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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวัตถปุระสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา

และบุคลากรทีมีต่อการจัดงานกฐินพระราชทาน ประชากรทีใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัมหิดลจํานวน  ,   คน เลือกกลุม่ตวัอย่างด้วยวิธีสุม่อย่างง่าย ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 398 คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดตอบเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลยีเลขคณิต และค่าเบียงเบนมาตรฐาน โดยได้รับแบบสอบถามคืนร้อยละ  

ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่รับทราบข่าวสาร

การจดังานจากหนังสอืเวียน  เหตผุลทีเข้าร่วมงานเพราะต้องการสร้างมหาทานสะสมบุญบารมใีห้สงูขึน โดยสว่นใหญ่

จะร่วมใน กิจกรรมการบริจาคเงนิทําบุญ  เทศกาลทีบริจาคเงนิทําบุญมากทีสดุคอืเทศกาลทอดกฐิน  ซึงจะบริจาคเงิน

ทําบุญสมทบกฐินของมหาวิทยาลยัเกือบทุกปี  โดยทําบุญร่วมกบัคนอืนในหน่วยงานและรวบรวมนําสง่ในนามของ

สว่นงาน ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจบริจาคเงินทําบุญคือการทีมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นเจ้าภาพ ซึงจะบริจาค

เงินทําบุญโดยเฉลียไม่เกิน  บาท สําหรับการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวัดพบว่า วัดเก่าแก่ทีมีชือเสียง/           

มีเกจิอาจารย์หรือวัตถมุงคลดงัจะมีผลต่อการตัดสินใจไปร่วมพธีิฯ ซึงเคยไปร่วมพิธีฯ มาแล้วจํานวน  -  ครัง  โดย

จะเดินทางด้วยรถรับ - ส่งทีมหาวิทยาลยัจัดให้  และส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จําเป็นต้องจดักจิกรรมใดเพมิเติมอีกเพราะ

เป็นการเพมิภาระให้กบัวดัและชมุชน  

 ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อการจัดงานกฐินพระราชทานพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุม่ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุด้าน  เรียงตามลําดับ

ค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ ด้านพิธีการ ด้านการบ ริจาคเงินทําบุญ  ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการต้อนรับและ           

สงิอาํนวยความสะดวก และด้านสถานทีและยานพาหนะ  โดยข้อทีกลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจมากทีสดุ คือ รูปแบบ

การจดังานกฐินพระราชทานทีมีการแจกของทีระลกึ/วตัถุมงคลแก่ผู้ ไปร่วมพิธีทีวัด รองลงมา คือ ความถกูต้องและ

ความเหมาะสมของพธีิถวายผ้าพระกฐิน และความเหมาะสมของการเชิญชวนบริจาคเงินทําบุญผ่านหน่วยงานต้น1
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สงักดัหรือการตังตู้ รับบริจาคทีส่วนงานแทนการส่งซองทําบุญถึงตวับุคคลโดยตรงส่วนข้อทีกลุ่มตัวอย่าง มีความ        

พึงพอใจน้อยทีสดุคือ ความทัวถึงและความหลากหลายช่องทางของการประชาสมัพันธ์การจัดงาน รองลงมา คือ 

อาหารและเครืองดืม และความเหมาะสมและความสะดวกในการจัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้ เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้า

พระกฐินทีวดัตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ) ด้านประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัควรเลือกใช้สือแบบผสมผสานทีมีความ

สอดคล้องกบัความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม และความคุ้นเคยของนกัศกึษา  เช่น เครือข่ายสงัคมออนไลน์  รวมทังเปิด

โอกาสให้องค์การนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์การจดังาน  ตลอดจนให้ความสําคญักับสือกิจกรรม          

) ด้านอาหารและสงิอํานวยความสะดวก ควรตรวจสอบยืนยนัความถูกต้องของข้อมูลจํานวนผู้ ไปร่วมงานกับ           

ส่วนงาน  พร้อมทังเตรียมอาหารสํารองกรณีฉุกเฉิน และจัดบริการอาหารมังสวิรัติเพือให้สอดคล้องกับงานบุญ           

) การจดับริการรถรับ - สง่ผู้เดินทางไปร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐิน ควรเพิมจุดรับ – สง่ย่อยโดยให้รถบริการวิงวนรับ - 

สง่ตามจดุทีกําหนด ) ด้านการมีส่วนร่วม ควรสร้างกลไกให้เกดิการมีสว่นร่วมในระดบัมหาวิทยาลยัโดยการแต่งตัง

ผู้บริหารของส่วนงานต่างๆ เป็นคณะกรรมการการจดังาน ควรจดันิทรรศการหรือกิจกรรมพิเศษเกียวกับงานกฐิน

พระราชทานในลกัษณะการจัดการความรู้ ตลอดจนขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานหลกีเลียงการจัดสมัมนา/การ

ประชมุวิชาการ/กิจกรรมในวนัเดียวกับวนัทีมีการจดังานกฐินพระราชทาน  

 

คําสําคัญ: พฤติกรรม  ความพงึพอใจ  กฐินพระราชทาน  การมีสว่นร่วม   

 

Abstract 
 

 This survey research aimed to study the behavior and satisfaction of student and staff to The 

Royal Kathin Ceremony. The population of this research consisted of the total number of student and staff 

of Mahidol University ( N= 67,005) .  The 398 of sample size were selected by using simple random 

sampling.  Self-administered questionnaire was used as a survey instrument for data collection.  The 

descriptive statistics includes frequency, percentage, average, and standard deviation were used for 

satisfaction analysis.  

The results show that the major of participants get informed The Royal Kathin Ceremony from 

circular letter. The reason of them in participating was to accumulate merit increasingly. Mostly activity 

that the major of participants join in Thod Kathin Festival was donation. Participants donate with other staff 

and on behalf of faculty for The Royal Kathin Ceremony every year. The factors relating to their making 

decision of donation was The Royal Kathin Ceremony organized by Mahidol University that the average of 

donation was not more than 100 baht. In tem of ceremony participation, the result found that the decision 

of participants to join ceremony depends on the famous of temple, monk and sacred object.  The major of 

them have been to join in The Royal Kathin ceremony 1-5 times by shuttle bus offering by Mahidol 
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University.  The faculties suggested that they did not want to add other activities for The Royal Kathin 

Ceremony because it may be caused of burden for temple and community. 

 According to satisfaction result, the major of participants had satisfied in The Royal Kathin 

Ceremony participation.The result shows that the student and staff had high level of satisfaction to The 

Royal Kathin ceremony in overall aspects. According to the average of satisfaction in each aspect, there 

were found the satisfaction in ceremony, donation, advertising, welcoming and accommodation, and 

venue and transportation respectively.  In term of contents, the contents which had highest satisfaction 

were style of ceremony that offer souvenir/ holy object to the participants, suitability of offering The Royal 

Kathin Ceremony cloth and donation invitation style which received the donation from the original 

affiliation or donation box respectively.  In addition, contents which had lowest level of satisfaction were 

the comprehensive and variety of advertising channels and food, and suitability and convenience of 

transportation respectively. 

 Research suggestions were 1)  advertising; the university should to use the integrated media 

which related to student’ s interest, attitude, value, and familiar to promote ceremony and give an 

opportunity for student organization in advertising participation, 2)  food and accommodation; the 

university should to confirm the number of participant to prepare enough food especially vegetarian food 

to comply with the ceremony 3)  transportation; the university should to extent the transfer points for 

shuttle to the ceremony 4) participation; the university should to encourage the ceremony participation in 

university level by name the dean of each faculties to be host of The Royal Kathin ceremony, set of Kathin 

exhibition, and ask the faculties for the cooperation in avoiding the other activities on The Royal Kathin 

Ceremony day.   

