
1 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

นํานักศึกษาและบุคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด  
ประจําป% 2559 

 

23 ตุลาคม 2559 และ 6 พฤศจกิายน 2559 
ณ วดัสระแก/ว (บ/านหนองโจด) และวดับ�อแก/วสามัคค ี(บ/านกอกน/อย)  

ตําบลบ/านเป3ด อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น  
 
  

  

  
 

 
จัดทําโดย 

ศนูย8ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
2559 
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บทสรุปผู/บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  นํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 
ผู/จัดทํา  ศูนย'ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป%ที่พิมพ8 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได/ดังน้ี 
 

1. ข/อมูลทั่วไป 
    สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด พบว�า ผู4ให4ข4อมูลและทําแบบประเมิน

ส�วนใหญ�เป7นเพศหญิง จํานวน 131 คน (ร4อยละ 66.5) และเพศชาย จํานวน 66 คน (ร4อยละ 33.5) อาชีพ
นักศึกษา จํานวน 130 คน (ร4อยละ 66.0) รองลงมา อาจารย' จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) และ เจ4าหน4าท่ี 
จํานวน 27 คน (ร4อยละ 13.7) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 157 คน (ร4อยละ 79.7) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) 

 
2. ความพึงพอใจ 
    ผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัดมีความพึงพอใจในการเข4าร�วมกิจกรรมอยู�ในระดับมาก โดยภาพรวมและใน

รายข4อ (x�=3.87) เม่ือพิจารณาในรายข4อ พบว�า ข4อที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ

ให4บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให4เหมาะสมกับสถานการณ'ได4 (x�=4.19) รองลงมาได4แก� กิจกรรมมีเน้ือหา

สาระที่เป7นประโยชน' และสอดคล4องตรงตามความต4องการของสังคมปGจจุบัน (x�=4.12) มีการประสานงานและ

ประชาสัมพันธ'โครงการให4ทราบล�วงหน4า (x�=3.97) ผู4รับผิดชอบกิจกรรมมีการให4บริการที่ดี (x�=3.89) และข4อท่ีมี

ความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย�างชัดเจน (x�=3.62) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข4อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต�อไป คือ ควรมีการระบุ

เวลาการทํากิจกรรมให4ชัดเจน พร4อมท้ังอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปเข4าร�วมทําบุญแก�บุคคลากรและ
นักศึกษาด4วย 

 
 
 

 
 

ก 
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สารบัญ 
หน/า 

บทสรุปผู4บริหาร                   ก 
สารบัญ                    ข 
สารบัญตาราง                   ค 
บทที่ 1 บทนํา                   1 

1. โครงการ                  1 
2. หลักการและเหตุผล                 1 
3. วัตถุประสงค'                  1 
4. ความสอดคล4อง                 1 
5. ผู4เสนอโครงการ                 2 
6. เปHาหมายการดําเนินการ                2 
7. ผลท่ีคาดว�าจะได4รับ                 3 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ               3 
9. สถานที่ดําเนินการ                 6 

          10. งบประมาณที่ใช4จ�าย                 6 
11. ประเภทของโครงการ                 4 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน                 5 
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ                 12 

1. ข4อมูลท่ัวไป                 12 
2. ระดับความพึงพอใจต�อการจัดโครงการ              14 

บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข/อเสนอแนะ              16 
1. สรุปผลการประเมิน                16 
2. ข4อเสนอแนะ                 17 

ภาคผนวก                  18 
 
 
 
 
 

ข 
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สารบัญตาราง 
 

หน/า 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ�มตัวอย�าง               12 
ตารางที่ 2 ข4อมูลท่ัวไปของผู4ตอบแบบสอบถาม (n=197)            13 
ตารางที่ 3  ตารางค�าเฉล่ียและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็น          14 

ของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด โดยรวมและรายด4าน (n=197)     
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. โครงการ นํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 

