
สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการ  จํานวน 186 คน ตอบ
แบบประเมิน จํานวน 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.09 ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน    15     คน หญิง           จํานวน   138    คน 
   ไมระบุ    จํานวน      9     คน 
2. สถานภาพ  ผูนํานักศึกษา จํานวน 98  คน ตัวแทนนักศึกษา จํานวน  90  คน 
   ไมระบุ          จํานวน 60  คน 
3. ชมรม/กลุม 

1 ศึกษาศาสตร 33 คน 
2 จิตวิทยา 78 คน 
3 คหกรรมศาสตร 12 คน 
4 รัฐศาสตร 3 คน 
5 ไมระบุ 36 คน 
 รวม 162 คน 

 

5.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอใจในการดําเนินงาน 3.59 มาก 3 
2. ดานความพงึพอใจในการจัดกิจกรรม 3.84 มาก 2 
3. ดานการบรรยายของวิทยากร 3.88 มาก 1 

รวม 3.77 มาก  
 

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  162  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ กิจกรรมนันทนาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการ กิจกรรมนันทนาการคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมี
ลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  5  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการ กิจกรรมนันทนาการ ไดแก เพศ สถานภาพ และ ชมรม/กลุม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงาน ใน  6 ดาน คือ                
(1) ดานการประชาสัมพันธโครงการ (2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร (3) ดานอาคาร สถานท่ีจัด
กิจกรรม  (4) ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม และ (6) ดานความพรอมของ
โสตทัศนูปกรณประกอบการจัดกิจกรรม โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี้ 
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจดักิจกรรม ใน  5 ดาน คือ            
(1) ดานนักศึกษาไดเห็นถึงประโยชนของกจิกรรมนันทนาการ (2) ดานนกัศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ทักษะความเปนผูนํา (3) ดานเกิดความสัมพนัธอันดีระหวางนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร (4) ดาน
นักศึกษาสามารถนําความรูทางกิจกรรมนนัทนาการไปประยุกตใชในดานการสรางภูมิคุมกันภยัจาก
ยาเสพติดอยางยั่งยืน และ (5) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร ใน  5 ดาน 
คือ (1) ดานความเปนมาและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ (2) ดานผูนํานักศึกษากบักิจกรรม
นันทนาการ (3) ดานวิธีการดําเนินกจิกรรมนนัทนาการ (4) ดานเคร่ืองมือท่ีใชประกอบในการดําเนิน
กิจกรรมนันทนาการ และ (5) ดานการฝกเชงิปฏิบัติการ การนํากิจกรรมนนัทนาการ โดยกําหนดคาระดับ
คะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ 
กิจกรรมนันทนาการ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหตอบไดอยางอิสระ เปน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการมหาวทิยาลัยรามคําแหง ไดแก 
เพศ สถานภาพ และชมรม/กลุม โดยใชคาความถ่ี (frequency) และ รอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงาน ใน  6 ดาน คือ  (1) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ (2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร (3) ดานอาคาร สถานท่ีจัดกิจกรรม  (4) ดานระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม และ (6) ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณประกอบการจัดกิจกรรม โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธี
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
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 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ใน  5 ดาน คือ  (1) ดานนกัศึกษาไดเห็นถึง
ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ (2) ดานนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะความเปนผูนํา (3) ดาน
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร (4) ดานนักศึกษาสามารถนําความรูทางกิจกรรม
นันทนาการไปประยุกตใชในดานการสรางภมิูคุมกันภยัจากยาเสพติดอยางยั่งยืน และ (5) ดานนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอย
ละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปล
ความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร ใน  5 ดาน คือ (1) ดานความ
เปนมาและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ (2) ดานผูนํานักศึกษากบักิจกรรมนันทนาการ (3) ดานวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมนันทนาการ (4) ดานเคร่ืองมือท่ีใชประกอบในการดําเนินกจิกรรมนันทนาการ และ (5) ดานการ
ฝกเชิงปฏิบัติการ การนํากิจกรรมนันทนาการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ 
(percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปล
ความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 5. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการกิจกรรม
นันทนาการ โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการดําเนนิงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ กิจกรรมนันทนาการ ไดแก 
เพศ สถานภาพ และชมรม/กลุม ดังปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ กิจกรรมนันทนาการ  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 15 9.3 
หญิง 138 85.2 
ไมระบุ 9 5.6 

รวม 162 100.0 
สถานภาพ   

ผูนํานักศึกษา 12 7.4 
ตัวแทนนักศึกษา 90 55.6 
ไมระบุ 60 37.0 

รวม 162 100.0 
ชมรม/กลุม   

ศึกษาศาสตร 33 20.4 
จิตวิทยา 78 48.1 
คหกรรมศาสตร 12 7.4 
รัฐศาสตร 3 1.9 
ไมระบุ 36 22.2 

