
 
 

รายงานสรุปและประเมินผล 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง”  

รุ่นที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
     

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ จัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย หลักสูตร 
“นักบริหำรระดับสูง” รุ่นที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕65 ระหว่ำงวันที่ 28 มกรำคม – 12 มีนำคม พ.ศ. 2565 ณ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งสิ้นจ ำนวน 42 คน และผ่ำนกำร
ฝึกอบรมจ ำนวน 42 คน คณะกรรมกำรด ำเนินงำนได้ประเมินผลกำรจัดโครงกำร ฯ โดยกำรแจกแบบสอบถำม 
ให้แก่ผู ้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อแสดงควำมคิดเห็นแบบสอบถำมมีเนื้อหำครอบคลุมข้อมูลทั่วไป ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร ฯ และข้อเสนอแนะ เมื่อได้ข้อมูล  แล้วน ำมำวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และน ำมำเทียบเกณฑ์ เพ่ือแปลควำมหมำยของ
คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ที่ตอบแบบสอบถาม) 
ตาราง ๑ จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 42) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน 
(n) 

ร้อยละ 
( % ) 

เพศ   
ชาย 25 59.53 
หญิง 17 40.47 
รวม 42 100.00 

อายุ   
๓๑ – ๔๐ ปี 10 23.81 
๔๑ – ๕๐ ปี 22 52.38 
๕๑ – ๖๐ ปี 10 23.81 

รวม 42 100.00 
การศึกษา   

ปริญญาเอก 39 92.86 
ปริญญาโท 3 7.14 
ปริญญาตรี - - 

อ่ืนๆ - - 
รวม 42 100.00 

จำกตำรำง ๑ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 59.53  
มีอำยุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.38 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 92.86  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ฯ โดยภาพรวม 
ตาราง ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ฯ โดยภาพรวม 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ฯ โดยภาพรวม 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าเฉลี่ย 
(   ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
๑. ความพึงพอใจด้านหลักสูตร 
    ๑) ท่ำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

4.76 0.43 

    ๒) ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมครั้งนี้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง 

4.74 0.44 

    ๓) หัวข้อและเนื้อหำวิชำของหลักสูตรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม 

๔.74 ๐.44 

    ๔) เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสมและสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้ 

4.79 0.41 

    ๕) โดยภำพรวมวิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดี 4.76 0.43 
๒. ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 
    ๑) กำรให้ข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์-รับสมัคร โครงกำรมี
ควำมเหมำะสม 

๔.88 0.32 

    ๒) กำรลงทะเบียนมีควำมเหมำะสม 4.90 0.29 
    ๓) พิธีกำร เปิด-ปิด กำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม 4.81 0.39 
    ๔) อำหำรและอำหำรว่ำงมีควำมเหมำะสม 4.79 0.41 
    ๕) สถำนที่ สื่อ โสตฯ มีควำมเหมำะสม 4.79 0.41 
๓. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  
   ๑) ควำมสุภำพกิริยำมำรยำท อัธยำศัยดี 4.88 0.32 
   ๒) ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิกลักษณะท่ำทำง 4.81 0.39 
   ๓) ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ๔.90 ๐.29 
   ๔) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ให้
ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำตอบชี้แจงข้อสงสัย 

4.86 0.35 

4. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
      ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดฝึกอบรม 4.45 0.73 

รวม 4.79 0.40 
จำกตำรำง ๒ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร ฯ  

โดยภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.79, = ๐.40) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรอบรมในเรื่องต่ำง ๆ ในระดับ มำกที่สุด (     = 4.45 – ๔.90) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรลงทะเบียนมีควำมเหมำะสม และควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกันคือ     = ๔.90, SD = 0.29 รองลงมำคือกำรให้ข้อมูลและกำร
ประชำสัมพันธ์-รับสมัคร โครงกำรมีควำมเหมำะสม และควำมสุภำพกิริยำมำรยำท อัธยำศัยดี มีค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกันคือ    = ๔.88, SD = ๐.32) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 
ในกำรอบรม (    = 4.45, SD = ๐.73) 

 

x

x

x

x

x

x



 
 

3. ท่านคิดว่าโครงการนี้ท่านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
    3.1 ได้พัฒนำศักยภำพของตัวเองและผู้ร่วมงำน 
    3.2 พัฒนำบุคลิกภำพ ภำวะควำมเป็นผู้น ำกับเพ่ือนร่วมงำน 
    3.3 น ำไปใช้ในกำรท ำงำน มีทัศนคติที่ดี 
    3.4 สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนในส่วนงำน 
 

