
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 
เร่ือง การประเมินผลโครงการสัมมนา 

 

เน้ือหา 
1. การประเมินผลการสัมมนา 
2. ประโยชน์ของการการประเมินผลโครงการสัมมนา    
3. ประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
4. ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการสัมมนา    
5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลโครงการสัมมนา   
 

จุดมุ่งหมาย  
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ 

1. บอกความหมาย  วตัถุประสงคข์อบข่ายและวธีิการวดัผลและการประเมินผลโครงการ 
สัมมนาได ้

2. อธิบายวธีิการวดัผล  การประเมินผลโครงการสัมมนาได้ 
3. บอกประโยชน์  ประเภท  ขั้นตอน การประเมินผลโครงการสัมมนาได ้
4. สร้างเคร่ืองมือ  เก็บรวบรวมผล  วเิคราะห์ขอ้มูล แปรผลและรายงานผลโครงการ 

สัมมนาได ้       
 

กจิกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน บทท่ี  8  เร่ือง การประเมินผลโครงการ

สัมมนาและใหส้รุปสาระส าคญัลงในสมุด 
2. ครูบรรยายถึง วธีิ การประเมินผลโครงการสัมมนา 
3. ครูอธิบายวธีิสร้างแบบประเมินผลโครงการสัมมนา 
4. ครูแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม และใหแ้ต่ละกลุ่ม สร้างแบบประเมินผลโครงการสัมมนา 
5. ครูสรุปเน้ือหาและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม 
6. ใหผู้เ้รียนตอบค าถามทา้ยบท   
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน บทท่ี 8  เร่ือง  การประเมินผลโครงการสัมมนา   
2. ส่ือประกอบการสอน power point เร่ือง การประเมินผลโครงการสัมมนา   
3. ค าถามทา้ยบท 

 

วธิีประเมนิผล 
1. สังเกตความสนใจในการบรรยายของครู 
2. ประเมินผลจากการสร้างแบบประเมินผลโครงการสัมมนา 
3. ประเมินผลจาการสรุปสาระส าคญัลงในสมุด 
4. วดัผลจาการตอบค าถามทา้ยบท  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 8 
การประเมินผลโครงการสัมมนา 

 
การประเมินผลโครงการสัมมนา  เป็นกระบวนการท่ีนิยมน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้งใน

องคก์รของรัฐและเอกชน  ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงการสัมมนาวา่ไดผ้ลประการใด บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่  มีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร เพื่อจะไดน้ ามาเป็นขอ้แกไ้ข
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการสัมมนาในคราวต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

การประเมินผลโครงการสัมมนา หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบอนัท าใหกิ้จกรรมท่ี   
วางไวใ้นโครงการสัมมนา ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด เพื่อตดัสินใจวา่ดี
หรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดและควรจะไดป้รับปรุงแกไ้ขในส่วนใด เพื่อใชผ้ลประเมินโครงการ
สัมมนาช่วยใหก้ารบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

การประเมนิผลการสัมมนา  
 ประชุม โพธิกถล.(2539:  40) ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลการสัมมนาไวว้า่  เป็นกิจกรรมท่ี 
ด าเนินการภายหลงัการสัมมนาทั้งน้ีเป็นการหาขอ้มูลวา่การด าเนินการไปแลว้วนันั้นไดรั้บผลส าเร็จ 
เพียงใด ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการสัมมนาจึงควรมีดงัต่อไปน้ี    
 1. เพื่อตอ้งการทราบสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน    
 2. เพื่อตอ้งการทราบประสิทธิผลของการด าเนินงาน    
 3. เพื่อตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ส าหรับการจดัสัมมนาคร้ังต่อไป  
  ในการประเมินผลสัมมนาจะประเมินอะไร   
 1. ตวัโครงการ    
 2. สภาพความพร้อม    
 3. การด าเนินโครงการ    
 4. สภาพเม่ือส้ินสุดโครงการ  
  วธีิการประเมินผลการสัมมนา   
 1. การสังเกต (Observation)    
 2. การประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม (Check List)    
 3. การประเมินโดยการบนัทึก (Critical Incidents)    
 4. การประเมินผลแบบจดัตั้งกลุ่มประเมิน (Group Appraisal)    
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 5. ระบบจดัตั้งวตัถุประสงคร่์วมกนั (Mutual Goal Setting) คือ การใหส้มาชิกทุกคน 
ตั้งเป้าหมายในการท างานร่วมกนั แลว้ประเมินผลความกา้วหนา้เป็นระยะ โดยการประเมินผลตนเอง 
ในขณะท างาน  
  

ประโยชน์ของการประเมนิผลโครงการสัมมนา   
 เกษกานดา  สุภาพจน์ (2543) ไดส้รุปประโยชน์ของการประเมินผลโครงการสัมมนา   
มีดงัต่อไปน้ี   

1.  ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อพฒันาในดา้น 
1.1. การปฏิบติังาน 
1.2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3. วสัดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ 

2.  ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพอนัส่งผลถึงความคุม้ค่าของโครงการสัมมนา 
3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมมนา  สามารถน ามาพฒันาแนวคิดใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและ

สามารถน าไปปฏิบติัในชีวติการท างานและส่วนตนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ประเภทของการประเมนิผลโครงการสัมมนา   
 เกษกานดา  สุภาพจน์ (2543) แบ่งประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนา  ดงัน้ี  

1.  ตามล าดับเวลาของการบริหารโครงการ   
 การแบ่งประเภทของการประเมินผลโครงการตามล าดบัเวลาของการบริหารโครงการ 

สามารถแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
 1.1  การประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการ การประเมินผลน้ีอยูใ่นระยะการวางแผน

โครงการอาจท าได ้2 ลกัษณะคือ 
  1.1.1 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  เพื่อหาค าตอบในรายละเอียดของ

โครงการวา่มีความเป็นไปไดแ้ค่ไหนท่ีจะเร่ิมท าโครงการน้ี  ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะจดัสัมมนา 
มีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด  คุม้ค่ากบัการท่ีจะจดัหรือไม่  ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพและใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคล  วสัดุ – อุปกรณ์  งบประมาณ – ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ วทิยากร ระยะเวลาผูเ้ขา้รับ   
การสัมมนา อาคาร สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารงาน 
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  1.1.2 การวเิคราะห์โครงการ เป็นการประเมินผลเพื่อหาค าตอบวา่ โครงการน้ีมี
ความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด ควรปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด หากไม่มีก็อาจ
น าเสนอเพื่อขออนุมติัโครงการต่อไปได ้

  การประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการน้ีนบัวา่มีประโยชน์มาก เพื่อใหก้ารจดัท า
โครงการสัมมนา มีความรัดกุม รอบคอบมีความเหมาะสม ทั้งยงัคุม้ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปเพื่อการน้ี 

 1.2  การประเมินผลโครงการขณะก าลงัด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน
ขณะท่ีก าลงัด าเนินงานวา่ เป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานแต่
ละช่วงอยา่งไรหรือไม่ จะแกไ้ขอยา่งไรเป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
ทนัต่อการพฒันาการด าเนินงานของโครงการอนัเป็นการใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมาย 

