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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสั มพันธ์ โ ครงการ “สื บสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” ของเทศบาลบางกรวย ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ในการจัดทา
กิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยผลปฏิบัติงานทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานด้านการจัด
กิจกรรมพิเศษ (Event)
4.1 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล
4.1.1 ทบทวนเอกสาร และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ศึกษารวบรวมข้อมูล
4.1.3 สารวจพื้นที่การจัดโครงการ
4.2 ขั้นตอนการวางแผน
4.2.1 หลักการและเหตุผล
4.2.2 วัตถุประสงค์
4.2.3 เป้าหมาย
4.2.4 วิธีดาเนินการ
4.2.5 ระยะเวลาดาเนินการ
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.3.1 การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
4.3.2 การแถลงข่าว
4.3.2 การจัดกิจกรรมภายในงาน (พิธีทางบก)
4.3.3 การจัดกิจกรรมภายในงาน (พิธีทางน้า)
4.4 ขั้นตอนการประเมินผล
ประเมินผล สรุปปัญหาการดาเนินงาน และจัดกิจกรรม ในการจัดทารายงานศึกษาในหัวข้อ
เรื่ อง การจั ดกิจ กรรมพิ เศษเพื่ อ การประชาสั ม พันธ์ โ ครงการ “สื บสานประเพณีแ ห่ เ ทียนพรรษา
ประจาปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย
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4.1 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล
ศึกษาข้อมูล โดยศึกษาแผนการปฏิบัติงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อค้นประเภท ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และขอคาปรึกษาจากพี่เลี้ยงที่
มอบหมายงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสาขาที่เรียนมา ก่อนจะนาเสนอหัวข้อให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา
จากการศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน ได้ผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษา เพราะเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” ของเทศบาล
เมืองบางกรวย เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เป็นการจัดกิจกรรมที่สืบสานอนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษา เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อให้ดึงดูดสาธารณชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป มี
ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเทศบาลเมืองบางกรวย
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม โดยภายในงานมีการแถลง
ข่าว พิธีรับน้าเทียนทางน้า พิธีสมโภชเทียนพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษาทางบก - ทางน้า และถวายต้น
เทียนพรรษาให้กับวัดต่าง ๆ ในเขตอาเภอบางกรวย
4.1.1 ทบทวนเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง หาแนวทฤษฎี บทความ และงานศึกษาที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โดยผู้ จั ด ท าได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ
4.1.2 การศึกษา รวบรวบข้อมูล
ศึกษาข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน และดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทั้งก่อน ระหว่าง หลังดาเนินงาน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการหาข้อมูลประวัติที่จะใช้ในวันงาน
พร้อมสารวจพื้นที่ ประเมินศักยภาพขององค์กร และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
4.1.3 สารวจพื้นที่การจัดโครงการ
ลงพื้นที่สารวจเส้นทางภายในอาเภอบางกรวย วัดชลอ และวัดโบสถ์บางคูเวียง ที่ใช้ในการ
เดินขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก-น้า และสถานที่จัดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนิน
โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560”
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4.2 ขั้นตอนการวางแผน
วางแผนโดยการมีส่วนร่วมด้วยการสื่อสารแบบสองทาง มุ่งสร้างสัมพันธ์ และปลูกจิตสานึกให้
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้มีส่วนร่วมโครงการร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสั ม พันธ์
โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย
4.2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจ าปี 2560” ของเทศบาลเมื อ งบางกรวย เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ มวลชนให้ ดึ ง ดู ด
สาธารณชน กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
4.2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560”
เพื่อส่งเสริมปลูกฝังประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อ
สังคมในชุมชน
4.2.3 เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบางเมืองบางกรวย
4.2.4 วิธีดาเนินการ
4.2.4.1 การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษในโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียน ประจาปี
2560” กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
ทราบถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ
4.2.4.2 ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ
ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560”
เพื่อให้ประชาชน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ทราบรายละเอียดโครงการที่จะจัด
ขึ้น
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รูปที่ 4.1 ดาเนินการติดบันทึกข้อความโครงการ

รูปที่ 4.2 ดาเนินการติดข่าวประชาสัมพันธ์
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4.2.4.3 ติดต่อส่งเอกสารให้สื่อมวลชน และผู้นาชุมชน
ส่ ง เอกสารให้ สื่ อ มวลชน และผู้ น าชุ ม ชน เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ เ ข้ า ร่ว มโครงการ และบอกถึ ง
รายละเอียดของโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560”

รูปที่ 4.3 ดาเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
4.2.4.4 แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์
ใบปลิวเชิญชวนประชาชนเข้าร่ว มโครงการ “ลืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจาปี
2560” ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของทางเทศบาลเมืองบางกรวยจัด
ขึ้น

