
สรุปผลโครงการโบวลิง่การกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2551 

 
 การประเมินโครงการโบวล่ิงการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551 ในคร้ังนี้     
มีจํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 132 คน มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
81.82  ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพ 
1. อาจารย จํานวน 8 คน 
2. เจาหนาท่ี จํานวน 24 คน 
3. นักศึกษา จํานวน 34 คน 
4. ศิษยเกา จํานวน 12 คน 
5. บุคคลท่ัวไป จํานวน 30 คน 

 
 

ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1) ดานการหารายไดสนับสนุนกองทุนคณะศึกษาศาสตร 4.20 มาก 2 
2) ดานเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั 4.15 มาก 3 
3) ดานการสรางสัมพันธอันดีระหวาง อาจารย เจาหนาท่ี 
นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไป 

4.13 มาก 4 

4) ดานการดาํเนินการจัดการแขงขัน 4.20 มาก 2 
5) ดานสถานท่ีจัดงาน 4.43 มาก 1 
6) ดานการประชาสัมพนัธ 3.93 มาก 5 

รวม 4.17 มาก  
 

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน 108 คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ควรจัดเปนประจํา 
3.2 ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มข้ึน 

 



รายงานการประเมินโครงการโบวลิ่งการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการโบวล่ิงการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตรคร้ังนี้ เปน
แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเขารวมโครงการโบวล่ิงการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร ไดแก สถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  ใน 6 ดาน คือ  
(1) ดานการหารายไดสนับสนุนกองทุนคณะศึกษาศาสตร (2) ดานเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดยีวกนั (3) สรางสัมพันธอันดีระหวาง อาจารย เจาหนาท่ี นกัศึกษา ศิษยเกา และบุคคล
ท่ัวไป (4) ดานการดําเนินการจัดการแขงขัน (5) ดานสถานท่ีจัดงาน และ (6) ดานการ
ประชาสัมพันธ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด 
(open-ended question) เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการโบวล่ิงการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร ไดแก 
สถานภาพ โดยใชคาความถ่ี (frequency) และ รอยละ (percentage) 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการใน 6 ดาน คือ (1) ดานการหารายได
สนับสนุนกองทุนคณะศึกษาศาสตร (2) ดานการเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกัน           
(3) ดานการสรางสัมพันธอันดีระหวาง อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไป            
(4) ดานการดําเนินการจัดการแขงขัน (5) ดานสถานท่ีจดังาน และ (6) ดานการประชาสัมพันธ โดยใช
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ 
โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
เบ่ียงเบียนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 
 
 
 
 



 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended 
question) เปนความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหตอบไดอยางอิสระ 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 การประเมินโครงการโบวล่ิงการกุศลสานสัมพันธศึกษาศาสตร โดยนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูเขารวมโครงการ 
 
ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพ   

อาจารย 8 7.4 
เจาหนาท่ี 24 22.2 
นักศึกษา 34 31.5 
ศิษยเกา 12 11.1 
บุคคลท่ัวไป 30 27.8 

รวม 108 100.0 
 จากตาราง 1 พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
31.5 รองลงมา คือ บุคคลท่ัวไป เจาหนาท่ี ศิษยเกา และอาจารย ตามลําดับ 



ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 
ตาราง 2 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ระดับ ความพึงพอใจ 

ขอคําถาม มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ไม
ตอบ 

0 

 SD ระดับ 

1) ดานการหารายไดสนับสนุนกองทุน
คณะศึกษาศาสตร 

34 62 12 - - - 4.20 .626 มาก 

2) ดานเกิดความรักความสามัคคีเปน         
นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

32 62 12 2 - - 4.15 .684 มาก 

3) ดานการสรางสัมพันธอันดีระหวาง 
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และ
บุคคลทั่วไป 

38 46 24 - - - 4.13 .754 มาก 

4) ดานการดําเนินการจัดการแขงขัน 48 38 18 4 - - 4.20 .855 มาก 
5) ดานสถานท่ีจดังาน 62 34 10 - 2 - 4.43 .815 มาก 
6) ดานการประชาสัมพันธ 30 48 24 4 2 - 3.93 .908 มาก 

รวม 4.17 .618 มาก 
 จากตาราง 2 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยูในระดับมาก                   
( = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยดานสถานทีจ่ดังานมากท่ีสุด          
( = 4.43) รองลงมา คือ ดานการหารายไดสนับสนุนกองทุนคณะศึกษาศาสตร ดานการดําเนินการ
จัดการแขงขัน ดานการเกิดความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั ดานการสรางสัมพันธอันดี
ระหวาง อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไป และดานการประชาสัมพันธ
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ตาราง 3 
จํานวน ความถ่ีของความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอ ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1 ควรจัดเปนประจํา 3 
2 ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มข้ึน 2 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผูเขารวมโครงการมีความตองการใหจัดโครงการเปนประจํา และมีการ
ประชาสัมพันธเพิ่มข้ึน 
 

 