 1.3  การประเมินผลโครงการหลงัจาการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลเม่ือโครงการ
ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ โดยรวมสรุปช้ีใหเ้ห็นวา่โครงการน้ี  ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
ทั้งยงัติดตามผลวา่หลงัจากท่ีไดรั้บการสัมมนาไปแลว้  ไดผ้ลเพียงใด  หรือเกิดผลกระทบอยา่งไรบา้ง 

2.  แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการหรือยดึตามความต้องการ 
 ไพศาล  หวงัพานิช และคณะ (2534 : 5) ไดแ้บ่งการประเมินผลเป็นหลกัมี 2 ประการ 

คือ  
 2.1  การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ (Formation Program Evaluation)  

เป็นการประเมินผลระหวา่งปฏิบติัโครงการ มุ่งตรวจสอบ ควบคุม  ก ากบั ดูแลการด าเนินการ
ตลอดจนศึกษาความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในระหวา่งปฏิบติัโครงการ เพื่อแกปั้ญหาและ
ใหโ้ครงการด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน  ตามเป้าหมาย 

 2.2  การประเมินผลสรุป (Summation Program Evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือ
ส้ินสุดการด าเนินโครงการแลว้ เพื่อตรวจสอบวา่โครงการท่ีด าเนินการนั้น ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่และยงัสามารถประเมินผลไปถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
โครงการนั้นดว้ย 

 อยา่งไรก็ตาม การจะเลือกประเมินผลโครงการสัมมนา โดยวธีิใดหรือประเภทใดข้ึนอยู่
กบัผูจ้ดัสัมมนาหรือผูบ้ริหารโครงการสัมมนา จะไดพ้ิจารณาเลือกวธีิการประเมินผลใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะของโครงการสัมมนา  ทั้งน้ีควรค านึงถึงความคุม้ค่าในเร่ืองของ 

1. ความตอ้งการผลจากการประเมิน 
2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 
3. ค่าใชจ่้าย 
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4. แรงงานหรือก าลงัคนท่ีตอ้งใชใ้นการท าการประเมินผล 
5. งบประมาณท่ีตอ้งใชเ้พื่อการน้ี  ฯลฯ 
 

ขั้นตอนของการประเมนิผลโครงการสัมมนา 
ไพศาล  หวงัพานิช  และคณะ  (2534  :  27)  การประเมินผลการสัมมนา ประกอบดว้ย

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   
1.  ศึกษาโครงการสัมมนา  
 ขั้นตอนการประเมินโครงการจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาโครงการสัมมนา เอกสารและ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสัมมนาตามความเป็นจริงแลว้  ถา้ผูป้ระเมินมีความรู้ในเร่ืองของ
โครงการสัมมนามากเท่าใด ก็ยิง่ท  าใหก้ารประเมินโครงการสัมมนานั้น  มีความถูกตอ้งแม่นย  าและ
น่าเช่ือถือไดม้ากยิง่ข้ึนเท่านั้น ดงันั้นผูป้ระเมินจึงควรจะไดท้  าการศึกษาโดยการวเิคราะห์โครงการ
สัมมนา เอกสารรวมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมมนา  ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 1.1  ความเป็นมา  ตลอดจนหลกัการและเหตุผลของโครงการ 
 1.2  ลกัษณะของโครงการ เป็นโครงการใหม่ โครงการต่อเน่ืองหรือเป็นโครงการพิเศษ 
 1.3  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
 1.4  รูปแบบการบริหารโครงการ เป็นอยา่งไร ผูบ้ริหารโครงการ มีใครบา้ง มีบุคลากร

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือไม่ 
 1.5  ทรัพยากรของโครงการ มีอะไรบา้ง ใคร หรือหน่วยงานเป็นผูส้นบัสนุนดา้น

การเงิน 
 1.6  กิจกรรมและขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 
 1.7  โครงการเร่ิมตน้และส้ินสุดเม่ือใด 
 1.8  มีการก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่  ถา้มีเกณฑ์

เหล่านั้นคืออะไร 
 นอกจากน้ี ยงัตอ้งศึกษาเพื่อตอบค าถามใหไ้ดว้า่ ท าไมจึงตอ้งประเมินผลโครงการ

สัมมนา  การประเมินผลโครงการสัมมนา มีความส าคญัหรือจะใหไ้ดผ้ลดีอยา่งไรและถา้ไม่ประเมินผล
โครงการสัมมนา  จะก่อให้เกิดผลเสียอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อหาความจ าเป็นของการท่ีตอ้งท ากาประเมินวา่
จะไดผ้ลคุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งท าการประเมินผลหรือไม่ 
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2.  ก าหนดวตัถุประสงค์ 
 การก าหนดวตัถุประสงคข์องกาประเมินผลโครงการสัมมนา ก็เพื่อมุ่งใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือได ้อนัจะสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยทัว่ไปผูบ้ริหาร
โครงการสัมมนา  มกัจะใหค้วามสนใจกบัผลการประเมินผลโครงการสัมมนาในสองประเด็นหลกัคือ 

 2.1  โครงการสัมมนา มีความกา้วหนา้ตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่  มีปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานหรือไม่ และมีแนวทางแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคดงักล่าวอยา่งไร 

 2.2  เม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ิน โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
ควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ 

  ผลของการประเมิน  จะเป็นขอ้มูลส าคญัช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในการ
ด าเนินโครงการ  ต่อไปได ้

3.  วธีิการประเมินผล 
 การท่ีจะเลือกวธีิการประเมินผลแบบใดหรือประเภทใด จะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการหรือ

วตัถุประสงคข์องกาประเมินผล 
 ดงันั้นเพื่อใหไ้ดค้  าตอบส าหรับวตัถุประสงคข์องกาประเมินผล จ าเป็นจะตอ้งตั้งค  าถาม

เฉพาะเป็นประเด็นยอ่ย ๆ  ซ่ึงค าถามเฉพาะทั้งหมด  เป็นค าตอบส าหรับวตัถุประสงคข์องกา
ประเมินผล ค าถามเฉพาะแต่ละขอ้จะเป็นขอ้บ่งช้ีวา่ เป็นการประเมินผลประเภทใด ทั้งยงัเป็น
แนวทางในการพิจารณา เลือกใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ประเภทของการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 3.1  การเรียนรู้  ตอ้งการทราบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา เกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่ 
 3.2  ปฏิกิริยา ตอ้งการทราบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีความคิดเห็นหรือทศันคติต่อเร่ืองต่าง 

ๆ อยา่งไร 
 3.3  พฤติกรรม ตอ้งการทราบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน           

การท างานในทางท่ีดีข้ึนหรือไม่ 
 3.4  ผลลพัธ์ ตอ้งการทราบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน

