
สรุปผลการประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย 
“ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ป 2552 

ณ คณะศึกษาศาสตร และวัดเทพลีลา 
 

การประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
คณะศึกษาศาสตร” ปการศกึษา 2552 ในคร้ังนี้ มี มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 67 ฉบับ ผลการประเมินสรุป
ไดดังนี ้

1.  เพศ  ชาย   จํานวน  22  คน  หญิง    จํานวน  45  คน 
2.  สถานภาพ อาจารย จํานวน  20  คน  ขาราชการ   จํานวน  10  คน 
  เจาหนาท่ี จํานวน  15  คน  นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน  22  คน 

3.  ขอคําถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

 3.1  อนุรักษและสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา” 4.69 มากที่สุด 1 
 3.2  อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ นักศึกษา/นักเรียน และบุคคล

ทั่วไป เกิดความรักความสามัคคี มีความสัมพันธอันดีตอกัน 
4.28 มาก 7 

 3.3  อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ นักศึกษา/นักเรียน และบุคคล
ทั่วไป มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.40 มาก 5 

 3.4  บุคลากรไดมีโอกาสทําบุญรวมกันโดยการหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา 

4.55 มากที่สุด 3 

 3.5  กิจกรรม “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา ณ คณะศึกษาศาสตร” 4.59 มากที่สุด 2 
 3.6  กิจกรรม “การแหเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา 4.29 มาก 6 
 3.7  กิจกรรม “พิธีถวายตนเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา 4.46 มาก 4 
 3.8  อาหารวาง 4.20 มาก 8 
 3.9  การประชาสัมพันธโครงการ 4.12 มาก 9 

รวม 4.40 มาก  

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  67  คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
3. ขอเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมไดด ีมีสะดวก ครบถวน ควรจัดทุกป (1) 
2. เปนกิจกรรมท่ีดีและทําใหนักศึกษามีสวนรวม (1) 
3. ควรประชาสัมพันธใหบุคลากร ศษ. และบุคคลภายนอกมากข้ึน  (1) 
4. ผูรับผิดชอบควรมีการเตรียมงานในแตละฝายมากข้ึน (1) 
5. ควรใหนกัศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไปเขามามีสวนรวมมากข้ึน (1) 



รายงานการประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย 
 “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 

ณ คณะศึกษาศาสตร และวัดเทพลีลา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะ
ของขอคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะ
ศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 
2552 ใน 9 ดาน คือ (1) ดานอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญหลอเทียนพรรษา” (2) ดาน
อาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี นักศึกษา/นกัเรียน และบุคคลท่ัวไปเกิดความรักความสามัคคี มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน (3) ดานอาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี นกัศึกษา/นักเรียน และบุคคลท่ัวไป
มีสวนรวมในกิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม (4) ดานบุคลากรไดมีโอกาสทําบุญรวมกันโดยการ
หลอเทียนจํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา (5) ดานกจิกรรม “ทําบุญหลอเทียนจํานาํพรรษา ณ 
คณะศึกษาศาสตร” (6) ดานกิจกรรม “การแหเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา (7) ดาน
กิจกรรม “พิธีถวายตนเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา (8) ดานอาหารวาง และ (9) ดาน
การประชาสัมพันธโครงการ โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการ        
สืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร”      
ปการศึกษา 2552  เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) ใหใชบริการตอบไดอยาง
อิสระ เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศกึษา 2552 ไดแก เพศ และสถานภาพ    
โดยใชคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage)  
 2.ขอมูลเกี่ยวกบั ความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญ            
หลอเทียนจํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 ใน 9 ดาน คือ 
(1) ดานอนุรักษและสืบสานประเพณไีทย”ทําบุญหลอเทียนพรรษา” (2) ดานอาจารย ขาราชการ 
เจาหนาท่ี นักศึกษา/นกัเรียน และบุคคลท่ัวไปเกิดความรักความสามัคคี มีความสัมพันธอันดีตอกนั 
(3) ดานอาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี นักศึกษา/นกัเรียน และบุคคลท่ัวไปมีสวนรวมในกจิกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4) ดานบุคลากรไดมีโอกาสทําบุญรวมกันโดยการหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา (5) ดานกิจกรรม “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา ณ คณะศึกษาศาสตร”         
(6) ดานกิจกรรม “การแหเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา (7) ดานกิจกรรม “พิธีถวาย        
ตนเทียนจํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา (8) ดานอาหารวาง และ (9) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)         
มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย 
(mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการแปลความหมายคาเฉล่ีย       
ท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 
2552 ใชวิธีการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถ่ี 
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียน
พรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 มีดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็น 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอ
เทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552  ไดแก เพศ และ
สถานภาพ  ดังปรากฏตาราง 1 

 

ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียน
จํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 22 32.8 
หญิง 45 67.2 

