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ค ำน ำ 
   ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อการ
พฒันาส่ือการศึกษาในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุโลกส่ือสารไร้พรมแดน บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานและ
ตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  จึงจดัอบรมการจดัการความรู้ใหก้บับุคลากรภายในศูนย์
เทคโนโลยกีารศึกษา  โดยมุ่งเนน้น าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นพื้นฐานประยกุตใ์ชง้านจริงในการผลิต
ส่ือการสอนอยา่งเป็นระบบ มาเป็นแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพวิเตอร์มลัติมีเดียท่ีหลากหลาย 
บุคลากรของศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมครบตามท่ีก าหนด จะไดรั้บความรู้
และสามารถท่ีมีประสบการณ์ตรงในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย ตลอดจนเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นตรงในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผา่นส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

บดัน้ีโครงการอบรมดงักล่าวไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทางศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  
จึงไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลโครงการการจดัการความรู้  เร่ือง  การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้
โปรแกรม open source เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการจดัการอบรมผลิตบทเรียน   
E-Learning ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ขา้ร่วมอบรมต่อไป 

 
 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา 
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พฤศจิกายน  2553 
  
 
 



 (2) 

สารบัญ 

 
 หนา้ 
ค าน า (1) 
สารบัญ (2) 
บทสรุปผู้บริหาร (3) 
ตอนที ่1  รายละเอยีดโครงการ 1 
 ช่ือโครงการ 1 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 ลกัษณะการจดักิจกรรม 1 
 วตัถุประสงค ์ 1 
 วนั  เวลา  และสถานท่ี 2 
 ผูรั้บผดิชอบโครงการ 2 
 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 2 
 ผลท่ีไดรั้บ 2 
ตอนที ่2  การด าเนินงาน 3 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 3 
 ก าหนดการ 3 
ตอนที ่3  รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 4 
 ผลการประเมินโครงการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใช้

โปรแกรม open source 
4 

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 5 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการจดัโครงการ 7 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้  ความเขา้ใจ  และการน าไปใช ้ 11 
 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 12 
ภาคผนวก 13 
 



 (3) 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจการจัดโครงการการจัดการความรู้ เ ร่ืองการผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรม open source วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ  2554  ณ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการจดัการ
อบรมในคร้ังน้ี  โดยส ารวจจากผูเ้ขา้อบรมจ านวน  4  คน 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมโครงการการจดัการความรู้ เร่ืองการ
ผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรม open source พอสรุปได ้  ดงัน้ี 
 

1.  สภาพทัว่ไป 

 พบว่าผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 3 คน  (75%)  เพศชาย  จ านวน  1  คน 
(25%)  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-35 ปี  จ  านวน  2 คน (50%) และอายรุะหว่าง 36-45 ปี
จ านวน  2 คน (50%)   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  4 คน (100%)  พนักงานของรัฐ/
ลูกจา้งประจ า จ านวน 4 คน (100%)   
    
2.  ความพงึพอใจต่อการจัดอบรม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X   =  4.31) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 86.2 โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (X   =  4.38) รองลงมาคือ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (X   =  4.35)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ (X   =  4.33) ดา้นวิทยากร (X   
=  4.25)   และดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  (X   =  4.25 )   
 

3.  ระดับความรู้ความเข้าใจ  และการน าความรู้ไปใช้ 
 ผลการประเมินระดบัความรู้ความเขา้ใจและการน าไปใชใ้นภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (X   
=  4.22) หรือคิดเป็นร้อยละ 84.4 โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการน าความรู้ไปใช ้(X   =  4.50)  
รองลงมาคือดา้นความรู้ความเขา้ใจ (X   =  3.94) 
 

4.  หลกัสูตรคอมพวิเตอร์ทีต้่องการอบรมเพิม่เติม 
 ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่ตอ้งการอบรมคอมพิวเตอร์หลกัสูตร การจดัการความรู้ในส่วนอ่ืนๆ 
 



สรุปรายงานผลโครงการการจดัการความรู้ เร่ืองการผลติส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
โดยใช้โปรแกรม open source 
วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2553 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ตอนที่ 1  รายละเอยีดโครงการ 
 
ช่ือโครงการ    โครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยใชโ้ปรแกรม open source 

