
 

 

 

 

สรุปผลการด านนิงาน 

ครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับ
นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศกึษานอกระบบละการศกึษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 

ส านกังานสงสริมการศกึษานอกระบบละการศกึษาตามอัธยาศัย 

จังหวดัมกุดาหาร 
 

 

        ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
 



 

 

บทสรุปของผูຌบริหาร 

           ตามทีไ ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี เดຌจัดท าครงการสงสริม
สุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ฿นวันทีไ ๓ ละ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ  ดย กศน.อ าภอค าชะอี เดຌตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพทีไป็นปัจจัยส าคัญ฿นการ
ด ารงชีวิต ซึไงการลนกีฬาป็นปัจจัยอยางหนึไง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนืไองจาก ฿นปัจจุบันสภาพสังคมละ
ศรษฐกิจเดຌปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว คาครองชีพพิไมสูงขึๅน ท า฿หຌทุกคนตຌองขวนขวายท างานพืไอหารายเดຌ
มาจุนจือครอบครัว ท า฿หຌเมมีวลาออกก าลังกายหรือลนกีฬา ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌสุขภาพรางกายออนอลง
ละหันเปพึงพายาสพติด ท า฿หຌมีพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์พิไมมากขึๅน มืไอศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพสืไอม 
สังคมมีปัญหา ท า฿หຌหนวยงานทัๅงภาครัฐละตระหนัก฿นภัยอันตรายทีไจะมี฿กลຌตัว จึงมีนวคิดทีไจะสวงหาทาง
หงการกຌปัญหาทีไถูกตຌองละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกตนองละบุคคลอืไน ประกอบกับ฿นป ๎๑๒์ 
รัฐบาลเดຌมีนยบายสงสริมการออกก าลังกายพืไอสุขภาพ พืไอ฿หຌประชาชนทุกกลุมอายุ ทุกสภาพรางกายมีการ
ออกก าลังกายอยางถูกตຌองหมาะสม ตอนืไอง สมไ าสมอ ดยถืออาการออกก าลังกายป็นสวนหนึไงของชีวิต 
ละปรับปลีไยนวิถีชีวิต ฿หຌมีการคลืไอนเหวรางกาย฿นการประกอบกิจวัตรประจ าวันมากขึๅน พืไอสงผล฿หຌอายุ
ยืนยาว ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี เมจใบปຆวย ละตายดຌวยรคอันกิดจากการขาดการออกก าลังกาย กอนวัย อัน
ควร 

การด านินการครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.
อ าภอค าชะอี  เดຌมอบหมาย฿หຌ  นางสาวระบียบ  พรรณา   ต าหนง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  ป็นผูຌจัดท า
ครงการละด านินการจัดกิจกรรม  ดยมีกิจกรรมหลักประกอบดຌวย ํ) กิจกรรมฝຄกซຌอมนักกีฬา ดย
ด านินการ฿นวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ ณ สนามกีฬารงรียบຌานซง  ๎) กิจกรรมขຌารวมขงขันกีฬา กศน.
มุกดาหารกมส์ ฿นวันทีไ ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร  ละ ๏) กิจกรรมรียนรูຌ
พัฒนาทักษะดຌานกีฬา ฿นวันทีไ ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ละศูนย์การ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  ดยมีกลุมปງาหมายรวมครงการฯ  นักกีฬาทีไขຌารวมการขงขันกีฬา 
กศน.มุกดาหารกมส์  จ านวน  ๒๒  คน คณะครูผูຌควบคุมดูลนักกีฬา จ านวน  ๑  คน  นักศึกษา กศน. ทีไขຌา
รวมรียนรูຌพัฒนาทักษะดຌานกีฬา จ านวน  ๎๐์ คน ละบุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี  จ านวน  ํ๔  คน  
รวมทัๅงสิๅน  จ านวน  ๏๎๕  คน  สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละจุดนຌนการด านินงาน  ปงบประมาณ  ๎๑๒ํ  
ภาย฿ตຌความสอดคลຌองกับนยบายตอนืไอง  ดังนีๅ 
           ๎.ํ นยบายรงดวนพืไอรวมขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 

      ๏. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน฿หຌมีคุณภาพ 

 ๎.๎ ภารกิจตอนืไอง 
      ํ ดຌานการจัดการศึกษาละการรียนรูຌ 
          ๎.๏  กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน 

  ๎.๔ กิจกรรมดຌานกีฬา ละสงสริมสุขภาพ 



 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
๐.ํ พืไอสงสริม฿หຌนักศึกษา กศน. ละบุคลากร มีความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพ฿นดຌานตางโ 

๐.๎ พืไอปรับปลีไยนละสงสริมพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย ละพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌาน
สุขภาพจิต 

๐.๏ พืไอสงสริมการลนกีฬา การมีนๅ า฿จป็นนักกีฬา รูຌพຌ รูຌชนะ รูຌอภัย ละรูຌจักการสียสละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทน า 
1. ความส าคัญละความป็นมา 

