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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

สืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 
 

8 เมษายน 2560 
ณ อาคาร 6 ศนูย�ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

จัดทําโดย 
ศนูย�ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
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บทสรุปผู0บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  สืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 
ผู0จัดทํา  ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป�ที่พิมพ� 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได0ดังน้ี 
 

1. ข0อมูลทั่วไป 
    สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 

2559  พบว/า ผู.ให.ข.อมูลและทําแบบประเมินส/วนใหญ/เป5นเพศหญิง จํานวน 134 คน (ร.อยละ 67.7) และเพศชาย 
จํานวน 64 คน (ร.อยละ 32.3) อาชีพนักศึกษา จํานวน 18 คน (ร.อยละ 9.1) รองลงมา อาจารย� จํานวน 160 คน 
(ร.อยละ 80.8) และเจ.าหน.าท่ี 20 (ร.อยละ 10.1) ระดับการศึกษา ส/วนใหญ/อยู/ในระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน 
(ร.อยละ 19.2) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 160 คน (ร.อยละ 80.0) 

 
2. ความพึงพอใจ 
    ผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� มีความพึงพอใจในการเข.าร/วมกิจกรรมอยู/ในระดับมาก 

โดยภาพรวมและในรายข.อ (x�=4.04) เม่ือพิจารณาในรายข.อ พบว/า ข.อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมี

เน้ือหาสาระที่เป5นประโยชน� และสอดคล.องตรงตามความต.องการของสังคมปDจจุบัน (x�=4.31) รองลงมาได.แก/ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให.บริการมีความยืดหยุ/นสามารถปรับให.เหมาะสมกับสถานการณ�ได.  (x�=4.18) มี

การประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให.ทราบล/วงหน.า (x�=4.13) กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรก

คุณธรรม และจริยธรรมด.วย  (x�=4.10) และข.อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ สามารถนําความรู.จากการเข.าร/วม

กิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวันด.วย (x�=3.92) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข.อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต/อไป คือ ควรมีความ

พร.อมในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรม เพราะปริมาณคนเข.าร/วมกิจกรรมเป5นจํานวนมาก จึงทําให.อากาศถ/ายเทไม/
สะดวกร.อนอบอ.าว เพราะเป5นช/วยเดือน เมษายน ด.วย ดังน้ันควรจัดกิจกรรมในสถานที่เหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
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สารบัญ 
  หน0า 

บทสรุปผู.บริหาร                   ก 
สารบัญ                    ข 
สารบัญตาราง                   ค 
บทที่ 1 บทนํา                   1 

1. โครงการ                  1 
2. หลักการและเหตุผล                 1 
3. วัตถุประสงค�                  2 
4. ความสอดคล.อง                 2 
5. ผู.เสนอโครงการ                 2 
6. เปHาหมายการดําเนินการ                2 
7. ผลท่ีคาดว/าจะได.รับ                 2 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ               3 
9. สถานที่ดําเนินการ                 3 

          10. งบประมาณที่ใช.จ/าย                 4 
11. ประเภทของโครงการ                 4 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน                 6 
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ                 10 

1. ข.อมูลท่ัวไป                 11 
2. ระดับความพึงพอใจต/อการจัดโครงการ              12 

บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข0อเสนอแนะ              14 
1. สรุปผลการประเมิน                14 
2. ข.อเสนอแนะ                 15 

ภาคผนวก                  16 
 
 
 
 
 

ข 



4 
 

สารบัญตาราง 
 

หน0า 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ/มตัวอย/าง               12 
ตารางที่ 2 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม (n=198)            13 
ตารางที่ 3  ตารางค/าเฉล่ียและส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็น          14 

ของผู.เข.าร/วมสืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 
โดยรวมและรายด.าน (n=198)     
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 
 
2. หลักการและเหตุผล 

  ประเพณี หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เป5นเอกลักษณ�และมีความสําคัญต/อสังคม ซึ่งชาว

อีสานสมัยโบราณก็มีประเพณีที่ได.ยึดถือกันมาช.านานเช/นกัน เรียกว/า ประเพณี “ฮีตสิบสอง” หรือ ประเพณี 12 

เดือน เพื่อให.สมาชิกในสังคมได.มีโอกาสร/วมกันทําบุญ เป5นประจําเดือนในทุกๆ เดือนของรอบป� "ฮีต" มาจากคํา

