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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห�งานประเพณีออกพรรษา 
พุทธกตัญ&ู ประจําป) 2559 

 

13 ตุลาคม 2559 
ณ บริเวณบึงแก�นนคร  เวที 200 ป) 

 
 

  

  
 

 
จัดทําโดย 

ศนูย1ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
2559 
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บทสรุปผู6บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 
ผู6จัดทํา  ศูนย+ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป)ที่พิมพ1 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได6ดังน้ี 
 

1. ข6อมูลทั่วไป 
    สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา 

พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบว
า ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ 
78.0) และเพศชาย จํานวน 11 คน (ร3อยละ 22.2) อาชีพนักศึกษา จํานวน 44 คน (ร3อยละ 88.0) รองลงมา 
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าท่ี 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0) 

 
2. ความพึงพอใจ 
    ผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 มี

ความพึงพอใจในการเข3าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข3อ (x�=3.82) เมื่อพิจารณาในรายข3อ 
พบว
า ข3อท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให3บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให3

เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x�=4.08) รองลงมาได3แก
 เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (x�=4.00) 

กิจกรรมมีเน้ือหาสาระที่เป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการของสังคมปGจจุบัน (x�=3.94) มีการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบล
วงหน3า (x�=3.90) และข3อท่ีมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มี

คําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.48) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข3อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต
อไป คือ ควรเพิ่ม

นักศึกษาจากคณะต
าง ๆ ให3เข3าร
วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน รวมถึงการเพิ่มพี่เล้ียงช
วยอํานวยความสะดวกในด3านต
าง ๆ 
ระหว
างเดินขบวนด3วย 
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สารบัญ 
   หน6า 

บทสรุปผู3บริหาร                   ก 
สารบัญ                    ข 
สารบัญตาราง                   ค 
บทที่ 1 บทนํา                   1 

1. โครงการ                  1 
2. หลักการและเหตุผล                 1 
3. วัตถุประสงค+                  1 
4. ความสอดคล3อง                 2 
5. ผู3เสนอโครงการ                 2 
6. เปIาหมายการดําเนินการ                2 
7. ผลท่ีคาดว
าจะได3รับ                 2 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ               3 
9. สถานที่ดําเนินการ                 3 

          10. งบประมาณที่ใช3จ
าย                 3 
11. ประเภทของโครงการ                 4 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน                 6 
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ                  8 

1. ข3อมูลท่ัวไป                  9 
2. ระดับความพึงพอใจต
อการจัดโครงการ              10 

บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข6อเสนอแนะ              12 
1. สรุปผลการประเมิน                12 
2. ข3อเสนอแนะ                 13 

ภาคผนวก                  14 
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สารบัญตาราง 
 

หน6า 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ
มตัวอย
าง                8 
ตารางที่ 2 ข3อมูลท่ัวไปของผู3ตอบแบบสอบถาม (N=50)             9 
ตารางที่ 3  ตารางค
าเฉล่ียและส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็น          10 

ของผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา 
โดยรวมและรายด3าน (N=50)     
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. โครงการ เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ3าเปLดโลก ในพรรษาที่ 7 นับแต
ป(ท่ีตรัสรู3 พระพุทธองค+จึงได3เสด็จข้ึนไป
จําพรรษาบนสวรรค+ช้ันดาวดึงส+ เทศนาพระอภิธรรมปLฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู
หน่ึงพรรษา (3 เดือน) ครั้นถึงวัน
ปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พระพุทธองค+จึงเสด็จลงสู
โลกมนุษย+ทางบันไดทิพย+ ท้ัง 3 ได3แก
 
บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก3ว ซ่ึง สักกเทวราช (พระอินทร+) ให3พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค+
ช้ันดาวดึงส+สู
โลกมนุษย+ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร ที่น้ันบรรดาพุทธศาสนิกชนต
างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกัน
อย
างเนืองแน
นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ+ในวัน แรม1 คํ่า เดือน 11 ของทุกป( เป5นวันคล3ายวันที่พระพุทธเจ3า
เสด็จลงสู
โลกมนุษย+ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ3าเปLดโลก เพราะวันน้ันโลกท้ัง 3 คือ สวรรค+ 
มนุษย+ และ บาดาล (นรก) ต
างสามารถแลเห็นกันได3ตลอดท้ัง 3 โลก 
 จากที่กล
าวมาข3างต3น เทศบาลนครขอนแก
น จังหวัดขอนแก
น ได3เล็งเห็นความสําคัญของบุญประเพณีออก
พรรษา และได3สืบสานเป5นประจําทุกป( รวมท้ังเล็งเห็นถึงศักยภาพการจัดทําขบวนแห
ของสถานศึกษา ทางเทศบาล
นครขอนแก
น จึงได3เชิญมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข3าร
วมในกิจกรรมครั้งน้ีด3วย ศูนย+ศิลปวัฒนธรรม 
จึงได3จัดขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ร
วมขบวนในวันที่ 13 
ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแก
นนคร โดยมีช่ือขบวนว
า “วิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน” มีผู3
ร
วมขบวน 50 คน การจัดโครงการครั้งน้ีเพื่ออนุรักษ+และสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาของไทยให3คงอยู
ต
อไป 
 