กวา่เดิมหรือไม่ และงานของหน่วยงานนั้น ๆ มีความกา้วหนา้ข้ึนกวา่เดิมอนัเป็นผลจากการสัมมนา  
หรือไม่ (ปาน  สวสัด์ิสาลี.  2535 : 21) 
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4.  ก าหนดแหล่งข้อมูล 
 การก าหนดแหล่งขอ้มูล จะช่วยใหไ้ดค้  าตอบส าหรับค าถามเฉพาะแต่ละขอ้ ท่ีมาของ

แหล่งขอ้มูลอาจมีหลายแหล่งก็ได ้ส่วนใหญ่ไดม้าจากแหล่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 4.1  แหล่งขอ้มูลเอกสาร เป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสัมมนา ท่ีจดัท่ีหน่วยงาน

หรือผูด้  าเนินงานโครงการจดัพิมพ ์
 4.2  แหล่งขอ้มูลสนาม อาจเป็นสถานท่ี สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และบุคคล ส าหรับบุคคล

จะไดจ้ากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ผูส้ังเกตการณ์ ผูรั้บผดิชอบโครงการ ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการอบรม  
วทิยากร ฯลฯ 

5.  การสร้างเคร่ืองมือ 
 เม่ือไดศึ้กษาโครงการสัมมนา เอกสาร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมมนา ก าหนด

วตัถุประสงค ์เลือกวธีิการประเมินผลและก าหนดแหล่งขอ้มูลไดแ้ลว้ จะเป็นขั้นตอนของการสร้าง
เคร่ืองมือ  แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 

 5.1  ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา เช่น สรุปผลการสัมมนาสรุปผล
การติดตามประเมินผลการจดัสัมมนา  ฯลฯ  ของแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  

 5.2  ศึกษาเอกสาร  ต ารา ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา เม่ือศึกษาในขอ้  5.1  
และขอ้  5.2  เป็นอยา่งดีแลว้ก็มาถึง 

 5.3  การเสนอรูปแบบและเกณฑข์องการประเมินโครงการสัมมนา เพื่อใหก้ารประเมิน
ผลการสัมมนา มีความชดัเจน เกิดความเขา้ใจง่าย จึงควรวางรูปแบบและเกณฑข์องการประเมิน
โครงการสัมมนา ดงัตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่ 8.1  รูปแบบและเกณฑก์ารประเมินโครงการ 
 

การประเมนิ ส่ิงทีป่ระเมนิ เกณฑ์ทีใ่ช้ประเมนิ แหล่งข้อมูล 
1.  เอกสาร

ประกอบการ
สมัมนา 

 – ความชดัเจนดา้นภาษาและ
ความเขา้ใจง่าย 

 – ความสอดคลอ้งระหวา่ง
เน้ือหาสาระของเอกสาร
ประกอบการสมัมนากบั
หวัขอ้เร่ืองสมัมนา 

 – ความชดัเจนดา้นภาษาและ 
ความเขา้ใจง่ายของเอกสาร 
ประกอบการสมัมนา 
 – แนวความรู้ในเอกสาร 
ประกอบการสมัมนาเป็นลู่ทาง 
ส าคญัท่ีน าไปสู่การอภิปรายใน 
การสมัมนา ทนัสมยั 

เอกสารท่ีใช้
ประกอบการสมัมนา 
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ตารางที ่ 8.1  (ต่อ)    
 

การประเมนิ ส่ิงทีป่ระเมนิ เกณฑ์ทีใ่ช้ประเมนิ แหล่งข้อมูล 
2. หวัขอ้ท่ีใชใ้น การ

สมัมนา 
 – หวัขอ้ทนัสมยั 
 
 – ความเหมาะสมของหวัขอ้ 
 

 – หวัขอ้มีความเหมาะสมตรงกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 – หวัขอ้มีความเหมาะสมตรงกบั
สภาพความตอ้งการเรียนรู้ 

 
 
ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

3.  วทิยากร  – คุณวฒิุและประสบการณ์ตรง
กบัหวัขอ้ท่ีบรรยาย 

 – มีความรู้ความสามารถใน
การบรรยาย 

 – มีคุณวฒิุประสบการณ์ตรงกบั
หวัขอ้ท่ีบรรยาย 

 – มีเทคนิคการถ่ายทอด 
 – มีส่ือช่วยในการบรรยาย 
 – เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

 – เอกสาร 
 
 
 – ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 

4.  ความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการสมัมนา 

ความรู้จากการฟังการบรรยาย
หรืออภิปราย 

ไดรั้บความรู้จากการฟังการ
บรรยายและอภิปราย 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

5.  เวลาท่ีใชใ้นการ
สมัมนา 

ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้
ในการสมัมนา 

เวลาท่ีใชใ้นการสมัมนามีความ
เหมาะสม 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

6.  เวลาท่ีใชใ้นการ
ซกัถาม 

ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้
ในการซกัถาม 

เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมในการ
ซกัถาม 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

7.  การ
ประชาสมัพนัธ ์

ความเหมาะสมของการ
เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการ
สมัมนา 

การจดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์
เพ่ือทราบข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
สมัมนา 

ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

 
จากตวัอยา่ง ของการเสนอรูปแบบและเกณฑก์ารประเมินโครงการสัมมนา จะเป็นแนวทาง

ช่วยใหผู้ป้ระเมินผลทราบกรอบของการประเมินผล หรืออาจกล่าวไดว้า่ ผูป้ระเมินผลไดว้างกรอบ
เพื่อเป็นเกณฑว์า่ จะประเมินผลการสัมมนาในเร่ืองใดบา้ง ส่ิงท่ีประเมินควรมีลกัษณะอยา่งไร จะใช้
เกณฑป์ระเมินหรือลกัษณะส าคญัของเร่ืองท่ีตอ้งการประเมิน ควรมีหลกัเกณฑ์อยา่งไรเพื่อจะไดเ้ป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมสาระท่ีตอ้งการ และก าหนดแหล่งขอ้มูลเพื่อท่ีจะไดท้ราบ
วา่  เร่ืองท่ีตอ้งประเมินแต่ละเร่ืองนั้นจะไดข้อ้มูลนั้นจากใครหรือท่ีใด ซ่ึงจะช่วยใหก้ารประเมินผลมี
ความสะดวกและมีทิศทางมากข้ึน 

การเสนอรูปแบบและเกณฑ์ของการประเมินผลน้ี บางแห่งก็อาจไม่จดัท า เพราะมีความรู้  
ความเขา้ใจในรูปแบบของการประเมินผลเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ แต่หากโครงการสัมมนาใดตอ้งการท่ีจะ
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มีการประเมินผลท่ีมีรูปแบบรัดกุม ป้องกนัการผดิพลาด วิธีน้ีจะเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหก้า
ประเมินผลมีความผิดพลาดนอ้ย 

 5.4  การสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาในขอ้ 5.1 ขอ้ 5.2 และขอ้ 5.3 จากรูปแบบและเกณฑ์
ขอการประเมินโครงการสัมมนา น ามาเป็นขอ้มูลเพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ ไดแ้ก่ 

