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คํานํา 
 โครงการ “บุญเข้ากรรม” น้ี เป็นโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  คณะกรรมการโครงการได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสืบสานและทํานุบํารุงงาน
ประเพณี “บุญเข้ากรรม”  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  รวมไปถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร
คณะบริหารศาสตร์  ได้มีสว่นร่วมในงานบุญประเพณีท้องถิ่นของอีสาน   
 การดําเนินโครงการ “บุญเข้ากรรม”  คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอด สืบ
สาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่า ความสําคัญ  เพ่ือที่จะได้มี
สํานึกรักษ์ ประเพณีของท้องถิ่น  ร่วมกันอนุรักษ์ไว้มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  รายงานผลการดําเนินโครงการ “บุญเข้ากรรม” จะสามารถเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดกิจกรรม ประเพณี ฮีต ของท้องถิ่น ให้ผู้สนใจ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้องกับ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่  ของท้องถิ่นอีสาน  ต่อไป 
 
       ดร.เพ็ญภัคร  พ้ืนผา 
         หัวหน้าโครงการฯ  
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หลักการและเหตุผล 
 วิถีชีวิตของคนอีสานนับได้ว่ามีความผูกพันกับงานบุญประเพณีต่างๆ อย่างใกล้ชิด  ไม่ว่าจะเป็น
บุญประเพณีที่เก่ียวข้องกับอาชีพ การดํารงชีวิต ศาสนา  การระลึกถึงผู้ล่วงลับ  ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมี
งานบุญประเพณีแตกต่างกันไป      

 ฮีตเป็นภาษาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกับคําว่า "จารีต" ในภาษาไทย จารีต
หมายถึงประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีทั้งหมด ๑๒ ประเพณี ดังน้ี (เทศการและ
ประเพณี, มปป.) 
  1.  บุญเข้ากรรม หรือ บุญเดือนอ้าย, บุญเดือนเจียง 
  2.  บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน 
  3.  บุญข้าวจี่ 
  4.  บุญมหาชาติ หรือ บุญพระเวส 
  5.  บุญสงกรานต์ 
  6.  บุญบ้ังไฟ 
  7.  บุญซําฮะ (ชําระ) 
  8.  บุญเข้าพรรษา 
  9.  บุญข้าวประดับดิน 
  10.  บุญข้าวสาก 
  11.  บุญออกพรรษา 
  12.  บุญกฐิน 

        หน่ึงในฮีต ๑๒ คือ บุญเดือนอ้ายหรือเดือนเจียงที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานให้ความสําคัญอีกงาน
หน่ึง เพราะเป็นช่วงที่พระสงฆ์จะมีการเข้ากรรมหรืออยู่บริวาสกรรมเพ่ือออกจากอาบัติสังฆาทิเลสตาม 
คติไทยเดือนอ้ายหรือเดือนเจียงของชาวอีสาน จะมีประเพณีการทําบุญเข้ากรรมของพระสงฆ์ ประเพณี
เส็งกลอง (แข่งขันตีกลอง) ทําบุญดอกผ้า ประเพณีนวดข้าว เป็นต้น          

ส่วนการเข้ากรรมของพระภิกษุสงฆ์น้ันเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่โบราณกาล เป็นการทํา
เพ่ือให้พระที่ต้องอาบัติที่หนักรองลงมาจากปราชิก ทําพิธีวุฏฐานพิธีซึ่งเป็นระเบียบอันเป็นเครื่องออก
จากอาบัต อันเป็นพิธีกรรมที่ทําให้จิตใจไม่หมองมัว หรืออีกนัยหน่ึงก็เพ่ือระลึกถึงการกระทําอันเป็นบาป
ที่ทํามาตลอดเข้าพรรษา หรือต้ังแต่กําเนิด บ้างก็ว่าการคร่ําเคร่งในการเข้ากรรมของพระสงฆ์เพ่ือเป็น
การทดแทนการอยู่กรรมของมารดาที่แสนจะทรมาณ  

