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ส่วนที่ 3  
การถ่ายทอดความรู้และใช้ประโยชน์  

(Knowledge Transfer & Utilization) 
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ได้ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ  Google Classroom จัดขึ้นในวันที่ 18 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30น.-16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.1 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 1. อาจารย์ผู้สอน จ านวน  19  คน 
2. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จ านวน  7  คน 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  
2. ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาใช้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่มีคุณภาพ 
จ านวน 10 รายวิชา 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
ประเมินคุณภาพเพ่ือสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ทุกสาขาวิชา คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประเมินข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal data) และข้อมูลทั่วไป (Demographic data) ของผู้ตอบแบบแบบประเมิน ลักษณะ
แบบประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีข้อค าถามจ านวน 2 ค าถาม 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบความพึงพอใจในการอบรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่าน
ระบบ  Google Classroom โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึง
พอใจ มีข้อค าถามจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
   ด้านที่ 1 เปรียบเทียบก่อนและหลัง ด้านความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา จ านวน 7 ข้อ 
    ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย จ านวน 4 ข้อ 
    ด้านที่ 3 ด้านการด าเนินการ     จ านวน 4 ข้อ 
    ด้านที่ 4 ด้านวิทยากร      จ านวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นลักษณะของ
แบบสอบถาม ปลายเปิด (Open ended) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้สอนพิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 19 คน 
ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 7 คน  
 

3. วิธีการรวบรวม 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ  Google 
Classroom คือผู้สอนพิเศษ และผู้สอนประจ าโดยแจกแบบสอบถาม  ให้ผู้เข้าอบรมด้วยตนเอง และขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจรายการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และค านวณหาค่าร้อยละของแบบสอบถาม เปรียบเทียบร้อยละ เพศ ต าแหน่ง ด้านความพึงพอใจการอบรม
การเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ  Google Classroom และข้อมูลที่เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก็บ
รวบรวมเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 เกณฑ์ในการประเมิน   
 การน าแบบสอบถามความพึงพอใจในส่วนที่ 2 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนเพ่ือทราบระดับความ
พึงพอใจในการอบรมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom โดยใช้มาตรวัด
แบบมาตรวัดลิเกิร์ต (Likert’s scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ความพึงพอใจในการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ อบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom ก าหนดระดับการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิ-เคิร์ท (Likert) ได้ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2551:155)   
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจมากที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ ๕ 
  มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน เท่ากับ ๔ 
  มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ ๓ 
  มีความพึงพอใจระดับน้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ ๒ 
  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ ๑ 
 

เกณฑ์เฉลี่ยการประเมินโครงการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด 
๒๕๓๒ : ๑๑๑ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 17-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 
08.30น.-16.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.1 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 1. ผู้สอนพิเศษ  จ านวน 22  คน 
 2. ผู้สอนประจ า  จ านวน 8 คน 
 รวมทั้งหมด 30 คน 
  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  
2. ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาใช้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่มีคุณภาพ 
จ านวน 10 รายวิชา 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/การประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล
ประเมินคุณภาพเพ่ือสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ทุกสาขาวิชา คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งประเมินข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal data) และข้อมูลทั่วไป (Demographic data) ของผู้ตอบแบบแบบประเมิน ลักษณะแบบ
ประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีข้อค าถามจ านวน 2 ค าถาม 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบความพึงพอใจในการอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์  โปรดแสดงความ
คิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ มีข้อค าถามจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
   ด้านที่ 1 เปรียบเทียบก่อนและหลัง ด้านความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา จ านวน 7 ข้อ 
    ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย จ านวน 4 ข้อ 
    ด้านที่ 3 ด้านการด าเนินการ     จ านวน 4 ข้อ 
    ด้านที่ 4 ด้านวิทยากร      จ านวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นลักษณะของ
แบบสอบถาม ปลายเปิด (Open ended) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้สอนพิเศษวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 22 คน 
ผู้สอนประจ าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จ านวน 8 คน  
 