 
หลกัการและเหตุผล 
   ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อการพฒันา
ส่ือการศึกษาในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุโลกส่ือสารไร้พรมแดน บทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานและตอ้งพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  จึงจดัอบรมการจดัการความรู้ใหก้บับุคลากรภายในศูนยเ์ทคโนโลยี
การศึกษา  โดยมุ่งเนน้น าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นพื้นฐานประยกุตใ์ชง้านจริงในการผลิตส่ือการสอนอยา่ง
เป็นระบบ มาเป็นแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีหลากหลาย บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยกีารศึกษาศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมครบตามท่ีก าหนด จะไดรั้บความรู้และสามารถท่ีมี
ประสบการณ์ตรงในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ตลอดจนเป็น
การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นตรงในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย   
 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

การบรรยาย  การสาธิต  การน าเสนองาน  การอภิปราย  และการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างบทเรียน E-Learning ดว้ยตนเอง 

 
วตัถุประสงค์ 

        1.  เพื่อให้บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม 
open source มาใชใ้นการผลิตส่ือ        
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         วนั   เวลา  และสถานที่ 
 วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2553    
 เวลา  8.00 น. – 12.00  น.   จ  านวน  4  ชัว่โมง    
 ณ  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

ประกอบดว้ยบุคลากร ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา จ านวน  4  คน 
 

ผลทีไ่ด้รับ 
 1. บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรม open 
source มาใชใ้นการผลิตส่ือ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานโครงการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  ประชุมก าหนดหลกัสูตร 
 2.  เสนอขออนุมติัโครงการ 
 3.  ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร 
 3.  จดัเตรียมการฝึกอบรม 
 4.  ด าเนินการฝึกอบรม 
 5.  สรุปและประเมินผลของโครงการ 
 
ก าหนดการ 
วนัที ่18 พฤศจิกายน 2553 
08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน  รับเอกสารอบรม 
08.30 – 12.00  น. อบรมการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ือโดยใชโ้ปรแกรม open source 

*หมายเหตุ หมายก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตอนที่ 3  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลติส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ โดย โปรแกรม open source 

ผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้เร่ืองการผลติส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  
โดย ใช้โปรแกรม open source  

ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ในการประเมินโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม 
open source  ใหก้บั บุคลากรศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ในวนัท่ี  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นั้น  ทาง
ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ไดจ้ดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้อบรม  ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งหมวดค าถามออกเป็น 4  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check – list)  จ านวน 3 ขอ้  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ การศึกษา  และเป็นค าถามปลายเปิด  
จ านวน 1 ขอ้  ไดแ้ก่  อาชีพ   
 ตอนที่  2  เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้เร่ืองการผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชโ้ปรแกรม  open source มีลกัษณะเป็นค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  แบ่งเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ให้บริการ แบ่งเป็น วิทยากรและเจา้หน้าท่ี  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  สถานท่ี / อาหาร  และดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ  จ านวน  17 ขอ้   
 ตอนที่ 3  เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ  จดัการความรู้  มีลกัษณะเป็นค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 2 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  ดา้นการน าความรู้ไปใช้ 
จ  านวน 6 ขอ้ 
 ตอนที่ 4  เก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงการอบรมคร้ังต่อไป  ผูต้อบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยอิสระ  มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 2 ขอ้   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ  
หน่วยงาน  โดยหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
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 ตอนท่ี 2 – 3   การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการจดัการโครงการการจดัการ
ความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวม  และรายขอ้  ซ่ึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนดงัน้ี 
 ตอบมากท่ีสุด ก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็น 5 

 ตอบมาก ก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็น 4 
 ตอบปานกลาง ก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็น 3 
 ตอบนอ้ย ก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็น 2 
 ตอบนอ้ยท่ีสุด ก าหนดน ้าหนกัคะแนนเป็น 1 
 จากนั้นหาค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละขอ้  โดยน าค่าท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  3.68 – 5.00  หมายถึง  มีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  2.34 – 3.67  หมายถึง  มีความพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.00 – 2.33  หมายถึง  มีความพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ตอนท่ี 4  จดักลุ่มความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  โดยหาความถ่ี 
  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ดงัแสดงในตาราง 1–5     
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้เข้า ร่วมโครงการการจัดการความรู้เ ร่ืองการผลิตส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  จ  าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 3 75 
ชาย 1 25 

