


คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได ดํา เนินการจัดโครงการ เดินการกุศล         
“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งที่11” วันเสารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และรายไดจากการเดินการกุศลครั้งน้ีจะนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  
และสรางความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา สวนราชการตางๆ 
และประชาชนทั่วไป 

รายงานฉบับน้ีจัดทํา ข้ึน โดยรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของในการดําเนินการจัดโครงการฯ            
และประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน รวมถึงขอเสนอแนะ ทั้งน้ีเพื่อนําผลการประเมินฯ มาพัฒนา         
และปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งถัดไป 

 
                                                                                                         กันยายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                                                                                     หนา 

บทสรุปผูบริหาร          1 
ผลการประเมินโครงการเดินการกุศล       3 

- ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลในภาพรวม 4 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของแขกรับเชิญ 6 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของผูบริหาร 8 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของอาจารย/เจาหนาที่ 9 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของประชาชนทั่วไป 11 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของนักศึกษา 12 

รายรับและคาใชจายในการดําเนินโครงการ       15 
ภาคผนวก          16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญตาราง   
                                                                                                         หนา 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมลูทั่วไปของผูเขารวมกจิกรรมที่ตอบแบบสอบถาม 4  
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานดานตางๆ 5 
ตารางที่ 3 แสดงขอเสนอแนะ 5 
ตารางที่ 4 แสดงขอมลูทั่วไปในสวนของแขกรบัเชิญที่ตอบแบบสอบถาม  6 
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของแขกรบัเชิญตอการดําเนินงานดานตางๆ 7 
ตารางที่ 6 แสดงขอมลูทั่วไปในสวนของผูบรหิารที่ตอบแบบสอบถาม 7 
ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจของผูบรหิารตอการดําเนินงานดานตางๆ 8 
ตารางที่ 8 แสดงขอมลูทั่วไปในสวนของอาจารย/เจาหนาทีต่อบแบบสอบถาม 9 
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจของอาจารย/เจาหนาที่ตอการดําเนินงานดานตางๆ 10
ตารางที่ 10 แสดงขอมลูทั่วไปในสวนของประชาชนทีต่อบแบบสอบถาม 11 
ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานดานตางๆ 11 
ตารางที่ 12 แสดงขอมลูทั่วไปในสวนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 12 
ตารางที่ 13  แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานดานตางๆ 13 
ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดงานดานตางๆของผูที่ตอบแบบประเมิน 14 
               ประจําป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 (ภาพรวม) 
ตารางที่ 15 รายรบัจากการดําเนินงานโครงการเดินการกุศล“ราชมงคลสุวรรณภูมสิัมพันธ ครัง้ที่ 11”  15 
ตารางที่  16 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมสิัมพันธ  15 
               ครั้งที่ 11”      
 



1 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรประเมินโครงกำรเดินกำรกุศล “รำชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่ 11” 

วันเสำร์ที่ 9 กันยำยน พ.ศ.2560 
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 
 

 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ด าเนินการจัดโครงการ       
เดินการกุศล“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่11”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และรายได้จากการเดิน  
การกุศลครั้งนี้จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จ   
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  รวมทั้ ง เ พ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่ อเสียง 
ของมหาวิทยาลัยฯ และสร้างความสามัคคีในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป  โดยมีการด าเนินงานแจกแบบประเมินเป็นการประเมิน
โครงการเดินการกุศล โดยประโยชน์ของการประเมินผลครั้งนี้เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงการ 
ในครั้งถัดไป การประเมินผลในครั้งนี้เป็นการสังเกตบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรวมในบริเวณ
การจัดงาน และสุ่มตัวอย่างเพ่ือสัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการ จ านวน 560 คน ได้รับแบบสอบถามคืน 
จ านวน 548 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.85 ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินด้วยโปรแกรม SPSS for 
windows ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 61.31 และเพศชายจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69
โดยมีสถานภาพเป็นอาจารย์/เจ้าหน้าที่มากที่สุด จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมาเป็น
นักศึกษา จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ประชาชนทั่วไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
แขกรับเชิญ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40  ผู้บริหาร จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 3.10  ในส่วนของ 
การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมาได้รับทราบนักศึกษา
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.90 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 9.90 จดหมายเชิญ คิดเป็นร้อยละ 8.90  
จากป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 1.80 เสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 1.50 และไม่ระบุคิดเป็นร้อยละ 2.40 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ ค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.59 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด     
แต่ละรายการ พบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน และการให้บริการ
ด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยู่ในระดับมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.80  คิดเป็นร้อยละ 76.02 รองลงมา
คือ การประสานงาน-เตรียมความพร้อมของคณะท างานและการดูแลด้านการปฐมพยาบาลอยู่ใน
ระดับมากเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.69 ความเหมาะสมของพิธีการอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.30  ตามล าดับ  
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
1. พิธีการยาวเกินไป ท าให้ช่วงที่เดินอากาศร้อนและท าให้ระยะเวลาด าเนินงานไม่ตรงตาม