 
2. หลักการและเหตุผล 
  ชาวอีสานมีประเพณีที่เรียกว�า “ฮีตสิบสอง” หรือเรียกท่ัวไปว�า ประเพณี 12 เดือน ซึ่งได4ปฏิบัติกันมาแต�
โบราณกาล เพื่อเป7นการรวมกลุ�มกันของชุมชน ให4ได4พบปะกันในแต�ละเดือน แต�ในปGจจุบันน้ีบางประเพณีก็ได4รับ
ความนิยมน4อยลงมาก แต�บางประเพณีก็ยังได4รับความนิยมอย�างแพร�หลาย เช�น ฮีตที่ 12 ประเพณีบุญกฐิน โดยใน
แต�ละป"จะกําหนดให4มีการจัดทอดกฐินข้ึนภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดท่ีจะสามารถรับกฐินได4 
ต4องมีพระภิกษุจําพรรษาโดยไม�ขาดพรรษาไม�ตํ่ากว�า 5 รูป และแต�ละวัดสามารถรับกฐินได4ป"ละ 1 ครั้ง การ
ทอดกฐินเป7นการทาน ตามพระวินัยกําหนดกาลไว4 คือ ต้ังแต�แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 ผู4มีจิต
ศรัทธาเล่ือมใส ใคร�จะทอดกฐิน ก็ให4ทอดได4ในระหว�างระยะเวลาน้ี จะทอดก�อนหรือทอดหลังกําหนดน้ี ก็ไม�เป7น
การทอดกฐิน 
 ศูนย'ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได4เล็งเห็นความสําคัญในประเพณีบุญกฐิน 
และได4ร�วมปฏิบัติมาประจําทุกป"  จึงได4จัดทําโครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ในกิจกรรมนํา
นักศึกษาและบุคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 เพื่อปลูกฝGงคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงาม
ด4านศาสนาและวัฒนธรรม โดยวัดท่ีไปร�วม จํานวน 2 วัด คือ วัดสระแก4ว (บ4านหนองโจด) ตําบลบ4านเป7ด อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก�น และวัดบ�อแก4วสามัคคี (บ4านกอกน4อย) หมู� 12 ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
เป7นจํานวนเงิน 100,000 บาท เพื่อเป7นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให4ย่ังยืนเป7นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน
ชาวไทยสืบไป 
 
3. วัตถุประสงค8 
    3.1 เพื่อให4นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด  
ประจําป" 2559 
    3.2 เพื่อปลูกฝGงคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงามด4านศาสนาและวัฒนธรรมให4แก�นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4. ความสอดคล/อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร8 : เป7นสถาบันในการอนุรักษ' ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท4องถ่ิน 

เปEาประสงค8หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท4องถ่ิน 
เปEาประสงค8เชิงยุทธศาสตร8 : ศูนย'ศิลปวัฒนธรรมเป7นผู4นําด4านการส�งเสริม พัฒนา และอนุรักษ'

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท4องถ่ิน 
 กลยุทธ8 ที่ 1 : ส�งเสริม พัฒนา และอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท4องถ่ิน 
 แผนงาน ที่ 1 : ส�งเสริมและอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท4องถ่ิน 
 
5. ผู/เสนอโครงการ รองศาสตราจารย'สําเร็จ  คําโมง 
 
6. เปEาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข4าร�วมกิจกรรมไม�น4อยกว�า 
ร4อยละ 80 ของผู4เข4าร�วมทั้งหมด จํานวน 200 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข4าร�วม
กิจกรรมพิธีทอดกฐินที่วัด ประจําป" 2559 ไม�น4อยกว�าร4อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว�าจะได/รับ 
     7.1 นักศึกษาได4มีส�วนร�วมในการ อนุรักษ' สืบสานประเพณี ฮีตสิบสองบุญกฐินให4คงอยู�สืบต�อไป 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได4ส�งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ' สืบสาน และเผยแพร� 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย�างครบวงจร 
     7.3 ได4สนับสนุน ช�วยเหลือ และพัฒนา พระพุทธศาสนาของชาติให4เจริญรุ�งเรืองเป7นท่ีพึ่งทางใจของ
ประชากรของชาติต�อไป 
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8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 
 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการกิจกรรม 
ตุลาคม พฤศจิกายน 