 

Keywords: Behavior ,  Satisfaction ,The Royal Kathin Ceremony ,  Participation   

 

หลักการและเหตผุล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีภารกิจหลักในการ

ผลติบณัฑิต การให้บริการวิชาการ การวิจยั และการ

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม สาํหรับการดําเนินภารกิจ

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัได้

ตระหนักถึงความสําคัญของสืบสานประเพณีอันดี

งามทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จึงได้กําหนดให้

การจัดงานกฐินพระราชทานเป็นกจิกรรมหนึงในแผน

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

Responsibility) โดยมีเป้าประสงค์หลกัเพอืสร้าง 

 

 

ความสมัพนัธ์อนัดีงามระหว่างมหาวิทยาลยักบัชมุชน  

ตลอดจนเพือให้ ผู้ บ ริห าร คณ าจารย์  บุ คลากร 

นกัศึกษา และประชาชนทัวไปได้ร่วมกนับําเพ็ญทาน

ตามฤดูกาลและนําหลกัธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินชีวิต เมือถึงกําหนดกฐินกาลมหาวิทยาลยัจะ
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ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพือนําไปทอดถวายแด่

พระสงฆ์ทีอยู่จําพรรษาครบถ้วนตลอดไตรมาส ณ 

พระอารามหลวงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยงิวดัในชมุชน

ทีมหาวิทยาลยัตงัอยู่  

ใน ก า ร จั ด งาน ก ฐิ น พ ร ะ รา ช ท า น นั น 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการต่อเนืองมาเป็นประจํา           

ทุกปี  นับตังแต่ปี  พ.ศ.  จนถึงปั จจุบัน  รวม

ระยะเวลา  ปี ซึงในแต่ละปีจะมีคนไปร่วมพธีิถวาย

ผ้าพระกฐิน ที วัด ไม่ ม าก นั ก  อีกทัง ห น่ วยงาน ที

รับผิดชอบคือกองบริหารงานทัวไปยังไม่มีการเก็บ

ข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นรูปธรรมเพือนําข้อมูล

มาใช้ประโยชน์  ดังนันผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะ

ศึกษาพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน 

ตลอ ดจนค วาม พึงพ อใจที มี ต่อก าร จัดงาน ของ

นกัศึกษาและบุคลากร โดยหวังว่าผลการศึกษาครังนี

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและกองบริหารงานทวัไป

ได้นําไปใช้ในการวางแผนพัฒนารูปแบบการจดังาน

กฐินพระราชทานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัพฤติกรรมและความพงึพอใจของประชาคมมหิดล

ในอนาคต 

 

วัตถปุระสงค์ในการวิจัย 

. เพือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาและ

บุคลากรในการเข้าร่วมงานกฐิน พระราชทานของ

มหาวทิยาลยัมหิดล 

. เพือศึ กษาระดับค วาม พึงพ อใจข อ ง

นักศึก ษ าแ ละบุ ค ลากร ที มี ต่อก ารจัด งาน กฐิ น

พระราชทานของมหาวิทยาลยัมหิดล 

. เพอืศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการ

พัฒนารูปแบบการจัดงานกฐิน พระราชทานของ

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

นิยามศัพท์ 

. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ

แสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้า

ร่วมงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลยัมหิดล 

โดยครอบคลุมช่องทางการรับข่าวสารการจัดงาน 

เหตผุลทีเข้าร่วมงาน กิจกรรมทีเข้าร่วมงาน  เทศกาล

ทีบริจาคเงินทําบุญมากทีสดุ ความถีของการบริจาค

เงินทําบุญ ช่องทางการบริจาคเงินทําบุญ ปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจทําบุญ จํานวนเงินทีทําบุญ 

ลกัษณะของวดัทีมีผลตอ่การตัดสนิใจไปร่วมพธีิถวาย

ผ้าพระกฐิน ความถีในการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

วิธีการเดินทางไปร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐิน และความ

คิดเห็ น เกียวกับ กิจก รรม ทีควรจัดให้ มี เพิ ม เติ ม

นอกเหนือจากกจิกรรมทีเป็นพิธีการ 

. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทัศนคติในทางบวกของนักศึกษาและบุคลากรของ

ม ห าวิท ย าลั ย ม หิ ด ล ที มี ต่ อ ก า ร จั ด งา น ก ฐิ น

พระราชทานประจําปีพทุธศักราช  ในด้านพิธี

การ ด้านสถานทีและยานพาหนะ ด้านประชาสมัพนัธ์ 

ด้านการต้อนรับและสิงอาํนวยความสะดวก และด้าน

การบริจาคเงินทําบุญ โดยวดัจากแบบสอบถามความ

พงึพอใจทีผู้วิจยัได้สร้างขึน 

. กฐินพระราชทาน หมายถึง งานกฐิน

พระราชท าน ที ม ห าวิทย าลัยม หิดลจัดขึ น ใน ปี

พทุธศกัราช  โดยนําผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัด

กาญจนสงิหาสน์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

. การมีส่วนร่วม หมายถึง การทีนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดลเข้าไปมีสว่นร่วม

ห รือมี ค ว าม เห็ น พ ร้อ งต้ อ งกัน ที จะ มี ส่ ว น ร่ว ม

รับ ผิดชอบ ต่อการจัดงาน กฐินพระราชทาน โดย

ครอบคลุมกิจกรรมสําคญั  เรือง ได้แก่ การบริจาค

เงินทําบุญและการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวดั 

 

วิธีการศึกษา 
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              )  รูปแบบการวิจยั การศึกษาครังนีเป็นการ

วิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

) ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดลจํานวน ,  

คน  มหาวิทยาลยัมหิดล ( . หน้า , ) แบ่งเป็น

นักศึกษาจํานวน  ,  คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 

.   บุคลากรจํานวน  ,   คน หรือ คิดเป็น

ร้อยละ .  

) กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

สุม่อยา่งง่าย (Sample Random Sampling) กาํหนด

ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร 

ยามาเน่  (Taro Yamane) ตามกระบวนการสถิติที

ระดบัความเชือมนั 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 398 

คน จากนักศึกษาจํานวน 194 คน บุคลากรจํานวน 

204 คน 

) กรอบแนวคดิในการวิจยั การศึกษาครังนี

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ตวัแปรที

ศึกษาประกอบด้วย 

. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ 

สถานภาพ อาย ุและหน่วยงานทีสงักัด 

 .  ตั ว แ ป ร ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ประกอบด้วย ช่องทางการรับข่าวสารการจัดงาน  

เหตผุลทีเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน กิจกรรมทีเข้า

ร่วมในงานกฐินพระราชทาน เทศกาลทีบริจาคเงิน

ทําบุญมากทีสดุ  ความถีของการบริจาคเงินทําบุญ   

ช่องทางการบริจาคเงินทําบุญ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจทําบุญ จํานวนเงินทีทําบุญ  ลกัษณะ

ของวัดทีมีผลต่อการตัดสินใจไปร่วมพิธีถวายผ้าพระ

กฐิน  ความ ถีในการไป ร่วม พิธีถ วายผ้าพระกฐิน  

วิธีการเดินทางไปร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐิน  และความ

คิดเห็ น เกียวกับ กิจก รรม ทีค วรจัดให้ มี เพิ ม เติม

นอกเหนือจากกจิกรรมทีเป็นพิธีการ 

.  ตัวแ ป รค วา ม พึงพอ ใจ 

ป ระ กอบ ด้วย ความพงึพอใจ  ด้าน คอื ด้านพธีิการ  

ด้านสถานทีและยานพาหนะ  ด้านประชาสมัพนัธ์   ด้าน

การต้อนรับและสงิอาํนวยความสะดวก  และด้านการ

บริจาคเงนิทําบุญ 

) เครืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) ประกอบด้วยข้อคําถามทังหมด  

สว่น ดงัน ี

ส่ ว น ที   ข้ อ มู ล ทั ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม  เป็น ข้อคําถามปลายปิด (Closed-

Ended Questions) แบบเลือกตอบ (Check - List) 

โดยให้กาเครืองหมาย () หน้าข้อความทีกําหนด

และให้เตมิคาํให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง มีคําถาม

จําน วน   ข้อ  ได้แก่  เพศ สถาน ภ าพ อายุ และ

หน่วยงานทีสงักดั 

สว่นที  พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐิน

พระราชทาน  เป็น ข้อคําถามปลายปิด (Closed-

Ended Questions)  แบบเลือกตอบ (Check - List) 

โดยให้กาเครืองหมาย () หน้าข้อความทีกําหนด         

มีคําถามจาํนวน  ข้อ ได้แก่ ช่องทางการรับข่าวสาร

การจัดงาน  เหตุผลทีเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน 

กิจกรรมทีเข้าร่วมในงานกฐินพระราชทาน เทศกาลที

บริจาคเงินทําบุญมากทีสดุ ความถีของการบริจาคเงิน

ทําบุญ ช่องท างการบริจาคเงินทําบุญ ปัจจัยที มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจทําบุญ จํานวนเงินทีทําบุญ 

ลกัษณะของวดัทีมีผลตอ่การตัดสนิใจไปร่วมพธีิถวาย

ผ้าพระกฐิน ความถีในการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

วิธีการเดินทางไปร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐิน และความ

คิดเห็ น เกียวกับ กิจก รรม ทีควรจัดให้ มี เพิ ม เติ ม

นอกเหนือจากกจิกรรมทีเป็นพิธีการ 

ส่วนที  ความพึงพอใจต่อการจัดงานกฐิน

พระราช ท าน  เป็ น คําถาม ลักษ ณ ะม าต รา ส่ว น

ประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบตามความ

พึ งพ อ ใจข อ งผู้ ต อบ แบ บ สอ บ ถ า ม  โด ยให้ กา

เครืองหมาย () ในช่องทีกําหนด มีคําถามจํานวน 

 ข้อ จําแนกตามความพึงพอใจ  ด้าน ได้แก่ ด้าน
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พิ ธี ก า ร  ด้ า น ส ถ า น ที แล ะ ย า น พ า ห น ะ  ด้ า น

