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3 กันยายน 2558–28 เมษายน 2559 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  สวมผ้าไทย ใส่บาตร 
ผู้จัดท า   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่พิมพ ์ 2558 
 
ผลการประเมิน  สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตรพบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 82 คน (ร้อยละ 54.7) และเพศหญิง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 45.3) อาชีพนักศึกษา 
จ านวน 84 คน (ร้อยละ 56.0) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 54 คน (ร้อยละ 36.0) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน    
(ร้อยละ 8.0) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 96คน (ร้อยละ 64.0) รองลงมาระดับ 
ปริญญาโท จ านวน 38 คน (ร้อยละ 25.3) และปริญญาเอก จ านวน 16 คน (ร้อยละ 10.7) 

 
2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและ

รายด้าน ( ̅=4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็น
ด้านพระสงฆ์ ( ̅=4.51) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ( ̅=4.50) ประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.40) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=4.39) 

จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไปคือ  ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง และจ านวนครั้งท่ีท าบุญจากเดือนละ 4 ครั้ง ให้ลดลงเหลือ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ผู้เข้าร่วมท าบุญได้เตรียมตัวและวางแผนในการท าบุญตามความศรัทธา 
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สารบัญ 
    หน้า 
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8. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ               3 
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          10. งบประมาณท่ีใช้จ่าย                 6 
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2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ             11 

บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ             17 
1. สรุปผลการประเมิน               17 
2. ข้อเสนอแนะ                19 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง                9 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=103)           10 
ตารางท่ี 3  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตรโดยรวมและรายด้าน (n=150)          11 
ตารางท่ี 4  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตรประเด็น ด้านกระบวนการ  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=150)             12  

ตารางท่ี 5  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร ประเด็นด้านพระสงฆ์ (n=150)         14  

ตารางท่ี 6  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก (n=150)        14  

ตารางท่ี 7  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร ประเด็นด้านคุณภาพ (n=150)         15  

ตารางท่ี 8  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตรด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=150)        16 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. โครงการ สวมผ้าไทย ใส่บาตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีหล่อหลอมให้คนในสังคมสร้างสรรค์แต่ส่ิงท่ีดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีช่วยขจัดขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีระดับจิตท่ีสูงขึ้น  
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดท าโครงการ สวมชุดไทย ใส่บาตร ทุก
วันพฤหัสบดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ให้นักศึกษาแต่ละคณะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพใส่บาตรทุกวัน
พฤหัสบดี ท้ังหมด 8 คณะ ต้ังแต่วันท่ี 3 กันยายน 2558–28 เมษายน 2559 ตลอดภาคการศึกษา 2558 จ านวน 
28 ครั้ง  เวลา 08.10– 08.40 น . ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอด
พุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงามต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี  
    3.2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่2 ส่งเสริมให้บุคคลากรและนักศึกษาเข้าถึงและเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
5. ผู้เสนอโครงการรองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
 
6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ     
80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 150 คน   
    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
สวมผ้าไทยใส่บาตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการปลูกจิตส านึกพัฒนาจิตใจให้ดีงาม
ในด้านพุทธศาสนา 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์  
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯอย่างแท้จริง 
     7.3 สังคมให้การยอมรับนักศึกษาท่ีได้รับการฝึกและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความภาคภูมิใจ 
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8. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 
กันยายน 58 ตุลาคม 58 พฤศจิกายน 58 

วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี  
1-2 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 30 

1 เสนอโครงการ                
2 อนุมัติโครงการ                
3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                
4 คณะบริหารธุรกจิ                
5 คณะคอมพิวเตอร์                
6 คณะนิเทศศาสตร,์ 

คณะสังคมศาสตร ์
               

7 คณะนิติศาสตร,์ 
คณะเศรษฐศาสตร ์

               

8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                
9 คณะบริหารธุรกจิ                
10 คณะคอมพิวเตอร์                
11 คณะนิเทศศาสตร,์ 

คณะสังคมศาสตร ์
               

12 คณะนิติศาสตร,์ 
คณะเศรษฐศาสตร ์

               

13 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                
14 คณะบริหารธุรกจิ                
15 คณะคอมพิวเตอร์                
16 ประเมินและรายงานผล                
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ที่ กิจกรรม 

มกราคม 59 กุมภาพันธ์ 59 มีนาคม 59 เมษายน 59 

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที่ 

 

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที ่

วัน
ที่ 

 

1 5 10 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
1 เสนอโครงการ                   
2 อนุมัติโครงการ                   
3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร ์
                  

4 คณะบริหารธุรกจิ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

                  