ก าหนดการ  ความถีเ่ท่ากับ 10 
2. อาหารที่ได้รับปริมาณน้อยเกินไปความถี่เท่ากับ 6 
3. เส้นทางการเดินระยะสั้นไปควรเดินระยะทางไกลกว่านี้และออกนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ ความถี่เท่ากับ 6 
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ผลกำรประเมินโครงกำรเดินกำรกุศล “รำชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 11” 
วันเสำร์ที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2560  

ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน  ด าเนินการประเมินผลโดยการสังเกต
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรวมในบริเวณการจัดงาน และสุ่มสัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการ จ านวน 
560 คน โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ส่วนที่ 3  ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณาเพ่ืออธิบายผล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)     
ค่าร้อยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

เกณฑ์ในการพิจารณา ช่วงของคะแนนเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยก าหนดให้ระดับการประเมินผลดังนี้ 

 มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 
 มาก    “  4 
 ปานกลาง   “  3 
 น้อย    “  2 
 น้อยที่สุด   “  1 
เกณฑ์ในการพิจารณาช่วงของคะแนนในการแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะก าหนดช่วงในการ

พิจารณาดังนี้ 
 4.21 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 3.41 – 4.20   “  มาก 
 2.61 – 3.40   “  ปานกลาง  
 1.81 – 2.60   “  น้อย 
 ต่ ากว่า 1.80   “  น้อยที่สุด 
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1. ผลกำรประเมินโครงกำรเดินกำรกุศลในภำพรวม 
ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ตอบแบบสอบถำม 548 100.00 

1)เพศ     

ชาย 212 38.69 

หญิง 336 61.31 

2)สถำนภำพ     

แขกรับเชิญ 24 4.38 

ผู้บริหาร 17 3.10 

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่ 242 44.16 

ประชาชนท่ัวไป 24 4.38 

นักศึกษา 241 43.98 

3)ท่ำนได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรนี้จำกแหล่งใด      

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 272 49.64 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 142 25.91 

เว็บไซต ์ 54 9.85 

จดหมายเชิญ 49 8.94 

ป้ายโฆษณา 10 1.82 

เสียงตามสาย 8 1.47 

ไม่ระบ ุ 13 2.37 

 ผู้ เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 336 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 61.31 และเพศชายจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69  โดยมีสถานภาพเป็นอาจารย์ 
/เจ้าหน้าที่มากที่สุด จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16  รองลงมาเป็นนักศึกษา จ านวน 241 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.98  แขกรับเชิญ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38 ประชาชนทั่วไป จ านวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.38 และผู้บริหารจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10     
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 การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้      
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.64 รองลงมาได้รับ
ทราบจากนักศึกษามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 25.91 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 9.85  ได้รับทราบ   
จากจดหมายเชิญ คิดเป็นร้อยละ 8.94 ได้รับทราบจากป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 1.82  ได้รับทราบ
จากเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 1.47 และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 2.37 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
 

ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน 3.78 0.85 75.69 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.71 0.89 74.30 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.75 0.90 75.04 มาก 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน 3.80 0.90 76.02 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล 3.78 0.87 75.69 มาก 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.80 0.95 76.02 มาก 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.77 0.89 75.46 มำก 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดเป็นร้อยละ 75.46 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความ
เหมาะสมของเส้นทางการเดินและการให้บริการด้านสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องดื่ม)  อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.02 รองลงมาคือ การประสานงาน-เตรียมความพร้อมของ
คณะท างาน และการดูแลด้านการปฐมพยาบาลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.69  
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.75  คิดเป็นร้อยละ 
75.04 และความเหมาะสมของพิธีการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.30 ตามล าดับ  