3. วิธีการรวบรวม 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าอบรมอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ คือผู้สอนพิเศษ และผู้สอน
ประจ าโดยแจกแบบสอบถาม  ให้ผู้เข้าอบรมด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจรายการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และค านวณหาค่าร้อยละของแบบสอบถาม เปรียบเทียบร้อยละ เพศ ต าแหน่ง ด้านความพึงพอใจการอบรม
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ และข้อมูลที่ เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 เกณฑ์ในการประเมิน   
 การน าแบบสอบถามความพึงพอใจในส่วนที่ 2 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนเพ่ือทราบระดับความ
พึงพอใจในการอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้มาตรวัดแบบมาตรวัดลิเกิร์ต (Likert’s scale) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ความพึงพอใจในการได้รับความรู้ความเข้าใจ อบรมพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ ก าหนดระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิ-เคิร์ท (Likert) ได้ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 
2551:155)   
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 
  มีความพึงพอใจมากที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ ๕ 
  มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน เท่ากับ ๔ 
  มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ ๓ 
  มีความพึงพอใจระดับน้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ ๒ 
  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ ๑ 
 

เกณฑ์เฉลี่ยการประเมินโครงการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด 
๒๕๓๒ : ๑๑๑ 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระดับ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ  Google Classroom จัดขึ้นในวันที่ 18 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30น.-16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ก าหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 X      แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการหาค่าสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึง
พอใจ จากผู้เข้ารับบริการระบบงานทะเบียนผ่านเครือข่ายทั้งหมด (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551: 159) ดังสูตร 
 จ านวนผู้ตอบ  

 จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

 1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean: X) เป็นการหาค่าเฉลี่ยกับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการตอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ผลรวมทั้งหมดของข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึง 
พอใจกับจ านวนข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553 :34, 60) ดังสูตร   

                                           สูตร x = ∑x 

 เมื่อ    x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ∑X แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล        
  n   แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เป็นการหาค่าความ 
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้เข้าใช้งานโดยมีการแจกแจงความถ่ี ดังสูตร   

 สูตร S =  

 

  เมื่อ S     แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
  f          แทน จ านวนผู้เข้าร่วมใช้งาน 
  ∑X       แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  (∑X)2   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 
  n         แทน จ านวนผู้เข้าร่วมใช้งานทั้งหมด    
2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X100 ร้อยละ 

n 

n∑£x2-( n∑£x2) 

n(n-1) 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ ต าแหน่ง 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
6 
20 

 
23.1 
76.9 

รวม 26 100.0 
2. ต าแหน่ง 
    2.1 ผู้สอนพิเศษ 
    2.2 ผู้สอนประจ า 
    2.3 บุคลากร 

 
16 
7 
3 

 
61.5 
26.9 
11.5 

รวม 26 100.0 
 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์” ปี 2563 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  20 คน (ร้อยละ 76.9) ต าแหน่ง ผู้สอนพิเศษ มีจ านวน 16 คน  (ร้อยละ 
61.5) รองลงมา ผู้สอนประจ า มีจ านวน 7 คน (รอ้ยละ 26.9)  ฯลฯ  
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ 
ร ะ ดั บ        
ความพึงพอใจ 

ด้านที่ 1 เปรียบเทียบก่อนและหลัง ด้านความรู้ ความ
เข้าใจของเนื้อหาวิชา 
1.1 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Google 
Classroom 
1.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ Google Classroom 
1.3 กระบวนการพัฒนา Google Classroom 
1.4 การสร้างสรรค์ Google Classroom 
1.5 การเขียนแผนโดยใช้ Google Classroom 
1.6 การจัดการเรียนการสอนแบบ Google classroom 
1.7 กระบวนการประเมินผลการเรียนบุรณาการ Google 
Classroom 

 
 
4.26 
4.42 
4.26 
4.23 
4.19 
4.30 
4.38 

 
 
