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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัมุกดาหาร 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

            บทสรุปผู้บริหาร โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณประโยชน์ วิธีการอนุรักษ์ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในชุมชนของตนเองและปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อ าเภอหนองสูง  จ านวน  
๘๐  คน  ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง ได้รับงบประมาณ เพื่อ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จ านวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
            การด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในวัน ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
ระยะเวลา ๑  วัน ณ สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่ – ถ  าผาน  าทิพย์  บ้านภู  ต าบลบ้านเป้า   อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร   

จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สรุปผล 
การประเมิน  ดังนี  

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    
คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕   ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๕๐  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ 
       ๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดดังนี้ 
  

           ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้    คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมิน
คือในเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
                  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือโดยภาพรวมในกระบวนการ

และขั้นตอนของการฝึกอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของ

แบบประเมินคือในเรื่อง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๐ 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๔๓  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.๖๒ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  สถานท่ีเหมาะกับการอบรมมาก ขอเพิ่มห้องน้ าให้ใกล้กับท่ีอบรม 

         ๒.  ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งการส าหรับเดินส ารวจป่าให้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 การจัดกิจกรรม  กศน.เป็นการให้บริการกับผู้เรียน  ผู้รับบริการ  และชุมชน  ในหลายลักษณะเพื่อให้
การด าเนินการจัดกิจกรรม กศน.  ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ  จึงควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร  โดยด าเนินการตั งแต่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ  สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ผาน  าทิพย์   
บ้านภู  ต าบลบ้านเป้า  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนี   สามารถน ามา
เป็นบทเรียนและพัฒนาในการจัดกิจกรรม กศน.  ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ  ซึ่งสามารถ
ด าเนินการจัด กศน. ได้อย่างครบวงจร (PDCA) 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง  จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี ท่ีจะบ่ง
บอกถึงการบรรลุ  วัตถุประสงค์ของโครงการและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน.  ทั งในการ
บริหารงาน  การพัฒนาคน  และการท างานท่ีตรงความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี ด้วย 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้า 

 บทสรุปผู้บริหาร 

 ค้าน้า 

 สารบัญ 

 ตอนที่ ๑ บทนา้         1 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ       1 
  ขอบเขตของโครงการ       ๒ 
  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      ๒ 
 ตอนที่ ๒  วิธีด้าเนนิการ        ๓ 
  ขั นตอนการท 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 าส่ังคณะกรรมด าเนินโครงการ 
     ๕. แบบประเมินพึงพอใจ 
  ๖. คณะผู้จัดท า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ตอนท่ี  ๑ 

บทน า 

ความเป็นมา 

             ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล ทั ง
ทางตรงและทางอ้อม และ ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันนับวันท่ีจะเส่ือมโทรมลงไปทุกที ด้วยการกระท าของมนุษย์ท่ี
ขาดจิตส านึก  ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ มากมายตามมา เช่น เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ และสังคม 

            ดังนั นเพื่อ ให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยาวนาน
ต่อมนุษย์ ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้สวยงาม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพจิต ท าให้จิตใจและมีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ นโดยทักษะชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์เรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด เพื่อลดภาวะโลกร้อน / กระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาเมื่อพลังงานขาดแคลน ฯลฯ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
นโยบาลรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม และการจัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง   ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน
การพัฒนากลุ่มเยาวชนนักศึกษาการศึกษา กศน. ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ในการน าความรู้ ไปใช้ใน
ครอบครัว ชุมชนของตนเองต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณประโยชน์ วิธีการอนุรักษ์ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในชุมชนของตนเองได้ 

4.2  เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

๑ 



ขอบเขตของโครงการ 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้ประเมินก าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ดังนี  
   ๑. วิทยากร 
  ๒. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

  ๓. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

๒.  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินได้แก่  ประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน  ๘๐ คน  

๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                ระยะเวลาด าเนินการประเมิน ในวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านคุณประโยชน์ วิธีการอนุรักษ์ การน าไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในชุมชนของตนเองได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 
ตอนท่ี  ๒ 

