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รายงานสรุปผลโครงการ 

ชื่อโครงการหลัก โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ชื่อโครงการเดี่ยว/ย่อย โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562  

 

รหัสกิจกรรม  
19-02-02-006 (งบประมาณแผ่นดิน) 

19-02-02-007 (งบประมาณกองทุนพัฒนานักศึกษา) 

  
 

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
       ณ บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  

 

  งานศลิปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562  

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
****************************************** 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  

 Frequency Percent 
ชาย 50 35.7 
หญิง 90 64.3 
 รวม 140 100.0 

 
สภาพ 

สภาพ Frequency Percent 
ผู้บริหาร 6 4.4 
คณาจารย ์ 12 8.6 
บุคลากร 33 23.6 
นักศึกษา 24 17.2 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 36 25.3 
ประชาชนท่ัวไป 29 20.9 
 รวม 140 100.0 

 
คณะ 

คณะ/วิทยาลัย Frequency Percent 
วิทยาการจัดการ 13 10.83 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 12.50 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 8.95 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12 10.12 
เทคโนโลยีการเกษตร 14 11.66 
นวัตกรรมการจดัการ 15 12.50 
ครุศาสตร ์ 14 11.66 
สาธารณสุขศาสตร ์ 12 10.12 
ศูนย์/ส านัก 14 11.66 
 รวม 140 100.0 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
N = 140 ความพึง

พอใจ X̅ S.D. 

1 
การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสรมิสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

4.93 .246 มากที่สุด 

2 การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงานวันลอยกระทง 4.35 .480 มากที่สุด 
3 กิจกรรมนี้ แตล่ะคณะ/ส านัก ให้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 4.55 .603 มากที่สุด 
4 รูปแบบ ล าดบัพิธีการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสรมิสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 4.71 .453 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมของสถานท่ีที่ใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ความสะดวกในการลอยกระทง 4.42 .646 มากที่สุด 
6 ความเหมาะสมของวันท่ีจัดงานวันลอยกระทง 4.45 .567 มากที่สุด 
7 ท่านคิดว่าการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ มีความหลากหลายและ สร้างสรรค์ 4.60 .520 มากที่สุด 
8 คณะกรรมการตดัสินการประกวดกระทงมีความยตุิธรรม 4.52 .568 มากที่สุด 

9 
การมีส่วนร่วมกับคณะหรือหน่วยงานในการจัดอนุรักษส์่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ส่งเข้า
ประกวด 

4.88 .319 มากที่สุด 

10 ล าดับขั้นตอน เนื้อหา และรูปแบบการด าเนินการประกวดมคีวามเหมาะสม 4.64 .495 มากที่สุด 
11 มีความร่วมมือระหว่างชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 4.55 .579 มากที่สุด 
12 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัประเพณีวันลอยกระทงครั้งนี้มีการอนรุกัษ์  ฟื้นฟู  ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 4.56 .497 มากที่สุด 
 รวม 4.82 0.85 มากที่สุด 

 

หมายเหตุ : ผู้ประเมินโครงการ จ านวน  140  คน  
 

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้  
  ตรงกับความพึงพอใจ มากที่สุด =  5 
  ตรงกับความพึงพอใจ มาก  = 4 
  ตรงกับความพึงพอใจ ปานกลาง = 3 
  ตรงกับความพึงพอใจ น้อย  = 2 
  ตรงกับความพึงพอใจ น้อยที่สุด = 1 
  
 

ก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย (  X̅  )   ดังนี้ 

           ระดับความพึงพอใจ       X̅ 
   มากที่สุด  4.21 - 5.00 
   มาก   3.41 - 4.20 
   ปานกลาง  2.61 - 3.40 
   น้อย   1.81 - 2.60 
   น้อยที่สุด  1.00 - 1.80 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 140 คน พบว่าเพศหญิงจ านวน  90 คน  

คิดเป็นร้อยละ  64.3  เป็นเพศชายจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  35.7 มีสถานภาพนักศึกษา จ านวน 36  คน  
คิดเป็นร้อยละ  25.3  รองลงมาบุคลากร  จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6  ประชาชนทั่วไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ  20.9  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  17.2  คณาจารย์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6   
ผู้บริหาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4   เมื่อประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระดับ
ความพึงใจการด าเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง  ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.93) รองลงมาคือ นักศึกษามีความพึง
พอใจการมีส่วนร่วมกับคณะหรือหน่วยงานในการจัดอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ส่งเข้าประกวด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.88)   และนักศึกษามีความระดับความพึงพอใจการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณงาน
วันลอยกระทง  ครั้งนี้มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.35) 
 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และผลด าเนินการ 

1.  เชิงปริมาณ  
เป้าหมายตั้งไว้ 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 300 คน 
ผลการด าเนินโครงการ  

