
สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม ในคร้ังนี้ มี
ผูเขารวมโครงการ  จํานวน 166 คน ตอบแบบประเมิน จาํนวน 124 ฉบับ คิดเปนรอยละ 74.70 ผลการ
ประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน    12     คน หญิง           จํานวน   110    คน 
   ไมระบุ    จํานวน      2     คน 
2. สถานภาพ  ผูนํานักศึกษา จํานวน 8    คน ตัวแทนนักศึกษา จํานวน  76  คน 
   ไมระบุ        จํานวน 40    คน 
3. ชมรม/กลุม 

1 รัฐศาสตร 2 คน 
2 ศึกษาศาสตร 28 คน 
3 จิตวิทยา 58 คน 
4 คหกรรมศาสตร 10 คน 
5 ภูมิศาสตร 4 คน 
6 ไมระบุ 22 คน 
 รวม 124 คน 

 

5.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความพงึพอใจในการดําเนินงาน 3.59 มาก 3 
2. ดานความพงึพอใจในการจัดโครงการ 3.78 มาก 2 
3. ดานการบรรยายของวิทยากร 3.96 มาก 1 

รวม 3.78 มาก  
 

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  124  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการ กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม
คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสราง
แบบสอบถามแบงเปน  5  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการ กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม 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 4 ดาน คือ            
(1) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจทางดานประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม และจริยธรรม 
(Decency) (2) ดานนักศึกษาสามารถความรู ทางดานประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม และ
จริยธรรม (Decency) ไปประยกุตใชในการอยูรวมกนัในสังคมไดอยางถูกตอง (3) ดานนกัศึกษามีความรู
ความเขาใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน และ (4) ดานการจดันิทรรศการ หลักประชาธิปไตย 
คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผูนํา โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
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 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร ใน 3 ดาน 
คือ (1) ดานหลักประชาธิปไตย สําหรับผูนํานักศึกษา (2) ดานหลักคุณธรรมสําหรับผูนํานักศึกษา                            
(3) ดานหลักจริยธรรมสําหรับผูนํานักศึกษา โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ 
กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended 
question) ใหตอบไดอยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และ
จริยธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 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 
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 1.50-2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ใน 4 ดาน คือ (1) ดานนักศึกษามีความรู
ความเขาใจทางดานประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม และจริยธรรม (Decency) (2) ดานนกัศึกษา
สามารถความรู ทางดานประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม และจริยธรรม (Decency) ไปประยุกตใชใน
การอยูรวมกันในสังคมไดอยางถูกตอง (3) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มข้ึน และ (4) ดานการจัดนิทรรศการ หลักประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผูนํา 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 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร ใน 3 ดาน คือ (1) ดานหลัก
ประชาธิปไตย สําหรับผูนํานักศึกษา (2) ดานหลักคุณธรรมสําหรับผูนํานักศึกษา (3) ดานหลักจริยธรรมสําหรับ
ผูนํานักศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวง
ระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (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 
 1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 5. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการกิจกรรมการ
สรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม โดยใชวิธีการสังเคราะหขอความ และแจกแจงความถ่ี 
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม มีดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการดําเนนิงาน 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ กิจกรรมการสราง
ประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก เพศ สถานภาพ และชมรม/กลุม ดังปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการ กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม 
และจริยธรรม  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 12 9.7 
หญิง 110 88.7 
ไมระบุ 2 1.6 

รวม 124 100.0 
สถานภาพ   

ผูนํานักศึกษา 8 6.5 
ตัวแทนนักศึกษา 76 61.3 
ไมระบุ 40 32.3 

รวม 124 100.0 
ชมรม/กลุม   

รัฐศาสตร 2 1.6 
ศึกษาศาสตร 28 22.6 
จิตวิทยา 58 46.8 
คหกรรมศาสตร 10 8.1 
ภูมิศาสตร 4 3.2 
ไมระบุ 22 17.7 

รวม 124 100.0 
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จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม  

เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน  110  คน คิดเปนรอยละ 88.7 และ เพศชาย จํานวน 12 คน  
คิดเปนรอยละ 9.7 

สถานภาพ  ตัวแทนนักศึกษา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 61.3  และผูนํานักศึกษา จาํนวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 6.5  

ชมรม/กลุม สวนใหญ เปนนกัศึกษาจิตวิทยา จํานวน  58 คน คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมาคือ 
ศึกษาศาสตร  คหกรรมศาสตร รัฐศาสตร และภูมิศาสตรตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการดําเนนิงาน 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ

กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม  ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนนิงานของผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

