
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 
 
 

วันพฤหัสบดี ท่ี 25กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ศาลาการเปรียญวัดสุนทรนิวาส  ตำบลห้วยม้า  

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่



คำนำ 
 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นเมื่อ   วัน
พฤหัสบดี ที่ 25กุมภาพันธ2์564ณ ศาลาการเปรียญวัดสุนทรนิวาส  หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม้า       
อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น 
 

 ในโอกาสนี้ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุก
ท่าน ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไวเ้ป็นอย่างดี 
 
 
 

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้อนุมัติใหแ้ผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้จัดทำโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูก
จิตสำนึก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน ไดเ้ข้าวัดปฏิบัติธรรม  และลด ละ เลิกอบายมุก 
 
  ผลการประเมินการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผลจากความพึง
พอใจของผู้อบรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก  ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจำนวน  55  คน  
สามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนจำนวน  55 คน พบว่า 
 
ส่วนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  55 คน  อธิบายได้ดังนี้-. 
 

- เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย ผู้หญิงจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.91   ผู้ชายจำนวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 

 
- อายุผู้เข้าอบรมมีอายุอยู่ระหว่าง51ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.45รองลงมาอายุ41 – 50ปี   จำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.36   รองลงมา      อายุ 31 - 40 ปี  
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55และน้อยที่สุดอายุ 21 - 30ปี  จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 3.64 
 
ส่วนที่ 2ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
1. ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.87  (ข้อ 1.2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89(ข้อ 1.3) การใช้เวลา ตามท่ีกำหนดไว้ ค่าเฉลี่ย  4.87และน้อยที่สุดการตอบ
แบบสอบถามในการเข้าร่วมโครงการ (ข้อ 1.1) การถ่ายทอดให้ความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย  4.84 

2. ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ความรู้ 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.83  สรุปว่ากระบวนการขั้นตอนการให้ความรู้  (ข้อ 2.3) ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.87  รองลงมา (ข้อ 2.4) การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม ค่าเฉลี่ย  
4.85  (ข้อ 2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าเฉลี่ย  4.84 และน้อยที่สุดการตอบแบบสอบถามใน
การเข้าร่วมโครงการ (ข้อ 2.2) ความเหมาะสมของสถานที่  ค่าเฉลี่ย  4.76 
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3. ระดับความพึงพอใจด้านอำนวยความสะดวก 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านอำนวยความสะดวกในภาพรวม มีระดับความพึง
พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.85  สรปุว่าด้านอำนวยความสะดวก (ข้อ 3.2) อาหาร เครื่องดื่มและสถานที่ 
มากท่ีสุดค่าเฉลี่ย 4.85  รองลงมา (ข้อ 3.1) เจ้าหน้าที่สนับสนุน  ค่าเฉลี่ย  4.84 

4. ระดับคุณภาพการให้บริการ 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในภาพรวม มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.86 สรุปว่าคุณภาพการให้บริการ(ข้อ 4.5) ประโยชน์ที่ท่านได้รับจาก
โครงการ/กิจกรรม  มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.89  รองลงมา(ข้อ 4.1) ท่านได้รับความรู้แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากโครงการ  ค่าเฉลี่ย 4.87 เท่ากันกับ(ข้อ 4.3) สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/
กิจกรรมครั้งนี้ตรงความคาดหวังของท่านหรือไม่  ค่าเฉลี่ย 4.87  น้อยทีสุ่ดและน้อยที่สุดการตอบ
แบบสอบถามในการเข้าร่วมโครงการ   (ข้อ 4.2) ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน  ค่าเฉลี่ย  4.84และ(ข้อ 4.4) โครงการ/กิจกรรมนี้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของท่านค่าเฉลี่ย 4.84 

5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมโครงการ/กิจกรรม 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม      
มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.89 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

- สิ่งที่ผู้เข้าอบโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจมากท่ีสุดในการดมตาม ดำเนินงานตาม
โครงการ ดังกล่าว มากท่ีสุดคือ  

1. ด้านวิทยากร คือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ความรู้ คือ การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม   
3. ด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมคือ และ

ความพร้อมของ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม  
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้สามารถคือ นำความรู้ที่ไดจ้ากโครงการ/กิจกรรมนั้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน 
 

