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โดย 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ 

 



 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

(Executive Summary) 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ร่วมกบั ศูนยบ์ริการวิชาการ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร

เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของประเทศ

เพ่ือนบ้ำน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงกำรคือ อำจำรย์ ดร.ร่มเยน็  โกไศยกำนนท์ ซ่ึงโครงกำรน้ี ได้ด ำเนินกำร

เสรจ็สิ้นแล้ว ระหว่ำงวันที่ 8-10 สงิหำคม 2558 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  จังหวัดเชียงรำย 

โดยกำรจัดโครงกำรที่ผ่ำนมำมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 169 คน จำกเดิมที่ก  ำหนดไว้ 

จ ำนวน 150 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 112.67 และในส่วนของงบประมำณโครงกำรน้ีได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ปี พ.ศ. 2558 กองทุนบริกำรวิชำกำร หมวดเงินอุดหนุนโครงกำร

เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน จ ำนวน 211,650.00 บำท หลังจำกเสรจ็สิ้นโครงกำรแล้วมีค่ำใช้จ่ำย

ทั้งสิ้น จ ำนวน 155,174.66 บำท  

ในส่วนการประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ โครงกำรน้ีได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดจ ำนวน 2 ข้อ               

คือ 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และ 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจจำกแบบ

ประเมินควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  ผลกำรประเมิน บรรลุผลทั้ง 2 ขอ้ โดยจ ำนวนผู้เข้ำร่วม

โครงกำรอยู่ในระดับร้อยละ 112.67 และผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 88.80 

ดา้นการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ

มำกที่สดุ ด้ำนวิทยำกร มีค่ำเฉล่ียสงูสดุ 4.70 หัวข้อมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำว มีเทคนิค

และวิธีกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้เหมำะสม รองลงมำ ด้ำนหลักสูตรและเน้ือหำ มีค่ำเฉล่ีย 4.56      

ส าหรบัการประเมินในดา้นอื่นๆ เช่น ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของกำรจัดอบรม ด้ำนกำรให้บริกำรของ

เจ้ำหน้ำที่  ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร และด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม อยู่ในระดับ  

พึงพอใจมำก มีค่ำเฉล่ียแตกต่ำงกนัไป  

 

 

  



1. แสดงขอ้มูลงบประมาณจดัสรรและค่าใชจ่้าย  

 

 

แผนภาพที ่1 แสดงงบประมาณของโครงการ  

2. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.1 เพศ 

 

       แผนภาพที ่2 แสดงจ านวนเพศของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 211,650.00  

 155,174.66  

 56,475.34  

งบจัดสรร ค่ำใช้จ่ำย คงเหลือ 

งบประมาณ หน่วย:บำท 

(73.32 %) 

(26.68 %) 

40 

50 

ชำย หญิง 

เพศ หน่วย:คน 

   



    2.2  ช่วงอายุ  

 
 

          แผนภาพที ่3 แสดงช่วงอายุของผูที้เ่ขา้ร่วมโครงการ 

 

     2.3  ระดบัการศึกษา 

 
 

          แผนภาพที ่4 แสดงระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

14 

29 

22 

25 

ต ่ำกว่ำ 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

ช่วงอายุ หน่วย:คน 

   

   

1 

25 

60 

4 

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ระดบัการศึกษา หน่วย:คน 



3.  สรุปขอ้มูลความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3.1  ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

ตำรำงที่ 1  แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนหลักสตูรและเน้ือหำ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. หัวข้อที่ใช้ในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.56 มำกที่สุด 

2. ได้รับควำมรู้เพ่ิมข้ึน 4.57 มำกที่สุด 

3. เน้ือเร่ืองที่บรรยำยมีควำมเหมำะสม 4.54 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.56 มากทีสุ่ด 

 

 
 

แผนภาพที ่5 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 

 

