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รายละเอียด โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ีประจ าปี 2562 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ได้ก ำหนดให้
มีรำยละเอียดโครงกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  
1. นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
2. บุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

ความสอดคล้องกับมาตรการ  
         กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษำ บุคลำกรและชุมชน ร่วมสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อน
คุณค่ำภูมิปัญญำ ศิลปะและวัฒนำธรรมของท้องถิ่นและภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
ตัวชี้วัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
         ผลกระทบที่เกิดประโบชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม แสดงออกถึงกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จังหวัดอุบลรำชธำนี  
 

หลักการและเหตุผล : 
ประเพณีแห่เทียนพรรษำเมืองอุบล เกิดขึ้นตำมคติควำมเชื่อของชำวจังหวัดอุบลรำชธำนี ที่ยังคงยึดถือ     

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ อันมีพ้ืนฐำนทำงควำมคิดมำจำกศำสนำพุทธเป็นหลักแนวทำง และข้อปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต ทั้งในฐำนะชำวบ้ำนกระทั่งผู้ปกครอง ฮีตสิบสอง มำจำกค ำว่ำ “จำรีต” ซึ่งหมำยถึงประเพณีที่จะต้อง
ปฏิบัติภำยใน 12 เดือนของทุกปี ซึ่งจังหวัดอุบลรำชธำนีเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคอีสำนที่ได้รับ อิทธิพลคติควำมเชื่อ
เรื่องอำนิสงส์ของกำรถวำยขี้ผึ้งและกำรถวำยแสงสว่ำงเป็นทำน เมื่อผนวกกับควำมเชื่อเรื่อง ฮีตสิบสองคองสิบสี่ใน
งำนบุญเดือนแปด หรืองำนบุญเข้ำพรรษำ ตลอดจนควำมอุดมสมบูรณ์ของรวงผึ้งจนมีชื่อเรียกว่ำ “ดงอู่ผึ้ง” เข้ำ
ด้วยกันแล้วส่งผลให้พิธีกำรถวำยเทียนที่ท ำมำจำกขี้ผึ้งเพ่ือให้ควำมสว่ำงแด่พระสงฆ์ถือก ำเนิดขึ้น อิทธิพลของคติ
ควำมเชื่อดังกล่ำวชี้ให้เห็นได้ว่ำมีงำนแห่เทียนพรรษำเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลรำชธำนีและได้มีกำรสืบทอดกันมำอย่ำง
ยำวนำน 

