิดเปDนร-อยละ 62.84 มีรายการท่ีนักกีฬาทําสถิติลดลงกว!าการแข!งขันครั้งท่ีแล-ว         
51 รายการ คิดเปDนร-อยละ 34.46 และมีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได-เท!ากับการแข!งขันครั้งท่ีแล-ว  4 รายการ 
คิดเปDนร-อยละ 2.70 
แผนภาพท่ี 70 แสดงผลข-อมูลของการทําลายสถิติในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 

 
จากแผนภาพท่ี 70 แสดงผลข-อมูลของการทําลายสถิติในกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 

พบว!า มีรายการแข!งขันท่ีนับสถิติจํานวน 148 รายการ มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําลายสถิติได- 33 รายการ คิดเปDน
ร-อยละ 22.30  
 
แผนภาพท่ี 71 แสดงผลข-อมูลของการเปDนแชมปaในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 

 
จากแผนภาพท่ี 71 แสดงผลข-อมูลของการเปDนแชมปaในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35         

ณ จังหวัดบุรีรัมย* พบว!า มีรายการแข!งขันท้ังหมด 728 รายการ โดยรายการท่ีนักกีฬาท่ีเปDนคนเดิมหรือทีมเดิมสามารถ
รักษาแชมปaไว-ได-มี 198 รายการ คิดเปDนร-อยละ 27.20 และรายการท่ีนักกีฬาท่ีเปDนคนเดิมหรือทีมเดิมไม!สามารถรักษา
แชมปaไว-ได-มี 530 รายการ คิดเปDนร-อยละ 72.80   
 

33(22.30%)

115(77.70%)

จํานวนการทาํลายสถิติในการแข่งขนัจาก 148 รายการ

1. ทาํลาย

2. ไม่ทาํลาย

198(27.20%)

530(72.80%)

การเป็นแชมป์ในการแข่งขนั 728 รายการ

1. แชมป์เก่า

2. แชมป์ใหม่

1 

2 

1 

2 
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แผนภาพท่ี 72 แสดงผลข-อมูลการได-เหรียญทองในระดับภาคจากการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35        
ณ จังหวัดบุรีรัมย* 

 
 
จากแผนภาพท่ี 72 แสดงผลข-อมูลการได-เหรียญทองในระดับภาคจากกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35      

ณ จังหวัดบุรีรัมย* พบว!า มีจํานวนเหรียญทองท้ังหมด 728 เหรียญ โดยภาค 1 เปDนภาคท่ีได-เหรียญทองไปมากท่ีสุด 
283 เหรียญ คิดเปDนร-อยละ 38.88 และภาค 5 เปDนภาคท่ีได-เหรียญทองไปน-อยท่ีสุด 79 เหรียญ คิดเปDนร-อยละ 10.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

283(38.88%)

117(16.07%)

จํานวนเหรียญทองในระดับภาค รวม 728 เหรียญ

1. ภาค1

2. ภาค2

3. ภาค3

4. ภาค4

5. ภาค5148(20.33%) 

101(13.87%) 

79(10.85%) 

1 

2 
3 

4 
5 
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ตอนท่ี 4 สรุปผลการแข�งขัน จากการประเมินการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย�เกมส� โดยทํา
การเปรียบเทียบกับการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส� ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส� 
และครั้งท่ี 34 น�านเกมส� 
 
แผนภาพท่ี 73 เปรียบเทียบจํานวนชนิดกีฬาท่ีมีการจัดการแข�งขันจากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* 
ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 
 

 
จากแผนภาพท่ี 73 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนชนิดกีฬาท่ีมีการจัดการแข�งขัน จากการประเมิน    

การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า ในการ
แข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติท่ีผ!านมาการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติชุมพร-ระนองเกมส* มีการจัดชนิดกีฬาในการ
แข!งขันมากท่ีสุด  46 ชนิดกีฬา  
 
 
 
 
 
 
 
 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1.สุพรรณบุรีเกมส์ (32) 2.ชุมพร - ระนองเกมส์ 
(33)

3.น่านเกมส์ (34) 4.บุรีรัมยเ์กมส์ (35)

จํานวนชนิดกีฬ าที	มกีารจัดการแข่งขนัในกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ

1.สุพรรณบุรีเกมส์ (32)

2.ชุมพร - ระนองเกมส์ (33)

3.น่านเกมส์ (34)

4.บุรีรัมยเ์กมส์ (35)

45 ชนิด 

FG ชนิด 

46 ชนิด 
FH ชนิด 

1 

2 3 
4 
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แผนภาพท่ี 74 เปรียบเทียบจํานวนนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ และผู�ฝBกสอนท่ีเข�าร�วมการแข�งขัน จากการ
ประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬา
เยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 

 

จํานวนนักกีฬาท่ัวไป นักกีฬาทีมชาติ และผู�ฝBกสอน 
 

 
 
จากแผนภาพท่ี 74 เปรียบเทียบจํานวนนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ และผู�ฝBกสอนท่ีเข�าร�วมการแข�งขัน   

จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขัน
กีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า     
การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติท่ีมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไป นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และผู-ฝ1กสอน เข-าร!วมการแข!งขัน
มากท่ีสุดคือ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส*  โดยมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไป 12,667 คน นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 674 คน   
และผู-ฝ1กสอน 3,451 คน  
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สุพรรณบุรีเกมส์ (32) ชุมพร-ระนองเกมส์ (33) น่านเกมส์ (34) บุรีรัมยเ์กมส์ (35)

1. นกักีฬาทั<วไป

2. เยาวชนทีมชาติ

3. ผูฝึ้กสอน

2 
3 

12,667 

10,541 10,853 

11,820 

674 

3,451 

380 

2,899 

549 

3,265 

589 

3,249 

1 1 
1 

1 

2 2 2 
3 3 3 
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แผนภาพท่ี 75 เปรียบเทียบผลการแข�งขันท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข�งขัน จากการประเมินการแข!งขัน
กีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 
สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 
 

 
 
จากแผนภาพท่ี 75 เปรียบเทียบผลการแข�งขันท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข�งขัน จากการประเมิน

การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า การแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติท่ีมีค!าเฉลี่ยนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชนะมากท่ีสุดคือการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*
เกมส* 217 รายการ คิดเปDนร-อยละ 61.82 การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติท่ีมีค!าเฉลี่ยทีมผสมชนะ    (เยาวชนทีม
ชาติ+ท่ัวไป) มากท่ีสุดเท!ากัน คือการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 33 ชุมพร - ระนองเกมส*  และครั้งท่ี 35 
บุรีรัมย*เกมส* คือ 66 รายการ คิดเปDนร-อยละ 21.09 และ 18.80 ตามลําดับ และการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ  
ท่ีมีค!าเฉลี่ยนักกีฬาท่ัวไปเอาชนะนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมากท่ีสุดคือการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 
บุรีรัมย*เกมส* 68 รายการ คิดเปDนร-อยละ 19.38 
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ผลการแข่งขนัที	มนัีกกีฬ าเยาวชนทมีชาติลงแข่งขนั

1.ทั<วไปชนะเยาวชนทีม
ชาติ
2.ทีมผสมชนะ     
(เยาวชนทีมชาติ+ทั<วไป)
3.เยาวชนทีมชาติชนะ

1 
2 

3 

217(61.82) 

68(19.38) 

66(18.80) 1 

2 

3 

154(59.00) 

57(21.84) 

50(19.16) 
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แผนภาพท่ี 76 เปรียบเทียบผลการแข�งขันกีฬาท่ีเป6นประเภทสถิติ จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* 
ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 

 
จากแผนภาพท่ี 76 เปรียบเทียบผลการแข�งขันกีฬาท่ีเป6นประเภทสถิติ จากการประเมินการแข!งขันกีฬา

เยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 
สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ
ท่ีมีค!าเฉลี่ยผลการแข!งขันกีฬาท่ีเปDนประเภทสถิติดีข้ึนมากท่ีสุดคือการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 
บุรีรัมย*เกมส* 93 รายการ คิดเปDนร-อยละ 62.84 และการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส*   
มีค!าเฉลี่ยผลการแข!งขันกีฬาท่ีเปDนประเภทสถิติลดลงมากท่ีสุด 77 รายการคิดเปDนร-อยละ 59.69  

 
แผนภาพท่ี 77 เปรียบเทียบข�อมูลของการทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห�งชาติ จากการประเมินการแข!งขันกีฬา
เยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 
สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 

 
จากแผนภาพท่ี 77 เปรียบเทียบข�อมูลของการทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห�งชาติ จากการประเมิน     

การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชน
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ผลการแข่งขนักีฬ าที	เป็นประเภทสถิติ

1.ดีขึDน

2.เท่าเดิม

3.ลดลง
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การทาํลายสถิติกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ

1.ทาํลาย

2.ไม่ทาํลาย
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2 

23(17.16%) 

111(82.84%) 
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แห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า การแข!งขัน             
กีฬาเยาวชนแห!งชาติครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* มีค!าเฉลี่ยในการทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห!งชาติมากท่ีสุด            
33 รายการ คิดเปDนร-อยละ 22.30  
 
แผนภาพท่ี 78 เปรียบเทียบผลข�อมูลของการเป6นแชมปH จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 
บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 
ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 

 
 
จากแผนภาพท่ี 78 เปรียบเทียบผลข�อมูลของการเป6นแชมปH จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชน

แห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* 
ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติท่ีมีค!าเฉลี่ย
รายการแข!งขันท่ีนักกีฬาผู-ชนะเปDนแชมปaเก!ามากท่ีสุดคือการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 
198 รายการ คิดเปDนร-อยละ 27.20 และค!าเฉลี่ยรายการแข!งขันท่ีนักกีฬาผู-ชนะเปDนแชมปaใหม!มากท่ีสุดคือ       
การแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* 561 รายการ คิดเปDนร-อยละ 79.46 
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ข้อมูลการเป็นแชมป์ของนักกีฬ า

1.แชมป์เก่า

2.แชมป์ใหม่
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 แผนภาพท่ี 79 เปรียบเทียบข�อมูลการได�เหรียญทองในระดับภาค จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรี
เกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 

 
 

จากแผนภาพท่ี 79 เปรียบเทียบข�อมูลการได�เหรียญทองในระดับภาค จากการประเมินการแข!งขันกีฬา
เยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 
สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า ภาค1 เปDนภาคท่ีสามารถคว-า
เหรียญทองได-มากท่ีสุดในการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติต้ังแต! ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* (255 เหรียญ) ครั้งท่ี 33 
ชุมพร-ระนองเกมส* (257 เหรียญ) ครั้งท่ี 34 น!านเกมส* (282 เหรียญ) จนถึงครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* (283 เหรียญ) 
โดยมีแนวโน-มเพ่ิมมากข้ึน 
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แผนภาพท่ี 80 เปรียบเทียบค�าเฉล่ียภาคท่ีได�เหรียญทองเป6นอันดับ 1 จากการประเมินการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรี
เกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* 
 

 
 

จากแผนภาพท่ี 80 เปรียบเทียบค�าเฉล่ียภาคท่ีได�เหรียญทองเป6นอันดับ 1 จากการประเมินการแข!งขัน
กีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข!งขันกีฬาเยาวชนแห!งชาติ ครั้งท่ี 32 
สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น!านเกมส* พบว!า ในการแข!งขันกีฬาเยาวชน
แห!งชาติ ครั้งท่ี 34 น!านเกมส* ภาค 1 มีค!าเฉลี่ยท่ีได-เหรียญทองเปDนอันดับ 1 สูงสุด 282 เหรียญ คิดเปDนร-อยละ 40.23  
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บทที่ 4 

สรุปอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การติดตามประเมินผลเก่ียวกับความพึงพอใจและป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชน
แห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* มีวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลกับ กลุ"มนักกีฬา กลุ"มผู.ฝ1กสอน             
กลุ"มผู.ตัดสิน กลุ"มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน กลุ"มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. 
จังหวัด กลุ"มผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด กลุ"มผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย และกลุ"มประชาชน ท่ีเข.าร"วม
การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ระหว"างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562 โดย
ทําการศึกษาข.อมูลเบ้ืองต.นเก่ียวกับการจัดการแข"งขัน การศึกษาจากเอกสารทฤษฏีต"าง ๆ เก่ียวกับการ
ประเมินผลกําหนดวัตถุประสงค* และขอบเขตในการประเมินผล  พร.อมท้ังสร.างเครื่องมือ และหารือผู.เชี่ยวชาญ
ทางการประเมินผล ตรวจแก.ไขเครื่องมือและนําไปใช.เก็บข.อมูล จากนั้นนําข.อมูลท่ีเก็บรวบรวมได.ท้ังหมดมา
วิเคราะห*ผล พร.อมท้ังสรุปอภิปรายผล และข.อเสนอแนะ รวมถึงได.สรุปผลการแข"งขันจากการประเมินการ
แข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* และทําการเปรียบเทียบกับการแข"งขันกีฬาเยาวชน
แห"งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส*  ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* และครั้งท่ี 34 น"านเกมส* 

