
 

 

รายงานประเมนิผลโครงการเดนิการกุศล 
ราชมงคลสุวรรณภูมิสมัพนัธ ์ครัง้ที ่13 



คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดำเนินการจัดโครงการเดินการกุศล “ราชมงคล
สุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 13” วันเสารท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และรายไดจากการเดินการกุศลครั้งนี้ จะนำข้ึน
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสรางความสามัคคีในดำเนินกิจกรรมรวมกันระหวาง
คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา สวนราชการตางๆ และประชาชนท่ัวไป  

รายงานฉบับนี้จัดทำข้ึน โดยรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในการดำเนินการจัดโครงการฯ และประเมิน
ข้ันตอนการดำเนินงานรวมถึงขอเสนอแนะ ท้ังนี้เพ่ือนำผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาและปรับปรุง 
การดำเนินงานในครั้งถัดไป  

 
 กุมภาพันธ 2563 

     จัดทำโดย 
คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

 หนา 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
ผลการประเมินโครงการเดินการกุศล 

- ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลในภาพรวม 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของแขกรับเชิญ 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของผูบริหาร 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ี  
- ผลการประเมินโครงการในสวนของประชาชนท่ัวไป 
- ผลการประเมินโครงการในสวนของนักศึกษา 

รายรับและคาใชจายในการดำเนินโครงการ 
ภาคผนวก 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการดำเนินงานดานตางๆ 
ตารางท่ี 3 แสดงขอเสนอแนะ 
ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของแขกรับเชิญท่ีตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจของแขกรับเชิญตอการดำเนินงานดานตางๆ  
ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจของผูบริหารตอการดำเนินงานดานตางๆ  
ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ีตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 9 แสดงความพึงพอใจของอาจารย/เจาหนาท่ีตอการดำเนินงานดานตาง  ๆ 
ตารางท่ี 10  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 11  แสดงความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานดานตางๆ 
ตารางท่ี 12  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 13  แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดำเนินงานดานตางๆ  
ตารางท่ี 14 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดงานดานตางๆ ของผูท่ีตอบแบบ          

ประเมิน ประจำป พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563 
ตารางท่ี 15  ตารางเปรียบเทียบขอเสนอแนะในการจัดงานดานตางๆ ของผูตอบแบบประเมิน 
              ประจำป พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563 
ตารางท่ี 16 แสดงรายรับจากการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล“ราชมงคลสุวรรณภูมิ

สัมพันธ ครั้งท่ี 13”  
ตารางท่ี 17  แสดงคาใชจายในการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิ

สัมพันธ ครั้งท่ี 13”  
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
การประเมินโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธครั้งท่ี 13” 

วันเสารท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา  

 

 

 จากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดำเนินการจัดโครงการเดินการกุศล
“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี13”และไดรับเกียรติจากศาสตราจารยพิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนประธานพิธีเปดกิจกรรมเดินการกุศล 
“ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 13” โดยมีผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดโครงการ 
เพ่ือเปนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
และรายไดจากการเดินการกุศลครั้งนี้จะนำทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมท้ัง 
เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
และสรางความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา สวนราชการตางๆ 
และประชาชนท่ัวไป และในการเดินการกุศลในครั้งนี้มีการดำเนินงานแจกแบบประเมินเปนการ
ประเมินโครงการเดินการกุศล โดยประโยชนของการประเมินผลครั้งนี้เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไข 
การจัดโครงการในครั้งถัดไป โดยการประเมินผลในครั้งนี้เปนการสังเกตบรรยากาศและสภาพแวดลอม
โดยรวมในบริเวณการจัดงานและสุมตัวอยางเพ่ือสัมภาษณผูรวมโครงการจำนวน 450 คน ไดรับ
แบบสอบถามคืน จำนวน 381 ชุด คิดเปนรอยละ 84.67 และดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน 
ดวยโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลพบวา ผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 263 คน คิดเปนรอยละ 69.03 และเพศชาย จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 
30.97 โดยมีสถานภาพเปนนักศึกษามากท่ีสุด จำนวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.59 รองลงมา 
เปนอาจารย/เจาหนาท่ี จำนวน 124 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ผูบริหาร จำนวน 29 คน คิดเปน 
รอยละ 7.61 แขกรับเชิญ 11 คน คิดเปนรอยละ 2.89 ประชาชนท่ัวไป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
2.36 ในสวนของการรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงตอบไดหลายแหลง ซ่ึงสวนใหญรับทราบ
ขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.28 รองลงมาไดรับ
ทราบนักศึกษามหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 24.95 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 22.31 ปายโฆษณา คิดเปน
รอยละ 8.52 จดหมายเชิญ 7.30 เสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 2.03 และหนังสือเวียนในมหาวิทยาลัย 
คิดเปนรอยละ 0.61 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ  
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกรายการ คาเฉลี่ย 3.95 คิดเปนรอยละ 79.03 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียด     
แตละรายการ พบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.74 
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รองลงมา คือ การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทำงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปน
รอยละ 80.63 ปฐมพยาบาลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.74 ความเหมาะสม 
ของพิธีการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.47 ความเหมาะสมของเสนทางอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 คิดเปนรอยละ 74.46 และการใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) 
คาเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.16 ตามลำดับ  
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ผลการประเมินโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 13” 
วันเสารท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ดำเนินการประเมินผล 
โดยการสังเกตบรรยากาศและสภาพแวดลอมโดยรวมในบริเวณการจัดงาน และสุมสัมภาษณผูรวม
โครงการ จำนวน 450 คน โดยแบงลักษณะของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก  

