
สรุปผลการประเมินโครงการวันพอแหงชาติ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการวันพอแหงชาติ ในคร้ังนี้ มีผูเขารวมโครงการ  จํานวน  143  คน ตอบ
แบบประเมิน 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.  ขอความถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอใจในการดําเนินโครงการ 4.28 มาก 2 
2. ดานความคิดเห็นในการดาํเนินโครงการ 4.57 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.43 มาก  
 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  143  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการวันพอแหงชาติ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการวันพอแหงชาติ คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของ
ขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  5  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการวันพอแหงชาติ มหาวทิยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ และสถานภาพ  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการวนัพอ
แหงชาติ ใน  5 ดาน คือ (1) ดานการลงทะเบียน  (2) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม (3) ดานการจัดตกแตง
สถานท่ี/บอรดนิทรรศการ (4) ดานระยะเวลาในการจัดงาน และ (5) ดานการประชาสัมพันธ 
 โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ ใน  3 ดาน 
คือ (1) ดานบุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ไดแก การเขารวมพิธีถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติ (2) ดานบุคลากรและนักศึกษามี
สวนรวมในกจิกรรมวันพอแหงชาติ และ (3) ดานการจดังานวนัพอแหงชาติของคณะศึกษาศาสตรชวย
สงเสริมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็มากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็มาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็ปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็นอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการวันพอ
แหงชาติ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหใชบริการตอบไดอยางอิสระ เปน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการวันพอแหงชาติ ไดแก เพศ และสถานภาพ โดยใช
คาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจในการดําเนนิการโครงการวันพอแหงชาติ ใน  5 ดาน คือ 
(1) ดานการลงทะเบียน  (2) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม (3) ดานการจัดตกแตงสถานท่ี/บอรดนิทรรศการ (4) 
ดานระยะเวลาในการจดังาน และ (5) ดานการประชาสัมพันธ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 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. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ ใน  3 ดาน คือ (1) ดานบุคลากรและ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การ
เขารวมพิธีถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติ (2) ดานบุคลากรและนกัศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมวันพอ
แหงชาติ และ (3) ดานการจดังานวนัพอแหงชาติของคณะศึกษาศาสตรชวยสงเสริมกิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) 
และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ความคิดเหน็มากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ความคิดเหน็มาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ความคิดเหน็ปานกลาง 
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 1.50-2.49  หมายถึง  ความคิดเหน็นอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการวันพอแหงชาติ 
ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการวันพอแหงชาติ  มีดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดําเนนิการ 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความความคิดเห็น 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการวันพอแหงชาติ ไดแก เพศ 
และสถานภาพ ดังปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการวันพอแหงชาติ  

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 
เจาหนาท่ี 40 28.0 
นักเรียน/นักศึกษา 37 25.9 

รวม 143 100.0 
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จากตาราง 1 พบวา ผูเขารวมโครงการวันพอแหงชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 66.4 และ เพศชาย จํานวน 48 คน  

คิดเปนรอยละ 33.6 
สถานภาพ เปนเจาหนาท่ี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 28.0  อาจารย จาํนวน 38 คน คิดเปน

รอยละ 26.6 ขาราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 19.6 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 37 คน       
คิดเปนรอยละ 25.9    

 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการดําเนินการ 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการวนัพอแหงชาติ ดังปรากฏ

ตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการดําเนนิการ 
โครงการวันพอแหงชาติ  

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ ‘  S.D. ขอคําถาม X ความพึงพอใจที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 0 

5 3 1 
 

1.1 ดานการลงทะเบียน 58 
(40.6%) 

70  
(49.0%) 

13 
(9.1%) 

- 
(-%) 

2 
(1.4%) 

- 
(-%) 

4.27 .743 มาก 

1.2 ดานอาหาร/เครื่องด่ืม 69 
(48.3%) 

66 
(46.2%) 

7 
(4.9%) 

1 
(.7%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.42 .621 มาก 

1.3 ดานการจัดตกแตงสถานที่/
บอรดนิทรรศการ 

66 
(46.2%) 

55 
(38.5%) 

20 
(14.0%) 

2 
(1.4%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.29 .758 มาก 

1.4 ดานระยะเวลาในการจัดงาน 56 
(39.2%) 

67 
(46.9%) 

18  
(12.6%) 

2 
(1.4%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.24 .721 มาก 

1.5 ดานการประชาสัมพันธ 54 
(37.8%) 

60 
(42.0%) 

27 
(18.9%) 

1 
(.7%) 

1 
(.7%) 

- 
(-%) 

4.15 .799 มาก 

รวม 4.28 .579 มาก 
 

จากตาราง 2 พบวา ผูเขารวมโครงการวันพอแหงชาติ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจใน
การดําเนนิโครงการ อยูในระดับมาก ( X = 4.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความความคดิเห็น 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูเขารวมโครงการวันพอแหงชาติ          

ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการวันพอแหงชาติ  

ระดับความคิดเห็น 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
คิดเห็น 

1.1 ดานบุคลากรและนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรไดมีโอกาสแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ไดแก การเขารวม
พิธีถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติ 

89 
(62.2%) 

      48 
 (33.6%) 

6  
(4.2%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.58 .574 มากที่สุด 

1.2 ดานบุคลากรและนักศึกษามี
สวนรวมในกิจกรรมวันพอ
แหงชาติ 

84 
(58.7%) 

48 
(33.6%) 

10 
(7.0%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

1 
(.7%) 

4.52 .627 มากที่สุด 

1.3 ดานการจัดงานวันพอแหงชาติ
ของคณะศึกษาศาสตรชวยสงเสริม
กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

98 
(68.5%) 

40 
(28.0%) 

4 
(2.8%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

1 
(.7%) 

4.66 .531 มากที่สุด 

รวม 4.57 .558 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูเขารวมโครงการวันพอแหงชาติ มีความคิดเห็นในการดําเนนิโครงการ 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดเหมือนกนั 


