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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การประเมินโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธครั้งท่ี 12” 

วันเสารท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

 
 

 
 จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดดําเนินการจัดโครงการ      
เด ินการกุศล“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี12”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสํานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  และรายไดจากการเดิน  
การกุศลครั้งนี้จะนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จ   
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมท้ัง เ พ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธชื่ อเสียง 
ของมหาวิทยาลัยฯ และสรางความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย เจาหนาท่ี 
นักศึกษา สวนราชการตางๆ และประชาชนท่ัวไป  โดยมีการดําเนินงานแจกแบบประเมินเปนการประเมิน
โครงการเดินการกุศล โดยประโยชนของการประเมินผลครั้งนี้เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขการจัดโครงการ 
ในครั้งถัดไป การประเมินผลในครั้งนี้เปนการสังเกตบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยรวมในบริเวณ
การจัดงาน และสุมตัวอยางเพ่ือสัมภาษณผูรวมโครงการ จํานวน 560 คน ไดรับแบบสอบถามคืน 
จํานวน 355 ชุด คิดเปนรอยละ 63.40 ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินดวยโปรแกรม SPSS for 
windows ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลพบวา ผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 58.31 และเพศชาย จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 41.41
ไมระบุ จํานวน 1 คน โดยมีสถานภาพเปนนักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมาเปนอาจารย/เจาหนาท่ี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 23.66  ผูบริหาร จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 9.58 แขกรับเชิญ 7 คน คิดเปนรอยละ 1.97  ประชาชนท่ัวไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.10 
ไมระบุ 6 คน คิดเปนรอยละ 1.69  ในสวนของการรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงตอบไดหลาย
แหลง ซ่ึงสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย/เจาหนาท่ี) 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.14 รองลงมาไดรับทราบนักศึกษามหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 19.59  
ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 17.94  เสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 7.63 Line ผูบริหารและท่ีประชุม   
คิดเปนรอยละ 3.30 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 1.86 และไมระบุคิดเปนรอยละ 5.98 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ  
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกรายการ คาเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.48 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียด     
แตละรายการ พบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม)  
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.10 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเสนทางอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.55  การดูแลดานการปฐมพยาบาลอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.15 ความเหมาะสมของพิธีการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87  
คิดเปนรอยละ 77.35 การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทํางานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.83 คิดเปนรอยละ 76.68 ตามลําดับ  
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ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ 
1. สถานท่ีจัดพิธีการไมมีสถานท่ีหลบฝน ความถ่ีเทากับ 11 
2. พิธีการไมเปนไปตามกําหนดการ ความถ่ีเทากับ 7 
3. สถานท่ีนั่งรับประทานอาหารคอนขางนอย ความถ่ีเทากับ 6 
4. เสนทางเดินคอนขางไกล ความถ่ีเทากับ 5  
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ผลการประเมินโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 12” 
วันเสารท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน  ดําเนินการประเมินผลโดยการสังเกต
บรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยรวมในบริเวณการจัดงาน และสุมสัมภาษณผูรวมโครงการ จํานวน 
560 คน โดยแบงลักษณะของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูรวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตาง ๆ 
สวนท่ี 3  ระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานตาง ๆ 
สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณาเพ่ืออธิบายผล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency)     
คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

เกณฑในการพิจารณา ชวงของคะแนนเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีเขา
รวมโครงการ โดยกําหนดใหระดับการประเมินผลดังนี้ 

 มากท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ  5 
 มาก    “  4 
 ปานกลาง   “  3 
 นอย    “  2 
 นอยท่ีสุด   “  1 
เกณฑในการพิจารณาชวงของคะแนนในการแบงผลการวิเคราะหขอมูล จะกําหนดชวงใน 

การพิจารณาดังนี้ 
 4.21 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20   “  มาก 
 2.61 – 3.40   “  ปานกลาง  
 1.81 – 2.60   “  นอย 
 ต่ํากวา 1.80   “  นอยท่ีสุด 
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1. ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลในภาพรวม 
ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 355 100 