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

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

เกณฑในการพิจารณา ชวงของคะแนนเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีเขารวมโครงการ 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 381 100 

1)เพศ     

ชาย 118 30.97 

หญิง 263 69.03 

2)สถานภาพ 
  

แขกรับเชิญ 11 2.89 

ผูบริหาร 29 7.61 
อาจารย/เจาหนาท่ี 124 32.55 

ประชาชนท่ัวไป 9 2.36 

นักศึกษา 208 54.59 

3)ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 169 34.28 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 123 24.95 

เสียงตามสาย 10 2.03 

จดหมายเชิญ 36 7.30 
เว็บไซต 110 22.31 
ปายโฆษณา 42 8.52 

หนังสือเวียนในมหาวิทยาลัย 3 0.61 

 ผู เขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 263 คน คิดเปน         
รอยละ 69.03 และเพศชายจำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.97 โดยมีสถานภาพเปนนักศึกษา 
มากท่ีสุด จำนวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.59 รองลงมาเปนอาจารย/เจาหนาท่ี จำนวน 124 คน  
คิดเปนรอยละ 32.55 ผูบริหาร จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.61 แขกรับเชิญจำนวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.89 และประชาชนท่ัวไป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.36 ตามลำดับ 

 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.28 รองลงมาไดรับทราบจากนักศึกษามหาวิทยาลัย  
คิดเปนรอยละ 24.95 ไดรับทราบจากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 22.31 ไดรับทราบจากปายโฆษณา  
คิดเปนรอยละ 8.52 ไดรับทราบจากจดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 7.30 ไดรับทราบจากเสียงตามสาย 
คิดเปนรอยละ 2.03 และหนังสือเวียนในมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 0.61 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการดำเนินงานดานตาง ๆ  
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย รอยละคาเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 4.03 80.63 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.97 79.47 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.04 80.74 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.72 74.46 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.99 79.74 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.96 79.16 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.95 79.03 มาก 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.95 คิดเปนรอยละ 79.03 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา 
ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.74 รองลงมาคือ การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทำงาน
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.63 ดานการปฐมพยาบาลอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.99  คิดเปนรอยละ 79.74 การดูแล ความเหมาะสมของพิธีการอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.97  
คิดเปนรอยละ 79.47 การใหบริการดานสวัสดิการ(อาหาร/เครือ่งดื่ม) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96 
คิดเปนรอยละ 79.16 และความเหมาะสมของเสนทางการเดินอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 คิดเปน
รอยละ 74.46  ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

เร่ือง ความถี่ 

1. ดานความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 
- ระยะทางไกล ควรเดินในบริเวณมหาวิทยาลยั หรือสวนสาธารณะ (ความถ่ี 15) 
- อยากใหมีการจัดกิจกรรมเดินการกุศลทุกป (ความถ่ี 8) 
- ควรจัดการว่ิงการกุศล (ความถ่ี 5) 
  

28 

2. ดานการใหบริการดานสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องดืม่) 
- ควรใหผูเขารวมเดินการกุศลรับประทานอาหารไดเลยโดยไมตองรอรบัประทานพรอมกัน 

(ความถ่ี 8) 
- ควรเพ่ิมจดุบริการน้ำดื่มใหแกผูเดนิการกุศล (ความถ่ี 6) 
  

