
1 
 

 

 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพือ่การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี่ดา้นพสัดุ 
การเงินและบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัขอนแก่น                         

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

โทร. Fax 043 239 256  
 

 



2 
 

                                                 -ก- 

               สารบญั 

 

คาํนาํ           ก 

สารบัญ                      ข 

     บทสรปุสาํหรับผู้บริหาร        1 

บทที่ 1           2 

     ระเบียบวิธกีารตดิตามและประเมินผล       2  

บทที่ 2           5 

    การวิเคราะห์ข้อมูล         5 

บทที่ 3                     10  

   สรปุ อภิปรายและข้อเสนอแนะ                           10                                 

ภาคผนวก            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



3 
 

- ข - 
คาํนาํ 

 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหาร 
จดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว่างวนัท่ี 20–24  กรกฎาคม  2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจในระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบติัและนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติังานในหน่วยงานได ้  ดงันั้น  เพื่อ
ตอ้งการทราบระดบัความรู้ก่อนและหลงั ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  กองแผนและ
งบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จึงทาํการติดตามและประเมินผลโครงการดงักล่าว  ซ่ึงผลท่ีได้
จากการประเมินจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สําหรับพฒันาโครงการ
ฝึกอบรม ฯ ในคร้ังต่อไป  
  

  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ 
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 
ขอนขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในเอกสารน้ี จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูส้นใจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
กนัยายน 2555 
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สรุปสําหรับผู้บริหาร 

            องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้าํเนินการจดัฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ระหวา่งวนัท่ีวนัท่ี  20 - 24 กรกฎาคม 2555    กองแผนและงบประมาณ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ไดท้าํการติดตามและประเมินผล โดยการวดั
ระดบัความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ประเมินความพงึพอใจผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จากการติดตามและ
ประเมินผลพบวา่ 

            1. กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย จาํนวน 78 ราย ชาย 11 ราย อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี จาํนวน 36 ราย มากท่ีสุด 
เป็นเจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 61 ราย มากท่ีสุด  

            2. ความรู้ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x ) = 2.10 หลงัการฝึกอบรมกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมาก ( x ) = 2.59 

3.  โดยภาพรวมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 2.63, 
S.D .0.559) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ กฎ ระเบียบ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคาดวา่หลงัการฝึกอบรมจะ
นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นหน่วยงานได ้ 

4. ขอ้เสนอแนะ  จากกลุ่มตวัอยา่ง  หากมีการจดัฝึกอบรมคร้ังต่อไป ควรจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม  
ใหต้รงกบัสายงานท่ีปฏิบติัแยกใหช้ดัเจน ระหวา่งเจา้พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีการเงิน เน้ือหาหลกัสูตรควรเก่ียวขอ้งกบั
การเงินและบญัชี และ เจา้พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เน้ือหาหลกัสูตรควรเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ และตอ้งการใหจ้ดั
อบรมพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกปี 
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บทที ่1 

ระเบียบวธีิการติดตามและประเมินผล 

                   การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ 
การเงินและบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   เป็น
การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ซ่ึงไดก้าํหนดหวัขอ้และระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
ระเบียบการติดตามและประเมินผลดงัน้ี 

1. ประชากร 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
7. การนาํเสนอ 

1. ประชากร (Population) 

  ประชากร คือ บุคลากรในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น, เทศบาล, องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ท่ีปฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานดา้นพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเขา้
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและบญัชีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล คือ  แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชากรสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี       

        ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      
       ส่วนท่ี 2 ประเมินระดบัความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม ก่อน การอบรม 
        ส่วนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ 
        ส่วนท่ี 4 ประเมินระดบัความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมการอบรม หลงั การฝึกอบรม 
       ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นประจาํปี พ.ศ. 
2555 แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิดและปลายเปิด ใหผู้เ้ขา้ร่วมในโครงการตอบตามแบบสอบถามท่ี
กาํหนดไว ้ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง  90 ราย 
          เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม กลบัคืนหลงัเสร็จส้ินโครงการ ในส่วนของคาํถามปลายเปิด จะไดด้าํเนินการ 
เกบ็ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นต่างๆของผูเ้ขา้ร่วมโครงการโดยละเอียด 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          เกบ็รวบรวมขอ้มูล เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

          ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนและงบประมาณ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนทาํการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ทาํ
การวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะจากแบบสอบถาม 

6. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

              สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากเป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  วดัระดบัความ
พึงพอใจต่อการดาํเนินการตามโครงการ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวดัระดบัความพึงพอใจ แลว้จึงอนุมานจากการอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัประชากร
ทั้งหมด ในส่วนคาํถามแบบปลายปิด จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเชิงลึกในส่วนของคาํถามปลายเปิด การแปล
ความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) โดยแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น 3 ระดบั สเกลคาํถามมี 3 ระดบั 
ดงัน้ี มาก (3) ปานกลาง (2) นอ้ย (1) เพื่อแปลผลซ่ึงไดจ้ากการแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (จากชูศรี วงศรั์ตน,์ 
2541:25) 
ขนาดชั้น     = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                             จาํนวนชั้น 
                                                       ขนาดชั้น    =          3-1 
                                                                                       3 
                           (ขีดจาํกดับนของชั้น              =   ขีดจาํกดัล่างของชั้นแรก + ขนาดชั้น – 0.01) 

            ช่วงคะแนนเฉลีย่                              แปลผล 
1.0 – 1.66                        นอ้ย 

                                                      1.67 – 2.33          ปานกลาง 
                                                     2.34 – 3.00                         มาก 
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7. การนาํเสนอ 
        จดัทาํรายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีร้อยละในเชิงพรรณนาในบทท่ี 2 ใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และแสดงรายละเอียดในประเดน็คาํตอบต่างๆ ไดจ้ากแบบสอบถามของ
ประชากร ค่าสถิติท่ีใชจ้ะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะแสดงอยูใ่น บทท่ี 3 แลว้
รวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผูบ้ริหาร และลงใน Website ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เพื่อเผยแพร่
ใหป้ระชาชน และผูส้นใจทราบต่อไป 
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บทที ่2 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

              จากการติดตามและประเมินผลโครงการไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม ใหบุ้คลากรและเจา้หนา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ การเงินและบญัชีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 90 
ตวัอยา่ง ผลการติดตามและประเมินผลวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

        ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม       
        ส่วนท่ี  2 ประเมินระดบัความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม ก่อน การอบรม   
        ส่วนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ   
        ส่วนท่ี 4 ประเมินระดบัความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมการอบรม หลงั การฝึกอบรม 
        ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 
 
ส่วนที ่1 สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา ระดบัการศึกษา ช่ือ
หน่วยงาน ขอ้มูลท่ีปรากฏดงัน้ี 

ตารางท่ี 1   แสดงจาํนวนและร้อยละของแบบสอบถาม                                                          

                    (N = 90) 

ท่ี                              รายการ                                                  จาํนวน (คน)                ร้อยละ                          

1. เพศ 
         ชาย                                                                                                          11                          12. 2 
         หญิง                                                                                           78                          86. 7 
                                                    รวม                                                        90                         100. 00                        

2.อาย ุ
      ตํ่ากวา่ 30 ปี                                                                                                    13                      14.4 
      31 – 40 ปี                                                                                                            36                      40.0 
     41 – 50 ปี                                                                                                            31                      34.4    
      51 – 60 ปี                                                                                                             10                     11.1 
                                              รวม                         90                   100.00 
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                                                                                                                                                (N = 90) 

ท่ี                            รายการ                                                                                        จาํนวน ( คน )          ร้อยละ         
3. ระดบัการศึกษา 
     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี                                                                                                 10                       11.1 
       ปริญญาตรี                                                                                     63                       70.0 
      ปริญญาโท                                                                            17                      18.9 
               รวม                                               90              100.00 

4. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง 
       ผูบ้ริหารหน่วยงาน                                                                      17                      18.8 
      เจา้หนา้ท่ี/เจา้พนกังานการเงินและบญัชี                                                         36                      40.0 
       เจา้หนา้ท่ี/พนกังานพสัดุ                                                                            20                      22.2 
       อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                          17                      18.8 
   รวม                      90                    100.0 

5. ปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงาน 
        องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น                                                                  61                      67.8 
           เทศบาล                                                                                                                 4                        4.4 
           องคก์ารบริหารส่วนตาํบล                                                                                   17                      18.9 
                               รวม                    90               100.00  

         จากตารางท่ี 1   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุ
การเงินและการบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวา่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 90 ราย เป็นหญิงมากท่ีสุด 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.57 เป็นชาย 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 ส่วน
ใหญ่ช่วงอายรุะหวา่ง  31 – 40 ปี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ 41 – 50 ปี  31 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 34.4  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 63   ราย คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 
17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
จาํนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.8  รองลงมาเป็น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9  
และ เทศบาล จาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4  ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2,4 ประเมินระดบัความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ก่อน และหลงั การฝึกอบรม 
              ประเมินผลความพงึพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุการเงินและการบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 แสดงระดบัค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. ขอ้มูลปรากฏ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงระดบัความรู้ ก่อน และ หลงั การฝึกอบรม 
 