         มีตํานานเล่าสืบกันมาว่า ในสมัยพุทธกาล ในช่วงที่พระภิกษุสงฆ์จะเข้าปริวาสกรรม มีพระสงฆ์
รูปหน่ึง ล่องเรือไปตามแม่นํ้าคงคา ได้เอามือไปจับใบตะไคร่นํ้าขาดเพียงเล็กน้อย การทําลายชีวิตในคร้ัง
น้ันเข้าใจว่าเป็นเพียงบาปเล็กน้อย เป็นอาบัติอย่างเบา จึงไม่แสดงอาบัติ  แต่เหตุในครั้งน้ันก็ยังคงค้างคา
อยู่ในใจของภิกษุรูปน้ันอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมในป่าและคงอยู่เป็นเวลานาน 
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แต่เมื่ออยากแสดงอาบัติในการทําใบตะไคร่นํ้าขาดในคร้ังน้ันก็ไม่มีภิกษุรูปใด รับฟัง เมื่อภิกษุรูปน้ีได้
มรณภาพลง บาปกรรมก็ยังติดตัวไปยังภพใหม่ด้วย  จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วช่วงระยะเวลาการเข้า
กรรมของพระสงฆ์น้ัน เป็นช่วงที่ท่านแสดงซึ่งอาบัติที่เคยกระทํามาและยอมรับในการทําผิดน้ัน มิได้
บริสุทธ์ิกว่ากาลที่ผ่านมา แต่เป็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในปัจจุบัน ชาวอีสานก็ยังให้
ความสําคัญกับงานบุญในเดือนเจียงน้ีอยู่แม้จะมีจํานวนลดน้อยลงบ้างตามกาลเวลา  โดยมากงาน
บุญในเดือนน้ีมักจะเป็นพิธีกรรมทางสงฆ์เสียมากกว่า  ผู้คนมีความเ ช่ือกันว่า  
หากทําบุญแด่พระสงฆ์ในช่วงที่ท่านเข้ากรรมจะได้อานิสงส์สูง เพราะในยามท่ีพระสงฆ์เข้ากรรมถือเป็น
ช่วงที่เคร่งวินัยและบริสุทธ์ิมากที่สุด การเข้ากรรมของพระสงฆ์ก็เปรียบได้กับการอยู่กรรม ของแม่ลูก
อ่อนหรือหญิงที่พ่ึงจะคลอดลูกใหม่ที่จะต้องอยู่กรรม ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมคือจะต้องรู้จักคะลํา ทั้งเรื่อง
การกินและกิจวัตร ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งแม่และลูก (บุญเข้ากรรม หรือ บุญเดือนเจียง, 
มปป.)  

  

ที่มา : จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์, 2556 
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       ที่มา : อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 0012006, 2558 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี “บุญเข้ากรรม”  ให้คงอยู่และคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึง
ความสําคัญของประเพณี งานบุญ ดังกล่าว  รวมไปถึงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติ “เข้าปริวาสกรรม” ของพระภิกษุสงฆ์  ได้บรรลุตามมุ่งหมาย  คณะบริหารศาสตร์ จึงได้
กําหนดให้นักศึกษา และบุคลากร ได้มีโอกาสเข้าร่วมทําบุญประเพณีเข้ากรรมของพระภิกษุสงฆ์  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสได้คิด วิเคราะห์ ถึงหลักการและประโยชน์ของ 
“บุญเข้ากรรม”  อีกทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีของสงฆ์ ด้วยการร่วมถวายสิ่งของหรือเคร่ือง
สังฆทาน  ที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์  ได้ปฏิบัติพิธีปริวาสกรรมอย่างสงบ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประเพณี “บุญเข้ากรรม”  ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็น
ความสําคัญของงานประเพณีดังกล่าว  โดยได้จัดให้มีนิทรรศการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะบริหาร
ศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสืบสานและทํานุบํารุงงานประเพณี “บุญเข้ากรรม”ฮีต 12 ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทย
อีสาน ตลอดจนเผยแพร่ประเพณีต่อเยาวชน และสาธารณชนโดยทัวไป 

