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- ข - 

คาํนาํ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

นาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ระหวา่งวนัท่ี 6-8 สิงหาคม 
2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตส่ือมลัติมีเดียนาํเสนอ
ผลงานและประชาสมัพนัธ์ได ้  ดงันั้น เพื่อตอ้งการทราบระดบัความรู้ก่อนและหลงั ความพึงพอใจ และความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จึงทาํการ
ติดตามและประเมินผลโครงการดงักล่าว ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สาํหรับพฒันาโครงการฝึกอบรม ฯ ในคร้ังต่อไป  
  

  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตสื่อ 
มัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในเอกสารน้ี จะเป็น
ประโยชน์สาํหรับผูส้นใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป   
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สรปุสาํหรับผู้บริหาร 
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดาํเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิต

สื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่วันที่  

6-8 สงิหาคม 2555   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยฝ่ายตรวจติดตาม

และประเมินผล ได้ทาํการตดิตามและประเมินผลโครงการ โดยการวัดระดับความรู้ ก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากการตดิตามและประเมินผลพบว่า 
1. กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  จาํนวน 38 ราย ชาย 16 ราย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  

 จาํนวน  22 ราย มากที่สดุ เป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
2. ความรู้ ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.00  

หลังการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.82 
              3. โดยภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย ( x )  = 2.78  ประเดน็ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากที่สดุ  3  ลาํดับ คือ เทคนิคการ
ถ่ายความรู้ของวิทยากร ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.97  โครงการฝึกอบรมน้ีสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและผลิต
สื่อมัลติมีเดีย ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.92 หลังจากฝึกอบรมคาดว่าจะนาํความรู้ ไปปฏบิัติได้จริง ค่าเฉล่ีย ( x ) = 

2.87  และรายการที่มีค่าเฉล่ีย ตํ่าสดุ  คือ การประชาสมัพันธ/์ประสานงาน/ให้เข้าร่วมโครงการค่าเฉล่ีย ( x )   

= 2.32  จากคะแนนเตม็ 3   
   ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการฝึกอบรมในครั้งต่อไป  
   ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกอบรมและฝึกอบรมช่วงหลังเลิกงาน เวลา 15.00น.– 20.00น. หรือ 

ในวัน เสาร์ - อาทติย์ ใช้เวลาประมาณ 7 วัน หรือมากกว่าน้ัน และควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม กลุ่ม

ผู้เข้าฝึกอบรมไม่ควรมีมากเกนิไป เพราะวิทยากรไม่สามารถดูแลได้ย่างทั่วถงึ  
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บทที ่1 
ระเบยีบวิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลตมีิเดียนาํเสนอผลงาน 
และประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  เป็นการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณซ่ึง

ได้กาํหนดหัวข้อและระเบียบการตดิตามและประเมินผล ดังต่อไปน้ี 
1 ประชากร   
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
6. การนาํเสนอ 

1. ประชาการ (Population) 
          ประชากร คือ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิง 
ปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดยีนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมินผล 
          เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบมี

โครงสร้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชากรสามารถแสดงความคิดเหน็ต่างๆ แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             ส่วนที่ 2 ประเมินระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ก่อน การอบรม 
          ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ 
          ส่วนที่ 4 ประเมินระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม หลัง การฝึกอบรม 
          ส่วนที่ 5 ข้อคดิเหน็อื่นๆ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
         การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อ

มัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปี พ.ศ. 2555 แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง

ปลายปิดและปลายเปิด ให้ผู้เข้าร่วมในโครงการตอบตามแบบที่กาํหนดไว้ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 70 ราย 
 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสรจ็สิ้นโครงการ ในส่วนของคาํถามปลายเปิดจะได้ 
ดาํเนินการเกบ็ข้อมูล ข้อคิดเหน็ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอยีด 

4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
          เกบ็รวบรวมข้อมูล เดือน  6-8  สงิหาคม พ.ศ. 2555 
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5. การวิเคราะหข์อ้มูล 
          ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ กองแผนและงบประมาณ ตรวจสอบคัดแยก

แบบสอบถามที่ได้รับกลับคนืและประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รปูทาํการวิเคราะห์