  5.4.1 การวเิคราะห์เอกสาร 
  5.4.2 แบบสอบถาม 
  5.4.3 แบบสัมภาษณ์ 
  5.4.4 การสังเกต 
  การสร้างเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ บางแห่งเลือกวธีิการประเมินเพียง      

วธีิเดียว คือ แบบสอบถาม บางแห่งจะใชท้ั้งแบบสอบถามและสัมภาษณ์ บางแห่งอาจใชแ้บบสอบถาม
วเิคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ บางแห่งใชแ้บบสอบถามและสังเกต บางแห่งก็จะใชท้ั้งหมด ทั้ง        
การวเิคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสังเกตเขา้ไปดว้ยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการขอ้มูล ถา้ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความเขม้มีรายละเอียดมากและตอ้งมีการใหมี้น ้าหนกัของความ
น่าเช่ือถือสูง ก็อาจใชท้ั้ง 4 แบบ ทั้งน้ีก็สุดแต่ผูด้  าเนินการจะพิจารณา โดยจะตอ้งค านึงถึงในเร่ือง  
ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและงบประมาณ รวมทั้งรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการดว้ย ฯลฯ  ส าหรับ
หวัขอ้การสร้างเคร่ืองมือน้ี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบของการประเมินโครงการสัมมนา 4 
รูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าไปใช ้

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิผลโครงการ  
1.  การวเิคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนา 
 ผูป้ระเมิน  เป็นผูว้ิเคราะห์เชิงบรรยาย เอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ เอกสารท่ีใช้

ประกอบการสัมมนา มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 1.1  วเิคราะห์ความชดัเจนดา้นภาษาและความเขา้ใจง่ายของเอกสารประกอบการสัมมนา 
 1.2  วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาสาระของเอกสารประกอบการสัมมนากบั

วตัถุประสงคข์องโครงการสัมมนา 
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ตารางที ่8.2  การวิเคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนาความชดัเจนดา้นภาษา 
 

เน้ือหาของเอกสาร 
ประกอบการสัมมนา 

จุดชัดเจน จุดบกพร่อง 

เน้ือหาของเอกสารประกอบการ
สัมมนา  ในส่วนของหวัขอ้ 
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

มีความชดัเจนในดา้นภาษาและ
ความเขา้ใจง่ายท่ีสุดโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงของเร่ือง……… 
………………………………. 
ถึงเร่ือง………………………. 

ส่วนขอ้บกพร่อง  จะอยูใ่นส่วน
ท่ีระบุวา่……………..………… 
…………………………….… 
…………………….………… 
………………………………… 

 จากตารางท่ี 8.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความชดัเจนดา้นภาษา  และความเขา้ใจของเอกสาร
ประกอบการสัมมนา  มีความชดัเจนและความเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด ในส่วนของขอ้ความท่ีระบุ 

วา่………………………………………………………………………………………… 
ถึง………………………………………………………………………………………… 
ดา้นขอ้บกพร่องของขอ้ความในส่วนท่ีระบุวา่……………………ถึง………………… 

ตารางที ่ 8.3  การวิเคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนา ดา้นการความรู้ 
 

เน้ือหาของเอกสาร
ประกอบการสัมมนา 

ให้ความรู้และแนวทางน าไปสู่
การอภิปรายในการสัมมนา 

จุดบกพร่อง 

เน้ือหาสาระของเอกสาร
ประกอบการสัมมนาในส่วน
ของหวัขอ้………………… 
………………………………
………………………………
……………………………… 

มีความรู้และแนวทางท่ีจะ
น าไปสู่การอภิปรายในการ
สัมมนา โดยเฉพาะ….……… 
ในเร่ือง……………………… 
ถึงเร่ือง……………………… 
……………………………… 

ส่วนขอ้บกพร่อง จะอยูใ่นส่วน
ท่ีระบุวา่……………….…… 
……………………………… 
………………………………
………………………………
……………………………… 

 จากตารางท่ี 8.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความรู้และแนวทางท่ีจะน าไปสู่การอภิปรายในการ
สัมมนามีมากท่ีสุดในส่วนของเร่ืองท่ีระบุวา่……………….……………..ดา้นจุดบกพร่องของ
ขอ้ความในส่วนของเร่ืองระบุวา่…………………….…………ถึง…………………..………………. 
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 ในการสรุปผลการประเมินผลเอกสารประกอบการบรรยายและขอ้เสนอแนะอาจสรุป
ไดด้งัน้ี 

 จากการวเิคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนา  เร่ือง ………………………………. 
พบวา่ เน้ือหาสาระของเอกสารประกอบการสัมมนาน้ี  มีความชดัเจนในดา้นภาษาและความเขา้ใจง่าย
เป็นส่วนมากท่ีสุดในเร่ือง ……...…….……………..มีขอ้บกพร่องในเร่ือง………….……………. 

 ส่วนในดา้นความรู้และแนวทางน าไปสู่การอภิปรายในการสัมมนามีมากท่ีสุดในส่วน
ของเร่ือง………..……….………และมีขอ้บกพร่องในเร่ืองของ……….…………………………….. 

2.  การสร้างแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  ท่ีมุ่งใหไ้ดค้  าตอบท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงหรือความคิดเห็นของผูต้อบค าถามมากท่ีสุด  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพประกอบท่ี 8.1  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม   

ลกัษณะของแบบสอบถาม โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบปลายเปิด  เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามท่ีก าหนด

ค าตอบไวห้ลาย ๆ  ค  าตอบเพื่อใหผู้ต้อบค าถามเลือกค าตอบท่ีคิดวา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุด  เพียง
ค าตอบเดียว  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นปลายปิด โดยเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้
ตอบค าถามตามความคิดเห็นหรือความเป็นจริงท่ีอิสระการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อประเมินผล
โครงการสัมมนา จ าเป็นตอ้งศึกษาและอาศยัขอ้มูลจาก ขอ้ 5.1, 5.2 และ  5.3 รูปแบบและเกณฑข์อง

1.  ศึกษาเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา 

2.  ศึกษาเอกสารต ารา  ผลงานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัการสัมมนา 

3.  เสนอรูปแบบและเกณฑข์องการประเมินโครงการ
สัมมนา 

4.  สร้างเคร่ืองมือ 

5.  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

6.  ปรับปรุงแกไ้ข 

7.  น าไปใชจ้ริง 



203 

 

การประเมินโครงการสัมมนารวมทั้งแนวค าถามจากแบบสอบถามของโครงการสัมมนาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

วจิิตร  อาวะกุล  (2537)  แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการสัมมนา  
โดยทัว่ไปมีแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  โดยจดัแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี   

ตอนที ่1 แบบสอบถามแบบปลายเปิด  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) สร้างตามแนวของลิเคร์ิท  (Likert) ถามครอบคลุมองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  หวัขอ้ในเร่ืองสัมมนาเก่ียวกบั 
 1.1  หวัขอ้เร่ืองสัมมนา มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
 1.2  หวัขอ้เร่ืองสัมมนา มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการเรียนรู้ 
2.  ดา้นวทิยากร ถามเก่ียวกบั 
 2.1  มีความรู้และประสบการณ์ ตรงตามหวัเร่ืองท่ีบรรยาย 
 2.2  มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด 
 2.3  เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
 2.4  ใชส่ื้อช่วยในการบรรยาย เช่น  VCD แผน่ใส เอกสารประกอบการบรรยาย ฯลฯ 
3.  ความรู้ท่ีไดรั้บจากการสัมมนา  ถามเก่ียวกบัไดรั้บความรู้จากการฟังหรือการร่วม