2. เพ่ือส่งเสริม ให้นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในงานประเพณี   
บุญเข้ากรรม ฮีต 12 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา และบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ หรือ ผู้สนใจทั่วไปในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จํานวน  250  คน 
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แผนการดําเนินงาน  

กิจกรรม 

2558 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม . ค . 
58 

ก . พ . 
58 

มี . ค .
58 

เม.ษ. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

กิจกรรม/วิธีการ          

1.วางแผน (Plan : P)  
1.1ประชุมโครงการเพ่ือวาง
แนวทางในการจัดกิจกรรม 
1.2 เขียนโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
1.3 แต่งต้ังคณะทํางาน 
1.4 ประชาสัมพันธ์ 
1.5 ติดต่อสถานที่ 
1.7 จัดทําแบบประเมิน 

       2,000 

2.ดําเนินการ (Do : D)  
1.1 ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
1.2  ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กําหนดการ 
    - กิ จ ก ร ร ม เ ข้ า ร่ ว ม
ประเพณีที่วัด 
    -  จัดนิทรรศการ 
    -  จัดทําเว็บไซต์ 
1.4  แ จ ก แ ล ะ เ ก็ บ แ บ บ
ประเมิน 

        45,000 
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กิจกรรม 

2558 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม . ค . 
58 

ก . พ . 
58 

มี . ค .
58 

เม.ษ. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

3 .ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ แ ก้ ไ ข 
(Check : C )  
3.1ตรวจสอบว่ามีผู้เข้าร่วม
โครงการตาม เ ป้ าหมาย
หรือไม่ 
3.2 ต ร ว จ ส อ บ ว่ า มี ก า ร
ดําเนินงานตามกําหนดการ
หรือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
3.3  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการพึง
พอใจในระดับมากหรือไม่ 

        5,000 

4.ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า 
(Action :  A)  
4.1สรุปผลการดําเนินงาน
จากการประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายเ ก่ียวกับปัญหา  / 
อุ ป ส ร รคที่ พ บและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงในครั้ ง
ต่อไป 
4.2  ส รุ ป ผ ล จ า ก แ บ บ
ประเมินโครงการ 

        3,000 

แผนเงิน 
(บอกจํานวนเงินที่มีแผนจะ
ใช้ในแต่ละไตรมาส) 

2,000 50,000 3,000 55,000 
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กําหนดการจัดกิจกรรม 
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ถึง ที่วัดป่ามณีรัตน์ อ.สําโรง จ. อุบลราชธานี 

 กําหนดการ 

การร่วมกิจกรรมประเพณี “บุญเข้ากรรม” ฮีตสิบสอง 
คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
วันอาทิตย์ท่ี 21 มิถุนายน  2558  ณ  วัดป่ามณีรัตน์  อ.สําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เชิญชมนิทรรศการ ประเพณี “บุญเข้ากรรม” ฮีตสิบสอง 58 
ในระหว่างวันท่ี  1-30  มิถุนายน  2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.bus.ubu.ac.th/boonkawkham/ 
Fanpage/หน้าแรกคณะบริหารศาสตร์ บุญเข้ากรรม 58 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 ด้านปริมาณ จํานวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ด้านคุณภาพ ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 80   

นักศึกษาร้อยละ 80 เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ด้านเวลา ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดําเนินการได้ตามจํานวนคร้ัง

ที่กําหนด 
 ด้านความคุ้มค่า  มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
จํานวนผู้ร่วมโครงการ คน 200 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือน 6 
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ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ 
แผนการบูรณาการกับ 

การเรียนการสอน 
ลักษณะการบรูณาการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

วิชา สถิติธุรกิจ          1.  นํานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมที่วัด 
 