5 คณะคอมพิวเตอร์ฯ 
คณะนิติศาสตร ์

                  

6 คณะนิเทศศาสตร,์ 
คณะสังคมศาสตร ์

                  

7 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร ์

                  

8 คณะบริหารธุรกจิ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

                  

9 คณะคอมพิวเตอร์ฯ 
คณะนิติศาสตร ์

                  

10 คณะนิเทศศาสตร,์ 
คณะสังคมศาสตร ์

                  

11 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร ์

                  

12 คณะบริหารธุรกจิ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

                  

13 คณะคอมพิวเตอร์ฯ 
คณะนิติศาสตร ์
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14 คณะนิเทศศาสตร,์ 
คณะสังคมศาสตร ์

                  

15 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร ์

                  

16 คณะบริหารธุรกจิ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

                  

17 คณะคอมพิวเตอร์ฯ 
คณะนิติศาสตร ์

                  

18 สรุปผลประเมินผล                   
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9. สถานที่ด าเนินการ 
ท่ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

10. งบประมาณที่ใช้จ่าย 
10.2  ปัจจัยถวายพระ จ านวน 5 รูป ๆ ละ 300 บาท จ านวน 28 ครั้ง  รวมเป็นเงิน  42,000 บาท 
10.2 อาหารถวายพระ จ านวน 5รูป  28 ครั้ง ๆ ละ 200 บาท  รวมเป็นเงิน    5,600 บาท 

                รวมเป็นเงินท้ังส้ิน       จ านวน  47,600 บาท 
 
11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด้านส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 
แบบประเมิน     1. แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเป้าหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลส าเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                            แบบฟอร์มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร์มสมุดเยี่ยมชมโครงการ 

อื่นๆ (ระบ)ุ  
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการด าเนินโครงการ 

 
 โครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตร เป็นโครงการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดให้บุคลากร  และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าปฏิบัติตลอดปีการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติ คือ ให้นักศึกษาแต่ละ
คณะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี ท้ังหมด 8 คณะ ต้ังแต่วันท่ี 3 กันยายน 2558–28 
เมษายน 2559 จ านวน 28 ครั้ง เวลา 08.10– 08.40 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ท าการนิมนต์พระท่ีวัดวุฒาราม 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5รูป เพื่อมาท าพิธีทางศาสนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงามต่อไป 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตรผู้ประเมินได้มี ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือข้อมูลจาก

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ( ̅) (ทิพยา  กิจวิจารณ,์  2552) 
ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ    น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ    น้อยมาก 

 
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร จ านวน 150 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา  84 
อาจารย์  54 
เจ้าหน้าท่ี  12 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 

 
ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=150) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 82 54.7 
หญิง 68 45.3 
สถานภาพ   
นักศึกษา 84 56.0 
อาจารย์ 54 36.0 
เจ้าหน้าท่ี 12 8.0 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 96 64.0 
ปริญญาโท 38 25.3 
ปริญญาเอก 16 10.7 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบ

ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 82 คน (ร้อยละ 54.7) และเพศหญิง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 45.3) อาชีพ
นักศึกษา จ านวน 84 คน (ร้อยละ 56.0) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 54 คน (ร้อยละ 36.0) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
12 คน ( ร้อยละ 8.0) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 96คน (ร้อยละ64.0) รองลงมา
ระดับ ปริญญาโท จ านวน 38 คน (ร้อยละ 25.3) และปริญญาเอก จ านวน 16 คน (ร้อยละ 10.7) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่

บาตรโดยรวมและรายด้าน (n=150) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

4.40 .35 มาก 3 

2. ประเด็นด้านพระสงฆ์ 4.51 .36 มากท่ีสุด 1 
3. ประเด็นด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.50 .33 มาก 2 
4. ประเด็นด้านคุณภาพ 4.39 .42 มาก 4 

โดยรวม 4.58 .19 มากท่ีสุด - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็น
สนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านพระสงฆ์ ( ̅=4.51) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก          
( ̅=4.50) ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.40) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ 
ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=4.39) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่
บาตรประเด็น ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=150) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.24 .90 มาก 5 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

4.41 .89 มาก 4 

3. มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.52 .75 มากท่ีสุด 1 

4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

4.43 .87 มาก 2 

5.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

4.42 .77 มาก 3 

โดยรวม 4.40 .35 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.40) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( ̅=4.52) รองลงมาได้แก่ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  ( ̅=4.43) ได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน  ( ̅=4.42) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน ( ̅=4.41) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม ( ̅=4.24) 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่
บาตร ประเด็นด้านพระสงฆ์ (n=150) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 