ว/า "จารีต" ถือเป5นระเบียบของสังคม ถ.าฝRาฝSนมีความผิด เรียกว/า ผิดฮีต หมายถึง ผิดจารีตซ่ึงมี 12 ฮีตด.วยกัน คือ 

ฮีตที่ 1 (บุญเข.ากรรม) ฮีตท่ี 2 (บุญคูณลาน)  ฮีตที่ 3 (บุญข.าวจ่ี) ฮีตที่ 4 (บุญเผวส) ฮีตท่ี 5  (บุญสงกรานต�) 
ฮีตที่ 6 (บุญบั้งไฟ)  ฮีตท่ี 7 (บุญซําฮะ) ฮีตที่ 8 (บุญเข.าพรรษา)  ฮีตที่ 9 (บุญข.าวประดับดิน)  ฮีตที่ 10  (บุญ

ข.าวสาก)  ฮีตที่ 11 (บุญออกพรรษา)  ฮีตที่ 12 (บุญกฐิน) 
 ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได.เล็งเห็นถึงความสําคัญเก่ียวกับประเพณีของ
ชาติมาโดยตลอดจึงได.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตท่ี 5  คือ บุญสงกรานต�ข้ึน คําว/า สงกรานต� เป5น

ประเพณีของประเทศไทย  ถ.าหากสงกรานต�เป5นคําสันสกฤตจะ หมายถึง การผ/าน หรือ การเคล่ือนย.าย ซึ่งเป5น

การอุปมาถึงการเคล่ือนย.ายของการประทับในจักรราศีวันท่ี 13 เมษายน เป5นวัน"มหาสงกรานต�" หรือ วันเร่ิมต.น

ป�ใหม/ คือ การเคล่ือนข้ึนป�ใหม/ ในความเช่ือของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต. และชาว

ต/างประเทศจะเรียกว/าเทศกาลน้ีว/า “สงครามนํ้า” สงกรานต� เป5นประเพณีเก/าแก/ของไทยซ่ึงสืบทอดมาแต/

โบราณคู/มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว/า ประเพณีตรุษสงกรานต� หมาย ถึงประเพณีส/งท.ายป�เก/า 

และต.อนรับป�ใหม/ คําว/าตรุษเป5นภาษาทมิฬ แปลว/าการส้ินป� เม่ือวันสงกรานต�ตรงกับวันใดของแต/ละป� ซึ่งจะมีนาง
สงกรานต�ประจําวันน้ัน ๆ พิธีสงกรานต� ถือ เป5นประเพณีการเฉลิมฉลองวันข้ึนป�ใหม/ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต/
โบราณช/วงวัน สงกรานต�จึงเป5นวันแห/งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต/อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม 
และศาสนา  
  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย�ศิลปวัฒนธรรมจึงได.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

สงกรานต� ประจําป� 2559 ข้ึนในวันที่ 8 เมษายน 2560 เพื่อเป5นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต�ประจํา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให.บุคลากร นักศึกษา และแขกจากชุมชนใกล.เคียง ของมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได.เข.าร/วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� อันได.แก/ พิธีสรงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ พิธี
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สรงนํ้าอัฐิผู.ก/อต้ังมหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดนํ้าขอพรและมอบของกํานัลแก/ผู.ทรงวัยวุฒิ เพื่อส/งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 
3. วัตถุประสงค� 
     3.1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต�ของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     3.2 เพื่อให.บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได.ขอพรจากผู.ทรงวัยวุฒิ  
ในวันสงกรานต� 
           3.3 เพื่อให.บุคลากร และนักศึกษาได.รําลึกถึงคุณูปการของผู.ก/อต้ังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
4. ความสอดคล0อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร� : เป5นสถาบันในการอนุรักษ� ส/งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท.องถ่ิน 

เปAาประสงค�หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท.องถ่ิน 
เปAาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ศูนย�ศิลปวัฒนธรรมเป5นผู.นําด.านการส/งเสริม พัฒนา และอนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท.องถ่ิน 
 กลยุทธ� ที่ 1 : ส/งเสริม พัฒนา และอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท.องถ่ิน 
 แผนงาน ที่ 1 : ส/งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท.องถ่ิน 
 
