
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2552 
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

การประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี ้มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 75 ฉบับ จาก
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 101 คน คิดเปน 74.26% ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ  ชาย   จํานวน  24  คน  หญิง   จํานวน  51  คน 
2.  หนวยงาน  

2.1 งานบริหารและธุรการ 
2.2 งานบริการการศึกษา 
2.3 งานนโยบายและแผน 
2.4 งานคลังและพัสดุ 
2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6 หองสมุด 
2.7 บัณฑิตศึกษา 

จํานวน  6  คน 
จํานวน  2  คน 
จํานวน  1  คน 
จํานวน  4  คน 
จํานวน  3  คน 
จํานวน  1  คน 
จํานวน  3  คน 

2.8 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
2.9  ภาควิชาภูมิศาสตร 
2.10 ภาควิชาพลานามัย 
2.11 ภาควิชาจิตวิทยา 
2.12 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
2.13 โรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) 
2.14 ไมระบุ 

จํานวน  1  คน 
จํานวน  3  คน 
จํานวน  1  คน 
จํานวน  1  คน 
จํานวน  1  คน 
จํานวน  6  คน 
จํานวน 42  คน 

 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

 3.1  ดานความเหมาะสมของเน้ือหาการจัดสัมมนา 4.02 มาก 3 
 3.2  ดานความเหมาะสมของกิจกรรม 3.72 มาก 4 
 3.3  ดานการดําเนินการสัมมนา 4.09 มาก 2 
 3.4  ดานวิทยากร 4.12 มาก 1 

รวม 3.90 มาก  

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  75  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการควรเปน 3 วัน (5) 
2. ควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกป (3) 
3. ควรปรับปรุงดานอาหาร (3) 
4. ควรจัดรถปรับอากาศเพราะอากาศรอนมาก (2) 
5. ควรเปล่ียนบรรยากาศในการจัดสัมมนา เชน ไปทะเล  (2) 
6. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรม เชน คาวบอยไนท มากขึ้น (1) 
7. ควรมีกิจกรรมสรางกลุมสัมพันธเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น (1) 



รายงานการประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2552 
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพฒันา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะ
ของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน 6 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และหนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดสัมมนาใน 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน” ปการศึกษา 2552 ใน 4 ดาน คือ (1) ดานความเหมาะสมของเนื้อหา (2) ดานประโยชนของ
เนื้อหาสาระ (3) ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณประกอบการสัมมนา และ (4) ดานเนื้อหา
สาระกับระยะเวลาในการสัมมนา โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 ใน 7 ดาน คือ (1) ดานกิจกรรม “นมัสการหลวงพอปากแดง” วัดพราหมณี (2) ดานกิจกรรม 
“ไหวพระพิฆเนศ” วัดเขาแดง(3) ดานกิจกรรม “นันทนาการ คาวบอยไนท” (4) ดานกิจกรรม         
“ลองแกง” ณ  เข่ือนขุนดานปราการชล (5) ดานกิจกรรม “นําชมวิวบริเวณสันเข่ือน”  ณ  เข่ือนขุน
ดานปราการชล (6) ดานกิจกรรม “ชมบริเวณโรงแรม วายนํ้าสระโรงแรมฝงเกา” ณ โรงแรมภูเขา
งามรีสอรท และ (7) ดานกิจกรรม “ชมอุทยานน้ําตกวังตะไคร” โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
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 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินการสัมมนาของ       
ผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ใน 6 ดาน คือ (1) ดานการลงทะเบียน (2) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม 
(3) ดานสถานท่ี/หองสัมมนา/หัองพัก (4) ดานระยะเวลาในการจัดสัมมนา (5) ดานการเดินทาง/
ยานพาหนะ (6) ดานการประชาสัมพันธ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี้ 
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับวิทยากรในโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 ใน 7 ดาน คือ (1) ดานความรู ความชํานาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนือ้หาการสัมมนา (2) ดาน
การเตรียมความพรอมของวิทยากรเกีย่วกบัเนื้อหาการสัมมนา(3) ดานการยกตัวอยางท่ีชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณ (4) ดานวิทยากรตอบคําถามไดชัดเจนและตรงประเด็น (5) ดานลักษณะ
การถายทอดของวิทยากรชวยใหเรียนรูไดดี (6) ดานความรู ความชํานาญของวิทยากรในการจดั
กิจกรรม และ (7) ดานการเตรียมความพรอมของวิทยากรในการจดักิจกรรม โดยกําหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ        
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน”         
ปการศึกษา 2552  เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหใชบริการตอบไดอยาง
อิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และหนวยงาน/
ภาควิชาท่ีสังกดั โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของเน้ือหาการจัดสัมมนาในโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ใน 4 
ดาน คือ (1) ดานความเหมาะสมของเน้ือหา (2) ดานประโยชนของเนื้อหาสาระ (3) ดานความพรอม
ของโสตทัศนูปกรณประกอบการสัมมนา และ (4) ดานเนื้อหาสาระกับระยะเวลาในการสัมมนาโดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดย
ใชวิธีวเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมี
ดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “การ
บริหารและพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ใน 7 ดาน คือ (1) 
ดานกิจกรรม “นมัสการหลวงพอปากแดง” วัดพราหมณ ี(2) ดานกิจกรรม “ไหวพระพิฆเนศ” วัดเขา
แดง(3) ดานกจิกรรม “นันทนาการ คาวบอยไนท” (4) ดานกิจกรรม “ลองแกง” ณ  เข่ือนขุนดาน
ปราการชล (5) ดานกิจกรรม “นําชมวิวบริเวณสันเข่ือน”  ณ  เข่ือนขุนดานปราการชล (6) ดาน
กิจกรรม “ชมบริเวณโรงแรม วายน้ําสระโรงแรมฝงเกา” ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท และ (7) ดาน
กิจกรรม “ชมอุทยานน้ําตกวงัตะไคร”โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) 
รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับ
การแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
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 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดําเนินการสัมมนาของผูประเมินโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 ใน 6 ดาน คือ (1) ดานการลงทะเบียน (2) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม (3) ดานสถานท่ี/หองสัมมนา/
หัองพัก (4) ดานระยะเวลาในการจัดสัมมนา (5) ดานการเดินทาง/ยานพาหนะ (6) ดานการ
ประชาสัมพันธ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) 
คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมาย
คาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 5. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิทยากรในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ใน 7 ดาน คือ (1) ดาน
ความรู ความชํานาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนือ้หาการสัมมนา (2) ดานการเตรียมความพรอมของ
วิทยากรเกีย่วกบัเนื้อหาการสัมมนา(3) ดานการยกตัวอยางท่ีชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ 
(4) ดานวิทยากรตอบคําถามไดชัดเจนและตรงประเด็น (5) ดานลักษณะการถายทอดของวิทยากร
ชวยใหเรียนรูไดดี (6) ดานความรู ความชํานาญของวิทยากรในการจัดกจิกรรม และ (7) ดานการ
เตรียมความพรอมของวิทยากรในการจัดกจิกรรม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 
(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
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 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 6. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถ่ี 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 มีดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของเน้ือหาการจดัสัมมนา 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของกิจกรรม 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการดําเนนิการสัมมนา 
ตอนท่ี 5 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และ
หนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด  ดังปรากฏตาราง 1 