ลาํดบั 
  ท่ี ประเดน็คาํถาม 

ระดบัความรู้ ระดบั
ความรู้ 
เพิ่ม     + 
ลด     - 

ก่อนการ
ฝึกอบรม
ค่าเฉล่ีย 

 ( x ) 

หลงัการ
ฝึกอบรม
ค่าเฉล่ีย  

( x ) 

1 
มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังานดา้นการเงิน 
การคลงัและพสัดุ 

2.13 
 

2.67 
 

    + 

2 มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 2.12 2.58      + 

3 
มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

2.07 2.53      + 

                                         รวม 2.10 2.59   มาก 
   

จากตารางท่ี 2 พบวา่ความรู้ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.10 หลงัการ
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.59  

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน 
               การประเมินผลความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นพสัดุการเงินและการบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 แสดงระดบัค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. ขอ้มูลปรากฏ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมฯ 
  (N = 90) 

ท่ี                                            รายการ                                             ( x )      S.D   ระดบัความคิดเห็น 
1. การประชาสมัพนัธ์/ประสานงาน/ใหเ้ขา้ร่วมโครงการ                                      2.68      0.470      มาก 
2. การตอ้นรับ/การแกปั้ญหา/การใหค้าํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีดาํเนินโครงการ       2.71      0.480      มาก 
3. รูปแบบของการสมัมนา            2.54      0.544      มาก 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรมคร้ังน้ี         2.60      0.557      มาก 
5. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร          2.53      0.640      มาก 
6. การกาํหนดหวัขอ้การบรรยายในการฝึกอบรมคร้ังน้ี                                         2.52      0.738      มาก 
7. โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายมีการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นในแต่           2.62      0.510      มาก     
     ละหน่วยงาน 
8. โครงการน้ีสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบขององคก์ร       2.73     0.445      มาก 
   การปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารนาํไปปฏิบติัในหน่วยงานได ้
9. หลงัการฝึกอบรมคาดวา่จะนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นหน่วยงานของ         2.78     0.492      มาก 
   ท่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
10.รูปแบบการจดัสมัมนาในภาพรวม                                                       2.59      0.717     มาก 

รวม                                                                 2.6        0.559     มาก 

 จากตารางท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี
ดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี พ.ศ.  2555 
โดยภาพ พบวา่ ความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัมาก  (  x   = 2.63 ,S.D .0.559) และเม่ือพิจารณา
ในรายขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลงัการฝึกอบรมคาดวา่จะหาความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นหน่วยงาน
ได ้อยูใ่นระดบัมาก (  x   = 2.78 ,S.D. = 0.492) รองลงมา คือ สร้างความรู้ความเขา้ใจกฎระเบียบขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถนาํไปปฏิบติัในหน่วยงานได ้ (  x   = 2.73 ,S.D. = 0.445)  มีความพึงพอใจในการ
ตอ้นรับ/การแกปั้ญหา/การใหค้าํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีในการดาํเนินโครงการ (  x    = 271, S.D = 0.480)  
ตามลาํดบั และรายท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การกาํหนดหวัขอ้การบรรยายในการฝึกอบรม(  x    = 2.52, S.D. = 
0.738)  
 
ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  
 จากการติดตามและประเมินผล ผูร่้วมอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการ
พสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี พ.ศ 2555  ตอ้งการ
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พฒันามากท่ีสุด (เรียงลาํดบัความสาํคญัท่ีตอ้งการพฒันาจาก 1 – 6   โดย  
1 = มากท่ีสุด 6= นอ้ยท่ีสุด) 
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  ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวนและร้อยละความตอ้งการในการพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 

ลาํดบั
ท่ี 

โครงการตอ้งการพฒันา จาํนวน(n) ร้อยละ 

เรียงลาํดบั
ความตอ้ง 
การจาก1-7 

 
1 การพฒันาสงัคม(แกไ้ขปัญหายาเสพติด,วยัรุ่นมัว่สุม) 29 32.2 2 
2 การพฒันาคุณภาพชีวติ/การส่งเสริมอาชีพ 35 38.9 1 
3 การศึกษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 26 28.9 4 
4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 27 30.0 3 
5 การส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 19 21.1 5 
6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน,แหล่งนํ้า) 27 30.0 3 

 