.666 
.577 
.452 
.587 
.633 
.549 
.637 

 
 
85.2 
88.4 
85.2 
84.6 
83.8 
86.0 
87.6 
 

 
 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

รวม 4.29 .59 85.8 พอใจมาก 
รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        

ความพึงพอใจ 
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ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการ
บรรยาย 
2.1 เนื้อหาวิชาที่อบรมสามารถน าไปบูรณาการสอนได้ 
2.2 มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันและอนาคต 
2.3 วัสดุฝึกมีคุณภาพและจ านวนเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ 
2.4 โดยภาพรวมแล้วความรู้ที่ได้จากการอบรมมีประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
4.30 
4.38 
 
4.23 
4.50 

 
 
.549 
.496 
 
.514 
.509 
 

 
 
86.0 
87.6 
 
84.6 
90.0 

 
 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

รวม 4.35 .52 87.0 พอใจมาก 
รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        

ความพึงพอใจ 
ด้านที่ 3 ด้านการด าเนินการ 
3.1 ห้องที่ใช้ในการอบรมมีแสงสว่าง เสียง ความสะอาด
และบรรยากาศด ี
3.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเอกสารที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมี
ความพร้อมและเพียงพอ 
3.3 การจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความ
เหมาะสม 
3.4 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการอบรม 

 
4.46 
 
4.42 
 
4.46 
 
4.53 

 
.581 
 
.503 
 
.581 
 
.508 

 
89.2 
 
88.4 
 
89.2 
 
90.6 

 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 
 
พอใจมากที่สุด 

รวม 4.46 .543 89.2 พอใจมาก 
รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        

ความพึงพอใจ 
ด้านที่ 4 ด้านวิทยากร 
4.1 มีการวางแผน เตรียมการ บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ 
4.2 มีเทคนิค วิธีการฝึกอบรมในการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะ 
4.3 มีความม่ันใจและมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย 
4.4 ใช้สื่อและเอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
และมีความเหมาะสม 
4.5 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นและซักถามปัญหา 
4.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อวิทยากรเพียงใด 

 
4.38 
4.53 
 
4.46 
4.38 
 
4.30 
 
4.19 

 
.637 
.508 
 
.508 
.637 
 
.788 
 
.749 

 
87.6 
90.6 
 
89.2 
87.6 
 
86.0 
 
83.8 

 
พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด 
 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 

รวม 4.37 .638 87.4 พอใจมาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าอบรม 4.36 .573 87.2 พอใจมาก 
 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์” ปี 2563 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36 (ร้อยละ 87.2) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านหรือราย
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ข้อพบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์” 
ปี 2563 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom มีความพึงพอใจใน
ด้านการด าเนินการ หรือ ข้อค าถาม ห้องที่ใช้ในการอบรมมีแสงสว่าง เสียง ความสะอาดและบรรยากาศดี ,
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเอกสารที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความพร้อมและเพียงพอ และการจัดเลี้ยงอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 (ร้อยละ 89.2) ฯลฯ 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. อยากให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาใหม่ เพ่ือสามารถต่อ
ยอดได ้
2. ควรให้การสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องโน๊ตบุ๊คส์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือ
ผู้สอนหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ในวิทยาลัยได้ เพราะผู้สอนบางท่านจ ากัดในเรื่องอุปกรณ ์
 3. ควรมีการจัดอบรมให้นักศึกษาด้วย เพราะจะเป็นเรื่องยากถ้าจะให้การอบรมสัมฤทธิ์ผล 
 4. เป็นการอบรมที่ดีมากๆ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณวิทย
บริการที่ได้จากการอบรมท่ีดี และเพ่ิมความรู้ให้กับผู้สอนประจ าและผู้สอนพิเศษ 
 5. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้  
 6. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากข้ึน 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 17-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 
08.30น.-16.00น. ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ก าหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 X      แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการหาค่าสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึง
พอใจ จากผู้เข้าอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ทั้งหมด (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551: 159) ดังสูตร 
 