รูปที่ 4.4 จัดเตรียมใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนาไปแจกประชาชน
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4.2.4.5 อัดเสียงบรรยาย และเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ
อัดเสียงบรรยายเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดในกิจกรรมพิเศษใน
โครงการ “ลืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” ประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงทางรถ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ
ของทางเทศบาลเมืองบางกรวยจัดขึ้น

รูปที่ 4.5 อัดเสียงบรรยายเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ
4.2.4.6 ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสารประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจ าปี 2560” ของเทศบาลเมื อ งบางกรวย ซึ่ ง กิ จ กรรมจั ด ในวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน - 1
กรกฎาคม 2560 เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.3.1 การดาเนินงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
การออกแบบสถานที่ภายในงานที่วัดชลอ (พิธีแห่เทียนทางบก) วัดโบสถ์บางคูเวียง (พิธีแห่
เทียนทางน้า) และออกแบบรถ – เรือแห่เทียนพรรษาในโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2560”
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รูปที่ 4.6 ออกแบบเวทีกิจกรรมพิเศษโครงการ ณ วัดชลอ (พิธีทางบก)

รูปที่ 4.7 ออกแบบรถแห่เทียนพรรษาทางบกของเทศบาลเมืองบางกรวย
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รูปที่ 4.8 ออกแบบเรือแห่เทียนพรรษาทางน้าของเทศบาลเมืองบางกรวย
4.3.2 การแถลงข่าวเปิดโครงการ
งานแถลงข่าวการจัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” เป็นพิธี
เปิดงาน เป็นกิจกรรมเริ่มแรกที่แสดงถึงความพร้อมในการเตรียมงานที่จะเปิดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับรู้
ถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาทางบก-น้า อย่างเป็นทางการ ณ วัดบางอ้อยช้าง เวลา 17.00 น. โดยมี
เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็นผู้เปิดงาน

รูปที่ 4.9 งานแถลงข่าวการจัดโครงการ
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4.3.3 การจัดกิจกรรมภายในงานพิธีทางบก
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
 การการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเซ็นชื่อมี ใบเซ็นชื่อ ปากกา
2. ผู้ที่ลงทะเบียนภายในงานมี ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

รูปที่ 4.10 จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
 ขบวนรถแห่เทียนพรรษาทางบก
เวลา 08.30 น. นาขบวนรถแห่เทียนพรรษาทางบกของเทศบาลเมืองบางกรวย เคลื่อนขบวน
ไปรับรถแห่เทียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมาตั้งขบวนรวมกันที่เทศบาลเมืองบาง
กรวย เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนเดินเท้า และรถขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก จากเทศบาลเมืองบาง
กรวยไปยังวัดชลอ เพื่อนาต้นเทียนไปถวาย 17 วัด

รูปที่ 4.11 ขบวนรถแห่เทียนพรรษาทางบก
ไปรับขบวนรถแห่เทียนพรรษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

46

รูปที่ 4.12 เตรียมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก ไปวัดชลอ

รูปที่ 4.13 สังฆทานเตรียมนาไปถวายวัด

47

รูปที่ 4.14 เดินขบวนจากเทศบาลเมืองบางกรวย – วัดชลอ

รูปที่ 4.15 รถขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนที่จากเทศบาลเมืองบางกรวย - วัดชลอ

48

รูปที่ 4.16 ชาวบ้านร่วมกันทาบุญ

รูปที่ 4.17 ขบวนราแห่เทียนพรรษา จากกลุ่มไลน์แดนซ์เทศบาลเมืองบางกรวย
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 พิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาทางบก
ประธานในพิธีกล่ าวเปิดงาน เวลา 10.19 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดชลอ บรรยากาศ
ภายในงาน หลังจากพิธีเปิด เสร็จสิ้นลง คณะผู้จัดงาน นาประธาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วม
พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม เพลปิ่นโต และต้นเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีพระสงฆ์แต่ละวัดมาเป็นตัวแทนรับมอบต้นเทียนพรรษา จานวน 17 วัด
ได้แก่ วัดชลอ วัดสาโรง วัดลุ่มคงคาราม วัดสนามนอก วัดกล้วย วัดโพธิ์บางโอ วัดเกตุ วัดโพธิ์เผือก
วัดเชิงกระบือ วัดสนามใน วัดสวนใหญ่ วัดท่าบางสีทอง วัดโตนด วันจันทร์ วัดพิกุลทอง วัดกระโจม
ทอง และวัดสักใหญ่

รูปที่ 4.18 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดพิธีทางบก ณ วัดชลอ