5. ผู0เสนอโครงการ รองศาสตราจารย�สําเร็จ  คําโมง 
 
6. เปAาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข.าร/วมกิจกรรมไม/น.อยกว/า 
ร.อยละ 80 ของผู.เข.าร/วมทั้งหมด จํานวน 200 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข.าร/วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต� ไม/น.อยกว/าร.อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดวCาจะได0รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได.เข.าร/วมสืบสานประเพณีสงกรานต� 
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     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได.ส/งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ� สืบสาน และเผยแพร/
ศิลปวัฒนธรรมอย/างครบวงจร 
     7.3 นักศึกษาได.ซึมซับประเพณีสงกรานต�ท่ีเป5นประเพณีของชาติและออกไปใช.ชีวิตในสังคมด.วยความรู.
ความเข.าใจในด.านประเพณีท่ีสําคัญของชาติ 
 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 

ลําดั
บที่ 

รายการกิจกรรม 

ระยะเวลา   
มีนาคม 2560 เมษายน 2560 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 1

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 2

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 3

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 4

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 1

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 2

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 3

 

สัป
ดา

ห�ท
ี่ 4

 

1 เขียนโครงการขออนุมัติ         
2 สํารวจข.อมูลอุปกรณ�ในการจัด

กิจกรรม 
        

3 วางแผนและดําเนินการ         
4 ประชาสัมพันธ�ให.บุคลากรและ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯได.รับทราบ
และเข.าร/วมกิจกรรม 

        

5 ดําเนินกิจกรรม         
6 ประเมินผลเขียนรายงาน         

 
9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 

อาคาร 6 ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง 
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10. งบประมาณในการดําเนินการ 
 
ลําดับ รายการ รายละเอียด รายจCาย 

1 รายการเชCา 
1.1 ค/าเช/าชุดรํา “วันสงกรานต� NEU.” 20 ชุด ๆ ละ 150 บาท 3,000 
1.2 ค/าเช/าเส่ือจากวัด เหมาจ/าย 1,000 

รวม 4,000 

2 รายการซื้อ 
2.1 ค/าดอกไม.ลอยขัน 50 ใบ ๆ ละ 150 บาท 7,500 
2.2 ค/านํ้าอบนํ้าหอม  500 
2.3 ขันตักนํ้ารดมือ 25 ใบ ๆ ละ 20 บาท 500 
2.4 ค/าของขวัญมอบผู.อาวุโส 50 คน ๆ ละ150 บาท 7,500 
2.5 ค/าปHายช่ืองาน “สงกรานต� 2560 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

(มีภาพนางสงกรานต�)  
ขนาด 8.50 ม. x 2.50=21.25 ม. x 100 บาท 

2,125 

2.6 ค/าอาหารว/างสําหรับผู.ร/วมงาน 300 คน ๆ ละ 35 บาท 10,500 
รวม 28,625 

3 รายการตกแตCง 
3.1 ตกแต/งภาพผู.รับและพระปฏิมา  2,000 
3.2 ตกแต/งสถานที่ด.วยผ.า  2,000 

รวม 4,000 

 
รวมเป5นเงินทั้งส้ิน 36,625 

 
11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ�มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส/งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาส่ิงแวดล.อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส/งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

� 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ (TQF) 

ด.านคุณธรรม จริยธรรม  ด.านความรู.  ด.านทักษะทางปDญญา 
  ด.านทักษะความสัมพันธ�ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด.านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการสCงเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด.านการส/งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด.านส/งเสริมให.มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นไทย (Decency) 
  ด.านการสร.างภูมิคุ.มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
เคร่ืองมือที่ใช0ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปAาหมายและตัวช้ีวัด 
แบบประเมิน     1.แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเปAาหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช0ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลสําเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร�มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร�มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 

 � 
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 2559 เป5นโครงการของศูนย�
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให.บุคลากร นักศึกษา และแขกจากชุมชนใกล.เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได.เข.าร/วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� อันได.แก/ พิธีสรงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ พิธีสรงนํ้าอัฐิผู.ก/อต้ัง
มหาวิทยาลัยฯ  และพิธีรดนํ้าขอพรและมอบของกํานัลแก/ผู.ทรงวัยวุฒิ เพื่อส/งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของชาติสืบไป ดังน้ัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย�ศิลปวัฒนธรรมจึงได.จัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 ข้ึนในวันที่ 8 เมษายน 2560 เพื่อเป5นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต�ประจํามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบไป 
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9 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 2559 ผู.ประเมินมี ข้ันตอน

การวิเคราะห�ข.อมูลคือ ข.อมูลจากแบบสอบถามส/วนท่ี 1 ซึ่งเป5นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได.
นํามาวิเคราะห� โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค/าร.อยละ (Percentage) ข.อมูลจากแบบสอบถาม

