
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๓๐ 
“ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” 

ในระหว่าง วัน 20 – 21กุมภาพันธ์ 2559  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๐ “ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” เป็นโครงการที่ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมุ่งเน้นในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเกิดคุณค่าสูงสุด ตามพันธกิจหลักของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางไปชมถ้ าเขาหลวง ซึ่งเป็นถ้ าใหญ่และส าคัญที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการ
เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ เป็นการศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ สงวน
รักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) อันเป็นผลให้ เกิดความประทับใจจดจ าพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น 
ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไป คเณชา แกลเลอรี เป็นหอแสดงงานศิลปะที่ก่ อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่
รวบรวมผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม และประติมากรรม ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นผลงานที่มีความงดงาม 
ทรงคุณค่า ของอาจารย์ราชัน แสงทอง และ บ้านศิลปิน ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่มีความหลากหลายในด้านรูปแบบทางศิลปกรรม 
ทั้งหอศิลป์แสดงผลงานทางศิลปะ ผลงานทางประติมากรรม ดินเผา และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะ จึงถือได้ว่า
บ้านศิลปินเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็น
มรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม คือ ๑) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่ง
การศึกษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเป็นมรดกล้ าค่าของอนุชนชาวไทยสืบไป ๒) อุทยานราช
ภักดิ์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพ่ือเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จ
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย และ ๓) 
วัดห้วยมงคล นมัสการ และกราบไหว้หลวงพ่อทวด  

โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๐ “ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่มุ่งเน้นในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเกิดคุณค่าสูงสุดในด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
๔๐ คน 
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ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘ ๔๕.๐๐ 
หญิง ๒๒ ๕๕.๐๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๐๐ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ ๐.๐๐ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔ ๑๐.๐๐ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๑๗ ๔๒.๕๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๑๓ ๓๒.๕๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๖ ๑๕.๐๐ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๒ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ รองลงมาคือ 
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ และ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐๐ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๐ ๐ 
มัธยมศึกษา ๐ ๐ 
ปวช./ปวส. ๐ ๐ 
ปริญญาตรี ๕ ๑๒.๕ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๓๕ ๘๗.๕ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๓ พบว่า การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ตามล าดับ 
 
 



 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษา ๐ ๐.๐๐ 

บุคคลากรภายในมหาวิยาลัย ๖ ๑๕.๐๐ 
อาจารย์ ๓๔ ๘๕.๐๐ 

ประชาชนทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ รองลงมาคือ 
บุคคลากรภายในมหาวิยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ตามล าดับ 
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ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 

การประเมิน 
ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๔๐ ๙๑.๐๐ มาก 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี ๔๐ ๘๗.๐๐ มาก 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามได้อย่างเต็มท่ี ๔๐ ๘๙.๐๐ มาก 
เฉลี่ย ๔๐ ๘๙.๑๖ มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔๐ ๙๐.๕๐ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม ๔๐ ๙๑.๐๐ มาก 
๓. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔๐ ๘๙.๕๐ มาก 
เฉลี่ย ๔๐ ๙๐.๓๒ มาก 
ด้านการบริการ    
๑. มีการตอบค าถาม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๔๐ ๙๓.๕๐ มาก 
๒. การบริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๔๐ ๙๕.๕๐ มาก 
๓. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย ๔๐ ๘๖.๕๐ มาก 
เฉลี่ย ๔๐ ๙๑.๘๓ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการจัดกิจกรรม ๔๐ ๗๘.๐๐ มาก 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการจัดกิจกรรม ๔๐ ๙๑.๐๐ มาก 
เฉลี่ย ๔๐ ๘๔.๕๐ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ ๔๐ ๘๖.๐๐ มาก 
๒. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ ๔๐ ๘๙.๕๐ มาก 
เฉลี่ย ๔๐ ๘๗.๗๕ มาก 
เฉลี่ยรวม ๔๐ ๘๘.๗๑ มาก 
 
จากตางรางที่ ๕ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในด้านการน าชมและความเชี่ยวชาญของวิทยากร ในระดับที่มาก  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๑๖ มีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาและสถานที่ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒ มีความพึงพอใจด้าน
การบริการ การอ านวยความนสะดวกของเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรม ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ และ มีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและ
เผยแพร่ได้ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๘๘.๗๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผล
ความพึงพอใจในระดับมาก  
 
