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สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด�านเทคโนโลยี 

หลักสูตร : โปรแกรมการจัดการเน้ือหาเว็บไซต'สําเร็จรูปจูมล)า ป8งบประมาณ 2561 
................................................. 

หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติงานหรือติดต�อสื่อสารข�อมูลในป�จจุบันนั้น จําเป นต�องใช�งานผ�านเว็บไซต'ของหน�วยงานไม�
ว�าจะเป นการเผยแพร�ข�อมูลด�านต�างๆ ให�กับสาธารณชน ได�แก� ข�าวสาร ความรู� เอกสารเผยแพร�และวิชาการ   
การบริการ การประชาสัมพันธ' เป นต�น หรือการเข�าใช�งานระบบสารสนเทศแบบออนไลน'ขององค'กรหรือ
หน�วยงานราชการของบุคลากรภายในและภายนอกหน�วยงาน ได�แก� งานสารบรรณ พัสดุ การจัดซ้ือจัดจ�างการ
จัดการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ซ่ึงเกือบท้ังหมดมีการทํางานผ�านเว็บไซต'ของหน�วยงาน ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต'
ให�สามารถรองรับการปฏิบัติงาน มีความโดดเด�นและสามารถนําเสนอข�อมูลได�อย�างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว�า
เป นสิ่งหนึ่งท่ีช�วยในการสร�างภาพลักษณ'ท่ีดีให�กับองค'กรเป นอย�างยิ่ง 

             สืบเนื่องจากความสําคัญของเว็บไซต'หน�วยงานตามท่ีกล�าวไว�ข�างต�น ดังนั้นผู�ท่ีมีหน�าท่ีพัฒนาดูแล
รับผิดชอบเว็บไซต'ของหน�วยงานจึงมีภารกิจสําคัญ ซ่ึงนอกจากจะต�องมีความสามารถในการออกแบบหรือมี
ความคิดสร�างสรรค'ในการพัฒนาเว็บไซต'ให�โดดเด�นมีความน�าสนใจแล�วนั้น ยังต�องมีความรู�หรือทักษะทางด�าน
การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร'พัฒนาเว็บไซต'ด�วยตนเองได�  ณ ป�จจุบันได�มีโปรแกรมคอมพิวเตอร'สําเร็จรูป
จํานวนมากท่ีใช�ช�วยในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต'ให�มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อย�างไรก็ตามโปรแกรม
เหล�านี้ท่ีถูกลิขสิทธิ์เกือบท้ังหมดมีราคาสูง ต�องใช�งบประมาณจํานวนมากเพ่ือจัดซ้ือ ดังนั้น โปรแกรมจัดการ
เนื้อหาเว็บไซต'ท่ีสามารถใช�ได�โดยไม�เสียค�าใช�จ�ายและสามารถปรับปรุงแก�ไขโปรแกรมได�อย�างอิสระ (Open 
Source) จึงเป นทางเลือกหนึ่งท่ีหน�วยงานราชการส�วนใหญ�ใช�ในการพัฒนาเว็บไซต' โดยหนึ่งในโปรแกรม
เหล�านั้นคือ "จุมล�า" (Joomla) ซ่ึงเป นโปรแกรมท่ีมีความโดดเด�นในการนํามาจัดการเนื้อหาเว็บไซต'หน�วยงาน
ได�เป นอย�างดี 
                ดังนั้น  เพ่ือให�พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง สามารถใช�
โปรแกรมจูมล�าเวอร'ชั่นใหม�ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส�งผลให�การจัดการเนื้อหาเว็บไซต'หน�วยงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์  กองวิชาการและแผนงานจึงขอจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด�านเทคโนโลยี โปรแกรมการ
จัดการเนื้อหาเว็บไซต'สสําเร็จรูปจูมล�า เพ่ือส�งเสริมให�ความรู�และแนะนําวิธีการสร�างเว็บไซต'ท่ีสะดวก  ถูกต�อง
ตรงความต�องการ และมีความโดดเด�นน�าสนใจ 
 
วัตถุประสงค'โครงการ 

1.  เพ่ือพนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง ให�ได�รับแนวทางและ
วิธีการท่ีถูกต�องและเหมาะสม ในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต,โดยใช�โปรแกรมจูมล.า 

2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�ทางด�านการจัดการเนื้อหาเว็บไซต,โดยใช�โปรแกรมจูมล.า ระหว.างพนักงาน 
ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง 
 
 
 



กลุ)มเป;าหมาย 
 พนักงาน พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง จํานวน 40 คน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 1. เขียนโครงการ 
 2. เสนอโครงการ 
 3. ติดต.อประสานงานกับหน.วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 
 4. ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบ 
 5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการและกําหนดการ 
 6. ขออนุมัติเบิกจ.ายค.าใช�จ.ายของโครงการ 
 7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 
ประเภทกิจกรรม 
  อบรมให�ความรู�แก.พนักงาน พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 40 คน  

