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ศูนย+ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559

ผลการประเมินสรุปได6ดังนี้
1. ข6อมูลทั่วไป
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา
พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบวา ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินสวนใหญเป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ
78.0) และเพศชาย จํ า นวน 11 คน (ร3อ ยละ 22.2) อาชี พ นั ก ศึ ก ษา จํ านวน 44 คน (ร3 อ ยละ 88.0) รองลงมา
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าที่ 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0)
2. ความพึงพอใจ
ผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 มี
ความพึงพอใจในการเข3ารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข3อ (x=3.82) เมื่อพิจารณาในรายข3อ
พบวา ข3อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือการให3บริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให3
เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x=4.08) รองลงมาได3แก เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (x=4.00)
กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการของสังคมปGจจุบัน (x=3.94) มีการ
ประสานงานและประชาสั ม พั น ธ+ โ ครงการให3 ท ราบลวงหน3 า (x=3.90) และข3 อ ที่ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ํ า สุ ด คื อ มี
คําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน (x=3.48)
จากผลการประเมินโครงการในครั้ง นี้ มี ข3อเสนอแนะในการปรับ ปรุงโครงการครั้ง ตอไป คือ ควรเพิ่ม
นักศึกษาจากคณะตาง ๆ ให3เข3ารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มพี่เลี้ยงชวยอํานวยความสะดวกในด3านตาง ๆ
ระหวางเดินขบวนด3วย

สารบัญ
บทสรุปผู3บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1. โครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค+
4. ความสอดคล3อง
5. ผู3เสนอโครงการ
6. เปIาหมายการดําเนินการ
7. ผลที่คาดวาจะได3รับ
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
9. สถานที่ดําเนินการ
10. งบประมาณที่ใช3จาย
11. ประเภทของโครงการ
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ
1. ข3อมูลทั่วไป
2. ระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการ
บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข6อเสนอแนะ
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3

แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง
ข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม (N=50)
ตารางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา
โดยรวมและรายด3าน (N=50)
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บทที่ 1
บทนํา
1. โครงการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559

2. หลักการและเหตุผล
วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ3าเปLดโลก ในพรรษาที่ 7 นับแตป(ที่ตรัสรู3 พระพุทธองค+จึงได3เสด็จขึ้นไป
จําพรรษาบนสวรรค+ชั้นดาวดึงส+ เทศนาพระอภิธรรมปLฎกโปรดพระพุทธมารดาอยูหนึ่งพรรษา (3 เดือน) ครั้นถึงวัน
ปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พระพุทธองค+จึง เสด็จลงสูโลกมนุษย+ทางบันไดทิ พย+ ทั้ง 3 ได3แก
บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก3ว ซึ่ง สักกเทวราช (พระอินทร+) ให3พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค+
ชั้นดาวดึงส+สูโลกมนุษ ย+ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร ที่นั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนตางมารอรับตักบาตรภัตตาหารกัน
อยางเนืองแนนชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ+ในวัน แรม1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป( เป5นวันคล3ายวันที่พระพุทธเจ3า
เสด็จลงสูโลกมนุษย+ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ3าเปLดโลก เพราะวันนั้นโลกทั้ง 3 คือ สวรรค+
มนุษย+ และ บาดาล (นรก) ตางสามารถแลเห็นกันได3ตลอดทั้ง 3 โลก
จากที่กลาวมาข3างต3น เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ได3เล็งเห็นความสําคัญของบุญประเพณีออก
พรรษา และได3สืบสานเป5นประจําทุกป( รวมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพการจัดทําขบวนแหของสถานศึกษา ทางเทศบาล
นครขอนแกน จึงได3เชิญมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข3ารวมในกิจกรรมครั้งนี้ด3วย ศูนย+ศิลปวัฒนธรรม
จึงได3จัดขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 รวมขบวนในวันที่ 13
ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแกนนคร โดยมีชื่อขบวนวา “วิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน” มีผู3
รวมขบวน 50 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออนุรักษ+และสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาของไทยให3คงอยูตอไป
3. วัตถุประสงค1
เพื่อให3นักศึกษาและบุคคลากรได3สงเสริมและเผยแพรประเพณีบุญออกพรรษาของไทย
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4. ความสอดคล6อง
ประเด็นยุทธศาสตร1 : เป5นสถาบันในการอนุรักษ+ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถิ่น
เปAาประสงค1หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถิ่น
เปAาประสงค1เชิงยุทธศาสตร1 : ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมเป5นผู3นําด3านการสงเสริม พัฒนา และอนุรักษ+
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถิ่น
กลยุทธ1 ที่ 1 : สงเสริม พัฒนา และอนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถิ่น
แผนงาน ที่ 2 : พัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถิ่น
5. ผู6เสนอโครงการ รองศาสตราจารย+สําเร็จ คําโมง
6. เปAาหมายการดําเนินการ
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข3ารวมกิจกรรมไมน3อยกวา
ร3อยละ 80 ของผู3เข3ารวมทั้งหมด จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข3ารวม
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ไมน3อยกวาร3อยละ
3.51
7. ผลที่คาดวาจะได6รับ
7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559
7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได3สงเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ+ สืบสาน และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอยางครบวงจร
7.3 นักศึกษาได3ซึมซับประเพณีวันออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ที่เป5นประเพณีของชาติและ
ออกไปใช3ชีวิตในสังคมด3วยความรู3ความเข3าใจในด3านประเพณีที่สําคัญของชาติตอไป
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8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม

ส.ค.59

ก.ย.59

ต.ค.59

พ.ย.59

เสนอโครงการ
อนุมัติโครงการ
ฝTกซ3อมขบวนแห
จัดรถขบวนแห
ปฏิบัติกิจกรรมข3อที่ 3 และ4 แสดงที่ บริเวณ
สวนสาธารณะ 200 ป( บึงแกนนคร จังหวัดขอนแกน
6 ประเมินและรายงานผล

9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม
บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแกนนคร จังหวัดขอนแกน
10. งบประมาณในการดําเนินการ
ลําดับ รายการ
1.
คาเชาเสื้อผ6า เครื่องประดับและคาแตงหน6า
1.1 คาเชาชุดถือปIายมหาวิทยาลัยฯ
1.2 คาเชาชุดถือปIายศูนย+ศิลปวัฒนธรรม
1.3 คาเชาชุดถือปIายวิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน
1.4 คาเชาชุดถือพานประทีป
1.5 คาเชาชุดและคาเชาเครื่องประดับนาฏศิลปW
- โกYะผม
- เครื่องประดับ
- สะใบ
- เสื้อ
- ผ3าถุง

คาเชา/หนวย
จํานวน 2 คน ๆ ละ1000 บ.
จํานวน 2 คน ๆ ละ500 บ.
จํานวน 2 คน ๆ ละ 500 บ.
จํานวน 6 คน ๆ ละ 500 บ.
จํานวน 20 คน
20 อัน ๆ ละ 50 บ.
20 ชุด ๆ ละ 50 บ.
20 ผืน ๆ ละ 50 บ.
20 ตัว ๆ ละ 100 บ.
20 ผืน ๆ ละ 100 บ.
รวม

รายจาย
2,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
14,000
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2.

คาซื้ออุปกรณ1
2.1 คาทําปIายมหาวิทยาลัย
2.2 คาทําปIายศูนย+ศิลปวัฒนธรรม
2.3 คาทําปIายวิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน
2.4 คาทําปIายเสลี่ยงเชิดชูตรามหาวิทยาลัย
2.5 คาประดับเสลี่ยงเชิดชูตรามหาวิทยาลัย
2.6 คาประดับรถแหประทีป
2.7 คาทําพานประทีป

จํานวน 6 อัน ๆ ละ 100 บ.
รวม

3.

4.

คาจ6างรถแห
รถแหเครื่องเสียง
คาเบี้ยเลี้ยง
คาเบี้ยเลี้ยง

1,500
1,000
1,000
1,000
5,000
7,500
600
13,100

1 คัน

3,500

จํานวน 40 คน
นักศึกษา 36 คน ๆ 70 บ.
บุคลากร 4 คน ๆ 100 บ.