2. บูรณาการความรู้การ
วิเคราะห์ข้อมูลในวิชา
สถิติธุรกิจ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่มีสว่นร่วมใน
กิจกรรม 

2. ได้รายงานผลสถิติ
บรรยาย “บุญเข้ากรรม 
58” 

 
 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
หมวดค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บ. x 2 ชม. x 1 วัด) 1,200 บาท

 ค่าอาหารทําการนอกเวลา 2,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      - ค่าเบ้ียเลี้ยงคนขับรถ (240 บ. x 5 วัน) 1,000 บาท 

 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 5,000 บาท 

 ค่าจ้างเหมารถบัส 10,000 บาท 

 ค่าจ้างเหมาออกแบบเว็บไซต์ 5,000 บาท 

 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล 1,550 บาท 

 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงาน 500 บาท 

 ค่ากลางวัน (250 คน x 1 มือ้ x 70 บ.)                               17,500          บาท  

          ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 25 บาท 
ค่าวัสดุ 

3,000  
  

บาท 

 ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 

 ค่าวัสดุสํานักงาน 2,750 บาท 

 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 2,000 บาท 
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 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 55,000 บาท 

                                                                                                (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่อง “บุญเข้ากรรม”ซึ่งเป็นหน่ึง
ฮีตในฮีตสิบสองของวัฒนธรรมอีสาน พร้อมทั้งมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่อง “บุญเข้า
กรรม” อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมให้แก่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเรื่อง “บุญเข้ากรรม” 
และช่วยกันอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ต่อไป 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม  อีกทั้งยังใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ และช่วยปลูกจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับเยาวชน  
ผลการดําเนินงาน  
 การจัดโครงการ สืบสานประเพณี “บุญเข้ากรรม” ฮีตสิบสอง  ได้มีการจัดกิจกรรมโดย
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี 

1. กิจกรรมพานักศึกษาและบุคลากรไปฟังธรรมเทศนาและร่วมบําเพ็ญประโยชน์ ที่วัด
ป่ามณีรัตน์  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 

2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประเพณีบุญเข้ากรรม ณ บริเวณลาน
กิจกรรมคณะบริหารศาสตร์ 

3. การจัดทําเว็บไซต์ บุญเข้ากรรม สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 
1.   กิจกรรมพานักศึกษาและบุคลากรไปฟังธรรมเทศนาและร่วมบําเพ็ญประโยชน์ ที่วัดป่ามณีรัตน์   

อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 
 การจัดกิจกรรมพานักศึกษาและบุคลากรไปฟังธรรมเทศนาและร่วมบําเพ็ญประโยชน์ ในวัน

จันทร์ที่  21 มถิุนายน 2558  ณ วัดป่ามณีรตัน์  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  จํานวน  250 คน                                                                                                               
ซึ่งเป็นการนํานักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

1. รายวิชา 1700200 Business Statistic  กลุ่ม 1 
2. รายวิชา 1700250 Business Statistic  กลุ่ม 2 
3. รายวิชา 1700250 Business Statistic  กลุ่ม 3 
4. รายวิชา 1700 201  Qualitative Analysis  กลุ่ม 1 
5. บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ 

 
  กิจกรรมในช่วงเช้า  จะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  และฟังธรรมเทศนาในเร่ือง
ของประเพณีบุญเข้ากรรม และการนําแนวปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา 
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  หลังจากฟังธรรมเทศนา  คณะนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันดึงเสาต้นไม้เพ่ือทําศาลาให้
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยความร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง 
  ในตอนบ่าย นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจบําเพ็ญประโยชน์ ขนท่อขนาดกลาง 20 ท่อ 
ขนฝาง ขุดหลุม 100 กว่าหลุม และปลูกต้นไม้ 100 กว่าต้น และรดน้ํา สําเร็จลุล่วงด้วยดี   
 
2. กิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับประเพณีบุญเข้ากรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม

คณะบริหารศาสตร์ 
  โครงการได้จัดให้มีส่วนแสดงนิทรรศการ สืบสานประเพณี บุญเข้ากรรม  โดยจัดแสดงใน

บริเวณลานกิจกรรมหน้าคณะบริหารศาสตร์  ในระหว่างวันที่  21 มิถุนายน 2558  โดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งนิทรรศการได้อธิบายถึงความเป็นมาของและความสําคัญของ
ประเพณีบุญเข้ากรรม  ฮีตสิบสอง คองสิบสี่  และในเรื่องของศาสนากับสังคมไทย  โดยจัดแสดงใน
รูปแบบของป้ายไวนิล และการตกแต่งจําลองสถานที่ให้เหมือนกับภายในวัดเมื่อเวลาที่ชาวบ้านไป
ร่วมงานประเพณีที่วัด 
3.  การจัดทําเว็บไซต์ บุญเข้ากรรม สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 

โครงการได้จัดทําเว็บไซต์ บุญเข้ากรรม สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ปี 56 -58  
โดยสามารถเข้าชมได้ที่  http://www.bus.ubu.ac.th/index2.html 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสําเร็จของโครงการ  
  คณะทํางานได้ดําเนินโครงการ กิจกรรมประเพณี “บุญเข้ากรรม” หน่ึงในฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นบุญ
ประเพณีในภาคอีสาน จัดโดยคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ 21 มิถุนายน 
2558   ณ  วัดป่ามณีรัตน์  อ.สําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 250 คน 
สามารถเก็บแบบประเมินผลโครงการได้จํานวน 134  ชุด  โดยมีผลการประเมินดังน้ี 
 

การแปลความหมายของค่าคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินผล  เป็นดังนี้ 
              Mean     หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 
            Standard Deviation (S.D.) หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น  
ระดับค่าคะแนน   1.00  – 1.49  แปลความ น้อยที่สุด 
    1.50  – 2.49 แปลความ น้อย 
    2.50  – 3.49 แปลความ ปานกลาง 
    3.50 – 4.49 แปลความ มาก 
    4.50  – 5.00 แปลความ มากที่สุด 
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ผลการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมนักศึกษา เรื่อง “โครงการ สบืสานประเพณี บญุเข้ากรรม ฮีตสิบสอง” 

ประจําปีการศึกษา 2558  
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 134 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 100 คน (ร้อย

ละ 74.63) เพศชาย จํานวน 34 คน (ร้อยละ 25.37) เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ จํานวน 134 คน 
(ร้อยละ 100) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนหลักสูตร รองลงมา คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ 
60 คน (ร้อยละ 44.78)  บัญชี 40 คน (ร้อยละ 29.85)  การตลาด 34  คน (ร้อยละ 25.37) ตามลําดับ  
โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถาม ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 จํานวน 34 คน (ร้อยละ 25.37)  รองลงมาอยู่ช้ันปี
ที่ 2 จํานวน 80 คน (ร้อยละ 59.70) และนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ จํานวน 20 คน (ร้อยละ 14.93) ตามลําดับ  
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 134 100 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
หญิง 100 74.63 
ชาย 34 25.37 

รวม 74 100 
คณะ จํานวน ร้อยละ 
บริหารศาสตร์ 134 100 

รวม 134 100 

หลักสูตร จํานวน ร้อยละ 
การจัดการธรกิจ 60 44.78 
บัญชี 40 29.85 
การตลาด 34 25.37 

รวม 134 100 
ชั้นป ี จํานวน ร้อยละ 
ช้ันปีที่ 1 34 25.37 
ช้ันปีที่ 2 80 59.70 
ช้ันปีอ่ืนๆ   20 14.93 

รวม 134 100 



14 

 

 

รวม 74 100 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นักเรยีน/นกัศึกษา 134 100 

รวม 134 100 
แหลง่ที่มาของข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 
อาจารย์ เพ่ือน หรือคนที่รู้จัก 110 82.09 
ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ 23 17.16 
อินเตอร์เน็ต 4 2.99 