4. ท่านคิดว่าโครงการนี้ท่านสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/ธุรกิจอย่างไรบ้าง 
  น ำไปบริหำรจัดกำรคนและองค์กร 
 

5. ท่านต้องการให้ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อใด ในครั้งต่อไป 
    เทคนิคและวิธีกำรพูดเพ่ือจูงใจ และบริหำรจัดกำรบุคคล 
 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

    โดยปกติมำตรวัดเรำจะใช้ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับแทน 5 ควำมหมำย
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ส่วนเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย
ในช่วงคะแนนต่ำง ๆ มีสมกำรค ำนวณอันตรภำคชั้นของค่ำเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 0.8  โดยใชส้มกำร 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด ) / จ านวนชั้น 
  ตำมมำตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนค ำตอบดังนี้ 
   ระดับกำรมีส่วนร่วมมำกท่ีสุด  ให้ 5 คะแนน 
  ระดับกำรมีส่วนร่วมมำก   ให้ 4 คะแนน 
  ระดับกำรมีส่วนร่วมปำนกลำง  ให้ 3 คะแนน 
  ระดับกำรมีส่วนร่วมน้อย   ให้ 2 คะแนน 
  ระดับกำรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 

 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลควำมว่ำ มีผลมำกที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลควำมว่ำ มีผลมำก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลควำมว่ำ มีผลปำนกลำง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลควำมว่ำ มีผลน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลควำมว่ำ มีผลน้อยที่สุด 
ควำมกว้ำงของอัตรำภำคชั้นของค่ำเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 0.8 ซึ่งได้ค่ำมำจำกกำรค ำนวณโดยกำรใช้ 

สมกำรทำงคณิตศำสตร์ (อ้ำงถึงในชัชวำลย์ เรืองประพันธ์, 2539, หน้ำ 15) สืบค้นจำก : 
http://www.thaiall.com/blog/burin/4967/ (2 พฤศจิกำยน 2561) 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
ตาราง ๓  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรที่บรรยำยในหัวข้อ 
“Entrepreneurial University Concept ส ำหรับมหำวิทยำลัยในก ำกับ ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม” โดย ดร.กริชผกำ  บุญเฟ่ือง รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนระบบนวัตกรรม ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย 4.74 0.49 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย 4.67 0.56 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน 4.64 0.61 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง 4.71 0.45 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม 4.71 0.55 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ 4.67 0.60 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.69 0.56 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม 4.79 0.41 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย 4.74 0.44 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ 4.81 0.39 

รวม 4.72 0.51 
จำกตำรำง ๓ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.72, SD = ๐.51) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.81 – ๔.64) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรตรงต่อเวลำ (    = ๔.81, SD = ๐.39) รองลงมำคือ เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ซักถำม โดยมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนที่เท่ำกันคือ (    = 4.79, SD = ๐.41) 
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ตาราง ๔  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ  
“กำรบริหำรมหำวิทยำลัยในยุค Digital Transformation และควำมท้ำทำยจำก Disruptive Technology” 
โดย ดร.สุรพงษ์  มำลี ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ. (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.26 ๐.90 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.17 ๐.97 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.14 1.08 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔..26 0.93 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม 4.21 ๐.89 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ 4.10 ๐.89 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.31 ๐.86 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม 4.31 ๐.86 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย 4.17 1.00 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ 4.29 0.85 

รวม 4.22 ๐.92 
จำกตำรำง ๔ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = 4.22, SD = 0.92) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำก ถึงมำกท่ีสุด (    = 4.10 – ๔.31) โดยข้อที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม 
 (    = ๔.31, SD = ๐.86) รองลงมำคือ ตรงต่อเวลำ (     = ๔.29, SD = ๐.85) 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1. เพ่ิม Motivation ในกำรท ำงำนและสร้ำง Inspiration ในกำรคิดอะไรใหม่ๆ 
  2. เนื้อหำยังไม่ทันสมัย หรือเหมำะกับสถำนกำรณ์ของมหำวิทยำลัยที่บำงประเด็นเรำด ำเนินกำรไปแล้ว 
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ตาราง ๕  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ  
“กำรบริหำรควำมเสี่ยง: Financial Technology (Fin Tech) ทำงออกของกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน” 
โดย รศ.ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 42) 

ควำมคิดเห็นต่อวิทยำกร ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ค่ำเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.62 ๐.58 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.64 ๐.53 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.67 ๐.52 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.60 ๐.58 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.57 ๐.58 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.60 ๐.54 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.64 ๐.53 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.64 ๐.48 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.67 ๐.47 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.74 ๐.49 