รวม 64 100.0 
สถานภาพ   

อาจารย 20 29.9 
ขาราชการ 10 14.9 
เจาหนาท่ี 15 22.4 
นักเรียน/นักศึกษา 22 32.8 

รวม 67 100.0 
จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา

และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552   
เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 67.2 และเพศชาย จํานวน 22 

คน คิดเปนรอยละ 32.8  สถานภาพสวนใหญ เปน นกัเรียน/นกัศึกษา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
32.8 รองลงมา คือ อาจารย เขาหนาท่ี และขาราชการ ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับ ความคิดเห็น 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญ
หลอเทียนจํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 ดงัปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเหน็ของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย 
“ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 

ระดับความคิดเห็น 
มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 
0 

X  S.D. ขอคําถาม 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1) ดานอนุรักษและสืบสานประเพณี
ไทย”ทําบุญหลอเทียนพรรษา” 

46 
(68.7%) 

21 
(31.3%) 

- - - - 4.69 .467 มาก
ท่ีสุด 

2) ดานอาจารย ขาราชการ 
เจาหนาที่ นักศึกษา/นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป เกิดความรักความ
สามัคคี มีความสัมพันธอันดีตอกัน 

28 
(41.8%) 

30 
(44.8%) 

9 
(13.4%) 

- - - 4.28 .692 มาก 

3) ดานอาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ 
นักศึกษา/นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

33 
(49.3%) 

29 
(43.3%) 

4 
(6.0%) 

1 
(1.5%) 

- - 4.40 .676 มาก 

4) ดานบุคลากรไดมีโอกาสทําบุญ
รวมกันโดยการหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา 

40 
(59.7%) 

24 
 35.8%) 

3 
(4.5%) 

- - - 4.55 .585 มาก
ท่ีสุด 

5) ดานกิจกรรม “ทําบุญหลอเทียน
จํานําพรรษา ณ คณะศึกษาศาสตร” 

20 
(29.9%) 

11 
(16.4%) 

1 
(1.5%) 

- - 35 
(52.2%) 

4.59 .560 มาก
ท่ีสุด 

6) ดานกิจกรรม “การแหเทียนจํานํา
พรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา 

15 
(22.4%) 

16 
(23.9%) 

3 
(4.5%) 

1 
(1.5%) 

- 32 
(47.8%) 

4.29 .750 มาก 

7) ดานกิจกรรม “พิธีถวายตนเทียน
จํานําพรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา

17 
(25.4%) 

17 
(25.4%) 

1 
(1.5%) 

- - 32 
(47.8%) 

4.46 .561 
 

มาก 

8) ดานอาหารวาง 12 
(17.9%) 

19 
(28.4%) 

3 
(4.5%) 

1 
(1.5%) 

- - 4.20 .719 มาก 

9) ดานการประชาสัมพันธ
โครงการ 

20 
(29.9%) 

37 
(55.2%) 

8 
(11.9%) 

2 
(3.0%) 

- - 4.12 .729 มาก 

รวม 4.40 .638 มาก 
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จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 โดยรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.40) 
โดยดานอนุรักษและสืบสานประเพณไีทย”ทําบุญหลอเทียนพรรษา” มากท่ีสุด รองลงมา คือ            
ดานกิจกรรม “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา ณ คณะศึกษาศาสตร” ดานบุคลากรไดมีโอกาสทําบุญ
รวมกันโดยการหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา ดานกจิกรรม “พิธีถวายตนเทียนจํานํา
พรรษา”  ณ อุโบสถวัดเทพลีลา ดานอาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี นักศึกษา/นกัเรียน และบุคคล
ท่ัวไป มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานกิจกรรม “การแหเทียนจํานําพรรษา”         
ณ อุโบสถวัดเทพลีลา ดานอาจารย ขาราชการ เจาหนาท่ี นักศึกษา/นกัเรียน และบุคคลท่ัวไป เกดิ
ความรักความสามัคคี มีความสัมพันธอันดตีอกัน ดานอาหารวาง และดานการประชาสัมพันธ
โครงการ ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณไีทย               
“ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและ ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552                    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 3 
 

ตาราง 3 
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินโครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนํา
พรรษาและ ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอความ ความถ่ี 

1. จัดกิจกรรมไดด ีมีสะดวก ครบถวน ควรจัดทุกป 1 

2. เปนกิจกรรมท่ีดีและทําใหนักศึกษามีสวนรวม 1 

3. ควรประชาสัมพันธใหบุคลากร ศษ. และบุคคลภายนอกมากข้ึน  1 

4. ผูรับผิดชอบควรมีการเตรียมงานในแตละฝายมากข้ึน 1 

5. 1 ควรใหนกัศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไปเขามามีสวนรวมมากข้ึน 
 

 จากตาราง 3 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหมีการจัดกิจกรรมทุกป 
ใหนกัศึกษา ศิษยเกา และบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม มีการเตรียมงานท่ีดี และประชาสัมพันธ
เพิ่มมากข้ึน 