ส/วนที่ 2 ซ่ึงเป5นคําถามแบบมาตราส/วนประมาณค/า (Rating Scale) ได.นํามาวิเคราะห� 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    น.อย 
ค/าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู/ในระดับ    น.อยมาก 

 
ประชากรที่ใช0ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช.ในการศึกษา คือ ผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 2559  
จํานวน 198 คน 
 
กลุCมตัวอยCาง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ/มตัวอย/าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุCมตัวอยCาง 
นักศึกษา  18 
อาจารย�  160 
เจ.าหน.าท่ี  20 

รวม  198 
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ผู.ประเมินได.เสนอผลการประเมิน โดยแบ/งเป5น 1 ตอน 2 ส/วน ดังน้ี 

ส/วนที่ 1 สอบถามข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม 
ส/วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู.เข.าร/วมสืบสานประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 

 
ซึ่งจะได.นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 

 
1. ข0อมูลทั่วไป 
 

สCวนที่ 1 ข0อมูลทั่วไปของผู0ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม (n=198) 
 

ตัวแปร จํานวน ร0อยละ 
เพศ   
ชาย 64 32.3 
หญิง 134 67.7 
สถานภาพ   
นักศึกษา 18 9.1 
อาจารย� 160 80.8 
เจ.าหน.าท่ี 20 10.1 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 38 19.2 
ปริญญาโท 160 80.8 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 

2559  พบว/า ผู.ให.ข.อมูลและทําแบบประเมินส/วนใหญ/เป5นเพศหญิง จํานวน 134 คน (ร.อยละ 67.7) และเพศชาย 
จํานวน 64 คน (ร.อยละ 32.3) อาชีพนักศึกษา จํานวน 18 คน (ร.อยละ 9.1) รองลงมา อาจารย� จํานวน 160 คน 
(ร.อยละ 80.8) และเจ.าหน.าท่ี 20 (ร.อยละ 10.1) ระดับการศึกษา ส/วนใหญ/อยู/ในระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน 
(ร.อยละ 19.2) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 160 คน (ร.อยละ 80.0)  
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2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

สCวนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

ตารางที่ 3 ตารางค/าเฉล่ียและส/วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของร/วมสืบสานวัฒนธรรม 
   ประเพณีสงกรานต� เป5นมหาวิทยาลัยโดยรวม และรายด.าน (n=198) 

 

การประเมินผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต� 

ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให.บริการมีความยืดหยุ/นสามารถปรับให.
เหมาะสมกับสถานการณ�ได. 

4.18 1.25 มาก 2 

2. ได.รับความรู. หรือประโยชน�จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.98 1.27 มาก 6 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย/างชัดเจน 

3.93 1.33 มาก 8 

4. สถานที่สําหรับการให.บริการมีความ
เหมาะสม 

3.79 1.35 มาก 9 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

3.97 1.29 มาก 7 

6. สามารถนําความรู.จากการเข.าร/วม
กิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวัน 

3.92 1.24 มาก 10 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด.วย 

4.10 1.10 มาก 4 

8. ผู.รับผิดชอบกิจกรรมมีการให.บริการที่ดี 4.07 1.11 มาก 5 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�
โครงการให.ทราบล/วงหน.า 

4.13 1.04 มาก 3 

10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน� 
และสอดคล.องตรงตามความต.องการของ
สังคมปDจจุบัน 

4.31 .97 มาก 1 

โดยรวม 4.04 .61 มาก - 
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  จากตารางที่ 3 แสดงให.เห็นว/าผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� มีความพึงพอใจในการเข.า

ร/วมกิจกรรมอยู/ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข.อ (x�=4.04) เมื่อพิจารณาในรายข.อ พบว/า ข.อที่มีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน� และสอดคล.องตรงตามความต.องการของสังคมปDจจุบัน 

(x�=4.31) รองลงมาได.แก/ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให.บริการมีความยืดหยุ/นสามารถปรับให.เหมาะสมกับ

สถานการณ�ได.  (x�=4.18) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให.ทราบล/วงหน.า (x�=4.13) กิจกรรมท่ี

ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด.วย  (x�=4.10) และข.อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ สามารถนํา

ความรู.จากการเข.าร/วมกิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวันด.วย (x�=3.92) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมินและข0อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องน้ีเป5นการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 ใช.กลุ/ม