สุขภาพป็นปัจจัยส าคัญ฿นการด ารงชีวิต ถຌาบุคคลมีสุขภาพดี จะป็นพืๅนฐานส าคัญตอการพัฒนา     
คุณภาพชีวิต ละการพัฒนาสุขภาพอนามัย   ฿นปัจจุบันการปฎิรูปการศึกษาเดຌปฎิรูปเปสูการสงสริมสุขภาพ 
ละการปลูกฝัง฿หຌผูຌรียน รียนรูຌวิถีชีวิตพอพียง ซึไงทัๅงสองสวนนีๅป็นสิไงส าคัญละจ าป็น฿นสถานศึกษา  
พราะการทีไดใกละยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ ขใงรง ทัๅงรางกายละจิต฿จนัๅน ยอมสงผลตอการรียนรูຌของ
ผูຌรียน รวมทัๅงการปลูกฝัง฿หຌดใกละยาวชน รูຌจักการ฿ชຌชีวิตพอพียง หในคุณคาของทรัพยากรตางโ ฝຄกการ
อยูรวมกับผูຌอืไนอยางอืๅอฟ้อผืไอผละบงบัน มีจิตส านึกรักษาสิไงวดลຌอม ละหในคุณคาของวัฒนธรรม 
คานิยม อกลักษณ์ ความป็นเทยซึไงป็นพืๅนฐานตอการด ารงชีวิตของผูຌรียน฿นสังคมตอเป 

 การลนกีฬาป็นปัจจัยอยางหนึไง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนืไองจาก ฿นปัจจุบันสภาพสังคมละ
ศรษฐกิจเดຌปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว คาครองชีพพิไมสูงขึๅน ท า฿หຌทุกคนตຌองขวนขวายท างานพืไอหารายเดຌ
มาจุนจือครอบครัว ท า฿หຌเมมีวลาออกก าลังกายหรือลนกีฬา ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌสุขภาพรางกายออนอลง
ละหันเปพึงพายาสพติด ท า฿หຌมีพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์พิไมมากขึๅน มืไอศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพสืไอม 
สังคมมีปัญหา ท า฿หຌหนวยงานทัๅงภาครัฐละตระหนัก฿นภัยอันตรายทีไจะมี฿กลຌตัว จึงมีนวคิดทีไจะสวงหาทาง
หงการกຌปัญหาทีไถูกตຌองละกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกตนองละบุคคลอืไน ประกอบกับ฿นป ๎๑๒์ 
รัฐบาลเดຌมีนยบายสงสริมการออกก าลังกายพืไอสุขภาพ พืไอ฿หຌประชาชนทุกกลุมอายุ ทุกสภาพรางกายมีการ
ออกก าลังกายอยางถูกตຌองหมาะสม ตอนืไอง สมไ าสมอ ดยถืออาการออกก าลังกายป็นสวนหนึไงของชีวิต 
ละปรับปลีไยนวิถีชีวิต ฿หຌมีการคลืไอนเหวรางกาย฿นการประกอบกิจวัตรประจ าวันมากขึๅน พืไอสงผล฿หຌอายุ
ยืนยาว ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี เมจใบปຆวย ละตายดຌวยรคอันกิดจากการขาดการออกก าลังกาย กอนวัย อัน
ควร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี  เดຌตระหนักละหในความส าคัญ  
ของการมีภาวะภชนาการทีไดี มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ขใงรง สงผลดีตอการรียนรูຌ ละการด านิน
ชีวิตประจ าวันอยางมีความสุข พรຌอมทัๅงมีการนຌอมน าปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา ฿หຌมีผลของ
การน าเปประยุกต์฿ชຌอยางยัไงยืน ดยผานกระบวนการดຌานการบริหารจัดการ การจัดการรียนรูຌ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ละการพัฒนาบุคลากร พืไอ฿หຌผูຌรียนกิดความรูຌ ทักษะ ละจตคติ สามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌอยางสมดุล ยัไงยืน อันจะน าเปสูการพัฒนานักรียน฿หຌป็นคนกง คนดี มี
สุขภาพพลานามัยขใงรง สมบูรณ์ สามารถด านินชีวิตเดຌอยางมีความสุข฿นสังคมปัจจุบัน ละสรຌางครือขาย
เปยังครอบครัว ชุมชน พืไอสริมสรຌางรายเดຌละความขຌมขใง฿นการด านินชีวิตอยางสมดุล ละยัไงยืนภาย฿ตຌ
สถานการณ์ความเมสงบ฿นปัจจุบันทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไดຌวย สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ละสังคม฿หຌมี
คุณภาพ จึงเดຌจัดท าครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.
อ าภอค าชะอี ขึๅน 

 



 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
     ํ. พืไอสงสริม฿หຌนักศึกษา กศน. ละบุคลากร มีความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพ฿นดຌานตางโ 

