
สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการ  จํานวน  143  
คน ตอบแบบประเมิน จํานวน 143 ฉบับ คิดเปนรอยละ  100.00  ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน      48  คน หญิง           จํานวน    95  คน 
2. สถานภาพ  อาจารย   จํานวน       38  คน ขาราชการ     จํานวน    28  คน  
   เจาหนาท่ี   จํานวน    40  คน นักเรียน/นักศึกษา  จาํนวน  37  คน 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอเกี่ยวกับการดําเนินงาน 4.28 มาก 2 
2. ดานความพงึพอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 4.57 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.43 มาก  

 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  143  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 
                                          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมี
ลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงาน ใน  5 ดาน คือ            
(1) ดานการลงทะเบียนและการตอนรับ (2) ดานการจดัตกแตงสถานท่ี (3) ดานระยะเวลาในการจัดงาน
(4) ดานการประชาสัมพันธ และ (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดืม่ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของการจัดกจิกรรมโครงการ
ศึกษาศาสตรสัมพันธใน  3 ดาน คือ (1) ดานกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2) ดานผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดยีวกนั และ (3) ดานความรูสึกเกดิความผอนคลายทางดานรางกายและจิตใจจากการทํางานมา
ตลอดป โดยกําหนดคาระดบัคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ
ศึกษาศาสตรสัมพันธ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหตอบไดอยางอิสระ เปน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธมหาวทิยาลัยรามคําแหง ไดแก 
เพศ และสถานภาพ โดยใชคาความถ่ี (frequency) และ   รอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความ พึงพอใจในการดําเนนิโครงการ ใน  5 ดาน คือ (1) ดานการ
ลงทะเบียนและการตอนรับ (2) ดานการจัดตกแตงสถานที่ (3) ดานระยะเวลาในการจดังาน(4) ดานการ
ประชาสัมพันธ และ (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ 
(percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปล
ความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของการจัดกจิกรรมศึกษาศาสตรสัมพันธ  ใน  3 ดาน คือ 
(1) ดานกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง (2) ดานผูเขารวมกิจกรรมเกดิความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั และ (3) ดาน
ความรูสึกเกิดความผอนคลายทางดานรางกายและจิตใจจากการทํางานมาตลอดป  โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
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 1.50-2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตร
สัมพันธ โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ มีดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการดําเนนิงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 
ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ ไดแก 

เพศ และสถานภาพ ดังปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 48 33.6 
หญิง 95 66.4 

รวม 143 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 38 26.6 
ขาราชการ 28 19.6 
เจาหนาที่ 40 28.0 
นักเรียน/นักศึกษา 37 25.9 

รวม 143 100.0 

จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ  
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เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน  95  คน คิดเปนรอยละ 66.4 และ เพศชาย จํานวน 48 คน  
คิดเปนรอยละ 33.6 

สถานภาพ  เจาหนาท่ี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 28.0 อาจารย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
26.6  นักเรียน/นักศึกษา 37 คิดเปนรอยละ 25.9 และขาราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 19.6 
ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการดําเนนิงาน 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ

ศึกษาศาสตรสัมพันธ  ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนนิงานของผูเขารวมโครงการ
ศึกษาศาสตรสัมพันธ   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

คิดเห็น 

1) ดานการลงทะเบียนและการตอนรับ 58 
  (40.6%) 

      70 
 (49.0%) 

13 
 (9.1%) 

        - 
(-%) 

2 
(1.4%) 

        - 
(-%) 

4.27 .743 มาก 

2) ดานการจัดตกแตงสถานที่ 69 
(48.3%) 

66 
(46.2%) 

7 
(4.9%) 

        - 
(-%) 

        1 
(0.7%) 

        - 
(-%) 

4.42 .621 มาก 

3) ดานระยะเวลาในการจัดงาน 66 
(46.2%) 

55 
(38.5%) 

20 
(14.0%) 

        - 
(-%) 

        2 
(1.4%) 

        - 
(-%) 

4.29 .758 มาก 

4) ดานการประชาสัมพันธ 56 
(39.2%) 

67 
(46.9%) 

18 
(12.6%) 

       2 
(1.4%) 

        - 
(-%) 

       - 
(-%) 

4.24 .721 มาก 

5) ดานอาหาร/เครื่องด่ืม 54 
(37.8%) 

60 
(42.0%) 

27 
(18.9%) 

       1 
(0.7%) 

       1 
(0.7%) 

        - 
(-%) 

4.15 .799 มาก 

รวม 4.28 .579 มาก 

จากตาราง 2 พบวา ผูเขารวมโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการจดักิจกรรมโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ    

ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ  

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ ‘

0 X  S.D. ขอคําถาม 
ความพึงพอใจที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
 

89 
(62.2%) 

48 
  (33.6%) 

6 
(4.2%) 

       - 
(-%) 

       -  
(-%) 

- 
(-%) 

4.58 .574 1) ดานกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มากที่สุด 

84 
(58.7%) 

48 
(33.6%) 

10 
(7.0%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

1 
(0.7%) 

4.52 .627 2) ดานผูเขารวมกิจกรรมเกิดความรัก
ความสามัคคีเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกัน 

มากที่สุด 

98 
(68.5%) 

40 
(28.0%) 

4 
(2.8%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

1 
(0.7%) 

4.66 .531 3) ดานความรูสึกเกิดความผอนคลาย
ทางดานรางกายและจิตใจจากการทํางาน
มาตลอดป 

มากที่สุด 

รวม 4.57 .558 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ โดยภาพรวมอยู

ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.57) โดยดานความรูสึกเกิดความผอนคลายทางดานรางกายและจิตใจจากการ
ทํางานมาตลอดปมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหง และดานผูเขารวมกิจกรรมเกดิความรักความสามัคคีเปน      
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ตามลําดบั 

 