สรุปผล 

ตอนท่ี 1 สรุปผลข�อมูลจากการวิเคราะห!กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม 
1. กลุ"มนักกีฬา 

1.1 ข�อมูลท่ัวไปของนักกีฬา 

 กลุ"มตัวอย"างนักกีฬาทั้งหมดจํานวน 361 คน เปEนเพศชาย จํานวน 171 คน คิดเปEน ร.อยละ 47.4 
เปEนเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเปEนร.อยละ 52.6 สังกัดภาค 1 มากที่สุดจํานวน 100 คน คิดเปEนร.อยละ 
27.7 โดยชนิดกีฬากรีฑาเปEนชนิดกีฬาท่ีมีสัดส"วนนักกีฬามากท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปEนร.อยละ 5.5 โดยมี
นักกีฬาท่ีเข.าร"วมแข"งขันส"วนใหญ"เปEนนักกีฬาระดับตัวแทนจังหวัด จํานวน 307 คน คิดเปEนร.อยละ 85.0 

1.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 
35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของนักกีฬา 

กลุ"มตัวอย"างนักกีฬาท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 361 คน ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ 
และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

1.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน, แสงสว"างภายใน
อาคาร, อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"านักกีฬาส"วนใหญ"มีความพึงพอใจอยู"ใน
ระดับ พึงพอใจมาก จํานวน 153 คน คิดเปEนร.อยละ 42.4 
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1.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น นักกีฬาส"วนใหญ"มีความพึงพอใจอยู"ในระดับ พึงพอใจมาก 
จํานวน 156 คน คิดเปEนร.อยละ 43.2 

1.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก  
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น นักกีฬาส"วนใหญ"มีความพึงพอใจอยู"ใน
ระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 153 คน คิดเปEนร.อยละ 42.4 

1.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"านักกีฬาส"วนใหญ"
รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 147 คน คิดเปEนร.อยละ 40.7 

1.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข"งขัน ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
นักกีฬาส"วนใหญ"มีความพึงพอใจอยู"ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด และพึงพอใจมาก เท"ากัน จํานวน 141 คน คิดเปEน
ร.อยละ 39.1 

1.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ  
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า 
นักกีฬาส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 159 คน คิดเปEนร.อยละ 44.0 

1.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย!                
ในภาพรวมท้ังหมด 45  ชนิดกีฬา ของนักกีฬา พบว"า กลุ"มตัวอย"างนักกีฬาท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 361 
คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ไม"มีความคิดเห็นจํานวน 274 คน คิดเปEนร.อยละ 75.9    
ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ความประทับใจ  ด.านสถานท่ีและอุปกรณ*
แข"งขัน จํานวน 26 คน คิดเปEนร.อยละ 7.2 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของ มาตรฐาน
ของสนามแข"งขันและอุปกรณ*การแข"งขัน 

1.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย!  
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของนักกีฬา พบว"า กลุ"มตัวอย"างนักกีฬาท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 361 
คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 
292 คน คิดเปEนร.อยละ 80.9 ส"วนป�ญหาท่ีนักกีฬาคิดว"าเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35     
ณ จังหวัดบุรีรัมย* มากท่ีสุดคือ ป�ญหาด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน 43 คน คิดเปEนร.อยละ 11.9        
โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของท่ีพัก มีห.องน้ําไม"เพียงพอ และน้ําด่ืมมีจํานวนไม"เพียงพอ      
ต"อความต.องการของนักกีฬา 
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2. กลุ"มผู�ฝ<กสอน 

 2.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ฝ<กสอน 

กลุ"มตัวอย"างผู.ฝ1กสอนทั้งหมด จํานวน 161 คน เปEนเพศชายจํานวน 128 คนคิดเปEนร.อยละ 79.5 
เปEนเพศหญิงจํานวน 33 คน คิดเปEนร.อยละ 20.5 และส"วนใหญ"สังกัดภาค 1 จํานวน 46 คน คิดเปEนร.อยละ 
28.6 โดยชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล"น และมวยสากล เปEนชนิดกีฬาท่ีมีสัดส"วนผู.ฝ1กสอนมากท่ีสุด จํานวน 5 คน 
คิดเปEนร.อยละ 3.1 

2.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 
35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของผู�ฝ<กสอน 

กลุ"มตัวอย"างผู.ฝ1กสอนท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 161 คน ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับความ        
พึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน 
ดังนี้ 

2.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าผู.ฝ1กสอนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 65 คน คิดเปEนร.อยละ 40.4  

2.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"า ผู.ฝ1กสอนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 79 คน 
คิดเปEนร.อยละ 49.1 

2.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.ฝ1กสอน ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ  
พึงพอใจมาก จํานวน 74 คน คิดเปEนร.อยละ 46.0 

2.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"า ผู.ฝ1กสอน          
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 66 คน คิดเปEนร.อยละ 41.0 

2.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"า ผู.ฝ1กสอนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 78 คน คิดเปEนร.อยละ 48.4 

2.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ  
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า     
ผู.ฝ1กสอนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 72 คน คิดเปEนร.อยละ 44.7 
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2.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!   
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�ฝ<กสอน  พบว"ากลุ"มตัวอย"างผู.ฝ1กสอนท่ี เข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 
161 คน ส"วนใหญ"ไม"มีความคิดเห็น จํานวน 122 คน คิดเปEนร.อยละ 75.8 ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการ
แข"งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได.แก" ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน  17 คน คิดเปEนร.อยละ 10.6 โดย
ความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนใน เรื่องของสถานท่ีใช.พิธีเปTด – ปTดการแข"งขัน ความพร.อมของสิ่ง
อํานวยความสะดวก รถรับ - ส"ง และการบริการของเจ.าหน.าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจ.าหน.าท่ีพยาบาล  

2.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!        
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬา ของผู�ฝ<กสอน พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.ฝ1กสอนท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 
161 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 113 คน คิดเปEนร.อยละ 70.2 
ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน 27 คน       
คิดเปEนร.อยละ 16.8 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของท่ีพัก และสนามกีฬาท่ีนักกีฬาใช.ทําการ
แข"งขันอยู"ไกลกันเกินไป ร.านค.า ร.านอาหาร บริเวณสนามกีฬาท่ีใช.ทําการแข"งขันมีจํานวนน.อย และน้ําด่ืมมี
จํานวนไม"เพียงพอต"อความต.องการของผู.ฝ1กสอน  

3. กลุ"มผู�ตัดสิน 

 3.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตัดสิน 

 กลุ"มตัวอย"างผู.ตัดสินทั้งหมด จํานวน 156 คน เปEนเพศชายจํานวน 124 คนคิดเปEนร.อยละ 79.5 
เปEนเพศหญิงจํานวน 32 คน คิดเปEนร.อยละ 20.5 และทุกชนิดกีฬามีการเก็บข.อมูล ในสัดส"วนที่เท"ากัน
ท้ังหมด ชนิดกีฬาละ 3 คน คิดเปEนร.อยละ 1.9 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา 

3.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ    
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของผู�ตัดสิน 

กลุ"มตัวอย"างผู.ตัดสินท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 156 คน ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ 
และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

3.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.ตัดสินส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก 
จํานวน 74 คน คิดเปEนร.อยละ 47.4 

3.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"า ผู.ตัดสินส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 70 คน คิดเปEนร.อยละ 44.9 

3.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.ตัดสินส"วนใหญ"รู.สึกมีความ     
พึงพอใจมาก จํานวน 74 คน คิดเปEนร.อยละ 47.4 
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3.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าผู.ตัดสินส"วนใหญ"
รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 76 คน คิดเปEนร.อยละ 48.7 

3.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น เช"น จํานวนผู.เข.าชมการ
แข"งขัน การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน 
เปEนต.น พบว"า ผู.ตัดสินส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 69 คน คิดเปEนร.อยละ 44.2 

3.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"าง เช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ  
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า        
ผู.ตัดสินส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 53 คน คิดเปEนร.อยละ 35.3 

3.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!   
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�ตัดสิน พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.ตัดสินท่ี เข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน     
156 คน ส"วนใหญ" ไม"มีความคิดเห็น จํานวน 105 คน คิดเปEนร.อยละ 67.3 ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการ
แข"งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได.แก" ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน  27 คน คิดเปEนร.อยละ 17.3       
โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนใน เรื่องของสถานท่ีใช.พิธีเปTด – ปTดการแข"งขัน ความพร.อมของ   
สิ่งอํานวยความสะดวก รถรับ - ส"ง และการบริการของเจ.าหน.าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจ.าท่ีพยาบาล  

3.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!       
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�ตัดสิน พบว"า กลุ"ม ตัวอย"างผู. ตัดสินท่ี เข.าร"วมในการแข "งข ัน            
จํานวน 156 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 102 คน คิดเปEนร.อย
ละ 65.4 ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน    
24 คน  คิดเปEนร.อยละ 15.4 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของท่ีพัก และสนามกีฬาท่ีนักกีฬาใช.
ทําการแข"งขันอยู"ไกล ร.านค.า ร.านอาหาร บริเวณสนามกีฬาท่ีใช.ทําการแข"งขันมีจํานวนไม"เพียงพอต"อความ
ต.องการของผู.ตัดสิน 

4.  กลุ"มคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน 

 4.1 ข�อมูลท่ัวไปของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน 

 กลุ"มตัวอย"างคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันท้ังหมด จํานวน 156 คน เปEนเพศชาย 
จํานวน 89 คนคิดเปEนร.อยละ 57.1 เปEนเพศหญิงจํานวน 67 คน คิดเปEนร.อยละ 42.9 โดยทุกชนิดกีฬา      
มีการเก็บข.อมูลในสัดส"วนท่ีเท"ากันท้ังหมด ชนิดกีฬาละ 3 คน คิดเปEนร.อยละ 1.9 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา 

4.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 
ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน 
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กลุ"มตัวอย"างคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 156 คน 
ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

4.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการ
แข"งขันส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 90 คน คิดเปEนร.อยละ 57.7 

4.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"าคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 85 คน คิดเปEนร.อยละ 54.5 

4.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข"งขันส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 90 คน คิดเปEนร.อยละ 57.7 

4.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 72 คน คิดเปEนร.อยละ 46.2 

4.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"าคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 78 คน 
คิดเปEนร.อยละ 50.0 

4.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ 
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 84 คน       
คิดเปEนร.อยละ 53.8 

4.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!   
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน พบว"า กลุ"มตัวอย"าง
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันท่ี เข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 156 คน ส"วนใหญ"ไม"มี
ความคิดเห็น จํานวน 123 คน คิดเปEนร.อยละ 78.8 ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้ 
มากท่ีสุดได.แก" ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน 11 คน คิดเปEนร.อยละ 7.1 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึน
ส"วนใหญ"จะเปEนใน เรื่องของสถานท่ีในพิธีเปTด – ปTดการแข"งขัน ความพร.อมของสิ่งอํานวยความสะดวก       
รถรับ - ส"ง และการบริการของเจ.าหน.าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจ.าหน.าท่ีพยาบาล  
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4.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!        
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน พบว"า กลุ"มตัวอย"าง
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขันท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 156 คน ส"วนใหญ"คิดว"าใน
การจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 127 คน คิดเปEนร.อยละ 81.4 ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับ   
การแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน 9 คน คิดเปEนร.อยละ 5.8 โดยป�ญหา
ท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของการจัดการด.านสุขอนามัยของห.องน้ําในบริเวณสนามท่ีใช.ทําการแข"งขัน   
ไม"สะอาด และห.องน้ํายังมีจํานวนไม"เพียงพอต"อความต.องการของผู.ท่ีเข.ามาชมกีฬา 

