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บทสรุปผู�บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  สวมผ�าไทยใส�บาตร 
ผู�จัดทํา  ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป8ที่พิมพ* 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได� ดังน้ี 
 

1. ข�อมูลทั่วไป 
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตร พบว�า ผู�ให�ข�อมูลและทําแบบ

ประเมินส�วนใหญ�เป1นเพศหญิง จํานวน 144 คน (ร�อยละ 74.2) และเพศชาย จํานวน 50 คน (ร�อยละ 25.8) อาชีพ
นักศึกษา จํานวน 115 คน (ร�อยละ 59.3) รองลงมา อาจารย� จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) และ เจ�าหน�าท่ี 
จํานวน 33 คน (ร�อยละ 17.0) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 148 คน (ร�อยละ 76.3) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) 

 
2. ความพึงพอใจ 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตรมีความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมอยู�ในระดับ มาก โดย

ภาพรวมและในรายข�อ (x�=3.67) เมื่อพิจารณาในรายข�อ พบว�า ข�อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัด

กิจกรรม หรือการให�บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให�เหมาะสมกับสถานการณ�ได� (x�=4.15) รองลงมาได�แก� 

สามารถนําความรู�จากการเข�าร�วมกิจกรรมไปใช�ร�วมกับชีวิตประจําวัน (x�=3.74) กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรก

คุณธรรม และจริยธรรมด�วย (x�=3.73) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให�ทราบล�วงหน�า (x�=3.71) 

และข�อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ สถานที่สําหรับการให�บริการมีความเหมาะสม (x�=3.36) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข�อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการคร้ังต�อไป คือ ควรมีการ

ประชุมเพื่อประสานงานกับทั้ง 4  คณะ ให�มีความเข�าใจตรงกันในเรื่องของวันและเวลา ในการทําบุญตักบาตร   
เพื่อจะไม�ได�เกิดข�อผิดพลาดในการจัดกิจกรรม 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. โครงการ สวมผ�าไทย ใส�บาตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมเป1นส่ิงหล�อหลอมให�คนในสังคมสร�างสรรค�แต� ส่ิงดีงามและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
โดยเฉพาะด�านพุทธศาสนาซ่ึงเป1นส่ิงที่ช�วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย�ให�มีระดับจิตท่ีสูงข้ึน  
 ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได�จัดทํากิจกรรม สวมชุดไทยใส�บาตร ซึ่ง
อยู�ในโครงการ ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ให�แต�ละคณะ
หมุนเวียนเป1นเจ�าภาพใส�บาตรในช�วงต�นเดือน ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งมีทั้งหมด 4 คณะ ได�แก� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� และคณะศึกษาศาสตร� โดยปฏิบัติตลอดปKการศึกษา 2559 
จํานวน 8 ครั้ง เวลา 07.00– 08.30 น.  และมีวัตถุประสงค� เพื่อให�นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได�ทําบุญใส�บาตรทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อปลูกจิตสํานึกให�นักศึกษาและบุคลากรได�สืบทอด
พุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให�ดีงามต�อไป 
 
3. วัตถุประสงค* 
    3.1 เพื่อให�นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�ทําบุญใส�บาตรทุกวันพฤหัสบดี 
    3.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกให�นักศึกษาและบุคลากรได�สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให�ดีงาม 
 
4. ความสอดคล�อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร* : เป1นสถาบันในการอนุรักษ� ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปMญญาท�องถ่ิน 

เปEาประสงค*หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปMญญาท�องถ่ิน 
เปEาประสงค*เชิงยุทธศาสตร* : ศูนย�ศิลปวัฒนธรรมเป1นผู�นําด�านการส�งเสริม พัฒนา และอนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปMญญาท�องถ่ิน 
 กลยุทธ* ที่ 1 : ส�งเสริม พัฒนา และอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปMญญาท�องถ่ิน 
 แผนงาน ที่ 1 : ส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปMญญาท�องถ่ิน 
 