จากตารางท่ี 4   พบวา่ ความตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นพฒันาจงัหวดัขอนแก่นมากท่ีสุดคือ 
การพฒันาคุณภาพชีวติ/การส่งเสริมอาชีพ เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือการพฒันาสงัคม (แกไ้ขปัญหายาเสพติด,
วยัรุ่นมัว่สุม) โครงสร้างพื้นฐาน(ถนน,แหล่งนํ้า) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นลาํดบัสุดทา้ย ท่ีตอ้งการพฒันา 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 13.3 มีขอ้เสนอแนะอ่ืน ท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาโครงการฝึกอบรม 
ดงัน้ี 
1. ตอ้งการให ้อบจ. ขอนแก่นสนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบังานประเพณีและแหล่งท่องเทียวของ อาํเภออุบล   
    รัตน์ และช่วยประชาสมัพนัธ์งานประเพณีและแหล่งท่องเทียวของอาํเภออุบลรัตน์ใหมี้ช่ือเสียงระดบัประเทศ 
2.  ตอ้งการใหจ้ดัอบรมใหต้รงกบัความตอ้งการ เช่น ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีใหต้รงกบัเร่ืองพสัดุ,เจา้หนา้ท่ี 
     การเงินและบญัชี กใ็หต้รงกบัสายการเงินบญัชี 
3. ในการอบรมในคร้ังน้ี รู้สึกประทบัใจในการใหข้อ้มูลสาํหรับการปฏิบติังาน 
4.  ควรเปล่ียนสถานท่ีท่ีไปอบรมดูงานไม่ควรไปท่ีเดิม 
5.  เพิ่มระยะเวลาใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
6.  ตอ้งใหจ้ดัฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแบบน้ีอีกทุก ๆ ปี เพื่อสานสมัพนัธ์ไมตรีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร    
     ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
7. อบรมคร้ังต่อไป ควรเพิม่บุคลากรอีกหน่วยงานละ 3 คน 
8.  พิธีกรดาํเนินรายการ ควรพดูใหเ้สียงดงักวา่น้ี หากพดูเบาผูฟั้งกจ็ะฟังไม่ชดัเจน 
9.  ควรมีเทคนิคการจดัการใหผู้เ้ขา้ร่วมรับการอบรมใหค้วามร่วมมือในการอยูร่่วมอบรม 
10. ในการปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการบรรยายควรแจง้วทิยากรล่วงหนา้เพื่อจดัโปรแกรมไดล้งตวั 
11. ขอขอบคุณท่าน นายก อบจ. และ จนท. ทุกท่าน 
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บทที ่3 
สรุป อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ 

 
             การติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี  เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
บริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 
ขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามลาํดบัขั้น ดงัน้ี 

1. วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 

2. สรปุผลการตดิตามและประเมินผล 

3. อภิปรายผล 

4. ข้อเสนอแนะ 

วตัถุประสงคก์ารติดตามและประเมินผล 
               เพื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อโครงการ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผล 
         1.ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหน่วยงาน   เจา้หนา้ท่ี/เจา้พนกังานการเงินและบญัชี   
เจา้หนา้ท่ี/พนกังานพสัดุ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เทศบาล และ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จาํนวน 90 ราย พบวา่  เป็นหญิงมากท่ีสุด 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.57 เป็นชาย 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 ส่วนใหญ่เป็นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ41 – 
50 ปี 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4  รองลงมาท่ีนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอาย ุ51 – 60 ปี 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.8  
รองลงมาเป็น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9  และ เทศบาล จาํนวน 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.4  ตามลาํดบั 
         2. ระดับความรู้ ก่อน และ หลงั ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
               พบวา่  ระดบัความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารการจดัการ 
บา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี 
พ.ศ.2555 ก่อนเขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย ( x )= 2.10   หลงัการฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( x )= 2.59 
       3. ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อโครงการ     
             พบวา่  ระดบัความพงึพอใจต่อการดาํเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารการ 
จดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น  
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ประจาํปี พ.ศ.2555 พบวา่ ความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 2.63 ,S.D = 