 
5. กลุ"มผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย 

 5.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย 

กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทยท้ังหมด จํานวน 45 คน เปEนเพศชาย จํานวน 38 คน
คิดเปEนร.อยละ 84.4 เปEนเพศหญิง จํานวน 7 คน คิดเปEนร.อยละ 15.6 โดยทําการเก็บข.อมูลทุกสมาคมกีฬา
ท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน และมีการเก็บข.อมูลในสัดส"วนท่ีเท"ากันทั้งหมด สมาคมกีฬาละ 1 คน  คิดเปEนร.อย
ละ 2.2 ท้ัง 45 ชนิดกีฬา  

 5.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ    
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย 

กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทยท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 45 คน ให.ความ
คิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

5.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ* ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย        
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปEนร.อยละ 44.4 

5.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"า ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทยส"วนใหญ"รู.สึก     
มีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปEนร.อยละ 60.0 

5.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปEนร.อยละ 42.2 

5.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬา
แห"งประเทศไทยส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 19 คน คิดเปEนร.อยละ 42.2 
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5.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 21 คน คิดเปEนร.อยละ 46.7 

5.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม    มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า 
ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทยส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 20 คน คิดเปEนร.อยละ 44.4 

5.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!               
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬา
แห"งประเทศไทยท่ี เข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 45 คน ส"วนใหญ"ไม"มีความคิดเห็น จํานวน 21 คน คิดเปEน
ร.อยละ 46.7 ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดได.แก" ด.านความพร.อมของ
เจ.าภาพ จํานวน 12 คน คิดเปEนร.อยละ 26.7 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของการได.รับ
การประสานงาน และการอํานวยความสะดวกท่ีดีของจังหวัดเจ.าภาพ การได.รับการสนับสนุนจากทุกภาคส"วน
ของจังหวัด และประทับใจในการต.อนรับของจังหวัดเจ.าภาพ 

5.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!        
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬา
แห"งประเทศไทยท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 45 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ไม"มี
ป�ญหาอะไร จํานวน 23 คน คิดเปEนร.อยละ 51.1 ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ 
ด.านสถานท่ีและอุปกรณ*การแข"งขัน จํานวน 9 คน คิดเปEนร.อยละ 20.0 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนใน
เรื่องของสนามท่ีใช.จัดการแข"งขันไม"เหมาะสม ควรจะจัดวางสนามแข"งขันให.เปEนสัดส"วนได.มาตรฐาน รวมถึงมีการ
ปUองกันสิ่งต"าง ๆ ท่ีจะส"งผลต"อนักกีฬาในขณะทําการแข"งขัน ยกตัวอย"าง สนามกีฬาเซป�กตะกร.อ  และเทควันโด         
มีลักษณะเปEนลานกว.างเปTดโล"ง ถึงแม.จะมีหลังคา แต"เม่ือเวลาเกิดฝนตกก็จะมีน้ําฝนสาดเข.ามารบกวนการแข"งขัน      
เปEนต.น 

 

6. กลุ"มผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 

 6.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 

 กลุ"มตัวอย"างผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ทั้งหมด จํานวน 76 คน เปEนเพศชาย
จํานวน 56 คนคิดเปEนร.อยละ 73.7 เปEนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปEนร.อยละ 26.3 โดยทําการเก็บ
ข.อมูลทุกสํานักงาน กกท. จังหวัด ที่เข.าร"วมในการแข"งขัน และมีการเก็บข.อมูลในสัดส"วนที่เท"ากันทั้งหมด 
สํานักงาน กกท. จังหวัดละ 1 คน คิดเปEนร.อยละ 1.3 ท้ัง 76 จังหวัด 
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6.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 
ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด 

กลุ"มตัวอย"างผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน     
ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ         
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

6.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปEนร.อยละ 64.5 

6.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"า ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด      
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 47 คน คิดเปEนร.อยละ 61.8 

6.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"า ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน 
กกท. จังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 53 คน คิดเปEนร.อยละ 69.7 

6.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าผู.อํานวยการ/
ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปEนร.อยละ 65.8 

6.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"าผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 60 คน          
คิดเปEนร.อยละ 78.9 

6.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น มีการใช. แสง สี 
เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการแสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับ
รางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ ผู.ชมในสนามแข"งขันมีส"วนร"วม เพ่ือสร.าง
บรรยากาศ เปEนต.น พบว"าผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด 
จํานวน 63 คน คิดเปEนร.อยละ 82.9 

6.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!               
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด พบว"า กลุ"มตัวอย"าง
ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดท่ี เข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน ส"วนใหญ"มีความประทับใจ 
ด.านบรรยากาศและสภาพแวดล.อมในการแข"งขันมากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปEนร.อยละ 42.1 โดยความ
ประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดเจ.าภาพและสถานท่ี
สวยงามภายในจังหวัดเจ.าภาพ 



108 

 

6.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!         
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด พบว"า กลุ"มตัวอย"าง
ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัดท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการ
จัดการแข"งขันครั้งนี้ ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 62 คน คิดเปEนร.อยละ 81.6 ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขัน
กีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือ ในด.านการจัดการแข"งขัน จํานวน 10 คน คิดเปEนร.อยละ 13.2 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึน
ส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของความพร.อมในการจัดการแข"งขันของเจ.าภาพ ซ่ึงเปEนเรื่องของจํานวนน้ําด่ืม       
และจํานวนห.องน้ําท่ีอยู"รอบ ๆ สนามแข"งขัน มีไม"เพียงพอต"อความต.องการ ซ่ึงทางเจ.าภาพได.ดําเนินการแก.ไข
ป�ญหาเหล"านี้ได.อย"างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรน้ําด่ืมเพ่ิมเติมและนํารถบริการสุขาเคลื่อนท่ี มาให.บริการ
เพ่ิมเติม ในทุกสนามแข"งขัน 

7. กลุ"มผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด 

 7.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด 

กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด ทั้งหมดจํานวน 76 คน เปEนเพศชาย จํานวน 56 คนคิด
เปEนร.อยละ 73.7 เปEนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปEนร.อยละ 26.3 โดยทําการเก็บข.อมูลทุกสมาคมกีฬา
จังหวัด ที่เข.าร"วมในการแข"งขัน และมีการเก็บข.อมูลในสัดส"วนท่ีเท"ากันท้ังหมด สมาคมกีฬาจังหวัดละ 1 คน 
คิดเปEนร.อยละ 1.3 ท้ัง 76 จังหวัด 

7.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ    
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด 

กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัดท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน ให.ความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 
ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

7.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด ส"วนใหญ"รู.สึกมี
ความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 51 คน คิดเปEนร.อยละ 67.1 

7.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ        
พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 42 คน คิดเปEนร.อยละ 55.3 

7.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด        
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 42 คน คิดเปEนร.อยละ 55.3 
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7.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าผู.แทนสมาคมกีฬา
แห"งจังหวัด ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 58 คน คิดเปEนร.อยละ 76.3 

7.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมใน การแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน 
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"า ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 65 คน คิดเปEนร.อยละ 85.5 

7.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ 
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า 
ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัดส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 67 คน คิดเปEนร.อยละ 88.2 

 
7.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย!               

ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"ง
จังหวัดท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน ส"วนใหญ"ความประทับใจ ด.านบรรยากาศและสภาพแวดล.อม  
ในการแข"งขัน มากท่ีสุด จํานวน 26 คน คิดเปEนร.อยละ 34.2 โดยความประทับใจ ท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEน    
ในเรื่องของความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดเจ.าภาพ รวมถึงสถานท่ีท"องเท่ียวท่ีสวยงามภายในจังหวัด
เจ.าภาพ 

7.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย!          
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"ง
จังหวัดท่ีเข.าร"วมในการแข"งขัน จํานวน 76 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขัน ไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 
64 คน คิดเปEนร.อยละ 84.2 ส"วนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้มากท่ีสุดคือในด.านความพร.อมของ
เจ.าภาพ จํานวน 10 คน คิดเปEนร.อยละ 13.2 โดยป�ญหาท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEนในเรื่องของความพร.อมในการ
จัดการแข"งขันของเจ.าภาพ ซ่ึงเปEนเรื่องของจํานวนน้ําด่ืม และจํานวนห.องน้ําท่ีอยู"รอบ ๆ สนามแข"งขัน มีไม"
เพียงพอต"อความต.องการ ซ่ึงทางเจ.าภาพได.ดําเนินการแก.ไขป�ญหาเหล"านี้ได.อย"างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรน้ํา
ด่ืมเพ่ิมเติมและนํารถบริการสุขาเคลื่อนท่ี มาให.บริการเพ่ิมเติม ในทุกสนามแข"งขัน 

8. กลุ"มประชาชน 

 8.1 ข�อมูลท่ัวไปของประชาชน 

กลุ"มตัวอย"างประชาชนท้ังหมด จํานวน 416 คน เปEนเพศชาย จํานวน 214 คน คิดเปEนร.อยละ 51.4     
เป Eน เพศหญ ิง จํานวน 202 คน ค ิด เป Eนร.อยละ 48.6 โดยประชาชนส "วนใหญ "เป Eนผู .ที ่ม ีภ ูม ิลํา เนา              
อยู"ต"างจังหวัด จํานวน 236 คน คิดเปEนร.อยละ 56.7  
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8.2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ และป.ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ    
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของประชาชน 

กลุ"มตัวอย"างประชาชนท่ีเข.าร"วมชมการแข "งข ัน  จํานวน 416 คน ให.ความคิดเห็นเก่ียวกับ         
ความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย*     
ท้ัง 8 ด.าน ดังนี้ 

8.2.1 ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!แข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น พ้ืนท่ีท่ีใช.จัดการแข"งขัน แสงสว"างภายในอาคาร 
อุปกรณ*ประจําสนามและอุปกรณ*ท่ีใช.ในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าประชาชนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก 
จํานวน 174 คน คิดเปEนร.อยละ 41.8 

8.2.2 ด�านการจัดการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนวันในการแข"งขัน โปรแกรมการแข"งขัน กรรมการ 
การรายงานผล สนามฝ1กซ.อมท่ีเจ.าภาพจัดให. เปEนต.น พบว"าประชาชนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 
176 คน คิดเปEนร.อยละ 42.3 

8.2.3 ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การประชาสัมพันธ* ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รถรับ-ส"ง การบริการของเจ.าหน.าท่ี ความปลอดภัยในการแข"งขัน เปEนต.น พบว"าประชาชนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ  
พึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 174 คน  คิดเปEนร.อยละ 41.8 

8.2.4 ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ ยกตัวอย"างเช"น การบริการข"าวสาร
เกมส*การแข"งขัน การท"องเท่ียวภายในจังหวัดและอ่ืนๆ ด.าน website ของเกมส* เปEนต.น พบว"าประชาชน      
ส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 164 คน คิดเปEนร.อยละ 39.4 

8.2.5 ด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการแข"งขัน  ยกตัวอย"างเช"น จํานวนผู.เข.าชมการแข"งขัน   
การจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับ ระหว"างนักกีฬาและผู.ชมในสนามแข"งขัน การตอบรับของผู.ชมในสนามแข"งขัน เปEนต.น 
พบว"า ประชาชนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 175 คน คิดเปEนร.อยละ 42.1 

8.2.6 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว ยกตัวอย"างเช"น การสร.าง
ภาพลักษณ*ท่ีดีในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ มีการใช. แสง สี เสียง ท่ีเหมาะสมในการจัดการแข"งขัน มีการ
แสดงภายในหรือภายนอกสนาม มีการจัดกิจกรรมเสริม เช"น การจับรางวัล การเล"นเกมส*แจกของรางวัล มีการ  
ออกร.าน จัดซุ.ม หรือบูธ เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการร"วมชมและเชียร*กีฬามากข้ึน เปEนต.น พบว"า
ประชาชนส"วนใหญ"รู.สึกมีความ พึงพอใจมาก จํานวน 151 คน คิดเปEนร.อยละ 36.3 

8.2.7 ด�านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35  ณ จังหวัดบุรีรัมย!               
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของประชาชน พบว"า กลุ"มตัวอย"างประชาชนท่ีเข.าร"วมชมเกมส*การแข"งขัน 
จํานวน 416 คน ส"วนใหญ"ไม"ออกความคิดเห็นในการจัดการแข"งขันกีฬาครั้งนี้ จํานวน 325 คน คิดเปEนร.อยละ 78.1 
ส"วนความประทับใจท่ีเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาในครั้งนี้ มากท่ีสุดคือ ความประทับใจ ด.านบรรยากาศและ
สภาพแวดล.อมในการแข"งขัน จํานวน 45 คน คิดเปEนร.อยละ 10.8 โดยความประทับใจท่ีเกิดข้ึนส"วนใหญ"จะเปEน
ในเรื่องของ การท่ีจังหวัดของตนได.เปEนเจ.าภาพการแข"งขันกีฬาระดับชาติ และได.พบปะผู.คนจากต"างจังหวัด   
เกิดมิตรภาพใหม" ๆ  