ด้านพระสงฆ ์
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 
1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/
ท่าทางของพระสงฆ ์

4.54 .66 มากท่ีสุด 3 

2. มีความสุภาพและด้วยไมตรีจิต 4.58 .63 มากท่ีสุด 2 
3. มีภูมิรู้ภูมิปัญญาในแก่นของศาสนาอย่าง
แท้จริง 

4.31 1.05 มาก 5 

4.ถ่ายทอดค าสอนตามหลักพุทธศาสนา
สามารถให้น าไปปฏิบัติได้ 

4.59 .73 มากท่ีสุด 1 

5.แนะน าหลักธรรมเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจา
วันให้เกิดความสงบสุข 

4.53 .79 มากท่ีสุด 4 

โดยรวม 4.51 .36 มากท่ีสุด - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นในด้านพระสงฆ์ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.51) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 
ถ่ายทอดค าสอนตามหลักพุทธศาสนาสามารถให้น าไปปฏิบัติได้ ( ̅=4.59) รองลงมาได้แก่ มีความสุภาพและด้วย
ไมตรีจิต ( ̅=4.58) ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางของพระสงฆ์ ( ̅=4.54) แนะน าหลักธรรมเพื่อ
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดความสงบสุข ( ̅=4.53) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ มีภูมิรู้ภูมิปัญญาในแก่น
ของศาสนาอย่างแท้จริง ( ̅=4.31) 
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ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่
บาตร ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (n=150) 

 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

4.50 .77 มาก 3 

2. ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบ
ภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
มีความเหมาะสมเพียงพอ 

4.36 .95 มาก 5 

3. เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟน
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 

4.48 .77 มาก 4 

4.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.59 .67 มากท่ีสุด 1 
5.มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรม
หรือให้บริการอย่างชัดเจน 

4.56 .70 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 4.50 .33 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวกอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.50) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็น
มากท่ีสุดคือมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง ( ̅=4.59) รองลงมาได้แก่ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัด
กิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน ( ̅=4.56) สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ( ̅=4.50)เทคโนโลยี
เช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ( ̅=4.48) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ 
ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 
( ̅=4.36) 
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ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่
บาตร ประเด็นด้านคุณภาพ (n=150) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 

ด้านคุณภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 
1. มีความประทับใจในกิจกรรมการท าบุญ
ตักบาตร 

4.26 1.06 มาก 4 

2. กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรตอบสนอง
ตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ 

4.32 .97 มาก 3 

3. กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรเป็นกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ 

4.57 .75 มากท่ีสุด 2 

4.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 

4.25 1.06 มาก 5 

5.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

4.57 .69 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 4.39 .42 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพ อยู่ใน

ระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.39) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ
สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน ( ̅=4.37) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมสวมผ้า
ไทยใส่บาตรเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ ( ̅=4.57) กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรตอบสนองตรงตามความต้องการท่ี
ปฏิบัติ ( ̅=4.32) มีความประทับใจในกิจกรรมการท าบุญตักบาตร ( ̅=4.26) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ
สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ ( ̅=4.25) 
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ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่

บาตรด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=150) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตร 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

4.30 1.06 มาก 2 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 3.92 1.31 มาก 5 
3. ความเหมาะสมด้านเวลา 4.00 1.24 มาก 4 
4.การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

4.38 .89 มาก 1 

5.เนื้อหามีประโยชน์และตรงตามความ
ต้องการ 

4.28 1.04 มาก 3 

โดยรวม 4.09 .48 มาก - 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจ

ในการรับบริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.09) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า  ( ̅=4.38) รองลงมาได้แก่ 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ( ̅=4.30) เนื้อหามีประโยชน์และตรงตาม
ความต้องการ ( ̅=4.28) ความเหมาะสมด้านเวลา ( ̅=4.00) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความเหมาะสม
ด้านสถานท่ี ( ̅=3.92) 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตร ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน       

150 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 84 คน อาจารย์ 54 คน เจ้าหน้าท่ี 12 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูล
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตร ได้ผลดังนี้ 
การประเมินโครงการสวมผ้าไทย ใส่บาตร วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีหล่อหลอมให้คนในสังคมสร้างสรรค์แต่ส่ิงท่ี

ดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีช่วยขจัดขัดเกลาจิตใจขอ งมนุษย์ให้มี
ระดับจิตท่ีสูงขึ้น  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดท าโครงการ สวมชุดไทย ใส่
บาตร ทุกวันพฤหัสบดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ให้นักศึกษาแต่ละคณะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพใส่
บาตรทุกวันพฤหัสบดี ท้ังหมด 8 คณะ ต้ังแต่วันท่ี 3 กันยายน 2558–28 เมษายน 2559ตลอดภาคการศึกษา 
2558 จ านวน 28 ครั้ง เวลา 08.10– 08.40 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี และเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอด
พุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงามต่อไป 