 จ านวนผู้ตอบ  

 จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

 1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean: X) เป็นการหาค่าเฉลี่ยกับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการตอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ผลรวมทั้งหมดของข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความพึง 
พอใจกับจ านวนข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553 :34, 60) ดังสูตร   

                                           สูตร x = ∑x 

 เมื่อ    x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

X100 ร้อยละ 

n 
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  ∑X แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล        
  n   แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เป็นการหาค่าความ 
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้เข้าใช้งานโดยมีการแจกแจงความถ่ี ดังสูตร   

 สูตร S =  

 

  เมื่อ S     แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
  f          แทน จ านวนผู้เข้าร่วมใช้งาน 
  ∑X       แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  (∑X)2   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 
  n         แทน จ านวนผู้เข้าร่วมใช้งานทั้งหมด    
 

2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ ต าแหน่ง 
 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
12 
18 

 
40 
60 

รวม 30 100 
2. ต าแหน่ง 
    2.1 ผู้สอนพิเศษ 
    2.2 ผู้สอนประจ า 
    2.3 บุคลากร 

 
17 
8 
5 

 
56.7 
26.7 
16.7 

รวม 30 100 
 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์” ปี 2563 กิจกรรมอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  18 
คน (ร้อยละ 60) ต าแหน่ง ผู้สอนพิเศษ มีจ านวน 17 คน  (ร้อยละ 56.7) รองลงมา ผู้สอนประจ า มีจ านวน 
8 คน (ร้อยละ 26.7)  ฯลฯ  

n∑£x2-( n∑£x2) 

n(n-1) 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ 
ร ะ ดั บ        
ความพึงพอใจ 

ด้านที่ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ 
1.1 การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ 
1.2 ล าดับ/ขั้นตอนในการจัดอบรม 
1.3 ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการด าเนินอบรม 

 
4.73 
4.53 
4.56 

 
.520 
.730 
.568 

 
94.6 
90.6 
91.2 

 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 

รวม 4.61 .61 92.20 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        
ความพึงพอใจ 

ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ 
2.1 การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 
2.2 ความกระตือรือร้น รวดเร็วของเจ้าหน้าที่โครงการ 
2.3 สามารถชี้แจงข้อสงสัย แนะน า การตอบค าถาม 
ช่วยเหลือบทเรียน 
2.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง/การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

 
4.43 
4.60 
4.03 
 
4.43 

 
.568 
.563 
.927 
 
.568 

 
88.6 
92.0 
80.60 
 
8860 

 
พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 
 

รวม 4.37 .66 87.40 พอใจมาก 
รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        

ความพึงพอใจ 
ด้านที่ 3 ด้านอบรม 
3.1 ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้ 
3.2 วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ตามล าดับ
ขั้นตอนและชัดเจน 
3.3 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 

 
4.46 
4.23 
 
4.33 

 
.571 
.568 
 
.711 

 
89.20 
84.60 
 
86.60 

 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 
พอใจมาก 

รวม 4.34 .62 86.80 พอใจมาก 
รายการประเมิน X  S.D. ร้อยละ ร ะ ดั บ        

ความพึงพอใจ 
ด้านที่ 4 ด้านบทเรียน 
4.1 การพัฒนาการเรียนออนไลน์มีความยากง่าย 
4.2 การออกแบบสื่อและออกแบบบทเรียน 
4.3 ปุ่มเมนูในบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้
ชัดเจน 
4.4 มีความสะดวกในการเรียนรู้ 
4.5 การน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 
4.63 
4.50 
4.46 
 
4.53 
4.66 

 
.556 
.629 
.507 
 
.571 
.479 

 
92.60 
90.00 
89.20 
 
90.60 
93.20 

 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมากที่สุด 
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รวม 4.56 .55 91.20 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 
 

ด้านที่ 5 ส่วนสรุปโครงการ 
5.1 ท่านสามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
5.2 ท่านสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
5.3 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ 