111 

 

8.2.8 ด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย!         
ในภาพรวมท้ังหมด 45 ชนิดกีฬาของประชาชน พบว"า กลุ"มตัวอย"างประชาชนท่ีเข.าร"วมชมเกมส*การแข"งขัน 
จํานวน 416 คน ส"วนใหญ"คิดว"าในการจัดการแข"งขันไม"มีป�ญหาอะไร จํานวน 325 คน คิดเปEนร.อยละ 78.1 ส"วน
ป�ญหาท่ีประชาชนคิดว"าเกิดข้ึนกับการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* มากท่ีสุด         
คือ ป�ญหาด.านความพร.อมของเจ.าภาพ จํานวน 41 คน คิดเปEนร.อยละ 9.9 โดยประชาชนส"วนใหญ"             
คิดว"าจังหวัดของตนเองนั้นเปEนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กและขาดประสบการณ*ในการเปEนเจ.าภาพกีฬาในระดับชาติ
จึงกังวลว"าจะมีการเตรียมความพร.อมในการเปEนเจ.าภาพได.ไม"ดีพอ 

ตอนท่ี 2  ข�อมูลเก่ียวกับค"าใช�จ"ายรายวันโดยเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ  
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของนักกีฬาและผู�ฝ<กสอน 

ในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติครั้งนี้ได.มีการเก็บรวบรวมข.อมูลการใช.จ"ายรายวันของประชาชน    
มีค"าใช.จ"ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู"ท่ี 100 บาท/วัน คิดเปEนร.อยละ 1.2  ส"วนนักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข"งขัน 
มีค"าใช.จ"ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู"ท่ี 200 บาท/วัน คิดเปEนร.อยละ 2.2 เท"ากัน ผู.ตัดสิน มีค"าใช.จ"ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู"ท่ี 
500 บาท/วัน คิดเปEนร.อยละ 5.6 ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย และผู.ฝ1กสอน มีค"าใช.จ"ายรายวันโดยเฉลี่ย
อยู"ท่ี 1,000 บาท/วัน คิดเปEนร.อยละ 11.1 เท"ากัน ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด และอํานวยการ/ผู.แทน
สํานักงาน กกท. จังหวัด มีค"าค"าใช.จ"ายรายวันโดยเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู"ท่ี 3,000 บาท/วัน คิดเปEนร.อยละ 33.3 
เท"ากัน 
 
ตอนท่ี 3 สรุปผลการแข"งขัน จากการประเมินการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! 

 ผลการแข"งขันในภาพรวม พบว"า มีการแข"งขันท้ังหมด 728 รายการ มีรายการท่ีเยาวชนทีมชาติชนะ 
217 รายการ คิดเปEนร.อยละ 29.81 มีรายการท่ีทีมผสมชนะ (เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) 66 รายการ 
คิดเปEนร.อยละ 9.07 มีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะเยาวชนทีมชาติ 68 รายการ คิดเปEนร.อยละ 9.34 
และมีรายการท่ีนักกีฬาท่ัวไปชนะกันเองสูงท่ีสุดจํานวน 377 รายการคิดเปEนร.อยละ 51.78 

 จํานวนประเภทของนักกีฬาท่ีแข"งขัน พบว"า มีนักกีฬาท่ีเข.าร"วมการแข"งขันท้ังหมด 13,341 คน      
มีนักกีฬาท่ัวไปท้ังหมด 12,667 คน คิดเปEนร.อยละ 94.95 และมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติท้ังหมด 
674 คน คิดเปEนร.อยละ 5.05 

 ผลการแข"งขันท่ีนักกีฬาทีมชาติลงแข"งขัน พบว"า มีรายการท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข.าร"วม   
การแข"งขันท้ังหมด 351 รายการ เยาวชนทีมชาติชนะ   217 รายการ คิดเปEนร.อยละ 61.82 ทีมผสม
(เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) ชนะ 66 รายการ คิดเปEนร.อยละ 18.80 และมีนักกีฬาท่ัวไปชนะเยาวชน
ทีมชาติ 68 รายการ คิดเปEนร.อยละ 19.38 

 ผลข.อมูลของสถิติในการแข"งขัน พบว"า มีรายการแข"งขันท่ีเปEนกีฬาประเภทสถิติจํานวน         
148 รายการ มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได.ดีข้ึนกว"าการแข"งขันครั้งท่ีแล.ว 93 รายการ     
คิดเปEนร.อยละ 62.84 มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได.ลดลงกว"าการแข"งขันครั้งท่ีแล.ว        
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51 รายการ คิดเปEนร.อยละ 34.46 และมีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําสถิติได.เท"ากับการแข"งขันครั้ง
ท่ีแล.ว 4 รายการ คิดเปEนร.อยละ 2.70 

 ผลข.อมูลของการทําลายสถิติในการแข"งขัน พบว"า มีรายการแข"งขันท่ีนับสถิติจํานวน 148 รายการ 
มีรายการท่ีนักกีฬาสามารถทําลายสถิติได. 33 รายการ คิดเปEนร.อยละ 22.30 

 ผลข.อมูลของการเปEนแชมปZในการแข"งขัน พบว"า มีรายการแข"งขันท้ังหมด 728 รายการ          
โดยรายการท่ีนักกีฬาท่ีเปEนคนเดิมหรือทีมเดิมสามารถรักษาแชมปZไว.ได.มี 198 รายการ คิดเปEนร.อยละ 
27.20 และรายการท่ีนักกีฬาท่ีเปEนคนเดิมหรือทีมเดิมไม"สามารถรักษาแชมปZไว.ได.มี 530 รายการ 
คิดเปEนร.อยละ 72.80   

 ผลข.อมูลการได.เหรียญทองในระดับภาคจากการแข"งขัน พบว"า มีจํานวนเหรียญทองท้ังหมด 728 เหรียญ 
โดยภาค 1 เปEนภาคท่ีได.เหรียญทองไปมากท่ีสุด 283 เหรียญ คิดเปEนร.อยละ 38.88 และภาค 5   
เปEนภาคท่ีได.เหรียญทองไปน.อยท่ีสุด 79 เหรียญ คิดเปEนร.อยละ 10.85 

ตอนท่ี 4 สรุปผลการแข"งขัน จากการประเมินการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย!เกมส!  
โดยทําการเปรียบเทียบกับการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส! ครั้งท่ี 33      
ชุมพร – ระนองเกมส! และครั้งท่ี 34 น"านเกมส! 

 จํานวนชนิดกีฬาท่ีมีการจัดการแข"งขัน พบว"า ในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติท่ีผ"านมา   
ท้ัง 4 ครั้ง หลังสุด การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติชุมพร - ระนองเกมส* มีการจัดชนิดกีฬา 
ในการแข"งขันมากท่ีสุด จํานวน 46 ชนิดกีฬา 

 จํานวนนักกีฬา นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และผู.ฝ1กสอนท่ีเข.าร"วมการแข"งขัน พบว"า การแข"งขัน
กีฬาเยาวชนแห"งชาติท่ีมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไป นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และผู.ฝ1กสอน เข.าร"วม
การแข"งขันมากท่ีสุดคือ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส*  โดยมีจํานวนนักกีฬาท่ัวไป 12,667 คน 
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 674 คน และผู.ฝ1กสอน 3,451 คน 

 ผลการแข"งขันท่ีมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข"งขัน พบว"า การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ   
ท่ีมีค"าเฉลี่ยนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชนะมากท่ีสุดคือการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ         
ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 217 รายการ คิดเปEนร.อยละ 61.82 การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ
ท่ีมีค"าเฉลี่ยทีมผสมชนะ (เยาวชนทีมชาติ+ท่ัวไป) มากท่ีสุดเท"ากัน คือการแข"งขันกีฬาเยาวชน
แห"งชาติ ครั้งท่ี 33 ชุมพร-ระนองเกมส*  และครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* คือ 66 รายการ คิดเปEน
ร.อยละ 21.09 และ 18.80 ตามลําดับ และการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติท่ีมีค"าเฉลี่ย
นักกีฬาท่ัวไปเอาชนะนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมากท่ีสุดคือการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ 
ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 68 รายการ คิดเปEนร.อยละ 19.38 

 ผลข.อมูลของสถิติในการแข"งขัน พบว"า การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติท่ีมีค"าเฉลี่ยผลการแข"งขัน
กีฬาท่ีเปEนประเภทสถิติดีข้ึนมากท่ีสุดคือการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 
93 รายการ คิดเปEนร.อยละ 62.84 และการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติครั้ง ท่ี  33         
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ชุมพร – ระนองเกมส* มีค"าเฉลี่ยผลการแข"งขันกีฬาท่ีเปEนประเภทสถิติลดลงมากท่ีสุด        
77 รายการคิดเปEนร.อยละ 59.69 

 ผลข.อมูลของการทําลายสถิติ พบว"า การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 
มีค"าเฉลี่ยในการทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห"งชาติมากท่ีสุด 33 รายการ คิดเปEนร.อยละ 22.30  

 ผลข.อมูลของการเปEนแชมปZในการแข"งขัน พบว"า การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติท่ีมีค"าเฉลี่ย
รายการแข"งขันท่ีนักกีฬาผู.ชนะเปEนแชมปZเก"ามากท่ีสุดคือการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ 
ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย*เกมส* 198 รายการ คิดเปEนร.อยละ 27.20 และค"าเฉลี่ยรายการแข"งขัน      
ท่ีนักกีฬาผู.ชนะเปEนแชมปZใหม"มากท่ีสุดคือการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 33         
ชุมพร – ระนองเกมส* 561 รายการ คิดเปEนร.อยละ 79.46 

 ผลข.อมูลการได.เหรียญทองในระดับภาค พบว"า ภาค1 เปEนภาคท่ีสามารถคว.าเหรียญทองได.
มากท่ีสุดในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติต้ังแต" ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* (255 เหรียญ) 
ครั้งท่ี 33 ชุมพร - ระนองเกมส* (257 เหรียญ) ครั้งท่ี 34 น"านเกมส* (282 เหรียญ) จนถึงครั้งท่ี 35 
บุรีรัมย*เกมส* (283 เหรียญ) โดยมีแนวโน.มเพ่ิมมากข้ึน 

 ผลค"าเฉลี่ยภาคท่ีได.เหรียญทองเปEนอันดับ 1 พบว"า ในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ     
ครั้งท่ี  34 น"านเกมส*  ภาค 1 มีค"าเฉลี่ยท่ีได. เหรียญทองเปEนอันดับ 1 สูงสุด 282 เหรียญ          
คิดเปEนร.อยละ 40.23 

ตอนท่ี 5 ข�อเสนอแนะในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ 
จากการเก็บข.อมูลกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม สามารถสรุปข.อเสนอแนะในการจัดการแข"งขันกีฬา

เยาวชนแห"งชาติได.ดังนี้ 
ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!การแข"งขัน  

 ควรใส"ใจต"อคุณภาพความพร.อมของสนามแข"งขันมากยิ่งข้ึน 

 ควรจัดห.องน้ํา/ห.องสุขาภายในสนามแข"งขันให.มีความเหมาะสม และมีคุณภาพ 

 ควรจัดขนาดของสนามให.สามารถรองรับจํานวนนักกีฬา ผู.ฝ1กสอน และผู.ชมการแข"งขันได.อย"าง
เพียงพอ ยกตัวอย"าง กีฬายูโด กีฬาเทเบิลเทนนิส ท่ีสถานท่ีแข"งขันดูคับแคบเกินไป 

 ควรมีวิธีปUองกันแสงสว"างจากภายนอกอาคารเข.ามารบกวนนักกีฬาขณะท่ีทําการแข"งขัน 

 ควรมีการจัดการระบายความร.อนภายในสนามอย"างเพียงพอ ยกตัวอย"าง กีฬาแบดมินตัน ท่ีอากาศ
ในโรงยิมส*ร.อนเกินไป 

 ควรจัดสถานท่ีจอดรถให.แก"เจ.าหน.าท่ีรวมถึงนักกีฬาอย"างเปEนระเบียบและเพียงพอ  
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ด�านการจัดการแข"งขัน 

 ควรมีการจัดการแข"งขันตามโปรแกรม และวันเวลาท่ีกําหนดไว. หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ.งให.
แต"ละทีมทราบล"วงหน.า 