การประเมินโครงการครั้งนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 180 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 150 ชุด เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ชมการแสดงโดยสร้างจาก ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 2. ประเด็นด้านพระสงฆ์
ประเด็นด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประเด็นด้านคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 1) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม     
2) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3) มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  5) ได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

ประเด็นด้านพระสงฆ์ ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางของพระสงฆ์        
2) มีความสุภาพและด้วยไมตรีจิต  3) มีภูมิรู้ภูมิปัญญาในแก่นของศาสนาอย่างแท้จริง 4) ถ่ายทอดค าสอนตามหลัก
พุทธศาสนาสามารถให้น าไปปฏิบัติได้ 5) แนะน าหลักธรรมเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดความสงบสุข 

ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ประกอบด้วย 1) สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม    
2) ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่นๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ    
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3) เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย  4) มีการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 5) มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน 

ประเด็นด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1) มีความประทับใจในกิจกรรมการท าบุญตักบาตร 2) กิจกรรมสวม
ผ้าไทยใส่บาตรตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ 3) กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
4) สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 5) สามารถน าความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 2) ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 3) ความเหมาะสมด้านเวลา 4) การประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 5) เนื้อหามีประโยชน์และตรงตามความต้องการ 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตร  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 82 คน (ร้อยละ 54.7) และเพศหญิง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 45.3) อาชีพ
นักศึกษา จ านวน 84 คน (ร้อยละ 56.0) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 54 คน (ร้อยละ 36.0) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
12 คน ( ร้อยละ 8.0) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 96 คน (ร้อยละ 64.0) รองลงมา
ระดับ ปริญญาโท จ านวน 38 คน (ร้อยละ 25.3) และปริญญาเอก จ านวน 16 คน (ร้อยละ 10.7) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมาก
ท่ีสุด คือประเด็นด้านพระสงฆ์ รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ  

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตร  ในรายข้อพบว่า 
1.1 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือ
การให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน  กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  และข้อท่ีมีความ
คิดเห็นต่ าสุดคือ กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม  

1.2 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นในด้านพระสงฆ์ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ถ่ายทอดค า
สอนตามหลักพุทธศาสนาสามารถให้น าไปปฏิบัติได้ รองลงมาได้แก่ มีความสุภาพและด้วยไมตรีจิต ความเหมาะสม
ในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทางของพระสงฆ์ แนะน าหลักธรรมเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดความสงบสุข และ
ข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ มีภูมิรู้ภูมิปัญญาในแก่นของศาสนาอย่างแท้จริง  

1.3 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ  
มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง รองลงมาได้แก่ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการ
อย่างชัดเจน สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการ
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จัดกิจกรรมมีความทันสมัย  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและ
เสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ  

1.4 จากความคิดเห็นของผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพ อยู่ใน
ระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ สามารถน า
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน  รองลงมาได้แก่ กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรเป็น
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ มีความประทับใจใน
กิจกรรมการท าบุญตักบาตร และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนได้  

1.5 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสวมผ้าไทยใส่บาตรมีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับ
บริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ
การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า รองลงมาได้แก่ กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื้อหามีประโยชน์และตรงตามความต้องการ ความเหมาะสมด้านเวลา  และข้อท่ี
มีความคิดเห็นต่ าสุดคือ ความเหมาะสมด้านสถานท่ี  
 

2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม กิจกรรมควรมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

     2) ประเด็นด้านพระสงฆ์ ควรเพิ่มค าสอนให้ผู้เข้าร่วมท าบุญได้บรรลุถึงแก่นของ
ศาสนาอย่างแท้จริง 
     3) ประเด็นด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ควรครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้
ระบบภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพียงพอ  
     4) ประเด็นด้านคุณภาพ ควรเพิ่มสาระด้านพุทธศาสนาท่ีสอดแทรกการปฏิบัติท่ี
สามารถน าไปร่วมใช้กับกิจกรรมในการเรียนการสอนได้ 

2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
   ควรปรับปรุงสถานท่ีให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การท าบุญ 
2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 

         ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตร มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
และจ านวนครั้งท่ีท าบุญจากเดือนละ 4 ครั้ง ให้ลดลงเหลือ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อผู้เข้าร่วมท าบุญได้เตรียมตัวและ
วางแผนในการท าบุญตามความศรัทธา  
 


