
สรุปผลการประเมินโครงการ 
คหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

 การประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในคร้ังนี้ มีผูเขารวมโครงการ  จํานวน  177  คน ตอบแบบประเมิน จํานวน 177 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100.00  ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย      จํานวน      50  คน หญิง           จํานวน    127  คน 
2. สถานภาพ  อาจารย   จํานวน       22  คน เจาหนาท่ี       จํานวน     40  คน 
   นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  125  คน 

3.  ขอความถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

1. ดานความคิดเห็นในการดาํเนินโครงการ 4.33 มาก 1 
2. ดานความพงึพอใจในการดําเนินโครงการ 4.07 มาก 2 

รวม 4.20 มาก  
 
ผลการสรุป 

1. ผูประเมิน จํานวน  177  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 



รายงานการประเมินโครงการ 
คหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังน้ี เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถาม
ปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่นในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก 
เพศ และสถานภาพ  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ ใน  3 ดาน 
คือ (1) ดานการจัดนิทรรศการของคณะศึกษาศาสตรมีสวนในการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และ (2) ดานบุคลากรและนักศึกษาสามารถนําความรูจากการชมนิทรรศการของคณะศึกษาศาสตรไป
ประยุกตกับภมิูปญญาทองถิ่นเพื่อกอใหเกดิอาชีพและรายได โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็มากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็มาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็ปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็นอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการคหกรรม
ศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่นในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน  4 ดาน คือ (1) ดานการ
ลงทะเบียน  (2) ดานจดัตกแตงสถานท่ี (3) ระยะเวลาในการจัดงาน และ (4) ดานการประชาสัมพันธ 
 โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
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 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการคหกรรม
ศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่นในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-
ended question) ใหใชบริการตอบไดอยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ และสถานภาพ โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ 
(percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความความคิดเหน็ในการดําเนินโครงการ ใน  3 ดาน คือ (1) ดานการจดั
นิทรรศการของคณะศึกษาศาสตรมีสวนในการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ (2) ดานบุคลากร
และนักศึกษาสามารถนําความรูจากการชมนิทรรศการของคณะศึกษาศาสตรไปประยุกตกับภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อกอใหเกิดอาชีพและรายได โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) 
คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ี
คํานวณไดมีดงันี้ 
 4.50-5.00  หมายถึง  ความคิดเหน็มากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ความคิดเหน็มาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ความคิดเหน็ปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ความคิดเหน็นอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจในการดําเนนิการโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญา
ทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน  4 ดาน คือ (1) ดานการลงทะเบียน  (2) ดานจดั
ตกแตงสถานที่ (3) ระยะเวลาในการจัดงาน และ (4) ดานการประชาสัมพันธ โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
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 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. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตร
กับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจง
ความถ่ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  มีดังนี ้

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

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ และสถานภาพ ดังปรากฏตาราง 1 
 

ตาราง 1 
จํานวน รอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนั
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 50 28.2 
หญิง 127 71.8 

รวม 177 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 22 12.4 
เจาหนาท่ี 40 22.6 
นักเรียน/นักศึกษา 155 65.0 
บุคคลท่ัวไป - - 

รวม 177 100.0 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 71.8 และ เพศชาย จํานวน 50 คน  

คิดเปนรอยละ 28.2 
สถานภาพ เปนนักเรียน/นกัศึกษา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 65.0 เจาหนาท่ี จํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 22.6  และอาจารย จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.4 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความความคดิเห็น 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูเขารวมโครงการคหกรรมศาสตรกับ

ภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการคหกรรมศาสตรกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ระดับความคิดเห็น 
 ระดับความมาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
คิดเห็น 

1.1 ดานการจัดนิทรรศการของ
คณะศึกษาศาสตรมีสวนในการ
สงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

75 
  (42.4%) 

      93 
 (52.5%) 

9 
(5.1%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.37 .581 มาก 

1.2 ดานบุคลากรและนักศึกษา
สามารถนําความรูจากการชม
นิทรรศการของคณะศึกษาศาสตร
ไปประยุกตกับภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือกอใหเกิดอาชีพและรายได 

70 
(39.5%) 

89 
(50.3%) 

18 
(10.2%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.29 .643 มาก 

รวม 4.33 .585 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูเขารวมโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็นในการดําเนนิโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเหมือนกัน 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการดําเนินการ 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 3  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการดําเนนิการ 
โครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ ‘

0 X  S.D. ขอคําถาม 
ความพึงพอใจที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 
 

1.1 ดานการลงทะเบียน 52 
(29.4%) 

77 
  (43.5%) 

44 
(24.9%) 

3 
(1.7%) 

1 
(.6%) 

- 
(-%) 

3.99 .815 มาก 

1.2 ดานการจัดตกแตงสถานที่ 59 
(33.3%) 

83 
(46.9%) 

33 
(18.6%) 

2 
(1.1%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.13 .743 มาก 

1.3 ดานระยะเวลาในการจัดงาน 51 
(28.8%) 

101 
(57.1%) 

20 
(11.3%) 

5 
(2.8%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.12 .709 มาก 

1.4 ดานการประชาสัมพันธ 45 
(25.4%) 

97 
(54.8%) 

30 
(16.9%) 

5 
(2.8%) 

- 
(-%) 

- 
(-%) 

4.03 .734 มาก 

รวม 4.33 .410 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา ผูเขารวมโครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการดําเนนิโครงการ อยูในระดับมาก              
( = 4.33) เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเหมือนกัน X

 
 