รวม 134 100 
 
 
      ความคิดเห็นต่อผลสําเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจาการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 134 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.11, S.D.= 
0.78) พบว่า ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน หรือได้ฝึกปฏิบัติ หรือได้รับประสบการณ์ตรงจากกรณีตัวอย่าง / 
การลงพ้ืนที่ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ ฯลฯ รองลงมาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.28, S.D.= 
0.79 แสดงว่า นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน หรือได้ฝึกปฏิบัติ  หรือได้รับประสบการณ์ตรงจาก
กรณีตัวอย่าง / การลงพ้ืนที่ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ ฯลฯ อยู่ในระดับมาก  และรองลงมาคือได้นํา
ความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงและสามารถเช่ือมโยงหรือประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ในช้ันเรียน และตํารากับประสบการณ์ที่ได้รับโดยมีค่าเฉลี่ย 4.20, S.D.= 0.76 และ 0.82 ตามลําดับ 
ต่อมานักศึกษาคิดเห็นว่าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ ในระดับมากโดย มี
ค่าเฉล่ีย 4.15, S.D.= 0.73 และเรียนรู้การทํางานที่เป็นระบบ มีการวางแผนงานดีขึ้นในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.11, S.D.= 0.75 นักศึกษามีความเห็นว่าโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่
เรียน อยู่ในระดับมาก  โดยค่าเฉล่ีย 3.98, S.D.= 0.79 และค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดต่อยู่ในระดับมากเช่นกันคือ 
การร่วมโครงการ/กิจกรรม ทําให้มีความรู้/เข้าใจวิชาที่เรียนมากขึ้น โดยค่าเฉล่ีย 3.85, S.D.= 0.81 
แสดงว่าโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระท่ีนักศึกษาเรียน อยู่ในระดับมาก  
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 

การเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการศลิปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน ร้อยละ 
บุญเข้ากรรม 10 13.51 
งานแห่เทียน 6 8.11 
เข้าวัด 2 2.70 
จิตอาสา 9 12.16 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลสําเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ   
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่
เรียน 

3. 98 
 

0.79 
 

มาก 

2. การร่วมโครงการ/กิจกรรม ทําให้มคีวามรู้/เข้าใจวิชาที่
เรียนมากขึ้น 

3.85 0.81 
 

มาก 
 

3. ได้นําความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง 4.20 0.76 
 

มาก 

4. เรียนรู้การทํางานที่เป็นระบบ มีการวางแผนงานดีขึ้น 4.11 0.75 
 

มาก 

5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ 4.15 0.73 
 

มาก 

6. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน  หรือได้ฝึกปฏิบัติ  หรือได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกรณีตัวอย่าง / การลงพ้ืนที่
ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ ฯลฯ 

4.28 0.79 
 

มาก 

7. สามารถเช่ือมโยงหรือประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนในช้ันเรียน และตํารากบัประสบการณ์ที่ได้รับ 

4.20 0.82 
 

มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.11 0.78 มาก 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษาในครั้งน้ี สูงสุด พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43,  S.D. =  0.58)  พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรม ทําให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทาง
จิตใจได้ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ีย 4.49, S.D.= 0.50 และ S.D. = 0.53 ตามลําดับ และการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมทําให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม โดยค่าเฉล่ีย 4.46, S.D.= 0. 53 ต่อมานักศึกษาสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในระดับมาก
ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45, S.D.= 0. 60 สุดท้ายนักศึกษาคิดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก
การร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24, 
S.D.= 0. 71 ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4.49 0.50 
 

มาก 

2. การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

4.49 0.53 
 

มาก 

3. ท่านสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
โครงการศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

4.46 0.60 
 

มาก 

4. ท่านคาดว่าจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลทีท่่านรู้จักได้ 

4.23 0.71 
 

มาก 

5. การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมทําให้ท่านเรียนรู้และ
เข้าใจที่จะอยู่รว่มกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.46 0.53 
 

มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.42 0.58 มาก 

 
    ความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.54,  S.D. =  0.57) และทุกข้อคําถามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณา
ทีละข้อคําถาม พบว่า วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.59, S.D.= 
0.62 รองลงมาคือสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55, S.D.= 0.55   
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.53, S.D.= 0.49 นักศึกษาเห็นว่าระยะเวลา
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.52, S.D.= 0.57 และค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แต่มีค่าน้อยที่สุดในกลุ่มคือกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของ
ท่านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.50, S.D.= 0.59  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม   

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมที่จดัขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน 4.50 0.59 มากที่สุด 

2. วิทยากรที่จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถ 4.59 
 

0.62 
 

มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 4.53 
 

0.53 
 

มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.52 0.57 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
5. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.55 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.54 0.57 มากที่สุด 
 
     สรุปผลการประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คณะบริหารศาสตร์ 
อายุเฉลี่ย 16-25 ปี  ศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้รับข่าวสาร โครงการ “บุญเข้ากรรม” ฮีตสิบสอง จาก
อาจารย์ เพ่ือนหรือคนรู้จัก  โดยท่ีกิจกรรมทีนั่กศึกษาเคยเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยจัด ประกอบด้วย บุญ
เข้ากรรม งานแห่เทียน เข้าวัด จิตอาสา ซึ่งความคิดเห็นในประเด็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
โครงการศิลปวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญม่ีความเห็นว่า  การ
เข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าทางจิตใจได้อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักศึกษาได้รับความรู้และเกิด
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้  ส่วนความคิดเห็นในประเด็น
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พบว่า สถานที่
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสูงสุดว่าสถานที่ในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมนักศึกษา 

จํานวน 

การร่วมกิจกรรม/โครงการช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

125 

สามารถสร้างความสามัคคี ในหมู่เพ่ือน และครอบครัว 123 
การร่วมกิจกรรม/โครงการทาํให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 117 
การร่วมกิจกรรม/โครงการทาํให้เกิดความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 110 
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ 106 
 

สรุปผลการประเมินเมื่อเรียงลําดับความถ่ีมากไปน้อย พบว่าการร่วมกิจกรรม/โครงการช่วย
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมาคือสามารถสร้างความสามัคคี ใน
หมู่เพ่ือน และครอบครัวการร่วมกิจกรรม/โครงการทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การร่วม
กิจกรรม/โครงการทําให้เกิดความสนใจในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี “บุญเข้ากรรม”   

ฮีตสิบสอง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ด้านความรู้ ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (=4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
เรียงลําดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังน้ี ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน  หรือได้ฝึกปฏิบัติ  
หรือได้รับประสบการณ์ตรงจากกรณีตัวอย่าง / การลงพ้ืนที่ดําเนินการร่วมกับอาจารย์ ฯลฯอยู่ในระดับ
มาก (=4.28) สามารถเช่ือมโยงหรือประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในช้ันเรียน และตํารากับ
ประสบการณ์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (=4.20) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ (=
4.15) เรียนรู้การทํางานที่เป็นระบบ มีการวางแผนงานดีขึ้นอยู่ในระดับมาก (4.11) ต่อมาคือ โครงการ/
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่เรียนอยู่ในระดับมาก (=3.98) และการร่วมโครงการ/
กิจกรรม ทําให้มีความรู้/เข้าใจวิชาที่เรียนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก (=3.85)  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43,  S.D. =  
0.58)  พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึง
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 4.49, S.D.= 0.50 
และ S.D. = 0.53 ตามลําดับ และการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมทําให้ท่านเรียนรู้และ
เข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม โดยค่าเฉล่ีย 4.46, S.D.= 0. 
53 ต่อมานักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม โครงการศิลปวัฒนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในระดับมากด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45, S.D.= 0. 60 สุดท้ายนักศึกษาคิดว่า
จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลที่ท่านรู้จักได้
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24, S.D.= 0. 71 ตามลําดับ 
 