วิธีด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ 
 ในการประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู้ประเมิน
ได้ก าหนดวิธีการประเมินตามหัวข้อ  ดังนี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  ๘๐  คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินผล  

 ตอนท่ี ๑  สถานภาพทั่วไป 

 ตอนท่ี ๒  ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 

 ตอนท่ี ๓  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี

แจกแบบประเมินในครั้งนี้  รวมท้ังส้ิน  ๘๐  คน  เก็บคืนรวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน   ๘๐  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 

๓ 



  
 

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 านวนความถ่ีทั งหมด 
 

  ๑.๒  ค่าเฉล่ีย  (Arihmetic  Mean) 

           X    =     
n

x  

         เมื่อ         X    แทน  ค่าเฉล่ีย 
                  x  แทน  ผลรวมทั งหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

               n          แทน  ผลรวมทั งหมดของความถ่ีซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูล  
                                                        ทั งหมด  
  ๑.๓  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
    

                       S  =     
 

)1(

2
2



 
nn

xxn
 

   เมื่อ  S แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จ านวนคู่ทั งหมด 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
            x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของ 
 

๔ 



 
ตอนท่ี  ๓ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ผู้ประเมินได้ด าเนินการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลล 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 าดับขั นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแทนแบบสอบถาม 
   ๒.วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
   ๓. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ฯ  จ านวน  ๘๐  คน รายละเอียด  ดังนี้ 
ตารางท่ี  ๑ แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
    เพศชาย 
    เพศหญิง 
          รวม 

 
39 
41 
๘๐ 

 
48.75 
51.25 
๑๐๐ 

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

 
24 
41 
12 
3 
- 

8๐ 

 
30.00 
51.25 
15.00 
3.75 

- 
๑๐๐ 

๕ 



 
 

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

 
17 
34 
29 
8๐ 

 
21.25 
42.50 
36.25 
๑๐๐ 

๔. อาชีพ   
      รับจ้าง 11 13.75 
      ค้าขาย 4 5.00 
      เกษตรกรรม 54 67.50 
      อื่น ๆ  11 13.75 
      รวม ๘๐ ๑๐๐ 

  
 

       จากตารางท่ี ๑  ผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕  
ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๕๐  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ 
 ๒. ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ 
 ตารางที่  ๒  แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานทักษะ
วิชาการผลงานนักเรียนนักศึกษา 
 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 

ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

๑. ด้านวิทยากร 

 ๑.๑ มีความรู้ความสามารถในการ จ านวน 44 33 3   

 ถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 55.00 41.25 3.75   

๑.๒ มีความสามารถในการอธิบาย จ านวน 41 34 5   

เนื้อหา ร้อยละ 51.25 42.50 6.25   

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ จ านวน 36 38 6   

ฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 45.00 47.50 7.50   

๑.๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็น จ านวน 35 38 7   

เข้าใจง่าย ร้อยละ 43.75 47.50 8.75   

 

๖ 



 
 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวน 

ร้อยละ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ๒.๑ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ จ านวน 37 36 7   

 ในการอบรม ร้อยละ 46.25 45.00 8.75   

๒.๒ ความเหมาะสมของส่ือและ จ านวน 42 30 8   

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ร้อยละ 52.50 37.50 10.00   

๒.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี จ านวน 41 35 4   

ใช้ในการอบรม ร้อยละ 51.25 43.75 5.00   

๒.๔ ความเหมาะสมของอาหารและ จ านวน 38 37 5   

เครื่องด่ืม ร้อยละ 47.50 46.25 6.25   

๒.๕ การประชาสัมพันธ์ในการจัด จ านวน 41 32 7   

การเรียนรู ้ ร้อยละ 51.25 40.00 8.75   

๒.๖ เอกสารที่ใช้ประกอบการ จ านวน 42 30 8   

จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 52.50 37.50 10.00   

๓. ด้านการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรง จ านวน 41 33 6   

ตามความต้องการของท่านได้ ร้อยละ 51.25 41.25 7.50   

  ๓.๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึก จ านวน 38 34 8   

ทักษะได้ตามความคาดหวัง ร้อยละ 47.50 42.50 10.00   

๓.๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับ  จ านวน 39 36 5   

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 48.75 45.00 6.25   

ในการประกอบอาชีพและด าเนิน       

ชีวิตประจ าวันได้       

๓.๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียน จ านวน 39 37 4   

รู้เท่าเทียมกันเพียงใด ร้อยละ 48.75 46.25 5.00   

๓.๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึง จ านวน 45 30 5   

พอใจในกระบวนการและขั้นตอนของ ร้อยละ 56.25 37.50 6.25   

การอบรมในครั้งนี ้       

๗ 



 