3. วัตถุประสงค1 
     เพื่อให3นักศึกษาและบุคคลากรได3ส
งเสริมและเผยแพร
ประเพณีบุญออกพรรษาของไทย 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

4. ความสอดคล6อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร1 : เป5นสถาบันในการอนุรักษ+ ส
งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถ่ิน 

เปAาประสงค1หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
เปAาประสงค1เชิงยุทธศาสตร1 : ศูนย+ศิลปวัฒนธรรมเป5นผู3นําด3านการส
งเสริม พัฒนา และอนุรักษ+

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
 กลยุทธ1 ที่ 1 : ส
งเสริม พัฒนา และอนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
 แผนงาน ที่ 2 : พัฒนาและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
 
5. ผู6เสนอโครงการ รองศาสตราจารย+สําเร็จ  คําโมง 
 
6. เปAาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข3าร
วมกิจกรรมไม
น3อยกว
า 
ร3อยละ 80 ของผู3เข3าร
วมทั้งหมด จํานวน 50 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข3าร
วม
กิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ไม
น3อยกว
าร3อยละ 
3.51 
 
7. ผลที่คาดว�าจะได6รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได3ส
งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ+ สืบสาน และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมอย
างครบวงจร 
     7.3 นักศึกษาได3ซึมซับประเพณีวันออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ที่เป5นประเพณีของชาติและ
ออกไปใช3ชีวิตในสังคมด3วยความรู3ความเข3าใจในด3านประเพณีท่ีสําคัญของชาติต
อไป 
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8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 
1 เสนอโครงการ     
2 อนุมัติโครงการ     
3 ฝTกซ3อมขบวนแห
     

4 จัดรถขบวนแห
     
5 ปฏิบัติกิจกรรมข3อที่ 3 และ4 แสดงท่ี บริเวณ

สวนสาธารณะ 200 ป( บึงแก
นนคร จังหวัดขอนแก
น 
    

6 ประเมินและรายงานผล     

 
 
9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 

บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแก
นนคร จังหวัดขอนแก
น 
 

10. งบประมาณในการดําเนินการ 
 
ลําดับ รายการ ค�าเช�า/หน�วย รายจ�าย 
1. ค�าเช�าเส้ือผ6า เคร่ืองประดับและค�าแต�งหน6า 

1.1 ค
าเช
าชุดถือปIายมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 คน ๆ ละ1000 บ. 2,000 
1.2 ค
าเช
าชุดถือปIายศูนย+ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน ๆ ละ500 บ. 1,000 
1.3 ค
าเช
าชุดถือปIายวิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน จํานวน 2 คน ๆ ละ 500 บ. 1,000 
1.4 ค
าเช
าชุดถือพานประทีป จํานวน 6 คน ๆ ละ 500 บ. 3,000 

1.5 ค
าเช
าชุดและค
าเช
าเครื่องประดับนาฏศิลปW จํานวน 20 คน  
       - โกYะผม 20 อัน ๆ ละ 50 บ. 1,000 
       - เครื่องประดับ 20 ชุด ๆ ละ 50 บ. 1,000 
       - สะใบ 20 ผืน ๆ ละ 50 บ. 1,000 

       - เส้ือ 20 ตัว ๆ ละ 100 บ. 2,000 
       - ผ3าถุง 20 ผืน ๆ ละ 100 บ. 2,000 

รวม 14,000 
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2. ค�าซื้ออุปกรณ1 
2.1 ค
าทําปIายมหาวิทยาลัย - 1,500 
2.2 ค
าทําปIายศูนย+ศิลปวัฒนธรรม - 1,000 

2.3 ค
าทําปIายวิถีวัฒนธรรมพื้นบ3านอีสาน - 1,000 
2.4 ค
าทําปIายเสล่ียงเชิดชูตรามหาวิทยาลัย - 1,000 
2.5 ค
าประดับเสล่ียงเชิดชูตรามหาวิทยาลัย - 5,000 
2.6 ค
าประดับรถแห
ประทีป - 7,500 

2.7 ค
าทําพานประทีป จํานวน 6 อัน ๆ ละ 100 บ. 600 
รวม 13,100 

3. ค�าจ6างรถแห� 
รถแห
เคร่ืองเสียง 1 คัน 3,500 

 