พึงพอใจ 

1) ดานการประชาสัมพันธโครงการ 14 
  (11.3%) 

      32 
 (25.8%) 

66 
 (53.2%) 

       10 
 (8.1%) 

        - 
(-%) 

        2 
(1.6%) 

3.41 .800 ปานกลาง 

2) ดานการลงทะเบียนและรับเอกสาร 12 
(9.7%) 

48 
(38.7%) 

54 
(43.5%) 

        8 
(6.5%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

3.48 .821 ปานกลาง 

28 
  (22.6%) 

      70 
 (56.5%) 

24 
 (19.4%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

4.00 .698 3) ดานอาคาร สถานที่จัดกิจกรรม   มาก 

4) ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 18 
  (14.5%) 

      44 
 (35.5%) 

     54 
(43.5%) 

        2 
(1.6%) 

        4 
(3.2%) 

        2 
(1.6%) 

3.57 .881 มาก 

5) ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม 14 
  (11.3%) 

      46 
 (37.1%) 

52 
 (41.9%) 

        8 
(6.5%) 

        2 
(1.6%) 

        2 
(1.6%) 

3.51 .845 มาก 

22 
(17.7%) 

64 
(51.6%) 

        32 
(25.8%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

        4 
(3.2%) 

3.88 .712 6) ดานความพรอมของโสตทัศนูปกรณ
ประกอบการจัดกิจกรรม 

มาก 

รวม 3.59 .601 มาก 
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จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และ
จริยธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความพึงพอใจในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 
( X = 3.59) เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา  ดานอาคาร สถานท่ีจัดกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ                
ดานโสตทัศนูปกรณประกอบการจัดกิจกรรม  ดานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม              
อยูในระดับมาก  นอกนั้นอยูในระดบัปานกลาง 

 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการจัดโครงการ 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจดัโครงการของผูเขารวมโครงการ

กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม  ดังปรากฏตาราง 3 
 
ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการของผูเขารวมโครงการ
กิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

พึงพอใจ 

22 
  (17.7%) 

      64 
 (51.6%) 

      32 
 (25.8%) 

       2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.70 .712 1) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจทางดาน
ประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม 
และจริยธรรม (Decency) 

มาก 

18 
(14.5%) 

76 
(61.3%) 

24 
(19.4%) 

       4 
(3.2%) 

        - 
(-%) 

        3 
(1.9%) 

3.89 .683 2) ดานนักศึกษาสามารถความรู ทางดาน
ประชาธิปไตย (Democracy) และ คุณธรรม 
และจริยธรรม (Decency) ไปประยุกตใชใน
การอยูรวมกันในสังคมไดอยางถูกตอง 

มาก 

3) ดานนักศึกษามีความรูความเขาใจในเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น และ (4) 

16 
  (12.9%) 

      62 
 (50.0%) 

44 
 (35.5%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        2 
(1.6%) 

3.77 .665 

ดานการจัดนิทรรศการ หลักประชาธิปไตย 
คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผูนํา 

มาก 

22 
(17.7%) 

48 
(38.7%) 

       52 
(41.9%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

        2 
(1.6%) 

3.75 .742 4) ดานการจัดนิทรรศการ หลัก
ประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม
สําหรับผูนํา 

มาก 

รวม 3.78 .577 มาก 
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จากตาราง 3 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดบัมาก  

 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจในการบรรยายของวิทยากร 

 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากรของผูเขารวม

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม  ดังปรากฏตาราง 4 
 
ตาราง 4 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากรของผูเขารวม
โครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม   

ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด  
0 5 3 1 

พึงพอใจ 

18 
  (14.5%) 

      66 
 (53.2%) 

22 
 (17.7%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

        - 
(-%) 

3.93 .666 1) ดานหลักประชาธิปไตย สําหรับผูนํา
นักศึกษา 

มาก 

2) ดานหลักคุณธรรมสําหรับผูนํานักศึกษา 22 
(17.7%) 

68 
(54.8%) 

14 
(11.3%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

      18 
(14.5%) 

4.04 .646 มาก 

3) ดานหลักจริยธรรมสําหรับผูนํานักศึกษา 24 
  (19.4%) 

      66 
 (53.2%) 

14 
(11.3%) 

        2 
(1.6%) 

        - 
(-%) 

      18 
(14.5%) 

4.06 .659 มาก 

รวม 3.96 .676 มาก 

 
จากตาราง 4 พบวา ผูประเมินโครงการกิจกรรมการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม และ

จริยธรรม มีความพึงพอใจในการบรรยายของวิทยากร โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก ( X = 3.96) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  

 