     ๎. พืไอปรับปลีไยนละสงสริมพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย ละพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌานสุขภาพจิต 

     ๏. พืไอสงสริมการลนกีฬา การมีนๅ า฿จป็นนักกีฬา รูຌพຌ รูຌชนะ รูຌอภัย ละรูຌจักการสียสละ 

3. การขຌารวมครงการ 

     การขຌารวมครงการฯ  ฿นครัๅงนีๅ  ป้าหมาย นักกีฬา  จ านวน  ๒๒ คน คณะครูผูຌควบคุมดูล จ านวน 
๑ คนนักศึกษาขຌารวมรียนรูຌพัฒนาทักษะดຌานกีฬา  จ านวน  ๎๐์ คน ละบุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี  
จ านวน       ํ๔  คน รวมทัๅงสิๅน  จ านวน  ๏๎๕  คน  จากบบประมินของนักศึกษาทีไขຌารวมกิจกรรม  คิด
ป็นรຌอยละ 100 

4. ตัวชีๅวัดความส ารใจ 

    ชิงปริมาณ   
ํ๏.ํ ตัวชีๅวัดผลผลิต (Output) 

  - นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ละคณะครู กศน. เดຌออกก าลังกายละลนกีฬารวมกัน  
 ํ๏.๎ ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

  - นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี มีทักษะดຌานการลนกีฬา รูຌกฎ กติกา มารยาท มีความรัก 
ความสามัคคี ละรูຌจัก฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ 

    ชิงคุณภาพ   
            บุคลากร ละนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี เดຌรับการสงสริมการออกก าลังกาย ลนกีฬาเดຌ  
มีสุขภาพขใงรง ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ ละสามารถด ารงชีวิตอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข   
5. ผลทีไเดຌจากการจัดครงการ  
            ํ. นักศึกษา ละบุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี มีความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพ฿นดຌานตางๆ 

 ๎. นักศึกษา กศน. เดຌรับการสงสริมการออกก าลังกายละเดຌรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌาน
สุขภาพจิต 

 ๏. นักศึกษา กศน.มีความรูຌ ละทักษะการลนกีฬา รูຌรักสามัคคี รูຌพຌ รูຌชนะ รูຌอภัย 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ครงการ  สงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรยีนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 

ผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวระบียบ   พรรณา 
ระยะวลา  : ระหวางวันทีไ  ๓ ละ วันทีไ ๕  กุมภาพันธ์  256ํ 

สถานทีไ  :  สนามกีฬารงรียนบຌานซง สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ละศูนย์การทองทีไยวละการกีฬา 

              จังหวัดมุกดาหาร 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ฿นครงการ   
          ํ. นักศึกษา ละบุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี มีความรูຌกีไยวกับการดูลสุขภาพ฿นดຌานตางๆ 

 ๎. นักศึกษา กศน. เดຌรับการสงสริมการออกก าลังกายละเดຌรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดຌาน
สุขภาพจิต 

 ๏. นักศึกษา กศน.มีความรูຌ ละทักษะการลนกีฬา รูຌรักสามัคคี รูຌพຌ รูຌชนะ รูຌอภัย 

 
วิธีด านินการ 
      1. ขัๅนตรียมการ 

            1. ประชุมตรียมการละมอบหมายงานผูຌทีไกีไยวขຌอง 
            2. จัดท าครงการ 
            3. กลุมป้าหมายทีไจะขຌารวมครงการ 
  ๐. คัดลือกนักกีฬา 
  ๑ ฝຄกซຌอมนักกีฬา 
            ๒. ด านินงานตามครงการ 
            6. จัดท าบบประมินครงการ 
       2. ขัๅนปฏิบัติการ/รูปบบกิจกรรม 

            ํ. กิจกรรมรับสมัครละคัดลือกนักกีฬา 
  ๎. ฿หຌความรูຌ฿นรืไอง กฎ กติกา มารยาทการลนกีฬา ตละประภท 
  ๏. ฝຄกซຌอมนักกีฬา 
  ๐. น านักกีฬาขຌารวมขงขันกีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 
  ๑. น านักศึกษาขຌารวมขบวนพาหรดละรียนรูຌทักษะการลนกีฬาตละประภท 

 
 
 
 
 
 



 

 

       3. รูปบบการจัดกิจกรรม 

 วันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ 

วลา ์๔.๏์ – ์๕.์์ น. - ลงทะบียนนักกีฬา ตละประภท 

วลา ์๕.์์ – ํ์.์์ น. - ชีๅจงรายละอียดละวัตถุประสงค์  
     - บงกลุมประภทนักกีฬา (ดย คณะครูพีไลีๅยงดูลนักกีฬา) 