รวม 162 100.0 

 



5 

จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ  
เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน  138  คน คิดเปนรอยละ 85.2 และ เพศชาย จํานวน 15 คน  

คิดเปนรอยละ 9.3 
สถานภาพ  ผูนํานักศึกษา จาํนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.4 และ ตัวแทนนักศึกษา จาํนวน 90 

คน คิดเปนรอยละ 55.6   
ชมรม/กลุม สวนใหญ เปนนกัศึกษาจิตวทิยา จํานวน  78 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาคือ 

ศึกษาศาสตร  คหกรรมศาสตร และรัฐศาสตร ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการดําเนนิงาน 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ

กิจกรรมนันทนาการ  ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนนิงานของผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

พึงพอใจ 

1) ดานการประชาสัมพันธโครงการ 15 
  (9.3%) 

      48 
 (29.6%) 

78 
 (48.1%) 

       21 
 (13.0%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.35 .823 ปานกลาง 

2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร 15 
(9.3%) 

72 
(44.4%) 

63 
(38.9%) 

        9 
(5.6%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

3.54 .812 มาก 

33 
  (20.4%) 

      96 
 (59.3%) 

33 
 (20.4%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.00 .640 3) ดานอาคาร สถานที่จัดกิจกรรม   มาก 

4) ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 27 
  (16.7%) 

      69 
 (42.6%) 

     63 
(38.9%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.72 .806 มาก 

5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม 33 
  (20.4%) 

      96 
 (59.3%) 

33 
 (20.4%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        3 
(1.9%) 

3.45 .884 ปานกลาง 

21 
(13.0%) 

69 
(42.6%) 

        63 
(38.9%) 

        6 
(3.7%) 

        - 
(-%) 

        3 
(1.9%) 

3.66 .753 6) ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณ
ประกอบการจัดกิจกรรม 

มาก 

รวม 3.60 .611 มาก 
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จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความ       
พึงพอใจในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร  ดานอาคาร สถานท่ีจัดกจิกรรม  ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ
ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณประกอบการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก นอกนัน้อยูในระดับ        
ปานกลาง 

 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจดักิจกรรมของผูเขารวมโครงการ

กิจกรรมนันทนาการ  ดังปรากฏตาราง 3 
 
ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมของผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

พึงพอใจ 

15 
  (9.3%) 

      96 
 (59.3%) 

48 
 (29.6%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.76 .638 1) ดานนักศึกษาไดเห็นถึงประโยชนของ
กิจกรรมนันทนาการ 

มาก 

21 
(13.0%) 

87 
(53.7%) 

48 
(29.6%) 

      3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

        3 
(1.9%) 

3.79 .685 2) ดานนักศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ทักษะความเปนผูนํา 

มาก 

27 
  (16.7%) 

      93 
 (57.4%) 

42 
 (25.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.91 .648 3) ดานเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

มาก 

30 
(18.5%) 

102 
(63.0%) 

       27 
(16.7%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.98 .654 4) ดานนักศึกษาสามารถนําความรูทาง
กิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใชในดาน
การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน 

มาก 

21 
(13.0%) 

93 
(57.4%) 

       48 
(29.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.83 .633 5) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

มาก 

รวม 3.84 .533 มาก 

จากตาราง 3 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ มีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.84) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  X
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ตอนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการบรรยายของวิทยากร 

 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากรของผูเขารวม

โครงการกิจกรรมนันทนาการ  ดังปรากฏตาราง 4 
 
ตาราง 4 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากรของผูเขารวม
โครงการกิจกรรมนันทนาการ   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
พึงพอใจ 

27 
  (16.7%) 

      81 
 (50.0%) 

18 
 (11.1%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

      36 
 (22.2%) 

4.07 .596 1) ดานความเปนมาและความสําคัญของ
กิจกรรมนันทนาการ 

มาก 

2) ดานผูนํานักศึกษากับกิจกรรมนันทนาการ 24 
(14.8%) 

69 
(42.6%) 

30 
(18.5%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

      39 
(24.1%) 

3.95 .663 มาก 

3) ดานวิธีการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ 30 
  (18.5%) 

      63 
 (38.9%) 

27 
 (16.7%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

      39 
(24.1%) 

3.98 .752 มาก 

15 
(9.3%) 

66 
(40.7%) 

      39 
(24.1%) 

        3 
(1.9%) 

        - 
(-%) 

      39 
(24.1%) 

3.76 .694 4) ดานเคร่ืองมือที่ใชประกอบในการดําเนิน
กิจกรรมนันทนาการ 

มาก 

24 
(14.8%) 

81 
(50.0%) 

       18 
(11.1%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

      39 
(24.1%) 

4.05 .585 5) ดานการฝกเชิงปฏิบัติการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการ 

มาก 

รวม 3.88 .722 มาก 

จากตาราง 4 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมนันทนาการ มีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  X

 


