ผลการปรระเมิน โครรงการอบบรมเชิงปฏิ
ผ
ป บัติการร
เรือง
่อ “เยาววชนคนขาว
า รุนที่ 2”
2
17-18 กรกกฎาคม 25533 ณ คณะวิททยาการสื่อสาร
ส มหาวิทยาลั
ย ยสงขลา นครินทร
โครงการอบรมเชิงปฏิบับติการเรื่อง “เยาวชนคนขขาว” รุนที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 กรกกฎาคม 2553 โดยคณะ
โ
วิทยาการสื่อสาร มหาวิวิทยาลัยสงขลาานครินทร วิททยาเขตปตตานีนี ไดสํารวจคววามคิดเห็นของงผูเขารวมอบรรมครั้งนี้
ผลการสําารวจมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 24 คน แสดงรายละเอีอียดไดดังนี้
ขอมูลเบื้อองตนจากผูตอบแบบสอบถา
อ
ามพบวาผูเขารรวมอบรมสวนใหญ
น เปนเพศศหญิง คิดเปนนรอยละ 75 และเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 25
จากการสํสํารวจชั้นปที่กําลังศึกษาของงผูเขารวมอบรรมสามารถสรุปไดดังนี้ ผูเขารวมอบรมส วนใหญกําลังศึกษาอยู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คิดเป
ด นรอยละ 34.5
3 รองลงมาากําลังศึกษาอยูยูชั้นมัธยมศึกษาป
ษ ที่ 6 คิดเป นรอยละ 17.22 และ
กําลังศึกษษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คิดเป
ด นรอยละ 6.9 ตามลําดับ
สําหรับสสาขาวิชาที่กําลังศึกษาของผูเข
 าอบรมพบววา สวนใหญกํกาลังศึกษาในนสายวิทย-คณิ ิต คิดเปนรอยละ
ย 37.5
รองลงมากําลังศึกษาในนสายศิลป-คํานวณ
น คิดเปนรออยละ 31.3 แลละสายศิลป-ภาาษา คิดเปนรออยละ 12.5 ตามลําดับ

1. การรประเมิ น แลละระดั บ คววามคิ ด เห็ น
การประเมิมินในครั้งนี้ไดสอบถามควาามคิดเห็นของผผูเขารวมอบรมในประเด็นความเหมาะสม
ค
มของเนื้อหาการอบรม
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ภาคบรรยยายและ การฝกปฏิบัติ โดยยกําหนดการแแปลผลระดับความคิ
ค ดเห็นเปปน 5 ระดับ แสดงความหมายของ
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ระดับการรวัด ดังนี้
คาเฉลี่ย

ระดับบความหมาย

1.00 – 1.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ ด

1.50 – 2.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอย

2.50 – 3.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับปานกลาง

3.50 – 4.49 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมาก

4.50 – 5.00 หมายถึถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมากทีสุ่สด

2. ผล การประเมิ น
2.1 เ นื้ อ หาการ อบรมภาคคบรรยายแและการอภิ ปรายกลุ
ป
ม
จา กการสํารวจผูผูตอบแบบสออบถามทั้งหม ดจํานวน 29 คน ผลการสํารวจได
า
มีการรสอบถามเรื่องความรู
ความเขาใใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการอบ
อ
บรมที่ไดรับ แลละประโยชนทีท่จี ะนําความรูที ่ไดไปประยุกกตใช ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียยดการประเมินในแต
น
ละหัวขอของเนื้อหากการอบรมภาคบรรยายและการฝกปฏิบัติไดดดังตารางที่ 1
ผลการปรระเมินหัวขอเนืนื้อหาการเสวนนาและการฝกปปฏิบัติ
ตารางที่ 1 ผลการประเเมินหัวขอเนื้อหาการเสวนาแ
ห
และการฝกปฏิฏิบัติ
รายการ

ความรูทีท่ไี ดรับ


X

1. การเสสวนาหัวขอ “รูจักขาว รูจกั ชุมชนน”

S.D.