รวม 4 100.0 
  

 จากตาราง 1  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source    เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  คือเพศหญิง  จ านวน 3  คน        คิดเป็นร้อยละ 75 
และเป็นเพศชาย  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้เข้า ร่วมโครงการการจัดการความรู้เ ร่ืองการผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 0 0 
25 – 35 ปี 2 50 
36 – 45 ปี 2 50 
46 – 55 ปี 0 0 
56 ปีข้ึนไป 0 0 

รวม 4 100.0 
 

 จากตาราง 2  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source  ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี  จ  านวน 2 คน  คิดเป็น     ร้อยละ 50  และอายุ
ระหวา่ง 36-45 ปี  จ  านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ  50  
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้เข้า ร่วมโครงการการจัดการความรู้เ ร่ืองการผลิตส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  จ  าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่าปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 4 100 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 4 100.0 
  

 จากตาราง 3  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source  ทั้งหมดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  4  คน         คิดเป็นร้อยละ  100  
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้เข้า ร่วมโครงการการจัดการความรู้เ ร่ืองการผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  จ  าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า 4 100 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั 0 0 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 4 100.0 
  

 จากตาราง 4  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source  ทั้งหมดมีอาชีพพนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจ า จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ  
100    
   
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการจดัโครงการการจดัการความรู้เร่ือง
การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวม  และรายขอ้  ดงัตาราง  5 -10  
ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ

จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย ใช้โปรแกรม open source  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  

 
 

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ (X ) (S.D.) ระดบั 
1. การประชาสัมพนัธ์มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

4.25 0.500 มาก 

2.  การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว และ
เหมาะสม 

4.25 0.500 มาก 

3.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมตรงตาม
ความตอ้งการของผูอ้บรม 

4.25 0.500 มาก 

รวม 4.25 0.500 มาก 
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 จากตาราง 5  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source  มีระดบัความพึงพอใจใน  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดย
ภาพรวม  อยูใ่นระดบั  “มาก” (X = 4.25) หรือคิดเป็นร้อยละ 85  และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่า  ทุก
ขอ้  อยูใ่นระดบั  “มาก”   
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ

จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  ดา้นวิทยากร 
 

ดา้นวิทยากร (X ) (S.D.) ระดบั 
1.  การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร 4.00 0.000 มาก 
2.  สามารถถ่ายทอด อธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเดน็ 4.50 0.577 มาก 

3.  ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.25 0.500 มาก 

4.  การตอบค าถามของวิทยากร 4.25 0.500 มาก 

รวม 4.25 0.394 มาก 

 

จากตาราง  6  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใช้
โปรแกรม open source  มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการอบรมฯ ดา้นวิทยากร โดยภาพรวม  อยูใ่น
ระดบั “มาก” (X = 4.25) หรือคิดเป็นร้อยละ 85  และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่  ทุกขอ้ อยูใ่นระดบั  
“มาก”   

 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ

จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  ดา้นการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 

 

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบั
บุคลิกภาพและงานบริการ 

4.50 0.577 มาก 

2.  ความเอาใจใส่กระตือรือร้น ยิม้แยม้แจ่มใส และ
พร้อมใหก้ารบริการ 

4.25 0.500 มาก 

3.  การแกปั้ญหา ใหค้  าแนะน า หรือตอบขอ้ซกัถาม
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปดว้ยความเตม็ใจ 

4.25 0.500 มาก 

รวม 4.33 0.526 มาก 
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 จากตาราง  7  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการอบรมฯ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี
โดยรวม  อยูใ่นระดบั “มาก” (X = 4.33 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.6  และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยู่
ในระดบั “มาก”   
 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ

จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  สถานท่ีใหบ้ริการและอุปกรณ์มีความสะอาด 
สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4.25 0.500 มาก 

2.  สภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในหอ้งปฏิบติัการ เช่น เคร่ืองเสียง 
ล าโพง โปรเจคเตอร์ ฯลฯ สามารถใชง้านได ้

4.75 0.500 มาก 

3. มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่นหอ้งน ้า
สะอาด ท่ีจอดรถสะดวก ฯลฯ 

4.25 0.500 มาก 

4. ความพอใจต่อคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม 4.25 0.500 มาก 

5. อาหารวา่งหรืออาหารกลางวนัมีความเหมาะสม 4.25 0.500 มาก 

รวม 4.35 0.500 มาก 

 

 จากตาราง  8  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการอบรมฯ ดา้นการส่ิง
อ านวยความสะดวก โดยรวม  อยูใ่นระดบั “มาก” (X = 4.35)  หรือคิดเป็นร้อยละ 87  และเม่ือพิจารณาใน
รายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั “มาก”   
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ
จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  ดา้นคุณภาพ
การบริการ 

 

ดา้นคุณภาพการบริการ ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  ใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของผูอ้บรมได้
ครบถว้น 

4.25 0.500 มาก 

2.  การใหบ้ริการโดยภาพรวมในการจดัอบรมคร้ังน้ี 4.50 0.577 มาก 

รวม 4.38 0.539 มาก 

จากตาราง  9  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพึงพอใจในการจดัการอบรมฯ ดา้นคุณภาพการบริการ โดยรวม  
อยูใ่นระดบั “มาก” (X = 4.38)  หรือคิดเป็นร้อยละ 87.6 และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบั 
“มาก”   

 
ตาราง  10  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจในการจดัโครงการการ

จดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  โดยภาพรวม 
 

หวัขอ้ ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.25 0.500 มาก 

2.  ดา้นวิทยากร 4.25 0.394 มาก 

3.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.33 0.526 มาก 

4.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.35 0.500 มาก 

5.  ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 4.38 0.539 มาก 

รวม 4.31 0.492 มาก 

 

 จากตาราง 10  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพงึพอใจในการจดัการอบรมฯ คร้ังน้ี  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบั 
“มาก” (X = 4.31) หรือคิดเป็นร้อยละ 86.2  และเม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบั  
“มาก”   
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 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ  และการน าความรู้ไปใชจ้ากการจดั
โครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย ใชโ้ปรแกรม open source  โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยรวม  และรายขอ้        ดงัตาราง 
11-13  
ตาราง 11 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความรู้ความเขา้ใจ  การน าความรู้ไปใช ้ 

การผลิตบทเรียน E-learning  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ   
ความรู้ความเขา้ใจ ( X ) (S.D.) ระดบั 

1.  ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม 3.00 1.155 ปานกลาง 
2.  ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีหลงัการอบรม 4.50 0.577 มาก 

3.  สามารถอธิบายรายละเอียดความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การอบรมได ้

4.25 0.500 มาก 

4.  สามารถจดัระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่
การพฒันางานอยา่งเป็นระบบได ้

4.00 0.000 มาก 

รวม 3.94 0.558 มาก 

 จากตาราง 11  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู้ความเขา้ใจ  โดยรวม        อยูใ่นระดบั 
“มาก” (X = 3.94) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.8  และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 
“มาก”  ยกเวน้หวัขอ้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม  อยูใ่นระดบั  “ปานกลาง”   

 
ตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความรู้ความเขา้ใจ  การน าความรู้ไปใช ้ 

การผลิตบทเรียน E-learning   ดา้นการน าความรู้ไปใช ้  
 

ดา้นการน าความรู้ไปใช ้ ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานได ้

4.75 0.500 มาก 

2.  สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ 
องคก์รของตนเองได ้

4.25 0.500 มาก 

รวม 4.50 0.500 มาก 

 

 จากตาราง 12  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพงึพอใจในดา้นการน าความรู้ไปใช ้ โดยรวมอยูใ่นระดบั 
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“มาก” (X = 4.50 )  หรือคิดเป็นร้อยละ 90  และเม่ือพิจารณาในรายขอ้พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบั  
“มาก”   

 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความรู้ความเขา้ใจ  การน าความรู้ไปใช ้ 

การผลิตบทเรียน E-learning  โดยภาพรวม   
 

หวัขอ้ ( X ) (S.D.) ระดบั 
1.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 3.94 0.558 มาก 

2.  ดา้นการน าความรู้ไปใช ้ 4.50 0.500 มาก 

รวม 4.22 0.529 มาก 

 จากตาราง 13  พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และการน าความรู้ไปใช ้ โดย
ภาพรวม  อยูใ่นระดบั “มาก”  (X = 4.22) หรือคิดเป็นร้อยละ 84.4  และเม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่  
ทุกดา้นอยูใ่นระดบั  “มาก”   
 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะ  โดยรวบรวมความถ่ีท่ีได้จาก            
แบบสอบถามท่ีมีขอ้เสนอแนะท่ีมีความถ่ีท่ีเรียงจากมากไปหานอ้ย  ดงัตาราง 14 – 15 