- สิ่งที่ผู้เข้าอบรมตามโครงการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในการดำเนินงานตามโครงการคือ 
1. ด้านวิทยากรคือการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจสามารถบอกประโยชน์และข้อดีได้คือ 
3. ด้านสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมคือ 

 
 

- สิ่งที่ผู้เข้าอบรมตามโครงการมีข้อเสนอแนะ คือ  
 -ไม่มี



3 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 

ในวันพฤหัสบดี ที2่5เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2564เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ศาลาการเปรียญวัดสุนทรนิวาส  ตำบลหวยม้า  อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 

********************************** 
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 (มาตรา 67) (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองบุคคลตั้งแต่เด็ก นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศล้วนแต่เกิด
ปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหา
ได้ ก็จะทำให้สภาพจิตใจมีความเสื่อมลง มีความเครียดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ตามมา   

 การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นส่วนสำคัญที่จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาศาสนามาปรับใช้
ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและมีความรอบคอบเพ่ือให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลประกอบกับวันที่  26  
กุมภาพันธ์ 2564 เป็น  วันมาฆบูชาการบูชาในวันเพ็ญ วันขึ้น  15 ค่ำ เดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณของ
พระพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญภาวนา ในวันสำคัญดังกล่าว จึงเป็นการที่สมควรอย่างยิ่งที่
พุทธศาสนิกชนจะได้ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ
ธรรมในวิถีชีวิตปลูกจิตสำนึก  น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
พระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำ “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก” ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑.  เพ่ือส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 ๓.๒.  เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร 
 ๓.3.  เพ่ือปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันลด  ละ เลิกอบายมุข  

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยม้า  ประชาชนในตำบลห้วยม้า จำนวน 50  คน 

 เชิงคุณภาพ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการนำหลักธรรมที่ได้รับการอบรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
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5. วิธีดำเนินการ 

๑. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
๓. จัดเตรียมสถานที่จัดงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  

    1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
    2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภาวนาสมาธิ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เล็งเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น
การเข้าร่วมกับประชาชนในตำบลห้วยม้า  
    3. การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ 

6.  งบประมาณดำเนินการ   
 - ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า แผนงานการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน   
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เกี่ยวดับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 170 งบประมาณที่ตั้ง
ไว้จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ดังนี้ 

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร จำนวน  50 คนๆละ 50 บาท 
     เป็นเงิน2,500บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร (เช้า-บ่าย) จำนวน 2 มื้อๆละ 25บาท

 จำนวน  50  คน      เป็นเงิน2,500บาท 
3.ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน   5  ชั่วโมงๆ 600บาท      เป็นเงิน     3,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  เป็นเงิน600บาท 

             - ขนาด 1*4 เมตร ป้ายละ 600 บาท  
 5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์(กระเป๋าเอกสารพร้อมเอกสาร) จำนวน 50 ชุด ๆละ 28 บาท 
                เป็นเงิน    1,400 บาท 
                      (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  10,000 บาท 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  - วันพฤหัสบดี ที่  25  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

8. สถานที่ดำเนินการ 
  ณ วัดสุนทรนิวาส หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยม้า  ประชาชนในตำบลห้วยม้าผู้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก ประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ตำ่กว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันไดเ้ข้าวัดปฏิบัติธรรม  
ลด  ละ เลิกอบายมุข 
 
11.การประเมินผล 
 
 จะประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกจากการฝึกอบรมรวมทั้ง
ประเมินจากพฤติกรรม และปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
 
การประเมินผลโครงการ 

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

2. ขอบเขตของการประเมิน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน55คน ได้แกผู่้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยม้า  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ประชาชนในตำบลห้วยม้า 
3. วิธีการดำเนินการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการดังนี้ 

  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม แบบสเกลประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง 
ออกเป็น3 ตอน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการ
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  3.2 วิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ดำเนินการดังนี้ 
   ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าความถี่ 
    จำนวนและค่าร้อยละ 
   ส่วนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการ
      วิเคราะห์หาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ส่วนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะโดยวิเคราะห์เนื้อหา 
  3.3 การแปลผลข้อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 – 4.49 ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.49 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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สรุปรายงานความพึงใจผลการดำเนินงาน 

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แก่ได้เพศอายุ   
 ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามข้อมูลทั่วไป  
    (n = 55) 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 
 1. เพศ ชาย 27 49.09 
  หญิง 28 50.91 
 2. อายุ อายุ 7– 20ปี 0 0.00 
  อายุ 21– 30ปี 2 3.64 
  อายุ 31– 40ปี 8 14.55 
  อายุ 41– 50ปี 20 36.36 
  อายุ 51 ปีขึ้นไป 25 45.45 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  55  คน อธิบายได้ดังนี้-. 
 

- เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย  เพศหญิงมีจำนวน 28คนคิดเป็นร้อยละ50.91     และ
เพศชาย  มีจำนวน  27 คน คิดเป็น ร้อยละ49.09ตามลำดับ 

 
- อายุผู้เข้าอบรมมีอายุอยู่ระหว่าง51ปีขึ้นไปมจีำนวน 25 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.45  

 รองลงมาอายุ41 - 50ปี  มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 อายุ 31 – 40ปีมีจำนวน  
   8 คน คิดเปน็ ร้อยละ 14.55และน้อยที่สุด  ผู้เข้าร่วมประชุมอายุ 21 - 30 ปี จำนวน 2  คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.64 

 

ส่วนที่ 2ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
ตารางท่ี 2จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 
(n = 55) 
1. ด้านวิทยากร  
 

ด้านวิทยากร 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี 49 3 3 0 0 4.84 0.50 
  ชัดเจน (89.09) (5.45) (5.45) (0.0) (0.0)   
 1.2  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การ 51 2 2 0 0 4.89 0.41 
  นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน (92.73) (3.64) (3.64) (0.0) (0.0)   
 1.3 การใช้เวลา ตามท่ีกำหนดไว้ 50 3 2 0 0 4.87 0.43 
   (90.91) (5.45) (3.64) (0.0) (0.0)   
 รวมด้านวิทยากร      4.87 0.45 
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ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านวิทยากร ในภาพรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.87สรุป รายข้อ 
มากที่สุด (ข้อ1.2)ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ย 4.89รองลงมา(ข้อ 1.3) 
การใช้เวลา ตามท่ีกำหนดไว้ค่าเฉลี่ย 4.67และน้อยที่สุด(ข้อ 1.1 )การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย 4.84 
 2. ด้านกระบวนการให้ความรู้ 
 
 

ด้านกระบวนการให้ความรู้ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 48 5 2 0 0 4.84 0.46 
    (87.27) (9.09) (3.64) (0.0) (0.0)   
 2.2 ความเหมาะสมของสถานที่ 47 3 5 0 0 4.76 0.64 
    (85.45) (5.45) (9.09) (0.0) (0.0)   
 2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา 49 5 1 0 0 4.87 0.38 
   (89.09) (9.09) (1.82) (0.00) (0.0)   
 2.4 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม 48 6 1 0 0 4.85 0.40 
    (87.27) (10.91) (1.82) (0.0) (0.0)   
  รวมด้านกระบวนการให้ความรู้      4.83 0.46 
           
 
ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านกระบวนการให้ความรู้  ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
4.83สรุป รายข้อระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ข้อ 2.3) ความเหมาะสมของระยะเวลา ค่าเฉลี่ย4.87รองลงมา(ข้อ 2.4) การ
จัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.85 (ข้อ 2.1)การประชาสัมพันธ์โครงการ   ค่าเฉลี่ย4.84   
และน้อยที่สุด(ข้อ 2.2)ความเหมาะสมของสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.76  
 
 3. การอำนวยความสะดวก  
 
 

อำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 3.1 เจ้าหน้าที่สนับสนุน 49 3 3 0 0 4.84 0.50 
   (89.09) (5.45) (5.45) (0.0) (0.0)   
 3.2 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่ 50 2 3 0 0 4.85 0.48 
   (90.91) (3.64) (1.52) (0.0) (0.0)   
  รวมอำนวยความสะดวก      4.85 0.49 
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ระดับความพึงพอใจด้านอำนวยความสะดวก 
 
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านอำนวยความสะดวกในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ มากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.85สรปุ
ในรายข้อมีความพึงพอใจมากที่สุด(ข้อ 3.2)อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่ค่าเฉลี่ย 4.85และน้อยที่สุด(ข้อ 3.1) เจ้าหน้าที่
สนับสนุน  ค่าเฉลี่ย  4.84 
 