14 

 ผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็นโดยใหขอเสนอแนะ คือ ดานความเหมาะสมของเสนทาง
การเดิน ในการจัดกิจกรรมเดินการกุศลในครั้งนี้มีระยะทางในการเดินคอนขางไกล มีขอเสนอแนะ 
ควรเดินในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือสวนสาธารณะ อยากใหมีการจัดกิจกรรมเดินการกุศลทุกป และ
ควรใหมีการจัดการวิ่งการกุศล จึงทำใหความถ่ีในภาพรวมของความเหมาะสมสถานท่ีมีความถ่ีเทากับ 28 
รองลงมา คือ ดานการใหบริการดานสวัสดิการ(อาหาร/เครื่องดื่ม) ควรใหผูเขารวมเดินการกุศล
รับประทานอาหารไดเลยหลังเสร็จสิ้นการเดิน โดยไมตองรอรับประทานพรอมกัน และควรเพ่ิมจุดบริการ 
น้ำดื่มใหแกผูเดินการกุศล ความถ่ีเทากับ 14  

2. ผลการประเมินโครงการในสวนของแขกรับเชิญ 
ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของแขกรับเชิญท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป 
 

จำนวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

11 100 

เพศ   
ชาย 10 90.91 
หญิง 1 9.09 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
จดหมายเชิญ 11 100 

ผู เข ารวมโครงการในสวนของแขกรับเชิญ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย  
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.91 เพศหญิง จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 

 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้  
จากจดหมายเชิญมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100  
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ตารางท่ี 5  แสดงความพึงพอใจของแขกรับเชิญตอการดำเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 3.64 72.73 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.73 74.55 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.18 83.64 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.91 78.18 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.36 87.27 มากท่ีสุด 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.09 81.82 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.98 79.70 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.70 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การดูแล 
ดานการปฐมพยาบาล ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.27 รองลงมา คือ ความเหมาะสม
ของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.64  
การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 81.82  
ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.18 ความเหมาะสม
ของพิธีการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 คิดเปนรอยละ 74.55 และการประสานงาน-เตรียมความพรอม
ของคณะทำงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 คิดเปนรอยละ 72.73 ตามลำดับ  
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3. ผลการประเมินโครงการในสวนของผูบริหาร 
ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 

จำนวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

29 100 

เพศ   
ชาย 17 58.62 
หญิง 12 41.38 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 24 55.81 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 4.65 
เสียงตามสาย 2 4.65 
จดหมายเชิญ 6 13.95 
เว็บไซต 6 13.95 
ปายโฆษณา 3 6.98 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 58.62 เพศหญิง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.38  

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการ ซ่ึงสวนใหญผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามไดรับ
ทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 55.81 รองลงมา 
จดหมายเชิญ และเว็บไซต คิดเปนรอยละ 13.95 ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 6.98 นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย และเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 4.65 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 7  แสดงความพึงพอใจของผูบริหารตอการดำเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 4.38 87.59 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.00 80.00 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.28 85.52 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.90 77.93 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.31 86.21 มากท่ีสุด 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 4.31 86.21 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.20 83.91 มาก 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 83.91 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ การประสานงาน 
-เตรียมความพรอมของคณะทำงาน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.59 
รองลงมา คือ การดูแลดานการปฐมพยาบาล และการใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม)  
อยูในระดับเดียวกันระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.21 ความเหมาะสมของสถานท่ี
จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.52 ความเหมาะสม
ของพิธีการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 และความเหมาะสมของเสนทาง 
การเดิน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 77.93 ตามลำดับ  
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4. ผลการประเมินโครงการในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ี 
ตารางท่ี 8  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของอาจารย/เจาหนาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป 
 

จำนวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

124 100 

เพศ   
ชาย 25 20.16 
หญิง 99 79.84 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 89 56.33 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 1.27 
เสียงตามสาย 3 1.90 
จดหมายเชิญ 18 11.39 
เว็บไซต 36 22.78 
ปายโฆษณา 7 4.43 
หนังสือเวียนในมหาวิทยาลัย 3 1.90 

ผูเขารวมโครงการในสวนของบุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย/เจาหนาท่ี) ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 79.84 และเปนเพศชาย จำนวน 25 คน  
คิดเปนรอยละ 20.16 

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 56.33 รองลงมาคือ จากเว็บไซต คิดเปนรอยละ 22.78  
จดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 11.39 ไดรับทราบจากปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 4.43 ไดรับทราบ 
จากเสียงตามสาย และหนังสือเวียนในหาวทิยาลัย คิดเปนรอยละ 1.90 และไดรับทราบจากนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 1.27 ตามลำดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมินผลโครงการเดินการกุศล“ราชมงคลสุวรรณภูมสิัมพันธครั้งท่ี 13” | 11 
 
 