 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ได้รับควำมรู้ฯ 

2.เนื้อเรื่องเหมำะสม 
3.กจิกรรมภำคปฏบิตัิ

เหมำะสม 

ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา 



3.2  ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจัดอบรม 

ตำรำงที่ 2 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของ 

             กำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. กำรประชำสมัพันธเ์กี่ยวกับกจิกรรม 3.96 มำก 

     2. ขั้นตอนในกำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 4.11 มำก 

     3. มีกำรปรับเปล่ียนกจิกรรมให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ได้ 4.13 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07 มาก 

 

 

แผนภาพที ่6  แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของ 

               การจัดอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.กำรประชำสมัพันธฯ์ 

2.ขั้นตอนกำรรับสมคัรฯ 
3.มกีำรปรับเปล่ียน

กจิกรรมฯ 

ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม 



3.3  ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

ตำรำงที่ 3 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น รวดเรว็ ฉับไว 4.47 มำก 

     2. กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ 4.23 มำก 

     3. กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่ 4.34 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 มาก 

 

 

แผนภาพที ่7 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วย

ควำมกระตอืรือร้นฯ  

2.กำรประสำนงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ 

3.กำรให้ค ำแนะน ำหรือ

ตอบข้อซักถำมฯ 

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 



3.4   ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก และอาหาร  

ตำรำงที่ 4 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำม 

             สะดวก และอำหำร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.  ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดกำรฝึกอบรม 4.44 มำก 

     2.  อุปกรณ์ สื่อ โสตทศันูปกรณ์มีควำมเหมำะสม 4.57 มำกที่สุด 

     3. อำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม 4.44 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.48 มาก 

 

 

    แผนภาพที ่8 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก 

                      และอาหาร 

 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1. สถำนที่ฯ 

2.อปุกรณ ์สื่อ 

โสตทศันูปกรณฯ์ 

3.เอกสำรประกอบกำร

บรรยำยฯ 

ดา้นสถานทีฯ่ 



3.5   ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

ตำรำงที่ 5 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ได้รับกำรบริกำรอย่ำงประทบัใจ 4.46 มำก 

     2. สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมไปใช้กบักำร 

         ปฏบัิติงำนได้ 

4.48 มำก 

     3. สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมไปใช้ร่วมกบั 

         ชีวิตประจ ำวัน 

4.39 มำก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.44 มาก 

 

 

แผนภาพที ่9 แสดงความพงึพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ได้รับกำรบริกำร

อย่ำงประทบัใจ 

2.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้กบักำร

ปฏบิตังิำนได้ 

3.สำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้กบั

ชีวิตประจ ำวันได้ 

ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม 



3.6  ดา้นวิทยากร 

ตำรำงที่ 6 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบด้ำนวิทยำกร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำว 4.74 มำกที่สุด 

2. มีเทคนิคและวิธกีำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้เหมำะสม 4.66 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.70 มากทีสุ่ด 

 

 

แผนภาพที ่10 แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบดา้นวิทยากร 

 

 

 

4.74 

4.66 

มคีวำมรู้ควำมสำมำรถฯ มเีทคนิคและวิธกีำรฯ 

ดา้นวิทยากร 
หน่วย:ค่ำเฉล่ีย 



สรุปขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละดา้น 

ตำรำงที่ 7 แสดงระดับค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจในแต่ละองค์ประกอบ 6 ด้ำน 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

1.   ด้ำนหลักสตูรและเน้ือหำ 4.56 มำกที่สุด 

     2.   ด้ำนกระบวนกำร และขั้นตอนของกำรจัดอบรม 4.07 มำก 

     3.   ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.35 มำก 

     4.   ด้ำนสถำนที่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และอำหำร 4.48 มำก 

     5.   ด้ำนคุณภำพของกำรจัดอบรม 4.44 มำก 

     6.   ด้ำนวิทยำกร 4.70 มำกที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 มาก 

 

 

           แผนภาพที ่11  แสดงความพึงพอใจในแต่ละองคป์ระกอบ ดา้นหลกัสูตรและเนื้ อหา   

                                ดา้นกระบวนการ และขั้นตอนของการจดัอบรม ดา้นการใหบ้ริการ 

                                ของเจา้หนา้ที ่ดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความสะดวกและอาหาร 

