
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ ในครั้งนี้ มี
ผูเขารวมโครงการ  จํานวน   82   คน ตอบแบบประเมิน จาํนวน   76   ฉบับ คิดเปนรอยละ   92.68
ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน      13  คน หญิง           จํานวน    63  คน 
2. สถานภาพ  อาจารย    จํานวน      66  คน บุคคลท่ัวไป  จํานวน      3  คน  
3. อายุ   20 - 30 ป  จํานวน     11  คน 31 – 40 ป      จํานวน      9  คน 
   41 - 50 ป  จํานวน     32  คน 50 ปข้ึนไป    จํานวน    23  คน 
   ไมระบุ      จํานวน      1  คน 
4. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี จํานวน    52  คน ปริญญาโท    จํานวน   22  คน 
   ไมระบุ       จํานวน      2  คน 
5. สถานท่ีทํางาน 

1. รร.คลองกะจะ 8 คน 

2. รร.สายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ 2 คน 

3. รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภ 9 คน 

4. รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 คน 

5. รร.ลําสาลี (ราษฏรบํารุง) 2 คน 

6. รร.ราชวินิตบางเขน 3 คน 

7. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 4 คน 

8. รร.วิทยาลัยชางศิลป 1 คน 

9. รร.คลองกุม 3 คน 

10. รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภ 1 คน 

11. รร.วัดมหาบุศยฯ (พิทักษถาวรคุณ) 7 คน 

12. รร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ 4 คน 

13. รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ 2 คน 

14. รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 คน 

15. รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 คน 

16. รร.ไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ 
 

3 คน 
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17. รร.สารสาสนวิเทศราชพฤกษ 3 คน 

18. รร.วัดราชบพธิ 2 คน 

19. รร.จันทรหุนบําเพ็ญ 2 คน 

20. รร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 คน 

21. รร.วัดปากน้ําวทิยาคม 1 คน 

22. ร.ร.พิชัยพัฒนา 3 คน 

23. รร.พระโขนงพิทยาลัย 3 คน 

24. รร.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 1 คน 

25. รร.ศรีพฤฒา 1 คน 

26. รร.สายนํ้าผ้ึง ในพระบรมอุปถัมภ 2 คน 

27. รร.พีระยา นาวิน 3 คน 

28. รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม 1 คน 

 

5.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. การประชาสัมพันธการรับสมัคร 4.03 มาก 8 
2. การลงทะเบียนรับเอกสารและวุฒิบัตร 4.39 มาก 4 
3. การตอนรับ 4.43 มาก 3 
4. โสตทัศนูปกรณและสถานท่ี 4.71 มาก 1 
5. อาหาร/เคร่ืองดื่ม 4.37 มาก 5 
6. การบรรยายโดยวิทยากร รศ.ดร.บุญมี  พันธุไทย 4.47 มาก 2 
7. ทานไดรับความรูจากการเขารวมอบรมเร่ืองนี้ 4.24 มาก 6 
8.ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชเปนแนวทาง

ในการทําวิจยั 
4.14 มาก 7 

รวม 4.33 มาก  

 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  76  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ 
อบรมการทําวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 

                                          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพือ่ขอผลงานทางวิชาการคร้ัง
นี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถาม
แบงเปน  3  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยและพฒันาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ 
วุฒิการศึกษา และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ในการดําเนินโครงการ ใน  8 ดาน คือ 
(1) ดานการประชาสัมพันธการรับสมัคร (2) ดานการลงทะเบียนรับเอกสารและวุฒบัิตร (3) ดานการ
ตอนรับ (4) ดานโสตทัศนูปกรณและสถานที่ (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม (6) การบรรยายโดยวิทยากร   
รศ.ดร.บุญมี  พันธุไทย (7) ทานไดรับความรูจากการเขารวมอบรมเร่ืองนี้ และ (8) ทานสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางในการทําวิจัย 
 
โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการอบรม
การทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ให
ตอบไดอยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
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 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยและพฒันาเพื่อขอผลงานทาง
วิชาการมหาวทิยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ วุฒกิารศึกษา และสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยใช
คาความถ่ี (frequency) และ รอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ ใน  8 ดาน คือ (1) ดานการ
ประชาสัมพันธการรับสมัคร (2) ดานการลงทะเบียนรับเอกสารและวฒุิบัตร (3) ดานการตอนรับ (4) ดาน
โสตทัศนูปกรณและสถานท่ี (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม (6) การบรรยายโดยวิทยากร  รศ.ดร.บุญมี  พันธุไทย 
(7) ทานไดรับความรูจากการเขารวมอบรมเร่ืองนี้ และ (8) ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชเปนแนวทาง
ในการทําวิจยั โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวง
ระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการอบรมการทํา
วิจัยและพฒันาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 



3 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนา
เพื่อขอผลงานทางวิชาการ ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ วฒุิการศึกษา และสถานท่ีปฏิบัติงาน ดังปรากฏ
ตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยและพฒันาเพื่อขอผลงาน
ทางวิชาการ  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 13 17.1 
หญิง 63 82.9 

รวม 76 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 66 86.8 
บุคคลท่ัวไป 3 3.9 
ไมระบุ 7 9.2 