 
 



การประชาสัมพันธ์ 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม internet โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมนี้จากสื่อใด ๑๖ ๙ ๑๑ ๒๗ ๐.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๗.๕๐ ๖๗.๕๐ ๐.๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๖ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ รองลงมาคือ internet คิดเป็นร้อยละ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๐๐ ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ด้านการจัดกิจกรรม ต้องการ ไม่ต้องการ 

๑.ท่านมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในครั้งต่อไปหรือไม่ ๔๐ ๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จากตางรางที่ ๗ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
เพิ่มเติม 
1. สนุกและได้ความรู้ 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นิสิต ได้ 
3. เป็นโครงการที่ได้ความรู้ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
4. เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ อยากให้จัดต่อไปทุกปี 
 
ข้อเสนอ  
1. ควรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศแถบอาเซียน 
2. อยากให้มีการจัดเปิดวัฒนธรรมในประเทศ AEC 
3. ครั้งต่อไปควรจัดไปต่างประเทศ เช่น พม่า ลาวใต้ เวียดนามเหนือ มะละกา ฯลฯ 
4. อยากให้มีการจัดโครงการในแถบอิสาน เช่น บุรีรัมภ์ ปราสาทหินต่าง ๆ 
 
สรุป 

โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๐ “ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” จัดโดยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในระหว่าง วัน ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งอาจารย์ บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
จ านวน ๔๐ คน จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ โดยผู้เข้าร่วมต่างได้รับทั้งสนุกและได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ที่
สามารถน าไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนต่อไปได้ อีกทั้งยังมีความต้องการให้ต้องการให้ทางส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี และเสนอแนะให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 
 



รายงานผลโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ 
และการศึกษาดูงาน “ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความย่ังยืนของชุมชน” 

ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  ณ  หมู่บ้านแม่แมะ ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ “ศิลปะกับการ

พัฒนาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” เป็นลักษณะโครงการที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการชุมชน ตาม
พันธกิจหลักของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้บริการกับชุมชน เพ่ือการพัฒนา สร้างความแข็งแรงและยั่งยืนของหมู่บ้าน
แม่แมะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   

ในภาคส่วนของชุมชนมีการท าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วนั้น จึงได้จัดอบรม            เชิง
ปฏิบัติการและบริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าซิลส์สกีนเสื้อกระเป๋า และการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ 
เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือเป็นสินค้าจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอีก      ทางหนึ่ง โดยเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยทุนทางวัฒนธรรม ก่อเกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้ มี    ความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน
ต่อไป  

ในภาคส่วนของ “โรงเรียน” เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่แมะ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ า และมีเด็กก าพร้า  อาศัยอยู่
จ านวนมาก จึงได้จัดให้มีกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบูรณาการศิลปกรรม พ่ีสอนน้อง วาด ร้อง เล่น 
เต้นร า”เปิดโอกาสให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะวิชาชีพของตนเอง เพ่ือน าประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนต่อไปและเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ ความมีจิตสาธารณะ เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตในอีกทาง
หนึ่ง 

อนึ่งทางส านักฯได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รากเหง้า
ทางโบราณคดีเชิงประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ต่างๆ ของอาณาจักรล้านนา และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณ      ร่วมสมัย แห่งศตวรรษ
ที่ ๓๑ ซึ่งหลอมรวมจิตวิญญาณ ความเชื่อ องค์ความรู้ต่างๆให้มีความร่วมสมัย  

โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานิสิต และ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แมะ   ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่าย ให้กับหน่วยงานภายนอกและผู้สนใจทั่วไปโดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๑๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งท่ี ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ
และการศึกษาดูงาน “ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความย่ังยืนของชุมชน” 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการ ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ 
“ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” 

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านแม่แมะพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 
และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษท่ี ๓๑  จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
************************************** 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๖๙ ๕๕.๒๐ 
หญิง ๕๖ ๔๔.๘๐ 
รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๑ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๐ และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๘๐ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๔๑ ๓๒.๘๐ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔๗ ๓๗.๖๐ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๒๒ ๑๗.๖๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๗ ๕.๖๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๘ ๖.๔๐ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
จากตารางที่ ๒ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ รองลงมาคือ 
อายุ ต่ ากว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๖.๔๐ และ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปีคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๓๒ ๒๕.๖๐ 
มัธยมศึกษา ๓๑ ๒๔.๘๐ 
ปวช./ปวส. ๒ ๑.๖๐ 
ปริญญาตรี ๔๗ ๓๗.๖๐ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๑๓ ๑๐.๔๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