2,520

รวม
รวมเป5นเงิน
11. ประเภทของโครงการ
เกณฑ1มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน+หรือรักษาสิ่งแวดล3อม
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ด3านคุณธรรม จริยธรรม
ด3านความรู3
ด3านทักษะทางปGญญา
ด3านทักษะความสัมพันธ+ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ด3านทักษะการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ

400
2,920
3,3520
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มาตรการสงเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
ด3านการสงเสริมประชาธิปไตย (Democracy)
ด3านสงเสริมให3มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นไทย (Decency)
ด3านการสร3างภูมิคุ3มกันจากยาเสพติด (Drug-Free)
เครื่องมือที่ใช6ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเปAาหมายและตัวชี้วัด
แบบประเมิน 1.แบบประเมินผลโครงการ
2. แบบประเมินเปAาหมายและตัวชี้วัด
มีการประเมิน
1. ประเมินจาก
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2. ประเมินจาก
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช6ในการประเมินผล
แบบประเมินกระบวนการ
แบบประเมินผลสําเร็จ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบหนังสือตอบรับ
แบบฟอร+มการลงทะเบียน
แบบฟอร1มสมุดเยี่ยมชมโครงการ
อื่นๆ (ระบุ)
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บทที่ 2
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ
โครงการเผยแพรศิลปวัฒ นธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 เป5 น
โครงการของศูนย+ศิ ลปวัฒ นธรรม ซึ่ ง เทศบาลนครขอนแกน จั ง หวั ดขอนแกน ได3 เล็ ง เห็ นความสํ า คั ญของบุ ญ
ประเพณีออกพรรษา และได3สืบสานเป5นประจําทุกป( รวมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพการจัดทําขบวนแหของสถานศึกษา
ทางเทศบาลนครขอนแกน จึงได3เชิญมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข3ารวมในกิจกรรมครั้งนี้ด3วย ศูนย+
ศิลปวัฒนธรรม จึงได3จัดขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 รวมขบวน
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแกนนคร โดยมีชื่อขบวนวา “วิถีวัฒนธรรมพื้นบ3าน
อีสาน” มีผู3รวมขบวน 50 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออนุรักษ+และสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาของไทยให3คง
อยูตอไป
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บทที่ 3
ผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป(
2559 ผู3ประเมินมี ขั้นตอนการวิเคราะห+ข3อมูลคือ ข3อมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ซึ่งเป5นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได3นํามาวิเคราะห+ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคาร3อยละ (Percentage)
ข3อมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ซึ่งเป5นคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ได3นํามาวิเคราะห+
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean :x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
เกณฑ+การแปลความหมายคาเฉลี่ย (x) (ทิพยา กิจวิจารณ+, 2552)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
น3อย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
น3อยมาก
ประชากรที่ใช6ในการประเมิน
ประชากรที่ใช3ในการศึกษา คือ ผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง
สถานภาพ
นักศึกษา
อาจารย+
เจ3าหน3าที่
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
44
3
3
50

9
ผู3ประเมินได3เสนอผลการประเมิน โดยแบงเป5น 1 ตอน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สอบถามข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู
ประจําป( 2559
ซึ่งจะได3นําเสนอผลการประเมินดังนี้
1. ข6อมูลทั่วไป
สวนที่ 1 ข6อมูลทั่วไปของผู6ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 ข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม (N=50)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
นักศึกษา
อาจารย+
เจ3าหน3าที่
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จํานวน

ร6อยละ

11
39

22.2
78.0

44
3
3

88.0
6.0
6.0

46
4

92.0
8.0

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา
พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบวา ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินสวนใหญเป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ
78.0) และเพศชาย จํ า นวน 11 คน (ร3อ ยละ 22.2) อาชี พ นั ก ศึ ก ษา จํ านวน 44 คน (ร3 อ ยละ 88.0) รองลงมา
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าที่ 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0)
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
สวนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม
ตารางที่ 3 ตารางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของรวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 เป5นมหาวิทยาลัยโดยรวม
และรายด3าน (N=50)
การประเมินผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให3บริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให3
เหมาะสมกับสถานการณ+ได3
2. ได3รับความรู3 หรือประโยชน+จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อยางชัดเจน
4. สถานที่สําหรับการให3บริการมีความ
เหมาะสม
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
6. สามารถนําความรู3จากการเข3ารวม
กิจกรรมไปใช3รวมกับชีวิตประจําวัน
7. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมด3วย
8. ผู3รับผิดชอบกิจกรรมมีการให3บริการที่ดี
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+
โครงการให3ทราบลวงหน3า

x

ระดับความพึงพอใจ
S.D ความหมาย ลําดับที่

4.08

1.12

มาก

1

3.82

1.30

มาก

6

3.48

1.50

ปานกลาง

10

3.76

1.23

มาก

8

4.00

.98

มาก

2

3.88

1.18

มาก

5

3.54

1.24

มาก

9

3.82
3.90

1.32
1.28

มาก
มาก

7
4
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10. กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เป5นประโยชน+
และสอดคล3องตรงตามความต3องการของ
สังคมปGจจุบัน
โดยรวม

