
สรุปผลการประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป 

วันที่  21 กันยายน 2552 
ณ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

การประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป 
และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี้ มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 150 ฉบับ 
จากผูเขารวมโครงการ จํานวน 175 คน คิดเปน 85.71% ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ  ชาย   จํานวน  50  คน  หญิง   จํานวน  100  คน 
2.  สถานภาพ  

2.1 อาจารย 
2.2 ขาราชการ 
2.3 เจาหนาท่ี 
2.4 นักเรียน/นกัศึกษา 
2.5 อ่ืนๆ 

จํานวน  50  คน 
จํานวน  50  คน 
จํานวน  35  คน 
จํานวน  15  คน 
จํานวน   -   คน 

 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

 3.1  บุคลากรและนักศึกษาไดแสดงมุฑิตาจิตแกผูปฏิบัติงานครบ           
อายุ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป 

4.50 มากที่สุด 1 

 3.2  สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 4.50 มากที่สุด 1 
 3.3  กิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิต” 4.40 มาก 3 
 3.4  กิจกรรม “การมอบของที่ระลึก” 4.40 มาก 3 
 3.5  กิจกรรม “การแสดงของนักเรียน/นักศึกษา” 4.30 มาก 5 
 3.6  สถานที่ 4.37 มาก 4 
 3.7  อาหารและเครื่องด่ืม 4.47 มาก 2 
 3.8  การประชาสัมพันธ 4.23 มาก 6 

รวม 4.40 มาก  

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  150  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมไดดีมาก (2) 1.33% 
2. เริ่มงานชาเกินไป (1) 0.67% 



ผลการประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป 

วันที่  21 กันยายน 2552 
ณ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ี
ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 คร้ังนี้ เปน
แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถาม
แบงเปน 3ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการแสดงมุฑติาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป 
และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูเขารวมโครงการแสดงมุฑิตา
จิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 
60 ป ปการศึกษา 2552 ใน 8 ดาน คือ (1) ดานบุคลากรและนักศึกษาไดแสดงมุฑิตาจติแก
ผูปฏิบัติงานครบอายุ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป(2) ดานการสรางขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบัติงานแกบุคลากร (3) ดานกิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิต” (4) ดานกิจกรรม “การมอบของท่ี
ระลึก” (5) ดานกิจกรรม “การแสดงของนักเรียน/นักศึกษา” (6) ดานสถานท่ี (7) ดานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม และ (8) ดานการประชาสัมพันธ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ
แสดงมุฑิตาจติแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุ
ราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหใช
บริการตอบไดอยางอิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
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 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ี
ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ 
และสถานภาพ โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
 2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของผูเขารวมโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 
2552 ใน 8 ดาน คือ (1) ดานบุคลากรและนักศึกษาไดแสดงมุฑิตาจิตแกผูปฏิบัติงานครบอายุ 60 ป 
และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป(2) ดานการสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
(3) ดานกิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิต” (4) ดานกิจกรรม “การมอบของท่ีระลึก” (5) ดานกิจกรรม 
“การแสดงของนักเรียน/นกัศึกษา” (6) ดานสถานท่ี (7) ดานอาหารและเคร่ืองดื่ม และ (8) ดานการ
ประชาสัมพันธ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) 
คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมาย
คาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการแสดงมุฑิตา
จิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 
60 ป ปการศึกษา 2552 ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถ่ี (frequency) และรอยละ 
(percentage) 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุ
ครบ 60 ป และผูเกษยีณอายรุาชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 มีดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 
2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ  ดังปรากฏตาราง 1 

 

ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการแสดงมุฑติาจิตแกบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 50 33.3 
หญิง 100 66.7 

รวม 150 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 50 33.3 
ขาราชการ 50 33.3 
เจาหนาท่ี 35 23.3 
นักเรียน/นักศึกษา 15 10.0 
อ่ืนๆ - - 

รวม 75 100.0 
 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ี

ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ปการศึกษา 2552                    
เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 100 คน  คิดเปนรอยละ 33.7 และเพศชาย จํานวน 50 คน             
คิดเปนรอยละ 33.3 สถานภาพ สวนใหญ เปนอาจารย จํานวน 50 คน และ ขาราชการ จํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา คือ เจาหนาท่ี และนักเรียน/นักศึกษา ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ 
 
ตอนท่ี 2 เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการแสดงมุฑติาจิตแก

บุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป                    
ปการศึกษา 2552 ใน 8 ดาน ดังปรากฏตาราง 2 
 
ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแก
บุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป 

ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 คิดเห็น 

1)  บุคลากรและนักศึกษาไดแสดง
มุฑิตาจิตแกผูปฏิบัติงานครบ           
อายุ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการ
กอนอายุ 60 ป 

80 
(53.3%) 

65 
(43.3%) 

5 
(3.3%) 

- - - 4.50 .565 มากที่สุด 

2)  สรางขวัญ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร 

80 
(53.3%) 

65 
(43.3%) 

5 
(3.3%) 

- - - 4.50 .656 มากที่สุด 

3)  กิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิต” 70 
(46.7%) 

75 
(50.0%) 

5 
(3.3%) 

- - - 4.40 .666 มาก 

4)  กิจกรรม “การมอบของที่ระลึก” 70 
(46.7%) 

70 
(46.7%) 

10 
(6.7%) 

- - - 4.40 .613 มาก 

5)  กิจกรรม “การแสดงของ
นักเรียน/นักศึกษา” 

55 
(36.7%) 

85 
(56.7%) 

10 
(6.7%) 

- - - 4.30 .588 มาก 

6)  สถานที่ 60 
(40.0%) 

85 
(56.7%) 

5 
(3.3%) 

- - - 4.37 .549 มาก 

7)  อาหารและเคร่ืองด่ืม 75 
(50.0%) 

70 
(46.7%) 

5 
(3.3%) 

- - - 4.47 .564 มาก 

8)  การประชาสัมพันธ 55 
(36.7%) 

75 
(50.0%) 

20 
(13.3%) 

- - - 4.23 .670 มาก 

รวม 4.40 .460 มาก 

 
จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินมีความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงการแสดงมุฑติาจิตแกบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป                      
ปการศึกษา 2552 โดยรวมอยูในระดบัมาก ( = 4.40) โดยดานบุคลากรและนักศึกษาไดแสดง          X
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มุฑิตาจิตแกผูปฏิบัติงานครบ อายุ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป และดานการสราง
ขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานอาหาร/เคร่ืองดื่ม                  
ดานกิจกรรม “การแสดงมุฑติาจิต” ดานกิจกรรม “การมอบของท่ีระลึก”  ดานสถานท่ี และดาน         
การประชาสัมพันธ ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการแสดงมุฑติาจิตแกบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3 
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการแสดงมุฑิตาจิตแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร
ท่ีปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผูเกษยีณอายุราชการกอนอายุ 60 ป 

ขอความ ความถ่ี % 

1. จัดกิจกรรมไดดีมาก 5 1.33 

2. เร่ิมงานชาเกินไป 3 0.67 

 
 จากตาราง 3 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดโครงการคร้ังนี้           
จัดกิจกรรมไดดีมาก แตควรจัดกิจกรรมใหเร็วข้ึน 


