
ผลการประเมินการประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 

ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการ 

สถานะผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน (n=60) ร้อยละ 
นิสิตระดบัปริญญาเอก 24 40 
อาจารย ์ 20 33.33 
นิสิตระดบัปริญญาโท 15 25 
ผู้สนใจทั่วไป 1 1.67 
รวม 60 100.00 
 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็น
อาจารย์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
และผูส้นใจทั่วไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67  

 
ตารางท่ี 2 แสดงสถาบันการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

สถาบันการศึกษา จ านวน (n=60) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 45 75 
มหาวิทยาลัยอื่น 15 25 
รวม 60 100.00 
 

จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาจาก
มหาวิทยาลัยอื่น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการน าเสนอบทความวิจัย 

การน าเสนอบทความ จ านวน  (n=60) ร้อยละ 
น าเสนอบทความวิจัย 55 91.67 
ไม่ได้น าเสนอบทความวิจัย 5 8.33 
รวม 100 100.00 
 

จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน าเสนอบทความวิจัย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 รองลงมาไม่ได้น าเสนอ
บทความ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 

 



ตารางท่ี 4 แสดงความคิดเห็นต่อการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 

ความคิดเห็นต่อการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  S.D แปลผล 
การประชาสมัพันธ์การจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 3.86 0.825 มาก 
การติดต่อและประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.06 0.813 มาก 

ช่วงเวลาการประสานงานการจัดประชุมและน าเสนองานวิจยั 4.21 0.660 มาก 

ช่วงเวลาการอ่านและปรับแก้ไขบทความวิจัย 3.18 0.532 มาก 

สถานที่จัดประชุมและน าเสนองานวิจัย 4.33 0.699 มาก 

ความเหมาะสมของห้องในการน าเสนอผลงานวิจัย 4.05 0.693 มาก 

ความเหมาะสมของอุปกรณ์สือ่โสตทัศน์ 3.63 0.752 มาก 

ความเหมาะสมของวิทยากรที่เป็นองค์ปาฐกถา 4.1 0.472 มาก 

ความเหมาะสมของกระบวนการในการน าเสนอผลการวิจัย 3.88 0.660 มาก 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากข้อคิดเห็นของวิทยากรประจ าห้องเสนอผลการวิจัย 3.91 0.713 มาก 

รวม 3.92 0.681 มาก 

 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดงานในภาพรวมในระดับมาก   ( =3.92, S.D= 0.681) เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยที่น้อยลงมาตามล าดับ มีผลดังนี้ 

สถานที่จัดประชุมและน าเสนองานวิจัย  (  =4.33, S.D=0.699) ช่วงเวลาการประสานงานการจัด
ประชุมและน าเสนองานวิจัย (  =4.21, S.D=0.660) การติดต่อและประสานงานการจัดประชุมและน าเสนอ
งานวิจัย ( =4.06, S.D=0.813) ความเหมาะสมของห้องในการน าเสนอผลงานวิจัย (  =4.05, S.D=0.693) 
ความเหมาะสมของวิทยากรที่เป็นองค์ปาฐกถา (  = 4.1, S.D=0.472) ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อคิดเห็นของ
วิทยากรประจ าหอ้งเสนอผลการวิจยั (  =3.91, S.D=0.713) ความเหมาะสมของกระบวนการในการน าเสนอผลการวิจัย  
(  =3.88, S.D=0.660) การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและน าเสนองานวิจัย (  =3.86, S.D=0.825) ความเหมาะสม
ของอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์  (  =3.63, S.D=0.752) ช่วงเวลาการอ่านและปรับแก้ไขบทความวิจัย ( =3.18, 
S.D=0.532) 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. เอกสารที่แจกไม่เป็นปจัจบุันหรือใกล้เคียงปัจจุบัน 
2. การให้หนังสือบทความควรให้เล่มที่เป็นเรื่องของการน าเสนอที่เป็นปัจจุบัน ตามครั้งในการประชุมวิชาการ 
3. เอกสารของวิทยากรที่แจก ควรให้ตัวอักษรชัดเจนกว่านี้เพื่อสะดวกในการอ่าน  อย่างน้อยขนาด  “14” 
4. อยากให้คณาจารย์มาร่วมงานมากๆเพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจให้นสิิต 
5. ควรมีป้ายหรือ Poster ประกอบแจ้งในการจัดการน าเสนอล่วงหน้าในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจาก

ใน Website 
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