
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานประเมินผลโครงการ 

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 
“ปีใหม”่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
10 เมษายน 2562 

ณ บริเวณหน้าส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 



 
ค ำน ำ 

 
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากร
และนักศึกษา ได้ท ากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และแสดงออกถึงความสามัคคี อีกทั้ง ส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย ซึ่งการติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จึงได้จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

    คณะผู้จัดท า  
 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

               หน้ำ 
รำยละเอียดโครงกำร          1 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร  

 ก าหนดการ                       3 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ      4 
 ป้ายประชาสัมพันธ์             13 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร     
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        14 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        14 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        14 
 การวิเคราะห์ข้อมูล         15 
 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        15 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกำร         16 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ          19 
ภำคผนวก      

 แบบประเมินผลโครงการ                                20 
 ภาพกิจกรรม          22 

คณะผู้จัดท ำ                             26 
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รายละเอียดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม”่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ 
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
        มาตรการ 
         พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับภารกิจด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษไทย คงอยู่สืบไป 

 
หลักการและเหตุผล : 
 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนจะจัดให้มี
กิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่ทุกเพศ ทุกวัน และต่างฐานะสามารถสมัครสมานในงาน
เทศกาลนี้ แสดงออกด้วยความพร้อมเพรียงในการตระเตรียมท าความสะอาดบ้านเรือน วัด ความพร้อมใจในการ
ท าบุญให้ทาน เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและ
บุพการี การสรงน้ าพระรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ การเล่นรื่นเริง เช่น การเล่นพ้ืนบ้าน พื้นเมืองต่างๆ และสิ่งที่เป็นการเล่น 
ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้คือ การเล่นสาดน้ าของหนุ่มสาวและเด็กด้วยน้ าใจไมตรี สภาพการณ์ดังกล่าวนี้
น าไปสู่ความเกื้อกูลผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย จึงจัดให้มีโครงการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น 

วัตถุประสงค์ :   
1. เพ่ือส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ท ากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และแสดงออกถึงความสามัคคี 

 
ประเภทโครงการ :  จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 
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กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000 คน 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  วันที่ 10 เมษายน 2562 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ :  บริเวณหน้าตึกอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
    ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
การด าเนินการโครงการ 

กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  

กิจกรรม 
2561 2562 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ                         305,600 
2. จัดเตรียมงาน/ประสานงาน                           
3. สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์                           
4. เบิกจ่ายโครงการ                           
5. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

                        
  

  แผนเงินประจ าปีงบประมาณ 2562    305,600    305,600 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ท ากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และแสดงออกถึงความสามัคคี 

 
งบประมาณโครงการ :    
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 305,600 บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังรายการต่อไปนี้ 

ก. ค่าตอบแทน      เป็นเงิน  32,600  บาท 
ข. ค่าใช้สอย        เป็นเงิน          182,000  บาท 
ค.   ค่าวัสดุ       เป็นเงิน  30,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  305,600  บาท  (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 



 

รายงานผลการประเมินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม”่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3 

การด าเนินงานโครงการ  
 

การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดการ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 

2,000 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 300 คน โดยคิดประมาณ 15% จากประชากร ซึ่งใช้วิธีการใช้เกณฑ์ 
หรือการประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ านวนประชากร     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมิน
ออนไลน์ ผ่าน Google form : https://forms.gle/jEM3249KzsXPiAuK6  โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบ
ประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และอาชีพ  
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 

“ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปี
ใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในบริเวณหน้าตึกอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 10 
เมษายน 2562 สถานที่และวันจัดโครงการซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

https://forms.gle/jEM3249KzsXPiAuK6
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 ทั้งนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 306 คน จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตั้งไว้ 300 คน และคิดเป็นร้อยละ 15.3 จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน น ามาถอดรหัส และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สาระส าคัญตามแบบประเมินเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็น ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดทัศนคติของ      
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert) ซึ่งเป็นก าหนดน้ าหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ก าหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนนของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 
 

 

ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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การวิเคราะหผ์ลการประเมินโครงการ 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน “โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม”่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 2) ความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=306) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 92 30.07 
  2. หญิง 214 69.93 

รวม 306 100.00 
อาชีพ     
  1. นักศึกษา 75 24.51 
 2. อาจารย์ 46 15.03 
 3. บุคลากร 185 60.46 

รวม 306 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 69.93 เพศชาย 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07 อาชีพ บุคลากร จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.46 อาจารย์ จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 และนักศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.51 จากผู้ตอบท้ังหมดจ านวน 306 คน 
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2. ระดับความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 
“ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประกอบด้วย 1) สรุปข้อมูลจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ และ 2) สรุประดับ
ความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
 

ประเด็นค าถาม 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

รวม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

รวม 

1.การประชาสัมพันธ์ก่อนการจดั
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ์

95 169 42 - - 306 31.0 55.2 13.7 - - 100.0 

2. เป็นกิจกรรมทีส่ร้างความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

123 166 17 - - 306 40.2 54.2 5.6 - - 100.0 

3. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

124 174 8 - - 306 40.5 56.9 2.6 - - 100.0 

4. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส 

114 175 17 - - 306 37.3 57.2 5.6 - - 100.0 

5. เป็นกิจกรรมทีด่ีมีประโยชน์และ
สร้างคณุค่าทางจิตใจ 

123 175 8 - - 306 40.2 57.2 2.6 - - 100.0 

6. ความเหมาะสมของสถานท่ี 99 160 47 - - 306 32.4 52.3 15.4 -  100.0 
7. ความต้องการที่จะมาร่วม
กิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป 

131 167 8 - - 306 42.8 54.6 2.6 -  100.0 

8. ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมโดยรวม 

130 167 9 - - 306 42.5 54.6 2.9 -  100.0 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในประเด็นค าถามทั้ง 8 ประเด็น อยู่ใน

ระดับมาก  
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

ความหมายของการแปลค่าระดับความคิดเห็น 
 

 มากที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มาก  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปานกลาง ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.การประชาสัมพันธ์ก่อนการจดักจิกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 4.17 0.647 มาก 
2. เป็นกิจกรรมทีส่ร้างความภาคภมูิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.35 0.582 มากที่สุด 

3. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 4.38 0.537 มากที่สุด 
4. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมความกตญัญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส 4.32 0.573 มากที่สุด 
5. เป็นกิจกรรมทีด่ีมีประโยชน์และสร้างคณุค่าทางจิตใจ 4.38 0.536 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.17 0.671 มาก 
7. ความต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป 4.40 0.542 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวม 4.40 0.547 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.587 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งโครงการนี้ท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป และมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัด
กิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ
เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้อาวุโส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ และมี
ความเหมาะสมของสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ 
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- บรรยากาศการจัดกิจกรรม การจัดงานดีมาก 
- กิจกรรมดี อาหารอร่อย หลากหลาย การดูแลด้านอาหารดีมาก 
- อาหารเยอะดี แต่อากาศร้อนไปหน่อย ควรเพิ่มความเย็น เช่น พัดลม 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์
หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนทั้งสิ้น 2,000 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 300 คน โดยคิด 15% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานใน
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://forms.gle/jEM3249KzsXPiAuK6  
สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และอาชีพ ตอนที ่2 ความคิดเห็นในประเด็น
การรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็น
ค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 จากประชากรเป้าหมาย 2,000 คน 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 69.93 เพศชาย จ านวน 

92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07 อาชีพ บุคลากร จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.46 อาจารย์ จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.03 และนักศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 24.51 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปี
ใหม”่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไป และมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 รองลงมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นกิจกรรมที่ดีมี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์  และมีความเหมาะสมของ
สถานที ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ 
 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ “ปีใหม่” 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 86.4  
 

(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 
 
 
 

https://forms.gle/jEM3249KzsXPiAuK6
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1. แบบประเมินผลโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  
ฝ่ายประเมินผลโครงการ 
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