1. บรรยาย เรื่อง เครื่องมือท่ีใช�ในการสร�างเว็บไซต'   
2. บรรยาย เรื่อง การติดต้ังโปรแกรมจูมลา (Joomla!) 
3. บรรยาย เรื่อง การจัดการเมนูใน Joomla, สร�าง Category, Article 
4. บรรยาย เรื่อง การติดต้ังระบบนับจํานวนคนเข�าชมเว็บไซต, counter 
5. บรรยาย เรื่อง การติดต้ัง Modules slide show 
6. บรรยาย เรื่อง การใช�งานและสร�างไฟล,สําหรับดาวโหลด (download) 
7. บรรยาย เรื่อง ระบบจัดการแบนเนอร, (Banner) 
8. บรรยาย เรื่อง ระบบจัดการอัลบ้ัมภาพ 

  โดย นางสาวพรศิลปV  บัวงาม อาจารย,สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
งบประมาณ 
  ค.าใช�จ.ายในการดําเนินโครงการฯ เบิกจ.ายจากงบประมาณรายจ.าย ประจําป[งบประมาณ 
พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค.าใช�สอย ประเภทรายจ.าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม.เข�าลักษณะรายจ.ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด�าน
เทคโนโลยี งบประมาณ 50,000 บาท (ห�าหม่ืนบาท)  
 
ผลสัมฤทธิ์การอบรม 
 พนักงาน พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง จํานวน 40 คน 

 
 
 
 



ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ 
1. พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาเว็บไซต, มีความรู� ความเข�าใจ ในการใช�โปรแกรม joomla  
2.  พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และพนักงานครูเทศบาลนครตรัง และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาเว็บไซต, มีการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ,ในการพัฒนาเว็บไซต,ของหน.วยงาน    
 
ประเมินผลโครงการ 
  การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการ จํานวน 40 ชุด เพ่ือให�ผู�เข�าร.วมโครงการ 
ได�แสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามแบ.งออกเปaน 3 ส.วน คือ 
   ส.วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ประกอบด�วย ข�อมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะคําถามเปaนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
   ส.วนท่ี 2 ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นในการให�แสดงความคิดเห็น 4 
ประเด็น ดังนี้ 
   1. ด�านวิทยาการ 
   2. ด�านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
   3. ด�านความรู�ความเข�าใจ 
   4. ด�านการนําความรู�ไปใช� 
 โดยกําหนดลักษณะคําถามเปaนแบบมาตราส.วนประมาณค.า (Rating Scale) 4 ระดับ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู.ในระดับแนกลาง 
   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู.ในระดับน�อย 
   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู.ในระดับน�อย,kd 
 ส.วนท่ี 3 ให�แสดงความคิดเห็นปgญหาและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
   ส.วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ประกอบด�วย ข�อมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ใช�สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ได�แก. ค.าความถ่ี (Frequency) ค.าร�อยละ (Percentages)  
 

รายการ จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ ชาย 31 77.50 

หญิง 9 22.50 
รวม 40 100 

2. อายุ ตํ่ากว.า 20 ป[    0 0.00 
20-30 ป[ 6 15.00 
31-40 ป[ 26 65.00 
41-50 ป[ 8 20.00 
51 ป[ข้ึนไป 0 0.00 

รวม 40 100 
3. การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า     0 0.00 

อนุปริญญาหรือเทียบเท.า    0 0.00 
ปริญญาตรี    27 67.50 
สูงกว.าปริญญาตรี   13 32.50 

รวม 40 100 
4. อาชีพ ข�าราชการ (การเมือง)  3 7.50 
 พนักงานเทศบาล 14 35.00 
 พนักงานครูเทศบาล 14 35.00 
 พนักงานจ�างฯ 9 22.50 

รวม 40 100 
 

ส.วนท่ี 2 ความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นในการให�แสดงความคิดเห็น 4 
ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 
  สําหรับคําถามปลายปqดในส.วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต.าง ๆ ซ่ึงใช�วิธีการหาค.าเฉลี่ย 
(Mean) โดยการแปลค.าได�กําหนดค.าอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบ.งช.วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
 ค.าเฉลี่ยต้ังแต. 4.05 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
 ค.าเฉลี่ยต้ังแต. 3.29 – 4.04 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 
 ค.าเฉลี่ยต้ังแต. 2.53 – 3.28 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
 ค.าเฉลี่ยต้ังแต. 1.77 – 2.52 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน�อย 
 ค.าเฉลี่ยต้ังแต. 1.01 – 1.76 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน�อยท่ีสุด 

 
 
 
 



1. ด�านวิทยาการ 
 1.1 การถ)ายทอดความรู�ของวิทยากรมีความชัดเจน 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 27 67.50 
ระดับมาก 13 32.50 
ระดับปานกลาง 0 0.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.68 

 
 1.2 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 27 67.50 
ระดับมาก 13 32.50 
ระดับปานกลาง 0 0.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.68 

 
 1.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝIกอบรม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 27 67.50 
ระดับมาก 12 30.00 
ระดับปานกลาง 1 2.50 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.65 

 
 
 
 
 
 
 



 1.4 มีความครบถ�วนของเนื้อหาในการฝIกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 

