
สรุปผลการประเมินโครงการวันแมแหงชาติ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2552 

ณ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การประเมินโครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี้ มีผูตอบแบบ
ประเมิน จํานวน 67 ฉบับ คิดเปน 100% ของผูเขารวมโครงการ ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

 
1.  เพศ  ชาย   จํานวน  24  คน  หญิง    จํานวน  43  คน 
2.  สถานภาพ อาจารย จํานวน  18  คน  ขาราชการ   จํานวน  13  คน 
  เจาหนาท่ี จํานวน  20  คน  นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  16  คน 
 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

 3.1  บุคลากร และนักศึกษา เกิดความสํานึกที่ดีตอสถาบันสูงสุด 4.48 มาก 2 
 3.2  บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว 4.39 มาก 4 
 3.3  บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
4.51 มากที่สุด 1 

 3.4  กิจกรรมเทิดพระเกียรติแดองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

4.42 มาก 3 

 3.5  บุคลากรและนักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณแม 4.48 มาก 2 
 3.6  อาหารและเครื่องด่ืม 4.22 มาก 5 
 3.7  การประชาสัมพันธ 3.73 มาก 6 

รวม 4.30 มาก  

 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  67  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมงานดานพธีิการ (1) 
2. ควรมีการประชาสัมพันธมากข้ึน (3) 



รายงานการประเมินโครงการวันแมแหงชาติ 
 วันที่ 6 สิงหาคม 2552 

ณ คณะศึกษาศาสตร และวัดเทพลีลา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการวันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 
คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสราง
แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการวันแม
แหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 ใน 7 ดาน คือ (1) ดานบุคลากร และนักศึกษา เกิด
ความสํานึกท่ีดีตอสถาบันสูงสุด (2) ดานบุคลากรและนักศึกษาเกดิความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดยีว (3) ดานบุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (4) ดานกิจกรรมเทิดพระเกียรติแดองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (5) ดานบุคลากรและนักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณแม (6) ดานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (7) ดานการประชาสัมพันธ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ        
วันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552  เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended 
question) ใหใชบริการตอบไดอยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
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 2.ขอมูลเกี่ยวกบั ความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการวันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2552 ใน 7 ดาน คือ (1) ดานบุคลากร และนักศึกษา เกดิความสํานึกท่ีดีตอสถาบันสูงสุด 
(2) ดานบุคลากรและนกัศึกษาเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียว (3) ดานบุคลากรและ
นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (4) ดาน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติแดองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (5) ดานบุคลากรและ
นักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณแม (6) ดานอาหารและเคร่ืองดื่ม (7) ดานการประชาสัมพันธ โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดย
ใชวิธีวเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมี
ดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการวันแม
แหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถ่ี 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโครงการวันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ  ดังปรากฏตาราง 1 

 

ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการวันแมแหงชาติ  คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา 2552   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 24 35.8 
หญิง 43 64.2 

รวม 67 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 18 26.9 
ขาราชการ 13 19.4 
เจาหนาท่ี 20 29.9 
นักเรียน/นักศึกษา 16 23.9 

รวม 67 100.0 
 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการวันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552   

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 64.2 และเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 35.8 สถานภาพสวนใหญ เปนเจาหนาท่ี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 29.9 รองลงมา คือ 
อาจารย นักเรียน/นกัศึกษา และขาราชการ ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับ ความคิดเห็น 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2552 ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการวันแมแหงชาติ  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1) บุคลากร และนักศึกษา เกิดความ
สํานึกที่ดีตอสถาบันสูงสุด 

37 
(55.2%) 

25 
(37.3%) 

5 
(7.5%) 

- - - 4.48 .636 มาก 

2) บุคลากรและนักศึกษาเกิดความ
รักความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว 

29 
(43.3%) 

36 
(53.7%) 

1 
(1.5%) 

1 
(1.5%) 

- - 4.39 .602 มาก 

3) บุคลากรและนักศึกษาแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

36 
(53.7%) 

29 
(43.3%) 

2 
(3.0%) 

- - - 4.51 .561 มาก
ท่ีสุด 

4) กิจกรรมเทิดพระเกียรติแดองค
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

32 
(47.8%) 

28 
(41.8%) 

5 
(7.5%) 

- - 2 
(3.0%) 

4.42 .635 มาก 

5) บุคลากรและนักศึกษาไดรําลึก
ถึงพระคุณแม 

36 
(53.7%) 

27 
(40.3%) 

4 
(6.0%) 

- -  4.48 .612 มาก 

6) อาหารและเครื่องด่ืม 22 
(32.8%) 

38 
(56.7%) 

7 
(10.4%) 

- - - 4.22 .623 มาก 

7) การประชาสัมพันธ 14 
(20.9%) 

29 
(43.3%) 

16 
(23.9%) 

8 
(11.9%) 

- - 
 

3.73 .931 มาก 

รวม 4.30 .470 มาก 
จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินโครงการวันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30) โดยดานบุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร และนักศึกษา 
เกิดความสํานกึท่ีดีตอสถาบันสูงสุด ดานบุคลากรและนักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณแม ดานกิจกรรม
เทิดพระเกียรติแดองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดานบุคลากรและนักศึกษาเกิด
ความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดยีว ดานอาหารและเคร่ืองดื่ม และดานการประชาสัมพันธ 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการวันแม คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3 
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการวนัแมแหงชาติ “คณะศึกษาศาสตร 
 ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ขอความ ความถ่ี 

1. ควรมีการเตรียมงานดานพธีิการ 1 

2. ควรมีการประชาสัมพันธมากข้ึน 3 
 

 จากตาราง 3 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหมีการเตรียมงานดานพิธีการ 
และประชาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน 


