
ผลประเมนิการประชุมวชิาการ  Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ระหว่าง วนัท ี25 - 27  มกราคม  2556 

ตารางที 1 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 8 57.1 

หญิง 6 42.9 

รวม 14 100.0 
 

 จากตารางที 1 จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 14 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 8

คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 ส่วนทีเหลือเป็นเพศหญิง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 

ตารางที 2 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นกัเรียน 0 0.0 

นกัศึกษา 8 57.1 

พนกังานของรัฐ 3 21.4 

พนกังานเอกชน 2 14.3 

เจา้ของกิจการ 0 0.0 

กิจการดา้นการออกแบบ 1 7.1 

รวม 14 100.0 
 

จากตาราง จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พบวา่ อาชีพนกัศึกษามากทีสุด จาํนวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ พนกังาของรัฐจาํนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และพนกังานเอกชน จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 

 

 

 

 



ตารางที 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม อาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตาํกวา่20ปี 1 7.1 

20-30ปี 6 42.9 

31-40ปี 3 21.4 

41-50ปี 3 21.4 

51-60ปี 1 7.1 

มากกวา่60ปี 0 0.0 

รวม 14 100.0 
 

จากตาราง จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอายุ พบวา่ ช่วงอายุ 20-30 ปี มากทีสุด จาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ช่วงอายุ31-40ปีและ41-50ปี เท่ากนั จาํนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ ช่วง

อายุ ตาํกวา่ 20 ปีและ51-60ปีเท่ากนั จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 

ตารางที 4  จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตาํกวา่ปริญญาตรี 1 7.1 

ปริญญาตรี 6 42.9 

ปริญญาโท 3 21.4 

ปริญญาเอก 4 28.6 

รวม 14 100.0 
 

จากตาราง จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัปริญญาตรี มากทีสุด 

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ปริญญาเอก จาํนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ ปริญญาโท 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

 

 

 

 



ตารางที 5 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสือทีทราบการจดังาน 

สือ จํานวน ร้อยละ 

เวปไซตข์องคณะ มข. 3 13.6 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 4 18.2 

โปสเตอร์ 2 9.1 

สือมวลชน 0 0.0 

การจดัแถลงข่าว 0 0.0 

จากเพือนคนรู้จกั 7 31.8 

Social network 4 18.2 

e-moil 2 9.1 

รวม 22 100.0 
 

จากตาราง จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นสือ พบวา่ จากเพือนคนรู้จกั มากทีสุด จาํนวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือป้ายประชาสัมพนัธ์และ Social network เท่ากนั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 

และ เวปไซตข์องคณะ มข.จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที 6 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การจดังาน Open House จาํแนกเป็นรายขอ้และ    โดยรวม 

 

จากตารางที 3 ความเห็นของการจดังานโดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( =3.90) เมือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ หวัขอ้บรรยาย ภายใตแ้นวความคิดของการจดัประชุมวชิาการ “สร้างสรรค ์ภูมิปัญญา กา้วย่าง ยงัยืน” 

โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีค่าเฉลยีมากทีสุดโดยมีค่าเฉลีย

อยู่ในระดบัมากทีสุด ( =4.46) รองลงมาคือคุณค่าของภูมิปัญญาสร้างสรรคที์บรรพบุรุษไทมอบใหพ้วกเรา โดย 

รศ.ววิฒัน์ เตมียพนัธ์ และ ผศ.ไกรทอง โชติวฒิุพฒันา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงัและการตอ้นรับ การลงทะเบียน ของทีระลึกมี ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากเท่ากนั ( =4.07) 

และอาหารวา่งและเครืองดืมค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก  ( = 3.79) 

ประเด็นการประเมิน 

ค่าเฉลีย 

( ) 

ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลความ 

 

1.สถานที 3.78 0.43 มาก 

2.การตอ้นรับ การลงทะเบียน ของทีระลกึ 4.07 0.47 มาก 

3.อาหารวา่งและเครืองดืม 3.79 0.80 มาก 

4.แสงเสียงสือโสตทศันูปกรณ์ 3.57 0.51 มาก 

5.คุณค่าของภูมิปัญญาสร้างสรรคที์บรรพบุรุษไทมอบใหพ้วกเรา   

โดย รศ.ววิฒัน์ เตมียพนัธ์ และ ผศ.ไกรทอง โชติวฒิุพฒันา  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั 

4.07 0.62 มาก 

6.ภายใตแ้นวความคิดของการจดัประชุมวชิาการ “สร้างสรรค ์ภูมิ

ปัญญา กา้วยา่ง ยงัยืน”  

โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4.64 0.50 มากทีสุด 

7.หวัขอ้อืนๆทีนาํเสนอ 3.36 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.90 0.36 มาก 



ข้อเสนอแนะอืนๆ 

  1. น่าจะมี Pointer ใหผู้บ้รรยาย 

  2. การประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้งนอ้ย 

  3. ดีมาก ชอบมาก 

  4.เจา้หนา้ทีจดังานมีความกระตือรือร้นช่วยเหลือดี  

สิงทีท่านไม่พอใจหรือเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุง 

  1.การประชาสัมพนัธ์ 

  2.บทความทีนาํมาเสนอค่อนขา้งนอ้ยระยะเวลาในการนาํเสนอนอ้ยเกินไป 

  3.คอมพิวเตอร์ขดัขอ้งตอน Present งาน ควรตรวจสอบใหพ้ร้อมก่อนนาํเสนอ 

 

ภาคผนวก 

               การวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ( SPSS  for  Windows ) เพือหาค่าสถิติพืนฐาน ร้อยละ  ค่า

คะแนนเฉลีย (Arithmetic Mean,  )  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  โดยใช้เกณฑ์

ประเมินกาํหนดค่าเฉลียสําหรับขอ้มูลทีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ดงันี 

                              4.51 – 5.00 หมายความวา่      มีความเห็นในระดบัมากทีสุด 

               3.51 – 4.50 หมายความวา่      มีความเห็นในระดบัมาก 

               2.51 – 3.50 หมายความวา่      มีความเห็นในระดบัปานกลาง 

               1.51 – 2.50 หมายความวา่      มีความเห็นในระดบันอ้ย 

                      1.00 – 1.50    หมายความวา่      มีความเห็นในระดบันอ้ยทีสุด 