วลา ํ์.์์ – ํ๎.์์ น. - บงฐานการรียนรูຌ กฎ กติกา มารยาท ละความรูຌบืๅองตຌน 

           - กีฬาประภทลู  
            - กีฬาประภทลาน 

            - กีฬาประภททีม 

    (ดยวิทยากร จากส านักงานการกีฬาละนันทนาการอ าภอค าชะอี  
     จ านวน  ๎  คน) 

วลา ํ๎.์์ – ํ๏.์์ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

วลา ํ๏.์์ – ํ๓.์์ น.          - ฝຄกซຌอมกีฬา ตละประภท (ดยการควบคุมดูลของวิทยากร   
จากส านักงานการกีฬาละนันทนาการอ าภอค าชะอี 
ละ  คณะครูพีไลีๅยงดูลนักกีฬา) เดຌก  

     - กีฬาฟุตบอล  
     -  วอลลย์บอล 

     -   กรีฑา  
     -   ปตอง 
  - ดินทางกลับบຌาน 

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

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ 

วลา ์๓.์์ น.    - นักกีฬา ผูຌควบคุมนักกีฬา นักศึกษา กศน. ละคณะครู กศน.อ าภอค าชะอี 
                         ทุกคน พรຌอมกันทีไ กศน.อ าภอค าชะอี 
       - ดินทาง จาก กศน.อ าภอค าชะอี ถึง สนามหนຌาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

วลา ์๔.์์ น.      - นักกีฬา ผูຌควบคุมนักกีฬา  นักศึกษา กศน.ละคณะครู กศน.อ าภอค าชะอี          
พรຌอมกันทีไสนามหนຌาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  พืไอขຌารวมขบวนพาหรด  

฿นงาน กีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ประจ าป ๎๑๒ํ 

วลา ์๔.๏์ น.   - คลืไอนขบวนพาหรด นักกีฬา จากสนามหนຌาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
    ขຌาสูสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 

วลา ์๕.์์ น.  - รวมพิธีปຂดการขงขัน กีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ประจ าป ๎๑๒ํ 

         วลา ์๕.๐๑ น.  - คณะครูผูຌควบคุมนักกีฬา  จ านวน  ๑  คน  น า  นักกีฬาทัๅงหมด  จ านวน ๒๒ คน  



 

 

 ขຌารายงานตัวพืไอขຌารวมการขงกีฬา ตละประภท ดังนีๅ 
        ํ. การขงขันกีฬาพืๅนมือง จ านวน ๕  คน เดຌก ชักกะยอ ละ วิไงกระสอบ 

       ๎. การขงขันกีฬาสากล    จ านวน  ๐๎  คน  เดຌก  
- ฟุตบอล  
- วอลลย์บอล  
- ปตอง ชาย- หญิง 

       ๏. การขงขันกรีฑา  จ านวน  ํ๑  คน 

วลา ํ์.์์ น.   -  ริไมการขงขันกีฬาพืๅนบຌาน   
 - การขงขันกีฬาประภทกรีฑา 
 - การขงขันกีฬาวอลลย์บอล 

 - การขงขันกีฬาซปักตระกรຌอ 

 - การขงขันกีฬาชร์บอล 

 - การขงขันกีฬาฟุตบอล 

    -  คณะครู น านักศึกษา กศน. จ านวน ๎๐์  คน  ขຌารียนรูຌทักษะ การลนกีฬา  
   ดยบงกลุมออกรียนรูຌตามฐานการรียนรูຌกีฬาประภทตางโ 

วลา ํ๎.์์ น.   - รับประทานอาหารกลางวัน  

วลา ํ๏.๏์ น.    - รียนรูຌละขຌาศึกษาดูงานทีไศูนย์การทองทีไยวละการกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 

วลา ํ๑.๏์ น.   - รวมกันสรุปผลสิไงทีไเดຌจากการรียนรูຌละสง฿บงาน 

วลา ํ๒.์์ น.    - น านักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ขຌารวมพิธีปຂดการขงขัน  
   กีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ประจ าป ๎๑๒ํ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

มุกดาหาร 

-  ดินทางกลับบຌาน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      
                                                                         
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ กิจกรรมฝึกซຌอมนักกีฬา 

ณ สนามกีฬารงรียนบຌานซง ละสนามกีฬารงรียนบຌานน  าที่ยงวันครู ๎๑์ํ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๎๑๒ํ กิจกรรมขຌารวมขบวนพาหรด 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 

นักกีฬา คณะครูผูຌควบคุมดูล นักศึกษา กศน. ละ บุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี 
รวมดินขบวนพาหรด 

ขงขันกีฬาพืๅนบຌาน 



 

 

