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รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี
ส่วนร่วมในการร าลึกคุณความดีแห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลประเทศราช  อีกทั้ง เพ่ือร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

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 : วันร าลึกแห่งความดี
ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : โครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน :  นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ 
     กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
        มาตรการ 
         พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธิ์แบบมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงค าบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เสี่ยงตายเพราะเคยช่วยเชลยศึก เห็นถึงความดีที่เกิดจากการ
ปลูกฝังมากับบรรพบุรุษ การสร้างคุณงามความดี ซึ่งถือเป็นคุณธรรมอันสูงสุดที่บ้านอ่ืนไม่มี ได้จุดประกาย
ให้ทั่วโลกได้รับรู้กันแล้วว่า  เมืองอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งคุณงามความดี 

 
หลักการและเหตุผล : 

ในพฤศจิกายนของทุกปี (11:11:11) คือ วันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ตรงกับวันทหารผ่านศึกใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 และที่จังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีการร าลึกถึงคุณงามความดี ที่อนุสาวรีย์แห่งความดีได้มี
กิจกรรมสืบสานต านานความดีให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ และสงคราม
เวียดนามสงบลง จะมีชาวต่างชาติที่เคยเป็นเชลยศึกและทายาทของเชลยศึกหลายประเทศได้เดินทางมาที่จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือแสดงความเคารพและขอบคุณบรรพชนคนอุบลราชธานี ที่เคยให้การช่วยเหลือเหล่าทหารเชลย
ศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่๒) ซึ่งมี ยายไหล ศิริโสตร์ เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือ และ
เชลยศึกได้มอบของที่ระลึกเป็นการตอบแทนน้ าใจ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจะมีเหล่าทหารและทายาทเชลยศึกร่วมกัน
จัดกิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการ ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ในปี พ.ศ.2550 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้ประสานงาน
กับหน่วยงาน บุคคลส าคัญ และสื่อมวลชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วมประกอบพิธี
อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.00 น. โดยมีขั้นตอนแบบเรียบง่าย ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืน
เข้าแถวครึ่งวงกลม โดยมีผู้น าได้กล่าวถึงความส าคัญและความเป็นมาและได้วางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์ เวลา 11.00 
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น. ตรงยืนสงบนิ่ง 2 นาที ตามล าดับ เป็นเสร็จพิธี นับเป็นพิธีการส าคัญและจุดประกายให้มีการสืบสานเรื่องราว
ของคนดี ความดีที่บรรพชนชาวอุบลราชธานี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า จังหวัดอุบลราชธานีมี
อนุสรณ์สถานที่ส าคัญระดับโลก คือ อนุสาวรีย์แห่งความดี ที่เหล่าเชลยศึกชาวต่างประเทศสร้างไว้ เพ่ือเป็นการยก
ย่องเชิดชูบรรพชนผู้ประกอบคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ให้ด ารงอยู่คู่อุบลราชธานีตลอดไป 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
แหล่งปัญญาของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะต้องมีการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังให้เยาวชนที่
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป โดยมอบหมายให้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานในการ
จัดท าโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานราชการและชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา โดยมีการจัดท าโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราช
สุริยวงศ์และงานวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจ าทุกปี  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงจัดท าโครงการ
งานวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เพ่ือด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการอนุรักษ์ร่วมและประเพณี ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร 
และชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการร าลึกคุณความดีแห่งเมืองอุบลราชธานีศรี
วะนาไลประเทศราช 

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

 
ประเภทโครงการ :  จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษา จ านวน 70 คน และบุคลากรคณะ/ส านัก/หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  11 พฤศจิกายน 2561 
 
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ :  ทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
    ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 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. (ร่าง) แผนการด าเนินงานโครงการ                          
2. ขออนุมัตจิัดท าโครงการ                           
3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ                           
4. ด าเนินกิจกรรม                         30,000  
5. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

                        
  

  แผนเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 30,000       30,000 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนร่วมในการร าลึกคุณความดีแห่งเมือง
อุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทศราช 

2. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  
 

งบประมาณโครงการ :    
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2562  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  30,000   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ก. ค่าตอบแทน      เป็นเงิน         5,600 บาท 
ข. ค่าใช้สอย        เป็นเงิน    17,000  บาท 
ค.   ค่าวัสดุ       เป็นเงิน        7,400 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   30,000   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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การด าเนินงานโครงการ : ก าหนดการ/รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ 
ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมกีารด าเนินการ ดังนี้ 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 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  เป็นแบบประเมินความคิดเห็นโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน 
Google form : https://goo.gl/forms/HzzpRO0szmSQaq023  โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบประเมิน
เป็น 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 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความคิดเห็นโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2561  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สถานที่และวันจัดโครงการซึ่งเป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

https://goo.gl/forms/HzzpRO0szmSQaq023
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 ทั้งนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความคิดเห็นโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 60 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และคิดเป็น
ร้อยละ 60 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 “โครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 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=60) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ     
  1. ชาย 17 28.3 
  2. หญิง 43 71.7 

รวม 60 100.00 
อาชีพ     
  1. นักศึกษา 52 86.7 
 2. อาจารย์/บุคลากร 8 13.3 

รวม 60 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  43  คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 เพศชาย จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 อาชีพ นักศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และอาจารย์/บุคลากร จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จากผู้ตอบท้ังหมดจ านวน 60 คน 

 



 

รายงานผลการประเมินโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561  
 

8 
2. ระดับความคิดเห็นในประเด็นการรับรู้ถึงความส าคัญของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประโยชน์ที่

ได้รับจากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 ประกอบด้วย 

1) สรุปข้อมูลจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ และ 2) สรุประดับความคิดเห็นจากการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 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. ท่านมีส่วนร่วมในการร าลึกคณุ
ความดีแห่งเมืองอุบลราชธานี ศรี
วะนาไลประเทศราช 

39 16 5 - - 60 65.0 26.7 8.3 - - 100.00 

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

35 23 2 - - 60 58.3 38.3 3.3 - - 100.00 

3. ท่านได้รับความรู้และเกดิความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ว่ามี
ประโยชน์และสร้างคณุค่าทาง
จิตใจได ้

30 27 3 - - 60 50.0 45.0 5.0 - - 100.00 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรยีนรู้
และเข้าใจท่ีจะอยู่ร่วมกันอยา่ง
สันติภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

32 25 2 1 - 60 53.3 41.7 3.3 1.7 - 100.00 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การจัดกิจกรรมนี ้

35 23 2 - - 60 58.3 38.3 3.3 - - 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.ท่านมีส่วนร่วมในการร าลึกคุณความดีแห่งเมืองอุบลราชธานี ศรีวะ
นาไลประเทศราช 

4.57 0.647 มากที่สุด 

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.55 0.565 มากที่สุด 
3. ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

4.45 0.594 มากที่สุด 

4. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้
และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.47 0.650 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ 4.55 0.565 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.604 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนร่วมในการร าลึกคุณความดีแห่งเมืองอุบลราชธานี ศรีวะนาไลประเทศราช มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา มี
รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติภายใต้ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามล าดับ 
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ท าต่อไปทุกๆปีเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 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 “โครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561” เป็น
แบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://goo.gl/forms/HzzpRO0szmSQaq023 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 สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 จากประชากรเป้าหมาย 100 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 165 คน 

2. ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  43  คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 เพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 อาชีพ นักศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และอาจารย์/บุคลากร จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นภาพรวมต่อโครงการวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 
2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งโครงการนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนร่วมในการร าลึกคุณ
ความดีแห่งเมืองอุบลราชธานี ศรีวะนาไลประเทศราช มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา มีรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 การ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมท าให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ว่ามี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามล าดับ 

 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปทุกรายการ โดยระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4  
(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/HzzpRO0szmSQaq023
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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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