4. ค�าเบ้ียเล้ียง 
ค
าเบ้ียเล้ียง จํานวน 40 คน 

นักศึกษา 36 คน  ๆ  70 บ. 
2,520 

 บุคลากร 4 คน ๆ 100 บ. 400 
รวม 2,920 

รวมเป5นเงิน 3,3520 
 
11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ1มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส
งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน+หรือรักษาส่ิงแวดล3อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส
งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) 
ด3านคุณธรรม จริยธรรม  ด3านความรู3  ด3านทักษะทางปGญญา 

  ด3านทักษะความสัมพันธ+ระหว
างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด3านทักษะการวิเคราะห+เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

� 

� 
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มาตรการส�งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ด3านการส
งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 

  ด3านส
งเสริมให3มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นไทย (Decency) 
  ด3านการสร3างภูมิคุ3มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
เคร่ืองมือที่ใช6ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปAาหมายและตัวช้ีวัด 
แบบประเมิน     1.แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเปAาหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช6ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลสําเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร+มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร1มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

� 

� 

� 

 

 

 � 
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 เป5น
โครงการของศูนย+ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเทศบาลนครขอนแก
น จังหวัดขอนแก
น ได3เล็งเห็นความสําคัญของบุญ
ประเพณีออกพรรษา และได3สืบสานเป5นประจําทุกป( รวมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพการจัดทําขบวนแห
ของสถานศึกษา 
ทางเทศบาลนครขอนแก
น จึงได3เชิญมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข3าร
วมในกิจกรรมครั้งน้ีด3วย ศูนย+
ศิลปวัฒนธรรม จึงได3จัดขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ร
วมขบวน
ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ป( บึงแก
นนคร โดยมีช่ือขบวนว
า “วิถีวัฒนธรรมพื้นบ3าน
อีสาน” มีผู3ร
วมขบวน 50 คน การจัดโครงการครั้งน้ีเพื่ออนุรักษ+และสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาของไทยให3คง
อยู
ต
อไป 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 

2559 ผู3ประเมินมี ข้ันตอนการวิเคราะห+ข3อมูลคือ ข3อมูลจากแบบสอบถามส
วนที่ 1 ซ่ึงเป5นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได3นํามาวิเคราะห+ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค
าร3อยละ (Percentage) 
ข3อมูลจากแบบสอบถามส
วนท่ี 2 ซึ่งเป5นคําถามแบบมาตราส
วนประมาณค
า (Rating Scale) ได3นํามาวิเคราะห+ 

โดยหาค
าเฉล่ีย (Mean :x�) และค
าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ+การแปลความหมายค
าเฉล่ีย (x�) (ทิพยา  กิจวิจารณ+,  2552) 
ค
าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   มากที่สุด 
ค
าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   มาก 
ค
าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   ปานกลาง 
ค
าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ    น3อย 
ค
าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ    น3อยมาก 

 
ประชากรที่ใช6ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช3ในการศึกษา คือ ผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 จํานวน 50 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ
มตัวอย
าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
นักศึกษา  44 
อาจารย+  3 
เจ3าหน3าท่ี  3 

รวม  50 
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ผู3ประเมินได3เสนอผลการประเมิน โดยแบ
งเป5น 1 ตอน 2 ส
วน ดังน้ี 
ส
วนที่ 1 สอบถามข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม 
ส
วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู 

ประจําป( 2559 
 

ซึ่งจะได3นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 
 
1. ข6อมูลทั่วไป 
 

ส�วนที่ 1 ข6อมูลทั่วไปของผู6ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข3อมูลทั่วไปของผู3ตอบแบบสอบถาม (N=50) 
 

ตัวแปร จํานวน ร6อยละ 
เพศ   
ชาย 11 22.2 
หญิง 39 78.0 
สถานภาพ   
นักศึกษา 44 88.0 
อาจารย+ 3 6.0 
เจ3าหน3าท่ี 3 6.0 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 46 92.0 
ปริญญาโท 4 8.0 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา 

พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบว
า ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ 
78.0) และเพศชาย จํานวน 11 คน (ร3อยละ 22.2) อาชีพนักศึกษา จํานวน 44 คน (ร3อยละ 88.0) รองลงมา 
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าท่ี 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0)  
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2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส�วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

 

ตารางที่ 3  ตารางค
าเฉล่ียและส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
       ขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 เป5นมหาวิทยาลัยโดยรวม  
              และรายด3าน (N=50) 
 

การประเมินผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธ

กตัญ$ู ประจําป( 2559 

ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให3บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให3
เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 

4.08 1.12 มาก 1 

2. ได3รับความรู3 หรือประโยชน+จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.82 1.30 มาก 6 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย
างชัดเจน 

3.48 1.50 ปานกลาง 10 

4. สถานที่สําหรับการให3บริการมีความ
เหมาะสม 

3.76 1.23 มาก 8 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.00 .98 มาก 2 