 

ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ““การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 24 32.0 
หญิง 51 68.0 

รวม 75 100.0 
หนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด   

งานบริหารและธุรการ 3 8.0 
งานบริการการศึกษา 2 2.7 
งานนโยบายและแผน 1 1.3 
งานคลังและพสัดุ 2 5.3 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 4.0 
หองสมุด 4 1.3 
บัณฑิตศึกษา 3 4.0 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 1.3 
ภาควิชาภูมิศาสตร 3 4.0 
ภาควิชาพลานามัย 1 1.3 
ภาควิชาจติวิทยา 1 1.3 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 1 1.3 
โรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) 6 8.0 
ไมระบุ 42 56.0 

รวม 75 100.0 
 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพฒันา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552  เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง 
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จํานวน 51 คน  คิดเปนรอยละ 68.0 และเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 32.0 หนวยงาน/
ภาควิชาท่ีสังกดั สวนใหญ เปนงานบริหารและธุรการ โรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) จํานวน 6 คน        
คิดเปนรอยละ 8.0 รองลงมา คือ งานคลังและพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาภูมิศาสตร งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน หองสมุด ภาควิชาการประเมินและ
การวิจยั ภาควชิาพลานามัย ภาควิชาจติวิทยา และภาควิชาคหกรรมศาสตร ตามลําดับ และสวนท่ีไม
ระบุหนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด จํานวน 42 คน 
 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดสัมมนา 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความเหมาะสมของเน้ือหาการจัดสัมมนาในโครงการสัมมนาทาง

วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552              
ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของเน้ือหาการจัดสัมมนาในโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

ระดับความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม

มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 
 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด  

0 5 3 1  

1) ความเหมาะสมของเน้ือหา 25 
(33.3%) 

35 
(46.7%) 

14 
(18.7%) 

- - 1 
(1.3%) 

4.15 .715 มาก 

2) ประโยชนของเน้ือหาสาระ 24 
(32.0%) 

34 
(45.3%) 

15 
(20.0%) 

1 
(1.3%) 

- 1 
(1.3%) 

4.09 .762 มาก 

3) ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ
ประกอบการสัมมนา 

24 
(32.0%) 

34 
(45.3%) 

14 
(18.7%) 

2 
(2.7%) 

