
ผลการประเมินการประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
เรื่อง “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

ในวันเสาร์ท่ี 6 และวันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระบบ WebEx Meeting 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หัวข้อสถานภาพในการเข้าร่วมประชุม 
สถานภาพในการเข้าร่วมประชุม จ านวน(n = 220 คน) ร้อยละ 
อาจารย ์ 80 36.36 
นิสิต/นักศึกษา ระดับปรญิญาโท 115 52.28 
นิสิต/นักศึกษา ระดับปรญิญาเอก 25 11.36 
ผู้สนใจทั่วไป - - 
     รวม 220 100.0 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หัวข้อสถานภาพในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยและดับชาติครั้งที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต/ นักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 52.28 รองลงมาเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาจารย์ 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หัวข้อสถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา จ านวน(n = 220 คน) ร้อยละ 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 163 74.10 
สถาบันการศึกษาอื่น 57 25.90 
ผู้สนใจทั่วไป - - 
     รวม 220 100.0 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมา 
สถาบันการศึกษาอื่น จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 

ตารางท่ี 3 แสดงน าเสนอบทความวิจัย 
สถาบันการศึกษา จ านวน(n = 220 คน) ร้อยละ 

น าเสนอบทความวิจัย 204 92.72 
 ไม่ได้น าเสนอบทความวิจัย 16 7.28 
     รวม 220 100.0 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อท่านได้น าเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้
หรือไม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่น าเสนอบทความวิจัย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 92.72
รองลงมาไม่ได้น าเสนอบทความ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28 



ตารางท่ี 4 แสดงความคิดเห็นต่อการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 16 
หัวข้อ x S.D. แปลผล 

1.การประชาสมัพันธ์การจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.29 .741 มาก 
2. การติดต่อและประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.28 .828 มาก 
3. ช่วงเวลาการประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.22 .793 มาก 
4. ช่วงเวลาการประเมินและปรับแก้ไขบทความวิจัย 4.06 .800 มาก 
5. ความเหมาะสมการใช้ระบบ WebEx Meeting จัดประชุมและ
น าเสนองานวิจัย 

4.10 .925 มาก 

6. ช่วงเวลาการน าเสนอผลงานวิชาการในระบบ WebEx Meeting 4.10 .831 มาก 
7. ประโยชน์ที่ได้จากการบรรยายของท่านองค์ปาฐกถาพิเศษ 4.31 .754 มาก 
8. ความเหมาะสมของกระบวนการในการน าเสนอผลการวิจยั 4.31 .787 มาก 
9. ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.29 .784 มาก 
     รวม 4.22 .805 มาก 

ตารางที่  4 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าตอบแบบสอบถามการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยและดับชาติครั้งที่ 16 ในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในภาพรวมในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.22 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .805 เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าประโยชน์ที่ได้จากการบรรยายของท่านองค์ปาฐกถาพิเศษผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.31 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .754 
รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของกระบวนการในการน าเสนอผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.31 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .787 การประชาสัมพันธ์การจัด
ประชุม และน าเสนองานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.29 
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .741 ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดประชุมและน าเสนอ
งานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ย( x )เท่ากับ 4.29ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ .784 การติดต่อและประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.28 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .828 ช่วงเวลา
การประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x ) 
เท่ากับ 4.22 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .793 ช่วงเวลาการน าเสนอผลงานวิชาการในระบบ 
WebEx Meeting ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.10 ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .831 ความเหมาะสมการใช้ระบบ WebEx Meeting จัดประชุมและน าเสนอ
งานวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.10 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ .925และช่วงเวลาการประเมินและปรับแก้ไขบทความวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ    
พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.06 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .8  
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