ข้อมูล จากแบบสอบถาม 
 

6. สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

           สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เน่ืองจากเป็นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  วัดระดับ

ความพึงพอใจต่อการดาํเนินการตามโครงการ ใช้สถติิเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดระดับความพึงพอใจ แล้วจึงอนุมานจากการอ้างองิจากกลุ่มตัวอย่าง

ไปยังประชากรทั้งหมด ในส่วนคาํถามแบบปลายปิด จดัเกบ็รวบรวมข้อมูลในเชิงลึกในส่วนของคาํถาม

ปลายเปิด การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) โดยแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น 3 ระดบั 

สเกลคาํถามมี 3 ระดบั ดังน้ี มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) เพ่ือแปลผลซ่ึงได้จากการแบ่งช่วงคะแนน

เฉล่ีย ดังน้ี (จากชูศรี วงศ์รัตน์, 2541:25) 

                    ขนาดช้ัน          =             คะแนนสงูสดุ-คะแนนตํ่าสดุ 
                                                              จาํนวนช้ัน 
                    ขนาดช้ัน          =          3-1   = 0.67    
                                                                        3                                                     
                  (ขดีจาํกดับนของช้ันแรก = ขดีจาํกดัล่างของช้ันแรก + ขนาดช้ัน – 0.01) 
                                  ช่วงคะแนนเฉล่ีย                         แปลผล 

1.0  - 1.66                         น้อย 
                    1.67 - 2.33                                ปานกลาง 
              2.34 - 3.00                        มาก 

7.  การนาํเสนอ 
               จดัทาํรายงานผลการติดตามและประเมินผลในรปูแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนาในบท

ที่ 2 ในรปูแบบของตารางแจกแจงความถี่ และแสดงรายละเอยีดในประเดน็คาํตอบต่างๆ ได้จากบบสอบ

ถามของประชากร ค่าสถติิที่ใช้เป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย และสรปุผลการตดิตามในภาพรวม จะแสดงอยู่ใน บทที่ 

3 แล้วรวบรวมเป็นรปูเล่ม รายงานผู้บริหาร และลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที ่2 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

        จากการติดตามและประเมินผลโครงการได้ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ

นักเรียนนักศกึษาเกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมประชากรตัวอย่าง 38 ชุด ผลการติดตามประเมิน สามารถ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นหัวข้อ ดังน้ี 
          ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ส่วนที่ 2 ประเมินระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ก่อน การอบรม 
          ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการ 
          ส่วนที่ 4 ประเมินระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม หลัง การฝึกอบรม 
             ส่วนที่ 5 ข้อคิดเหน็อื่นๆ 

ส่วนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
              ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นขอมูลเกี่ยวกบั เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับ 
การศึกษา ช่ือหน่วยงาน ข้อมูลที่ปรากฏดงัน้ี   

 ตารางที ่1         แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถาม       
                                                  
ที ่                                      รายงาน                               จํานวน   (คน)                 รอ้ยละ                           
1.เพศ 
          ชาย                                                                                                   16                              42.1                     
          หญิง    22                               57.9 
                               รวม                                                             38                             100.00 
2.อายุ 
          ตํ่ากว่า 30 ปี                                                                                10                  26.3 
          31 – 40 ปี      22       57.9 
          41 – 50 ปี        5      13.2 
              51-60 ปี      1      2.6 
               รวม      38                            100.00 
3.ระดับการศกึษา 
         ตํ่ากว่าปริญญาตรี   2      5.3 
         ปริญญาตรี  27     71.1 
         ปริญญาโท   8     21.1 
         สงูกว่าปริญญาโท   1      2.6 
                          รวม                                                             38                            100.00 
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4.ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่ง 
          เจ้าหน้าที่ อบจ. 22 24.4 
          บุคลากรทางการศึกษา 14 15.5 
          นักศกึษา 2 5.3 
                            รวม                                                           38                          100.00 
5.ท่านปฏบิตังิานในสงักดักอง/โรงเรียน 
          เจ้าหน้าที่ อบจ. 22 24.4 
          บุคลากรทางการศึกษา 14 15.5 
          นักศกึษา   2 5.3 
                            รวม                                                          38                            100.00 
            
          จากตารางที่ 1   ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและ
ประชาสมัพันธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  38 ราย เป็นหญิงมาก