.0.559) และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลงัการฝึกอบรมคาดวา่จะนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปปรับใชใ้นหน่วยงานได ้อยูใ่นระดบัมาก (  x   = 2.78 ,S.D. = 0.492) รองลงมา คือ สร้างความรู้ความ
เขา้ใจกฎระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถนาํไปปฏิบติัในหน่วยงานได ้ (  x   = 2.73 ,S.D. = 
0.445)  มีความพึงพอใจในการตอ้นรับ/การแกปั้ญหา/การใหค้าํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ีในการดาํเนินโครงการ  
(  x  = 271, S.D = 0.480) ตามลาํดบั และรายท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การกาํหนดหวัขอ้การบรรยายในการฝึกอบรม 
 ( x  = 2.52, S.D. = 0.738)  
           4.  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
                พบวา่  ความตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นพฒันาจงัหวดัขอนแก่นมากท่ีสุดคือ  การ
พฒันาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ  เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือการพฒันาสงัคม(แกไ้ขปัญหายาเสพติด,
วยัรุ่นมัว่สุม)การ โครงสร้างพื้นฐาน(ถนน,แหล่งนํ้า) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นลาํดบัสุดทา้ย ท่ีตอ้งการพฒันา 
อภิปรายผล 
             จากการติดตามและประเมินผล  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้น
การพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี พ.ศ.2555 มี
ประเดน็นาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
             1.  จากการติดตามและประเมินผล  ระดบัความรู้ก่อนและหลงัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี พ.ศ.2555  พบวา่  ระดบัความรู้ก่อนเขา้รับการฝึกอบรม มี
ความรู้ในระดบัปานกลาง  หลงัการฝึกอบรมมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี และพสัดุ ในหน่วยงานปฏิบติังานดา้นน้ี
โดยเฉพาะจึงมีความรู้ในระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรม จึงทาํใหมี้ความรู้ดา้นการเงิน 
การบญัชี และพสัดุ เพิ่มข้ึนในระดบัมาก 
             2.  จากการติดตามและประเมินผล พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบติัการเพื่อการบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ประจาํปี พ.ศ.2555 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเดน็ท่ีมี
ความพึงพอใจมากเป็นลาํดบัแรกคือ หลงัการฝึกอบรมคาดวา่จะนาํความรู้ไปปรับใชใ้นหน่วยงานได ้ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้รับการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินการบญัชีและ
การพสัดุ จึงมีความรู้ความเขา้ใจต่อเน้ือหาวิชาตามท่ีวิทยากรบรรยายอยูบ่า้ง แต่หลงัจากการฝึกอบรมแลว้ทาํใหมี้
ความรู้เพิ่มมากข้ึน ในการฝึกอบรมคร้ังน้ี เป็นการพฒันาบุคลกรใหมี้ความรู้และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันางาน 
ท่ีปฏิบติัใหเ้จริญยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวนโยบายดา้นการบริหารจดัการท่ีดี  ท่ี ดร.พงษศ์กัด์ิ  
 ตั้งวานิชกพงษ ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555   พฒันาขีดความสมรรถนของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีใหมี้คุณภาพสูง 
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 มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผดิชอบ เพื่อใหมี้ขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการและให้
บริหารสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพฒันาใน 4 ดา้น คือ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วม เก่งและดี 
นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันางานท่ีปฏิบติั 
            3.  จากการติดตามและประเมินผล พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบติัการเพื่อ    ประจาํปี พ.ศ. 2555  มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา คือ หากมีการจดัฝึกอบรมตาม
โครงอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดีดา้นการพสัดุ การเงินและการบญัชีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น  คร้ังต่อไป เห็นควรกาํหนดเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาแต่ละดา้นใหช้ดัเจน 
กาํหนดหลกัสูตรหรือขอ้บรรยายใหต้รงกบัสายงานท่ีปฏิบติัเช่น นกัวชิาการเงินและบญัชี เจา้พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี
การเงิน หลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมควรเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงินและบญัชี  นกัวิชาการพสัดุ เจา้พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี
พสัดุ  หลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมควรเก่ียวขอ้งดา้นการพสัดุ เท่านั้น  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูไ้ม่ไดป้ฏิบติังาน
ดา้นการเงินและบญัชี หรือพสัดุ โดยตรง เม่ือรับฟังการบรรยายในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง จึงทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความสบัสนมีขอ้สงสยัในประเดน็ท่ีวิทยากรบรรยายใหฟั้ง 
 ประเด็นทีสํ่าคญั  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรบมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาจงัหวดัขอนแก่น คือ 
ตอ้งการใหมี้การพฒันาคุณภาพชีวิต/ส่งเสริมอาชีพ มากท่ีสุด  รองลงคือการพฒันาสงัคม แกไ้ขปัญหาวยัรุ่นมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม แกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาดงักล่าวน้ีเป็นปัญหาระดบัประเทศ ไม่ใช่เป็นปัญหาใน
ระดบัทอ้งถ่ินเท่านั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นควรใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
“ท้องถ่ินพฒันา ประเทศชาติพฒันา ท้องถ่ินเจริญ ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง”                                       
                                                                               
  
 
 
 
 

 

 