ประชาสมัพนัธ์ ด้านการต้อนรับและสงิอํานวยความ

สะดวก และด้านการบริจาคเงินทําบุญ  

ส่วนที  ความคิดเห็นเกียวกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพฒันารูปแบบการจดังาน เป็นข้อ

คําถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questions) เพือให้

ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น จํานวน  ข้อ 

) วิธีเก็บข้อมูล 

. ข้ อ มู ล จ า ก เอ ก ส า ร  (Documentary 

Study) ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัความ

พึงพอใจ และข้อมูลสงัเขปเกียวกับการจัดงานกฐิน

พระราชทานของมหาวิทยาลยัมหิดล ศึกษาค้นคว้า

จากวิทยานิพนธ์ บทความ และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

รวมถึงเอกสารจากการปฏิบติังาน  

 . ข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการ

สอบถามกลุม่ตวัอย่างโดยผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามที

สร้างขึน ไป เก็บ รวบ รวม ข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง

ระหว่างเดอืนตลุาคมถงึเดือนพฤศจกิายน  ดงันี 

- กลุ่มตัวอย่างที เป็นนักศึกษ า ผู้ วิจัยใช้

นักศึกษาทีผ่านการอธิบายการตอบแบบสอบถาม

จํานวน    คน แจกแบบสอบถามนักศึกษาทีศึกษา

อยู่ในมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยไม่

คํานึงถึงชันปีการศึกษาและคณะวิชาจนครบตาม

จํานวน  ชุด ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนทังหมด 

คิดเป็นร้อยละ   

- กลุม่ตวัอย่างทีเป็นบุคลากร ผู้วิจยัได้จดัสง่

แบ บ สอบ ถาม ด้ว ยตน เองไป ยังคณ าจาร ย์และ

เจ้าหน้าทีของสว่นงานต่างๆ จํานวน  ชุด โดยได้

ติดตามขอรับคืนด้วยตนเองซึงได้รับแบบสอบถาม

กลบัคนืมาทงัหมด คิดเป็นร้อยละ   

) การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติทีใช้ และวิธีการ

วิเคราะห์ 

.  ข้ อ มู ล ทั ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐิน

พระราชทาน และความคิดเห็นเกียวกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพฒันารูปแบบการจัดงาน ทําการ

วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความ ถี 

(Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage)   

. ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

กฐินพระราชทาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความ ถีหาค่าเฉลียเลขคณิต (Mean; X ) และค่า

เบี ย ง เบ น ม าต รฐ า น  ( Standard deviation; SD) 

กําหนดคะแนนคาํตอบออกเป็น  ระดบั ตามแนวคิด

ของ Likert Scale โดยให้ ค่านํ าหนั กคะแน น ดังนี           

พึงพอใจมากทีสุด ให้  คะแนน  พึงพอใจมากให้  

คะแนน  พึงพอใจปานกลาง ให้  คะแนน  พึงพอใจ

น้อยให้   คะแนน  และพึงพ อใจน้ อยที สุดให้   

คะแนน กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลยีของ

ข้อมูลออกเป็น  ระดบั ซงึคํานวณจากการกําหนดค่า

พสิยั (Range) คอื   

         คะแนนสงูสดุ – คะแนนตาํสดุ         =     – 1              

   จาํนวนชนั               5  

  =    0.80    

ผู้ศึกษาได้นําค่าเฉลียช่วงของการวัด .  

ทีได้มาใช้เพือบรรยายคา่คะแนนเฉลยีโดยกําหนดช่วง

ของค่าเฉลยีของคะแนนในแต่ละระดบัดงันี                 

ค่าเฉลยี      4.21 – 5.00 คะแนน      

หมายถึง  มคีวามพงึพอใจมากทีสดุ 

ค่าเฉลยี     3.41 – 4.20 คะแนน      

หมายถึง  มคีวามพงึพอใจมาก 

ค่าเฉลยี      .  – 3.40 คะแนน      

หมายถึง  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลยี     1.81 – 2.60  คะแนน      

หมายถึง  มคีวามพงึพอใจน้อย 

ค่าเฉลยี     1.00 – 1.80 คะแนน      

หมายถึง  มคีวามพงึพอใจน้อยทีสดุ 

 

ผลการศึกษา 
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1) ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลก า รศึ ก ษ าข้ อ มู ลทั วไป ข อ งผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ( . %) มีสถานภาพเป็นบุคลากร ( .  %) 

มีอายุระหว่าง  -  ปี  ( . % ) และสังกัด

สาํนักงานอธิการบด ี( . %) (ตารางที ) 

 

ตารางท ี   จาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาํแนกตามข้อมูลทวัไป 
n = 398 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

 . เพศ   

     ชาย 109 27.39 

     หญิง 289 72.61 

 . สถานภาพ   

     นกัศกึษา 194 48.77 

     บุคลากร 204 51.23 

 . อายุ   

     ตํากวา่  ปี 18 4.52 

     21 – 30 ปี 101 25.38 

     31 – 40 ปี 127 31.91 

     41 – 50 ปี 126 31.66 

      ปี ขึนไป 26 6.53 

 . หน่วยงานทีสังกัด   

     สํานกังานอธิการบดี 108 27.13 

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15 3.77 

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 2.51 

     คณะวิทยาศาสตร์ 63 15.83 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 32 8.04 

     คณะเทคนคิการแพทย์ 20 5.03 

     คณะสตัวแพทยศาสตร์ 10 2.51 

     คณะทนัตแพทยศาสตร์ 11 2.76 

     คณะกายภาพบําบดั 10 2.51 

     คณะศิลปศาสตร์ 17 4.27 
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ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

 . หน่วยงานทีสังกัด (ต่อ)   

      คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 10 2.51 

      บณัฑิตวิทยาลยั 16 4.02 

      วิทยาลยัราชสดุา 38 9.55 

      วิทยาลยันานาชาต ิ 12 3.01 

     สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 5 1.26 

     สถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 6 1.51 

     สถาบนัโภชนาการ 5 1.26 

     ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ 5 1.26 

     หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 5 1.26 

 

) พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐิน

พระราชทาน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเข้าร่วมงาน

กฐิน พระราชทานพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนให ญ่

รับ ท ราบ ข่ าวสารการจัด งาน จากห นังสือ เวียน 

( . %) เหตผุลทีเข้าร่วมงานเพราะต้องการสร้าง

มหาทานสะสมบุญบารมีให้สงูขนึ ( . %) โดยสว่น

ให ญ่ จะ ร่ว มใน กิจกรรม การบ ริจาคเงินทํ า บุ ญ 

( . %) เทศกาลทีบริจาคเงินทําบุญมากทีสดุคือ

เทศกาลทอดกฐิน ( . %) ซึงจะบริจาคเงินทําบุญ

สมทบกฐินของมหาวิทยาลัยเกือบทุกปี  ( . %) 

โดยทําบุญร่วมกับคนอืนในหน่วยงานและรวบรวม

นําส่งในนามของส่วนงาน  ( . % ) ปัจจัยที มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคเงินทําบุญคือการที

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ( . %) ซึงจะ

บ ริจาค เงิน ทํ าบุ ญ โดยเฉลียไม่ เกิน   บ า ท 

( . %) สําหรับการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินที

วดัพบว่าวดัเก่าแก่ทีมีชือเสยีง/มีเกจิอาจารย์หรือวัตถุ

ม งค ลดัง จะ มี ผ ลต่ อ กา รตัด สิน ใจ ไป ร่ วม พิ ธี ฯ 

( . %) ซึงเคยไปร่วมพธีิฯ มาแล้วจํานวน -  ครัง 

( . %) (ตารางที ) 

 

ตารางท ี   จาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาํแนกตามพฤติกรรมในการเข้า 

 ร่วมงานกฐินพระราชทาน 
n = 398 

พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

. ท่านได้รับข่าวสารการจัดงานกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหดิล  

   จากสือใดมากทีสุด 
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พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

    หนังสือเวียน 128 32.16 

    โปสเตอร์/ป้ายประชาสมัพันธ์/แผน่พับ 110 27.64 

     เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัมหิดล 96 24.12 

     มหิดลสาร 55 13.82 

     สอืบคุคล (เพือนร่วมงาน, คนรู้จกั ฯลฯ) 9 2.26 

. เหตุผลสําคัญทท่ีานเข้าร่วมในงานกฐินพระราชทาน 

    มหาวิทยาลัยมหดิล 
  

    ทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมและสืบสานประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 144 36.18 

    สร้างมหาทานสะสมบญุบารมีให้สงูขึน 211 53.02 

    นาํหลกัธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 38 9.55 

    อทิุศผลบุญให้แก่ญาติผู้ลว่งลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวร 5 1.25 

. ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมใดของงานกฐินพระราชทาน 

   มหาวิทยาลัยมหดิล 
  

    บริจาคเงินทําบุญ 241 60.55 

    ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวดั 80 20.10 

    ทงับริจาคเงินทําบญุและไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวัด 77 19.35 