- 1 
(1.3%) 

4.08 .790 มาก 

4) เน้ือหาสาระกับระยะเวลาในการ
สัมมนา 

26 
(34.7%) 

28 
(37.3%) 

13 
(17.3%) 

- - 1 
(1.3%) 

3.99 .958 มาก 

รวม 4.02 .818 มาก 
จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดสัมมนาในโครงการสัมมนา

ทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน”โดยรวมอยู
ในระดบัมาก ( X = 4.02) โดยดานความเหมาะสมของเน้ือหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานประโยชน
ของเนื้อหาสาระ ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณประกอบการสัมมนา และดานเนื้อหาสาระกับ
ระยะเวลาในการสัมมนา ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับ ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  
“การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

ระดับความเหมาะสม ระดับ
ความ

เหมาะสม

มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 
 

0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1  

1) กิจกรรม “นมัสการหลวงพอ
ปากแดง” วัดพราหมณี 

22 
(29.3%) 

36 
(48.0%) 

15 
(20.0%) 

1 
(1.3%) 

1 
(1.3%) 

- 4.03 .822 มาก 

2) กิจกรรม “ไหวพระพิฆเนศ”  19 
(25.3%) 

16 
(21.3%) 

9 
(12.0%) 

4 
(5.3%) 

3 
(4.0%) 

24 
(32.0%) 

3.86 1.184 
วัดเขาแดง 

มาก 

3) กิจกรรม “นันทนาการ 26 
(34.7%) 

24 
(32.0%) 

17 
(22.7%) 

4 
(5.3%) 

- 4 
(5.3%) 

4.01 .918 
 คาวบอยไนท”  

มาก 

4) กิจกรรม “ลองแกง” ณ  เขื่อนขุน
ดานปราการชล 

24 
(32.0%) 

22 
(29.3%) 

17 
(22.7%) 

1 
(1.3%) 

- 11 
(14.7%) 

4.08 .841 มาก 

5) กิจกรรม “นําชมวิวบริเวณสัน
เขื่อน”  ณ เขื่อนขุนดานปราการชล 

12 
(16.0%) 

27 
(36.0%) 

16 
(21.3%) 

3 
(4.0%) 

1 
(1.3%) 

16 
(21.3%) 

3.78 .892 มาก 

6) กิจกรรม “ชมบริเวณโรงแรม 
วายนํ้าสระโรงแรมฝงเกา”  

18 
(24.0%) 

24 
(32.0%) 

16 
(21.3%) 

5 
(6.7%) 

2 
(2.7%) 

10 
(13.3%) 

3.78 1.038 

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท 

มาก 

7) กิจกรรม “ชมอุทยานนํ้าตกวัง
ตะไคร” 

21 
(28.0%) 

29 
(38.7%) 

16 
(21.3%) 

- - 9 
(12.0%) 

4.08 .751 มาก 

รวม 3.72 .822 มาก 
จากตาราง 3 พบวา ผูประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.72) โดยดานกิจกรรม “ลองแกง” ณ  เข่ือนขุนดานปราการชลและ
ดานกิจกรรม “ชมอุทยานน้ําตกวังตะไคร”มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกิจกรรม “นมัสการหลวงพอ
ปากแดง” วัดพราหมณี ดานกิจกรรม “นันทนาการ คาวบอยไนท” ดานกิจกรรม “ไหวพระพิฆเนศ” 
วัดเขาแดง ดานกิจกรรม “นําชมวิวบริเวณสันเข่ือน”  ณ เข่ือนขุนดานปราการชล และดานกิจกรรม 
“ชมบริเวณโรงแรม วายน้ําสระโรงแรมฝงเกา” ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรทตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการดําเนินการสัมมนา 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการดําเนินการสัมมนาของผูประเมินโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน”             
ปการศึกษา 2552 ดังปรากฏตาราง 4 
 

ตาราง 4  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนนิการสัมมนาของผูประเมิน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน” 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ความ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 พึงพอใจ 

1) การลงทะเบียน 29 
(38.7%) 

33 
(44.0%) 

10 
(13.3%) 

- - 3 
(4.0%) 

4.26 .692 มาก 

2) อาหาร/เครื่องด่ืม 28 
(37.3%) 

30 
(40.0%) 

7 
(9.3%) 

5 
(6.7%) 

- 5 
(6.7%) 

4.16 .879 มาก 

3) สถานท่ี/หองสัมมนา/หัองพัก 33 
(44.0%) 

29 
(38.7%) 

8 
(10.7%) 

1 
(1.3%) 

- 4 
(5.3%) 

4.32 .732 มาก 

4) ระยะเวลาในการจัดสัมมนา 17 
(22.7%) 

26 
(34.7%) 

18 
(24.0%) 

9 
(12.0%) 

1 
(1.3%) 

4 
(5.3%) 

