สรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินผลสาเร็จ การรับรู้ถึงความสาคัญของกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ
และความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2561
สานักงานส่งเสริมบริหารบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ
เพศ
จานวน
เพศชาย
163
เพศหญิง
259
รวม
422

ร้อยละ
38.63
61.37
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 422 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 61.37 ที่เหลือเป็นเพศชาย จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 38.63
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 15 ปี
30
16 – 25 ปี
10
26 – 35 ปี
220
36 – 45 ปี
125
46 – 55 ปี
9
55 ปี ขึ้นไป
28
รวม
422

ร้อยละ
7.11
2.37
52.13
29.62
2.13
6.64
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 422 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี
อายุ 26 – 35 ปี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 52.13 รองลงมาได้แก่ 36 – 45 ปี จานวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.62 อายุ ต่ากว่า 15 ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 อายุ 55 ปีขึ้นไป จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
6.64 อายุ 16 – 25 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดได้แก่ อายุ 46 – 55
ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 ตามลาดับ

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

จานวน
30
97
0
0
245
50
0
0
422

ร้อยละ
7.11
22.98
0
0
58.06
11.85
0
0
100

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามจ านวน 422 คน สรุ ป ได้ ว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.98 ระดับปริญญาโท จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 ระดับ
ระดั บ ประถมศึ กษา จ านวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.11 ระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ เทีย บเท่ า ระดั บ
อนุปริญญา และอื่น ๆ ไม่ระบุ จานวน 0 คน
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ

อาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้าง
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม

จานวน
172
32
18
35
58
20
137
422

ร้อยละ
40.76
7.58
4.27
8.29
13.74
4.74
32.46
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 422 คน อาชีพส่วนใหญ่ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 40.76 ข้าราชการ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.27ธุรกิจส่วนตัว จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 ลูกจ้าง จานวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.74 เกษตรกร จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.74 และอื่น ๆ ไม่ระบุ จานวน 137 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.46 ตามลาดับ

ตารางที่ 5 แสดงการทราบข่าวสารกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รับข่าวสาร
แหล่งข่าว
จานวน
ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์
0
หนังสือที่มหาวิทยาลัยส่งถึงตัวท่าน
207
หนังสือจากหน่วยงาน เช่น อบต. รร.
173
หอกระจายข่าว รายการวิทยุ
19
อินเตอร์เน็ต
23
เพื่อนหรือคนรู้จัก
0
รวม
422

ร้อยละ
0
49.05
41.00
4.50
5.45
0
100

จากตารางที่ 5 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถาม 422 คน ส่ ว นใหญ่ไ ด้รั บ ข่า วสารกิจ กรรมด้า นท านุ บารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมจากหนั ง สื อที่ม หาวิ ทยาลั ยส่ งถึง ตัว ท่ าน จ านวน 207 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 49.05 หนังสื อจาก
หน่วยงาน เช่น อบต. รร. จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 อินเตอร์เน็ต จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45
หอกระจายข่าว รายการวิทยุ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพื่อนหรือคน
รู้จัก จานวน 0 คน ตามลาดับ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความสาคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์และ
ความพึงพอใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 แสดงผลการค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจในการรั บ รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของกิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลของภาพรวมของความพึงพอใจในการรับรู้ถึงความสาคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รั บ
จากการร่วมกิจกรรม ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม สรุปภาพรวมความพึงพอใจโดยให้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย .00 – 0.49
กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่มีความเห็น
ตารางที่ 1 แสดงผลการคานวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านการรับรู้ความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ร่วมกิจกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
จานวนคน
ค่าเฉลี่ย
Total
422
4.29
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน การ
422
4.35
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
422
4.42
ศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้
3. ท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
4. ท่านศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
5. ท่านจะช่วยสนับสนุนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
6. ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/
โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
8. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างความสามัคคี เข้มแข็ง
ในชุมชน
9. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้สมาชิกในครอบครัวได้
ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความอบอุ่น

422
422

4.38
3.96

422
422

4.43
4.15

422

4.28

422

4.33

422

4.36

จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจในด้านการรับรู้ความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 สาหรับการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏ
ว่า มีค่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.96 – 4.43 ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 ท่านจะช่วยสนับสนุนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป (Mean = 4.43)
ลาดับที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์
และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ (Mean = 4.42)
ลาดับที่ 3 ท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส (Mean = 4.38)
ลาดับที่ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความ
อบอุ่น (Mean = 4.36)
ลาดับที่ 5 การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(Mean = 4.35)
ลาดับที่ 6 การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างความสามัคคี เข้มแข็งในชุมชน (Mean =
4.33)
ลาดับที่ 7 ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่
บุคคลที่ท่านรู้จักได้ (Mean = 4.28)
ลาดับที่ 8 ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (Mean = 4.15)
ลาดับที่ 9 ท่านศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมก่อนเข้า ร่วมกิจกรรม (Mean = 3.96)
ตารางที่ 2 แสดงผลการคานวณหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
Total
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน
2. วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

จานวนคน
422
422
422
422
422
422

ค่าเฉลี่ย
4.39
4.52
4.46
4.35
4.19
4.41

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในโดยภาพรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.39 สาหรับการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.19 – 4.52 ซึ่งสามารถเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน (Mean = 4.52)
ลาดับที่ 2 วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถ (Mean = 4.46)
ลาดับที่ 3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (Mean = 4.41)
ลาดับที่ 4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ (Mean = 4.35)
ลาดับที่ 5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (Mean = 4.19)

ภาคผนวก

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม / โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ .......................
โครงการ.......................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความสาคัญและประโยชน์ทไี่ ด้รับจาก
การร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  ต่ากว่า 15 ปี
 16 - 25 ปี
 26 - 35 ปี
 36 - 45 ปี
 46 - 55 ปี
 มากกว่า 55 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น ,
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ (ระบุ)............................
4. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ
 พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจส่วนตัว
 ลูกจ้าง
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................
6. ท่านทราบข่าวสารกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งใด
 ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์
 หนังสือที่มหาวิทยาลัยส่งถึงตัวท่าน
 หนังสือจากหน่วยงาน เช่น อบต. รร.  หอกระจายข่าว รายการวิทยุ
 อินเตอร์เนต
 เพื่อนหรือคนรู้จัก
7. ท่านเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ (ระบุชื่อ เช่น แห่เทียน ฯลฯ )
.................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ระดับ
ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้านความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้
3. ท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
4. ท่านศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม
5. ท่านจะช่วยสนับสนุนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
สืบไป
6. ท่านสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
โครงการศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
8. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างความ
สามัคคี เข้มแข็งในชุมชน
9. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความอบอุ่น
ด้านการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน
2. วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรูค้ วามสามารถ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความกรุณากรอกแบบสอบถาม
สานักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