ในสมัยที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ยังเป็นเมืองประเทศรำชอยู่นั้น ยังไม่มีงำนแห่เทียนพรรษำเกิดขึ้น กำรถวำย
เทียนในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำจะท ำขึ้นแบบแต่ละบ้ำน นั่นคือ ทุกครัวเรือนจะมีกำรฟ่ันเทียน (หรือท่ีเรียกว่ำกำรสี
เทียน) จำกข้ีผึ้งเป็นของตนเองซึ่งหำได้ไม่ยำกในสมัยนั้น อีกท้ังกำรใช้เทียนไขยังไม่ได้รับควำมนิยมเนื่องจำกมีรำคำ
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สูง ควำมยำวของกำรฟ่ันเทียนจะยึดถือตำมควำมยำวเวียนรอบศีรษะของสมำชิกทุกคนในบ้ำน หรือฟ่ันเทียนตำม
ควำมสำมำรถของตนเอง ซึ่งโดยมำกมักจะเป็นเทียนที่มีขนำดเล็กและยำว จำกนั้นจะน ำไปถวำยพระสงฆ์ในช่วงวัน
เข้ำพรรษำ พร้อมกับเครื่องไทยธรรมอ่ืนๆ ต่อมำแต่ละบ้ำนจึงได้มีควำมคิดที่จะต่อเทียนให้มีขนำดสูงและใหญ่ตำม
ควำมต้องกำร จึงได้มีกำรท ำแกนเทียนจำกล ำต้นไม้ของหมำกหรือบ้องไม้ไผ่ แล้วน ำเชือกปอหรือป่ำนมำมัดเทียน
เล่มเล็กๆ ที่ท ำไว้หลำยเล่มเข้ำด้วยกัน และใช้กระดำษสีทองหรือเงิน (กระดำษตังโกหรือกระดำษจังโก) พัน
โดยรอบเพ่ือให้เกิดควำมสวยงำม ทั้งนี้มีกำรท ำขำตั้งเทียนมิให้ล้ม และเพ่ือควำมสะดวกในกำรขนย้ำยไปยังที่ต่ำงๆ 
ได้ อย่ำงไรก็ดีเทียนพรรษำที่มัดรวมกันดังกล่ำว ยังไม่มีกำรแกะสลักลวดลำยแต่อย่ำงใด อีกทั้งกำรถวำยเทียนแด่
พระสงฆ์ก็ยังคงเป็นแบบบ้ำนใครบ้ำนมันเช่นเดิมโดยมิได้มีกำรรวมกันจัดเป็นขบวนแห่เทียนพรรษำแต่อย่ำงใด  
งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำของจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นงำนประเพณีที่รวมควำมผูกพันของชุมชนท้องถิ่น  โดย
เริ่มตั้งแต่กำรที่ชำวบ้ำนร่วมบริจำคเทียนเอำมำหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมสำมัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว กำรสรรหำภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่มีฝีมือทำงช่ำง มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ
ในเรื่อง กำรท ำลวดลำยไทย กำรแกะสลักลวดลำยลงบน ต้นเทียน กำรท ำเทียนให้เป็นลำยไทย แล้วน ำไปติดบนต้น
เทียน กำรประดับด้วยผ้ำฝ้ำย ผ้ำไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่ำงในท้องถิ่น ส่ วนกำรจัดขบวนแห่ก็ใช้
ของพ้ืนเมือง กำรฟ้อนร ำจะใช้ท่ำร ำที่ดัดแปลงมำจำกวิถีชีวิต กำรท ำมำหำกินของชำวบ้ำน เป็นท่ำร ำในรูปแบบของ
ศิลปะที่งดงำม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ ำถิ่นผสม เข้ำกับกำรขับร้องที่สนุกสนำนเร้ำใจ ท ำให้งำน
ประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชำชนทั้งในจังหวัดอุบลรำชธำนีและใกล้เคียงต่ำงเฝ้ำรอคอยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชำว
ต่ำงประเทศที่มีโอกำสเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกำลประเพณีแห่เทียนพรรษำของจังหวัด
อุบลรำชธำนี 

กำรจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษำของจังหวัดอุบลรำชธำนี นั้น มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ในกำรจัดริ้วขบวนเทียนอัญเชิญ
เครื่องยศเจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี และขบวนแห่เทียนพรรษำแบบโบรำณ ต่อท้ำยขบวนเทียนพรรษำพระรำชทำน ซึ่ง
เป็นริ้วขบวนส ำคัญของกำรจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษำ เป็นประจ ำทุกปี โดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ร่วมกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เกิดภำคภูมิใจใน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนและชุมชนในจังหวัด
อุบลรำชธำนี ในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดอุบลรำชธำนี ให้คงอยู่สืบไป 

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจัดท ำโครงกำร “สืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562” เพ่ือจัดกิจกรรมตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และจัดริ้วขบวนเทียนอัญเชิญเครื่องยศเจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี และขบวนแห่เทียนพรรษำแบบโบรำณ เพ่ือร่วมจัด
งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ หรือประเพณีบุญเข้ำพรรษำร่วมกับหน่วยงำนและประชำชนในจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ในปี พ.ศ. 2562 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ไทย ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส ำนึกให้มีควำมภำคภูมิใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  

2. เพ่ือจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี  ในงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

3. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยรำชกำรภำยนอก ภำคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส ำนึกให้มี
ควำมภำคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

2. ธ ำรงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนรำชกำรภำยนอก ภำคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
 