สรุปผลการประมินครงการ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล 

          ป็นบบสอบถามความพึงพอ฿จ  กีไยวกับการด านินครงการฯละกิจกรรม  จ านวน   ํ๑์  ชุด 
บงออกป็น 2  กลุมป้าหมาย คือ กลุมป้าหมายผูຌตอบบบประมินประภทนักกีฬา จ านวน  ๒๒  คน ละ
กลุมป้าหมายตอบประมินประภทนักศึกษาขຌารวมกิจกรรม จ านวน  ๔๐  คน ดยรายละอียดบบสอบถาม
มีทัๅงหมด ๏ ตอน เดຌก ตอนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเป ตอนทีไ  ๎ ขຌอมูลระดับความพึงพอ฿จ ละตอนทีไ ๏  
ขຌอสนอนะ (ละอียดดังนบ)  ค าถามบบมาตราสวน  ประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับ  จ านวน  ๕  
รายการ 

การวิคราะห์ขຌอมูล  ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลด านินการ  ดังนีๅ   
          สวนทีไ 1 ขຌอมูลสถานภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  วิคราะห์ดຌวยการหาคาความถีไละคารຌอย
ละ 
          สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับการด านินครงการดยวิคราะห์หาคาฉลีไย(x) 
การปลความหมายของขຌอมูล 

ปลผลจากคาฉลีไย(x)  ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน(S.D)  ดย฿ชຌกณฑ์ดังนีๅ 
          คะนนฉลีไย  4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  มากทีไสุด 

          คะนนฉลีไย  4.50-4.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  มาก 

          คะนนฉลีไย  4.00-3.50  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  ปานกลาง 
          คะนนฉลีไย  3.50-3.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  นຌอย 

          คะนนฉลีไย  3.00-2.50  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  นຌอยทีไสุด 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

ํ. กลุมป้าหมายนักกีฬา  จ านวน  ๒๒  คน 

     ตอนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป 

ตารางทีไ 1   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยางจ านกตามพศ 

พศ จ านวน(คน) รຌอยละ 

ชาย ๎๒ ๏๕.๐์ 

หญิง ๐์ ๒์.๒์ 

รวม ๒๒ 100 

                            จากตารางทีไ 1  กลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถาม฿นครงการครัๅงนีๅจ านกตามสถานะ
ผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุดป็นชาย  คิดป็นรຌอยละ  ๏๕.๐์  ละหญิง คิดป็นรຌอยละ ๒์.๒์ 

 



 

 

ตอนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับการด านินครงการ 

ตารางทีไ 2   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยาง  จ านกตามรายละอียดระดับการประมิน 
ความพึงพอ฿จ 

 

ทีไ รายการ × ชวงคาคะนน 

1 จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีวินัย  ตรงตอวลา ละ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไของตนอง ฿นระดับ฿ด 

4.64 มากทีไสุด 

๎ จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีการสียสละละมีนๅ า฿จ
ชวยหลือผูຌอืไน ฿นระดับ฿ด 

4.64 มากทีไสุด 

๏ จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาคารพสิทธิของผูຌอืไน ดย
ค านึงถึงความสมอภาค ฿นระดับ฿ด 

4.69 มากทีไสุด 

๐ จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาขຌา฿จกติกาการขงขันกีฬา
พืๅนบຌาน ทีไตนขຌารวม ฿นระดับ฿ด 

4.79 มากทีไสุด 

๑ จากการขຌารวมครงการนักศึกษาพึงพอ฿จ ตอดຌานการสงสริมสุขภาพ 
ดยการรวมขงขันกีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ฿นระดับ฿ด 

4.73 มากทีไสุด 

๒ จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จตอการขงขันกีฬา 
กศน.มุกดาหารกมส์ ฿นระดับ฿ด 

4.78 มากทีไสุด 

๓ จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีพึงพอ฿จ฿นสถานทีไขงขันกีฬา
ประภทตางโ ฿นระดับ฿ด 

4.35 มากทีไสุด 

๔ จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จ฿นสวัสดิการตางโ
อาทิ นๅ าดืไม อาหาร ทีไ กศน.จัด฿หຌ ฿นระดับ฿ด 

4.44 มากทีไสุด 

๕ ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 4.76 มากทีไสุด 

                     จากตารางทีไ 3  ผลการประมินครงการหลังการด านินงาน  ดยฉลีไยทุกดຌานอยู฿นระดับดี
มากทีไสุด  ซึไงคิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.76 การประมินความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุด  3  
ระดับ  เดຌก  จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาขຌา฿จกติกาการขงขันกีฬาพืๅนบຌาน ทีไตนขຌารวม ฿นระดับ฿ด 

คิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.79  คือ อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  รองลงมา  คือ  จากการขຌารวมครงการนักศึกษามี
ความพึงพอ฿จตอการขงขันกีฬา กศน.มุกดาหารกมส์ ฿นระดับ฿ด  คิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.7๔  คือ อยู฿นระดับดี
มากทีไสุด  ละจากการขຌารวมครงการนักศึกษาพึงพอ฿จ ตอดຌานการสงสริมสุขภาพ ดยการรวมขงขันกีฬา กศน.
มุกดาหารกมส์ ฿นระดับ฿ด คิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.๓๏  คือ อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  ตามล าดับ 