กิจกรรมสัมมนา 
4.  เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนา  ถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการสัมมนา 
5.  เวลาท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการซกัถาม 
6.  สถานท่ีท่ีใชใ้นการสัมมนา  ถามเก่ียวกบั 
 6.1 สถานท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพของการจดัสัมมนา 
 6.2  การจดัสถานท่ีมีจ านวนเพียงพอท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเขา้ร่วมสัมมนา 
7.  อาหารและเคร่ืองด่ืม ถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดัในช่วง

พกัของการสัมมนา 
8.  การประชาสัมพนัธ์ ถามเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบการจดัสัมมนาไดจ้ากท่ีใด 
ตอนที ่ 2 เป็นค าถามเปิด (Open Ended) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นทัว่ไป ซ่ึง

จะอยูใ่นตอนทา้ยของค าถามปลายเปิด ตวัอยา่งเช่น 
1.  วทิยากรท่ีท่านช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย (ในกรณีท่ีการจดั

สัมมนามีวทิยากรหลายคน) 
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2.  การจดักลุ่มค าตอบ จากค าถามเปิดคือ มีค าตอบท่ีให้ตวัอยา่งเลือกและในตวัอยา่งเลือก
จะมีตวัเลือกท่ีใชค้  าวา่ “อ่ืน ๆ” เช่น ท่านทราบข่าวการจดัสัมมนาคร้ังน้ีจาก  

   หนงัสือพิมพ ์   วทิย ุ   โทรทศัน์   อ่ืน ๆ  (ระบุ)………… 
3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
หมายเหตุ  การสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการสัมมนา  ท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอน้ี  

เป็นเพียงแนวทางในการน าไปใช ้ ท่านผูอ่้านสามารถเพิ่มเติมแกไ้ขหรือประยกุตแ์นวคิดน้ี  ไปใชต้าม
วตัถุประสงคมิ์ใช่ขอ้จ ากดัทางความคิดท่ีจะตอ้งเป็นไปตามท่ีผูเ้ขียนไดร้ะบุไว ้

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้ะแนนแบบสอบถาม  อาจก าหนดใหค้ะแนนตามระดบัความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละค าถาม  โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
5   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุดหรือดีมาก 
4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากหรือดี 
3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลางหรือปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยหรือนอ้ย 
1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดหรือควรปรับปรุง 
เกณฑใ์นการพิจารณาค่าเฉล่ียของแต่ละระดบัความคิดเห็น อาจใชคุ้ณสมบติัเร่ืองความ

ต่อเน่ืองของคะแนนไวเ้ป็นแนวเทียบผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียตามแนวของเบสถ ์(Best. 1981 : 179 –
187) 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.55 – 5.00  ถือวา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุดหรือดีมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.55 – 4.54  ถือวา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุดหรือดีมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.55 – 3.54  ถือวา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลางหรือปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.55 – 2.54  ถือวา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมนอ้ยหรือนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.54 ถือวา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดหรือควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 

 



205 

 

ตัวอย่าง  แบบสอบถาม 
 

การสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  ทิศทางวชิาชีพทางพลศึกษา 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ช้ัน  3 

อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 
……………………………. 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ี  แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี  1  เป็นการประเมินผลการสมัมนาของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 ตอนท่ี  2  เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการสมัมนา 

ค าอธิบาย   โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  และก าหนดระดบัความคิดเห็นของท่านตามคะแนน
ดงัน้ี 

 5   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุดหรือดีมาก 
 4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากหรือดี 
 3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลางหรือปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยหรือน้อย 
 1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดหรือควรปรับปรุง 

ข้อค าถาม มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. หัวขอ้เร่ืองสัมมนา มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั      
2. หัวขอ้เร่ืองสัมมนา มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ

เรียนรู้ 
     

3. วทิยากรมีความรู้และประสบการณ์ตรงกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีบรรยาย      
4. วทิยากรมีความรู้ความสามารถใน         การถ่ายทอด      
5. วทิยากรเปิดโอกาสให้ท่านไดซ้ักถาม      
6. วทิยากรใชส่ื้อช่วยในการบรรยาย  เช่น V.C.D. แผน่ใสหรือ

เอกสาร  ฯลฯ 
     

7. ท่านไดรั้บความรู้จากการฟังหรือร่วมกิจกรรมสัมมนา      
8. เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนามีความเหมาะสม      
9. เวลาท่ีใชใ้นการซักถามมีความเหมาะสม      
10. สถานท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ      
11. การจดัสถานท่ีมีจ านวนเพียงพอท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเขา้

ร่วมสัมมนา 
     

12. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดัในช่วงพกัของการสัมมนามีความ
เหมาะสม 

     

13.  ท่านทราบข่าวการสมัมนาคร้ังน้ีจาก 
(  )  หนงัสือเชิญ  (  )  เพื่อนนกัศึกษา (  )  คณาจารย ์
(  )  หนงัสือพิมพ ์  (  )  วิทย ุ   (  )  โทรทศัน ์
(  )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ……………………… 

14.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ………………………………………………………….. 
 

      ขอขอบพระคุณอยา่งยิ่งในความร่วมมือของท่าน 
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3.  การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแบบหน่ึงท่ีผูส้ัมภาษณ์จะท า     

การสัมภาษณ์ผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลดงัท่ีตอ้งการหรือตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้การสัมภาษณ์ 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

 3.1 แบบสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์ไดเ้ตรียมค าถามไวเ้รียบร้อยแลว้และจดัล าดบัค าถาม
ตามความส าคญั 

 3.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์อาจตั้งค  าถาม
โดยไม่มีการก าหนดรายละเอียดของขอ้ค าถามล่วงหนา้ ค าถามจึงอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์
หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความตอ้งการขอ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึง 

 วธีิการสัมภาษณ์ 
 อาจใชว้ธีิการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองโดยการจดบนัทึก การใหส้ัมภาษณ์ของผูส้ัมภาษณ์

และเพื่อป้องกนัการผดิพลาด อาจใชเ้ทปบนัทึกเสียงบนัทึกค าสัมภาษณ์ไปดว้ยเพื่อจะไดต้รวจสอบ
ค าถามและค าตอบไม่ใหผ้ดิพลาด  อยา่งไรก็ตามการสัมภาษณ์จะไดผ้ลดีหรือประสบความส าเร็จข้ึน 
อยูก่บั 

  – ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศิลปะในการพูด มีไหวพริบดี  สามารถสร้างบรรยากาศ
ในการสนทนา  อนัจะท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ใหค้วามร่วมมือ  ในการตอบค าถามเป็นอยา่งดี 

