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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 

 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

             บทสรุปผู้บริหาร โครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการออกก าลังกายห่างไกลยาเสพติด  และส่งเสริมให้
นักศึกษาเล่นกีฬาถูกต้องตามกติกากีฬาแต่ละประเภทขอบเขตของโครงการจ านวน  ๙๐  คน  ซึ่ง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง ได้รับงบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการ
ดังกล่าว  จ านวน  ๑๗,๖๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)      

 การด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ในวัน ๙  สิงหาคม   
๒๕๖๑   ระยะเวลา ๑  วัน ณ  กศน.อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร   

จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา สรุปผล 
การประเมิน  ดังนี ้

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย    
คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๖๗   ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓๓  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ  ๗๐ 

๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน
นักเรียนนักศึกษา   รายละเอียดดังนี้ 
  

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓๓  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๗๘   ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๑๑  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น 
เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๑๑ 
         ๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดดังนี้ 
  

          ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้าน
วิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘  
และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
อบรมให้ความรู้  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง 
เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความพึงพอใจของกระบวนการและขัน้ตอนของ

การอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือใน

เรื่อง ความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๗๘ 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกล 

ยาเสพติด  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๙  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.๖๔ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเพิ่มกิจกรรมกีฬา 
๒. ควรปรับสนามกีฬาฟุตซอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 การจัดกิจกรรม  กศน.เป็นการให้บริการกับผู้เรียน  ผู้รับบริการ  และชุมชน  ในหลายลักษณะเพื่อให้
การด าเนินการจัดกิจกรรม กศน.  ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและ  
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ  จึงควรมีการประเมินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจะ 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  โดยด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ  กศน.อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
 รายงานการประเมินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด นี้  สามารถน ามาเป็นบทเรียนและ
พัฒนาในการจัดกิจกรรม กศน.  ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ  ซึ่งสามารถด าเนินการจัด กศน. ได้
อย่างครบวงจร (PDCA) 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ท่ีจะบ่ง
บอกถึงการบรรลุ  วัตถุประสงค์ของโครงการและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน.  ท้ังในการ
บริหารงาน  การพัฒนาคน  และการท างานท่ีตรงความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้า 

 บทสรุปผู้บริหาร 

 ค าน า 

 สารบัญ 

 ตอนที่ ๑ บทน า         1 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ       1 
  ขอบเขตของโครงการ       ๒ 
  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      ๒ 
 ตอนที่ ๒  วิธีด าเนนิการ        ๓ 
  ขั้นตอนการท างาน       ๓ 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย      ๓ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน      ๓ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๓  
  การจัดท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ข้อมูล     ๔ 
   ตอนที่ ๓  การวิเคราะห์ข้อมูล       ๕ 
             ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/การด าเนินงาน     ๖ 
    ตอนที่ ๔  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ     ๑๐ 
          
   ภาคผนวก 

  ๑. ภาพประกอบโครงการ 
  ๒. ส าเนาโครงการ 
  ๓. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๔. ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
     ๕. แบบประเมินพึงพอใจ 
  ๖. คณะผู้จัดท า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี  ๑ 