รวม ๔.64 ๐.53 
จำกตำรำง ๕ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.64, SD = ๐.53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.74 – ๔.57) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรตรงต่อเวลำ (    = ๔.74, SD = ๐.49) รองลงมำคือ ยกตัวอย่ำงประกอบในกำร
บรรยำยได้อย่ำงชัดเจน และตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย (     = ๔.67, SD = ๐.47) 
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ตาราง ๖  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ  
“กำรก้ำวสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่ดี อย่ำงที่องค์กรต้องกำร” โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ ำนงค์ กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.55 ๐.๕0 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.55 ๐.50 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.55 ๐.50 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.55 ๐.54 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม 4.29 ๐.๘๐ 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.41 ๐.66 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.60 ๐.49 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม 4.48 ๐.66 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.52 ๐.55 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.64 ๐.53 

รวม ๔.51 ๐.57 
จำกตำรำง ๖ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.51, SD = ๐.57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = 4.64 – ๔.29) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรตรงต่อเวลำ (    = ๔.64, SD = ๐.๕3) รองลงมำคือ ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำม
เหมำะสม (    = ๔.60, SD = ๐.49)  
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ตาราง ๗  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ   
“บทบำทกำรเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมที่ดี” โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นำยกสภำมหำวิทยำลัย และ
นำยมนูญ สรรค์คุณำกร กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำเนินรำยกำรเสวนำ : รศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอ่ียม 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนคณำจำรย์ (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.64 ๐.48 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.62 ๐.49 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.71 ๐.45 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.76 ๐.43 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.88 ๐.32 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.64 ๐.57 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.60 ๐.49 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.52 ๐.55 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.60 ๐.49 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.64 ๐.53 

รวม ๔.66 ๐.48 
จำกตำรำง ๗ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.66, SD = ๐.48) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.88 – ๔.52) โดยข้อ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย (    = ๔.88, SD  
= ๐.32) รองลงมำคือ จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง(     = ๔.76, SD = ๐.43) 
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ตาราง ๘  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ  
“กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือภำพลักษณ์กำรเป็นผู้น ำ: Social Etiquette” พร้อมฝึกปฏิบัติ 
โดย วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิของ John Robert Powers (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.57 ๐.49 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.55 ๐.50 
๓. ยกตวัอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.60 ๐.49 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.62 ๐.49 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๓.60 ๐.49 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.57 ๐.49 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.36 ๐.65 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๓.48 ๐.59 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๓.60 ๐.49 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.38 ๐.62 

รวม ๔.53 ๐.53 
จำกตำรำง ๘ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.53, SD = ๐.53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกถึงมำกที่สุด (    = 4.62 – 3.48) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง (    = ๔.62, SD = ๐.49) 
รองลงมำคือ ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน (     = ๔.60, SD = ๐.49) 
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ตาราง ๙ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ 
“หลักธรรมภิบำลและกฎหมำยส ำหรับผู ้บริหำร” โดย รองศำสตรำจำรย์มำนิตย์  จุมปำ คณะนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และรักษำกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.76 ๐.43 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.71 ๐.45 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.83 ๐.37 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.79 ๐.41 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.76 ๐.43 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.88 ๐.32 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.90 ๐.29 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.81 ๐.39 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.79 ๐.41 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.79 ๐.41 

รวม ๔.80 ๐.39 
จำกตำรำง ๙ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.80, SD = ๐.39) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = 4.90 – ๔.71) โดยข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ ภำษำที่ใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสมคือ (    = ๔.๙0, SD = ๐.29) รองลงมำมีกำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกันคือ (   = ๔.88, SD 
= ๐.32) 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยำกได้กรณีศึกษำเป็นตัวอย่ำง เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เนื้อหำควรกระชับกว่ำนี้ แต่วิทยำกรตั้งใจถ่ำยทอด 
3. เนื้อหาดี มีประโยชน์มาก 
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ตาราง ๑๐ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรร่วมเสวนำในหัวข้อ “ศิลปะแห่ง 
กำรบริหำรและทักษะของผู้น ำสู่ควำมศรัทธำของคนในองค์กร” โดย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นำยกสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
(n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.79 ๐.๕๗ 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.71 ๐.๕๘ 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.71 ๐.๕๘ 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.69 ๐.๕๘ 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.67 ๐.๕๘ 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.64 ๐.๕๗ 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.76 ๐.๕๗ 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.71 ๐.๕๗ 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.69 ๐.๕๘ 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.64 ๐.๔๘ 