  – ผูถู้กสัมภาษณ์ ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีให้
สัมภาษณ์ ทั้งยงัใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการสัมภาษณ์ดว้ยความเตม็ใจ 

  – เร่ืองราวท่ีสัมภาษณ์ ควรจะตรงกบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีจะประเมินผลการสัมมนา
ไม่ควรออกนอกลู่นอกทาง 

  – บรรยากาศในการใหส้ัมภาษณ์ ควรเป็นบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองแต่ไม่เล่นจนเกินไป
หรือเป็นพิธี รีตรองเกินไป  ซ่ึงจะท าใหผู้ถู้กสัมภาษณ์เพลินมากเกินไป  หรือเคร่งเครียด จะท าให้
ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ไดส้าระตามท่ีตอ้งการได ้

 ข้อดีของการสัมภาษณ์  คือ 
 สามารถเห็นพฤติกรรมอนัจะท าใหท้ราบทศันคติและแนวคิดของผูถู้กสัมภาษณ์ไดดี้ท า

ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและใกลเ้คียงความเป็นจริงมากและสามารถใชไ้ดก้บับุคคลทุกประเภท แมจ้ะ
อ่านหนงัสือไม่ออกหรือเขียนหนงัสือไม่ได ้
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 ข้อจ ากดัของการสัมภาษณ์  คือ 
 – ขอ้มูลอาจไม่ครบ ถา้บรรยากาศของการสัมภาษณ์ไม่ดี 
 – การสัมภาษณ์ตอ้งใชเ้วลา ค่าใชจ่้ายและแรงงานมาก 
 – ถา้ผูถู้กสัมภาษณ์ไม่มีความพร้อมในการใหส้ัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีไดอ้าจผดิพลาดได ้
 – บางคร้ังไม่อาจสัมภาษณ์ใหห้มดทุกคนได ้
   การใหไ้ดข้อ้มูลมาโดยวธีิการสัมภาษณ์ แมจ้ะมีขอ้ดีมาก แต่ขอ้จ ากดัก็มากเช่นกนั

ดงันั้น  หากจะตอ้งใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อหาขอ้มูลในการประเมินผลโครงการสัมมนาจะตอ้งวางแผน
ใหดี้และจะตอ้งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง เพราะหากใหทุ้กคนท่ีเขา้ร่วมสัมมนา อาจไม่ทนัไดผู้ป้ระเมินจึง
ควรพิจารณาใหดี้วา่จะเลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์ดว้ยหรือไม่ 

4.  การสังเกต 
 เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัประสาทสัมผสัของผูส้ังเกต โดยพิจารณาตามสภาพ

หรือปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยู ่(บุปผา  สุดสวสัด์ิ.  2535 : 72) เช่น การด าเนินงานจดัสัมมนาอาจสังเกต 
เห็นวา่  การเชิญบุคคลเขา้ร่วมสัมมนา โดยประมาณ ไว ้250 คน แต่ปรากฏวา่มีบุคคลผูส้นใจมากเกิน 
ท่ีนัง่ท่ีจดัส ารองไว ้โดยมีผูร่้วมสัมมนาถึง 400 คน หรือจากคนฟังวทิยากรบรรยายปรากฏวา่บรรยาย
สับสนวกวนเขา้ใจยาก วทิยากรไม่ใชส่ื้อท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย  เป็นตน้ 

 การสังเกตอาจท าใหห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่ 
 4.1 การสังเกตแบบท่ีส่วนร่วม คือ การท่ีผูส้ังเกต ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรม เช่น  

เขา้ร่วมสัมมนา ประหน่ึงวา่เป็นผูเ้ขา้สัมมนาจริง ๆ  
 4.2  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การท่ีผูส้ังเกตท าหนา้ท่ีสังเกตอยูภ่ายนอกไม่ได้

เขา้ไปร่วมกิจกรรมดว้ยการสังเกตจะไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัตวัผูส้ังเกตท่ีจะตอ้ง 
   – เป็นผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองการสังเกตเป็นอยา่งดี 
   – มีไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสังเกตไดอ้ยา่ง

เท่ียงตรง  อิงหลกัการและเหตุผล 
   – ไม่ล าเอียง 
   – มีความคล่องตวั 
   – จดบนัทึกเร่ืองราวท่ีสังเกต  ไดต้รงประเด็น 
   การสังเกตช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสนบัสนุนไดถู้กตอ้งแม่นย  าข้ึน แต่บางคร้ังก็อาจ

ผดิพลาดได ้ถา้สังเกตไม่ทนัหรือเก็บขอ้มูลไดไ้ม่ครบทุกแง่มุม  บางคร้ังก็อาจส้ินเปลืองเวลาและ
ค่าใชจ่้ายมากข้ึน  ผูป้ระเมินจึงควรพิจารณาและวางแผนเลือกใชว้ธีิรวบรวมขอ้ให้ดี 
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5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  และเวลาทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจ าเป็นตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ จะใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยวธีิใด โดย

พิจารณาจากลกัษณะและแหล่งขอ้มูล  ผูป้ระเมินควรวางแผนใหดี้วา่ช่วงเวลาใดท่ีจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล เวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจแบ่งไดด้งัน้ี 

 5.1  ก่อนการสัมมนา (ก่อนด าเนินการจดัสัมมนา) 
 5.2  ระหวา่งการสัมมนา (ระหวา่งด าเนินการสัมมนา) 
 5.3  หลงัการสัมมนา (ทนัทีท่ีเสร็จส้ินการสัมมนา) 
 การจะใชช่้วงเวลาใดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรค านึงถึงในเร่ืองของการทนัต่อ

เหตุการณ์ สามารถเก็บขอ้มูลไดท้นั ครบถว้น มีระบบท่ีเหมาะสม มีความยติุธรรมและเช่ือถือไดซ่ึ้ง
ส่วนมากส าหรับแบบสอบถามก็จะแจกพร้อมกบัเอกสารประกอบการสัมมนา  เม่ือผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามา
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ห้องสัมมนา 

 ดงันั้นเม่ือจะเก็บรวบรวมขอ้มูล ฝ่ายด าเนินการหรือพิธีกรงานสัมมนาจะตอ้งแจง้ให้
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบวา่ ผูด้  าเนินการไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ลว้อยา่งไร เช่น การวางไวท่ี้โตะ๊ของ
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาหรือแจกแทรกมาในแฟ้มสัมมนาหรือไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีแจกให้ และจะเก็บแบบสอบถาม
นั้นเม่ือใด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดมี้โอกาสเตรียมตวัในการกรอกขอ้มูล และก่อนปิด   
การสัมมนาเพียงเล็กนอ้ยควรแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาส่งแบบสอบถามใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินมาเก็บไดเ้ลย  ทั้งน้ีสุดแต่วา่วธีิใดจะสะดวกกวา่กนัท่ีจะช่วยใหส้ามารถเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดค้รบมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการน าเขา้ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจดัหมวดหมู่ แลว้ท าการวเิคราะห์โดยอาจใช้