1)เพศ     
ชาย 147 41.41 

หญิง 207 58.31 

ไมระบุ 1 0.28 

2)สถานภาพ   
แขกรับเชิญ 7 1.97 
ผูบริหาร 34 9.58 

อาจารย/เจาหนาท่ี 84 23.66 

ประชาชนท่ัวไป 11 3.10 

นักศึกษา 213 60.00 
ไมระบุ 6 1.69 
3)ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 184 38.14 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 95 19.59 

เว็บไซต 9 1.86 

จดหมายเชิญ 27 5.57 
ปายโฆษณา 85 17.94 
เสียงตามสาย 36 7.63 

Line ผูบริหาร และท่ีประชุม 16 3.30 

อ่ืนๆ 28 5.98 

 ผู เขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเปน         
รอยละ 58.31 และเพศชายจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 41.41  โดยมีสถานภาพเปนนักศึกษามาก
ท่ีสุด จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 60.00  รองลงมาเปนอาจารย/เจาหนาท่ีจํานวน 84 คน  
คิดเปนรอยละ 23.66  ผูบริหาร จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.58 ประชาชนท่ัวไป จํานวน 11 คน  
คิดเปนรอยละ 3.10 และแขกรับเชิญจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.97 ไมระบุ จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.69 ตามลําดับ 
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 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้     
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.14 รองลงมาไดรับทราบจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 19.59  ไดรับทราบจากปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 17.94  ไดรับทราบ   
จากเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 7.63 ไดรับทราบจากจดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 5.57 ไดรับทราบ
จาก Line ผูบริหาร และท่ีประชุม คิดเปนรอยละ 3.30  ไดรับทราบจากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 1.86 
และไมระบุ คิดเปนรอยละ 5.98 
 

ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานดานตาง ๆ  
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 3.83 0.83 76.68 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.87 0.86 77.35 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.75 0.93 75.04 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.98 1.06 79.55 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.96 0.88 79.15 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.15 0.91 83.10 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.92 0.91 78.48 มาก 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.48 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การใหบริการ
ดานสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องด่ืม) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.10 รองลงมา  
คือ ความเหมาะสมของเสนทางการเดินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.55   
การดูแลดานการปฐมพยาบาลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96  คิดเปนรอยละ 79.15 ความเหมาะสม
ของพิธีการอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.87 คิดเปนรอยละ 77.35 การประสานงาน-เตรียมความพรอม
ของคณะทํางานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83 คิดเปนรอยละ 76.68 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
 

เรื่อง ความถ่ี 

1. สถานท่ีจัดพิธีการไมมีสถานท่ีหลบฝน   11 

2. พิธีการไมเปนไปตามกําหนดการ  7 

3. สถานท่ีนั่งรับประทานอาหารคอนขางนอย  6 

4. เสนทางเดินคอนขางไกล  5 

 
 

2. ผลการประเมินโครงการในสวนของแขกรับเชิญ 
ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของแขกรับเชิญท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ผูตอบแบบสอบถาม 7 100 
เพศ   

ชาย 5 71.43 
หญิง 2 28.57 

ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
จดหมายเชิญ 7 100 

 

ผู เข ารวมโครงการในสวนของแขกรับเชิญท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย  
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 เพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 
 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้ 
จากจดหมายเชิญมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100  
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ตารางท่ี 5  แสดงความพึงพอใจของแขกรับเชิญตอการดําเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 4.86 0.38 97.14 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.43 0.53 88.57 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.29 0.49 85.71 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 4.57 0.53 91.43 มากท่ีสุด 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.86 0.38 97.14 มากท่ีสุด 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.86 0.38 97.14 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.64 0.45 92.86 มากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.86 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การประสานงาน 
เตรียมความพรอมของคณะทํางาน การดูแลดานการปฐมพยาบาล การใหบริการดานสวัสดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับเดียวกันในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.86 คิดเปนรอยละ 97.14 รองลงมา
คือความเหมาะสมของเสนทางการเดิน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.57 คิดเปนรอยละ 91.43  
ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ  
85.71 ตามลําดับ  
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3. ผลการประเมินโครงการในสวนของผูบริหาร 
ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ผูตอบแบบสอบถาม 34 100 
เพศ   