5. ผู�เสนอโครงการ รองศาสตราจารย�สําเร็จ  คําโมง 
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6. เปEาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วมทั้งหมด จํานวน 200 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข�าร�วม
กิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตร ไม�น�อยกว�าร�อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว�าจะได�รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�รับการปลูกจิตสํานึกพัฒนาจิตใจให�
ดีงามในด�านพุทธศาสนา 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได�ส�งเสริมให�นักศึกษาและบุคลากร ได�เผยแพร�ภาพลักษณ�
และอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยฯ อย�างแท�จริง 
     7.3 สังคมให�การยอมรับนักศึกษาท่ีได�รับการฝQกและพัฒนาด�านคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด�วยความภาคภูมิใจ 
 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ลําดับที่ รายการกิจกรรม 

ระยะเวลา 

ส.
ค.

 5
9 

ก.
ย.

 5
9 

ต.
ค.

 5
9 

พ.
ย.

 5
9 

ธ.ค
. 5

9 

ม.
ค.

 6
0 

ก.
พ.

 6
0 

มี.
ค.

 6
0 

เม
.ย

. 6
0 

พ.
ค 

.6
0 

มิ.
ย.

60
 

1 เขียนโครงการขออนุมัติ            
2 สํารวจวัดที่นิมนต�พระ            
3 วางแผนและดําเนินการ            
4 ติดต�อประชาสัมพันธ�

มหาวิทยาลัย 
           

5 ดําเนินการตักบาตร            
6 ประเมินผลเขียนรายงาน            
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9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 
ที่ ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

10. งบประมาณในการดําเนินการ 
10.1 ค�าตอบแทน 

  - ค�าถวายเงินพระ 5 รูป ๆ ละ 300 บาท 8 ครั้ง  เป1นเงิน 12,000 บาท 
 10.2 ค�าใช�จ�ายเบ็ดเตล็ด 

- ค�าซื้อนมกล�อง 5 กล�อง ๆ ละ 10 บาท 8 ครั้ง  เป1นเงิน     400 บาท 
- ค�าซื้อนํ้าตรา NEU จํานวน 40 ขวด (40 X 4)                160 บาท   
- ค�าเอกสารรายงานการประเมิน 4 เล�ม (185X 4)       740 บาท 

                                                     รวมเป1นเงินท้ังส้ิน   13,300 บาท 
 
11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ*มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส�งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาส่ิงแวดล�อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) 
ด�านคุณธรรม จริยธรรม  ด�านความรู�  ด�านทักษะทางปMญญา 

  ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการส�งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด�านการส�งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด�านส�งเสริมให�มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป1นไทย (Decency) 
  ด�านการสร�างภูมิคุ�มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
 
 
 
 

� 

� 
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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   
 แบบฟอร*มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

� 

� 
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการสวมผ�าไทย ใส�บาตร เป1นโครงการของศูนย�ศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดให�บุคลากร และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�ทําปฏิบัติตลอดปKการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติ คือ ให�นักศึกษาแต�ละ
คณะหมุนเวียนในการเป1นเจ�าภาพใส�บาตรทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งมีทั้งหมด 4 คณะ ได�แก� คณะวิศวกรรมศาสตร� คณะ
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� และคณะศึกษาศาสตร� โดยปฏิบัติตลอดปKการศึกษา 2559 
จํานวน 8 คร้ัง เวลา 07.00– 08.30 น.  และมีวัตถุประสงค� เพื่อให�นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได�ทําบุญใส�บาตรทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อปลูกจิตสํานึกให�นักศึกษาและบุคลากรได�สืบทอด
พุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให�ดีงามต�อไป 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการสวมผ�าไทย ใส�บาตรผู�ประเมินได�มี ข้ันตอนการวิเคราะห�ข�อมูล คือข�อมูลจาก

แบบสอบถามส�วนท่ี 1 ซึ่งเป1นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได�นํามาวิเคราะห� โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค�าร�อยละ (Percentage) ข�อมูลจากแบบสอบถามส�วนที่ 2 ซ่ึงเป1นคําถามแบบ

มาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ได�นํามาวิเคราะห� โดยหาค�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    น�อย 
ค�าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู�ในระดับ    น�อยมาก 

 
ประชากรที่ใช�ในการประเมิน 
 ประชากรที่ใช�ในการศึกษา คือ ผู�เข�าร�วมสวมผ�าไทยใส�บาตรจํานวน 200 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ�มตัวอย�าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
นักศึกษา  115 
อาจารย�  46 
เจ�าหน�าท่ี  33 

รวม  194 
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ผู�ประเมินได�เสนอผลการประเมิน โดยแบ�งเป1น 1 ตอน 2 ส�วน ดังน้ี 
ส�วนที่ 1 สอบถามข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ส�วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมสวมผ�าไทยใส�บาตร 
ซึ่งจะได�นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 
 

1. ข�อมูลทั่วไป 
 

ส�วนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (n=194) 
 

ตัวแปร จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
ชาย 50 25.8 
หญิง 144 74.2 
สถานภาพ   
นักศึกษา 115 59.3 
อาจารย� 46 23.7 
เจ�าหน�าท่ี 33 17.0 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 148 76.3 
ปริญญาโท 46 23.7 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตร พบว�า ผู�ให�ข�อมูลและทําแบบ

ประเมินส�วนใหญ�เป1นเพศหญิง จํานวน 144 คน (ร�อยละ 74.2) และเพศชาย จํานวน 50 คน (ร�อยละ 25.8) อาชีพ
นักศึกษา จํานวน 115 คน (ร�อยละ 59.3) รองลงมา อาจารย� จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) และ เจ�าหน�าท่ี 
จํานวน 33 คน ( ร�อยละ 17.0) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 148คน (ร�อยละ 76.3) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) 
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2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส�วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

ตารางที่ 3  ตารางค�าเฉล่ียและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมสวมผ�าไทยใส�บาตร 
    โดยรวม และรายด�าน (n=194) 
 

การประเมินผู�เข�าร�วมสวมผ�าไทยใส�บาตร 
ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให�บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให�
เหมาะสมกับสถานการณ�ได� 

4.15 1.17 มาก 1 

2. ได�รับความรู� หรือประโยชน�จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.59 1.32 มาก 7 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย�างชัดเจน 

3.57 1.50 มาก 9 

4. สถานที่สําหรับการให�บริการมีความ
เหมาะสม 

3.36 1.41 ปานกลาง 10 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

3.60 1.30 มาก 6 

6. สามารถนําความรู�จากการเข�าร�วม
กิจกรรมไปใช�ร�วมกับชีวิตประจําวัน 

3.74 1.31 มาก 2 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด�วย 

3.73 1.31 มาก 3 

8. ผู�รับผิดชอบกิจกรรมมีการให�บริการที่ดี 3.67 1.31 มาก 5 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�
โครงการให�ทราบล�วงหน�า 

3.71 1.33 มาก 4 

10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป1นประโยชน� 
และสอดคล�องตรงตามความต�องการของ
สังคมปMจจุบัน 

3.58 1.36 มาก 8 

โดยรวม 3.67 .48 มาก - 
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จากตารางท่ี 3 แสดงให�เห็นว�า ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตรมีความพึงพอใจในการเข�าร�วม

กิจกรรมอยู�ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข�อ (x�=3.67) เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว�า ข�อท่ีมีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให�บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให�เหมาะสมกับสถานการณ�ได� 

(x�=4.15) รองลงมาได�แก� สามารถนําความรู�จากการเข�าร�วมกิจกรรมไปใช�ร�วมกับชีวิตประจําวัน (x�=3.74) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด�วย (x�=3.73) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�

โครงการให�ทราบล�วงหน�า (x�=3.71) และข�อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุดคือ สถานที่สําหรับการให�บริการมีความ

เหมาะสม (x�=3.36) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมินและข�อเสนอแนะ 