ระดับ

4.50 .582 มากที่สุด

1.1 ความรูที่ไดรับจาากฟงการเสวนาหัวขอ “รูจักขาว รูจักชุมชน”

4.54 .588 มากที่สุด

1.2 ความรูความสามรถของวิทยากรคุณรุงทิพย ระบิบิงเกา รองประธธานชุมชนวังเกา ต.จะบังติกอ

4.38 .576

1.3 ความรูความสามารถของวิทยากรอาจารยชรินรัตตน สมโลก

4.58 .584 มากที่สุด

2. การเสสนาหัวขอ “เลาเรืรื่องผานขาว เลาเรื
า ่องผานภาพ””

มาก

4.44 .650

มาก

2.1 ความรูที่ไดจากกการฟงการเสวนาาหัวขอ “เลาเรือ่องผานขาว เลาเรืรือ่ งผานภาพ”

4.33 .702

มาก

2.2 ความรูความสามารถของวิทยากรอาจารยสมัชชชา นิลปทม

4.50 .590 มากที่สุด

2.3 ความรูความสามารถของวิทยากรอาจารยภีรกาญญจน ไคนุนนา

4.50 .659 มากที่สุด

3. กิจกรรรม “วางแผนการทําขาวและลงพื้นที่คุยประเด็นนมาเปนขาว

4.29 .715

มาก

4.29 .806

มาก

4.29 .624

มาก

4.08 .500

มาก

4.1 ทักษะที่ไดรับจาากการฝกปฏิบัตการหั
ิ วขอ “ผลิตตขาวตามกลุมยอย”

4.04 .464

มาก

4.2 ความรูความสามารถของทีมวิทยากร
ย

4.13 .537

มาก

3.1 คววามรูที่ไดรับจากกการเขารวมกิจกรรม “วางแผนนการทําขาวและะลงพื้นที่คุยประะเด็นมาเปน
3.2 ความรูความสามารถของทีมวิทยากร
ย
4. การฝกกปฏิบัติการหัวขขอ “ผลิตขาวตามกลุมยอย”

5. กิจกรรรม “กลุมสัมพันธ
น”

4.71 .751 มากที่สุด

5.1 ความนาสนใจจากกการเขารวมกิจกรรม
ก “กลุมสัมพพันธ”

4.71 .751 มากที่สุด

5.2 ความรูความสามารถของวิทยากรคุณพัชรกัญญ ยั งปากน้ํา

4.71 .751 มากที่สุด

6. ผูเขาออบรมมีความรูความเข
ว าใจและทัทักษะพื้นฐานในนวิชาชีพผูสื่อขาว

3.96 .464

7. ผูเขาออบรมสามารถนําความรู
า
และทักษะที่ไดไปใชป ระโยชนเพื่อการศึกษาในระดับที
บ ่สูงขึ้น

4.71 .550 มากที่สุด

รวม

4.40 .623

มาก
มาก
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ขาาว
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ภภาพรวมของงเนื้ อ หาการเสสวนาและกา รฝ ก ปฏิ บั ติ ได
ไ บ รรลุ วั ต ถุประสงค ข องงการจั ด อบรมม ระดั บ
ความเหมมาะสมของเนื้อหาอยู
อ ในระดับมาก
บ โดยมีระะดับคะแนนเฉฉลี่ยเทากับ 4.440 คิดเปนรอยยละ 88

2.2 ค วามพึ ง พออใจในรู ป แบบบการจั ดดอบรม
จจากการสํารวจจผูตอบแบบสสอบถามจํานว น 24 คน ที่เขารวมโครงการรอบรมเชิงปฏิฏิบัติการเรื่อง “เยาวชน
“
คนขาว” รุนที่ 2 ที่คณะวิทยาการสื่อสารจั
อ
ดขึ้น ใในการสํารวจไดมีการสอบถามเรื่องระดัดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริกาารในดานตาง ๆ ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหหบริการ ดานเเจาหนาที่ผูให บริการ ดานสิสิง่ อํานวย
ความสะดดวก คุณภาพกการใหบริการ และการดํ
แ
าเนินนการจัดอบรมม ไดแก รูปแบบบการจัดอบร ม เอกสารและะสื่อที่ใช
ในการจัดดอบรม ระยะเววลาในการจัดอบรม
อ ซึ่งสามาารถสรุปรายละเอียดของการรประเมินผล ดั งตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเเมินความพึงพอใจในรูปแบบบการจัดอบรมม
รายการ

รระดับความเหมาาะสม
X

S.D.

