
สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู ในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการ  
จํานวน  168  คน ตอบแบบประเมิน จํานวน 150 ฉบับ คิดเปนรอยละ  89.29  ผลการประเมินสรุป
ไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน      64  คน หญิง           จํานวน    82  คน 
   ไมระบุ      จํานวน        4  คน 
2. สถานภาพ  อาจารย   จํานวน       34  คน ขาราชการ       จํานวน     6  คน  
   เจาหนาท่ี   จํานวน  100  คน          นักศึกษา         จํานวน   10  คน 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอเกี่ยวกับการดําเนินงาน 3.54 มาก 2 
2. ดานความพงึพอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 4.37 มาก 1 

รวม   3.95 มาก  

 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  150  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ 
ศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู 

                                          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครูคร้ังนี้ เปน
แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  
4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู ไดแก เพศ สถานภาพและหนวยงาน/ภาควิชาท่ี
สังกัด 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ใน  5 ดาน คือ 
(1) ดานการลงทะเบียนและการตอนรับ (2) ดานการจดัตกแตงสถานท่ี (3) ดานระยะเวลาในการจัดงาน
(4) ดานการประชาสัมพันธ (5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม โดยกําหนดคาระดับคะแนนดงันี้ 
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของการจัดกจิกรรมศึกษาศาสตรรวม
ใจสานสายใยวันครูใน  4 ดาน คือ (1) กจิกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร ไดแก การทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ เปนตน (2) กจิกรรมการ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบุคคลากรของคณะท่ีลวงลับไปแลว (3) ทานมีสวนรวมในกจิกรรมวัน
ศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู และ (4) ผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนักคุณคาของครูโดย
กําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
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 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ
ศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหตอบได
อยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครูมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดแก เพศ สถานภาพและหนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด โดยใชคาความถ่ี (frequency) และ   
รอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความ พึงพอใจในการดําเนนิโครงการ ใน  5 ดาน คือ (1) ดานการ
ลงทะเบียนและการตอนรับ (2) ดานการจัดตกแตงสถานที่ (3) ดานระยะเวลาในการจดังาน(4) ดานการ
ประชาสัมพันธ (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 ระดับความพึงพอใจของการจัดกจิกรรมศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู 
ใน  4 ดาน คือ (1) กจิกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแกการทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ เปนตน                  
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(2) กจิกรรมการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบุคคลากรของคณะท่ีลวงลับไปแลว (3) ทานมีสวนรวมใน
กิจกรรมวนัศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู และ (4) ผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนักคุณคาของนครู
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ 
โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (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 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตร
รวมใจสานสายใยวันครู โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู มีดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการดําเนนิการ 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสาน
สายใยวันครู ไดแก เพศ สถานภาพ และหนวยงาน/ภาควิชาท่ีสังกัด ดงัปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 64 42.7 
หญิง 82 54.7 

      ไมระบุ       4 2.6 
รวม 150 100.0 

สถานภาพ   
อาจารย 34 22.7 
ขาราชการ 6 4.0 
เจาหนาที่ 100 66.7 
นักศึกษา 10 6.6 

รวม 150 100.0 

จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู  
เพศ สวนใหญ เปนเพศชาย จาํนวน  64  คน คิดเปนรอยละ 42.7 และ เพศหญิง จํานวน 82 คน  

คิดเปนรอยละ 54.7 
สถานภาพ  อาจารยจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.7 ขาราชการจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

4.0 และเจาหนาท่ี จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 66.7 และนักศึกษา จาํนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.6 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจเก่ียวกับการดําเนินงาน 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูเขารวม

โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู  ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกีย่วกับการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ
ศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
พึงพอใจ 

1) ดานการลงทะเบียนและการตอนรับ 12 
  (8.0%) 

      66 
 (44.0%) 

52 
 (34.7%) 

16 
 (10.7%) 

2 
(1.3%) 

2 
(1.3%) 

3.47 .848 ปานกลาง 

2) ดานการจัดตกแตงสถานที่ 16 
(10.7%) 

74 
(49.3%) 

46 
(30.7%) 

       14 
(9.3%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.61 .804 มาก 

3) ดานระยะเวลาในการจัดงาน 32 
(21.3%) 

70 
(46.7%) 

42 
(28.0%) 

       6 
(4.0%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.85 .800 มาก 

4) ดานการประชาสัมพันธ 22 
(14.7%) 

46 
(30.7%) 

64 
(42.7%) 

       12 
(8.0%) 

       6 
(4.0%) 

       - 
(-%) 

3.44 .976 ปานกลาง 

5) ดานอาหาร/เครื่องด่ืม 16 
(10.7%) 

64 
(42.7%) 

36 
(24.7%) 

       18 
(12.0%) 

       14 
(9.3%) 

       2 
(1.3%) 

3.34 1.126 ปานกลาง 

รวม 3.54 .708 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูเขารวมโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครูมหาวิทยาลัย

รามคําแหง มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.54) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระยะเวลาในการจดังาน และดานการจดัตกแตงสถานท่ีอยูในระดบัมาก 
สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของการจัดกจิกรรมโครงการศึกษาศาสตรรวมใจ

สานสายใยวันครู ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจของการจดักิจกรรม 
โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู  

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ ‘

0 X  S.D. ขอคําถาม 
ความพึงพอใจที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
 

(1) กิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแกการ
ทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร
เพลแดพระสงฆ เปนตน    

78 
(52.0%) 

60 
  (40.0%) 

12 
(8.0%) 

       - 
(-%) 

       -  
(-%) 

- 
(-%) 

4.44 .642 มาก 

 (2) กิจกรรมการทําบุญอุทิศสวน
กุศลใหบุคคลากรของคณะที่
ลวงลับไปแลว 

66 
(44.0%) 

70 
(46.7%) 

12 
(8.0%) 

       2 
(1.3%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.33 .684 มาก 

 (3)ทานมีสวนรวมในกิจกรรมวัน
ศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู

68 
(45.3%) 

60 
(40.0%) 

20 
(13.3%) 

- 
(-%) 

1 
(%) 

- 
(-%) 

4.28 .798 
 

มาก 

 (4) ผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนัก
ถึงคุณคาของของความเปนครู 

82 
(54.7%) 

32 
(34.7%) 

16 
(10.7%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.44 .683 มาก 

รวม 4.37 .561 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใยวันครู 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณารายขอพบวาผูเขารวมโครงการฯมีความพึงพอใจอยู
ในระดบัมากเหมือนกนั 