บทน า 

ความเป็นมา 
             หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ เช่น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข มีความรู้พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กพช. ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักท า เป็นผู้คิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยนักศึกษาสามารถเลือกท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือ
ความถนัด เน้นการน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงมีการปลูกฝังลักษณะอันพึ่งประสงค์ ใน
แต่ละระดับการศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง  
            เยาวชน คืออนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดท่ีได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของ
ยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่ มมากขึ้น  ซึ่ง
เป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังใน
การพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด อีกท้ังยังเป็นปัญหาท่ีสร้างความรู้สึกสะเทือนใจ
และเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรม
ต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้
มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยรัฐได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันคือ 
๑.รั้วชายแดน ๒.รั้วชุมชน ๓. รั้วสังคม  ๔ รั้วครอบครัว และ ๕.รั้วโรงเรียน   ซึ่งจากท้ัง ๕ รั้วป้องกนันี้ จะเห็น
ได้ว่า รั้วชุมชนและรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและ
เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
             สุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี  จะเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาสุขภาพอนามัย ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ
และการปลูกฝังให้ผู้เรียน เรียนรู้วิถีพอเพียง  ซึ่งท้ังสองส่วนนี้เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นในสถานศึกษาเพราะการ
ท่ีเด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี  สมบูรณ์แข็งแรง ท้ังร่างกายและจิตใจนั้นย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมท้ังปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน  รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง  เห็นคุณค่าทรัพยากรต่างๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษาส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
           การเล่นกีฬาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพและเศรษฐกิจ
ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ทุกคนต้องขวนขวายท างานเพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว  ท าให้ไม่มีเวลาออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไป
พึ่งพายาเสพติด ท าให้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 
 



 
เพื่อสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ  ทุกสภาพร่างกายมีการออกก าลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม  
ต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  โดยถือเอาการออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  และปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  ให้มีการ
เคล่ือนไหวร่างกายในการประกอบกิจวัตรประจ าวันมากขึ้น  เพื่อส่งผลให้อายุยืนยาว  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ไม่เจ็บป่วย  และตายด้วยโรคอันเกิดจากการขาดการออกก าลังกาย  ก่อนวัย  อันควร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  ได้ตระหนักถงึปัญหาดังกล่าว 
และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้การแก้ไขปัญหาท่ีประชาชน
ขาดการออกก าลังกายเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่  ซึ่งจะท าให้ปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้
จัดท าโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา 
ส าหรับนักศึกษา  กศน.อ าเภอหนองสูง  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบาย
ของรัฐในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพดีถ้วนหน้า 
   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      ๑.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
      ๒.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการออกก าลังกายห่างไกลยาเสพติด   

    ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาถูกต้องตามกติกากีฬาแต่ละประเภทขอบเขตของโครงการ 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้ประเมินก าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ดังนี้ 
   ๑. วิทยากร 
  ๒. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ๓. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
๒. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินได้แก่  ประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมโครงการ กศน.ยุค 
ใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  จ านวน  ๙๐ คน  
  

๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                ระยะเวลาด าเนินการประเมิน ระหวา่งวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

            ๑. นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
            ๒. นักศึกษามีทักษะทางด้านการออกก าลังกายห่างไกลยาเสพติด   

          ๓. นักศึกษาเล่นกีฬาถูกต้องตามกติกากีฬาแต่ละประเภท 
 

 
 
 
 



 
ตอนท่ี  ๒ 

วิธีด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ 

 ในการประเมินผลการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ผู้ประเมินได้ก าหนดวิธีการ
ประเมินตามหัวข้อ  ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  ๙๐  คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ในครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามเพื่อการประเมินผล  

 ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป 

 ตอนท่ี ๒  ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 

 ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ประเมินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีแจกแบบประเมินใน

ครั้งนี้  รวมท้ังส้ิน  ๙๐  คน  เก็บคืนรวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน   ๙๐  คน    

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ประเมินได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามล าดับข้ันตอน  ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือทุกฉบับ 
 ๒. ตรวจสอบและให้คะแนนแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลท่ีสมบูรณ์  และลงรหัสในแบบรายการ
ของแบบสอบถามเพื่อประเมินผล  ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินผล  โดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)   
๕ ระดับ  น ามาหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
  มากท่ีสุด ให้คะแนน  ๕ 
  มาก  ให้คะแนน  ๔ 
  ปานกลาง ให้คะแนน  ๓ 
  น้อย  ให้คะแนน  ๒ 
  น้อยท่ีสุด ให้คะแนน  ๑ 
  

 

 



เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน  ดังนี้ 

 ค่าเฉล่ีย    ระดับความคิดเห็น   การแปลความ 

 ๔.๕๐ – ๕.๐๐    มากท่ีสุด    ดีอย่างยิ่ง 

  ๓.๕๐ – ๔.๔๙   มาก     ดี 

 ๒.๕๐ – ๓.๔๙   ปานกลาง    ปานกลาง 

 ๑.๕๐ – ๒.๔๙   น้อย     ไม่ดี 

 ๑.๐๐ – ๑.๔๙   น้อยท่ีสุด    ไม่ดีอย่างยิ่ง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

 ๑. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติพื้นฐาน 

  ๑.๑  ค่าร้อยละ 

   P    =     
n

F 100  

   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
 

  ๑.๒  ค่าเฉล่ีย  (Arihmetic  Mean) 

           X    =     
n

x  

         เมื่อ         X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
                  x  แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

               n          แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูล  
                                                        ท้ังหมด  
  ๑.๓  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
    

                       S  =     
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   เมื่อ  S แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จ านวนคู่ท้ังหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
          x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

 
 



 
ตอนท่ี  ๓ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ผู้ประเมินได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลล าดับ  ดังนี้ 
  ๑. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมายข้อมูล  ผู้ประเมินได้ก าหนดสัญลักษณ์  ท่ีใช้ในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
    X   แทน  ค่าเฉล่ีย 

    S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแทนแบบสอบถาม 
   ๒.วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 
   ๓. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ฯ  จ านวน  ๙๐  คน รายละเอียด  ดังนี้ 
ตารางท่ี  ๑ แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
    เพศชาย 
    เพศหญิง 
          รวม 

 
๔๒ 
4๘ 
๙๐ 

 
๔๖.๖๗ 
๕๓.๓๓ 
๑๐๐ 

๒. อายุ 
    ต่ ากว่า  ๒๐  ปี 
    ๒๐ – ๓๐  ปี 
     ๓๑ – ๔๐  ปี 
     ๔๑ – ๕๐  ปี 
      ๕๑  ปีขึ้นไป 
      รวม 

 
30 
34 
23 
3 
- 

๙๐ 

 
33.33 
37.78 
25.56 
3.33 

- 
๑๐๐ 

 



 
 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๓. การศึกษา 
      ประถม 
      ม.ต้น 
      ม.ปลาย 
       รวม 

 
20 
33 
37 
๙๐ 

 
22.22 
36.67 
41.11 
๑๐๐ 

๔. อาชีพ   
      รับจ้าง 16 17.78 
      ค้าขาย 5 5.56 
      เกษตรกรรม 55 61.11 
      อื่น ๆ  14 15.56 
      รวม ๙๐ ๑๐๐ 

  
 

       จากตารางท่ี ๑  ผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓๓ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๗๘   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๑๑  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  
๖๑.๑๑ 
 ๒. ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 
 ตารางที่  ๒  แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ กศน.ยุคใหม่  
ห่างไกลยาเสพติด 
 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 

ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

๑. ด้านวิทยากร 

 ๑.๑ มีความรู้ความสามารถในการ จ านวน 41 44 5   

 ถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 45.56 48.89 5.56   

๑.๒ มีความสามารถในการอธิบาย จ านวน 41 45 4   

เนื้อหา ร้อยละ 45.56 50.00 4.44   

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ จ านวน 42 44 4   

ฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 46.67 48.89 4.44   

๑.๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็น จ านวน 43 41 6   

เข้าใจง่าย ร้อยละ 47.78 45.56 6.67   

 



 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 

ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ๒.๑ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ จ านวน 41 40 9   