. เทศกาลใดทีท่านบริจาคเงนิทาํบญุมากทสุีด   

    วนัพระ 9 2.26 

    วนัเข้าพรรษา 13 3.27 

    วนัขึนปีใหม่ 4 1.00 

    วนัสงกรานต์ 21 5.28 

    ทอดผ้าป่า 147 36.93 

    ทอดกฐิน 194 48.75 

    วนัสําคัญทางศาสนา (วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา และวนัอาสาฬหบูชา) 7 1.76 

   วนัทีเป็นวาระสําคัญของชีวิต (วนัเกิด วนัแตง่งาน ฯลฯ ) 3 0.75 

. ความถีของการบริจาคเงินทาํบุญสมทบกฐินมหาวทิยาลัยมหดิล   

    ทาํทุกปี 56 14.07 

    ทาํเกือบทกุปี 135 33.92 

    นานๆ ครังแล้วแตโ่อกาส 84 21.11 

    ไมเ่คยบริจาคเงินทําบญุ 123 30.90 

. ท่านร่วมบริจาคเงนิทาํบุญสมทบกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย    

   มหดิลด้วยช่องทางใด 
  

    ทาํบุญร่วมกับคนอืนในหนว่ยงาน และรวบรวมนําสง่ในนามของสว่นงาน 208 52.26 

    บริจาคผา่นตู้ รับบริจาคทีตังอยูบ่ริเวณสถานทีทํางาน/วดั 190 47.74 

. ปัจจัยใดทีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคเงนิทาํบุญสมทบกฐิน   
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พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

   พระราชทานมหาวิทยาลัยมหดิล 

    มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นเจ้าภาพ 306 76.88 

    วดัทีจะนําองค์พระกฐินไปทอดถวาย 70 17.59 

    วตัถุประสงค์ของการจัดงาน       22 5.53 

. จํานวนเงนิโดยเฉลียทท่ีานทาํบญุสมทบกฐนิพระราชทาน 

    มหาวิทยาลัยมหดิล 
  

    ไมเ่กิน  บาท 224 56.28 

    101 – 200 บาท 121 30.40 

    201 – 300 บาท 35 8.80 

     บาท ขนึไป 18 4.52 

. วัดลักษณะใดทีมีผลต่อการตัดสินใจเดนิทางไปร่วมพิธีถวายผ้า 

   พระกฐินของท่าน 
  

    วดัทีตังอยูใ่กล้กับมหาวิทยาลยัหรือวดัทีมีเส้นทางการเดินทางทีสะดวก 41 10.30 

    วดัทีมีศิลปกรรมสวยงามสะท้อนความเป็นศิลปวฒันธรรม 129 32.41 

    วดัเก่าแก่ทีมีชือเสียง/มีเกจิอาจารย์หรือวตัถุมงคลดัง 219 55.03 

    วดัทีมีพระภิกษุปฏิบตัิอยู่ในธรรมวินยัเคร่งครัด 9 2.26 

. ท่านเคยไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทวัีดมาแล้วกีครัง 

    (เฉพาะกฐินพระราชทานมหาวทิยาลัยมหดิล) 
  

      1 – 5 ครัง 179 44.98 

       -  ครัง 51 12.81 

      มากกวา่  ครัง 24 6.03 

      ไมเ่คยไปร่วมพิธีฯ 144 36.18 

 

สําหรับวิธีการเดินทางไป ร่วมพิธีถวายผ้า

พระกฐิน และความคดิเห็นเกียวกับกิจกรรมทีควรจัด

ให้มีเพิมเติมนอกเหนือจากกิจกรรมทีเป็นพีธีการนัน 

ผู้ วิจัยเลือกสํารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีไปร่วมพิธี

ถวายผ้าพระกฐินทีวดัใน ปี  จาํนวน ทังสนิ  

ราย ซึงได้จากการสอบถามพฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรม ของงานกฐินพระราชทาน ใน ข้อ  เพือ

หลีกเลียงผลเบียงเบนตามความรู้สึกโดยไม่ได้อยู่ใน

เหตกุารณ์จริง พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เดนิทาง

ด้วยรถรับ-ส่งทีมหาวิทยาลยัจดัให้ ( . %) และมี

ความเห็นว่าไม่จําเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิมเติมอีก

เพ ราะ เป็ น กา ร เพิม ภ าร ะให้ กับ วัด แล ะชุม ช น 

( . %) (ตารางที )  

 

ตารางท ี   จาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาํแนกตามพฤติกรรมในการเข้า 

 ร่วมงานกฐินพระราชทาน 

n = 157 

พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
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พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

. ท่านเดนิทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทวัีดโดยวิธีใด   

      รถรับ - สง่ทีมหาวิทยาลยัจดัให้ 125 79.62 

      รถรับ - สง่ทีสว่นงานจัดให้ 10 6.37 

      รถสว่นตัว       22 14.01 

. รูปแบบการจัดงาน นอกเหนือจากกจิกรรมทีเป็นพิธีการ  

     ท่านคดิว่าควรเพิมเติมกจิกรรมใดอีกบ้าง 

  

     พาชมสถานทีปชูนียวตัถุและถาวรวตัถุทีสาํคัญของวดัและสถานทใีกล้เคียง 39 24.84 

     การออกร้านอาหารหรือสินค้าทีมีชือเสียงของจังหวดัหรือท้องถิน 30 19.11 

     การแสดงดนตรีหรือกิจกรรมพืนเมืองประจําท้องถิน   4 2.55 

     ไมจํ่าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิมเพราะเป็นการเพิมภาระให้กับวัดและชุมชน 84 53.50 

 

) ความพึงพอใจต่อการจัดงานกฐิน

พระราชทาน 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดังานกฐิน

พระราชทาน ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะกลุม่ตัวอย่างที

ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวัดใน ปี  จํานวน 

 ราย ซึงได้จากการสอบถามพฤติกรรมการเข้า

ร่วมกิจกรรมของงานกฐินพระราชทานในข้อ  เพือ

หลีกเลียงผลเบียงเบนตามความรู้สึกโดยไม่ได้อยู่ใน

เหตุการณ์จริง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลยีรวม

เท่ากบั .   

เมื อพิจารณาเป็น รายด้าน  พบ ว่า กล ุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียง

ตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ ด้านพิธีการ       

( X  = 4.05) ด้านการบริจาคเงินทําบุญ ( X  = . ) 

ด้านประชาสมัพนัธ์ ( X  = 3.57) ด้านการต้อนรับและ

สงิอาํนวยความสะดวก ( X  = . ) และด้านสถานที

และยานพาหนะ ( X  = 3.44)  

เมื อพิ จารณ าเป็ น ราย ข้อ  พ บ ว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดังานกฐิน

พระราชทานทีมีการแจกของทีระลกึ/วัตถุมงคลแก่ผู้

ไปร่วมพธีิทีวดัในระดบัมากทีสดุ ( X  = . ) สาํหรับ

ความพึงพอใจในระดบัมากเรียงตามลําดบัค่าเฉลีย

จากมากไป น้ อย ได้แก่  ความถูกต้องและความ

เหมาะสมของพิธีถวายผ้าพระกฐิน (ช่วงบ่าย) ( X  = 

4.01) ความเหมาะสมของการเชิญชวนบริจาคเงิน

ทําบุญผา่นหน่วยงานต้นสงักดัหรือการตงัตู้ รับบริจาค

ทีส่วนงานแทนการส่งซองทําบุญถึงตวับุคคลโดยตรง 

( X  = . ) ความถกูต้องและความเหมาะสมของพิธี

เจริญพระพทุธมนต์ (ช่วงเช้า) ( X  = 3.95) การแสดง

ดนตรีและการบรรเลงเพลงในแต่ละช่วงเวลาและ

ลาํดับขันตอนพิธีการต่างๆ ( X  = . ) การต้อนรับ

และการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที  ( X  = 

3.81) ความเพียงพอของข้อมูลต่างๆ ( X  = . ) 

ความชดัเจนและความน่าสนใจของเอกสารแผ่นพับ

และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ( X  =  3.66) 

ความเหมาะสมของการประดบัตกแตง่สถานทีภายใน

พระอโุบสถและบริเวณโดยรอบ  ( X  = . ) การนํา

เงินสว่นหนึงทีได้รับบริจาคจากงานกฐินพระราชทาน

ไปช่วยเหลือส ังคมและชุมชน ( X  = . ) ความ

เหมาะสมของการตังโต๊ะรับบริจาคเงินทําบุญทีวัด          

( X  = 3.46) ความเหมาะสมความเพียงพอและความ

สะอาดของสงิอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในงาน  

( X  = 3.44) ความเหมาะสมและความเพียงพอของ
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สถานทีจอดรถและการอํานวยความสะดวกในการ