รวม 76 100.0 
อาย ุ   

20 – 30 ป 11 14.5 
31 – 40 ป 9 11.8 
41 – 50 ป 32 42.1 
50 ปขึ้นไป 23 30.3 
ไมระบุ 1 1.3 

รวม  100.0 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี 52 78.4 
ปริญญาโท 22 28.9 
ไมระบุ 2 2.6 

รวม 76 100.0 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   

(1) รร.คลองกะจะ 8 10.5 
(2) รร.สายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ 2 2.6 
(3) รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภ 9 11.8 
(4) รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 1.3 
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ตาราง 1 (ตอ) 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยและพฒันาเพื่อขอผลงาน
ทางวิชาการ  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   

(5) รร.ลําสาลี (ราษฏรบํารุง) 2 2.6 
(6) รร.ราชวินิตบางเขน 3 3.9 
(7) ร.ร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 4 5.3 
(8) รร.วิทยาลัยชางศิลป 1 1.3 
(9) รร.คลองกุม 3 3.9 
(10) รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภ 1 1.3 
(11) รร.วัดมหาบุศยฯ (พิทักษถาวรคณุ) 7 9.2 
(12) รร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ 4 5.3 
(13) รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ 2 2.6 
(14) รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 1.3 
(15) รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 2.6 
(16) รร.ไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ 3 3.9 
(17) รร.สารสาสนวิเทศราชพฤกษ 3 3.9 
(18) รร.วัดราชบพิธ 2 2.6 
(19) รร.จันทรหุนบําเพ็ญ 2 2.6 
(20) รร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 1.3 
(21) รร.วัดปากนํ้าวิทยาคม 1 1.3 
(22) รร.พิชัยพัฒนา 3 3.9 
(23) รร.พระโขนงพิทยาลัย 3 3.9 
(24) รร.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 1 1.3 
(25) รร.ศรีพฤฒา 1 1.3 
(26) รร.สายนํ้าผ้ึง ในพระบรมอุปถัมภ 2 2.6 
(27) รร.พีระยา นาวิน 3 3.9 
(28) รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม 1 1.3 

รวม 76 100.0 
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จากตาราง 1 พบวา ผูเขารวมโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ  
เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน  63  คน คิดเปนรอยละ 82.9 และ เพศชาย จํานวน 13 คน  

คิดเปนรอยละ 17.1 
สถานภาพ  อาจารย จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 86.8 และ บุคคลท่ัวไป จํานวน 3 คน คิดเปน         

รอยละ 3.9 ไมระบุสถานภาพ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.2 
อายุ 20 – 30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 14.5 อายุ 31 – 40 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

11.8 อายุ 41 – 50 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 42.1 อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
30.0 และไมระบุอายุ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 78.4 และ ปริญญาโท จํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 28.9 ไมระบุวฒุิการศึกษา จาํนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.6 

สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียน (3) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11.8  (1) จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 10.5  (11) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.2  (7),(12) จํานวนโรงเรียนละ 4 คน คิดเปนรอยละ 5.3  
(6),(9),(16),(17),(22),(23),(27) จํานวนโรงเรียนละ 3 คน คิดเปนรอยละ 3.9  (2),(5),(13),(15),(18),(19), 
(26) จํานวนโรงเรียนละ 2 คน คิดเปนรอยละ 2.6 นอกนัน้โรงเรียนละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการดําเนินงานของผูเขารวม

โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ  ดังปรากฏตาราง 2 
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ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ
อบรมการทําวจิัยและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ   

ระดับความคิดเห็น 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
คิดเห็น 

1) ดานการประชาสัมพันธ 15 
  (19.7%) 

      50 
 (65.8%) 

9 
 (11.8%) 

2 
 (2.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.03 .653 
การรับสมัคร 

มาก 

2) ดานการลงทะเบียนรับเอกสาร
และวุฒิบัตร 

32 
(42.1%) 

39 
(51.3%) 

3 
(3.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        2 
(2.6%) 

4.39 .569 มาก 

3) ดานการตอนรับ 36 
  (47.4%) 

      37 
 (48.7%) 

3 
 (3.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.43 .574 มาก 

4) ดานโสตทัศนูปกรณและสถานที่ 54 
(71.1%) 

22 
(28.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.71 .457 มาก 

5) ดานอาหาร/เครื่องด่ืม 34 
(44.7%) 

36 
(47.4%) 

6 
(7.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.37 .629 มาก 

6) การบรรยายโดยวิทยากร   41 
(53.9%) 

30 
(39.5%) 

5 
(6.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.47 .621 
รศ.ดร.บุญมี  พันธุไทย 

มาก 

7) ทานไดรับความรูจากการเขา
รวมอบรมเรื่องน้ี และ 

28 
(36.8%) 

38 
(50.0%) 

10 
(13.2%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

       - 
(-%) 

4.24 .671 มาก 

8) ทานสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชเปนแนวทางในการทําวิจัย 

22 
(28.9%) 

43 
(56.6%) 

11 
(14.5%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.14 .647 มาก 

รวม 4.33 .401 มาก 

 
จากตาราง 2 พบวา ผูเขารวมโครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็นในการดําเนนิโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีระดบัความคิดเหน็อยูในระดับมากเหมือนกัน 