 
4.60 
4.46 
4.60 

 
.498 
.628 
.498 

 
92.00 
89.20 
92.00 

 
พอใจมากที่สุด 
พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด 

รวม 4.55 .54 91.00 พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าอบรม 4.49 .60 89.80 พอใจมาก 
 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียน
ออนไลน์” ปี 2563 ในกิจกรรมอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.49 (ร้อยละ 89.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านหรือรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในด้านบทเรียน พอใจระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 (ร้อยละ 93.20) 
รองลงมา ด้านส่วนสรุปโครงการ คือสามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ได้ มี
ความพอใจมากที่สุดเช่นกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 (ร้อยละ 91.00) ฯลฯ 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1. สรุปผลการด าเนินการ กิจกรรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google 
Classroom 
ผลการประเมินโครงการในกิจกรรมอบรมการเรียนรู้หลักสูตรอนุปริญญาผ่านระบบ Google Classroom 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 สรุปในภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 4.36  โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละด้านดังนี้  
ด้านเปรียบเทียบก่อนและหลัง ด้านความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.29 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
ด้านด้านเนื้อหาวิชา ทักษะ และสื่อประกอบการบรรยาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับ ดี 
ด้านการด าเนินการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.46 อยู่ในระดับ ดี 
ด้านวิทยากร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.37  อยู่ในระดับ ดี 
 
2. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.1 ผู้สอนพิเศษ ผู้สอนประจ า และบุคลากร สามารถน าไปใช้เครื่องมือ Google Classroom 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์และ
แก้ปัญหาในความไม่พร้อมของห้องเรียนปกติ 
 
 
3. ปัญหาและอุปสรรค 
 3.1 ผู้สอนบางท่านยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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 3.2 ผู้เข้าอบรมมาน้อยเนื่องจากผู้เข้าอบรมหรือผู้สอนอยู่ไกล ท าให้ล าบากในการเดินทางไกล 
 

กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินการ กิจกรรมอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
ผลการประเมินโครงการในกิจกรรมอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 สรุปใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 4.49 (ค่าร้อยละ 89.80)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ หัวข้อ การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ  ล าดับ/
ขั้นตอนในการจัดอบรม  และช่วงเวลา/ระยะเวลาในการด าเนินอบรมความเข้าใจของเนื้อหาวิชา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  4.61 (ค่าร้อยละ 92.20) อยู่ในระดับ ดีมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ หัวข้อ การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ความกระตือรือร้น รวดเร็ว 
ของเจ้าหน้าที่โครงการ สามารถชี้แจงข้อสงสัย แนะน า การตอบค าถาม ช่วยเหลือบทเรียน ความเหมาะสมใน
การแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง/การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (ค่าร้อยละ 87.40) อยู่ใน
ระดับ ดี 
ด้านอบรม หัวข้อ ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอด 
ความรู้ตามล าดับขั้นตอนและชัดเจน มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
(ค่าร้อยละ 86.80) อยู่ในระดับ ดี 
ด้านบทเรียน หัวข้อ การพัฒนาการเรียนออนไลน์มีความยากง่าย  การออกแบบสื่อและ 
ออกแบบบทเรียน ปุ่มเมนูในบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน  มีความสะดวกในการเรียนรู้  
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ค่าร้อยละ 91.20) อยู่ในระดับ ดี
มาก 
  ด้านส่วนสรุปโครงการ หัวข้อ ท่านสามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  ท่าน
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้  ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 (ค่าร้อยละ 91.00) อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

2. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.1 ผู้สอนพิเศษ ผู้สอนประจ า และบุคลากร สามารถน าบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
 3.1 ผู้สอนบางท่านยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 3.2 ผู้เข้าอบรมมาน้อยเนื่องจากผู้เข้าอบรมหรือผู้สอนอยู่ไกล ท าให้ล าบากในการเดินทางไกล 
 
 
 

 