ชาย 22 64.71 
หญิง 12 35.29 

ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  4 7.40 
จดหมายเชิญ 2 3.70 
เสียงตามสาย 1 1.85 
เว็บไซต 30 55.56 
ปายโฆษณา 1 1.85 
Line ผูบริหาร และท่ีประชุม 16 29.64 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 64.71  เพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 35.29  

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงสวนใหญผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามไดรับ
ทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 55.56 ไดรับทราบจาก Line ผูบริหาร  
และท่ีประชุม คิดเปนรอยละ 29.64 ไดรับทราบจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 7.40  
ไดรับทราบจากจดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 3.70 ไดรับทราบจากเสียงตามสายและปายโฆษณา  
คิดเปนรอยละ 1.85 ตามลําดับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจของผูบริหารตอการดําเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉล่ีย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 4.06 0.24 81.18 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.06 0.24 81.18 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.88 0.48 77.65 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 4.03 0.46 80.59 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.97 0.39 79.41 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.47 0.66 89.41 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียภาพรวม 4.08 0.41 81.57 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.57 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การใหบริการ
ดานสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.41 
รองลงมาคือ การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทํางาน และความเหมาะสมของพิธีการ 
อยูในระดับเดียวกันระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.18 ความเหมาะสมของเสนทาง 
การเดินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.59 การดูแลดานการปฐมพยาบาล 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97  คิดเปนรอยละ 79.41 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ 
ลานจอดรถอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.65 ตามลําดับ 
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4. ผลการประเมินโครงการในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ี 
ตารางท่ี 8  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ผูตอบแบบสอบถาม 84 100 
เพศ   

ชาย 29 34.52 
หญิง 55 65.48 

ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  67 65.69 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 1.96 
เสียงตามสาย 3 2.94 
จดหมายเชิญ 4 3.92 
ปายโฆษณา 9 8.82 
เว็บไซต 15 14.71 
อ่ืนๆ 2 1.96 

ผูเขารวมโครงการในสวนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย/เจาหนาท่ี) ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 65.48 และเปนเพศชาย จํานวน 29 คน  
คิดเปนรอยละ 34.52 

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 65.69 รองลงมาคือ จากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 14.71  
ไดรับทราบจากปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 8.82 ไดรับทราบจากเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 2.94 
ไดรับทราบจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.96 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 9  แสดงความพึงพอใจของอาจารย/เจาหนาท่ีตอการดําเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 3.96 0.74 79.29 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.00 0.79 80.00 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.81 0.96 76.19 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 4.12 0.86 82.38 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.06 0.81 81.19 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.33 0.73 86.67 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.05 0.82 80.95 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 80.95 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การใหบริการ 
ดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.67 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเสนทางการเดินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12  คิดเปนรอยละ 
82.38 การดูแลดานการปฐมพยาบาล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.19  
ความเหมาะสมของพิธีการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 การประสานงาน 
-เตรียมความพรอมของคณะทํางานอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.29  
ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81 คิดเปนรอยละ 
76.19 ตามลําดับ  
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5. ผลการประเมินโครงการในสวนของประชาชนท่ัวไป 
ตารางท่ี 10  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ผูตอบแบบสอบถาม 11 100 
เพศ   

ชาย 8 72.73 
หญิง 3 27.27 

ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  1 7.69 
จดหมายเชิญ 11 84.62 
อ่ืนๆ 1 7.69 

 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 8 คน   
คิดเปนรอยละ 72.73 เพศหญิงจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27  
 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการผูเขารวมโครงการรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้
จากจดหมายเชิญ คิดเปน 84.62  ไดรับทราบจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 
7.69 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 11  แสดงความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 4.00 0.45 80.00 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.27 0.65 85.45 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.27 0.47 85.45 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 4.00 0.00 80.00 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.09 0.83 81.82 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.18 0.40 83.64 มาก 

คาเฉล่ียภาพรวม 4.14 0.47 82.73 มาก 
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ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 34.14 คิดเปนรอยละ 82.73 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสม
ของพิธีการ และความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยูในระดับเดียวกันในระดับ 
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.45 รองลงมา คือ การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/
เครื่องดื่ม) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.64 การดูแลดานการปฐมพยาบาลอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.82 การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทํางาน 
และความเหมาะสมของเสนทางการเดิน อยูในระดับเดียวกันในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 
80.00 ตามลําดับ  