3.69 1.022 มาก 

5) การเดินทาง/ยานพาหนะ 16 
(21.3%) 

27 
(36.0%) 

15 
(20.0%) 

9 
(12.0%) 

2 
(2.7%) 

6 
(8.0%) 

3.67 1.066 มาก 

6) การประชาสัมพันธ 18 
(24.0%) 

29 
(38.7%) 

20 
(26.7%) 

3 
(4.0%) 

1 
(1.3%) 

4 
(5.3%) 

3.85 .905 มาก 

รวม 4.09 .758 มาก 
จากตาราง 4 พบวา ผูประเมินพึงพอใจในการดําเนนิการสัมมนาในโครงการสัมมนาทาง

วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.09) โดยดานสถานท่ี/หองสัมมนา/หัองพัก มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดานการลงทะเบียน ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม ดานการประชาสัมพันธ ดานระยะเวลาใน
การจัดสัมมนา ดานการเดินทาง/ยานพาหนะ ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 
 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับวิทยากรของผูประเมินโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 2552 ดัง
ปรากฏตาราง 5 
 
ตาราง 5  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับวิทยากรของผูประเมินโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

วิทยากร เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  ธูปสิงห    
1) ความรู ความชํานาญของ
วิทยากรเก่ียวกับเน้ือหาการสัมมนา 

25 
(33.3%) 

32 
(42.7%) 

14 
(18.7%) 

1 
(1.3%) 

- 3 
(4.0%) 

4.13 .768 มาก 

2) การเตรียมความพรอมของ
วิทยากรเก่ียวกับเน้ือหาการสัมมนา 

26 
(34.7%) 

30 
(40.0%) 

15 
(20.0%) 

- - 4 
(5.3%) 

4.15 .749 มาก 

3) การยกตัวอยางที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณ 

22 
(29.3%) 

29 
(38.7%) 

19 
(25.3%) 

1 
(1.3%) 

- 4 
(5.3%) 

4.01 .802 มาก 

4) วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน
และตรงประเด็น 

21 
(28.0%) 

27 
(36.0%) 

23 
(30.7%) 

1 
(1.3%) 

- 3 
(4.0%) 

3.93 .861 มาก 

5) ลักษณะการถายทอดของ
วิทยากรชวยใหเรียนรูไดดี 

27 
(36.0%) 

26 
(34.7%) 

15 
(4.0%) 

3 
(1.5%) 

- 4 
(5.3%) 

4.08 .874 มาก 

วิทยากร อ.วิมลมาลย  หาญธนวานิช    
6) ความรู ความชํานาญของ
วิทยากรในการจัดกิจกรรม 

39 
(52.0%) 

24 
(32.0%) 

7 
(9.3%) 

1 
(1.3%) 

1 
(1.3%) 

3 
(4.0%) 

4.38 .830 มาก 

7) การเตรียมความพรอมของ
วิทยากรในการจัดกิจกรรม 

31 
(41.3%) 

31 
(41.3%) 

10 
(13.3%) 

- - 3 
(4.0%) 

4.29 .701 มาก 

รวม 4.12 .692 มาก 
จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นเกีย่วกับวิทยากรของผูประเมินโครงการสัมมนาทาง

วิชาการ เร่ือง “การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ปการศึกษา 
2552 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) โดยดานความรู ความชํานาญของวิทยากรในการจัด
กิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการเตรียมความพรอมของวิทยากรในการจดักิจกรรม ดานการ
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เตรียมความพรอมของวิทยากรเกี่ยวกับเนือ้หาการสัมมนา ดานความรู ความชํานาญของวิทยากร
เกี่ยวกับเนื้อหาการสัมมนา ดานลักษณะการถายทอดของวิทยากรชวยใหเรียนรูไดดี ดานการ
ยกตัวอยางท่ีชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณ และดานวิทยากรตอบคําถามไดชัดเจนและตรง
ประเด็น ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 6  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  

“การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” ดังปรากฏตาราง 6 
 

ตาราง 6 
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน” 

ขอความ ความถ่ี 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการควรเปน 3 วัน 5 
2. ควรจัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกป 3 
3. ควรปรับปรุงดานอาหาร 3 
4. ควรจัดรถปรับอากาศเพราะอากาศรอนมาก 2 
5. ควรเปล่ียนบรรยากาศในการจัดสัมมนา เชน ไปทะเล  2 
6. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรม เชน คาวบอยไนท มากข้ึน 1 
7. ควรมีกิจกรรมสรางกลุมสัมพันธเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 1 
 
 จากตาราง 6 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหจัดโครงการควรเปน 3 วัน  
มีการพัฒนาบุคลากรทุกป จดัรถปรับอากาศ เปล่ียนบรรยากาศในการจัดสัมมนา มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรม และมีกิจกรรมกลุมสัมพันธ 