ตารางท่ี 9  แสดงความพึงพอใจของอาจารย/เจาหนาท่ีตอการดำเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 4.11 82.26 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 4.10 81.94 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 4.15 83.06 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.90 78.06 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 4.06 81.29 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.98 79.68 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.05 81.05 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 คิดเปนรอยละ 81.95 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสม 
ของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.06 รองลงมา 
คือ การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทำงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 
82.26 ความเหมาะสมของพิธีการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 81.94 การดูแล 
ดานการปฐมพยาบาล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.29 การใหบริการดานสวัสดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม)  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.68 ความเหมาะสมของเสนทาง
การเดิน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.06  ตามลำดับ  
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5. ผลการประเมินโครงการในสวนของประชาชนท่ัวไป 
ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 

จำนวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

9 100 

เพศ   
ชาย 5 55.56 
หญิง 4 44.44 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  7 77.78 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 22.22 

 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จำนวน 5 คน   
คิดเปนรอยละ 55.56 เพศหญิงจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 

 การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการผูเขารวมโครงการรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการนี้
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเปน 77.78 ไดรับทราบจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คิดเปน 
รอยละ 22.22 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 11  แสดงความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 3.44 68.89 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.89 77.78 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.78 75.56 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.22 64.44 ปานกลาง 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.78 75.56 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.89 77.78 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.67 73.33 มาก 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67 คิดเปนรอยละ 73.33 
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เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเหมาะสม
ของพิธีการ และความเหมาะสมของการใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับ
เดียวกันในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89 คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสถานท่ี 
จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ และการดูแลดานการปฐมพยาบาล อยูในระดับเดียวกันในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.78 คิดเปนรอยละ 75.56 การประสานงาน-เตรียมความพรอมของคณะทำงาน อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.44 คิดเปนรอยละ 68.89 และความเหมาะสมของเสนทางการเดิน อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.22 คิดเปนรอยละ 64.44 ตามลำดับ  

6. ผลการประเมินโครงการในสวนของนักศึกษา 
ตารางท่ี 12  แสดงขอมูลท่ัวไปในสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลท่ัวไป 
 

จำนวน รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

208 100 

เพศ   
ชาย 61 29.33 
หญิง 147 70.67 

ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  49 18.01 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 117 43.01 
เสียงตามสาย 5 1.84 
จดหมายเชิญ 1 0.37 
เว็บไซต 68 25.00 
ปายโฆษณา 32 11.76 

 

 ผูเขารวมโครงการในสวนของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 147 คน 
คิดเปนรอยละ 70.67 เพศชาย จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 29.33  

การรับทราบขาวสารเก่ียวกับโครงการสวนใหญผูเขารวมโครงการรับทราบขาวสารเก่ียวกับ
โครงการนี้จากทราบจาก นักศึกษาของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 43.01 รองลงมา คือ เว็บไซต  
คิดเปนรอยละ 25.00 บุคลากรของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 18.01 ปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 
11.76 เสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 1.84 และจดหมายเชิญ คิดเปนรอยละ 0.37 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดำเนินงานดานตางๆ 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ คาเฉลี่ย 
รอยละ
คาเฉลี่ย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การประสานงาน-เตรยีมความพรอมของคณะทำงาน 3.98 79.62 มาก 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ 3.91 78.27 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 3.93 78.65 มาก 

4. ความเหมาะสมของเสนทางการเดิน 3.59 71.83 มาก 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.88 77.60 มาก 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดืม่) 3.88 77.60 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.86 77.26 มาก 
 

ความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86  คิดเปนรอยละ 77.26 

เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจมาเปนอันดับแรก คือ การประสานงาน 
-เตรียมความพรอมของคณะทำงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.62 รองลงมา  
คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 คิดเปนรอยละ 78.65 
ความเหมาะสมของพิธีการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.27 การดูแลดานการปฐมพยาบาล 
และการใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เครื่องดื่ม) อยูในระดับเดียวกันระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88  
คิดเปนรอยละ 77.60 และความเหมาะสมของเสนทางการเดิน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 คิดเปน
รอยละ 71.83 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 14 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการจัดงานดานตางๆของผูท่ีตอบแบบประเมิน
ประจำป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) 

ประเด็นการประเมิน 

ประจำป พ.ศ. 2561 ประจำป พ.ศ. 2563 รอยละ 

คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 

ภาพรวมความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงานดานตางๆ 

3.92 78.48 มาก 3.95 79.03 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

0.70 

1. การประสานงาน-เตรยีมความ
พรอมของคณะทำงาน 

3.83 76.68 มาก 4.03 80.63 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

5.15 
 

2. ความเหมาะสมของพิธีการ  3.87 77.35 มาก 3.97 79.74 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