                                ดา้นคุณภาพของการจดัอบรม และดา้นวิทยากร 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.ด้ำนหลักสตูรฯ 

2.ด้ำนกระบวนกำรฯ 

3.ด้ำนกำรให้บริกำรฯ 

4.ด้ำนสถำนที่ฯ 

5.ด้ำนคุณภำพฯ 

6.ด้ำนวิทยำกร 



4. ความคิดเห็นต่อการอบรม 

 

 
 

แผนภาพที ่12 แสดงความคิดเห็นระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้รบัการอบรม 

 

5. หลงัการเขา้ร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่ามีประโยชนก์บัท่านในเรือ่งใด 

 
 

แผนภาพที ่13 แสดงถงึการไดร้บัประโยชนห์ลงัจากการเขา้รบัการอบรม 

 

2.89 

4.13 

ก่อนเข้ำร่วมอบรม หลังเข้ำร่วมอบรม 

ระดบัความรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมอบรม 

หน่วย:ค่ำเฉล่ีย        

79 

46 

60 

5 

หน่วย:คน 

1.ได้รับควำมรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น 79 คน 

2.สำมำรถน ำปรับใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ 46 คน 

3.น ำควำมรู้ที่ได้รับไปแนะน ำ

ให้กบับุคคลอื่น  60 คน 

4.อื่นๆ 5 คน 



  6. ท่านคิดว่าระยะเวลา (จ านวนวนั) เหมาะสมหรือไม่ 

 

แผนภาพที ่14 แสดงถงึความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 

 

  7. ท่านทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ จากแหล่งใด 

 

แผนภาพที ่15 แสดงถงึการทราบข่าวประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 

 

80 

10 

หน่วย:คน 

1. เหมำะสม 80 คน 

2.ไม่เหมำะสม  10 คน  

66 

12 

10 
2 

หน่วย:คน 

3.เพ่ือนแนะน ำ 10 คน  

2.เวบ็ไซตม์หำวิทยำลัย  12 คน 

1.หนังสอืที่ส่งถงึ 66 คน 

4.อื่นๆ 2 คน 



      8. สรุปขอ้คิดเห็นต่อการจดัโครงการอบรม 

ประเด็น รายละเอียด 

1. สิ่งที่ประทบัใจในกำรอบรมคร้ังน้ี 1. วิทยำกรทุกทำ่นมีเทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดีมำก เข้ำใจ

ง่ำย ตอบค ำถำมได้ตรงประเดน็ ชัดเจน  

 2. ได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ิมมำกขึ้น 

3. หน่วยงำนต่ำงๆได้แลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนั 

4. ควำมเป็นกนัเองของวิทยำกรและผู้ประสำนงำน 

2. สิ่งที่ควรปรับปรุงในกำรอบรมคร้ังน้ี 1. ระยะเวลำในกำรอบรมนำนเกนิไป  

 2. สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ 

3. หัวข้อกำรประชุม อบรม สมัมนำ  1. กำรท ำงำนร่วมกนัของบุคลำกรในอำเซียน 

    ที่ต้องกำรให้จัดในคร้ังต่อไป 2. กำรค้ำระหว่ำงประเทศจีน พม่ำ ลำวและเวียดนำม 

 3. กฎหมำยเบ้ืองต้นของประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 4. วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอำเซียน 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1. อยำกให้จัดโครงกำรแบบน้ีอย่ำงต่อเน่ือง    

 2. ควรมีกำรประชำสมัพันธล่์วงหน้ำมำกกว่ำนี้   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการเตรียมความพรอ้มบุคลากรเพือ่สรา้งความเขา้ใจการบริหารจดัการและวฒันธรรม 

การท างานของประเทศเพือ่นบา้น 

ระหว่างวนัที ่8-10 สิงหาคม 2558  ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 
 

 

  

 

 
 