 ควรมีการจัดสนามแข"งขันให.เพียงพอและเหมาะสมต"อจํานวนนักกีฬาท่ีเข.าร"วมการแข"งขัน      
เพ่ือไม"ให.การแข"งขันยืดเยื้อหลายวันจนเกินไป 

 ควรปรับเปลี่ยนวิธีและระบบการแข"งขันให.เหมาะสมต"อจํานวนทีมท่ีเข.าร"วมการแข"งขัน        
หรือจํากัด ลดจํานวน นักกีฬาทีมชาติท่ีลงแข"งขัน 

 ควรมีการเตรียมความพร.อมของผู.ตัดสิน ในเรื่องกฎ  กติกา  ความแม"นยํา เนื่องจากการตัดสิน       
ยังค.านสายตา ไม"ทันเกมส*การแข"งขัน 

 ควรมีการบริหารจัดการให.กีฬาท่ีมีความใกล.เคียงกันจัดการแข"งขันในบริเวณใกล.เคียงกัน 
ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ 

 ควรจัดท่ีพักให.มีความเหมาะสม ควรจัดท่ีพักให.อยู"ใกล.กับสนามแข"งขัน เพ่ือความสะดวก      
ในการเดินทาง  

 ควรมีการวางแผนด.านการรักษาความปลอดภัยและแจ.งให.แก"ผู.ท่ีมีส"วนเก่ียวข.องทราบล"วงหน.า 

 ควรมีการวางแผนในการต.อนรับคณะนักกีฬาและผู.ฝ1กสอน รวมถึงวางแผนแก.ป�ญหาเฉพาะหน.า
ไว.รองรับในกรณีเกิดป�ญหาท่ีไม"คาดคิด 

 ควรมีการจัดหาร.านอาหารไว.บริเวณจุดต"าง ๆ เช"น ท่ีพัก และสนามแข"งขัน 

 ควรมีการดูแลเรื่องน้ําด่ืมภายในสนามแข"งขันให.เพียงพอต"อความต.องการ 

 ควรมีการจัดการบริการรถรับส"งท่ีดี มีคุณภาพ และวางแผนในการบริหารจัดการอย"างเหมาะสม 
ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ 

 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ*การแข"งขันอย"างต"อเนื่อง เพ่ือให.ประชาชนได.มาชมการแข"งขัน  

 ควรเพ่ิมปUายบอกทางไปสนามกีฬาเพ่ืออํานวยความสะดวกให.แก"คณะนักกีฬา และผู.ท่ีมีความสนใจ
เข.าชมกีฬาแต"ละชนิด 

 ควรมีการปรับปรุงข.อมูลข"าวสารการแข"งขันให.เปEนป�จจุบันและรวดเร็ว 
 ด�านบรรยากาศ และสภาพแวดล�อมในการแข"งขัน 

   ควรมีการจัดเก็บขยะท่ีเปEนระบบ 

   ควรมีการทําความสะอาดห.องน้ําอยู"เสมอในขณะท่ีมีการแข"งขันกีฬา 

 ควรมีการรณรงค*ให.นักเรียนนักศึกษาเข.ามาชมการแข"งขันเพ่ือปลูกฝ�งให.รักในการเล"นกีฬา หรือการ
ออกกําลังกาย 
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 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว 

 การแสดงในการแข"งขันควรเปEนการแสดงท่ีสื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเจ.าภาพ และมี
การสร.างบรรยากาศ หรือกระตุ.นให.คนเข.ามาชมกีฬา 

อภิปรายผล 
ผลท่ีได.จากการติดตามประเมินผลเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชน

แห"งชาติครั้งนี้ พบว"า ถึงแม.จังหวัดเจ.าภาพเปEนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก แต"มีทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการ
แข"งขันอย"างเพียงพอ รวมถึงจังหวัดเจ.าภาพได.รับเลือกจากการกีฬาแห"งประเทศไทย ให.เปEนหนึ่งในกลุ"มจังหวัด 
Sports City เปEนการตอกย้ําว"า จังหวัดเจ.าภาพ มีศักยภาพในการจัดการแข"งขันกีฬา ต้ังแต"ระดับประเทศจนถึง
ระดับโลก เห็นได.จากท่ีจังหวัดเจ.าภาพได.จัดการแข"งขัน MotoGP 2018 ซ่ึงเปEนรายการแข"งขันในระดับโลก   
ทําให.เห็นถึงความพร.อมของจังหวัดเจ.าภาพ เช"น สถานท่ีจัดการแข"งขัน ท่ีพักนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา 
หน"วยงานต"างๆ เปEนต.น และจังหวัดเจ.าภาพได.จัดการแข"งขันหลักใน 4 อําเภอ ได.แก"อําเภอเมือง อําเภอ     
ประโคนชัย อําเภอนางรอง และอําเภอกระสัง ซ่ึงถือเปEน 4 อําเภอหลักท่ีเปEนเมืองท"องเท่ียวมีความพร.อม      
ในการรองรับผู.มาเยือนเปEนอย"างมาก รวมถึงแบ"งการแข"งขันบางชนิดกีฬาออกไปยังต"างจังหวัดรอบๆ ได.แก"
จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร จึงทําให.การจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35          
ณ จังหวัดบุรีรัมย* นักกีฬา ผู.ฝ1กสอน ผู.ตัดสิน คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการแข"งขัน ผู.แทน
สมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย ผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด ผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด      
และประชาชนท่ีเข.าร"วมในการแข"งขันมีความพึงพอใจในระดับมากจนถึงมากท่ีสุด โดยมีการเก็บรวบรวมข.อมูล
เก่ียวกับความพึงพอใจ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัด
บุรีรัมย* กับ กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม ได.แก" กลุ"มนักกีฬา กลุ"มผู.ฝ1กสอน กลุ"มผู.ตัดสิน กลุ"มคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการจัดการแข"งขัน กลุ"มผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย กลุ"มผู.อํานวยการ/ผู.แทนสํานักงาน กกท. 
จังหวัด กลุ"มผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งจังหวัด และกลุ"มประชาชน ท่ีเข.าร"วมการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้ง
ท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ระหว"างวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562 และนํามาสรุปผล พร.อมท้ังได.ทําการสรุปผล
การแข"งขันจากการประเมินการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* และทําการ
เปรียบเทียบกับการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 32 สุพรรณบุรีเกมส* ครั้งท่ี 33 ชุมพร – ระนองเกมส* 
และครั้งท่ี 34 น"านเกมส* 

ด�านสถานท่ีและอุปกรณ!การแข"งขัน  
กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม ส"วนใหญ"มีความพึงพอใจในด.านสถานท่ีและอุปกรณ*การแข"งขัน อยู"ในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องสถานท่ีท่ีใช.ในการจัดการแข"งขัน โดยกลุ"มตัวอย"างมีความเห็นว"าสถานท่ีมีความเหมาะสม
ในการนํามาใช.จัดการแข"งขันกีฬาในระดับชาติ ในเรื่องอุปกรณ*การแข"งขันกลุ"มตัวอย"างส"วนใหญ"เห็นว"ามีความ
เหมาะสมอยู"ในระดับท่ีดี มีเพียงไม"ก่ีชนิดกีฬาท่ีควรปรับปรุงแก.ไขสถานท่ีและอุปกรณ*การแข"งขัน เพ่ือยกระดับ
การจัดการแข"งขันให.มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน ยกตัวอย"างในเรื่องของสนามแข"งขันบางประเภทกีฬาท่ียังไม"ได.
มาตรฐาน เช"น พ้ืนสนามกับทางเดินรอบๆสนามแข"งขันไม"มีผ.าหรือวัสดุมากันทรายท่ีเข.าในสนามซ่ึงอาจส"งผลให.
นักกีฬาลื่นล.มหรือได.รับบาดเจ็บได. เปEนต.น และในเรื่องอุปกรณ*ประจําสนามแข"งขันแต"ละชนิดกีฬา ควรปรับปรุง
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ซ"อมแซมให.อุปกรณ*มีความพร.อมใช.งาน อยู"เสมอ นอกจากนี้การให.ความสําคัญกับองค*ประกอบของพ้ืนท่ีท่ีใช.
ในการแข"งขันไม"เหมาะสม เช"น ขนาดพ้ืนท่ีอาคารท่ีจัดการแข"งขัน (กว.าง x ยาว x สูง) คับแคบ องค*ประกอบ
ของห.องต"าง ๆ ในสนามแข"งขันไม"พร.อม เช"น ห.องพักนักกีฬา และห.องน้ํา เปEนต.น การจัดการกับแสงสว"าง
ภายนอกสนามแข"งขัน (ชนิดกีฬาในร"ม) ท่ีเข.ามารบกวนการเล"นของนักกีฬา ล.วนมีความสําคัญ ซ่ึงในการ
จัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติครั้งต"อไปควรมีการให.ความสําคัญในด.านนี้มากยิ่งข้ึน  

ด�านการจัดการแข"งขัน 
กลุ" ม ตัวอย" างท้ั ง 8 กลุ" ม  ส"วนใหญ" มีความพึงพอใจในด. านการจัดการแข" งขันอยู" ในระดับ                 

พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มส"วนใหญ"มีความรู.สึกว"าช"วงวันเวลาท่ีใช.ทําการแข"งขัน               
และโปรแกรมการแข"งขันมีความเหมาะสมเปEนอย"างมาก มีการจัดการแข"งขันออกมาได.อย"างลงตัวรวดเร็วและ
เหมาะสม ทางนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนรู.สึกขอบคุณในความต้ังใจของเจ.าภาพเปEนอย"างมาก แต"ในการจัดแข"งขัน
กีฬาบางชนิดอาจจะมีป�ญหาเกิดข้ึนมาบ.าง เนื่องมาจากจังหวัดเจ.าภาพยังเปEนน.องใหม"ในการจัดการแข"งขันกีฬา
ในระดับชาติ ทําให.อาจมีสิ่งท่ีขาดตกบกพร"องไปบ.างในบางจุด เช"น เรื่องของจํานวนสนามแข"งขันท่ีมีน.อยเกินไป
ในบางชนิดกีฬา ทําให.ต.องขยายระยะเวลาในการแข"งขันเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเจ.าภาพในการแข"งขันกีฬาเยาวชน
แห"งชาติครั้งต"อไป ควรศึกษาธรรมชาติการแข"งขันในแต"ละชนิดกีฬาให.เข.าใจเพ่ือจะได.วางแผนรองรับ        
การแข"งขันได.อย"างมีประสิทธิภาพต"อไป 

ด�านความพร�อมของเจ�าภาพ 
กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มส"วนใหญ"มีความพึงพอใจในด.านความพร.อมของเจ.าภาพ อยู"ในระดับ          

พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มมีความคิดเห็นว"า จังหวัดเจ.าภาพมีการจัดการต.อนรับดูแล
นักกีฬา ผู.ฝ1กสอน รวมท้ังผู.ท่ีมีส"วนเก่ียวข.องกับการแข"งขันไว.ได.อย"างดีมาก ทางจังหวัดเจ.าภาพได.มีการจัดรถไว.
รับ - ส"งนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนไปยังสนามกีฬาชนิดต"าง ๆ ท่ีอยู"ภายในและบริเวณรอบ ๆ อําเภอเมือง          
โดยนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนสามารถติดต"อขอใช.รถได.โดยไม"มีค"าใช.จ"ายใด ๆ ท้ังสิ้น เรื่องของการให.บริการ       
ทางการแพทย*ก็ได.รับการบริการท่ีดีมาก เนื่องจากเจ.าภาพได.มีการเตรียมแพทย* และพยาบาลเข.ามาดูแล      
อยู"ภายในสนามกีฬา กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส"งต"อผู.บาดเจ็บหรือผู.ปgวยเข.าสู"โรงพยาบาลในเมืองได.ทันที 
ซ่ึงช"วยสร.างความเชื่อม่ันให.แก"ผู.ท่ีมีส"วนเก่ียวข.องกับการแข"งขันเปEนอย"างมาก  