รวม ๔.70 ๐.๕๗ 
จำกตำรำง ๑๐ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.70, SD = ๐.๕7) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.79 – ๔.64) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย (    = ๔.79, SD = ๐.57) 
รองลงมำคือ มีภำษำที่ใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกัน
คือ (    = ๔.76, SD = ๐.๕๗) 
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ตาราง ๑๑ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ 
“กำรบริหำรงำนที่ไม่ขัดกับหลักปฏิบัติตำม พรบ.ว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนของรัฐ”โดย คุณสิงห์ชัย  ทนินซ้อน 
อัยกำรสูงสุด และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.71 ๐.45 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.67 ๐.47 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.71 ๐.45 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.74 ๐.44 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.60 ๐.58 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.62 ๐.49 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.69 ๐.46 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.67 ๐.47 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.64 ๐.53 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.62 ๐.62 

รวม ๔.67 ๐.50 
จำกตำรำง ๑๑ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.67, SD = ๐.50) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ ดีมำก ถึง ดีมำกที่สุด  (    = ๔.74 – ๔.60) โดย
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง (    = ๔.74, SD = ๐.45) 
รองลงมำคือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย และยกตัวอย่ำงประกอบในกำร
บรรยำยได้อย่ำงชัดเจน (     = ๔.71, SD = ๐.45)  
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ตาราง ๑๒ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร่วมเสวนำใน หัวข้อ 
“ศิลปะในกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุม และกำรมอบหมำย สั่งกำรกับผู้ร่วมงำน”โดย ศ.ดร.ประสำท  สืบค้ำ  
อดีตอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.71 ๐.45 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.50 ๐.63 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.50 ๐.66 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.48 ๐.70 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.43 ๐.66 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.52 ๐.59 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.64 ๐.57 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.50 ๐.63 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.42 ๐.63 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.45 ๐.79 

รวม ๔.53 ๐.63 
จำกตำรำง ๑๒ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.53 , SD = ๐.63) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกถึงมำกที่สุด (    = ๔.71 – ๔.42) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย (    = ๔.๗1, SD = ๐.45) 
รองลงมำคือ ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม (     = ๔.64, SD = ๐.57)  
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ตาราง ๑๓ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนสถำบันอุดมศึกษำ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยในก ำกับกำรบริหำรจัดกำรระบบกำยภำพ มุมมองสถำปัตยกรรม  
กำรด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมในกำรบริหำรกำรศึกษำ 
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อการศึกษาดูงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. ก่อนเข้ำศึกษำดูงำนท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องที่ดูงำนมำกน้อยเพียงใด ๔.52 ๐.๕๑ 
๒. หลังเข้ำศึกษำดูงำนท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องที่ดูงำนมำกน้อยเพียงใด 4.83 ๐.๖๖ 
๓. ท่ำนคิดว่ำจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนไปใช้ในกำร
พัฒนำงำนของท่ำนได้มำกน้อยเพียงใด 

๔.88 ๐.๔๘ 

๔. หน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมีระบบกำรท ำงำนและกำรจัดกำรที่ดีเพียงใด 4.93 ๐.๖๒ 
๕. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของหน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมำกน้อยเพียงใด 4.93 ๐.๘๕ 
๖. ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.79 ๐.๘๕ 
๗. สถำนที่ในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.93 ๐.๕๖ 
๘. ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
ดูงำนเพียงใด 

4.86 ๐.๖๘ 

๙. กำรศึกษำดูงำนครั้งนีเ้ป็นประโยชน์กับท่ำนมำกน้อยเพียงใด 4.88 ๐.๖๖ 
รวม 4.84 ๐.47 

จำกตำรำง ๑๓ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนโดยภำพ
รวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = 4.84, SD = ๐.47) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
กำรศึกษำดูงำน มีกำรจัดกำร อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = 4.93 – ๔.52) โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 
หน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมีระบบกำรท ำงำนและกำรจัดกำรที่ดี  กำรอ ำนวยควำมสะดวกของหน่วยงำนที่ศึกษำดูงำน 
และสถำนที่ในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสม (    = ๔.93, SD = ๐.56) รองลงมำคือสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำดูงำนไปใช้ในกำรพัฒนำงำนได้ และกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้เป็นประโยชน์ (     = ๔.88, SD = ๐.66)  
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ตาราง ๑๔ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนสถำบันอุดมศึกษำ  
ด้ำนแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกรอบของกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียวของมหำวิทยำลัยทั่วโลก ได้แก่  
สถำนที่ตั้งและระบบสำธำรณูปโภค กำรจัดกำรพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ กำรจัดกำรขยะกำรใช้น้ ำ  
กำรจัดกำรระบบขนส่ง รวมถึงกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ณ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
จังหวัดนครปฐม (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อการศุ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. ก่อนเข้ำศึกษำดูงำนท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องที่ดูงำนมำกน้อยเพียงใด 3.62 1.51 
๒. หลังเข้ำศึกษำดูงำนท่ำนมีควำมรู้ในเรื่องที่ดูงำนมำกน้อยเพียงใด 4.33 ๐.71 
๓. ท่ำนคิดว่ำจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนไปใช้ในกำร
พัฒนำงำนของท่ำนได้มำกน้อยเพียงใด 