เทคนิคหรือวธีิการทางสถิติ  เช่น ค่าสถิติพื้นฐาน  และค่าร้อยละ ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  (Mean)  โดยใชสู้ตร 

   สูตร         x ̅ =    
∑ X

N
 

   x ̅  แทน   ค่าเฉล่ีย 
   ∑ X แทน   ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณคะแนน 
   N  แทน   ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  ซ่ึงมีค่าเท่ากบัจ านวนขอ้มูล

ทั้งหมด 
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 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชสู้ตร 
 

  S.D. = √
𝑁 ∑ 𝑓𝑥2−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑁(𝑛−1)
 

 

  S.D.  แทน   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n  แทน   จ านวนคู่ทั้งหมด 
  X  แทน   ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด        

        ∑ 𝑓𝑥
2

      แทน   ค่าผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณคะแนนยกก าลงัสอง 

       (∑ 𝑓𝑥)
2

       แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
             N    แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  (ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 64 – 65) 
 
7.  การแปลผล 
 ในขั้นน้ีเป็นการน าผลของวเิคราะห์ขอ้มูลไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินแลว้

แปลตามขอ้มูลท่ีได ้ ในส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาใหมี้ความเขา้ใจง่าย ชดัเจนและราบร่ืน ส่ิง
ท่ีควรตั้งขอ้สังเกตก็คือ ควรวิเคราะห์ตามขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สรุปผลตามเกณฑท่ี์เป็นจริง ไม่
บิดเบือนไปจาความเป็นจริง  ดงัตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่8.4  การประเมินผลการจดัสัมมนา  โดยใชค้่าร้อยละและค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 

การจัดสัมมนา 
ความคดิเห็น 

ดมีากทีสุ่ด 
N (5) % 

ดมีาก 
N (4) % 

ปานกลาง 
N (3) % 

น้อย 
N (2) % 

ควรปรับปรุง 
N (1) % 

X̅ 
ค่าเฉลีย่ 

S.D. 

1. หวัขอ้เร่ืองสมัมนา มี
ความทนัสมยัเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ปัจจุบนั 

25 
 

12.50 

95 
 

47.50 

70 
 

35.00 

10 
 

5.00 

– 
 

– 

 
3.68 

 
0.87 

2. หวัขอ้เร่ืองสมัมนา มี
ความทนัสมยัเหมาะสมกบั
สภาพความตอ้งการเรียนรู้ 

25 
 

12.50 

80 
 

40.00 

85 
 

42.50 

10 
 

5.00 

– 
 

– 

 
3.60 

 
0.77 

3. วิทยากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงกบั
หวัขอ้เร่ืองท่ีบรรยาย 

 
 

40 
 

20.00 

100 
 

50.00 

60 
 

30.00 

– 
 

– 

– 
 

– 

 
3.90 

 
0.70 
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การจัดสัมมนา 

ความคดิเห็น 

ดมีากที่สุด 
N (5) % 

ดมีาก 
N (4) % 

ปานกลาง 
N (3) % 

น้อย 
N (2) % 

ควรปรับปรุง 
N (1) % 

X̅ 
ค่าเฉลีย่ 

S.D. 

4.  วิทยากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ถ่ายทอด 

50 
 

25.00 

90 
 

45.00 

60 
 

30.00 

– 
 

– 

– 
 

– 

 
3.95 

 
0.74 

5.  วิทยากรเปิดโอกาส
ให้ท่านไดซ้กัถาม 

80 
40.00 

98 
49.00 

20 
10.00 

2 
1.00 

– 
– 

 
4.28 

 
0.68 

6.  วิทยากรใชส่ื้อช่วย
ในการบรรยาย เช่น  
V.C.D. แผน่ใสหรือ
เอกสาร ฯลฯ 

70 
 
 

35.00 

90 
 
 

45.00 

30 
 
 

15.00 

10 
 
 

5.00 

– 
 
 

– 

 
 

4.10 

 
 

0.83 

7.  ท่านไดรั้บความรู้
จากการฟังหรือร่วม
กิจกรรมสมัมนา 

60 
 

30.00 

102 
 

51.00 

38 
 

19.00 

– 
 

– 

– 
 

– 

 
4.11 

 
0.69 

8.  เวลาท่ีใชใ้นการ
สมัมนามีความ
เหมาะสม 

20 
 

10.00 

50 
 

25.00 

70 
 

35.00 

35 
 

17.50 

25 
 

12.50 

 
3.03 

 
1.15 

9. เวลาท่ีใชใ้น การ
ซกัถามมีความ
เหมาะสม 

30 
 

15.00 

50 
 

25.00 

40 
 

20.00 

45 
 

22.50 

35 
 

17.35 

 
2.98 

 
1.34 

10. สถานท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสภาพ 

60 
30.00 

80 
40.00 

50 
25.00 

10 
5.00 

– 
– 

 
3.95 

 
0.87 

11. การจดัสถานท่ีมี
จ  านวนเพียงพอท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเขา้
ร่วมสมัมนา 

40 
 
 

20.00 

50 
 
 

25.00 

70 
 
 

35.00 

40 
 
 

20.00 

– 
 
 

– 

 
 

3.45 

 
 

1.03 

12.  อาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีจดัในช่วง
พกัของการสมัมนามี
ความเหมาะสม 

60 
 
 

30.00 

85 
 
 

42.50 

50 
 
 

25.00 

5 
 
 

2.50 

– 
 
 

– 

 
 

4.00 

 
 

0.81 

                                                                รวม 3.75 0.87 
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ตัวอย่าง  การแปลผล 
 จากตาราง  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสัมมนาคร้ังน้ี โดยภาพรวม

อยูใ่นเกณฑดี์มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ส่วนมากเกือบทุกเร่ืองอยูใ่นเกณฑดี์มากมีบาง
เร่ืองอยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงตามล าดบัไดแ้ก่เร่ือง เวลาท่ีใชใ้นการซกัถาม เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนา  
และการจดัสัมมนา ท่ีมีจ  านวนเพียงพอท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเขา้ร่วมสัมมนา 

ตารางที ่8.5  การแจกแจงความถ่ีของขอ้มูล   
 

การทราบข่าวการจัดสัมมนา จ านวนความถี่ จ านวน 
หนงัสือเชิญ             30 
เพื่อนกัศึกษา                 

                
80 

คณาจารย ์                     60 
หนงัสือพิมพ ์ – – 
วทิย ุ             30 
โทรทศัน์ – – 
อ่ืน ๆ – – 

 
จากตารางท่ี 8.5 จะเห็นวา่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบข่าวการจดัสัมมนา เรียงล าดบัจากมากไป

หานอ้ย ดงัน้ี  ทราบข่าวจากเพื่อนนกัศึกษา คณาจารย ์หนงัสือเชิญและวทิยุ 
 

ตารางที ่8.6  แสดงความถ่ีของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ จ านวนคน 
ก าหนดเวลาใหม้ากข้ึน                 