กลุ่มเป้าหมาย :  1. บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
2. ประชำชนทั่วไป  
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร : มำกกว่ำ 150 คน  

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 
 

สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ : หน้ำสนำมทุ่งศรีเมือง ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ เมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด อุบลรำชธำนี 
 

แผนการด าเนนิงานกิจกรรมและวิธีการด าเนินการ : 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม 

1. จัดริ้วขบวนเทียนพรรษำแบบโบรำณ 
2. จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี ในงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
3. ด ำเนินกิจกรรมงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วย 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ในกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

80 ร้อยละ 

2. ร้อยละของนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมเป้ำหมำย
โครงกำร 

80 
(120 คน) 

ร้อยละ 
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การด าเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2562 ได้จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูล
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีเอกสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการ 
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3. ก าหนดการด าเนินงาน 
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4. แผนการด าเนินงาน/รูปแบบการด าเนินงาน 
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การติดตามประเมินผล 
 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 
ด ำเนินกำรเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตำมตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรทั้ง
ด้ำนปริมำณ และด้ำนคุณภำพ ซึ่งระบุไว้ตำมรำยละเอียดโครงกำรแล้วนั้น โดยมีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร ดังนี้  

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชำกร คือ นักศึกษำ บุคลำกรและอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และประชำชนทั่วไป จ ำนวนทั้งสิ้น 

1,000 คน มีจ ำนวนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 150 คน โดยคิด 15% จำกประชำกร ทั้งนี้ในกำรก ำหนดขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำง ได้ใช้วิธีกำรใช้เกณฑ์ หรือกำรประมำณจำกจ ำนวนประชำกร ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำง ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรประมำณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง(บุญชม ศรีสะอำด, 2535: 38) ดังนี้   

  จ านวนประชากร     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักร้อย   15-30% 
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักพัน   10-15% 
 จ ำนวนประชำกรทั้งหมดเป็นหลักหมื่น    5-10% 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำ

จังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 สร้ำงขึ้นตำมกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหำใน
แบบสอบถำมเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยประเด็นค ำถำม เพศ และภูมิล ำเนำ   
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 

2562 ซึ่งเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 
2561 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำ บุคลำกรและอำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และประชำชนทั่วไปทีร่่วมโครงกำรฯ ในบริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี วันที่ 18 
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กรกฎำคม 2562 เวลำ 07.00 – 12.00 น. สถำนที่และเวลำกำรจัดโครงกำรซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้ำหมำย เพ่ือขอควำม
ร่วมมือในกำรให้ข้อมูล 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม น ำมำถอดรหัส และน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล สำระส ำคัญตำมแบบสอบถำมเพ่ือ

ประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมำตรำประมำณค่ำ(Rating Scale) 5 ระดับ ตำมเทคนิคกำรวัดทัศนคติของ     
ลิเกิรต์ (Rensis A. Likert ) ซึ่งเป็นก ำหนดน้ ำหนักคะแนนกำรตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, 1 (พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2543: 107) โดยให้ผู้ตอบแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในประเด็นกำรประเมินผลดังนี้ 

ระดับ 1 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 
ระดับ 4 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
ระดับ 5 หมำยถึง มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 

ก ำหนดเกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
  
  = 
   
  =    

 
=      0.8 

 

 ดังนั้น จะได้เกณฑ์ในกำรแบ่งช่วงคะแนนของระดับควำมพึงพอใจในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

 มำกที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มำก  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปำนกลำง ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 

 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้สถิติเชิงบรรยำย โดยกำรแจกแจง

ควำมถี(่Frequency)  และหำค่ำร้อยละ(Percentage)   
2. สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจโครงกำรฯ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

ชัน้จ ำนวนระดับ
ดคะแนนต่ ำสุ-ดคะแนนสูงสุ

 