รูปที่ 4.19 ถวายต้นเทียนพรรษา 17 ต้น ให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
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รูปที่ 4.20 ทางเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นผู้แทนมอบเงินทาบุญที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายให้กับวัด
 พิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดชลอ
เวลา 17.00 น. ณ บริเวณปะราพิธีวัดชลอ นายอาเภอบางกรวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบต้นเทียนจากผู้บริจาค พร้อมกล่าวเปิดงานสมโภชเทียนพรรษา
บรรยากาศภายในงาน มีการแสดงบนเวที สินค้าจากชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบางกรวย สินค้า
อื่น ๆ และของกินอีกมากมาย

รูปที่ 4.21 นายอาเภอบางกรวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
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รูปที่ 4.22 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดงานสมโภชเทียนพรรษา

รูปที่ 4.2- ผู้ว่าราชการนนทบุรี รับมอบต้นเทียนจากผู้บริจาค
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รูปที่ 4.24 ประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา

รูปที่ 4.25 การแสดงต่าง ๆ บนเวที ในโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560”
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รูปที่ 4.26 สินค้าจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

รูปที่ 4.27 สินค้าต่าง ๆ ขายในงานสมโภชเทียนพรรษา

54

4.3.4 พิธีแห่เทียนพรรษาทางน้า
จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 ขบวนเรือแห่เทียนพรรษา
เคลื่อนขบวนเรือแห่เทียนพรรษา เวลา 07.00 น. จากท่าน้าวัดเกด ล่องไปยังวัดโบสถ์บางคู
เวียง มีพิธีเปิดที่วัดโบสถ์บางคูเวียง บรรยากาศภายในงาน หลังจากพิธีเปิด เสร็จสิ้นลง คณะผู้จัดงาน
นาประธาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่บริเวณปะราพิธี พิ ธีมอบเทียน
พรรษา โดยมีพระสงฆ์แต่ละวัดมาเป็นตัวแทนรับมอบต้นเทียนพรรษา 49 วัด ได้แก่ วัดละมุดใน วัด
ไทร วัดโพธิ์เอน วัดท่า วัดเกดประยงค์เล็ กตั้งตรงจิตร วัดแก้วฟ้า วัดลุ่มคงคาราม วัดสิงห์ วัดเชิง
กระบือ วัดโพธิ์เผือก วัดบางขนุน วัดกล้วย วัดกระโจมทอง วัดจาปา วัดสวนใหญ่ วัดสนามนอก วัดสัก
ใหญ่ วัดศรีประวัติ วัดโพธิ์บางโอ วัดอุทยาน วัดสุนทรธรรมิการาม วัดโตนด วัดตะระเก วัดโคนอน
มหาสวั ส ดิ์ วั ด ตะเคี ย น วั ด อุ บ ลวนาราม วั ด ศรี เ รื อ งบุ ญ วั ด โตนด วั ด ส าโรง วั ด จั น ทร์ วั ด แดง
ประชาราษฎร์ วัดใหม่ผดุงเขต วัดบางค้อ วัดบางอ้อยช้าง วัดไทยเจริญ วัดชลอ วัดพิกุลทอง วัดหูช้าง
วัดป่ามณีกาญจน์ วัดรวก วัดโบสถ์บน วัดบางไกรนอก วัดโคนอน วัดซองพลู วัดบางไกรใน วัดส้ม
เกลี้ยง วัดแพรก วัดสนามใน และวัดยางป่า

รูปที่ 4.28 ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้า
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รูปที่ 4.29 กรมอู่ทหารเรือบรรทุกเทียนพรรษาไปวัดโบสถ์บางคูเวียง จานวน 49 ต้น

รูปที่ 4.30 เรือเจ้าท่า เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนขบวนเรือ
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รูปที่ 4.31 ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

รูปที่ 4.32 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีทางน้า ณ วัดโบสถ์บางคูเวียง
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รูปที่ 4.33 นาต้นเทียนพรรษาประจาที่

รูปที่ 4.34 พิธีสวดพระพุทธมนต์ที่บริเวณปะราพิธี
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รูปที่ 4.35 พิธีมอบโล่แก่หน่วยงานที่สนับสนุน และมอบรางวัลผู้ชนะประกวดเรือเทียน