4. คุณภาพการให้บริการ 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
 มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและ 48 7 0 0 0 4.87 0.33 
  ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ  (87.27) (10.61) (0.0) (0.0) (0.0)   
 4.2 ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/ 49 3 3 0 0 4.84 0.50 
  กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  (89.09) (4.55) (4.55) (0.0) (0.0)   
 4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 50 3 2 0 0 4.87 0.43 
  ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ (90.91) (5.45) (3.64) (0.0) (0.0)   
 4.4 โครงการ/กิจกรรมนี้เอ้ืออำนวยต่อการ 49 3 3 0 0 4.84 0.50 
  เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน  (89.09) (4.55) (4.55) (1.52) (0.0)   
 4.5 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/  50 4 1 0 0 4.76 0.49 
  กิจกรรม  (90.91) (7.27) (1.82) (0.0) (0.0)   
  รวมด้านกระบวนการให้ความรู้      4.86 0.42 
           
 
 
ระดับความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้  
 จากผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
4.86สรุป รายข้อระดับความพึงพอใจมากที่สุด(ข้อ 4.1)ท่านได้รบัความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ
ค่าเฉลี่ย4.87เท่ากับ (ข้อ 4.3) สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย  4.87 รองลงมา (ข้อ 4.2) ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ย 4.84     
(ข้อ 4.4) โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน ค่าเฉลี่ย4.84และน้อยที่สุด 
(ข้อ 4.5)ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.76      
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5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก จำนวนงบประมาณ 10,000 บาท  จ่ายจริงจำนวน  8,600- บาท 
คงเหลือจำนวน  1,400- บาท  ดังนี้ 

 

ลำดับ รายการ ตั้งไว้ จ่ายจริง 

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและ
วิทยากร จำนวน 50 คนๆละ 50 บาทเป็นเงิน 
2,500 บาท 

2,500 2,500 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการและ
วิทยากร ( เช้า – บ่าย) จำนวน 2มื้อๆละ 25 
บาทจำนวน  50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท 

2,500 2,500 

3. ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน 1 คน จำนวน 5 
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน  3,000 บาท 

3,000 3,000 

4. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ป้าย ขนาด 1*4 เมตร ป้ายละ 600 บาท 

600 600 

5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1,400 0 

รวมเป็นเงิน 10,000 8,600 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
 2. ผลสำเร็จของโครงการ 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละเลิก อบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามโครงการสืบสานการประดิษฐ์บายศรีวันศุกร์ ที่ 18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุม่อนแก้วตำบลห้วยม้า (ศาลาการเปรียญวัดสุนทรนิวาส)  

************************************** 
 

คำชี้แจงแบบสอบถาม  
1. โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย     หญิง 

2. อายุ  7 – 20  ปี 21 – 30 ปี 31 – 41 ปี 
 41 – 50 ปี               51 ปีขึ้นไป     

 

ส่วนที่ 2ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = นอ้ยหรือตำ่กว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.ด้านวิทยากร 
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน      
1.2 ความสามารถในการสอนการประดิษฐ์บายศรี      
1.3 การใช้เวลา ตามท่ีกำหนดไว้      
2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้ความรู้ 
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ      
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่      
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา      
2.4 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม      
3. การอำนวยความสะดวก 
3.1 เจ้าหน้าที่สนับสนุน      
3.2อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่      
4. คุณภาพการให้บริการ 
4.1  ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
โครงการ 

     
4.2  ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันปฏิบัติงาน 

     
4.3  สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง
ของท่านหรือไม่ 

     
4.4  โครงการ/กิจกรรมนี้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่าน 

     
4.5  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม      

5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ      
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

3.2  สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป 

แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ 

 



............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
 

รูปโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกวันพฤหัสบดี ที2่5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ ศาลาการเปรียญวัดสุนทรนิวาสตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่  

 
*********************************************** 

 

 
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีนายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเป็นประธานเปิดงาน 

 
 

มีนางสาวจุจิลา เทียนจักร์ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 



เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยากรมาให้ความรู้ 
 

 
 
 

โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์    บังเฆมวิทยากรมาให้ความรู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติธรรม 

 
 



 
 
 

 
 
 





 
 

 


