
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๕๙” 
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำร สืบสำนประเพณี สงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ ๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษำยน 
๒๕๕๙ โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

เวลำ ๐๗.๐๐ น. - ถวำยภัตตำหำรเช้ำ และท ำบุญตักบำตร พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป 
เวลำ ๑๔.๐๐ น. - ขบวนแห่สรงน้ ำพระพุทธรูปสมเด็จพระบูรพมหำกษัตรำธิรำช สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ       

  ศรีสุริยวงศ ์
เวลำ ๑๗.๓๐ น. – รดน้ ำขอพรผู้อำวุโสผู้มีผลงำนดีเด่นด้ำนวัฒนธรรมและรดน้ ำขอพรผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 

  ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๕๙” 
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย ๕๔ ๓๖.๐๐ 
หญิง ๙๖ ๖๔.๐๐ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ และเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐๐ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๔๙ ๓๒.๖๗ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔๑ ๒๗.๓๓ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๒๒ ๑๔.๖๗ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๑๘ ๑๒.๐๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๙ ๖.๐๐ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๑๑ ๗.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗ รองลงมำคือ
๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๓ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗ อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ อำยุ 
๖๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓ อำยุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และ ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๒ ๑.๓๓ 
มัธยมศึกษำ ๙ ๖.๐๐ 
ปวช./ปวส. ๕ ๓.๓๓ 
ปริญญำตรี ๑๐๕ ๗๐.๐๐ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๒๙ ๑๙.๓๔ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางท่ี ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ รองลงมำคือ 
สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๔ มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ และ 
ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  ๑.๓๓ตำมล ำดับ 
 
 



 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษำ ๖๕ ๔๓.๓๓ 

บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย ๒๑ ๑๔.๐๐ 
อำจำรย์ ๓๐ ๒๐.๐๐ 

ประชำชนทั่วไป ๓๔ ๒๒.๖๗ 
อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ รองลงมำ
คือ ประชำชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐และ บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๐๐ ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๕๘” 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 

การประเมิน 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม ๑๕๐ ๘๘.๐๐ มำก 
๒.ระยะเวลำของกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม ๑๕๐ ๘๙๒๐ มำก 
เฉลี่ย ๑๕๐ ๘๘.๖๐ มาก 
ด้านการบริการ    
๑.กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของผู้จัดกิจกรรม ๑๕๐ ๘๔.๔๐ มำก 
๒.กิจกรรมภำยในงำนมีควำมเหมำะสม ๑๕๐ ๘๖๘๐ มำก 
๓. บนนยำกำศในงำน แสง สี สเยง สร้ำงควำมประทับใจ ๑๕๐ ๘๖๔๐ มำก 
เฉลี่ย ๑๕๐ ๘๕๘๖ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรอบรม ๑๕๐ ๗๖.๔๐ ปำนกลำง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังอบรม ๑๕๐ ๗๙.๒๐ ปำนกลำง 
เฉลี่ย ๑๕๐ ๗๘.๔๐ ปำนกลำง 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ๑๕๐ ๗๗.๒๐ ปำนกลำง 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ ๑๕๐ ๗๙.๖๐ ปำนกลำง 
เฉลี่ย ๑๕๐ ๗๘.๔๐ ปำนกลำง 
เฉลี่ยรวม  ๘๒.๖๖ มาก 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ใบประชา 

สัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ Website/ 

Facebook 
สื่อบุคคล อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมนี้จำกสื่อใด ๓๑ ๐ ๑๑ ๙๘ ๑๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗ ๐.๐๐ ๗.๓๓ ๖๕.๓๓ ๖.๖๗ 

 
 