สัปดาห'ที่ สัปดาห'ที่ 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 สํารวจวัดที่จะทอดกฐิน         
2 เขียนโครงการขออนุมัติ         
3 วางแผนและดําเนินการ         
4 ติดต�อประชาสัมพันธ'มหาวิทยาลัย         
5 ดําเนินการทอดกฐิน         
6 ประเมินผลเขียนรายงาน         

 
หมายเหตุ 
 วันที่นํากฐินไปทอด 

     1. วันท่ี 23 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินที่ วัดสระแก4ว (บ4านหนองโจด) ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมือง
ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
            2. วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2559 ทอดกฐินที่ วัดบ�อแก4วสามัคคี (บ4านกอกน4อย)หมู�ท่ี 12 ตําบลบ4านเป7ด 
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
 
9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 

9.1 วัดสระแก4ว (บ4านหนองโจด) ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
9.2 วัดบ�อแก4วสามัคคี (บ4านกอกน4อย) หมู�ที่ 12 ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
 

10. งบประมาณในการดําเนินการ 
10.1 งบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ (จตุปJจจัยถวายวัด) จํานวน   100,000  บาท 

 10.2 งบสนับสนุนจากคณะต�าง ๆ - 
10.3 ค�าใช/จ�ายเบ็ดเตล็ด  

-  ค�ารูปเล�มรายงาน จํานวน 4 เล�ม   จํานวน       1,000 บาท 
-  ค�าพิมพ'ซอง     จํานวน                 2,000  บาท 



4 
 

-  ค�าจัดซ้ือเครื่องกฐินบริวารกฐิน ได4แก� 
ผ4าไตร, ไตรรอง,พานแว�นฟHา, ร�ม, รองเท4า, ปUVนโต 
ช4อน, กระโถน, กาต4มนํ้า, ไม4กวาด (2 ชุด)  จํานวน   30,000   บาท 

รวมเป7นเงินทั้งส้ิน            133,000  บาท 
 

11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ8มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส�งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน'หรือรักษาส่ิงแวดล4อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) 
ด4านคุณธรรม จริยธรรม  ด4านความรู4  ด4านทักษะทางปGญญา 

  ด4านทักษะความสัมพันธ'ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด4านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการส�งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด4านการส�งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด4านส�งเสริมให4มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป7นไทย (Decency) 
  ด4านการสร4างภูมิคุ4มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
เคร่ืองมือที่ใช/ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปEาหมายและตัวช้ีวัด 
แบบประเมิน     1.แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเปEาหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช/ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลสําเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร'มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร8มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 

 � 
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการนํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 เป7นโครงการของศูนย'
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดให4บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได4นํานํานักศึกษาและ
บุคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 เพื่อปลูกฝGงคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงามด4านศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยวัดท่ีไปร�วม จํานวน 2 วัด คือ วัดสระแก4ว (บ4านหนองโจด) ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก�น และวัดบ�อแก4วสามัคคี (บ4านกอกน4อย) หมู� 12 ตําบลบ4านเป7ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น เป7นจํานวน
เงิน100,000 บาท เพื่อเป7นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให4ย่ังยืนเป7นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนชาวไทย
สืบไป 
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8 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการนํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 2559 ผู4ประเมินมี 

ข้ันตอนการวิเคราะห'ข4อมูลคือ ข4อมูลจากแบบสอบถามส�วนที่ 1 ซ่ึงเป7นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได4นํามาวิเคราะห' โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค�าร4อยละ (Percentage) ข4อมูลจาก
แบบสอบถามส�วนท่ี 2 ซึ่งเป7นคําถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ได4นํามาวิเคราะห' โดยหา

ค�าเฉล่ีย (Mean :x�) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ'การแปลความหมายค�าเฉล่ีย (x�) (ทิพยา  กิจวิจารณ',  2552) 
ค�าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ   มากที่สุด 
ค�าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ   มาก 
ค�าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ   ปานกลาง 
ค�าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ    น4อย 
ค�าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ    น4อยมาก 

 
ประชากรที่ใช/ในการประเมิน 
 ประชากรที่ใช4ในการศึกษา คือ ผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด จํานวน 197 คน 
กลุ�มตัวอย�าง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ�มตัวอย�าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
นักศึกษา  130 
อาจารย'  40 
เจ4าหน4าท่ี  27 