จดัการจราจร ( X  = 3.41) ตามลําดบั แต่มีความพึง

พอใจในระดบัปานกลางต่อความเหมาะสมและความ

สะดวกในการจดัยานพาหนะรับ-สง่ผู้ เดินทางไปร่วม

พิธีถวายผ้าพระกฐินทีวัด ( X  = . ) อาหารและ

เครืองดืม ( X  =  . ) และความทัวถึงและความ

หลากหลายช่องทางของการประชาสัมพันธ์การจัด

งาน ( X  = 3.28) (ตารางที ) 

 

ตารางท ี4  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจทมีีต่อการจัดงานกฐิน 

      พระราชทานจาํแนกตามด้าน 

                                      

ประเดน็ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ จาํนวน (ร้อยละ)  

X   
 

 

SD 

 

แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 
รวม 

. ด้านพธีิการ          

. ความถูกต้องและความ  

   เหมาะสมของพิธีเจริญ 

   พระพทุธมนต์ (ช่วงเช้า) 

39     

(24.84) 

106      

(67.52) 

12     

(7.64) 

-         

- 

-         

- 

157 

(100.00) 

3.95             0.44               มาก 

 

. ความถูกต้องและความ 

   เหมาะสมของพิธีถวาย 

   ผ้าพระกฐิน (ช่วงบา่ย) 

51      

(32.49) 

94    

(59.87) 

12     

(7.64) 

-         

- 

-         

- 

157 

(100.00) 

4.01        0.47         มาก 

. การแสดงดนตรีและการ 

   บรรเลงเพลงในแต่ละช่วง 

   เวลาและลําดบัขันตอน 

   พิธีการตา่งๆ 

53     

(33.76) 

 

75     

(47.77) 

27     

(17.20) 

2     

(1.27) 

-         

- 

157 

(100.00) 

3.92         0.59              มาก 

. รูปแบบการจดังานกฐิน 

   พระราชทานทีมีการแจก  

   ของทีระลกึ/วัตถุมงคล 

   แก่ผู้ไปร่วมพิธีทีวดั 

118     

(75.16)  

 

 

24     

(15.29) 

 

 

12     

(7.64)   

 

 

2     

(1.27) 

 

 

1    

(0.64) 

 

 

157 

(100.00) 

4.31        

 

 0.59       

 

 

มาก

ทีสดุ 

ค่าเฉลีย       4.05 0.52 มาก 

. ด้านสถานทแีละ 

  ยานพาหนะ 

         

1. ความเหมาะสมของการ 

   ประดบัตกแต่งสถานที 

   ภายในพระอุโบสถและ 

   บริเวณโดยรอบ 

-         

- 

112      

(71.34) 

33     

(21.02) 

12     

(7.64) 

-         

- 

157 

(100.00) 

3.52               0.50              มาก 

 

 

2. ความเหมาะสมและความ 

   เพียงพอของสถานทีจอดรถ 

   และการอํานวยความ 

   สะดวกในการจัดการจราจร 

10      

(6.37) 

90    

(57.33) 

28     

(17.83) 

27     

(17.20) 

2     

(1.27) 

157 

(100.00) 

3.41        0.72         มาก  
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ประเดน็ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ จาํนวน (ร้อยละ)  

X   
 

 

SD 

 

แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 
รวม 

3. ความเหมาะสมและความ 

   สะดวกในการจัดยาน 

   พาหนะรับ - สง่ ผู้ เดินทาง 

   ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระ 

   กฐินทวีดั 

14    

(8.92) 

 

69    

(43.95) 

53    

(33.76) 

21     

(13.37) 

-         

- 

157 

(100.00) 

3.40        0.67               ปาน 

กลาง 

ค่าเฉลีย               3.44        0.63         มาก 

.ด้านประชาสัมพันธ์          

1. ความทวัถงึและความ 

   หลากหลายช่องทางของการ 

   ประชาสมัพันธ์การจัดงาน 

16     

(10.19) 

35      

(22.29) 

94     

(59.88) 

10     

(6.37) 

2             

(1.27) 

157 

(100.00) 

3.28             0.64               ปาน

กลาง 

 

2. ความชัดเจนและความนา่ 

   สนใจของเอกสารแผน่พบั 

   และปา้ยประชาสัมพันธ์ 

   การจัดงาน 

27      

(17.20) 

77    

(49.04) 

49     

(31.21) 

4     

(2.55) 

-          - 157 

(100.00) 

3.66        0.60         มาก 

3. ความเพียงพอของข้อมูล 

   ต่างๆ 

32   

(20.38) 

86     

(54.78) 

39     

(24.84) 

-         

- 

-         

- 

157 

(100.00) 

3.77       0.54               มาก 

ค่าเฉลีย                       3.57       0.59 มาก 

. ด้านการต้อนรับและ  

  สงิอาํนวยความสะดวก 

         

1. การต้อนรับและการอํานวย 

   ความสะดวกของเจ้าหน้าที 

45 

(28.66) 

69 

(43.95) 

41 

(26.12) 

2 

(1.27) 

- 

- 

157 

(100.00) 

3.81 0.62 มาก 

2. อาหารและเครืองดืม - 

- 

88 

(56.05) 

53 

(33.76) 

16 

(10.19) 

- 

- 

157 

(100.00) 

3.38 0.54 ปาน

กลาง 

3.ความเหมาะสม ความ 

   เพียงพอและความสะอาด 

   ของสิงอํานวยความสะดวก 

   ต่างๆ ภายในงาน  

-      

- 

92      

(58.60) 

59     

(37.58) 

4     

(2.55) 

2             

(1.27) 

157 

(100.00) 

3.44             0.50               มาก 

 

 

ค่าเฉลีย           3.54        0.55         มาก 

.ด้านการบริจาคเงนิทาํบุญ          

1. ความเหมาะสมของการ 

   เชิญชวนบริจาคเงินทําบุญ 

   ผา่นหนว่ยงานต้นสงักัด 

53 

(33.76)    

 

 

82  

(52.23)    

 

22 

(14.01)    

 

- 

-      

- 

-     

 

157 

(100.00) 

3.97  

        

0.53 

 

 

มาก 
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ประเดน็ความพงึพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ จาํนวน (ร้อยละ)  

X   
 

 

SD 

 

แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 
รวม 

   หรือการตงัตู้ รับบริจาคที 

   สว่นงานแทนการสง่ซอง 

   ทําบุญถึงตวับุคคลโดยตรง 

2.ความเหมาะสมของการ 

   ตังโต๊ะรับบริจาคเงินทํา 

   บุญทีวดั 

14 

(8.92) 

82 

(52.23) 

39 

(24.84) 

22 

(14.01) 

- 

- 

157 

(100.00) 

3.46 0.67 มาก 

3.การนําเงินสว่นหนงึทีได้ 

   รับบริจาคจากงานกฐิน 

   พระราชทานไปช่วยเหลือ 

   สงัคมและชุมชน 

25 

(15.92) 

 

 

63 

(40.13)    

 

53 

(33.76)     

     

 

16 

(10.19)     

- 

-     

 

157 

(100.00) 

3.50 

        

0.70 

 

 

มาก 

 

ค่าเฉลี ย       3.64 0.63 มาก 

ค่าเฉลี ยรวม       3.65 0.58 มาก 

 

) ความคิดเห็น เกีย วกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจดังาน 

 ผลการศึกษาในส่วนนีพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

สว่นใหญ่เห็นว่ามหาวทิยาลยัควรสง่เสริมให้ทุกคณะ/

สถาบันไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินทีวัดเพือสร้าง

ความสามคัคีและการมีสว่นร่วม ( . %) รองลงมา 

ควรประชาสมัพนัธ์การจดังานให้กว้างขวางและทวัถึง

ยิงขนึ ( . %) และควรจัดบริการอาหารให้เพยีงพอ

กบัจํานวนผู้ ไปร่วมงานและมีความเหมาะสมกับงาน

บุญ เช่น อาหารมังสวิรัต ิเป็นต้น ( . %) (ตารางที 

5) 

 

ตารางท ี   จาํนวนและร้อยละความคิดเห็นเกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

      รูปแบบการจัดงาน 
n = 60  

ความคดิเหน็เกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ จํานวน (ร้อยละ) อันดับที 

- ควรสง่เสริมให้ทกุคณะ/สถาบนัไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินทีวดัเพือ 

  สร้างความสามัคคีและการมสีว่นร่วม 

20 (33.33%) 1 

- ควรประชาสมัพันธ์การจัดงานให้กว้างขวางและทวัถงึยิงขึน 11 (18.33%) 2 

- ควรจัดบริการอาหารให้เพียงพอกับจํานวนผู้ไปร่วมงานและมีความ 

  เหมาะสมกับงานบุญ เช่น อาหารมงัสวิรัติ เป็นต้น 

10 (16.67%) 3 

- ควรสนบัสนนุให้คณะ/สถาบนัต่างๆ จัดรถบริการรับ - สง่นกัศึกษาและ 

  บุคลากรในสงักดัไปร่วมงานทวีดั 

7 (11.67%) 4 

- ควรสนบัสนนุให้นกัศึกษาปัจจุบนัมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลยัและวัด 

