
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานประเมินผลโครงการ 
จิตอาสาท าบุญ ตุนความด ีวิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง   
(โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
12-17 มกราคม 2562  
ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
  โครงการจิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง  (โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่
สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน ้าโขงมาตรการกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึงความส้าคัญของคุณค่าภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษา 
บุ คล าก ร  เ กิ ด จิ ตส านึ กกา ร รั บผิ ดชอบต่ อสั ง คม  แล ะรู้ จั ก ปฏิ บั ติ ตน เ พ่ื อปร ะ โยชน์ ส่ ว น รวม 
ได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ซึ่งการติดตามการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

     คณะผู้จัดท า  
 มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

               หน้ำ 
รำยละเอียดโครงกำร          ๑ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร  

 ค าสั่ง                       ๔ 
 แผนการด าเนินงาน/รูปแบบการด าเนินงาน          ๑๒ 
 ตารางการปฏิบัติงาน             ๑๔ 
 ก าหนดการ                       ๑๕ 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร     
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        ๑๕ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        ๑๕ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        ๑๕ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล         ๑๖ 
 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        ๑๖ 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร         ๑๗ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ          ๒๐ 
ภำคผนวก      

 แบบประเมินผลโครงการ                                ๒๑ 
 ภาพกิจกรรม          ๒๓ 

คณะผู้จัดท ำ                             ๒๖ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

รายละเอียด โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ 
 

การด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  
1. นายทรงพล  อินทเศียร   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
4. จิตอาสา 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ  
         กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
         มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าภูมิ
ปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ตัวบ่งชี้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
         ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม สร้างคุณค่า ตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีใน
ท้องถิ่น 
 

หลักการและเหตุผล : 
วัดเป็นสถานที่ส าคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์รวมของคน ในชุมชนที่จะ

ได้พบกันมาทาบุญด้วยกัน รวมสร้างบุญสร้างกุศล สร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทย ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือคนที่มาท าบุญที่วัดไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิดความสกปรก 
 จ านวนคนที่เข้าไปใช้มีมาก แต่ไม่มีบุคลากรที่ท าความสะอาดเพียงพอ ผู้คนที่ขาดจิตสานึกในสังคมไทยมีจ านวน
มาก พ้ืนที่บริเวณรอบๆ วัดที่จัดกิจกรรม มีขยะอยู่บ้างบางบริเวณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้  และต้องการที่จะช่วยเหลือทางวัดในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือให้คนที่มาทาบุญที่วัดได้มีจิตใจที่ดีในการมาท าบุญและเพ่ือบ ารุงพระพุทธศาสนา และศาสน
สถาน ให้คงอยู่กับพวกเราที่เป็นลูกหลานชาวพุทธสืบต่อไป การน านักศึกษาจิตอาสาไปท ากิจกรรมช่วยเหลือด้วย
ก าลังแรงกาย ซึ่งเป็นการเสียสละเวลา เพ่ือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม  

งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความเข้าใจเอ้ือเฟ้ือ หันมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคม และรู้จักปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพ่ือฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกท่ีดีในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2. นักศึกษา และบุคลากรเกิดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : มากกว่า 
100 คน) 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : วัดหนองป่าพง อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 
 
การด าเนินงานโครงการ : 

กิจกรรม/เดือน 
ปี 2561 ปี 2562 

รวมเงิน
(บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

แผนการด าเนินงาน 165,000 
1. ขออนุมัติและจัดท า
โครงการ 

             

2. จัดประชุมเตรียมงาน              
3. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
โครงการ 

             

4. ประสานคณะ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 

             

5. ประชุมสรุปงาน              

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 165,000    165,000 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 80 ร้อยละ 

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 80 ร้อยละ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ :  
การด าเนินงานโครงการจัดให้มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง จ านวนงบประมาณในการ

ด าเนินงานโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 165,000.- บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1. ค่าตอบแทน 18,400.00 บาท 
 1.1 ค่าท าการนอกเวลา(จันทร์ – ศุกร์)  10,000.00 บาท 
 1.2 ค่าท าการนอกเวลา(เสาร์ – อาทิตย)์  8,400.00 บาท 
2. ค่าใช้สอย 109,000.00 บาท 
 2.1 ค่าอาหารว่าง  3,000.00 บาท 
 2.2 ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล  1,000.00 บาท 
 2.3 ค่าอาหารจัดท าโรงทาน  45,000.00 บาท 
 2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000.00 บาท 
 2.5 ค่าอาหารกลางวัน  50,000.00 บาท 
3. ค่าวัสดุ 37,600.00 บาท 
 3.1 ค่าวัสดุอ่ืน  12,600.00 บาท 
 3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  25,000.00 บาท 

รวมงบประมาณ 165,000.00 บาท 
หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

 
วิธีประเมินผลโครงการ :  

มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยได้จัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

- ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะ และ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
การรายงานความก้าวหน้าโครงการ :  

มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

การด าเนินงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ 
 

การด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิถีธรรม 
ณ วัดหนองป่าพง ได้จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการ 

 



5 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
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2. แผนการด าเนินงาน/รูปแบบการด าเนินงาน 
 
กลุ่มที่ 1 ดูแลจัดการขยะ รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ด้านในรั้ว และพ้ืนที่ด้านนอกรั้ว  

๑. รับอุปกรณ์ ที่เต้นท์ของมหาวิทยาลัย  
๒. เดินเก็บขยะในบริเวณวัดทั้งหมดโดยถือถุงด า(ขยะทั่วไป) และ ถุงใส(ขวดพลาสติก)  
๓. เปลี่ยนถุงขยะ ในกรณีขยะเต็มถุงหรือมีปริมาณเศษอาหารมากให้ใช้เชือกฟางมัดปากถุงให้แน่นแล้ววางไว้

ด้านข้างท่ีจุดวางถังขยะได้เลย  
๔. ในกรณีที่พบการทิ้งขยะผิดประเภท เช่น ทิ้งขวดพลาสติกในถุงสีด าให้ท าการแยกจากถุงด าใส่ถุงใส  

 
กลุ่มที่ 2 ดูแลความสะอาดห้องน้ า 

๑. รับอุปกรณ์ ที่เต้นท์ของมหาวิทยาลัย  
๒. ถืออุปกรณ์ไปล้างห้องน้ าตามจุดต่าง ๆ ทั้งหมดในบริเวณวัด  
๓. น าอุปกรณ์มาคืนที่เต้นท์เหมือนเดิมหลังจากท าความสะอาดเสร็จแล้ว  

 
กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง  

ช่วยแม่ครัวท างานต่าง ๆ ที่โรงครัวกลาง เช่น ล้างจาน หั่นหม ูหั่นผัก สับมะละกอ แกะหอม แกะ
กระเทียม งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
กลุ่มที่ 4 งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ตารางการปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง 
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4. ก าหนดการงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชาประจ าปี 
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การติดตามประเมินผล โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี 
วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน มีจ านวนขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 150 คน โดยคิด 15% จากประชากร ทั้งนี้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้วิธีการใช้
เกณฑ์ หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ านวนประชากร     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิต

อาสาท าบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็น
เนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ สถานะ และสังกัด   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ได้รับจาก

การร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสา
ท าบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบสอบถามให้กับ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมโครงการฯ ในสถานที่จัดกิจกรรม คือ วัดหนองป่าพง 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12 – 17 มกราคม 2562 สถานที่และเวลาการจัด
โครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ     
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert ) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี(่Frequency)  และหาค่าร้อยละ(Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
 
 
 
 
 

ช้ันจ ำนวนระดับ
ดคะแนนต  ำสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

๕
๑ -๕ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุน
ความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุม
เนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ 2) ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง
สามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(n=240) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ   
  1. ชาย 59 24.58 
  2. หญิง 181 75.42 

รวม 240 100.00 
สถานะ   
  1. นักศึกษา 208 86.67 
 2. อาจารย์ 2 0.83 
 3. เจ้าหน้าที่/บุคลากร 30 12.50 

รวม 240 100.00 
สังกัด   
 1. คณะเกษตรศาสตร์ 43         17.92  
 2. คณะเภสัชศาสตร์ 1           0.42  
 3. คณะนิติศาสตร์ 26         10.83  
 4. คณะบริหารศาสตร์ 20           8.33  
 5. คณะรัฐศาสตร์ 20           8.33  
 6. คณะวิทยาศาสตร์ 57         23.75  
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3           1.25  
 8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3           1.25  
 9. คณะศิลปศาสตร์ 12           5.00  
 10. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 37         15.42  
 11. ส านักงานอธิการบดี 13           5.42  
 12. ส านักวิทยบริการ 5           2.08  

รวม 240 100.00 
 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 75.42 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานะนักศึกษา 
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จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมามีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่/บุคลากร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 
รองลงมาสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 
240 คน 
 

2. ประเมินระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 

ประเด็นค าถาม 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

รวม 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด รวม 

1. ท่านมีจิตส านกึการ
รับผิดชอบต่อสังคมและรู้จัก
ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

1 0 10 93 136 240 0.42 - 4.17 38.75 56.67 100.00 

2. ท่านได้ฝึกฝนทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน ์

1 0 10 82 147 240 0.42 - 4.17 34.17 61.25 100.00 

3. กิจกรรมนี้เป็นงานจิตอาสา
ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนา
ยกระดับจิตใจ 

1 0 10 76 153 240 0.42 - 4.17 31.67 63.75 100.00 

4. ท่านได้รับความรู้และเกิด
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ว่ามีประโยชน์และสรา้งคุณค่า
ทางจิตใจได้ 

2 3 12 103 120 240 0.83 1.25 5.00 42.92 50.00 100.00 

5. ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจที่
จะอยู่รว่มกันอย่างสันติภายใต้
ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 12 87 139 240 0.42 0.42 5.00 36.25 57.92 100.00 

6. ความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการจัดกจิกรรมนี ้

1 1 15 85 138 240 0.42 0.42 6.25 35.42 57.50 100.00 

 
ความหมายของการแปลค่าระดับความคิดเห็น 
 

 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.51 0.620 มากที่สุด 

2. ท่านได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

4.56 0.618 มากที่สุด 

3. กิจกรรมนี้เป็นงานจิตอาสาที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนายกระดับ
จิตใจ 

4.58 0.615 มากที่สุด 

4. ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

4.40 0.719 มากที่สุด 

5. ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 

4.51 0.653 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ 4.49 0.672 มากที่สุด 
  

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.49 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.672 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ กิจกรรมนี้เป็นงาน
จิตอาสาที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนายกระดับจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.615 
รองลงมา คือ ได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.618 จากข้อมูลการตอบแบบประเมินโครงการจ านวนทั้งหมด 240 คน 
 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิถี
ธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. กิจกรรมนี้ ดีมากอยากให้จัดต่อไป 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แบบนี้ทุกปี 
3. ท าให้เกิดความมือร่วมใจทุกคณะหน่วยงาน 
4. อยากไห้มีเวลาท ากิจกรรมมากกว่านี้/ระยะเวลาน้อยเกินไป ส่งผลให้ท ากิจกรรมจิตอาสายังไม่ครบ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. อยากให้ ซุ้มท่ีมาแจกอาหารน าอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติมาเอง 
2. วัดควรใส่ใจเรื่องความสะอาดมากกว่านี้ 
3. ไม่อยากให้มีรถยนต์ขี่เข้ามาในบริเวณวัด เพราะอาจท าให้จราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุได ้
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี 
วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
กลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เครื่องมือที่ใช้งานใน
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือแบบประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสา
ท าบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง สร้างข้ึนตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 75.42 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี สถานะนักศึกษา จ านวน 208 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมามีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่/บุคลากร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองลงมาสังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 240 คน 

2. ผู้ เข้าร่วมงานทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.49 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.672 ซึ่งหากท าการจัดเรียงล าดับความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อันดับ 1 คือ กิจกรรมนี้เป็นงาน
จิตอาสาที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนายกระดับจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.615 
รองลงมา คือ ได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.618 จากข้อมูลการตอบแบบประเมินโครงการจ านวนทั้งหมด 240 คน 
 

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย : เป้าหมายร้อยละ 80 

ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 89.83 
(ระดับ4.49 คะแนน) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
240 คน ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ (มากกว่า ๑๐๐ 
คน) : เป้าหมายร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (นักศึกษา) จ านวน ๑,๒๑๖ คน 
ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมาย 
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ภาคผนวก  
1. แบบประเมินผลโครงการ 
 

แบบสอบถามประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 256๒ : จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิถี
ธรรม ณ วัดหนองป่าพงส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

.................................................... 
ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ      ชาย        หญิง 
2. สถานะ 

      นักศึกษา     เจ้าหน้าที่/บุคลากร 
      อาจารย์   
      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................................................... 

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นข้อคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ท่านมีจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักปฏิบัติตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

     

2. ท่านได้ฝึกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่มและได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

     

3. กิจกรรมนี้เป็นงานจิตอาสาที่ท าให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนา
ยกระดับจิตใจ 

     

4. ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

     

5. ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 

     

6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้      
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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2. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นางธัญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
2. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

1. นางสาววาสนา สะอาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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