รูปที่ 4.36 การแสดงจากเทศบาลตาบลบางปลาย
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4.4 ขั้นตอนการประเมินผล
- การประเมินผล
การประเมินโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการแจกแบบสอบถาม การ
สังเกต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของการจัดกิจกรรมพิเศษว่าประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
ตามวัตถุประสงค์ โดยรายละเอียดแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะ
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม /ระบุ เพศ และอายุ
ส่วนที่ 2 ระดับความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี
2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีการแบ่งระดับดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อที่สอบถามมี ดังนี้
1.ความพึงพอใจในพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายต้นเทียน
2.ความพึงพอใจพิธีสมโภชเทียนพรรษา
3.ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดโครงการ
ส่วนที่ 3 ระดับความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี
2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีการแบ่งระดับดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี
2. ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทาบุญ
3. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณีแห่ เทียนเป็นการส่ งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
4.ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถาม
โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2560”
ในวันที่ 30 มิถุนายน - วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
****************************
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ หญิง
ชาย
1.2 อายุ ต่ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี
ปีขึ้นไป

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 – 60 ปี
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2. ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน)
ความพึงพอใจในการจัดโครงการ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
1.ความพึ ง พอใจในพิ ธี แ ห่ เ ที ย น
พรรษา และถวายต้นเทียน
2.ความพึ ง พอใจพิ ธี ส มโภชเที ย น
พรรษา
3.ความพึงพอใจภาพรวมของการจัด
โครงการ
3. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน)
ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณี แ ห่
เที ย นเป็ น การส่ ง เสริ ม สื บ สาน และ
อนุรักษ์ประเพณี

น้อยที่สุด
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ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
มากที่สุด มาก
2. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณี แ ห่
เทีย นเป็ น การส่ งเสริ มให้ เกิดการร่วม
แรงร่วมใจกันทาบุญ
3. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณีแห่
เทียนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
4.ท่ า นคิ ด ว่ า การจั ด งานประเพณี แ ห่
เที ย นเป็ น การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

4. ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ “สืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5
มีความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน เท่ากับ 4
มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน เท่ากับ 2
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1
ไม่แสดงความคิดเห็น
ระดับคะแนน เท่ากับ 0
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ 0.51 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 0.01 – 0.50 ไม่แสดงความคิดเห็น
การประเมินที่ได้จากแบบสอบถามมี ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
6
50
56

ร้อยละ
10.71
89.29
100

ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71
และเพศหญิง มีจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29
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1.2 อายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 - 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
2
4
6
12
32
56

ร้อยละ
3.57
7.14
10.72
21.43
57.14
100

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ผู้ที่มีอายุ
31 - 40 ปี มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ผู้ที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
10.72 ผู้ที่มีอายุ 51 - 60 ปี มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มี
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14
2.ความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ

มาก
ที่สุด
1. ความพึงพอใจในพิธีแห่ เ ทีย น 19
พรรษา และถวายต้นเทียน
2. ความพึงพอใจพิธีสมโภชเทียน 21
พรรษา
3. ความพึ ง พอใจภาพรวมของ 18
การจัดโครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
22 14
1

ค่า แปลความ
น้อย
เฉลี่ย
ที่สุด
0 4.07 พอใจมาก

22

12

1

0

4.13 พอใจมาก

22

13

3

0

3.99 พอใจมาก
4.06 พอใจมาก

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ พบว่า 1). ความพึงพอใจในพิธีแห่
เทียน พรรษา และถวายต้นเทียน มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับ พอใจมาก 2).ความพึงพอใจ
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พิธีสมโภชเทียนพรรษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับ พอใจมาก 3).ความพึงพอใจภาพรวมของ
การจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับ พอใจมาก
3. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ
ประเด็นความคิดเห็นต่อ
การจัดโครงการ

มาก
ที่สุด
1. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณี แ ห่ 36
เที ย นเป็ น การส่ ง เสริ ม สื บ สาน และ
อนุรักษ์ประเพณี
2. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณี แ ห่ 29
เทีย นเป็ น การส่ งเสริ มให้ เกิดการร่วม
แรงร่วมใจกันทาบุญ
3. ท่านคิดว่าการจั ดงานประเพณี แ ห่ 30
เทียนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชา ชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
4.ท่ า นคิ ด ว่ า การจั ด งานประเพณี แ ห่ 38
เทียนเป็นการปลูกฝัง วัฒนธรรม ขนบ
ธรรม เนียมประเพณี
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
16
3
1

ค่า แปล
น้อย
เฉลี่ย ความ
ที่สุด
0 4.55 พอใจ
มาก
ที่สุด
0 4.39 พอใจ
มาก

22

3

2

20

4

2

0

4.39 พอใจ
มาก

15

3

0

0

4.62 พอใจ
มาก
ที่สุด
4.48 พอใจ
มาก

ตางารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ
จากตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ พบว่า 1). ท่านคิดว่าการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด 2). ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ
กันทาบุญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ พอใจมาก 3). ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ
พอใจมาก 4). ท่านคิดว่าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเป็นการปลู กฝังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด

