
 



 

 

ค ำน ำ 
 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราช  
สุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ส่วนร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทศราช และร่วมพิธีกรรมในงาน
สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) ประจ าปี 2561 อีกท้ัง เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้
มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

 
ภายในเล่มประกอบด้วย ได้แก่ 1) รายละเอียดโครงการ 2) การด าเนินงานโครงการ 3) การติดตาม

ประเมินผล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปผลและข้อเสนอแนะ และ 6) ภาคผนวก หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือด าเนินงานโครงการฯนี้ ในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
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รายละเอียด โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

การด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 : สดุดีวีรกรรมพระประ
ทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรล
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ 
     กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
        มาตรการ 
         กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
ตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
มีความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่สืบทอดติดต่อกันมา 

 
หลักการและเหตุผล : 

พุทธศักราช 2228 พระตา กับพระวอ มีเรื่องขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสาร แห่งนครเวียงจันทน์ จึงอพยพ
ไปตั้งเมืองที่หนองบัวลุ่มภู (จังหวัดหนองบัวล าภูในปัจจุบัน) ตั้งชื่อเมืองว่า "นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" เจ้าสิริ
บุญสารเคียดแค้น จึงยกทัพไปตี รบกัน 3 ปี พระตาเสียชีวิต พระวอจึงอพยพลงไปทางใต้ (เส้นทางปัจจุบันคือ 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบล ช่องเม็ก จนถึงนครจ าปาสัก) และขอพ่ึงพระเจ้าไชยกุมารแห่งนครจ าปาสัก ได้ตั้งค่ายที่บ้านดู่
บ้านแก แขวงจ าปาสัก เวียงจันทน์ได้ยกทัพมาตีอีก ทัพพระวอแตก พระวอถูกจับได้และถูกประหารชีวิตที่บ้านหลัก
เมืองสมอเลียบ เมืองดอนกอง ริมฝั่งโขง แขวงจ าปาสัก เจ้าค าผง มีหนังสือไปขอพ่ึงธนบุรี สมเด็จพระจ้าตากสิน
โปรดให้เจ้าพระยาจักรี ยกทัพไปช่วย เวียงจันทน์รู้ข่าวจึงยกทัพกลับ เจ้าค าผงได้ร่วมกับทัพธนบุรีเข้าตีเวียงจันทน์
แตก เจ้าสิริบุญสารหนีไปญวน ครั้งนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปธนบุรีด้วย (ประมาณ พ.ศ.2318) เจ้าพระยาจักรี
ได้เลื่อนยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เจ้าค าผงได้รวบรวมไพร่พลไปตั้งเมืองที่ดอนมดแดง ต่อมาถูกน้ า
ท่วมจึงย้ายไปตั้งเมืองที่บริเวณห้วยแจละแม ต่อมาได้ย้ายไปตั้งเมืองที่ดงอู่ผึ้ง (ที่ตั้งเมืองปัจจุบัน)  เป็นที่สูงริมฝั่ง
แม่น้ ามูล  ต่อมาปีพุทธศักราช 2322 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี เชิญท้องตราขึ้นมา
ตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานี พร้อมให้เจ้าค าผงเป็นเจ้าเมืองในราชทินนาม "พระประทุมราชวงศา" จนถึงกาลเปลี่ยน
แผ่นดินปีพุทธศักราช 2334 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เกิดขบถอ้ายเชียงแก้วเขาโอง ยกก าลัง
มาตีเมืองนครจ าปาศักดิ์ เจ้าฝ่ายหน้าผู้น้องพระประทุมราชวงศา ได้ยกก าลังไปรบ สามารถจับอ้ายเชียงแก้วได้ 
และท าการประหารชีวิตที่บริเวณแก่งตะนะ ในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระมหา
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กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเมืองอุบล ขึ้นเป็นเมืองประเทศราช และแต่งตั้งให้พระประทุมราชวงศา เป็นพระ
ประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ค าผง) เจ้าครองเมือง "เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทศราช" พระราชทานพระ
สุพรรณบัฏ และเครื่องยศเจ้าเมืองประเทศราช อันประกอบด้วย มาลา คนโททองและคนโทเ งิน กาน้ าทองและ
กาน้ าเงิน พานขันหมากทองและพานขันหมากเงิน ดาบทองและดาบเงิน หอก ง้าว ของ้าว ธุง เสื้อหมวกตุ้มปี 
ภูษณาภรณ์ พัดโบก บังสูรย์ สัญญาณ เป็นต้น พร้อมท าพิธีสบถสาบานถือน้ าพิพัฒน์สัตยา เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 
แรม 13 ค่ า จุลศักราช 1154 ปีชวด จัตวาศก ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2335 โดยเป็นเจ้าเมืองคนแรกของ
อุบลราชธานี ถึงปี 2338  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
แหล่งปัญญาของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังให้เยาวชนที่
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป โดยมอบหมายให้ กองกลางและส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานในการจัดท าโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานราชการและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา โดยมีการจัดท าโครงการ
สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์และงานวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจ าทุกปี  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กองกลางและส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึง
จัดท าโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เพ่ือจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมือง
อุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทศราช และร่วมพิธีกรรมในงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
(เจ้าค าผง) ประจ าปี 2561 

2. เพ่ือร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จัก 
 
ประเภทโครงการ :  จัดกิจกรรมริ้วขบวน 
 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 100 คน 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  10 พฤศจิกายน 2561 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ :  ทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
    ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   นักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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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                         123,000 
2. จัดเตรียมเครื่องยศเจ้าเมือง/เครื่อง
สักการะ และอุปกรณ์ 

                        
  

3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ/ร่วม
พิธีกรรม 

                        
  

4. ร่วมพิธีกรรม                           
5. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

                        
  

  แผนเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 123,000       123,000 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรี
วะนาไล ประเทศราช และร่วมพิธีกรรมในงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

2. บุคลากรและนักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึก
ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

 
งบประมาณโครงการ :    
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2562  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  123,000   บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ก. ค่าตอบแทน      เป็นเงิน       19,300  บาท 
ข. ค่าใช้สอย        เป็นเงิน    98,250  บาท 
ค.   ค่าวัสดุ       เป็นเงิน        5,450 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   123,000   บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการ : ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 ได้จัดเตรียมเอกสาร 
เครื่องยศเจ้าเมือง/เครื่องสักการะ และอุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมกีารด าเนินการ ดังนี้ 

 
ก าหนดการ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 ด าเนินการเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ซึ่งระบุไว้ตาม
รายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

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

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 100 

คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยคิดประมาณ 30% จากประชากร ซึ่งใช้วิธีการใช้เกณฑ์ หรือการ
ประมาณจากจ านวนประชากร ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีเกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดังนี้   

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

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google 
form : https://goo.gl/forms/cFC1dWmh7Ln6VIvG2  โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมินเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และอาชีพ  
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่

ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็นโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
ประจ าปี 2561 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในบริเวณทุ่ง
ศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถานที่และวันจัดโครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

https://goo.gl/forms/cFC1dWmh7Ln6VIvG2
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 ทั้งนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความคิดเห็นโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราช
สุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 44 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และคิดเป็นร้อยละ 
44 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 “โครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561” 
คณะท างานได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 2) ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่
ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=44) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 14 31.8 
  2. หญิง 30 68.2 

รวม 44 100.00 
อาชีพ     
  1. นักศึกษา 38 86.4 
 2. อาจารย์/บุคลากร 6 13.6 

รวม 44 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 เพศชาย จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพ นักศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 และอาจารย์/บุคลากร จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 จากผู้ตอบท้ังหมดจ านวน 44 คน 
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2. ระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่

ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 1) 

สรุปข้อมูลจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ และ 2) สรุประดับความคิดเห็นจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย 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.ท่านมีส่วนร่วมในขบวนอัญเชิญ
เครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรี
วะนาไลประเทศราช ในงานสดดุี
วีรกรรมพระประทุมวรราชสรุิ
ยวงศ์ (เจ้าค าผง) 

30 11 3 - - 44 68.2 25.0 6.8 - - 100.00 

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

30 12 2 - - 44 68.2 27.3 4.5 - - 100.00 

3. ท่านได้รับความรู้และเกดิความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ว่ามี
ประโยชน์และสร้างคณุค่าทาง
จิตใจได ้

28 13 3 - - 44 63.6 29.5 6.8 - - 100.00 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรยีนรู้
และเข้าใจท่ีจะอยู่ร่วมกันอยา่ง
สันติภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

27 15 2 - - 44 61.4 34.1 4.5 - - 100.00 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การจัดกิจกรรมนี ้

30 12 2 - - 44 68.2 27.3 4.5 - - 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในประเด็นค าถามทั้ง 5 ประเด็น อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
 
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.ท่านมีส่วนร่วมในขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรี
วะนาไลประเทศราช ในงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
(เจ้าค าผง) 

4.61 0.618 มากที่สุด 

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.64 0.574 มากที่สุด 
3. ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม วา่มี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

4.57 0.625 มากที่สุด 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้
และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.57 0.587 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ 4.64 0.574 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.596 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวร
ราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึก
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมา มีส่วนร่วมในขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทศราช 
ในงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 
และได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ตามล าดับ 
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

-ไม่มี- 
. 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดย
กลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 100 คน มี
จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 30 คน โดยคิด 30% จากประชากร เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมิน “โครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561” เป็น
แบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://goo.gl/forms/cFC1dWmh7Ln6VIvG2  สร้างขึ้นตาม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม เพศ และอาชีพ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึง
ความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยประเด็นค าถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถสรุปได้ดังนี ้ 

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 จากประชากรเป้าหมาย 100 คน 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 เพศชาย จ านวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพ นักศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 และอาจารย์/บุคลากร จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
ประจ าปี 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 รองลงมา มีส่วนร่วมในขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทศราช ในงานสดุดี
วีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 
และได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ตามล าดับ 

 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. นักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จ านวน  83  คน คิดเป็นร้อยละ 
83 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ โดยระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.2  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 

 

https://goo.gl/forms/cFC1dWmh7Ln6VIvG2
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ภาคผนวก โครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ประจ าปี 2561 
 

1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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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 :  
นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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