
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

การประเมินโครงการ 
     -วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
   เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ     -ขอบเขตของการประเมิน 
   เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลดงขวาง ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
      -วิธีการด าเนินการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ด าเนินการดังนี้ 
    • เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจ แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้กรอกแบบส ารวจ   
    ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

• วิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ด าเนินการ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้กรอกแบบส ารวจ วิเคราะห์ด้วยการหา

ความถี ่และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ วิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยใช้ความถ่ี (ƒ) หรือการวิเคราะห์เนื้อหา

     • การแปลผลข้อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลจากผลค่าเฉลี่ย 
(M) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดับ คือ 

  ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด   
    ระดับ 4 หมายถึง  มาก 

  ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง   
    ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 



   • ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้กรอกแบบส ารวจ 
    ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
           26 
           34 

 
           43 % 
           57 % 

อาชีพ 
          ข้าราชการ 
          พนักงานเจ้าหน้าที่ 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          อ่ืนๆ 

 
 
 
            60 

 
 
 
          100 % 

อายุ 
          1-10      ป ี
          11-15    ปี 
          16-20    ปี 
          20  ปีขึ้นไป 

 
              3 
            33 
            23 
              1 

 
             5 % 
           55 % 
           38 % 
             2 % 

รวม 60 100 

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) ค่าเฉลี่ย สรุปผล 

๑. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ 
1.1 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 35 20 3 2  4.47 มากที่สุด 
1.2 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลิกยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 
37 18 4 1  4.52 มากที่สุด 

1.3 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
จริงเพิ่มข้ึน 

37 15 18   4.98 มากที่สุด 

1.4 การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร
เข้าใจง่าย 

36 15 13 1  4.68 มากที่สุด 

1.5 เนื้อหาตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้ 26 27 3 4  4.25 มาก 
1.6 ควรจัดโครงการฝึกอบรมนี้อีก 49 8 2 1  4.75 มากที่สุด 
๒. ความพึงพอใจด้านระยะเวลา สถานที่จัดและอาหารว่าง 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 38 16 6   4.53 มากที่สุด 
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ 30 24 6   4.40 มากที่สุด 
2.3 ความเหมาะสมของการจัดอาหารว่าง 29 19 10 2  4.25 มากที่สุด 

ผลสรุป 4.54 มากที่สุด 



 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวม
เห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
อยากให้มีระเวลาในการอบรมเพ่ิมมากข้ึนและอยากให้มีการจัดโครงการฯที่ทะเล 
  

-สรุปผลการประเมินโครงการ 
  ผลการประเมินโครงการหลังจากด าเนินงานโดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด และมี
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้คือ 
   ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลิกยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริงเพ่ิมข้ึน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากรเข้าใจง่าย  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เนื้อหาตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้    อยู่ในระดับมาก 
ควรจัดโครงการฝึกอบรมนี้อีก    อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ   อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ความเหมาะสมของการจัดอาหารว่าง   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 