ระดับมากท่ีสุด 20 50.00 
ระดับมาก 18 45.00 
ระดับปานกลาง 2 5.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.45 

 
 1.5 การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 9 22.50 
ระดับมาก 31 77.50 
ระดับปานกลาง 0 0.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.23 

 
 1.6 การตอบข�อซักถามในการฝIกอบรม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 22 55.00 
ระดับมาก 17 42.50 
ระดับปานกลาง 1 2.50 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.53 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด�านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
 2.1 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 23 57.50 
ระดับมาก 15 37.50 
ระดับปานกลาง 2 5.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.53 

 
 2.2 ความพร�อมของอุปกรณ'โสตทัศนูปกรณ' 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 22 55.00 
ระดับมาก 12 30.00 
ระดับปานกลาง 6 15.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.40 

 
 2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 10 25.00 
ระดับมาก 23 57.50 
ระดับปานกลาง 7 17.50 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.08 

 
 
 
 
 
 
 



 2.4 อาหาร มีความเหมาะสม 
ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 

ระดับมากท่ีสุด 12 30.00 
ระดับมาก 26 65.00 
ระดับปานกลาง 2 5.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.25 

 
3. ด�านความรู�ความเข�าใจ 

3.1 ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ ก)อน การอบรม 
ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 

ระดับมากท่ีสุด 0 0.00 
ระดับมาก 4 10.00 
ระดับปานกลาง 2 5.00 
ระดับน�อย 11 27.50 
ระดับน�อยท่ีสุด 23 57.50 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 1.68 

 
3.2 ความรู� ความเข�าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 5 12.50 
ระดับมาก 22 55.00 
ระดับปานกลาง 13 32.50 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.80 

 
 
 
 
 
 
 



4. ด�านการนําความรู�ไปใช� 
4.1 สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต'ใช�ในการปฏิบัติงานได� 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 20.00 8 
ระดับมาก 72.50 29 
ระดับปานกลาง 7.50 3 
ระดับน�อย 0.00 0 
ระดับน�อยท่ีสุด 0.00 0 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.13 

 
4.2 มีความม่ันใจและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ได� 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 6 15.00 
ระดับมาก 28 70.00 
ระดับปานกลาง 6 15.00 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.00 

 
4.3 สามารถนําความรู�ไปเผยแพร)/ถ)ายทอดได� 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ระดับมากท่ีสุด 12 30.00 
ระดับมาก 17 42.50 
ระดับปานกลาง 11 27.50 
ระดับน�อย 0 0.00 
ระดับน�อยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 40 100 
ค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.03 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปค)าเฉล่ียความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานโครงการ เรียงลําดับตามค)าเฉล่ียความพึงพอใจ 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ประเด็นความพึงพอใจ ค)าเฉล่ีย ระดับ 

1 การถ.ายทอดความรู�ของวิทยากรมคีวามชัดเจน 4.68 มากท่ีสุด 
2 ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.68 มากท่ีสุด 

3 การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝuกอบรม 4.65 มากท่ีสุด 

4 มีความครบถ�วนของเน้ือหาในการฝuกอบรม 4.45 มากท่ีสุด 

5 การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� 4.23 มากท่ีสุด 

6 การตอบข�อซักถามในการฝuกอบรม 4.53 มากท่ีสุด 

7 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.53 มากท่ีสุด 

8 ความพร�อมของอุปกรณ,โสตทัศนูปกรณ, 4.40 มากท่ีสุด 

9 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.08 มากท่ีสุด 

10 อาหาร มีความเหมาะสม 4.25 มากท่ีสุด 

11 ความรู� ความเข�าใจในเรื่องน้ี ก)อน การอบรม 1.68 น�อยท่ีสุด 
12 ความรู� ความเข�าใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 3.80 มาก 
13 สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยกุต,ใช�ในการปฏิบัติงานได� 4.13 มากท่ีสุด 

14 มีความมั่นใจและสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ได� 4.00 มากท่ีสุด 

15 สามารถนําความรู�ไปเผยแพร./ถ.ายทอดได� 4.03 มากท่ีสุด 

 
ปKญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น 
 - เนื้อหาการอบรมน.าสนใจแต.ระยะเวลาในการการอธิบายแต.ละหัวข�อน�อยเกินไป  
 - อยากอบรมการสร�างเว็บไซต,ข้ันสูงต.อไป 
 - คู.มือควรละเอียดกว.านี้ และควรมีการทบทวน ติดตามในการทําเว็บไซต, 
 - เปaนการอบรมท่ีมีประโยชน,มาก ควรมีเวลาสําหรับการอบรมให�กว.านี้ 3 – 5 วัน และให�ผู�เข�าร.วม
อบรมเตรียมข�อมูลของตนเองมา เพ่ือจะได�นําไปต.อยอดได� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด�านเทคโนโลยี 
หลักสูตร : โปรแกรมการจัดการเนื้อหาเว็บไซต'สําเร็จรูปจูมล)า  

วันท่ี 5 - 6 กรกฎาคม 2561 
ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย'การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

 

 

 

 



 



 
 



 

 
 
 
 

 