 ในเรื่องของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในด.านความพร.อมของเจ.าภาพจะเปEนเรื่องเก่ียวกับระยะทางของท่ีพัก
นักกีฬาในบางชนิดกีฬา กับสนามแข"งขันท่ีอยู"ไกลกัน ส"งผลให.ต.องใช.เวลาในการเดินทาง จํานวนน้ําด่ืมท่ีมีไม"
เพียงพอ รวมถึงเรื่องเก่ียวกับห.องน้ําภายในสนามกีฬาท่ีมีจํานวนไม"เพียงพอ ซ่ึงทางจังหวัดเจ.าภาพในครั้งต"อไป 
ควรจะนําป�ญหาเหล"านี้ไปพิจารณาแก.ไขและพัฒนาให.มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต"อไป เพ่ือไม"ให.เปEนป�ญหาท่ีเกิด
ข้ึนอยู"บ"อยครั้งในการแข"งขันกีฬาระดับชาติ 

ด�านข�อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ! ของจังหวัดเจ�าภาพ  
กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มส"วนใหญ"มีความพึงพอใจในด.านข.อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ* ของจังหวัด

เจ.าภาพ อยู"ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด โดยนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนมีความคิดเห็นว"า จังหวัดเจ.าภาพมีความใส"ใจ    
ในเรื่องการประชาสัมพันธ* มีการอัพเดทข"าวลงในเว็บไซต*เกมส*การแข"งขันอยู"ตลอดเวลา มีการใช.รถยนต*ขยาย
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เสียงวิ่งประชาสัมพันธ*เกมส*การแข"งขันไปรอบๆตัวเมืองบุรีรัมย* เพ่ือสร.างบรรยากาศและเชิญชวนประชาชนให.
เข.ามาชมการแข"งขันในสนามกีฬาต"างๆ รวมท้ังร.านค.าและร.านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย* มีการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ*เกมส*การแข"งขันให.ประชาชนทุกภาคส"วนได.รับรู.และสร.างความสนใจให.กับประชาชนภายใน
จังหวัดได.เปEนอย"างมาก 

ในเรื่องของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในด.านข.อมูลข"าวสาร การประชาสัมพันธ* ของจังหวัดเจ.าภาพ พบว"า        
การประชาสัมพันธ*ของปUายบอกทางไปสนามแข"งขันท่ียังน.อยเกินไป รวมถึงการเชิญชวนผู.ชมเข.าสู"สนาม          
เพ่ือมีส"วนร"วมในการแข"งขันยังไม"ตรงตามจุดประสงค* ซ่ึงในบางชนิดกีฬายังขาดผู.ชมเข.าไปชมการแข"งขัน เช"น 
กีฬาซอฟท*เทนนิส เปEนต.น  

 ด�านบรรยากาศ และสภาพแวดล�อมในการแข"งขัน 
กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มส"วนใหญ"มีความพึงพอใจในด.านบรรยากาศ และสภาพแวดล.อมในการแข"งขัน 

อยู" ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด โดยกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มมีความคิดเห็นว"าจังหวัดบุรีรัมย* ถึงแม.ว"า            
จะเปEนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก แต"มีความพร.อมในการเปEนเจ.าภาพเปEนอย"างมาก และในช"วงท่ีจัดการแข"งขันครั้งนี้
ทําให.เห็นถึงความมีน้ําใจของประชาชนภายในจังหวัดท่ีให.การต.อนรับนักกีฬา ผู.ฝ1กสอนและผู.ท่ีมีส"วนเก่ียวข.อง
ในการแข"งขันทุกคนเปEนอย"างดี จนทําให.ทุกคนพูดเปEนเสียงเดียวกันว"า “เมืองบุรีรัมย*เปEนเมืองกีฬา”             
ท่ีมีกิจกรรมต"างๆ ตลอดท้ังปk การแข"งขันนี้ช"วยสร.างความกระตือรือร.นให.แก"นักกีฬาและผู.ฝ1กสอนเปEนอย"างมาก 
อีกท้ังยังทําให.เกิดการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวและสร.างมิตรไมตรีท่ีดีต"อกันเพ่ิมมากข้ึน  

ในเรื่องของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในด.านบรรยากาศ และสภาพแวดล.อมในการแข"งขันครั้งนี้ คือเรื่องของผู.ชม
ในสนามกีฬาต"าง ๆ ท่ียังมีอยู"น.อย อาจจะเปEนเพราะจังหวัดบุรีรัมย*นั้นเปEนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก ทําให.มี
ประชากรท่ีน.อยตามไปด.วย ทางนักกีฬาและผู.ฝ1กสอนจึงอยากให.ทางจังหวัดได.มีการประชาสัมพันธ*เชิญชวน  
ให.ประชาชนในจังหวัดเจ.าภาพ และจังหวัดใกล.เคียงได.เข.ามามีส"วนร"วมในการชมและเชียร*กีฬา โดยเฉพาะ
เยาวชนซ่ึงจะกลายเปEนกําลังสําคัญของชาติต"อไปในอนาคต จึงอยากให.มีการนําเยาวชนเข.ามารับชมกีฬา      
ให.มากกว"าท่ีเปEนอยู"เพ่ือเปEนการปลูกฝ�งความรักในการเล"นกีฬาช"วยสอนให.เยาวชนได.เข.าใจ และตระหนัก      
ถึงความมีน้ําใจเปEนนักกีฬาอย"างแท.จริง  

 ด�านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร�างกระแสความตื่นตัว  
กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มส"วนใหญ"มีความพึงพอใจในด.านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร.างกระแส

ความต่ืนตัว อยู"ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องของการแสดง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช.ในการแข"งขัน    
การนําแสงสีเสียงสื่อต"างๆเข.ามาช"วยยกระดับให.การแข"งขันดูมีมิติมากยิ่งข้ึน เห็นได.ชัดจากกีฬาเทควันโด     
กีฬาเพาะกาย ท่ีประชาชนท่ีมาชมการแข"งขันได.มีส"วนร"วมในการทํากิจกรรมระหว"างท่ีมีการแข"งขัน และได.รับ
เสียงตอบรับท่ีดีจากผู.ท่ีไปชม และควรมีการจัดการแข"งขันแบบนี้อีกในจังหวัดเจ.าภาพครั้งต"อไป  

ในเรื่องของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในด.านการยกระดับการจัดการแข"งขันและสร.างกระแสความต่ืนตัว คือ บางชนิด
กีฬายังไม"ได.มีการนํา แสง สี เสียง การแสดง หรือเทคโนโลยี เข.าไปใช.ทําให.ขาดสีสันในการแข"งขัน กลุ"มตัวอย"างท้ัง 
8 กลุ"มส"วนใหญ"ให.ความเห็นว"า ควรมีการนํา แสง สี เสียง การแสดง หรือเทคโนโลยี เข.าไปใช.ให.ครบทุกชนิดกีฬา
ท่ีมีการแข"งขันเพ่ือยกระดับการแข"งขันและช"วยให.ประชาชนเกิดความสนใจในกีฬามากยิ่งข้ึน 
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ค"าใช�จ"ายและการคาดการเงินหมุน เวียนที่เก ิดขึ ้นในการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ       
ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย! ของกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม 

ในการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 65 ณ จังหวัดบุรีรัมย* ได.มีการเก็บรวบรวมข.อมูลการใช.จ"าย
รายวันของกลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มท่ีเข.ามาอยู"ในจังหวัดบุรีรัมย* เพ่ือให.เห็นถึงภาพรวมของการแข"งขันกีฬา
เยาวชนแห"งชาติ  ท่ีส"งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดเจ.าภาพ โดยพบว"า  

1. กลุ"มตัวอย"างประชาชน มีค"าใช�จ"ายรายวัน  โดยเฉล่ียอยู"ท่ี 100 บาท/วัน คิดเปCน ร�อยละ 1.2       
โดยภาพรวมแล.วกลุ"มตัวอย"างกลุ"มนี้จะมีการใช.จ"ายเงิน ท่ีค"อนข.างน.อยอาจจะเปEนเพราะส"วนใหญ"เปEนคนใน
ท.องถ่ินทําให.มีการใช.จ"ายท่ีน.อยเพราะไม"มีความจําเปEนในด.านอ่ืนเข.ามา  

2. กลุ"มตัวอย"างนักกีฬา และกลุ"มตัวอย"างคณะกรรมการจัดการแข"งขัน มีค"าใช�จ"ายรายวัน        
โดยเฉล่ียอยู"ท่ี 200 บาท/วัน คิดเปCนร�อยละ 2.2 เท"ากัน โดยภาพรวมแล.วกลุ"มตัวอย"างกลุ"มนี้จะมีการใช.จ"ายเงิน 
ท่ีค"อนข.างน.อยอาจจะเปEนเพราะต.องมีการฝ1กซ.อม เตรียมตัวแข"งขัน เตรียมการจัดการแข"งขัน รวมถึงบางคน
เปEนคนในท.องถ่ินทําให.มีการใช.จ"ายท่ีน.อยเพราะไม"มีความจําเปEนในด.านอ่ืนเข.ามา แต"จะมีบางชนิดกีฬาท่ีมี
ความจําเปEนต.องใช.จ"ายเงินมากกว"ากีฬาชนิดอ่ืน ๆ เช"น นักกีฬากอล*ฟต.องจ"ายค"าสนามฝ1กซ.อม และแคดด้ี
เพ่ิมเติม  

3. กลุ"มตัวอย"างผู�ตัดสิน มีค"าใช�จ"ายรายวันโดยเฉล่ียอยู" ท่ี  500 บาท/วัน คิดเปCนร�อยละ 5.6           
โดยผู.ตัดสิน ถึงแม.จะมีเงินเบี้ยเลี้ยงให.ในการเดินทางมาตัดสินการแข"งขันแต"ในบางครั้งก็ยังมีความจําเปEนท่ี
จะต.องใช.จ"ายในส"วนต"างท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง 

4. กลุ"มตัวอย"างผู�แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย และกลุ"มตัวอย"างผู�ฝ<กสอน มีค"าใช�จ"ายรายวัน  
โดยเฉล่ียอยู"ท่ี 1,000 บาท/วัน คิดเปCนร�อยละ 11.1 เท"ากัน โดยผู.ฝ1กสอนส"วนใหญ"ก็จะมีการใช.จ"ายเงินให.กับ
นักกีฬาด.วย เพราะนักกีฬาจะซ.อมเพียงอย"างเดียวโดยให.ผู .ฝ 1กสอนเปEนผู .ด ูแลเรื ่องอาหาร และที ่พัก      
ส"วนกลุ"มตัวอย"างผู.แทนสมาคมกีฬาแห"งประเทศไทย ส"วนใหญ"จะมีค"าใช.จ"ายในด.านของ อาหาร ที่พัก และ
สถานท่ีท"องเท่ียว 

5. กลุ"มตัวอย"างผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด และ กลุ"มตัวอย"างผู�แทนสมาคม
กีฬาแห"งจังหวัด มีค"าใช�จ"ายรายวันโดยเฉล่ียอยู"ท่ี 3,000 บาท/วัน เท"ากัน คิดเปCนร�อยละ 33.3 โดยกลุ"ม
ตัวอย"างนี้จะมีค"าใช.จ"ายท่ีสูงเพราะต.องดูแลทีมนักกีฬาจากจังหวัดตนเอง และคอยช"วยเหลือทีมกีฬาของจังหวัด
ตนเอง ในเวลาท่ีขาดแคลนสิ่งต"าง ๆ ข้ึนมา รวมถึงกลุ"มตัวอย"างทั้งสองกลุ"มนี้เปEนหน"วยงานแรกท่ีเข.าถึงทีม
กีฬา และเข.าช"วยเหลือเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีทีมกีฬาของแต"ละจังหวัดร.องขอ จากนั้นจึงประสานไปยัง ทีมงานของ 
กกท. จังหวัดเพ่ือเข.ามาช"วยเหลือเพ่ิมเติม จึงทําให.มียอดเฉลี่ยการใช.จ"ายท่ีสูงท่ีสุด 