6. ผลการประเมินโครงการในสวนของนักศึกษา 
ตารางท่ี 12  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
ผูตอบแบบสอบถาม 213 100 
เพศ   

ชาย 82 38.50 
หญิง 130 61.03 
ไมระบุ 1 0.47 

ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  109 38.38 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 92 32.40 
เว็บไซต 39 13.73 
เสียงตามสาย 5 1.76 
จดหมายเชิญ  3 1.06 
ปายโฆษณา 25 8.80 
อ่ืนๆ 10 3.52 

 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 61.03 เพศชาย จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ไมระบุ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.47 

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญผูเขารวมโครงการรับทราบขาวสารเก่ียวกับ
โครงการนี้จากทราบจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.38 รองลงมา คือ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 32.40 ไดรับทราบจากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 13.73   
ไดรับทราบจากปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 8.80 ไดรับทราบจากเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 1.76  
ไดรับทราบจากจดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 1.06 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 3.52 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 13 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ Mean S.D. 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทํางาน 3.69 0.91 73.90 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.74 0.94 74.74 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.66 0.99 73.15 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.90 1.23 78.03 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.87 0.96 77.46 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.01 1.00 80.28 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.81 1.01 76.26 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81  คิดเปนรอยละ 76.26 

เ ม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจมาเปนอันดับแรก  
คือ การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.01 คิดเปนรอยละ 
80.28 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเสนทางการเดินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 
78.03 การดูแลดานการปฐมพยาบาลอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 คิดเปนรอยละ 77.46  
ความเหมาะสมของพิธีการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74  คิดเปนรอยละ 74.74 การประสานงาน-
เตรียมความพรอมของคณะทํางานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.69 คิดเปนรอยละ 73.90 ความเหมาะสม
ของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 คิดเปนรอยละ 73.15 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 14 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดงานดานตางๆของผูท่ีตอบแบบประเมิน
ประจําป พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) 
 

ประเด็นการประเมิน 

ประจําป พ.ศ. 2560 ประจําป พ.ศ. 2561 รอยละ 

คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 

ภาพรวมความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานดานตางๆ 

3.77 75.46 มาก 3.92 78.48 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

4.00 

1. การประสานงาน-เตรยีมความ
พรอมของคณะทํางาน 

3.78 75.69 มาก 3.83 76.68 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

1.30 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ  3.71 74.30 มาก 3.87 77.35 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

4.11 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/
เวที/ลานจอดรถ 

3.75 75.04 มาก 3.75 75.04 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

0.01 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.80 76.02 มาก 3.98 79.55 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

4.64 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.78 75.69 มาก 3.96 79.15 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

4.57 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม) 

3.80 76.02 มาก 4.15 83.10 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

9.31 
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 สรุปผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานตางๆ พบวา ความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.00 
 เ ม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา  ความพึงพอใจท่ีเ พ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  
คือ การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.31 ความเหมาะสมของเสนทาง
การเดิน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.64 การดูแลดานการปฐมพยาบาล เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.57 ความเหมาะสมของ
พิธีการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.11 การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทํางาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
1.30 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.01 
 
ตารางท่ี 15 รายรับจากการดําเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 12” 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. เงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศล  702,793.75 

 

(ขอมูลจากกองคลัง ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2561) 
 

 สรุปรายได ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ไดรับเงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศลเปน
จํานวนเงิน 702,793.75 บาท 
 

ตารางท่ี 16  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 12” 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. คาใชจาย (ซองแจกบัณฑิต) 2,000.00 
2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล (ศูนยนนทบุรี) 88,590.00 
3. คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมเดินการกุศล  

(กองพัฒนานักศึกษา) 
6,000.00 

รวมท้ังส้ิน 96,590.00 
  

สรุปคาใชจาย ณ  วันท่ี 29 สิงหาคม 2561
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ภาคผนวก 
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ภาพโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ” คร้ังท่ี 12 

ในวันเสารท่ี  25 สิงหาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 
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