  ให้มากขึน นอกเหนอืจากการตังแถวรับองค์พระกฐิน เช่น การแหอ่งค์พระ 

5 (8.33%) 5 



วารสาร Mahidol R2R e-Journal 

ปีท ี  ฉบบัที  ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน  

37 

 

ความคดิเหน็เกียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ จํานวน (ร้อยละ) อันดับที 

  กฐินไปยังวิทยาเขตหรือชุมชนเพือประชาสมัพันธ์การจัดงานและบอกบญุ 

- เป็นโครงการทีดีมาก อยากให้มหาวิทยาลยัจัดต่อเนืองทกุปี แต่ควรสลบั 

  ไปทอดกฐินวดัในต่างจังหวดั โดยเฉพาะวดัในท้องทีทีตังของวิทยาเขตใน 

  สว่นภูมิภาคเพือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตได้มีสว่นร่วมบ้าง 

4 (6.67%) 6 

- ควรประสานงานกับศิษย์เก่าให้มาร่วมงานกันมากขึน 2 (3.33%) 7 

- ควรจัดทีนงัภายในพระอุโบสถสําหรับผู้ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินด้วย 1 (1.67%) 8 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานกฐิน

พระราชทาน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเข้าร่วมงาน

กฐินพระราชทานพบว่า ช่องทางการสือสารทีเข้าถึง

กลุ่มตัวอย่างมากทีสุดคือหนังสือเวียน ทังนีเพราะ

หนังสือเวียนเป็นการสือสารตามสายงานภายใน

องค์กร โดยมหาวิทยาลยัจะใช้แจ้งข่าวสารการจดังาน

กฐินพระราชทานไปทีทกุสว่นงาน จากนันสว่นงานจะ

นําไปสอืสารต่อยังนักศึกษาและบุคลากร จึงถึงผู้ รับ

กลุม่ใหญ่ นอกจากนียงัศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจะ

บริจาคเงินทําบุญในเทศกาลทอดกฐินมากทีสดุทังนี

เพราะพุทธศาสนิกชน มีความเชือว่าการทําบุญ

ทอดกฐินมีอานิสงส์มากกว่าการทําบุญอย่างอืน 

สําหรับกฐินพระราชทานทีมหาวิทยาลยัจัดขึน กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าร่วมในกิจกรรมการบริจาค

เงินทําบุญ ซึงจะบริจาคเงินทําบุญสมทบกฐินของ

มหาวิทยาลัยเกือบทุกปี  เพราะพฤติกรรมของชาว

พทุธนิยมการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสสําคัญ 

เนืองจากเป็นการทําบุญทีง่ายและเป็นรูปธรรมทีสดุ 

สว่นการไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินทีวดัพบวา่เคยไป

ร่วมพิธีเพียง  – 5 ครัง โดยลกัษณะของวดัทีมีผลต่อ

การตัดสินใจไป ร่วมพิธีมากทีสุดคือ วัดเก่าแก่ทีมี

ชือเสียง/มี เกจิอาจารย์ดังห รือวัตถุมงคลดัง ทั งนี

เพราะวัดเก่าแก่ทีมีชือเสียงจะได้รับความศรัทธามา

ตังแ ต่ ใน อดีตสืบ ต่อกัน จ น ถึงปั จจุบัน  สํา ห รั บ

เกจิอาจารย์ดังท่านขึนชือเรืองความเคร่งครัดในพระ

ธรรมวินัยและความ เมตตาปราณี  หากได้เคารพ

สกัการะหรือมีวัตถุมงคลของท่านไว้บูชาจะเป็นสิริ

มงคลกบัชีวิต ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัเรือง ปัจจยัทีมี

ผลต่อการตดัสินใจทําบุญของพุทธศาสนิกชนในเขต

เทศบาลเมืองชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี (สมภพ มหาคี

ตะ, , บทคดัยอ่) ซึงปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสนิใจ

ทําบุญของพทุธศาสนิกชนอันดับแรกคือด้านความ

ศรัทธาในพระภิกษุ รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อม 

และความนิยมในชอืเสยีงของวดั 

2. ความพึงพอใจทีมีต่อการจดังานกฐนิ 

พระราชทาน 

จากการศึกษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความพึง

พอใจต่อการจัดงานกฐินพระราชทาน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ซึงสามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดงัน ี

 ด้าน พิ ธีการ  จาก การศึ กษ าพบ ว่ากลุ่ม

ตั ว อ ย่ า งมี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก า รจั ด งา น ก ฐิ น

พระราชทานด้านพิธีการอยู่ในระดบัมาก ทังนีเพราะ

การเข้าวดัส่วนใหญ่ของพทุธศาสนิกชนจะมุ่งเน้นการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึงการจัดพิธีถวายผ้า

พระกฐินทีมีรูปแบบขันตอนถกูต้องเคร่งครัดตามพระ

ธรรมวินยัและประเพณีปฏิบัติ ทําให้พิธีกรรมมีความ

ศักดิ สทิธิ และเกิดความเป็นสริิมงคลแก่ผู้ ไปร่วมงาน 

จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 

โดยข้อทีมีความพึงพอใจสงูสดุคือ การแจกวตัถมุงคล

แก่ผู้ ไปร่วมพิธี ท ังนีเพราะเป็นการน้อมรําลกึถึงพระ
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พทุธคุณและเก็บไว้เป็นทีระลึกถึงผลบุญทีได้ทําใน

ครังนี ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรือง แรงจูงใจในการ

เข้าวดัของคนไทยทีนับถือศาสนาพุทธ ศึกษากรณีวัด

กลัยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร (พระมหา

ชยันาท อรรคบุตร, , บทคดัย่อ) ซึงจดุมุ่งหมาย

ในการเข้าวัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นงานด้านพิธีกรรม 

แรงจงูใจภายนอกในการเข้าวดัทําบุญของคนไทยอยู่

ในระดับสงู โดยเฉพาะความศรัทธาต่อเจ้าอาวาสและ

ความต้องการวตัถมุงคล  

 ด้านสถานทีและยานพาหนะ จากการศึกษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน

กฐินพระราชทานด้านสถานทีและยานพาหนะอยู่ใน

ระดบัมาก ทังนีเพราะมีการประดบัตกแต่งในบริเวณ

งาน โดยเฉพาะภายในพระอโุบสถ ทําให้ศาสนพธีิเกิด

ความศักดิ สิท ธิ  รวมถึงการจัดสถานทีจอดรถเป็น

สดัส่วนและมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยการจราจร สร้าง

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้ ที

เดินทางมาทําบุญ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการจัดงาน อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมี

ค วา ม พึ งพ อ ใจ ใน ระ ดับ ป าน ก ลา งต่ อ ก ารจัด

ยานพาหนะรับ - ส่งผู้ เดินทางไปร่วมพธีิถวายผ้าพระ

กฐินทีวดั ทงันีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยักําหนดจุด

รับ  - ส่งรถบ ริการผู้ ไป ร่วมงานไว้เพียง  จุด  คือ 

อาคารเค มี  คณ ะวิท ยาศาสต ร์, อาคาร  คณ ะ

สา ธ าร ณ สุข ศ า สต ร์ , จุ ด ร อ รถ ป ระ ตูท า ง เข้ า

โรงพยาบาลศิริราช และอาคารสาํนักงานอธิการบดี 

ซึงแม้ว่าจดุรับ - สง่จะครอบคลมุทุกวิทยาเขต (ไม่รวม

วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค) แต่ด้วยเหตุทีแต่ละวิทยา

เขต มีอาณาบริเวณกว้างขวางและอาคารตังอยู่

ห่างไกลกัน โดยเฉพาะอย่างยิงวิทยาเขตศาลายามี

พนืทีมากถึง ,  -  -  ไร่  ประกอบด้วย  สว่น

งานและมีถนนทางหลวงขนาด  ช่องจราจรตัดผ่าน

แบ่ งพืนทีม ห าวิทยาลัยออกเป็ น   ฝัง จึงทําให้

นกัศึกษาและบุคลากรไม่สะดวกในการเดินทางไปยัง

จดุรับ – สง่ 

 ด้านประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดงานกฐิน

พระราชทานด้านประชาสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก ทงันี

เพราะสอืสงิพมิพ์ทีเลอืกใช้ในการเผยแพร่ขา่วสารการ

จัดงาน เป็นสอืทีอยู่ใกล้มือและกลุม่ตวัอย่างมีความ

เคยชินในการเปิดรับ จึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ

สะดวก เช่น แผ่นพับทีส่งไปพร้อมกับหนังสือเวียน

สามารถเข้าถึงได้จากการปฏิบัติงาน ส่วนโปสเตอร์

และป้ายประกาศทีติดเผยแพร่บริเวณบอร์ดด้านหน้า

หรือภายใน ลิฟต์ โดยสาร แหล่งชุมนุม  ตลอดจน

ทางเดินทีนกัศกึษาและบุคลากรใช้เป็นสญัจรผ่านเป็น

จําน วนมาก อีกทังข้อมูลข่าวสารบน สือสิงพิม พ์

ดงักล่าวมีการระบุรายละเอียด ชือกิจกรรม วัน เวลา 

และสถานทีอย่างชัดเจน  จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อการป ระชาสัมพันธ์การจัดงาน 