รวม  197 
 
ผู4ประเมินได4เสนอผลการประเมิน โดยแบ�งเป7น 1 ตอน 2 ส�วน ดังน้ี 

ส�วนที่ 1 สอบถามข4อมูลทั่วไปของผู4ตอบแบบสอบถาม 
ส�วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด 
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ซึ่งจะได4นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 

 
1. ข/อมูลทั่วไป 
 

ส�วนที่ 1 ข/อมูลทั่วไปของผู/ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข4อมูลทั่วไปของผู4ตอบแบบสอบถาม (n=197) 
 

ตัวแปร จํานวน ร/อยละ 
เพศ   
ชาย 66 33.5 
หญิง 131 66.5 
สถานภาพ   
นักศึกษา 130 66.0 
อาจารย' 40 20.3 
เจ4าหน4าท่ี 27 13.7 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 157 79.7 
ปริญญาโท 40 20.3 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด พบว�า ผู4ให4ข4อมูลและทําแบบประเมินส�วน

ใหญ�เป7นเพศหญิง จํานวน 131 คน (ร4อยละ 66.5) และเพศชาย จํานวน 66 คน (ร4อยละ 33.5) อาชีพนักศึกษา 
จํานวน 130 คน (ร4อยละ 66.0) รองลงมา อาจารย' จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) และ เจ4าหน4าที่ จํานวน 27 คน 
(ร4อยละ 13.7) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 157 คน (ร4อยละ 79.7) รองลงมาระดับ 
ปริญญาโท จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) 
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2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส�วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

ตารางที่ 3 ตารางค�าเฉล่ียและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัดโดยรวม  
    และรายด4าน (n=197) 

 

การประเมินผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด 
ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให4บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให4
เหมาะสมกับสถานการณ'ได4 

4.19 1.16 มาก 1 

2. ได4รับความรู4 หรือประโยชน'จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.81 1.33 มาก 7 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย�างชัดเจน 

3.62 1.45 มาก 10 

4. สถานที่สําหรับการให4บริการมีความ
เหมาะสม 

3.70 1.34 มาก 9 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

3.82 1.24 มาก 5 

6. สามารถนําความรู4จากการเข4าร�วม
กิจกรรมไปใช4ร�วมกับชีวิตประจําวัน 

3.81 1.28 มาก 6 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด4วย 

3.80 1.21 มาก 8 

8. ผู4รับผิดชอบกิจกรรมมีการให4บริการที่ดี 3.89 1.17 มาก 4 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'
โครงการให4ทราบล�วงหน4า 

3.97 1.12 มาก 3 

10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป7นประโยชน' 
และสอดคล4องตรงตามความต4องการของ
สังคมปGจจุบัน 

4.12 1.07 มาก 2 

โดยรวม 3.87 .47 มาก - 
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  จากตารางท่ี 3 แสดงให4เห็นว�า ผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัดมีความพึงพอใจในการเข4าร�วมกิจกรรมอยู�ใน

ระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข4อ (x�=3.87) เมื่อพิจารณาในรายข4อ พบว�า ข4อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให4บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให4เหมาะสมกับสถานการณ'ได4 (x�=4.19) 
รองลงมาได4แก� กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป7นประโยชน' และสอดคล4องตรงตามความต4องการของสังคมปGจจุบัน

(x�=4.12) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'โครงการให4ทราบล�วงหน4า (x�=3.97) ผู4รับผิดชอบกิจกรรมมีการ

ให4บริการท่ีดี (x�=3.89) และข4อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย�างชัดเจน

(x�=3.62) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมินและข/อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องน้ีเป7นการประเมินโครงการนํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด ประจําป" 