การใช.จ"ายเงินในช"วงท่ีมีการแข"งขันอาจจะยังไม"มากนักหากเทียบกับการใช.จ"ายเงินในช"วงหลัง        
การแข"งขันเนื่องจากว"ากลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"ม จะมีเวลาออกไปใช.จ"ายเงินหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม          
การแข"งขันท้ังหมดแล.วนั่นเอง 
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ด.วยข.อมูลที่ได.จากการสํารวจ และสอบถามกลุ "มตัวอย"าง ทั ้ง 8 กลุ "ม ที ่เข.าร"วมการแข"งขัน            
กีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* เม่ือนําค"าใช.จ"ายโดยเฉลี่ยของกลุ"มตัวอย"าง ท้ัง 8 กลุ"ม       
มารวมกันจะได.ประมาน 9,000 บาท/วัน หากนํามาหาค"ากลาง (9,000/8) ค"าใช.จ"ายจะอยู"ท่ีประมาณ 1,125 บาท/วัน 
และสามารถคํานวณจํานวนผู.ท่ีเข.าร"วมการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติในครั้งนี้อยู"ท่ีประมาณ 18,000 คน     
จะได.เงินท่ีมีการใช.จ"ายต"อวันอยู"ท่ีประมาณ (ผู.เข.าร"วมฯ 18,000 * 1,125) 20,250,000 บาท หากคิดรวม
ท้ังหมดในช"วงของการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 (10 - 20 พฤษภาคม 2562 = 11 วัน) จะเท"ากับ 
222,750,000 บาท หรือประมาณ 223 ล.านบาท โดยนํามารวมกับเงินสนับสนุนการจัดกีฬาเยาวชนแห"งชาติ    
ท่ีทางจังหวัดได.มาจํานวน 50 ล.านบาท จะคิดเปEนเงิน 273 ล.านบาท ซ่ึงเงินนี้จะเปEนส"วนของการแข"งขันกีฬา   
ท่ีเข.ามาหมุนเวียนอยู"ภายในจังหวัดบุรีรัมย*ในช"วงก"อนการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติแห"งชาติจวบจนสิ้นสุด
การแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติ  

จากการรวบรวมข.อมูลทําให. เห็นว"าการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห" งชาติมีผลต"อการพัฒนา                
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในจังหวัดอย"างชัดเจน เพราะเปEนการดึงดูดให.คนเข.ามาภายในจังหวัด 
รวมถึงมีนักกีฬา ผู.ฝ1กสอน และผู.ท่ีมีส"วนเก่ียวข.องกับการแข"งขันจากท่ัวประเทศเข.ามาอยู"ในจังหวัด ทําให.มีการ
ใช.จ"าย ซ้ือสินค.า อุปโภคบริโภค มีการปรับตัวของการบริการร.านค.า ร.านอาหารต"างๆ ทําให.เกิดการหมุนเวียน
ของ    เม็ดเงิน เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของผู.ผลิตและ ผู.ให.บริการ ส"งผลต"อการพัฒนาและช"วย
ยกระดับความสามารถของคนในจังหวัดต"อไป 
 
ข�อเสนอแนะในการจัดการแข"งขันกีฬาเพ่ือเปCนแนวทางในการจัดการแข"งขันครั้งต"อไป 

กลุ"มตัวอย"างท้ัง 8 กลุ"มได.ให.ข.อเสนอแนะในการจัดการแข"งขันกีฬา เพ่ือเปEนแนวทางในการจัดการแข"งขัน
ครั้งต"อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการเตรียมความพร.อมและแนวทางในการจัดการกับป�ญหาและอุปสรรคต"าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน    
ไว.ล"วงหน.าก"อนท่ีจะมีการจัดการแข"งขันข้ึนอย"างเปEนทางการ และจริงจังต"อการจัดการแก.ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะป�ญหาในด.านความพร.อมของสนามแข"งขัน และอุปกรณ*ประจําสนามแข"งขันต"าง ๆ ควรมีความพร.อม
มากท่ีสุด  

2. การจัดโปรแกรมการแข"งขัน การปรับเปลี่ยน เลื่อนโปรแกรมการแข"งขัน การพิจารณาคุณสมบัติ
นักกีฬา (นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ) ในการเข.าร"วมการแข"งขัน ซ่ึงบางชนิดกีฬามีการกําหนดให.นักกีฬาเยาวชน  
ทีมชาติเข.าร"วมการแข"งขันได.ไม"จํากัดจํานวน และในบางชนิดกีฬามีการจํากัดจํานวนนักกีฬาไว.อย"างชัดเจน 
ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต"ละชนิดกีฬา เพ่ือให.เกิดประโยชน*ต"อชนิดกีฬานั้น ๆ  

3. ควรมีตัวแทนจากผู.ฝ1กสอน นักกีฬา หัวหน.าคณะนักกีฬาจังหวัด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องเข.าร"วมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของท่ีพัก โดยเฉพาะท่ีพักควรมีความปลอดภัยและไม"ควรอยู"ห"างจากสนามแข"งขันมาก
เกินไป ซ่ึงการจัดการแข"งขันกีฬาในระดับชาตินั้น มีเปUาหมายและวัตถุประสงค*ในการจัดการแข"งขันท่ีชัดเจน 
นักกีฬาจะแสดงความสามารถได.อย"างเต็มศักยภาพนั้น ไม"ได. ข้ึนอยู" เพียงแค"ทักษะเฉพาะตัวของนักกีฬา           
และความสามารถของผู.ฝ1กสอนเพียงอย"างเดียว ป�จจัยต"าง ๆ และสภาพแวดล.อมท่ีเก่ียวข.อง โดยเฉพาะในเรื่อง    
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ท่ีพักเปEนเรื่องท่ีสําคัญท่ีส"งผลต"อความสําเร็จของนักกีฬา โดยหน"วยงานท่ีเก่ียวข.องควรมีการพิจารณาถึง        
ความเปEนไปได. และความเหมาะสมของท่ีพัก ในการจัดการแข"งขันครั้งต"อ ๆ ไป ให.มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการติดตามประเมินผล 

1. สมาคมกีฬาและฝgายจัดการแข"งขัน ท่ีรับผิดชอบในการจัดการแข"งขันกีฬาชนิดนั้น ๆ ควรมีการวางแผน
และมีความชัดเจนในการดําเนินงานร"วมกันเพ่ือให.สําเร็จลุล"วงไปได.ด.วยดี โดยเฉพาะการจัดโปรแกรมการแข"งขัน 
ควรมีความชัดเจน เท่ียงตรง หากต.องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข"งขัน ควรมีการแจ.งให.ผู.ท่ีเก่ียวข.อง
ได.รับทราบล"วงหน.าอย"างรวดเร็วท่ีสุด และทําเปEนกรณีศึกษาต"อไป เพ่ือให.การจัดโปรแกรมการแข"งขันในครั้ง
ต"อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. จังหวัดท่ีเสนอตัวเปEนเจ.าภาพจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติครั้งต"อไป ควรมีการศึกษาข.อมูล
จากการติดตามประเมินผลการแข"งขันกีฬาเยาชนแห"งชาติในครั้งท่ีผ"าน ๆ มา โดยเฉพาะในการติดตาม
ประเมินผลจากการแข"งขันกีฬายาวชนแห"งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* (ล"าสุด) ในท้ัง 8 ด.าน ได.แก" 1. ด.านสถานท่ี
และอุปกรณ*การแข"งขัน 2. ด.านการจัดการแข"งขัน 3. ด.านความพร.อมของเจ.าภาพ 4. ด.านข.อมูลข"าวสาร        
การประชาสัมพันธ*ของจังหวัดเจ.าภาพ 5. ด.านบรรยากาศและสภาพแวดล.อมในการแข"งขัน 6. ด.านการยกระดับ
การจัดการแข"งขันและสร.างกระแสความต่ืนตัว  7. ด.านความประทับใจท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขัน และ 8. ด.านป�ญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการแข"งขัน เพ่ือเปEนแนวทางในการเตรียมความพร.อมในการจัดการแข"งขันครั้งต"อไป 

3. จากการติดตามประเมินผล ท่ีเก่ียวกับการจัดการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติในเกือบทุกครั้ง            
ท่ีผ"านมาจะเห็นได.ว"าป�ญหาอุปสรรคในเรื่องของ สนามแข"งขันและอุปกรณ*การแข"งขัน การจัดโปรแกรมการ
แข"งขันและการดําเนินการตัดสินของกรรมการ ยังคงเปEนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนอยู"บ"อยครั้ง ซ่ึงทางผู.จัดทําหวังเปEนอย"างยิ่ง
ท่ีจะให.ทางจังหวัดเจ.าภาพในครั้งต"อ ๆ ไป ได.เข.ามาสนใจและเล็งเห็นถึงป�ญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถสร.างแนวทาง
ปUองกันแก.ไข รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของการแข"งขันกีฬาเยาวชนแห"งชาติในครั้งต"อ ๆ ไปให.มีประสิทธิภาพ    
มากยิ่งข้ึน 



121 

 

เอกสารอ�างอิง 
 

การกีฬาแห�งประเทศไทย.  รายงานการติดตามการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 32           
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี.  กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห�งประเทศไทย, 2559 

การกีฬาแห�งประเทศไทย.  รายงานการติดตามการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 33           
ณ จังหวัดชุมพร – ระนองเกมส'.  กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห�งประเทศไทย, 2560 

การกีฬาแห�งประเทศไทย.  รายงานการติดตามการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 34            
ณ จังหวัดน�าน.  กรุงเทพมหานคร: การกีฬาแห�งประเทศไทย, 2561 

รายงานผลการแข�งขัน.  กีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 “บุรีรัมย'เกมส'”.  [ออนไลน'].  แหล�งท่ีมา: 

http://www.buriramgames.com/ [2562, พฤษภาคม 10].   
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ภาคผนวก ก 

การแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ คร้ังท่ี 35 “บุรีรัมย�เกมส�” 



ลําดบั จังหวดั ทอง เงนิ ทองแดง รวม
1   กรงุเทพมหานคร 143 116 129 388

2   ชลบรุี 53 59 50 162

3   สพุรรณบรุี 47 33 46 126

4   นครราชสมีา 46 24 29 99

5   เชยีงใหม่ 29 31 47 107

6   นครศรธีรรมราช 26 24 33 83

7   สมทุรปราการ 19 20 22 61

8   ศรสีะเกษ 19 12 29 60

9   ขอนแกน่ 18 7 24 49

10   นนทบรุี 16 31 27 74

11   นครปฐม 16 14 23 53

12   สมทุรสาคร 13 7 13 33

13   อบุลราชธานี 12 12 7 31

14   ชมุพร 12 7 21 40

15   ตรัง 11 10 16 37

16   บรุรัีมย์ 11 6 14 31

17   สระบรุี 11 3 7 21

18   จันทบรุี 10 15 28 53

19   พัทลงุ 10 7 10 27

20   สงขลา 9 15 13 37

21   นครสวรรค์ 8 16 40 64

22   พษิณุโลก 8 11 13 32

23   อดุรธานี 8 10 9 27

24   ระยอง 8 7 15 30

25   กาฬสนิธุ์ 8 6 4 18

26   นราธวิาส 7 8 10 25

27   ราชบรุี 7 8 9 24

28   เชยีงราย 7 5 12 24

29   อตุรดติถ์ 7 3 7 17

30   ลําพูน 7 1 8 16

31   ฉะเชงิเทรา 6 11 12 29

32   ภเูก็ต 6 10 16 32

33   กําแพงเพชร 6 3 3 12

34   ประจวบครีขีนัธ์ 6 2 4 12

35   สรุาษฎรธ์านี 5 14 27 46

36   กระบี0 5 9 14 28

37   ปทมุธานี 5 8 26 39

38   กาญจนบรุี 5 8 11 24

39   ลพบรุี 5 7 13 25

40   มหาสารคาม 5 4 7 16

41   สรุนิทร์ 4 18 30 52

42   อา่งทอง 4 9 9 22

43   นครนายก 4 7 8 19

44   มกุดาหาร 4 3 4 11

45   พระนครศรอียธุยา 4 2 5 11

46   สตลู 4 2 3 9

สรุปเหรียญรางวลัการแข่งขันกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ ครั!งที" 35 " บุรีรัมย์เกมส์"



ลําดบั จังหวดั ทอง เงนิ ทองแดง รวม

สรุปเหรียญรางวลัการแข่งขันกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ ครั!งที" 35 " บุรีรัมย์เกมส์"

47   ลําปาง 3 8 15 26

48   น่าน 3 8 13 24

49   ตราด 3 8 3 14

50   ชยันาท 3 5 4 12

51   พจิติร 3 4 13 20

52   ยะลา 3 4 11 18

53   ปัตตานี 3 3 10 16

54   ปราจนีบรุี 3 2 4 9

55   หนองบัวลําภู 2 7 4 13

56   ยโสธร 2 6 9 17

57   สกลนคร 2 3 4 9

58   แมฮ่อ่งสอน 2 3 1 6

59   นครพนม 2 - 1 3

60   เพชรบรูณ์ 1 7 4 12

61   อํานาจเจรญิ 1 4 2 7

62   บงึกาฬ 1 3 2 6

63   รอ้ยเอ็ด 1 2 9 12

64   สโุขทัย 1 2 7 10

65   ชยัภมูิ 1 2 5 8

66   เพชรบรุี 1 1 6 8

67   ตาก 1 - 5 6

67   พะเยา 1 - 5 6

69   เลย 1 - 1 2

70   สงิหบ์รุี - 2 1 3

71   แพร่ - 1 2 3

72   หนองคาย - - 7 7

73   ระนอง - - 3 3

74   พังงา - - 2 2

74   อทัุยธานี - - 2 2

76   สมทุรสงคราม - - - -

76   สระแกว้ - - - -

รวม 728 730 1062 2520

หมายเหตุ : กฬีายมินาสตกิ รายการ ยมินาสตกิศลิป์ - ฟลอรเ์อ็กเซอรไ์ซส ์- ชาย ครองเหรยีญเงนิ รว่มกนัเนื#องจากสถติเิท่ากนั 

                กรฑีา - กระโดดสูง - ชาย ครองเหรยีญเงนิ รว่มกนัเนื#องจากสถติเิท่ากนั

วนัที� 20/5/62 เวลา 14.30 น.