5
1 - 5
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การวิเคราะหผ์ลการประเมิน  
 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ โครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 คณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหำ 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรฯ 2) ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งสำมำรถผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีรำยละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(n=185) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ   
  1. ชำย 91 49.19 
  2. หญิง 94 50.81 

รวม 185 100.00 
ภูมิล าเนา   
 1. เพชรบูรณ์ 1 0.54 
 2. กรุงเทพมหำนคร 4 2.16 
 3. กำฬสินธุ์ 2 1.08 
 4. ขอนแก่น 3 1.62 
 5. นครพนม 2 1.08 
 6. นครรำชสีมำ 3 1.62 
 7. บุรีรัมย์ 4 2.16 
 8. ปรำจีนบุร ี 1 0.54 
 9. มหำสำรคำม 1 0.54 
 10.มุกดำหำร 3 1.62 
 11.ยโสธร 16 8.65 
 12.ร้อยเอ็ด 3 1.62 
 13.ศรีสะเกษ 26 14.05 
 14.สกลนคร 1 0.54 
 15.สุรินทร์ 8 4.32 
 16.อ ำนำจเจริญ 9 4.86 
 17.อุบลรำชธำนี 98 52.97 

รวม 185 100.00 
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จำกตำรำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81 
รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี ภูมิล ำเนำสูงสุด คือ 
มำจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 52.97 รองลงมำมีภูมิล ำเนำจังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมดจ ำนวน 185 คน 
 

2. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจ 

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. รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษำ มี
ควำมสวยงำม 

103 67 15 0 0 185 55.68 36.22 8.11 - - 100.0 

2. ควำมเป็นระเบียบของขบวนแห่ 80 76 28 0 1 185 43.24 41.08 15.14 - 0.54 100.0 
3. กำรตกแต่งขบวนแห่ และเครื่อง
ประกอบขบวน 

93 70 22 0 0 185 50.27 37.84 11.89 - - 100.0 

4. ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำร
น ำเสนอข้อมูลจำกขบวนแห่ 

80 78 26 1 0 185 43.24 42.16 14.05 0.54 - 100.0 

6. เพลง ดนตรี ท่ีใช้ในขบวนร ำ 83 79 19 4 0 185 44.86 42.70 10.27 2.16 - 100.0 
7. ควำมคิดเห็นในภำพรวม 86 81 15 2 1 185 46.49 43.78 8.11 1.08 0.54 100.0 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 
ความหมายของการแปลค่าระดับความพึงพอใจ 
 

 มำกที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  4.21 – 5.00 
 มำก  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  3.41 – 4.20 
 ปำนกลำง ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  2.61 – 3.40 
 น้อย  ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.81 – 2.60 
 น้อยที่สุด ระดับควำมคิดเห็นเฉลี่ย  1.00 – 1.80 
 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษำ มีควำมสวยงำม 4.48 0.643 มำกที่สุด 
2. ควำมเป็นระเบียบของขบวนแห่ 4.26 0.752 มำกที่สุด 
3. กำรตกแต่งขบวนแห่ และเครื่องประกอบขบวน 4.38 0.691 มำกที่สุด 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน ำเสนอข้อมูลจำกขบวนแห่ 4.28 0.720 มำกที่สุด 
6. เพลง ดนตรี ที่ใช้ในขบวนร ำ 4.30 0.741 มำกที่สุด 
7. ควำมคิดเห็นในภำพรวม 4.35 0.722 มำกที่สุด 
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จำกตำรำง พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมดมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.35 มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.722 ซึ่งหำกท ำกำรจัดเรียงล ำดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อันดับ 1 คือ รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษำ มีควำมสวยงำม มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.643 รองลงมำ คือ กำรตกแต่งขบวนแห่ และเครื่อง
ประกอบขบวน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.691 
 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