 ในการอบรม ร้อยละ 45.56 44.44 10.00   

๒.๒ ความเหมาะสมของส่ือและ จ านวน 46 36 8   

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ร้อยละ 51.11 40.00 8.89   

๒.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี จ านวน 44 37 9   

ใช้ในการอบรม ร้อยละ 48.89 41.11 10.00   

๒.๔ ความเหมาะสมของอาหารและ จ านวน 39 41 10   

เครื่องด่ืม ร้อยละ 43.33 45.56 11.11   

๒.๕ การประชาสัมพันธ์ในการจัด จ านวน 42 38 10   

การเรียนรู ้ ร้อยละ 46.67 42.22 11.11   

๒.๖ เอกสารที่ใช้ประกอบการ จ านวน 44 39 7   

จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 48.89 43.33 7.78   

๓. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรง จ านวน 44 37 9   

ตามความต้องการของท่านได้ ร้อยละ 48.89 41.11 10.00   

  ๓.๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึก จ านวน 43 36 11   

ทักษะได้ตามความคาดหวัง ร้อยละ 47.78 40 12.22   

๓.๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับ  จ านวน 42 40 8   

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 46.67 44.44 8.89   

ในการประกอบอาชีพและด าเนิน       

ชีวิตประจ าวันได้       

๓.๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียน จ านวน 39 43 8   

รู้เท่าเทียมกันเพียงใด ร้อยละ 43.33 47.78 8.89   

๓.๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึง จ านวน 45 38 7   

พอใจในกระบวนการและขั้นตอนของ ร้อยละ 50.00 42.22 7.78   

การดูงานวิชาการในครั้งนี ้       



 
 จากตารางที่  ๒  พบว่า  ความพึงพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดดังนี้ 
 ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้าน
วิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘  
และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
อบรมให้ความรู้  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง 
เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ 
 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความพึงพอใจของกระบวนการและขัน้ตอนของ

การอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือใน

เรื่อง ความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๗๘ 

          ตารางที่  ๓  แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๑ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.40 0.59 มาก 

๒ มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.41 0.58 มาก 

๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น 4.42 0.58 มาก 

๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย 4.41 0.61 มาก 

๕ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ในการอบรม 4.36 0.66 มาก 

๖ ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.42 0.65 มาก 

๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม 4.39 0.66 มาก 

๘ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 4.32 0.66 มาก 

 

 



 

 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

X  
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

๙ การประชาสัมพันธ์ในการอบรม 4.36 0.67 มาก 

๑๐ เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม 4.41 0.63 มาก 

๑๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของท่าน 4.39 0.66 มาก 

๑๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามความคาดหวัง 4.36 0.69 มาก 

๑๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 4.38 0.64 

มาก 

๑๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเพียงใด 4.34 0.64 มาก 

๑๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการและ

ขั้นตอนของการอบรมครั้งนี ้ 4.42 0.63 

มาก 

 ภาพรวมโดยเฉลี่ยทุกด้าน 4.39 0.64 มาก 

 

  จากตารางที่ ๓  พบว่า ความพึงพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพ

ติด  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๙  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 

0.๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี  ๔ 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

        การประเมินผลการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ผู้ประเมินได้สรุปผล  อภิปราย

และข้อเสนอแนะตามล าดับ  ดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒. สรุปผล  และอภิปรายผลการประเมิน 
 ๓. ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
           เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจาก
ข้อมูลการรับบริการสามารถน าไปปรับปรุงในการท าโครงการครั้งต่อไป    

สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 
 จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด ผู้ประเมินได้ด าเนินการสรุป

ประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓๓  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๗๘   ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๑๑  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น 
เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๑๑ 
         ๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดดังนี้ 
  

          ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้าน
วิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘  
และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
อบรมให้ความรู้  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง 
เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ 
 
 
 
 
 



 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด  ด้านการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความพึงพอใจของกระบวนการและขัน้ตอนของ

การอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือใน

เรื่อง ความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๗๘ 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินต่อการด าเนินโครงการ กศน.ยุคใหม่ ห่างไกล 

ยาเสพติด  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๙  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.๖๔ 
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรเพิ่มกิจกรรมกีฬา 
๒. ควรปรับสนามกีฬาฟุตซอล 

  

                               ประเมินโครงการ ณ  วันท่ี  ๑๔   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                                                               (นางฑาลินี  ลุนปุย) 

                                                      ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

                                                            (นายประมวล  ดอนอามาต) 

                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