๔.45 ๐.70 

๔. หน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมีระบบกำรท ำงำนและกำรจัดกำรที่ดีเพียงใด 4.71 ๐.55 
๕. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของหน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมำกน้อยเพียงใด 4.67 ๐.56 
๖. ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.24 ๐.89 
๗. สถำนที่ในกำรศึกษำดูงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 4.64 ๐.61 
๘. ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
ดูงำนเพียงใด 

4.62 ๐.58 

๙. กำรศึกษำดูงำนครั้งนีเ้ป็นประโยชน์กับท่ำนมำกน้อยเพียงใด 4.64 ๐.57 
รวม 4.44 ๐.70 

จำกตำรำง ๑๔ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำดูงำนโดย
ภำพรวมอยู่ในระดับ มำก (    = ๔.44, SD = ๐.70) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็น
ว่ำกำรศึกษำดูงำนมีกำรด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำก ถึงมำกท่ีสุด  (    = ๔.71 – 3.62) โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ หน่วยงำนที่ศึกษำดูงำนมีระบบกำรท ำงำนและกำรจัดกำรที่ดี (    = ๔.71, SD = ๐.55) รองลงมำคือ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกของหน่วยงำนที่ศึกษำดูงำน (     = ๔.67, SD = ๐.56)  
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1. เพ่ิมเวลำกำรบรรยำยค่ะ 
  2. บรรยำยดีมำกค่ะ 
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ตาราง 15 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร ที่บรรยำยในหัวข้อ 
“Move Forward Together” กำรศึกษำเปรียบเทียบ (Benchmarking) กำรดูงำนภำยในประเทศด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งภำครัฐและเอกชน และประเทศไทยหรือองค์กำรประเภทอ่ืนในประเทศกับ
มหำวิทยำลัยบูรพำ หัวข้อ กำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ หัวข้อ กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนสรุปผลจำก
กำรศึกษำเปรียบเทียบสถำนที่ศึกษำดูงำนกิจกำรอุดมศึกษำและองค์กำรประเภทอ่ืนในประเทศกับมหำวิทยำลัย
บูรพำ และ หัวข้อ กำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำนและสรุปประเด็นกำรเรียนรู้” โดย รศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม (n = 42) 

ความคิดเห็นต่อวิทยากร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเฉลี่ย 
(    ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย ๔.67 ๐.47 
๒. มีเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำที่ท ำให้เข้ำใจได้ง่ำย ๔.62 ๐.49 
๓. ยกตัวอย่ำงประกอบในกำรบรรยำยได้อย่ำงชัดเจน ๔.64 ๐.48 
๔. จัดล ำดับเนื้อหำกำรบรรยำยเข้ำใจได้ง่ำย และมีควำมต่อเนื่อง ๔.64 ๐.48 
๕. กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมในกำรโต้ตอบและซักถำม ๔.64 ๐.48 
๖. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ ๔.67 ๐.47 
๗. ภำษำท่ีใช้ในกำรบรรยำยมีควำมเหมำะสม ๔.69 ๐.46 
๘. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม ๔.69 ๐.46 
๙. ตอบค ำถำมตรงประเด็นและเข้ำใจง่ำย ๔.64 ๐.48 
๑๐. กำรตรงต่อเวลำ ๔.62 ๐.62 

รวม ๔.๖5 ๐.49 
 จำกตำรำง ๑๗ พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรโดยภำพรวม 

อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.๖5, SD = ๐.๔9) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเห็นว่ำ
วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรบรรยำยด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.69 – ๔.62) โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมซักถำม (    = ๔.69, SD = ๐.46) รองลงมำคือ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตรงกับหัวข้อที่บรรยำย และมีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรบรรยำยให้น่ำเรียนรู้ 
(     = ๔.67, SD = ๐.47)  
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