6. สามารถนําความรู3จากการเข3าร
วม
กิจกรรมไปใช3ร
วมกับชีวิตประจําวัน 

3.88 1.18 มาก 5 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด3วย 

3.54 1.24 มาก 9 

8. ผู3รับผิดชอบกิจกรรมมีการให3บริการที่ดี 3.82 1.32 มาก 7 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+
โครงการให3ทราบล
วงหน3า 

3.90 1.28 มาก 4 
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10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน+ 
และสอดคล3องตรงตามความต3องการของ
สังคมปGจจุบัน 

3.94 1.25 มาก 3 

โดยรวม 3.82 .51 มาก - 
   
  จากตารางที่ 3 แสดงให3เห็นว
าผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 มีความพึงพอใจในการเข3าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข3อ 

(x�=3.82) เมื่อพิจารณาในรายข3อ พบว
า ข3อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ

ให3บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x�=4.08) รองลงมาได3แก
 เวลาสําหรับการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสม (x�=4.00) กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการ

ของสังคมปGจจุบัน (x�=3.94) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบล
วงหน3า (x�=3.90) และข3อท่ี

มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.48) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมิน และข6อเสนอแนะ 

 
การประเมินเร่ืองน้ีเป5นการประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา 

พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 ใช3กลุ
มตัวอย
างในการศึกษาทั้งส้ิน 50 คน ประกอบด3วย นักศึกษา 44 คน อาจารย+ 3 
คน เจ3าหน3าท่ี 3 คน ในการประเมินครั้งน้ี ผู3วิจัยใช3ข3อมูลจากแบบสอบถามส
วนท่ี 1 ซ่ึงเป5นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได3นํามาวิเคราะห+ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค
าร3อยละ (Percentage) 
ข3อมูลจากแบบสอบถามส
วนท่ี 2 ซึ่งเป5นคําถามแบบมาตราส
วนประมาณค
า (Rating Scale) ได3นํามาวิเคราะห+ 

โดยหาค
าเฉล่ีย (Mean :x�) และค
าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 
2559 ได3ผลดังน้ี 

การประเมินโครงการครั้งน้ี ได3มีการแจกแบบสอบถามด3วยวิธีการสุ
มกลุ
มตัวอย
าง จํานวนท้ังหมด 50 ชุด 
และได3รับแบบสอบถามกลับคืน 50 ชุด เน้ือหาท่ีใช3ในการสอบถามผู3เข3าร
วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 โดยสร3างจาก
ประเด็นด3านความพึงพอใจ 10 ข3อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให3บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 
2. ได3รับความรู3 หรือประโยชน+จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให3บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู3จากการเข3าร
วมกิจกรรมไปใช3ร
วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด3วย 
8. ผู3รับผิดชอบกิจกรรมมีการให3บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบล
วงหน3า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการของสังคมปGจจุบัน 
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สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา 
พุทธกตัญ$ู ประจําป( 2559 พบว
า ผู3ให3ข3อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป5นเพศหญิง จํานวน 39 คน (ร3อยละ 
78.0) และเพศชาย จํานวน 11 คน (ร3อยละ 22.2) อาชีพนักศึกษา จํานวน 44 คน (ร3อยละ 88.0) รองลงมา 
อาจารย+ จํานวน 3 คน (ร3อยละ 6.0) และเจ3าหน3าท่ี 6 (ร3อยละ 6.0) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 46 คน (ร3อยละ 92.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 4 คน (ร3อยละ 8.0) 

ผลการประเมินครั้งน้ี พบว
า ผู3เข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธ
กตัญ$ู ประจําป( 2559 มีความพึงพอใจในการเข3าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข3อ 

(x�=3.82) เมื่อพิจารณาในรายข3อ พบว
า ข3อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ

ให3บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให3เหมาะสมกับสถานการณ+ได3 (x�=4.08) รองลงมาได3แก
 เวลาสําหรับการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสม (x�=4.00) กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน+ และสอดคล3องตรงตามความต3องการ

ของสังคมปGจจุบัน (x�=3.94) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ+โครงการให3ทราบล
วงหน3า (x�=3.90) และข3อท่ี

มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.48) 
 
2. ข6อเสนอแนะ 

2.1 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปUด 
 1) ควรมีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมให3ชัดเจนย่ิงข้ึน 

  2) กิจกรรมควรมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด3วย 
  

2.2 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปUด 
  ผู3เข3าร
วมเข3าร
วมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขบวนแห
งานประเพณีออกพรรษา พุทธกตัญ$ู มี
ข3อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มนักศึกษาจากคณะต
าง ๆ ให3เข3าร
วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน รวมถึงการเพิ่มพี่เล้ียงช
วยอํานวย
ความสะดวกในด3านต
าง ๆ ระหว
างเดินขบวนด3วย 
 