 
การประเมินเร่ืองน้ีเป1นการประเมินโครงการสวมผ�าไทย ใส�บาตร ใช�กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยทั้งส้ิน 194 

คน ประกอบด�วย นักศึกษา 115 คน อาจารย� 46 คน เจ�าหน�าที่ 33 คน ในการประเมินครั้งน้ี ผู�วิจัยใช�ข�อมูลจาก
แบบสอบถามส�วนท่ี 1 ซึ่งเป1นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได�นํามาวิเคราะห� โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค�าร�อยละ (Percentage) ข�อมูลจากแบบสอบถามส�วนที่ 2 ซ่ึงเป1นคําถามแบบ

มาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ได�นํามาวิเคราะห� โดยหาค�าเฉล่ีย (Mean :x�) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการสวมผ�าไทย ใส�บาตร ได�ผลดังน้ี 
การประเมินโครงการครั้งน้ีได�มีการแจกแบบสอบถามด�วยวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง จํานวนทั้งหมด 200 ชุด 

และได�รับแบบสอบถามกลับคืน 194 ชุด เน้ือหาท่ีใช�ในการสอบถามผู�เข�าร�วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตร โดยสร�างจากประเด็นด�านความพึงพอใจ 10 ข�อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให�บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให�เหมาะสมกับสถานการณ�ได� 
2. ได�รับความรู� หรือประโยชน�จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย�างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให�บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู�จากการเข�าร�วมกิจกรรมไปใช�ร�วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด�วย 
8. ผู�รับผิดชอบกิจกรรมมีการให�บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให�ทราบล�วงหน�า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป1นประโยชน� และสอดคล�องตรงตามความต�องการของสังคมปMจจุบัน 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตร พบว�า ผู�ให�ข�อมูลและทําแบบ

ประเมินส�วนใหญ�เป1นเพศหญิง จํานวน 144 คน (ร�อยละ 74.2) และเพศชาย จํานวน 50 คน (ร�อยละ 25.8) อาชีพ
นักศึกษา จํานวน 115 คน (ร�อยละ 59.3) รองลงมา อาจารย� จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) และ เจ�าหน�าท่ี 
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จํานวน 33 คน ( ร�อยละ 17.0) ระดับการศึกษา ส�วนใหญ�อยู�ในระดับปริญญาตรี จํานวน 148 คน (ร�อยละ 76.3) 
รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 46 คน (ร�อยละ 23.7) 

ผลการประเมินคร้ังน้ี พบว�า ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตรมีความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรม

อยู�ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข�อ (x�=3.67) เม่ือพิจารณาในรายข�อ พบว�า ข�อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด 
คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให�บริการมีความยืดหยุ�นสามารถปรับให�เหมาะสมกับสถานการณ�ได� 

(x�=4.15) รองลงมาได�แก� สามารถนําความรู�จากการเข�าร�วมกิจกรรมไปใช�ร�วมกับชีวิตประจําวัน (x�=3.74) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด�วย (x�=3.73) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�

โครงการให�ทราบล�วงหน�า (x�=3.71) และข�อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุดคือ สถานที่สําหรับการให�บริการมีความ

เหมาะสม (x�=3.36) 
 

2. ข�อเสนอแนะ 
2.1 ข�อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปTด 
 1) ควรจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการให�บริการอย�างเหมาะสม 

  2) ควรมีการเสริมกิจกรรมมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับกิจกรรมให�สอดคล�องตรงตามความต�องการของ
สังคมปMจจุบัน 
  3) ควรเสริมทางด�านความรู� ในระหว�างการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
  4) เวลาการจัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสม 

 
2.2 ข�อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปTด 

  ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสวมผ�าไทยใส�บาตรมีข�อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชุมเพื่อประสานงานกับทั้ง 
4  คณะ ให�มีความเข�าใจตรงกันในเรื่องของวันและเวลา ในการทําบุญตักบาตร เพื่อจะไม�ได�เกิดข�อผิดพลาดในการ
จัดกิจกรรม  
 