สรุปผลการแข่งขันจากการประเมินการแข่งขันกีฬ าเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 35 ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ข้อมูล ณ วันที� 20 พฤษภาคม 2562 

********************* 

*** มีนักกีฬ าเข้าร่วมการแข่งขัน    13,341    คน จาก 45  ชนิดกีฬ า *** 

*** มีรายการชิงเหรียญทั�งสิ�น 728  เหรียญทอง *** 

มีการดาํเนินการแข่งขนัชิงเหรียญไปแลว้ทั�งสิ�น   728   รายการ 

เยาวชนทีมชาติชนะ   217   รายการ คิดเป็น  29.81  %  

     ทีมผสม (เยาวชนทีมชาติ + ทั+วไป) ชนะ  66  รายการ  คดิเป็น    9.07   %         

     นกักีฬาทั+วไป ชนะเยาวชนทีมชาติ  68  รายการ  คดิเป็น   9.34   %         

    นกักีฬาทั+วไป ชนะกนัเอง    377   รายการ  คิดเป็น   51.78   % 

  

       เยาวชนทีมชาติ ลงแข่ง    674     คน  คิดเป็น     5.05     %  

     นกักีฬาทั+วไป  ลงแข่ง     12,667    คน คิดเป็น     94.95        % 
 

รายการที+มีเยาวชนทีมชาติ ลงแขง่   351   รายการ   

     ทีมชาติชนะ   217   รายการ คิดเป็น   61.82   %  

     ทีมผสม (เยาวชนทีมชาติ + ทั+วไป)  ชนะ  66  รายการ  คดิเป็น    18.80   %         

     นกักีฬาทั+วไป ชนะเยาวชนทีมชาติ    68   รายการ  คดิเป็น    19.38   %         
 

  มีสถิติดีขึ�นกว่าครั� งที+ 34 จาํนวน   93   รายการ จาก    148    รายการ  คิดเป็น    62.84   %         

  มีสถิติไม่ดีขึ�นกวา่ครั� งที+ 34 จาํนวน    51   รายการ จาก   148   รายการ  คิดเป็น    34.46   %         

  มีสถิติเท่ากบัครั� งที+ 34 จาํนวน     4   รายการ จาก    148    รายการ  คิดเป็น    2.70   %         

มีการทาํลายสถิติ จาํนวน     33   รายการ จาก    148    รายการ  คิดเป็น    22.30   %         
 

  นกักีฬาคนเดิม/ทีมเดิม ไดแ้ชมป์     198     รายการ คิดเป็น    27.58   %         

  นกักีฬาคนใหม่/ทีมใหม่ ไดแ้ชมป์     520    รายการ คิดเป็น    72.42   %         
         

 

 

 

ผลการแข่งขนั

ในภาพรวม 

ขอ้มูลทาง 

สถิติ 

การป้องกนั

แชมป์ 

ผลการแข่งขนั 

ที+นกักีฬา

เยาวชนทีมชาติ

ลงแข่งขนั 

จาํนวนนกักีฬา 

และคุณสมบติั 

งานกํากบัดแูลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลศิ 

กององค์กรและพฒันากีฬาเป็นเลศิ ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย 



- 2 - 

ภาค 1  283 ทอง  291  เงิน  337  ทองแดง  คิดเป็น   38.88  % ( กทม. 143  ทอง 116  เงิน  129 ทด.) 

ภาค 2   117 ทอง   110   เงิน  180  ทองแดง  คิดเป็น  16.07 % (สุพรรณบุรี  47  ทอง  33   เงิน  46  ทด.) 

ภาค 3   148 ทอง  129   เงิน  201  ทองแดง  คิดเป็น  20.33 % (นครราชสีมา  46  ทอง 24  เงิน  29   ทด.) 

ภาค 4   101 ทอง  113   เงิน  189  ทองแดง  คิดเป็น 13.87 % (นครศรีธรรมราช  26  ทอง 24  เงิน 33 ทด.) 

ภาค 5   79  ทอง   87    เงิน   155   ทองแดง  คิดเป็น  10.85  % (เชียงใหม่  29   ทอง  31   เงิน  47   ทด.) 

 

อนัดบั 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร ได ้  143   ทอง    116    เงิน   129    ทองแดง 

อนัดบั 2 จงัหวดัชลบุรี    ได ้   53    ทอง    59    เงิน       50    ทองแดง 

อนัดบั 3 จงัหวดัสุพรรณบุรี  ได ้   47    ทอง    33    เงิน       46    ทองแดง 

อนัดบั 16 จงัหวดับุรีรัมย(์เจา้ภาพ) ได ้    11    ทอง     6    เงิน       14    ทองแดง 

จงัหวดัไม่ไดเ้หรียญ 

          

ผลการแข่งขนั

รวมภาค 

ผลการแข่งขนั

กีฬาเยาวชน
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ คร้ังที่ 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมย,เกมส,” 

ตอนท่ี 1ข/อมูลท่ัวไป 
1. สถานะ : � คณะกรรมการบรหิาร / คณะกรรมการจัดการแข�งขัน � ผู�อํานวยการ/ผู�แทนสํานักงาน กกท. จังหวัด  
  � ผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งจังหวัด                � ผู�แทนสมาคมกีฬาแห�งประเทศไทย   

� นักกีฬา   � ผู�ฝ)กสอน    � ผู�ตัดสิน     � ประชาชนท่ัวไป 
2. ชนิดกีฬา      3. จังหวัด    4. ภาค        . 
5. เพศ : � ชาย   � หญิง 
ข/อ 6 ตอบเฉพาะ นักกีฬา  
6. ระดับการเป5นนักกีฬา : �  เยาวชนทีมชาติ �  ยุวชนทีมชาติ   �  ตัวแทนจังหวัด  
ข/อ 7 ตอบเฉพาะ นักกีฬา ผู/ฝ9กสอน และผู/ตัดสิน 
7. ค�าใช�จ�ายต�อวัน โดยเฉลี่ย  บาท (ค�าเดินทางภายใน-ระหว�างจังหวัด ค�าอุปโภค-บริโภค และอ่ืนๆ)  

ตอนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมยCเกมสC” 

กําหนดให�ทําเครื่องหมาย ลงในช�องตาราง 1 – 5 เพ่ือบอกถึง ระดับความพึงพอใจในแต�ละด�านดังนี้ 
                         5 = มากท่ีสุด         1= น�อยท่ีสุด 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  5   4   3   2   1 

1. ด/านสถานท่ีและอุปกรณ,แข�งขัน 
เช�น สถานท่ีที่ใช�จดัการแข�งขัน/แสงสว�างภายในอาคาร/อุปกรณCประจําสนาม/อุปกรณCที่ใช�ในการแข�งขัน เป5นต�น 

     

2. ด/านการจัดการแข�งขัน 
เช�น จํานวนวันในการแข�งขัน/โปรแกรมการแข�งขันในแต�ละวัน/กรรมการผู�ตัดสิน/การรายงานผล/ 
สนามแข�งขันและฝ)กซ�อมท่ีเจ�าภาพจัดให�/บุคลากรในการจัดการแข�งขัน/ระยะทางจากท่ีพัก-สนามแข�งขัน 
หรือสนามฝ)กซ�อม เป5นต�น 

     

3. ด/านความพร/อมของจังหวัดเจ/าภาพ 
เช�น สนามกีฬาท่ีใช�ในการเปIด-ปIดการแข�งขัน/ท่ีพัก/ห�องนํ้า/ส่ิงอํานวยความสะดวก/รถรับ-ส�ง/การบริการของ
เจ�าหน�าท่ี/ความปลอดภัย/การรักษาพยาบาล เป5นต�น 

     

4. ด/านข/อมูลข�าวสาร/การประชาสัมพันธ, ของจังหวัดเจ/าภาพ 
เช�น การบริการข�าวสารเกมสCการแข�งขัน/การท�องเท่ียวภายในจังหวัดและอื่นๆ/ด�าน website ของเกมสC เป5นต�น 

     

5. ด/านบรรยากาศและสภาพแวดล/อมในการแข�งขัน 
เช�น จํานวนผู�เข�ามาชมการแข�งขัน/การตกแต�งสถานท่ี/การจัดสถานท่ีเพื่อรองรับระหว�างนักกีฬาและผู�ชมใน
สนามแข�งขัน/การตอบรับของผู�ชมในสนามแข�งขัน เป5นต�น 

     

6. ด/านการยกระดับการจัดการแข�งขันและสร/างกระแสความตื่นตัว 
ชนิดกีฬา                                              . 
เช�น เป5นการสร�างภาพลักษณCที่ดีในการแข�งขันกีฬาแห�งชาติ /มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการแข�งขัน              
ให�ดูมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยการใช� ระบบแสง - เสียง มีการแสดง /เยาวชนและประชาชนมีความสนใจ 
ในการร�วมชมและเชียรCกีฬามากขึ้น   

     



 
 
 
ตอนท่ี 3 ความประทับใจรวมถึงปRญหาและข�อเสนอแนะในการจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2562)  

     “บุรีรัมยCเกมสC” 

1. ความประทับใจในการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมยCเกมสC” 
             
             
             
             
             . 
             . 

2. อ่ืนๆ เช�น ปRญหา ข�อเสนอแนะ  
             
             
             
             
             . 
             . 
 

ขอบคุณท่ีให/ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูล 
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ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* 
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ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* (ต�อ) 
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ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* (ต�อ) 
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ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* (ต�อ) 
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ประมวลภาพการเก็บรวบรวมข�อมูลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ ครั้งท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย* (ต�อ) 
 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามคณะทํางานติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายนามคณะทํางานประเมินผลการแข�งขันกีฬาเยาวชนแห�งชาติ คร้ังท่ี 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย& 

ระหว�างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 

ท่ีปรึกษา  
 1. นายณัฐวุฒิ  เรืองเวส รองผู�ว าการการกีฬาแห งประเทศไทย 

ฝ)ายกีฬาเป*นเลิศ และวิทยาศาสตร+การกีฬา 
 2.  นายธัชนาถ  ทองประกอบ ผู�อํานวยการฝ)ายพัฒนากีฬาเป*นเลิศ 
 3.  นางรุ งทิวา  รอดโพธ์ิทอง ผู�อํานวยการกององค+กรและพัฒนากีฬาเป*นเลิศ 

 
ผู1เก็บรวบรวมข1อมูล และผู1จัดทําสรุปรายงานการติดตามประเมินผล 
 1.  นางสาวสิริรัตน สวยสม หัวหน�างานกํากับดูแลและติดตาม 
  ประเมินผลกีฬาเป*นเลิศ 
 2.  นางสาวนภารินทร+ ชัยงาม พนักงานส งเสริมกีฬา 6 
 3.  นางสาวดวงดาว  มูลศิริ 

4. นางสาวพนารัตน+  บุญจิตร 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป 6 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 

 5.  นางทวีพร  สรรพภาษิต 
6.  นางสาวชลธิชา เล งอ๊ิว 
7.  นางสาวสุกฤตา  เดชพิสุทธิธรรม 
8.  นายธนดล  สุนทรปCกษิณ 
9.  นายณัฐกร  กัมปนานนท+ 
10.  นายทวิพลบ พ่ึงสุนทรศิริมาศ 
11.  นายสุขสวัสด์ิ  ศรีสุวรรณทา 
 

ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
ผู�ช วยปฏิบัติงานโครงการฯ 

ผู1ตรวจสอบสรุปรายงานการติดตามประเมินผล 
 นางสาวสิริรัตน สวยสม หัวหน�างานกํากับดูแลและติดตาม 

ประเมินผลกีฬาเป*นเลิศ  
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