จากตางรางท่ี ๓ พบว่า การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๐ รองลงมาคือ 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ และ 
ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 



ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นิสิต / นักศึกษา ๕๑ ๔๐.๘๐ 
บุคคลากรภายในมหาวิยาลัย ๐ ๐.๐๐ 

อาจารย์ ๑๔ ๑๑.๒๐ 
ประชาชนทั่วไป ๔๖ ๓๖.๘๐ 

อ่ืน ๆ ๑๔ ๑๑.๒๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

จากตางรางที่ ๔ พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐ รองลงมา
คือ ประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐ และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการ ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ 
“ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” 

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านแม่แมะพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา 
และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษท่ี ๓๑  จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
************************************** 

 
ตางรางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๑๒๕ ๙๗.๑๒ มาก 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี ๑๒๕ ๙๕.๖๘ มาก 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามได้อย่างเต็มท่ี ๑๒๕ ๙๖.๓๒ มาก 
เฉลี่ย ๑๒๕ ๙๖.๓๗ มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    

๑. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๒๕ ๙๗.๒๘ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม ๑๒๕ ๙๗.๗๖ มาก 
๓. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๒๕ ๙๖.๓๒ มาก 
เฉลี่ย ๑๒๕ ๙๗.๑๒ มาก 
ด้านการบริการ    
๑. มีการตอบค าถาม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๑๒๕ ๙๕.๒๐ มาก 
๒. การบริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๑๒๕ ๙๖.๖๔ มาก 
๓. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย ๑๒๕ ๙๔.๔๐ มาก 
เฉลี่ย ๑๒๕ ๙๕.๔๑ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการจัดกิจกรรม ๑๒๕ ๙๓.๙๒ มาก 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการจัดกิจกรรม ๑๒๕ ๙๖.๓๒ มาก 
เฉลี่ย ๑๒๕ ๙๕.๑๒ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ ๑๒๕ ๙๗.๑๒ มาก 
๒. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ ๑๒๕ ๙๖.๑๖ มาก 
เฉลี่ย ๑๒๕ ๙๖.๖๔ มาก 
เฉลี่ยรวม ๑๒๕ ๙๖.๑๓ มาก 
จากตางรางที่ ๕ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในด้านการน าชมและความเชี่ยวชาญของวิทยากร ในระดับที่มาก  คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๓๗ มีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาและสถานที่ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ มีความพึงพอใจด้าน
การบริการ การอ านวยความนสะดวกของเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรม ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ และ มีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและ
เผยแพร่ได้ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๔ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๙๖.๑๓ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผล
ความพึงพอใจในระดับมาก  
 



การประชาสัมพันธ์ 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม internet โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมนี้จากสื่อใด ๒๐ ๓๑ ๒๘ ๘๑ ๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ๒๔.๘๐ ๒๒.๔๐ ๖๔.๘๐ ๔.๐๐ 

จากตางรางที่ ๖ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๘๐ รองลงมาคือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๐ คิดเป็น
ร้อยละ internet คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ และ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอ  
1. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและได้ประโยชน์ 
2. อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก อย่างต่อเนื่องทุกปี 
3. เป็นกิจกรรมที่ได้สร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และสร้างจิตส านึกในการให้ 
4. อยากให้มีระยะเวลาในการจัดมากกว่านี้ 
5. อยากให้เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมชาวบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ 
 
สรุป 

โครงการ ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ “ศิลปะกับการ
พัฒนา ท้องถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านแม่แมะพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่น
ล้านนา และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษที่ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งนักเรียน 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป จ านวน ๑๒๕ คน จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓  โดยผู้เข้าร่วมต่างได้รับทั้งสนุกและได้ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับความรู้ในเรื่อง การสกรีนเสื้อ และแพ็กเกจ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถน าไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนต่อไปได้ อีกทั้งยังมีความต้องการให้ต้องการให้ทางส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี  
 
 

 