 

 จากตารางที่  ๒  พบว่า  ความพึงพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี ้
 ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้    คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมิน
คือในเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือโดยภาพรวมในกระบวนการ

และขั้นตอนของการฝึกอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของ

แบบประเมินคือในเรื่อง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๐ 

          ตารางที่  ๓  แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

๑ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.51 0.57 มากท่ีสุด 

๒ มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.45 0.61 มาก 

๓ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น 4.38 0.62 มาก 

๔ ตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย 4.35 0.63 มาก 

๕ ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.38 0.64 มาก 

๖ ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.43 0.67 มาก 

๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาดูงาน 4.46 0.59 มาก 

๘ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องด่ืม 4.41 0.61 มาก 

๘ 



 

 

 

ท่ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

X  
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

๙ การประชาสัมพันธ์ในการศึกษาดูงาน 4.43 0.65 มาก 

๑๐ เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาดูงาน 4.43 0.67 มาก 

๑๑ เนื้อหาวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของท่าน 4.44 0.63 มาก 

๑๒ ได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามความคาดหวัง 4.38 0.66 มาก 

๑๓ ความรู้และทักษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 4.43 0.61 

มาก 

๑๔ ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเพียงใด 4.44 0.59 มาก 

๑๕ โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการและ

ขั้นตอนของการอบรมครั้งนี ้ 4.50 0.61 

มากท่ีสุด 

 ภาพรวมโดยเฉลี่ยทุกด้าน 4.43 0.62 มาก 

 

  จากตารางที่ ๓  พบว่า ความพึงพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๔๓  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 
 

ตอนท่ี  ๔ 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

        การประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู้ประเมินได้

สรุปผล  อภิปรายและข้อเสนอแนะตามล าดับ  ดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒. สรุปผล  และอภิปรายผลการประเมิน 
 ๓. ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
           เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ซึ่งจากข้อมูลการรับบริการสามารถน าไปปรับปรุงในการท าโครงการครั งต่อไป    

สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 
 จากการศึกษาสภาพการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ผู้ประเมินได้ด าเนินการสรุปประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๙๐  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    
คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕  ซึ่งส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  ๒๐ – ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒๕   ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๕๐  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ 

๒. วิเคราะห์ร้อยละความพึงพอใจต่อพอใจ  ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดดังนี ้

  

           ด้านวิทยากร 
        จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ด้านวิทยากร พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๐๐  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมินคือในเรื่อง มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้    คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ 
  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
                 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในส่วนความเหมาะสมของส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐   และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของแบบประเมิน
คือในเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
 
 

๑๐ 



 
 
 
 

 ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
                  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือโดยภาพรวมในกระบวนการ

และขั้นตอนของการฝึกอบรมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕  และมีความพึงพอใจท่ีในช่วงท่ีน้อยท่ีสุดของ

แบบประเมินคือในเรื่อง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๐ 

 ๓. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ภาพรวมในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ  ๔.๔๓  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.๖๒ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  สถานท่ีเหมาะกับการอบรมมาก ขอเพิ่มห้องน้ าให้ใกล้กับท่ีอบรม 

 ๒.  ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายส าหรับเดินส ารวจป่าให้มากขึ้น 

 

 

                               ประเมินโครงการ ณ  วันท่ี  ๑๔   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

                                                       (นางสาวศรีวรรณ  ช่วยลักษณ์) 

                                                                    ครู 

 

 

 

                                                            (นายประมวล  ดอนอามาต) 

                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองสูง 

 
 

๑๑ 