1. สวยมำก 
2. ควรลดน้ ำหนักวัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบขบวน   
3. วำงแผนกำรเคลื่อนอุปกรณ์ประกอบขบวน 
4. ควรวำงแผนส ำรองรับมือกับสภำพอำกำศ ฝนตก 
5. ทีมงำนเข้มแข็ง มีควำมสมัครสมำสำมัคคี 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรส่องไฟให้สว่ำงบนถนนสำยส ำคัญแห่ให้ครบทุกจุดในตอนกลำงคืน เพรำะคนจะไปออที่มีไฟส่องสว่ำง 
2. อยำกให้มีกำรจัดที่นั่ง(อัฒจันทร์) ให้เพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกนักท่องเที่ยวมีจ ำนวนค่อนข้ำงมำก มีทั้งคนแก่ 

เด็ก คนพิกำร และประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึน 
3. กระจำยจุดทีน่ั่งรับชมขบวนเพิ่มขึ้น 
4. เป็นกิจกรรมที่ดีมำกๆ 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

จำกวัตถุประสงค์หลักของกำรด ำเนินงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ประจ ำปี 2562 ได้แก่ 1) เพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส ำนึกให้มี
ควำมภำคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 2) เพ่ือจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้ำ
เมืองอุบลรำชธำนี ในงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี พ.ศ.  2562 และ 3) เพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยรำชกำรภำยนอก ภำคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือเป็น
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จึงได้จัดให้มีกำรติดตำมประเมินผล 

ซ่ึงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2562 ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยกลุ่มเป้ำหมำยกำรเข้ำร่วมโครงกำร คือ 
นักศึกษำ บุคลำกรและอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และประชำชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้งำนในประเมินผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำร คือ แบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรสืบสำนประเพณีบุญเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2562 
สร้ำงข้ึนตำมกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81 รองลงมำเป็นเพศ
ชำย จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี ภูมิล ำเนำสูงสุด คือ มำจำกจังหวัด
อุบลรำชธำนี จ ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 52.97 รองลงมำมีภูมิล ำเนำจังหวัดศรีสะเกษ จ ำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.05 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมดจ ำนวน 185 คน 

2. ผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมดมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 มีส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.722 ซึ่งหำกท ำกำรจัดเรียงล ำดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อันดับ 1 คือ รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษำ มีควำมสวยงำม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.643 รองลงมำ คือ กำรตกแต่งขบวนแห่ และเครื่องประกอบขบวน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.691 
 

การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อ
ประโยชน์ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม(ค่ำ
เป้ำหมำยเท่ำกับ ร้อยละ 80) 

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีค่ำ
เท่ำกับ ร้อยละ 86.92 จำกผู้ตอบแบบสอบถำม
ทั้งหมด 185 คน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยโครงกำร(เป้ำหมำยเท่ำกับ 
ร้อยละ 80) 

ร้อยละของนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมตำมเป้ำหมำยโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ ร้อยละ 
80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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ภาคผนวก  
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 

แบบสอบถามประเมินโครงการ “สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจ าปี 2562”  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

.................................................... 
ค ำช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมำย หรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัด
โครงกำรในครั้งต่อไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชำย        หญิง 
2. ภูมิล ำเนำ 

      จังหวัดศรีสะเกษ     จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
      จังหวัดอุบลรำชธำน ี    จังหวัดยโสธร 
       จังหวัดอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................................................... 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ “สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา” 

ประเด็นข้อคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษำ มีควำมสวยงำม      
2. ควำมเป็นระเบียบของขบวนแห่      
3. กำรตกแต่งขบวนแห่ และเครื่องประกอบขบวน      
4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน ำเสนอข้อมูลจำกขบวนแห่      
6. เพลง ดนตรี ที่ใช้ในขบวนร ำ      
7. ควำมคิดเห็นในภำพรวม      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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2. แบบฟอร์มแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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3. ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า  
 

ที่ปรึกษา :  
นำงสำวจรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :  

งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  

1. นำงธัญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  
2. บุคลำกรส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 
ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ :  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อธิพงศ ์ สุริยำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
2. นำงสำววำสนำ สะอำด   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
3. นำงปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

ส ำนักงำนพัฒนำนักศกึษำ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำน ี