 

ตำรำงท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 

เร่ือง ควำมถี่ 

1.พิธีการยาวเกินไป ท าให้ช่วงที่เดนิอากาศร้อน/ระยะเวลาด าเนินงานไม่ตรงตาม
ก าหนดการ 

10 

2.อาหารที่ไดร้ับปรมิาณน้อยเกินไป 6 

3.เส้นทางการเดินระยะสั้นไปควรเดินระยะทางไกลกว่านี้และออกนอกพื้นที่
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ 

6 
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 ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ คือ พิธีการยาวเกินไป ท าให้ช่วงที่
เดินอากาศร้อน/ระยะเวลาด าเนินงานไม่ตรงตามก าหนดการ ความถี่เท่ากับ 10 อาหารที่ได้รับปริมาณ
น้อยเกินไป ความถี่เท่ากับ 6 เส้นทางการเดินระยะสั้นไป /ควรเดินให้ระยะทางไกลกว่านี้และออก
นอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว/สถานที่การเดินไม่ เหมาะสม  
ความถี่เท่ากับ 6 
 

2. ผลกำรประเมินโครงกำรในส่วนของแขกรับเชิญ 
ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของแขกรับเชิญที่ตอบแบบสอบถำม 
 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 24 100 
เพศ   

ชาย 10 41.70 
หญิง 14 58.30 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด 
จดหมายเชิญ 13 54.17 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 8.33 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 4.17 
เสียงตามสาย 1 4.17 
ป้ายโฆษณา 1 4.17 
ไม่ระบ ุ 6 25.00 

 

ผู้ เข้าร่วมโครงการในส่วนของแขกรับเชิญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 เพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 
 การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จาก
จดหมายเชิญมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 และได้รับทราบข่าวสารจากบุคลากร
มหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เสียงตามสาย  ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 4.17  และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ตำรำงท่ี 5  แสดงควำมพึงพอใจของแขกรับเชิญต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนตำ่งๆ 
 

ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน 3.88  0.61 77.50 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ  3.46  0.66 69.17 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ  3.33  0.82 66.67 
ปาน
กลาง 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน  3.54  0.66 70.83 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล  3.79  0.59 75.83 มาก 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.67  0.70 73.33 มาก 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.61 0.67 72.22 มำก 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.22 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือการ
ประสานงาน-เตรียมความพร้อมของคณะท างาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.50 
รองลงมาคือการดูแลด้านการปฐมพยาบาล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.83  
การให้บริการด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ความเหมาะสมของพิธีการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.17 ความเหมาะสมของ
สถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.67  ตามล าดับ  

3. ผลกำรประเมินโครงกำรในส่วนของผู้บริหำร 
ตำรำงท่ี 6  แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของผู้บริหำรที่ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 17 100 
เพศ   

ชาย 12 70.58 
หญิง 5 29.42 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี) 9 52.94 
จดหมายเชิญ 3 17.64 
เว็บไซต ์ 2 11.76 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 5.90 
ไม่ระบ ุ 2 11.76 
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 ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.58  เพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.42  

การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามได้รับ
ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) จ านวน 9 คน       
คิดเป็นร้อยละ 52.94 ได้รับทราบจากจดหมายเชิญจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 ได้รับทราบ
จากเว็บไซต์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ได้รับทราบจากนักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.90 ตามล าดับ  และไม่ได้ระบุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76  

ตำรำงท่ี 7  แสดงควำมพึงพอใจของผู้บริหำรต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
 

ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่ำเฉลี่ย 

ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน 4.24 0.66 84.71 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.35 0.61 87.06 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.53 0.51 90.59 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน 4.18 0.81 83.53 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล 4.12 0.70 82.35 มาก 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.24 1.03 84.71 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 4.27 0.72 85.49 มำกที่สุด 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.49 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.59 
รองลงมาคือ   ความเหมาะสมของพิธีการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87.06 
การให้บริการด้านสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องดื่ม) และการประสานงาน-เตรียมความพร้อมของ
คณะท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.71  ความเหมาะสมของเส้นทาง
การเดินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.53 การดูแลด้านการปฐมพยาบาลอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.35 ตามล าดับ 
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4. ผลกำรประเมินโครงกำรในส่วนของอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ 
ตำรำงท่ี 8  แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ตอบแบบสอบถำม 
 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 242 100 
เพศ   

