
สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน นักศึกษา 

วันที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิอีสาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 

 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

            บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา มี 
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ  ให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการท าโครงงาน   
และเพื่อนักศึกษาน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ท่ัวไป  จ านวน  ๙๐  คน  ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง ได้รับงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๒๐,๙๐๐.-บาท(สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 การด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ในวัน ๒๖  กรกฎาคม   
๒๕๖๑   ระยะเวลา ๑  วัน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานอ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร   

จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา สรุปผล 
การประเมิน  ดังนี ้

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย    
คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๖๗   ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓๓  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อย
ละ  ๗๐ 

๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน
นักเรียนนักศึกษา   รายละเอียดดังนี้ 
  

        ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน
นักศึกษา   ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๕๖  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา  
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความ
เหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 
 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา  
ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนเนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความ
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวัน  ได้รับโอกาสในการเรียน
รู้เท่าเทียมกัน  และความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการดูงานวิชาการในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  
๗.๗๘ 



 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน
นักศึกษา ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๕  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 
0.๖๗ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ควรจัดกิจกรรมในตัวอาคาร 

 ๒. เพิ่มใบความรู้ในแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 การจัดกิจกรรม  กศน.เป็นการให้บริการกับผู้เรียน  ผู้รับบริการ  และชุมชน  ในหลายลักษณะเพื่อให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรม กศน.  ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและชุมชน

อย่างมีคุณภาพ  จึงควรมีการประเมินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะ 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  จังหวัด
มุกดาหาร  โดยด าเนินการตั้งแต่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนนวมนิทราชูทิศอีสาน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
 รายงานการประเมินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา นี้  สามารถน ามาเป็น
บทเรียนและพัฒนาในการจัดกิจกรรม กศน.  ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ  ซึ่งสามารถด าเนินการจัด 
กศน. ได้อย่างครบวงจร (PDCA) 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ท่ีจะบ่งบอกถึง
การบรรลุ  วัตถุประสงค์ของโครงการและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน.  ท้ังในการบริหารงาน  การ
พัฒนาคน  และการท างานท่ีตรงความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย 

 

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 าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล     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 ำ 

ความเป็นมา 

            หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ เช่น มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข มีความรู้พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กพช. ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักท า เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
โดยนักศึกษาสามารถเลือกท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือความถนัด เน้นการน าความรู้
ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงมีการปลูกฝังลักษณะอันพึ่งประสงค์ ในแต่ละระดับการศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานทักษะ
วิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐในการน า
สังคมไทยไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนา 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ 
๒. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการท าโครงงาน   
๓. เพื่อนักศึกษาน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ขอบเขตของโครงกำร 

๑. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ผู้ประเมินก าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน 

นักศึกษา ดังนี้ 
   ๑. วิทยากร 
  ๒. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ๓. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ๒.  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินได้แก่  ประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดู 
งานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา  จ านวน  ๙๐ คน  

๑ 



  

๓. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

                ระยะเวลาด าเนินการประเมิน ระหวา่งวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑   
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ 
๒.นักศึกษามีทักษะทางด้านการท าโครงงาน   
๓.นักศึกษาน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



ตอนท่ี  ๒ 

วิธีด ำเนินกำร 

วิธีด ำเนินกำร 

 ในการประเมินผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ผู้ประเมินได้
ก าหนดวิธีการประเมินตามหัวข้อ  ดังนี้ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  ๙๐  คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ใน

ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินผล  

 ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป 

 ตอนท่ี ๒  ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 

 ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ประเมินโครงการศึกษาดูงานการทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนกัศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีแจก

แบบประเมนิในครั้งนี้  รวมท้ังส้ิน  ๙๐  คน  เก็บคืนรวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน   ๙๐  คน    

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ประเมินได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ

ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือทุกฉบับ 

 ๒. ตรวจสอบและให้คะแนนแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลท่ีสมบูรณ์  และลงรหัสในแบบรายการของ

แบบสอบถามเพื่อประเมินผล  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 
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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 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 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  =     
 

)1(

2
2



 
nn

xxn
 

   เมื่อ  S แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จ านวนคู่ท้ังหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
          x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
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ตอนท่ี  ๓ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การประเมินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนกัศึกษา ผู้ประเมินได้ด าเนินการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลล าดับ  ดังนี้ 
  ๑. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมายข้อมูล  ผู้ประเมินได้ก าหนดสัญลักษณ์  ท่ีใช้ในการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
    X   แทน  ค่าเฉล่ีย 
    S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแทนแบบสอบถาม 
   ๒.วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน
นักศึกษา 
   ๓. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
    เพศชาย 
    เพศหญิง 
          รวม 

 
50 
40 
๙๐ 

 
55.56 
44.44 
๑๐๐ 

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

 
28 
33 
26 
3 
- 
- 

๙๐ 

 
31.11 
36.67 
28.89 
3.33 

- 
- 

๑๐๐ 
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สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๓. การศึกษา 
      ประถม 
      ม.ต้น 
      ม.ปลาย 
       รวม 

 
20 
39 
31 
๙๐ 

 
22.22 
43.33 
34.44 
๑๐๐ 

๔. อาชีพ   
      รับจ้าง 13 14.44 
      ค้าขาย 3 3.33 
      เกษตรกรรม 63 70.00 
      อื่น ๆ  11 12.33 
      รวม ๙๐ ๑๐๐ 

  

       จากตารางท่ี ๑  ผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๖ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๖๗   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓๓  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐ 
 ๒. ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 
 ตำรำงที่  ๒  แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการ
ผลงานนักเรียนนักศึกษา 
 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 

ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

๑. ด้ำนวิทยำกร 

 ๑.๑ มีความรู้ความสามารถในการ จ านวน 37 44 9   

 ถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 41.11 48.89 10.00   

๑.๒ มีความสามารถในการอธิบาย จ านวน 41 39 10   

เนื้อหา ร้อยละ 45.56 43.33 11.11   

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ จ านวน 36 41 13   

ฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 40.00 45.56 14.44   

๑.๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็น จ านวน 35 40 15   

เข้าใจง่าย ร้อยละ 38.89 44.44 16.67   
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ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 
ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๒. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 ๒.๑ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ จ านวน 41 40 9   

 ในการศึกษาดูงาน ร้อยละ 45.56 44.44 10.00   

๒.๒ ความเหมาะสมของส่ือและ จ านวน 46 36 8   

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน ร้อยละ 51.11 40.00 8.89   

๒.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี จ านวน 44 37 9   

ใช้ในการศึกษาดูงาน 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 47 31 12   

จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 52.22 34.44 13.33   

๓. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรง จ านวน 45 31 12   

ตามความต้องการของท่านได้ ร้อยละ 50.00 34.44 13.33   
  ๓.๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึก จ านวน 43 36 11   
ทักษะได้ตามความคาดหวัง ร้อยละ 47.78 40 12.22   
๓.๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับ  จ านวน 42 41 7   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 46.67 45.56 7.78   
ในการประกอบอาชีพและด าเนิน       
ชีวิตประจ าวันได้       
๓.๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียน จ านวน 39 44 7   

รู้เท่าเทียมกันเพียงใด ร้อยละ 43.33 48.89 7.78   

๓.๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึง จ านวน 45 38 7   

พอใจในกระบวนการและขั้นตอนของ ร้อยละ 50.00 42.22 7.78   

การดูงานวิชาการในครั้งนี ้       
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 จำกตำรำงที่  ๒  พบว่ำ  ควำมพึงพอใจ  ต่อกำรด ำเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน
นักเรียนนักศึกษา รายละเอียดดังนี ้
 ด้ำนวิทยำกร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน
นักศึกษา)  ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๕๖  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
  

 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความ
เหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 
 

 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา 

ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนเนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความ

ต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความรู้และ

ทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวัน  ได้รับโอกาสในการเรียน

รู้เท่าเทียมกัน  และความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการดูงานวิชาการในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  

๗.๗๘ 

          ตำรำงที่  ๓  แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน

นักเรียนนักศึกษา 
 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

X  
 

S.D. 
ระดับความคิดเห็น 

๑ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.31 0.64 มาก 

๒ มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.34 0.67 มาก 

๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น 4.26 0.69 มาก 

๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย 4.22 0.71 มาก 

๕ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.36 0.66 มาก 

๖ ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.42 0.65 มาก 

๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.39 0.66 มาก 

๘ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 4.32 0.66 มาก 
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ท่ี 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

 

X  

 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

๙ การประชาสัมพันธ์ในการศึกษาดูงาน 4.36 0.67 มาก 

๑๐ เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาดูงาน 4.39 0.71 มาก 

๑๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของท่าน 4.37 0.71 มาก 

๑๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามความคาดหวัง 4.36 0.69 มาก 

๑๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

4.39 0.63 มาก 

๑๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเพียงใด 4.36 0.62 มาก 

๑๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการและ

ขั้นตอนของการศึกษาดูงานวิชาการครั้งนี ้

4.42 0.63 มาก 

 ภำพรวมโดยเฉลี่ยทุกด้ำน 4.35 0.67 มาก 

 

  จำกตำรำงที่ ๓  พบว่า ความพึงพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน

นักเรียนนักศึกษา  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๕  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.๖๗ 
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ตอนท่ี  ๔ 

สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

        การประเมินผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา ผู้ประเมินได้สรุปผล  

อภิปรายและข้อเสนอแนะตามล าดับ  ดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒. สรุปผล  และอภิปรายผลการประเมิน 
 ๓. ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
           เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา 
ซึ่งจากข้อมูลการรับบริการสามารถน าไปปรับปรุงในการท าโครงการครั้งต่อไป    

สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 

 จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา 

ผู้ประเมินได้ด าเนินการสรุปประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย    
คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๖๗   ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓๓  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อย
ละ  ๗๐ 

๒. วิเคราะหร์้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อกำรด ำเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงาน
นักเรียนนักศึกษา   รายละเอียดดังนี้ 
  

        ด้ำนวิทยำกร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน
นักศึกษา   ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๕๖  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
  

 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา  
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความ
เหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ 
 

๑0 



 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา  

ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนเนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความ

ต้องการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง ความรู้และ

ทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวัน  ได้รับโอกาสในการเรียน

รู้เท่าเทียมกัน  และความพึงพอใจของกระบวนการและขั้นตอนของการดูงานวิชาการในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  

๗.๗๘ 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการศึกษาดูงานทักษะวิชาการผลงานนักเรียน

นักศึกษา ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๓๕  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 

0.๖๗ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  ควรจัดกิจกรรมในตัวอาคาร 

 ๒. เพิ่มใบความรู้ในแต่ละกิจกรรม 

 

                               ประเมินโครงการ ณ  วันท่ี  ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 

 

 

                                                               (นางฑาลินี  ลุนปุย) 

                                                      ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

                                                            (นายประมวล  ดอนอามาต) 

                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

 
 

๑1 