ตัวอย/างในการวิจัยท้ังส้ิน 198 คน ประกอบด.วย นักศึกษา 18 คน อาจารย� 160 คน เจ.าหน.าที่ 20 คน ในการ
ประเมินครั้งน้ี ผู.วิจัยใช.ข.อมูลจากแบบสอบถามส/วนท่ี 1 ซึ่งเป5นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได.
นํามาวิเคราะห� โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค/าร.อยละ (Percentage) ข.อมูลจากแบบสอบถาม

ส/วนที่ 2 ซ่ึงเป5นคําถามแบบมาตราส/วนประมาณค/า (Rating Scale) ได.นํามาวิเคราะห� โดยหาค/าเฉล่ีย (Mean :x�) 
และค/าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป� 2559 ได.ผลดังน้ี 
การประเมินโครงการครั้งน้ี ได.มีการแจกแบบสอบถามด.วยวิธีการสุ/มกลุ/มตัวอย/าง จํานวนทั้งหมด 200 ชุด 

และได.รับแบบสอบถามกลับคืน 198 ชุด เน้ือหาท่ีใช.ในการสอบถามผู.เข.าร/วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� โดยสร.างจากประเด็นด.านความพึงพอใจ 10 ข.อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให.บริการมีความยืดหยุ/นสามารถปรับให.เหมาะสมกับสถานการณ�ได. 
2. ได.รับความรู. หรือประโยชน�จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย/างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให.บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู.จากการเข.าร/วมกิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด.วย 
8. ผู.รับผิดชอบกิจกรรมมีการให.บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให.ทราบล/วงหน.า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน� และสอดคล.องตรงตามความต.องการของสังคมปDจจุบัน 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� ประจําป�การศึกษา 

2559  พบว/า ผู.ให.ข.อมูลและทําแบบประเมินส/วนใหญ/เป5นเพศหญิง จํานวน 134 คน (ร.อยละ 67.7) และเพศชาย 
จํานวน 64 คน (ร.อยละ 32.3) อาชีพนักศึกษา จํานวน 18 คน (ร.อยละ 9.1) รองลงมา อาจารย� จํานวน 160 คน 
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(ร.อยละ 80.8) และเจ.าหน.าท่ี 20 (ร.อยละ 10.1) ระดับการศึกษา ส/วนใหญ/อยู/ในระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน 
(ร.อยละ 19.2) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 160 คน (ร.อยละ 80.0) 

ผลการประเมินครั้งน้ี พบว/า ผู.เข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� มีความพึงพอใจในการเข.าร/วม

กิจกรรมอยู/ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข.อ (x�=4.04) เม่ือพิจารณาในรายข.อ พบว/า ข.อท่ีมีความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป5นประโยชน� และสอดคล.องตรงตามความต.องการของสังคมปDจจุบัน 

(x�=4.31) รองลงมาได.แก/ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให.บริการมีความยืดหยุ/นสามารถปรับให.เหมาะสมกับ

สถานการณ�ได.  (x�=4.18) มีการประสานงานและประชาสัมพันธ�โครงการให.ทราบล/วงหน.า (x�=4.13) กิจกรรมท่ี

ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด.วย  (x�=4.10) และข.อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ สามารถนํา

ความรู.จากการเข.าร/วมกิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวันด.วย (x�=3.92) 
 
2. ข0อเสนอแนะ 

2.1 ข0อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปTด 
 1) ควรแนะนําแนวทางในการนําความรู.จากการเข.าร/วมกิจกรรมไปใช.ร/วมกับชีวิตประจําวันให.แก/
นักศึกษาและบุคคลากรด.วย 

  2) สถานท่ีบริการควรมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เช/น บริเวณพื้นที่อาจกว.างขวาง และมีอากาศ
ถ/ายเท 
  3) ควรมีการแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย/างชัดเจน     
  4) เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมควรมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม 

 
2.2 ข0อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปTด 

  ผู.เข.าร/วมเข.าร/วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต� มีข.อเสนอแนะ คือ ควรมีความพร.อมใน
เรื่องของสถานท่ีจัดกิจกรรม เพราะปริมาณคนเข.าร/วมกิจกรรมเป5นจํานวนมาก จึงทําให.อากาศถ/ายเทไม/สะดวก
ร.อนอบอ.าว เพราะเป5นช/วยเดือน เมษายน ด.วย ดังน้ันควรจัดกิจกรรมในสถานที่เหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 