3.09 

3. ความเหมาะสมของสถานท่ี 
จัดงาน/เวที/ลานจอดรถ 

3.75 75.04 มาก 4.04 80.74 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

7.60 

4. ความเหมาะสมของเสนทาง 
การเดิน 

3.98 79.55 มาก 3.72 74.46 มาก 
ลดลงรอยละ 

-6.40 

5. การดูแลดานการปฐมพยาบาล 3.96 79.15 มาก 3.99 79.74 มาก 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 

0.75 

6. การใหบริการดานสวัสดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม) 

4.15 83.10 มาก 3.96 79.16 มาก 
ลดลงรอยละ 

-4.74 

หมายเหตุ : ในป พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไมไดจัดโครงการเดินการกุศล 

 สรุปผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการดำเนินงานดานตางๆ พบวา ความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงานดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.70 
 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแตละรายการพบวา ความพึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสม
ของสถานท่ีจัดงาน/เวที/ลานจอดรถ เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.60 การประสานงาน-เตรียมความพรอม 
ของคณะทำงาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.15 ความเหมาะสมของพิธีการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.09 การดูแล 
ดานการปฐมพยาบาล เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.75 ความพึงพอใจลดลง คือ การใหบริการดานสวัสดิการ 
(อาหาร/เครื่องดื่ม) ลดลงรอยละ 4.74 และความเหมาะสมของเสนทางการเดิน ลดลงรอยละ 6.40 
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ตารางท่ี 15 ตารางเปรียบเทียบขอเสนอแนะในการจัดงานดานตางๆ ของผูท่ีตอบแบบประเมิน
ประจำป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) 

ประจำป พ.ศ.2561 ประจำป พ.ศ.2563 

(ศูนยนนทบุรี) ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  

1. ดานความเหมาะสมของเสนทางการเดิน  

1) เสนทางเดินคอนขางไกล  
ความถ่ีเทากับ 5 

1) ระยะทางไกล ควรเดินในบริเวณมหาวิทยาลัย  
หรือสวนสาธารณะ ความถ่ีเทากับ 15  

2. ดานการใหบริการดานสวัสดิการ (อาหาร/เคร่ืองด่ืม)  

 -  2) หลังเดินเสริ้นสิ้นแลว ควรใหผูเขารวมเดินการกุศล
รับประทานอาหารไดเลยโดยไมตองรอรับประทานพรอมกัน  
ความถ่ีเทากับ 8  

 -  3) ควรเพ่ิมจุดบริการน้ำดืม่ใหแกผูเดินการกุศล  
ความถ่ีเทากับ 6  

3. ดานความเหมาะสมของพิธีการ  

2) พิธีการไมเปนไปตามกำหนดการ  
ความถ่ีเทากับ 7  

4) พิธีการไมเปนไปตามกำหนดการ  
ความถ่ีเทากับ 4 

4. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน/เวที/ลานจอดรถ 

3) สถานท่ีจัดพิธีการไมมีสถานท่ีหลบฝน  
ความถ่ีเทากับ 11  

  -  

4) สถานท่ีน่ังรับประมานอาหารคอนขางนอย  
ความถ่ีเทากับ 6  

  -  
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ตารางท่ี 16 รายรับจากการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 13” 
 

รายการ 
 

จำนวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศล  479,278.25 
รวมรายรับท้ังสิ้น 479,278.25 

 

(ขอมูลจากกองคลัง ณ วันท่ี 29 มกราคม 2563) 
 

 สรุปรายได ณ วันท่ี 29 มกราคม 2563 ไดรับเงินสนับสนุนจากการจัดโครงการเดินการกุศลเปน
จำนวนเงิน 479,278.25 บาท 
 

ตารางท่ี 17 คาใชจายในการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ ครั้งท่ี 13” 
 

รายการ 
 

จำนวนเงิน 

1. คาใชจายในการจัดประชุมเตรียมความพรอม 
การจัดโครงการเดินการกุศล 

2,520.00 

2. คาใชจายวัสดุในการจัดโครงการเดินการกุศล 99,010.05 
3. คาอาหารและเครื่องดื่ม 49,315.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 150,845.05 

จำนวนเงินคงเหลือสุทธ ิ 328,433.20 
 

หมายเหตุ : สรุปคาใชจาย ณ  วันท่ี 29 มกราคม 2563
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ภาพโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ” คร้ังที่ 13 

ในวันเสารที่ 18 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
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