โดยเฉพ าะ อย่างยิ งบุ คลากร ที มี อายุม ากห รื อ

ปฏิบ ัติงาน มานานจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจาก

โปสเตอร์และป้ายประชาสมัพนัธ์ทีพบเห็นได้งา่ยและ

ไม่ ค่อยเปิ ด รับ กา รสือสารใน รูป แบ บ ใหม่ ๆ  ซึ ง

สอดคล้องกบัพรทิพย์ วรกิจโภคาทร ( , หน้า  - 

) ทีอธิบายเกียวกับการเปิดรับสือของผู้ รับสารว่า 

ผู้ รับสารจะเลือกเปิดรับสือทีพบเห็นได้ไม่ยาก เปิดรับ

สือตามความสะดวกและเลือกเปิดรับสอืตามความ

เคยชิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลางต่อความทวัถึงและความหลากหลาย

ช่องทางของการประชาสัม พัน ธ์ ทั งนี เพราะการ

เผยแพร่ขา่วสารการจดังานเน้นการใช้สอืสงิพิมพ์ โดย

ไม่ให้ความสาํคัญกบัสอืประเภทอืนๆ เช่น สอืบุคคล 

สอืกิจกรรม และสอือิเลก็ทรอนิกส์ การประชาสมัพนัธ์

จึงยังไม่ครอบคลมุ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเป็น

นกัศึกษาไม่สนใจรับข่าวสารผา่นสอืสงิพิมพ์เท่าใดนัก 

อีกทังคนจะเลอืกเปิดรับชอ่งทางการสอืสารตามความ

สนใจเนืองด้วยภูมิหลงั ทัศนคติ และความต้องการที

แตกตา่งกนั 
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 ด้านการต้อนรับและสงิอํานวยความสะดวก 

จากการศึกษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อ

การจัดงานกฐินพระราชทานด้านการต้อนรับและสงิ

อํานวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก ทังนีเพราะวดัได้

จดัทําป้ายชีบอกสถานทีสาํคญัภายในวดัและทางไป

ห้องนํา อีกทังดูแลรักษาความสะอาดของสถานที 

ถนน และทางเท้า ตลอดจนจัดเจ้าหน้าทีคอยอํานวย

ความ สะด วกใน เรืองต่า งๆ  จึ งทํ าให้ เ กิดความ

ประทับใจและมีความพงึพอใจต่อการจดังาน อยา่งไร

ก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลางต่ออาหารและเครืองดืม ทังนีเพราะอาหารและ

เครืองดืมทีจดัเตรียมไว้บริการมีจาํนวนไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ อนัมีสาเหตมุาจากความคลาดเคลือน

ของข้อมูลจํานวนผู้ ไป ร่วมงานทีสํารวจได้จากการ

สอบถามส่วนงานต่างๆ โดยผู้ ไปร่วมงานมีจํานวน

มากกว่าที ได้ รับแจ้ง รวมถึงไม่มี การสํารวจผู้ ไป

ร่วมงานทีเป็นนกัศึกษา 

 ด้านการบริจาคเงินทําบุญ จากการศึกษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน

กฐินพระราชทานด้านการบริจาคเงินทําบุญอยู่ใน

ระดบัมาก ทงันีเพราะการบริจาคเงินถือเป็นบุญกริิยา

วตัถุ มีจาคะจิตทีมีการให้ ไม่เกียวข้องกบัจํานวนเงิน  

แต่ขึนอยู่กบัเจตนาบริสทุธิ และความศรัทธา ดังนัน

การทีมหาวิทยาลยัเชิญชวนบริจาคเงินทําบุญผ่าน

หน่วยงานต้นสงักดัหรือการตงัตู้ รับบริจาคแทนการส่ง

ซองถึงตวับุคคลโดยตรง ทําให้กลุ่มตัวอย่างซึงสว่น

ใหญ่เป็นพนกังานของรัฐ มีรายได้น้อย และต้องใช้เงิน

อยา่งประหยดั  สามารถบริจาคเงินได้ตามกําลงัทรัพย์

โดยไม่เดือดร้อน โดยจะบริจาคเงินเฉลยีไม่เกิน  

บาท จึงมีความพึงพอใจต่อการจัดงาน ซึงสอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะในการทําบุญของอนุกูล คลังบุญ

ครอง และ พละ เชาว รัตน์  ( . หน้า ) ใน

งานวิจัยเรือง ทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการ

ทําบุญ มีข้อเสนอแนะในการทําบุญว่า “รูปแบบใน

การทําบุญทีจะให้บังเกิดผลดีทังทางเศรษฐกิจและ

สงัคม และมีความประหยัด เป็นผลดีต่อผู้ทําบุญเอง

และต่อสังคม ควรเป็นการทําบุญโดยวิธีร่วมกันทํา 

เพราะเป็นการทําบุญทีก่อให้เกิดความประหยดัและ

ทําบุญได้บ่อยครัง” 

. ปั ญหาและข้ อ เสนอ แนะใน การ

พัฒนารูปแบบการจัดงานกฐินพระราชทาน 

กลุ่ม ตัวอย่างส่วน ให ญ่ มี ความ เห็น ว่า 

มหาวิท ยาลัยควรส่ง เสริมให้ทุกคณะ/สถาบันไป

ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินทีวัด  ซึงจากการศึกษา

พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานพบว่า ใน ปี  มีกลุม่

ตัวอย่างไปร่วมพิธีดังกล่าวเพียง  ราย หรือ คิด

เป็นร้อยละ .  สาเหตทุีมีผู้ ไปร่วมพิธีฯ ไม่มากอาจ

เป็ น เพ ราะผู้ บ ริห า รของส่วน งาน ต่างๆ  ไม่ เห็ น

ความสาํคัญของการไปร่วม  พิธีฯ เพราะได้ร่วมงาน

โดยการบริจาคเงินทําบุญไปแล้ว เป็นผลให้บุคลากร

ขาดแรงจงูใจทีจะไปร่วมพิธีฯ รวมทังการจัดงานตรง

กบัชัวโมงเรียนของนักศกึษาและช่วงเวลาปฏิบัติงาน

ของบุคลากร หากนักศึกษาและบุคลากรไม่มีภารกิจ

ใดในพิธีการก็จะไม่ไปร่วมงาน ประกอบกับในช่วงที

ผ่านมามหาวิทยาลยัจดัถวายผ้าพระกฐิน ณ วดัทีตัง

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และ

ปริมณฑล การประกอบพธีิกรรมจะแล้วเสร็จภายใน  

วัน โดยจัดพิธีเจริญพระพทุธมนต์ฉลององค์กฐินกับ

พธีิถวายผ้าพระกฐินในวนัเดียวกนั จงึไม่มีกิจกรรมรืน

เริงทีจะดึงดูดให้ คนไป ร่วมงาน เป็ น จํานวนมาก 

นอกจากนันบุคลากรทีมีอายนุ้อยและนักศึกษาทีอยู่

ในช่วงวัยเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

ประเพณีทอดกฐินและไม่มีเวลาทีจะเข้าร่วมงาน ซึง

สอดคล้องกบังานวิจยัเรือง ศึกษาการอนุรักษ์และเผย

แผ่ประเพณีการทอดกฐินของชุมชนเทศบาลตระการ

พืชผล อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

(เพชรรินทร์ คลงัตระกลู, , บทคัดย่อ) ซึงคนทีมี

อายุใน ช่วงวัยทํางานยังขาดความเข้าใจเรืองการ

ทําบุญและไม่มีเวลาเพียงพอทีจะศึกษาข้อมลูและเข้า

ร่วมพิธีการตา่งๆ  
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นอกจากนีกล ุ่มตัวอย่างยังมีความเห็นว่า

มหาวิท ยาลัยควรประชาสัม พัน ธ์การจัดงาน ให้

กว้างขวางและทัวถึงยิงขึน  ซึ งสอด คล้องกับ ผล

การศึกษาความพึงพอใจด้านประชาสมัพนัธ์ทีพบว่า 

กล ุม่ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อ

ความทัวถึงและความหลากหลายช่องทางของการ

ประชาสมัพนัธ์การจดังาน ทังนีอาจเป็นเพราะสอืและ

ช่องท างที ใช้ในการป ระชาสัม พัน ธ์ยังไม่ เข้าถึง

กลุม่เป้าหมายทีเป็นนักศึกษาและมีความต้องการให้

ป รั บ ป รุง ช่ อ ง ท า ง  รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เส น อ สื อ