ชาย 86 35.54 
หญิง 156 64.46 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) 167 69.01 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 8 3.31 
เสียงตามสาย 4 1.65 
จดหมายเชิญ 14 5.78 
ป้ายโฆษณา 8 3.31 
เว็บไซต์ 38 15.70 
ไม่ระบุ 3 1.24 

ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 64.46 และเป็นเพศชาย จ านวน 86 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 35.54 

การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) มากที่สุดจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 69.01 รองลงมาคือ 
จากเว็บไซต์จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 ได้รับทราบจากจดหมายเชิญจ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.78 ได้รับทราบจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและป้ายโฆษณาเป็นจ านวนเท่ากัน คือ 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.31 และได้รับทราบจากเสียงตามสายจ านวน 4 คน คิดเป้นร้อยละ 1.65 ตามล าดับ
และไม่ระบุ  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24  
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ตำรำงท่ี 9  แสดงควำมพึงพอใจของอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นต่างๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน  3.60  0.88 71.90 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ  3.55  0.93 71.04 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ  3.57  0.86 71.49 มาก 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน  3.63  0.91 72.64 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล  3.56  0.84 71.24 มาก 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่)  3.67  0.87 73.47 มาก 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.60 0.88 71.96 มำก 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นร้อยละ 71.96 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การให้บริการ 
ด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.47 รองลงมา 
ความเหมาะสมของเส้นทางการเดินอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63  คิดเป็นร้อยละ 72.64  
การประสานงาน-เตรียมความพร้อมของคณะท างานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นร้อยละ 
71.90 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 
71.49 การดูแลด้านการปฐมพยาบาล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.24  
ความเหมาะสมของพิธีการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.04  ตามล าดับ  
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5. ผลกำรประเมินโครงกำรในส่วนของประชำชนทั่วไป 
ตำรำงท่ี 10  แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของประชำชนที่ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 24 100 
เพศ   

ชาย 10 41.70 
หญิง 14 58.30 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) 5 20.83 
จดหมายเชิญ 18 75.00 
ป้ายโฆษณา 1 4.17 

 

 ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงจ านวน 14 คน   
คิดเป็นร้อยละ 58.30 เพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70  
 การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้
จากจดหมายเชิญ จ านวน 18 คน คิดเป็น 75.00  ได้รับทราบจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
(อาจารย์/เจ้าหน้าที่) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และได้รับทราบจากป้ายโฆษณา จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.17 

ตำรำงท่ี 11  แสดงควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนตำ่งๆ 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นต่างๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน 3.33 0.82 66.67 ปานกลาง 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.63 0.92 72.50 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.67 0.92 73.33 มาก 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน 3.46 0.88 69.17 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล 3.29 0.86 65.83 ปานกลาง 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.50 1.02 70.00 มาก 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.48 0.90 69.58 มำก 
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.58 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา 
ความเหมาะสมของพิธีการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.50 การให้บริการ 
ด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม)อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.00 ความเหมาะสม
ของเส้นทางการเดิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.17 การประสานงาน-เตรียมความ
พร้อมของคณะท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.67 การดูแลด้าน 
การปฐมพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 65.83 ตามล าดับ  

6. ผลกำรประเมินโครงกำรในส่วนของนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 12  แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของนักศึกษำที่ตอบแบบสอบถำม 
 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 241 100 
เพศ   

ชาย 94 39.00 
หญิง 147 61.00 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) 89 36.93 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 132 54.77 
เว็บไซต์ 14 5.81 
เสียงตามสาย 3 1.24 
จดหมายเชิญ  1 0.42 
ไม่ระบุ 2 0.83 

 

 ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.00 เพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 

การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการนี้จากทราบจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มากท่ีสุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 54.77  
รองลงมาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย์/เจ้าหน้าที่)  จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93  
ได้รับทราบจากเว็บไซต์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 ได้รับทราบจากเสียงตามสาย จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.24 ได้รับทราบจากจดหมายเชิญ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42  ตามล าดับ 
และไม่ระบุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
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ตำรำงท่ี 13 แสดงควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นต่างๆ Mean S.D. 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพร้อมของคณะท างาน 3.98 0.80 79.59 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.87 0.85 77.34 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.93 0.91 78.51 มาก 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน 4.00 0.87 80.08 มาก 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล 4.03 0.86 80.66 มาก 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.94 1.01 78.84 มาก 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 3.96 0.88 79.17 มำก 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96  คิดเป็นร้อยละ 79.17 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า ความพึงพอใจมาเป็นอันดับแรก  
คือ การดูแลด้านการปฐมพยาบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.66 รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของเส้นทางการเดินอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.08  
การประสานงาน-เตรียมความพร้อมของคณะท างานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.59 
การให้บริการด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.84 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นร้อยละ 78.51 
ความเหมาะสมของพิธีการอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87  คิดเป็นร้อยละ 77.34  ตามล าดับ   
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 ตำรำงที่ 14 ตำรำงเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนด้ำนต่ำงๆของผู้ที่ตอบแบบประเมิน
ประจ ำปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 (ภำพรวม) 
 

ประเด็นกำรประเมิน 

ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 

ภำพรวมควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 

3.96 79.20 มำก 3.77 75.46 มำก 
ลดลงร้อยละ   

4.73 

1. การประสานงาน-เตรยีมความ
พร้อมของคณะท างาน 

3.92 78.40 มาก  3.78   75.69  มาก 
ลดลงร้อยละ 

3.46 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ  3.51 70.20 มาก  3.71   74.30  มาก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.84 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/
เวที/ลานจอดรถ 

3.99 79.80 มาก 3.75  75.04  มาก 
ลดลงร้อยละ 

5.97 

4. ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน 3.99 79.80 มาก 3.80  76.02  มาก 
ลดลงร้อยละ 

4.74 

5. การดูแลด้านการปฐมพยาบาล 4.18 83.60 มาก 3.78  75.69  มาก 
ลดลงร้อยละ 

9.47 

6. การให้บริการด้านสวสัดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม) 

  4.16 83.20 มาก   3.80   76.02  มาก 
ลดลงร้อยละ 

8.63 
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 สรุปผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจ ลดลงร้อยละ 4.73 
 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแต่ละรายการพบว่า  ความพึงพอใจที่ เ พ่ิมขึ้นมากที่สุด  
คือ ความเหมาะสมของพิธีการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.84 ส่วนความพึงพอใจที่ลดลงมากที่สุด คือ การดูแล
ด้านการปฐมพยาบาล ลดลงร้อยละ 9.47 การให้บริการด้านสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม)  
ลดลงร้อยละ 8.63 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ ลดลงร้อยละ 5.97  
ความเหมาะสมของเส้นทางการเดิน ลดลงร้อยละ 4.74 การประสานงาน-เตรียมความพร้อมของ
คณะท างาน ลดลงร้อยละ 3.46  
 

ตำรำงท่ี 15 รำยรับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรเดินกำรกุศล “รำชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 11” 
 

รายการ จ านวนเงิน 
1. 1. เงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศล  576,355.75 

รวมทั้งสิ้น 576,355.75 
 

(ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 22 กันยายน 2560) 
 

 สรุปรายได้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 ได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศลเป็น
จ านวนเงิน 576,355.75 บาท 
 

ตำรำงที่ 16  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเดินกำรกุศล “รำชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 11” 
 

รายการ จ านวนเงิน 
2. 1. ค่าบัตร 8,100.00 
3. 2. ค่าของรางวัล 10,000.00 
4. 3. ค่าจัดท าเสลี่ยง (ริ้วขบวน) 5,000.00 
5. 4. ธง รัชกาลที่ 10 2,400.00 
6. 5. ค่าอาหาร  ค่าจัดเวท ีและค่าป้าย 72,875.00 
7. 6. ค่าธรรมเนียมธนาคาร (จากการโอนเงินของผู้ร่วมสนับสนุน) 30.00 

รวมทั้งสิ้น 98,405.00 
  

 สรุปค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 98,405.00 บาท ยังคงเหลือค่าจัดท าโล่
และเกียรติบัตรยังสรุปไม่ได้
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ภำคผนวก 
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ภาพโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์” ครั้งท่ี 11 

ในวันท่ี 9 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 

 

  

 



18 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมกันท ากิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ หว่านข้าว 
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