ขຌอสนอนะจากผูຌขຌารวมครงการ 

          1. ประทับ฿จนักศึกษาทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅป็นอยางดียีไยม 

           2. นักศึกษาสามารถรียนรูຌเดຌอยางหลากหลาย 

 



 

 

ํ. กลุมป้าหมายนักกีฬา  จ านวน  ๔๐  คน 

     ตอนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป 

ตารางทีไ 1   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยางจ านกตามพศ 

พศ จ านวน(คน) รຌอยละ 

ชาย ๏๕ ๐๒.๐๏ 

หญิง ๐๑ ๑๏.๑๓ 

รวม ๔๐ 100 

                            จากตารางทีไ 1  กลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถาม฿นครงการครัๅงนีๅจ านกตามสถานะ
ผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุดป็นชาย  คิดป็นรຌอยละ  ๐๒.๐๏  ละหญิง คิดป็นรຌอยละ ๑๏.๑๓ 

 

ตอนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับการด านินครงการ 

ตารางทีไ 2   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยาง  จ านกตามรายละอียดระดับการประมินความพึง
พอ฿จ 

 

ทีไ รายการ × ชวงคาคะนน 

1 มีการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ 4.50 มากทีไสุด 

๎ กิจกรรสงสริม฿หຌผูຌรียนเดຌลกปลีไยนความรูຌความคิด 4.61 มากทีไสุด 

๏ การจัดกิจกรรมป็นการรียนรูຌชวย฿หຌผูຌรียนสรຌางความรูຌความขຌา฿จ
ดຌวยตนอง 

4.58 มากทีไสุด 

๐ ความหมาะสมของสถานทีไจัดกิจกรรม 4.45 มากทีไสุด 

๑ ความหมาะสมของชวงวลาจัดกิจกรรม 4.01 มากทีไสุด 

๒ เดຌรับการอธิบาย ชีๅจง นะน าทีไดีจากบุคลากร฿หຌบริการ 4.57 มากทีไสุด 

๓ สามารถน าเปปรับ฿ชຌ฿นการออกก าลังกายสงสริมสุขภาพของตนอง 4.43 มากทีไสุด 

๔ สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปผยพร฿หຌกับผูຌอืไนเดຌ 4.42 มากทีไสุด 

๕ ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 4.49 มากทีไสุด 

                     จากตารางทีไ 3  ผลการประมินครงการหลังการด านินงาน  ดยฉลีไยทุกดຌานอยู฿นระดับดี
มากทีไสุด  ซึไงคิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.๐๕  การประมินความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุด  3  
ระดับ  เดຌก  กิจกรรสงสริม฿หຌผูຌรียนเดຌลกปลีไยนความรูຌความคิด คาฉลีไยรຌอยละ  4.61 อยู฿นระดับมากทีไสุด  
รองลงมา  คือ  การจัดกิจกรรมป็นการรียนรูຌชวย฿หຌผูຌรียนสรຌางความรูຌความขຌา฿จดຌวยตนอง คาฉลีไยรຌอยละ    
4.๑๔  อยู฿นระดับมากทีไสุด  ละมีการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ คิดป็นคาฉลีไย คาฉลีไย
รຌอยละ   ๐.๑์   อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  ตามล าดับ 

 



 

 

ขຌอสนอนะจากผูຌขຌารวมครงการ 

          1. ประทับ฿จนักศึกษาทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅป็นอยางดียีไยม 

           2. นักศึกษาสามารถรียนรูຌเดຌอยางหลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลบบสอบถามความพึงพอ฿จ 

ครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา กลุมปງาหมายนักกีฬา กศน.อ าภอค าชะอี  
จ านวน ๒๒ คน 

 ํ.ํ ขຌอมูลทั่วเป 

  พศ    หญิง  จ านวน  45  คน   คิดป็นรຌอยละ  ๐๒.๐๏ 

   ชาย จ านวน  39  คน   คิดป็นรຌอยละ  ๑๏.๑๓ 

  อายุ 15 - 30  ป จ านวน  ๏๑ คน  คิดป็นรຌอยละ  ๑๏.์๏ 

   31 – 45 ป จ านวน  2๎ คน   คิดป็นรຌอยละ  ๏์.๏์ 

   46 – 60  ป จ านวน  9 คน  คิดป็นรຌอยละ  ํ๏.๒๏ 

  ประภท   ประถมศึกษา  จ านวน  ๕  คน  คิดป็นรຌอยละ  ํ๏.๒๏ 

     มัธยมศึกษาตอนตຌน     จ านวน  ๏๎  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๐๔.๐๔ 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  ๎๑  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๏๓.๔๓ 