ที่สดุ  22  ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 เป็นชาย 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.1 มีอายุตํ่ากวา 30 ปี 10 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.2 ส่วนใหญ่เป็นช่วง

อายุ 41 – 50 ปี 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.2 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 – 60 ปี 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 
ส่วนที ่2,4 ประเมินระดบัความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ก่อน และหลงั การฝึกอบรม 
         ประเมินผลความพึงพอใจในการดาํเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  แสดงระดบัค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงระดบัความรู ้ก่อน และ หลงั การฝึกอบรม 

 
ลาํดบั 
  ที่ ประเดน็คาํถาม 

ระดับความรู้  
ระดับ

ความรู้  
เพ่ิม     + 
ลด     - 

ก่อนการ

ฝึกอบรม

ค่าเฉล่ีย 

 ( x ) 

หลังการ

ฝึกอบรม

ค่าเฉล่ีย  

( x ) 
1 มีความรู้ เกี่ยวกบัปฏบิตัิการผลิตสื่อมัลติมีเดีย        2.00       2.82     + 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความรู้ ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  

( x ) = 2.00   หลงัการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.82  
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ส่วนที ่3 ประเมินความพงึพอใจต่อการดําเนนิโครง                                                        (n = 38)                                         
   ที่                                รายงาน                                                    ( x )       S.D    ระดับ 
                                                                                                                ความเหน็                         
1. การประชาสมัพันธ/์ประสานงาน/ ให้เข้าร่วมโครงการ                                  2.32  .702     มาก  
2.  การต้อนรับ/การแก้ปัญหา/การให้การแนะนาํ ของ จนท.โครงการ              2.84  .370     มาก 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรมคร้ังน้ี                                           2.68            .525     มาก 

4. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยาการ                                                       2.97             .162     มาก 

5. การกาํหนดหัวข้อการบรรยายในการฝึกอบรมคร้ังน้ี                                      2.79             .413     มาก 

6. โครงการน้ีสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจปฏบิตัิการผลิตสื่อมัลตมีิเดียได้ 2.92              .273     มาก 

7. หลังการฝึกอบรมคาดว่าจะนาํความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานได้      2.87               .343   มาก   
8. รปูแบบการจัดสมัมนาในภาพรวม                                                 2.84          .370    มาก 
                                                 รวม                                                   2.78              0.395     มาก 

 
จากตารางที ่3   ระดบัความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดยี

นาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  พบว่า ความพึงพอใจต่อการดาํเนิน

โครงการอยู่ในระดบัมาก  ( x   = 2.78 ,S.D = 0.395) และเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า รายการที่มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ คือเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยาการ      ( x   =2.97  ,S.D. 162  ) รองลงมา คือ สามารถสร้าง

ความรู้ความเข้าใจปฏบิตัิการผลิตสื่อมัลตมีิเดียได้ (  x   =2.92, S.D. = 0.273) หลังการฝึกอบรมคาดว่าจะนาํ

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงาน(  x  = 2.87 , S.D =.343 ) ตามลาํดบั และรายที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุ คือการ 
ประชาสมัพันธ/์ประสานงาน/ ให้เข้าร่วมโครงการ   (  x   = 2.32  , S.D. = .702 )  

ส่วนที ่5 ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมโครงการ

อบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ ์ต่อไปหลาย ๆ รุ่น จัดอบรมเพ่ิม

ทกัษะใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะว่าจะทาํให้มีความรู้ในด้านการผลิตสื่อ มีความรู้ที่หลากหลาย ผู้ที่มีความรู้ ด้าน

น้ีอยู่แล้วจะได้มีความรู้ มีความชาํนาญเพ่ิมมากขึ้น นาํความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้ และยัง

พบว่าต้องการให้มีการจัดอบรมในทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน คร้ังละ 7 วัน ห้วงเวลาที่ต้องการให้จดัอบรมมาก

ที่สดุคือ จดัในวัน เวลา ราชการ รองลงมาเป็นจดัในวันเสาร์-อาทติย์ นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการฝึกอบรม ดังน้ี 
        1   จัดทุกเสาร์-อาทติย์ ใช้ระยะประมาณ เดือนหรือมากกว่าน้ัน แต่เพ่ือเป็นการประหยัด

งบประมาณไม่ต้องมีเบรก ไม่ต้องมีอาหาร ใครอยากอบรมหากนิเอง 
2. โครงการควรมีการจัดอย่างต่อเน่ืองในระดับสงูเพ่ือพัฒนาสู่มืออาชีพต่อไป 
3. อยากอบรมการพัฒนาฐานข้อมูล MYSOL.PHP.WED SERVER WED APPLIATION.LI7UX 
4. อยากให้มีเอกสาร แสดง การปฏบิัติเป็นขั้นตอนแจกด้วย 
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5. ควรมีการอบรมลักษณะเป็นประจาํเพราะปัจจุบนั เพราะเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่าง 

รวดเรว็ 
6. ควรมีการอบรมทบทวน อย่างน้อย 3 หรือ 6  เดือน : คร้ัง เพราะจะทาํให้ผู้เข้าอบรม ได้รับการ 

พัฒนาและเพ่ิมเทคนิคใหม่ๆ ให้มีความชาํนาญเพ่ิมมากขึ้น 
7. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือหน่วยงานภาพที่มีความประสงค์มีโอกาสได้เข้าร่วม 
8. การจัดทาํเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานซอฟแวร์ผลิตสื่อมัลติมีเดียจะทาํให้ผู้เข้าร่วมอบรม  

สามารถนาํไปต่อยอดตนเองได้ 
9. ควรจัดในกลุ่มเป้าหมายเลก็ลง วิทยากรให้คาํแนะนาํอย่างใกล้ชิด 
10. อยากให้มีโครงการอบรมบ่อยๆ และควรมีที่พักให้กบับุคลากรที่บ้านไกลๆ จะได้สะดวก ไม่ 

ลาํบาก ในการเดินทาง ควรจดัโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กบัครใูนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น CAT, 
E-BOOK, หนังสื่อต่างๆ บทเรียนสาํเรจ็รปู เป็นต้น 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือกล้องถ่ายรปู กล้อง 
วีดีโอ ที่มีคุณภาพแก่ทางโรงเรียนในสงักดั เพ่ือจะได้จดัทาํสื่อมัลติมีเดีย ที่มีคุณภาพ 

12. ในการสอนในช่ัวโมง ควรจัดหา วีดีโอ ภาพน่ิง ให้แต่ละเคร่ืองเป็นไปในแนวเดียวกนั ก่อนจะ 
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มจดัทาํเอง เพ่ือนาํเสนอ 

13. ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่จดัหาหลักสตูรที่ดี และเป็นประโยชน์มา 
พัฒนาบุคลากร และจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความชาํนาญจากวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมาบรรยาย  
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บทที ่3 
สรุป อภิปราย และ ขอ้เสนอแนะ 

 
           การติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี  เป็นการตดิตามและประเมินผลโครงการโครงการอบรมเชิง

ปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดยีนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอ

สรปุผลการตดิตามและประเมินผลตามลาํดับขั้น ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 

2. สรปุผลการตดิตามและประเมินผล 

3. อภิปรายผล 

4. ข้อเสนอแนะ 

วตัถุประสงคก์ารติดตามและประเมินผล 
          เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ

ผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมโครงการ 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 1.ขอ้มูลพื้ นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

เทศบาล จาํนวน 38 ราย พบว่า เป็นหญิงมากที่สดุ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 เป็นชาย 16 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 42.1ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 31 – 40 ปี 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 – 50 ปี 

5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.2 รองลงมาที่น้อยที่สดุเป็นช่วงอายุ 51 – 60 ปี 1  ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6  ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรีมากที่สดุ จาํนวน 27 ราย  คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา ปริญญาโท 8 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 21.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ อบจ.ขก  มากที่สดุ22 
ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.4 เป็นบุคลากรทางการศึกษา 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5   เป็นเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน
ในสาํนักงาน อบจ.ขก จาํนวน 22ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4 และปฏบิัติงานโรงเรียนในสงักดัอบจ.ขก 14 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 15.5  
2. ระดบัความรู ้ก่อน และ หลงั ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

             พบว่า  ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อ

มัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย ( x ) = 2.00  หลังการฝึกอบรมมีความรู้ เพ่ิมมากขึ้นอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย ( x )= 2.82 
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3.  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมต่อโครงการ    
พบว่าระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินโครงการโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดยี

นาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการดาํเนินโครงการอยู่ในระดบัมาก  ( x  = 2.78, S.D = 0.559) และ เม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า 

รายการที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คอืเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยาการ      ( x   =2.97, S.D 0.162) รองลงมา 
คือ สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจปฏบิตัิการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้ (  x   =2.92, S.D. = 0.273) หลังการ

ฝึกอบรมคาดว่าจะนาํความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงาน (  x    =2.87, S.D = 0.702) ตามลาํดบั 
4. แสดงความคิดเห็นต่อการพฒันาโครงการขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมอย่างต่อเน่ือง

ทุก 3 หรือ 6 เดือน ในการจดัแต่ละคร้ังควรจัด 7 วัน ในวันเวลาราชการ มากที่สดุ จะได้นาํความรู้ที่ได้รับไป

ปรับใช้ในหน่วยงานได้ 
     อภิปรายผล 

1.จากการติดตามและประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอ 
ผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์     ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีประเดน็นาํมาอภิปรายผล ดังน้ี 

จากการติดตามและประเมินผล  ระดับความรู้ ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 
อบรมเชิงปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2555  พบว่า  ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ในระดบัปานกลาง  หลังการฝึกอบรม

มีความรู้ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ ด้าน

เทคโนโลยีอยู่บ้างเม่ือเข้ารับการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อ ประกอบกับวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึก

ปฏบิัติอย่างใกล้ชิด หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม จึงทาํให้มีความรู้ ด้านผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและ

ประชาสมัพันธ ์  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิม่ข้ึนในระดบัมาก 
  2.  จากการติดตามและประเมินผล   พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิง 

ปฏบิัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
อยู่ในระดบัมาก โดยมีประเดน็ที่มีความพึงพอใจมากเป็นลาํดับแรกคือ  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ของ

วิทยากร  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า วิทยากรมีความคาดหวังว่าหลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมี
ความรู้สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธ์องค์กรได้  เทคนิคการการถ่ายทอด

ความรู้ของวิทยากรคือทาํเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย  บรรยายถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างชัดเจน ฝึกปฏบิัติอย่าง

ใกล้ชิด ไม่เน้นวิชาการมากเกนิไป  เน้นการปฏบิัติ เสรจ็สิ้นการฝึกอบรมทุกคนต้องผลิตสื่อและนาํเสนอได้  
ในการฝึกอบรมคร้ังน้ี เป็นการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้และนาํความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานที่ปฏบิัติให้เจริญ

ย่ิงขึ้ น ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  ที่ ดร.พงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชก

พงษ ์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั

ขอนแก่น เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2555  พฒันาขีดความสามารถนของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ใหมี้

คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรบัผิดชอบ เพื่อใหมี้ขีดความสามารถในการ

ปฏิบติัราชการและใหบ้ริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพฒันาใน 4 ดา้น คือ ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลง มีส่วนร่วม  เก่งและดี นาํความรูที้ไ่ดร้บัไปพฒันางานทีป่ฏิบติั 
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3. ประเดน็ที่สาํคัญ ผู้เข้ารับการฝึกอบรบมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ 

คือต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการผลิต

สื่อมัลติมีเดียนาํเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์  เพราะว่าจะทาํให้บุคลากรมีความรู้ ในด้านการผลิตสื่อ มี

ความรู้ที่หลากหลาย นาํความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้ และยังพบว่าต้องการให้มีการจัดอบรม

ในทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน ห้วงเวลาที่ต้องการให้จัดอบรมมากที่สดุคือ จัดในวัน เวลา ราชการ รองลงมาเป็น

จัดในวันเสาร์ - อาทติย์ ในการจัดแต่ละคร้ังผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ควรจัดกลุ่มใหญ่เกนิไป วิทยากรอาจ

ดูแลไม่ทั่วถึง การฝึกอบรมอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการคือสามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย

นาํเสนอผลงานและประชาสมัพันธอ์งค์กรได้ 
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ภาพกจิกรรมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตสือ่มลัติมีเดียนาํเสนอผลงานและ

ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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