               
80 

ควรประชาสัมพนัธ์ทาง
หนงัสือพิมพใ์หม้ากข้ึน 

                    60 

ควรจดัสัมมนาในรูปแบบน้ีบ่อย ๆ            25 
 



212 

 

 จากตารางท่ี 8.6  เห็นไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การจดัสัมมนาคร้ังน้ีเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ควรจดัสัมมนาในรูปแบบน้ีบ่อย ๆ  ก าหนดเวลาใหม้ากข้ึน
และประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพใ์หม้ากข้ึน 

8.  การเขียนรายงาน 
 เม่ือแปลผลตามขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้  น ามาเขียนรายงานสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนา

เรียบเรียงและจดัล าดบัใหเ้ป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีความชดัเจน กะทดัรัดและมีสาระตรงตามขอ้มูลท่ี
ไดม้า 

 รายงานน้ีจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับฝ่ายบริการ เพื่อพิจารณาใชใ้นการตดัสินใจวา่ ควร 
จะปรับปรุง แกไ้ขหรือเพิ่มเติมอยา่งไรเพื่อน าไปพฒันาการท างานหรือเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติังาน
ของโครงการสัมมนาคร้ังต่อไป  ดงัตวัอยา่ง 
 
ตัวอย่าง  การเขียนรายงานสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนา 
 

การประเมินผลโครงการสัมมนาทางวชิาการ   
เร่ือง “ทศิทางวชิาชีพทางพลศึกษา” 

ห้องประชุมพุทธรักษา ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการประเมินโดยภาพรวม ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีความคิดเห็นวา่ การจดัสัมมนาทางวชิาการคร้ัง
น้ี เป็นท่ีน่าพอใจมากหรือมีความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑดี์มาก เร่ืองท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมปานกลาง 
ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการซกัถาม เวลาท่ีใชใ้นการสัมมนาและการจดัสถานท่ีมีความเพียงพอท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเขา้ร่วมสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ทราบข่าวการจดัสัมมนาจากเพื่อนนกัศึกษา 
คณาจารย ์หนงัสือเชิญและวิทยแุละเห็นวา่การประชาสัมพนัธ์ยงันอ้ยไป ควรประชาสัมพนัธ์ทางวทิยุ   
ใหม้ากกวา่น้ีรวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพด์ว้ย นอกจากน้ียงัเสนอใหจ้ดัสัมมนาเช่นน้ี
บ่อย ๆ ก าหนดเวลาใหม้ากข้ึน เพื่อจะไดค้วามรู้มากข้ึนและสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมมนาไป
พฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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การประเมินผลโครงการสัมมนาโดยทัว่ไปแลว้ หากเป็นการจดัสัมมนาท่ีไม่ใหญ่จน เกินไป  
กาประเมินผลท่ีนิยมปฏิบติัคือ การประเมินผลหลงัการด าเนินงานและหากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนามีจ านวนไม่
มากนกัอาจใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและหรือค่าเฉล่ียเลขคณิตก็
เพียงพอ 

 โดยทัว่ไปแลว้เม่ือการสัมมนาเสร็จส้ิน ฝ่ายเอกสารจะท าหนา้ท่ีถอดเทปการจดัสัมมนา  
ตั้งแต่เร่ิมพิธีเปิดการสัมมนา การบรรยายหรือการอภิปราย สรุปผลของการอภิปรายกลุ่มยอ่ย ฯลฯ ท่ี
ด าเนินไปในการสัมมนาจนกระทัง่ถึงพิธีปิดการสัมมนา รวมทั้งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึง
อาจไดแ้ก่ หนงัสือต่าง ๆ รายงานการประชุมของฝ่ายด าเนินการจดัสัมมนา แผนการด าเนินงานของฝ่าย
ต่าง ๆ สรุปผลการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายของแต่ละฝ่าย ประวติัวทิยากรรวมทั้งรายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการออกมาในรูปเล่มท่ีใหส้าระครบถว้น ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนจบโครงการแต่บางแห่ง  
ก็แยกระหวา่งสรุปรายงานการสัมมนากบัสรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาออกจากกนั ทั้งน้ีสุดแต่
ความสะดวกในทางปฏิบติั บางแห่งการประเมินผลเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าตามหลงัสรุปรายงานการสัมมนา  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะท าการประเมินผลเสร็จไม่ทนัหรือเป็นเพราะตอ้งการรายละเอียดมาก แต่ถา้หาก
สามารถจดัท าสรุปผลการประเมินโครงการให้เสร็จทนัและน าไปรวมกบัสรุปผลการสัมมนาได ้จะ
ช่วยใหเ้อกสารสรุปผลการสัมมนามีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย เวลาและ
แรงงานในการจดัท า  

 เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาท่ีเตม็รูปน้ี จะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับฝ่ายบริหาร
ขององคก์ร เพื่อใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจวา่ ควรจะน าไปปรับปรุง เปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือพฒันา
งานบุคลากร และทรัพยากรในองคก์รอยา่งไร นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายพฒันาองคก์รใน
การน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นการบริหารโครงการต่อไป 

สรุป 
การประเมินผลโครงการสัมมนา เป็นกระบวนการตรวจสอบอนัท าใหกิ้จกรรมท่ีวางไวใ้น

โครงการสัมมนา ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่  แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ 
ไดแ้ก่  การประเมินผลก่อนเร่ิมโครงการ  เป็นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เพื่อหาค าตอบ
ในรายละเอียดของโครงการวา่มีความเป็นไปไดแ้ค่ไหนท่ีจะเร่ิมท าโครงการน้ี   การประเมินผล
โครงการขณะก าลงัด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงโครงการเป็นระยะ ๆ  เพื่อใหท้นัต่อ
การพฒันาการด าเนินงานของโครงการ อนัเป็นการใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมาย และการประเมินผล
โครงการหลงัจาการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลเม่ือโครงการไดส้ิ้นสุดลงแลว้ โดยรวมสรุป
ช้ีใหเ้ห็นวา่โครงการน้ี  ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวม้ากนอ้ยเพียงใด   
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ค าถามท้ายบท 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1. กระบวนการตรวจสอบอนัท าใหกิ้จกรรมท่ีวางไวป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคคื์อ

กระบวนการใด 
  2.  ตามล าดบัเวลาของการบริหารโครงการแบ่งการประเมินออกเป็นก่ีระยะ 

3. ประเภทของการประเมินผลแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
4. ประเภทของการประเมินผล มีอะไรบา้ง 

 5. จงบอกขอ้ดีของการสัมภาษณ์วา่มีอะไรบา้ง 
6.  ลกัษณะของแบบสอบถามโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน 
7. การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 

 8.   การสังเกตแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 9.   การประเมินผลแบบใดท่ีนบัวา่มีประโยชน์มากเพื่อให้การจดัท าโครงการมีความรัดกุม 
รอบคอบ 
 10  ขอ้มูลสนามคือขอ้มูลจากท่ีใดบา้ง 
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