 ํ.๎ ระดับความพึงพอ฿จ 
 

ประดในความพึงพอ฿จ 
ระดบัความคิดหใน คาฉลีไย ระดบั 

๑ ๐ ๏ ๎ ํ ความพึงพอ฿จ ความพึงพอ฿จ 
ํ. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีวินัย  ตรงตอวลา ละ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไของตนอง ฿นระดับ฿ด 

39 12 4   

4.64 

มากทีไสุด 

๎. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีการสียสละละมี
นๅ า฿จชวยหลือผูຌอืไน ฿นระดับ฿ด 

41 8 6   

4.64 

มากทีไสุด 

๏. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาคารพสิทธิของผูຌอืไน ดย
ค านึงถึงความสมอภาค ฿นระดับ฿ด 

43 7 5   

4.69 

มากทีไสุด 

๐. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาขຌา฿จกติกาการขงขัน
กีฬาพืๅนบຌาน ทีไตนขຌารวม ฿นระดับ฿ด 

44 9 2   

4.76 

มากทีไสุด 

๑. จากการขຌารวมครงการนักศึกษาพึงพอ฿จ ตอดຌานการสงสริม
สุขภาพ ดยการรวมขงขันกีฬาผลิตสัมพันธ์ ฿นระดับ฿ด 

43 9 3   4.73 มากทีไสุด 

๒. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จตอการขงขัน
กีฬาผลิตสัมพันธ์ ฿นระดับ฿ด 

44 10 1   4.78 มากทีไสุด 

๓. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีพึงพอ฿จ฿นสถานทีไขงขัน
กีฬาประภทตางๆ ฿นระดับ฿ด 

31 12 1
2 

  4.35 มากทีไสุด 

๔. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จ฿นสวัสดิการ
ตางๆอาทิ นๅ าดืไม อาหาร ทีไ กศน.จัด฿หຌ ฿นระดับ฿ด 

33 13 9   4.44 มากทีไสุด 

๕. ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 45 7 3   4.76 มากทีไสุด 
ขຌอสนอนะ 

ํ. ตຌองการกิจกรรมทีไสงสริมทักษะดຌานกีฬาอยางสมไ าสมอ 

๎. อยาก฿หຌมีการขงขันกีฬาหลากหลายประภทพิไมขึๅน 
 



 

 

สรุปผลบบสอบถามความพึงพอ฿จ 

ครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา  
กลุมปງาหมายนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี ขຌารวมกิจกรรมการรียนรูຌ จ านวน ๔๐ คน 

 ํ.ํ ขຌอมูลทั่วเป 

  พศ    หญิง  จ านวน  ๐์  คน   คิดป็นรຌอยละ  ๏๕.๐์ 

   ชาย จ านวน  ๎๒  คน   คิดป็นรຌอยละ  ๒์.๒์ 

  อายุ 15 - 30  ป จ านวน  46 คน  คิดป็นรຌอยละ  ๑๐.๓๒ 

   31 – 45 ป จ านวน  29 คน   คิดป็นรຌอยละ  ๏๐.๑๎ 

   46 – 60  ป จ านวน  9 คน  คิดป็นรຌอยละ  ํ์.๓ํ 

  ประภท   ประถมศึกษา  จ านวน  ํ๕  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๎๎.๒๎ 

     มัธยมศึกษาตอนตຌน     จ านวน  ๏๎  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๏๔.์๕ 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  ๏๏  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๏๑.๓ํ 

 ํ.๎ ระดับความพึงพอ฿จ 
 

ประดในความพึงพอ฿จ 
ระดบัความคิดหใน คาฉลีไย ระดบั 

๑ ๐ ๏ ๎ ํ ความพึงพอ฿จ ความพึงพอ฿จ 
ํ. มีการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ 51 24 9   4.50 มากทีไสุด 

๎. กิจกรรมสงสริม฿หຌผูຌรียนเดຌลกปลีไยนความรูຌ ความคิด 54 27 3   4.61 มากทีไสุด 

๏. การจัดกิจกรรมป็นการรียนรูຌชวย฿หຌผูຌรียนสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จดຌวยตนอง 

49 35    

4.58 

มากทีไสุด 

๐. ความหมาะสมของสถานทีไจัดกิจกรรม 47 28 9   4.45 มากทีไสุด 

๑. ความหมาะสมของชวงวลาจัดกิจกรรม 31 23 30   4.01 มากทีไสุด 
๒. เดຌรับการอธิบาย ชีๅจง นะน าทีไดีจากบุคลากร฿หຌบริการ 53 26 5   4.57 มากทีไสุด 
๓. สามารถน าเปปรับ฿ชຌ฿นการออกก าลังกายสงสริมสุขภาพของ
ตนอง 

43 34 7   4.43 มากทีไสุด 

๔. สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปผยพร฿หຌกับผูຌอืไนเดຌ 49 21 14   4.42 มากทีไสุด 
๕. ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 51 23 10   4.49 มากทีไสุด 

 