ตาราง 14 แสดงความถ่ีของผูเ้ขา้อบรมท่ีสนใจอยากเขา้รับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรใด      
เพิ่มเติม 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน :คน 
1 การจดัการความรู้ในส่วนอ่ืน 1 

 

 จากตาราง 14  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 
ใชโ้ปรแกรม open source  มีความสนใจอยากเขา้รับการอบรมหลกัสูตร  การจดัการความรู้ในส่วนอ่ืน 
 

สุนิสา  เบญจกิจ 
ผูจ้ดัท ารายงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกจิกรรม 
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แบบประเมินโครงการการจัดการความรู้เร่ืองการผลติส่ืออเิลก็ทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม open source 
ส่วนราชการศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา   ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
วนัที ่18 พฤศจิกายน 2553 

 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การน าไปใช้พฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ต่อไป 

 

ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องหนา้ขอ้ความ 
 1. เพศ    หญิง     ชาย
 2. อาย ุ   ต  ่ากวา่ 25 ปี    25 – 35 ปี   36 – 45 ปี  
   46 – 55 ปี  56 ปีข้ึนไป  
 3. การศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก    
 4. อาชีพ   รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   พนกังานของรัฐ/ลกูจา้งประจ า 
    ลกูจา้ง/พนกังานบริษทั   เจา้ของธุรกิจส่วนตวั
    อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................. 
ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการอบรมคอมพิวเตอร์   

 (หมายเหตุ ระดบั 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด) 
ประเดน็ความคิดเห็น ระดบัความพงึพอใจ  

5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1.  การประชาสัมพนัธ์มีความสะดวก รวดเร็ว  และเหมาะสม         

2.  การลงทะเบียนมีความสะดวก รวดเร็ว  และเหมาะสม         

3.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมตรงความตอ้งการของผูเ้ขา้อบรม      

ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 

     วิทยากร 
4. การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร      

5. สามารถถ่ายทอด  อธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจนและตรงประเดน็      

6. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย      

7. การตอบค าถามของวิทยากร      

     เจ้าหน้าท่ี 

8. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกบับุคลิกภาพและงานบริการ      

9. ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  ยิม้แยม้แจ่มใส  และพร้อมใหก้ารบริการ      

10. การแกปั้ญหา  ใหค้  าแนะน า  หรือตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีเป็น       
ไปดว้ยความเตม็ใจ 
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ประเดน็ความคิดเห็น 
ระดบัความพงึพอใจ  

5 4 3 2 1 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

11. สถานท่ีใหบ้ริการและอุปกรณ์มีความสะอาด  สะดวกต่อการใชบ้ริการ      

12. สภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
หอ้งปฏิบติัการ เช่น เคร่ืองเสียง  ล  าโพง  โปรเจคเตอร์ ฯลฯ สามารถใชง้านได ้

     

13. มีส่ิงอ  านวยความสะดวกเพียงพอ  เช่น  หอ้งน ้าสะอาด  ท่ีจอดรถสะดวก 
ฯลฯ 

     

14. ความพอใจต่อคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม      

15. อาหารวา่งหรืออาหารกลางวนัมีความเหมาะสม      

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
16.  ใหบ้ริการตรงความตอ้งการของผูอ้บรมไดค้รบถว้น      

17.  การใหบ้ริการโดยภาพรวมในการจดัอบรมคร้ังน้ี      
 

ตอนที ่3  ความรู้ความเขา้ใจ  การผลิตส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ประเดน็ความคิดเห็น 
ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ      

1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการอบรม      

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีหลงัการอบรม      

3. สามารถอธิบายรายละเอียดความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมได ้      

4. สามารถจดัระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพฒันางานอยา่งเป็น
ระบบได ้

     

ด้านการน าความรู้ไปใช้      

5. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้      

6. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่องคก์รของตนเองได ้      
 

ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
1.  ท่านสนใจอยากเขา้รับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  หลกัสูตรใดเพ่ิมเติม 
 1. ................................................................................................................... 

  2. ................................................................................................................... 
  3. .................................................................................................................... 

2.  ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 
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