ประชาสมัพนัธ์ 

สําหรับข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควร

จัดบริการอาหารให้เพียงพอกับจํานวนผู้ ไปร่วมงาน

และมีค ว าม เห ม าะ สม กับ งาน บุ ญ นัน  มีค วาม

สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการ

ต้อน รับ และสิงอํานวยความสะดวกทีพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่ออาหาร

และเครืองดืม ทังนีเพราะความคลาดเคลือนของ

จํานวนผู้ ไปร่วมงานทีสํารวจได้ และอาหารทีจัดไว้

บริการเป็นอาหารคาวหวานทีมีสว่นผสมของเนือสตัว์ 

จึงเป็นงานบุญทียงัมีการเบียดเบียนชีวิตสตัว์อยู ่

 

ประโยชน์ทไีด้จากการศึกษา 

. ท ราบ พ ฤติกรรม ของนักศึกษ าแ ละ

บุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดลในการเข้าร่วมงานกฐิน

พระราชทานของมหาวทิยาลยัมหิดล   

. ทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดลทีมีต่อการจัดงาน

กฐินพระราชทานของมหาวทิยาลยัมหิดล 

. ทราบปัญหาและได้ข้อเสนอแนะในการ

พฒันารูปแบบการจดังานกฐินพระราชทานให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมและระดับ

ความ พึ งพ อใจ ของนัก ศึกษ าและบุ คลาก รขอ ง

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ วิจัยขอเสน อแนวทางใน การป รับป รุง

รู ป แ บ บ ก า ร จั ด งา น ก ฐิ น พ ร ะ ร า ช ท า น ข อ ง

มหาวิทยาลยัมหิดลดงันี 

. ด้านประชาสมัพนัธ์ 

จากการศึกษาพบว่าหนังสือเวียนเป็นช่อง

ทางการสอืสารทีเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างมากทีสดุ ดงันัน

จึงควรพฒันารูปแบบการนําเสนอให้มีความทันสมัย 

น่าสนใจ และเข้าใจง่าย จากการอภิปรายผลชีให้เห็น

ว่าการประชาสมัพนัธ์ยังไม่เข้าถึงกลุม่เป้าหมายทีเป็น

นักศึกษา  มห าวิทยาลัยควรมี การวางแผนการ

ประชาสมัพนัธ์ให้มีระบบและเข้าถึงนักศึกษามากขึน 

ด้วยการใช้สือแบบผสมผสาน โดยเลือกใช้ช่องทาง

ใหม่ๆ ทีมีความสอดคล้องกับความสนใจ ทศันคตแิละ

ค่านิยม รวมถึงความคุ้นเคยของนักศึกษา เช่น การใช้

ป ระโยชน์จากเครือข่ายสังคม ออน ไลน์  (Social 

Network) โดยการสอืสารผา่นสอืเว็บไซต์ อินเทอร์เนต็ 

เฟชบุ๊ก เป็นต้น ซึงสามารถแพร่กระจายข่าวไป สู่

นักศึกษาได้เป็นจํานวนม ากอย่างรวดเร็วภายใน

ระยะเวลาทีใกล้เคียงกนั ตลอดจนมหาวิทยาลยัควร

ทําความเข้าใจกับองค์การนักศึกษา ได้แก่  สภา

นกัศึกษา สโมสรนักศกึษา ชมรมพทุธศาสตร์ เป็นต้น 

ให้เห็นความสําคัญของการจดังานกฐินพระราชทาน

และเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการประชาสมัพนัธ์ 

น อ ก จ า ก นั น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ใ ห้

ความสาํคัญกับสอืกิจกรรมและการติดต่อสอืสารทีมี

การชักจูงในลักษณะของการพบปะแบบซึงหน้า 

(Face of Face) ซึงเป็นการติดต่อสือสารสองทางที

สามารถโน้มน้าวกระตุ้นเร้าความสนใจได้ง่ายขึน เช่น 

การจดันิทรรศการ การลงพืนทีแห่องค์กฐินไปยงัวทิยา

เขตต่างๆ และชุมชนข้างเคียงเพือบอกบุญให้ ร่วม

อนุโมทนาและเชญิชวนไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินที

วดั  
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. ด้านอาหารและสงิอํานวยความสะดวก 

 จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย ผ ล ชี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า

มหาวทิยาลยัดแูลแจกจ่ายอาหารไม่เพยีงพอกบัความ

ต้องการ เนื องจากความคลาดเคลือนของข้อมูล

จํานวนผู้ ไปร่วมงาน ผู้ วจิัยเห็นว่ามหาวิทยาลยัควรมี

การตรวจสอบยืนยันความถกูต้องกับส่วนงาน และ

ควรมีการสํารวจผู้ ไปร่วมงานทีเป็นนักศึกษาด้วย 

รวมทังเต รียมอาหารสํารองกรณีฉุกเฉินที มีผู้ ไป

ร่วมงานแบบไม่คาดคิดประมาณ % ของจํานวนที

สํารวจได้ สาํหรับประเภทอาหารนัน มหาวิทยาลัย

ควรจัดอาหารให้เหมาะสมกับงานบุญ รวมถึงหลัก

ศีลธรรมข้อ “ปาณาติบาต” (ละเว้นจากการฆ่าสตัว์) 

เช่น มงัสวิรัติ เป็นต้น 

. การจดัรถบริการรับ - ส่งผู้ เดนิทางไปร่วม

พธีิถวายผ้าพระกฐิน 

จากการอภิปรายผลชีให้เห็นว่าการกําหนด

จุดรับ  - ส่งรถบ ริการเพียงจุด เดียวของวิทยาเขต

ศาลายาทําให้นกัศึกษาและบุคลากรของสว่นงานบาง

แห่ งไม่ สะด วก ใน การเดิ น ท างไป ขึน รถบ ริกา ร 

เนืองจากส่วนงานตงัอยู่ห่างไกลจากจดุรับ - ส่ง ผู้วิจยั

เห็นว่าควรเพิมจุดรับ - สง่ย่อย โดยให้รถบริการวิงวน

รับ-สง่ตามจดุทีกําหนด 

. ด้านการมีสว่นร่วม 

จากการศึกษาพบว่านักศึกษาและบุคลากร

ส่วน ให ญ่ ไม่ ไป ร่วม งาน ถวาย ผ้าพระก ฐิน ที วัด 

โดยเฉพาะอย่างยิงนักศึกษาจะไปร่วมงานเฉพาะผู้ที

ได้รับมอบหมายภารกิจในงาน พิธีเท่านัน  ดังนัน

มหาวทิยาลยัควรสร้างกลไกให้เกิดการมีสว่นร่วมเพือ

สนบัสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของสว่นงานต่างๆ 

เห็นความสําคัญและไป ร่วมงาน โดยการแต่งตัง

ผู้บริหารของทุกส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการจัด

งาน รวมทังควรจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมพิเศษ

เกียวกับงานกฐินพระราชทานในลกัษณะการจัดการ

ความรู้เพือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างความ

ศรัทธาและเรียกร้องความร่วมมือในการเข้าร่วมงาน  

ตลอดจนขอความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ในการ

หลกีเลยีงการจดัสมัมนา/การประชมุวิชาการ/กิจกรรม

ในวัน เดียวกับ ที มีกา รจัดงานกฐิน พระราชท าน 

นอกจากนนัควรเปิดโอกาสให้องค์การนักศึกษามีสว่น

ร่วมใน การจัดงาน  ซึงนอกจากจะสามารถสร้าง

เครือข่ายที เข้าถึงใกล้ชิดกับกลุ่ม เป้าหมายที เป็น

นกัศึกษาแล้ว ยงัสง่เสริมให้นกัศึกษามีปฏิสมัพันธ์อนั

ดีกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและเกิดการชักจูง

เพือนนกัศกึษาให้เข้าไปร่วมงานมากขึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

อนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศริิสรร

หิ รัญ  ค ณ ะ สังค ม ศ า ส ต ร์แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ทีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนําและ

เป็นผู้ ท รงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ เค รืองมือวิจัย 

ตรวจทานและแก้ไขข้อบ กพร่องทุกขันตอนของ

การศึกษา ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว้ ณ 

โอกาสน ี

 นอกจากนีขอขอบ พร ะคุณ  คุณ นิพน ธ์           

ครุฑเครือศรี ผู้ อํานวยการกองบริหารงานทัวไป ทีได้

สง่เสริมและให้ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ อย่างดยิีง 

ตลอดจนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านทีให้ความ

ร่วม มื อ และเสียสละ เวลาอัน มี ค่าใน การก รอ ก

แบบสอบถามซึงใช้เป็นข้อมลูในการศกึษาครังนี  

 สดุท้ายขอขอบคุณ คณุชัยโรจน์ รอดเกลียง 

หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ และ

น้องๆ ในหน่วยงานประชมุและพิธีการ ผู้อยู่เบืองหลงั

ความ สําเร็จที ให้ความ ช่วยเห ลือแนะนําและให้

กําลงัใจในการศกึษาค้นคว้าตลอดมา 
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