ขຌอสนอนะ 

ํ. ตຌองการ฿หຌมีกิจกรรมนีๅอีก 

๎. ควรมีกิจกรรมอยางตอนืไองละสมไ าสมอ 
 

 

 

 



 

 

บบสอบถามความพึงพอ฿จ 

ครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 
*********************** 

ตอนที่ 1  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 ค าชี จง  ท าครืไองหมาย   ลง฿นชอง     ตามขຌอมูลความป็นจริงของทาน 
  

 พศ   ชาย     หญิง  

 อายุ   15 - 20  ป    21 – 25 ป     25 – 39  ป    40 – 59 ป    60 ปขึๅนเป 

         การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตຌน       มัธยมศึกษาตอนปลาย      ปวช.       
อาชีพ   นักศึกษา       คຌาขาย        รับจຌาง   กษตรกร      อืไนโ.............................  

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
 ค าชี จง  บบสอบถามนีไจัดท าขึๅนพืไอวัดระดับความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการสงสริมสุขภาพละ
พัฒนา  ทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  ดยท าครืไองหมาย   ลง฿นชอง ทีไ
สอดคลຌองกับความคิดหในของทานมากทีไสุด 

ประดในวัดความพึงพอ฿จ 
ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด 

 

ํ. มีการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ 

๎. กิจกรรสงสริม฿หຌผูຌรียนเดຌลกปลีไยนความรูຌความคิด 

๏. การจัดกิจกรรมป็นการรียนรูຌชวย฿หຌผูຌรียนสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จดຌวยตนอง 
๐. ความหมาะสมของสถานทีไจัดกิจกรรม 

๑. ความหมาะสมของชวงวลาจัดกิจกรรม 

๒. เดຌรับการอธิบาย ชีๅจง นะน าทีไดีจากบุคลากร
฿หຌบริการ 
๓. สามารถน าเปปรับ฿ชຌ฿นการออกก าลังกายสงสริม
สุขภาพของตนอง 
๔. สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปผยพร฿หຌกับผูຌอืไนเดຌ 
๕. ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 
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ขຌอสนอนะ 
(พิไมติม)................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………… 

*** อ คณท ทา ที่ใหความรวมมอ*** 



 

 

บบสอบถามความพึงพอ฿จ 

ครงการสงสริมสุขภาพละพัฒนาทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักกีฬา กศน.อ าภอค าชะอี 

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

ตอนที่ 1  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 ค าชี จง  ท าครืไองหมาย   ลง฿นชอง     ตามขຌอมูลความป็นจริงของทาน 

 พศ   ชาย     หญิง  

 อายุ   15 - 30  ป    31 – 45 ป     46 – 60  ป    60 ปขึๅนเป 

         การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตຌน       มัธยมศึกษาตอนปลาย      ปวช.      
อาชีพ   นักศึกษา       คຌาขาย        รับจຌาง   กษตรกร      อืไนโ.............................  

อนที่ 2 ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 

 ค าชี จง  บบสอบถามนีไจัดท าขึๅนพืไอวัดระดับความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการสงสริมสุขภาพละ
พัฒนา  ทักษะการรียนรูຌดຌานกีฬา ส าหรับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  ดยท าครืไองหมาย   ลง฿นชอง ทีไ
สอดคลຌองกับความคิดหในของทานมากทีไสุด 

ประดในวัดความพึงพอ฿จ 

ระดับความพึงพอ฿จ 

มากทีไสุด มาก ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด 

ํ. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีวินัย  ตรงตอ
วลา ละรับผิดชอบตอหนຌาทีไของตนอง ฿นระดับ฿ด 

๎. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษามีการสียสละ
ละมีนๅ า฿จชวยหลือผูຌอืไน ฿นระดับ฿ด 

๏. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาคารพสิทธิ
ของผูຌอืไน ดยค านึงถึงความสมอภาค ฿นระดับ฿ด 

๐. จากการขຌารวมครงการท า฿หຌนักศึกษาขຌา฿จกติกา
การขงขันกีฬาพืๅนบຌาน ทีไตนขຌารวม ฿นระดับ฿ด 

๑. จากการขຌารวมครงการนักศึกษาพึงพอ฿จ ตอดຌาน
การสงสริมสุขภาพ ดยการรวมขงขันกีฬาผลิตสัมพันธ์ 
฿นระดับ฿ด 

๒. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จตอ
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การขงขันกีฬาผลิตสัมพันธ์ ฿นระดับ฿ด 

๓. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีพึงพอ฿จ฿นสถานทีไ
ขงขันกีฬาประภทตางโ ฿นระดับ฿ด 

๔. จากการขຌารวมครงการนักศึกษามีความพึงพอ฿จ฿น
สวัสดิการตางโอาทิ นๅ าดืไม อาหาร ทีไ กศน.จัด฿หຌ ฿น
ระดับ฿ด 

๕. ระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมการจัดกิจกรรม 
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ขຌอสนอนะ 
(พิไมติม)................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

 

 