3.94

1.25

มาก

3

3.82

.51

มาก

-

จากตารางที่ 3 แสดงให3เห็นวาผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 มีความพึง พอใจในการเข3ารวมกิจกรรมอยูในระดับ มาก โดยภาพรวมและในรายข3อ
(x=3.82) เมื่ อพิ จารณาในรายข3 อ พบวา ข3 อ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น มากที่ สุด คื อ ขั้ นตอนการจั ดกิ จ กรรม หรื อ การ
ให3บริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x=4.08) รองลงมาได3แก เวลาสําหรับการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม (x=4.00) กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการ
ของสังคมปGจจุบัน (x=3.94) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบลวงหน3า (x=3.90) และข3อที่
มีความคิดเห็นต่ําสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน (x=3.48)
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บทที่ 4
สรุปผลการประเมิน และข6อเสนอแนะ
การประเมินเรื่องนี้เป5นการประเมินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา
พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ใช3กลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด3วย นักศึกษา 44 คน อาจารย+ 3
คน เจ3าหน3าที่ 3 คน ในการประเมินครั้งนี้ ผู3วิจัยใช3ข3อมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ซึ่งเป5นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได3นํามาวิเคราะห+ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคาร3อยละ (Percentage)
ข3อมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ซึ่งเป5นคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ได3นํามาวิเคราะห+
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean :x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
1. สรุปผลการประเมิน
การประเมินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป(
2559 ได3ผลดังนี้
การประเมินโครงการครั้งนี้ ได3มีการแจกแบบสอบถามด3วยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 50 ชุด
และได3รับแบบสอบถามกลับคืน 50 ชุด เนื้อหาที่ใช3ในการสอบถามผู3เข3ารวมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 โดยสร3างจาก
ประเด็นด3านความพึงพอใจ 10 ข3อ ดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม หรือการให3บริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3
2. ได3รับความรู3 หรือประโยชน+จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน
4. สถานที่สําหรับการให3บริการมีความเหมาะสม
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. สามารถนําความรู3จากการเข3ารวมกิจกรรมไปใช3รวมกับชีวิตประจําวัน
7. กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด3วย
8. ผู3รับผิดชอบกิจกรรมมีการให3บริการที่ดี
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบลวงหน3า
10. กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการของสังคมปGจจุบัน
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สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา
พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบวา ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินสวนใหญเป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ
78.0) และเพศชาย จํ า นวน 11 คน (ร3อ ยละ 22.2) อาชี พ นั ก ศึ ก ษา จํ านวน 44 คน (ร3 อ ยละ 88.0) รองลงมา
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าที่ 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0)
ผลการประเมินครั้งนี้ พบวา ผู3เข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 มีความพึง พอใจในการเข3ารวมกิจกรรมอยูในระดับ มาก โดยภาพรวมและในรายข3 อ
(x=3.82) เมื่ อพิ จารณาในรายข3 อ พบวา ข3 อ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น มากที่ สุด คื อ ขั้ นตอนการจั ดกิ จ กรรม หรื อ การ
ให3บริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x=4.08) รองลงมาได3แก เวลาสําหรับการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม (x=4.00) กิจกรรมมีเนื้อหาสาระที่เป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการ
ของสังคมปGจจุบัน (x=3.94) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบลวงหน3า (x=3.90) และข3อที่
มีความคิดเห็นต่ําสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน (x=3.48)
2. ข6อเสนอแนะ
2.1 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปUด
1) ควรมีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมให3ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) กิจกรรมควรมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด3วย
2.2 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปUด
ผู3เข3ารวมเข3ารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขบวนแหงานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู มี
ข3อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ให3เข3ารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มพี่เลี้ยงชวยอํานวย
ความสะดวกในด3านตาง ๆ ระหวางเดินขบวนด3วย