2559 ใช4กลุ�มตัวอย�างในการศึกษาท้ังส้ิน 197 คน ประกอบด4วย นักศึกษา 130 คน อาจารย' 40 คน เจ4าหน4าท่ี 27 
คน ในการประเมินครั้งน้ี ผู4 วิจัยใช4ข4อมูลจากแบบสอบถามส�วนท่ี 1 ซึ่งเป7นคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได4นํามาวิเคราะห' โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค�าร4อยละ (Percentage) ข4อมูลจาก
แบบสอบถามส�วนท่ี 2 ซึ่งเป7นคําถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ได4นํามาวิเคราะห' โดยหา

ค�าเฉล่ีย (Mean :x�) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการนํานักศึกษาและบุคคลากรไปร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด ประจําป" 2559 ได4ผลดังน้ี 
การประเมินโครงการครั้งน้ี ได4มีการแจกแบบสอบถามด4วยวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง จํานวนทั้งหมด 200 ชุด 

และได4รับแบบสอบถามกลับคืน 197 ชุด เน้ือหาท่ีใช4ในการสอบถามผู4เข4าร�วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัด โดยสร4างจากประเด็นด4านความพึงพอใจ 10 ข4อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให4บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให4เหมาะสมกับสถานการณ'ได4 
2. ได4รับความรู4 หรือประโยชน'จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย�างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให4บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู4จากการเข4าร�วมกิจกรรมไปใช4ร�วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด4วย 
8. ผู4รับผิดชอบกิจกรรมมีการให4บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'โครงการให4ทราบล�วงหน4า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป7นประโยชน' และสอดคล4องตรงตามความต4องการของสังคมปGจจุบัน 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัด พบว�า ผู4ให4ข4อมูลและทําแบบประเมินส�วน

ใหญ�เป7นเพศหญิง จํานวน 131 คน (ร4อยละ 66.5) และเพศชาย จํานวน 66 คน (ร4อยละ 33.5) อาชีพนักศึกษา 
จํานวน 130 คน (ร4อยละ 66.0) รองลงมา อาจารย' จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) และ เจ4าหน4าที่ จํานวน 27 คน 
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(ร4อยละ 13.7) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 157 คน (ร4อยละ 79.7) รองลงมาระดับ 
ปริญญาโท จํานวน 40 คน (ร4อยละ 20.3) 

ผลการประเมินครั้งน้ี พบว�า ผู4เข4าร�วมพิธีทอดกฐินที่วัดมีความพึงพอใจในการเข4าร�วมกิจกรรมอยู�ในระดับ

มาก โดยภาพรวมและในรายข4อ (x�=3.87) เมื่อพิจารณาในรายข4อ พบว�า ข4อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ข้ันตอน

การจัดกิจกรรม หรือการให4บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให4เหมาะสมกับสถานการณ'ได4 (x�=4.19) รองลงมา

ได4แก� กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป7นประโยชน' และสอดคล4องตรงตามความต4องการของสังคมปGจจุบัน (x�=4.12) มี

การประสานงานและประชาสัมพันธ'โครงการให4ทราบล�วงหน4า (x�=3.97) ผู4รับผิดชอบกิจกรรมมีการให4บริการท่ีดี 

(x�=3.89) และข4อท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย�างชัดเจน (x�=3.62) 
 
2. ข/อเสนอแนะ 
 2.1 ข/อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปWด 
  1) ควรมีคําแนะนําอธิบายการจัดกิจกรรมให4แก�บุคลากร นักศึกษาเข4าใจอย�างชัดเจน 

   2) ควรมีการเตรียมความพร4อมในเรื่องของสถานที่ทําบุญอย�างเหมาะสม 
   3) ควรเพิ่มกิจกรรมที่มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด4วย   
   4) ควรเสริมความรู4เรื่องการทําบุญกฐินพร4อมทั้งบอกถึงประโยชน'จากกระบวนการจัด
กิจกรรมทุกข้ันตอน 

 
2.2 ข/อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปWด 

  ผู4เข4าร�วมเข4าร�วมพิธีทอดกฐินท่ีวัดมีข4อเสนอแนะ คือ ควรมีการระบุเวลาการทํากิจกรรมให4ชัดเจน 
พร4อมท้ังอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปเข4าร�วมทําบุญแก�บุคคลากรและนักศึกษาด4วย  
 