ระดับ

4.44

.764

มาก

8.1 ดานนกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริ
บ การ (การใหบบริการตามลําดับความเหมาะสมของ 4.50

.673

มากที
ม ่สุด

4.41

.854

มาก

8.3 ดานนสิ่งอํานวยควาามสะดวก (สถานนที่จัดอบรม อาาหารและเครื่องดดื่ม)

4.50

.802

มากที
ม ่สุด

8.4 คุณ
ณภาพการใหบริการ

4.36

.727

มาก

9. การดําเนินการจัดอบรรม

4.54

.613

มากที
ม ่สุด

9.1 รูปปแบบการจัดอบรม

4.55

.596

มากที
ม ่สุด

9.2 เอกกสารและสื่อทีใช
ใ่ ในการจัดอบรรม

4.59

.503

มากที
ม ่สุด

9.3 ระยะเวลาในการจััดอบรม

4.50

.740

มากที
ม ่สุด

4.49

.688

มาก

8.1. ความมพึงพอใจของผูผูร ับบริการ



ระยะเวลาและขัน้ ตอนในการให
ต
บริ
บ การ)
8.2 ดาานเจาหนาที่ผูใหหบริการ (ความชชัดเจนในการใหหคําแนะนําและะการตอบขอซักถาม
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ความสะดวก ความมรวดเร็ว ความสสุภาพ เปนมิตร ในการใหบริการ)
า

171

รวม

จจากการสํารววจความพึงพออใจของผูเขารรวมโครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการเรื่อง “เยาวชนคนขขาว โดย
ภาพรวมออยูในระดับมาาก โดยคะแนนนเทากับ 4.49 หรือคิดเปนรอยละ 89.8 ซึ่งแสดงใหเห็นนวาผูที่เขารวมอบรมมี
ม
ความพึงพพอใจตอการอบบรมครั้งนี้
ภภาพรวมของงโครงการทั้งหมดได
ห
บรรลุ วัตถุประสงคคของการจัดโคครงการ ระดับั ความเหมาะะสมของ
โครงการออยูในระดับมาาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี
บ
่ยเเทากับ 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8

2.3 ขข อ เสนอแนนะเพื่ อ การปปรั บ ปรุ ง แลละพั ฒ นา
ตารางที่ 4 ขอเสนอแนะะอื่นๆ เพื่อการรปรับปรุงในการจัดโครงการรครั้งตอไป
หัวขอ
ภาพรวม

คํา ตอบ

ความถี(่ คนน)

1.เปนโครงการที่ดี ไมมมีี ขอควรปรับปรรุง

5

2.ควรมีมีโครงการนี้ในรุรุ นตอไป
ระยะเวลาการจัดอบรม

1.อยากใหเพิ่มเวลาในกการจัดอบรม

10

สถานทีจ่จััดอบรม

1.อยากใหมีสถานที่ในนการทําขาวที่หลากหลาย
ล

1

รวม

16

ตารางที่ 5 ขอเสนอแนะะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการอื
บ
่นๆ ที่คณะวิทยาการสื่อสารคววรจัดในโอกาสสตอไป
คํา ตอบ

ความถี(่ คนน)

ดานวิทยุ//โทรทัศน

1.นักจัดรายการวิ
ด
ทยุ/พิ ิธีกร

3

ขาว

1.ทําขาวและเยี่ยมชมสสถานที่โบราณ

2

รวม

6
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หัวขอ
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