ล าดับ คณะ จ านวน หน่วยนับ 
1. ผู้บริหาร 20 คน 
2. คณาจารย ์ 30 คน 
3. บุคลากร 50 คน 
4. ต ารวจ 5 นาย 
5. นศ.คณะครุศาสตร ์ 15 คน 
6. นศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 คน 
7. นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 คน 
8. นศ.คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 36 คน 
9. นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 คน 
10. นศ.คณะวิทยาการจดัการ 11 คน 
11. นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์   16 คน 
12. นศ.วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 4 คน 
13. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 526 คน 
14. ประชาชนท่ัวไป 354 คน 

รวม 1,100 คน 
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2.  เชิงคุณภาพ 
เป้าหมายตั้งไว้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการด าเนินโครงการ 

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.00 
ข้อเสนอแนะ 

1.มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากท าให้เก้าอ้ีไม่เพียงพอ 
2.แสงสว่างไม่เพียงพอบริเวณจุดขายดอกไม้และจุดลงทะเบียนบริเวณหน้าเวที  
3.การประกวดนางนพมาศระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายนานเกินไป 
4.การเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหมู่มากเนื่องจากอยู่

ใกล้แก๊สที่ติดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 1.ด าเนินการจัดพื้นที่ให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.ปรับสถานที่เพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอบริเวณจุดขายดอกไม้และจุดลงทะเบียนบริเวณหน้าเวที  
 3.ล าดับขั้นตอน เนื้อหา และรูปแบบการประกวดให้มีความเหมาะสม ใช้เวลาไม่นานเกินไป 

  4.ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไม่ให้มีการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิด     
    ประกายไฟ หรือมีป้ายห้ามที่ชัดเจน 
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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเภท (√)  โครงการ   ( )  กิจกรรม 

1. ชื่อ       บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   รหัส 19-02-02 
  กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562   

รหัส 19-02-02-006  (งบประมาณแผ่นดิน)   จ านวนเงิน 82,520 บาท 
รหัส 19-02-02-007  (งบประมาณกองทุนพัฒนานักศึกษา) จ านวนเงิน  4,960 บาท      

2. ระยะเวลา    วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562           ผู้ด าเนินการ  นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 
3. สถานที่ด าเนินงาน  ณ บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ 

() () 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรม 

1. ผู้บริหาร 20 ท่าน อาจารย์ 30 ท่าน บุคลากร 50 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน ประกอบด้วย 
1.คณะครุศาสตร์ จ านวน 15 คน 
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 คน  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 8 คน  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 36 คน 5.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 คน  
6.คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 11 คน  
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 16 คน  
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 4 คน นักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 526 คน  
และประชาชนทัว่ไป จ านวน 354 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,100 คน ได้สง่เสริมกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม 

  

กนผ.05 
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2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้ ผู้ บ ริ ห ารคณาจารย์  
บุคลากร นักศึกษา นักเรียน
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ฯ  แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในวันลอยกระทง 
 

2. ผู้บริหาร 20 ท่าน อาจารย์ 30 ท่าน บุคลากร 50 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน ประกอบด้วย 
1.คณะครุศาสตร์ จ านวน 15 คน  
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 คน  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 8 คน  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 36 คน  
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 คน  
6.คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 11 คน  
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 16 คน  
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 4 คน นักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 526 คน  
และประชาชนทัว่ไป จ านวน 354 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,100 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในวันลอยกระทง 

  

 

5. ผลการด าเนินโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จตาม 
ตัวชีวัด 

() () 

เชิงปริมาณ 

ผู้ บริหาร คณาจารย์  
บุ คลากร  นั กศึ กษา 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
และประชาชนทั่วไป  

 
1,000 
คน 

ผู้บริหาร 20 ท่าน อาจารย์ 30 ท่าน บุคลากร 50 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน ประกอบด้วย 
1.คณะครุศาสตร์ จ านวน 15 คน  
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 10 คน  
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 8 คน  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ านวน 36 คน  
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 คน  
6.คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 11 คน  
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 16 คน  
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 4 คน  
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 526 คน และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 354 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 
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เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
ต่ ากว่า 3.51  

 
3.51 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,100 คน  
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 4.82  

 

 

6.  งบประมาณ      
  งบประมาณแผ่นดิน (งานศิลปวัฒนธรรม)   จ านวนเงิน 82,520 บาท 
  งบประมาณกองทุนพัฒนานักศึกษา   จ านวนเงิน  4,960 บาท 

  
 

7.จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 

 1. เป็นการเผยแพร่ประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

2. สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดงานประกวดนางนพมาศ  

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

8. จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

9.ข้อเสนอแนะ 

1. บริเวณจุดขายดอกไม้และจุดลงทะเบียนบริเวณหน้าเวที ควรเพิ่มแสงไฟ 

2. การประกวดนางนพมาศระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลาย นานเกินไป 

3. การเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลหมู่มากเนื่องจากอยู่

ใกล้ถังแก๊สที่ติดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือป้ายห้ามที่ชัดเจน  
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10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 
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