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ด้านปริมาณ ถือว่าประสบความสําเร็จดีมากเพราะมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 250 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ  200 คน (ร้อยละ 80)  

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 การบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
2.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือสืบสานและทํานุบํารุงงานประเพณี “บุญเข้ากรรม” ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
2) เพ่ือส่งเสริม ให้นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในงานบุญ

ประเพณี 
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การดําเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบ
ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากร โดยในแบบสอบถามนั้นผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนประโยชน์ที่ได้รับเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปน้อยดังน้ี  

 
- การเข้าร่วมกิจกรรม การร่วมกิจกรรม/โครงการช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ มาก  
- การร่วมกิจกรรม/โครงการช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรม อยู่ในระดับ มาก  
-  การร่วมกิจกรรม/โครงการทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ 

มาก  
-  สามารถสร้างความสามัคคี ในหมู่เพ่ือน และครอบครัว อยู่ในระดับมาก  
-  สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ อยู่ในระดับมาก และอื่นๆ 

ได้แก่ ธรรมะในชีวิตประจําวัน และได้ทําความดีแล้วมีความสุข 
3. ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับพบว่า มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.54) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.80 นักศึกษา ร้อยละ ได้
เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ช่วยสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.31 
4. ด้านเวลา การดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ดําเนินการได้ภายในกรอบ

เวลาที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน 
5. ด้านความความคุ้มค่า สัดส่วนค่าใช้จ่าย 1 คน ต่อ 243.36 บาท 
 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
1. ความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ตามแผนการเรียนการสอนรายวิชา 1700250 สถิติธุรกิจได้กําหนดบทเรียนที่เก่ียวข้องกับกับ
การเก็บข้อมูลและนําไปคํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เน้ือหาเหล่าน้ีเป็นบทเรียนที่นักศึกษาจะต้องเรียนในบทที่ 1 สถิติเบ้ืองต้น ในวิชาสถิติธุรกิจ 
ดังน้ันผู้สอนจึงได้สอนวิธีคํานวณข้อมูลที่ได้จากเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี รวมท้ังการแปลผลข้อมูลใน
นักศึกษาได้ทราบความหมายและวิธีการ  

2. ความสําเร็จของการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมในโครงการนี้ ได้แบ่งกิจกรรม ออกเป็นดังน้ี 1) กิจกรรมถวายภัตตาหารและเคร่ือง
สังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 2) พระภิกษุเทศนาเกี่ยวกับประเพณี “บุญเข้ากรรม” และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 3) ปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด จากกิจกรรมเหล่าน้ีเกิดประโยชน์กับนักศึกษาคือ 
นักศึกษาได้ฝึกความอดทน จากการทํางานและร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี เพราะในกิจกรรมครั้งน้ีเป็นการขน
ท่อปูนที่มีนํ้าหนักมากกว่า 30 ท่อ ปลูกต้นไม้รอบสระนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งการขุนหลุม เอาปุย ใส่ เตรียมให้
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พร้อมกับการปลูกต้นไม้ แต่ละหลุมก็มีขนาด 50 x 50 x 50 cm3 ใส่ปุ๋ยในหลุมปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยอีกรอบ 
ฟางมาคลุมหลุมต้นไม้  ใส่ท่อ  แล้วรดน้ําต้นไม้ ซึ่งเป็นการรวมแรงรวมพลัง  ร่วมมือร่วมใจและสามัคคี
กันเป็นอย่างมาก ทําให้งานประสบความสําเร็จ แดดแรงมากแต่นักศึกษาและอาจารย์ก็ไม่ท้อ ทําให้ทุก
คนได้ฝึกความอดทน มีสติ ปัญญา สมาธิ ขยัน มีความรับผิดชอบ ความเสียสละและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
นอกจากน้ีนักศึกษาได้ร่วมฟังธรรมะ ซึ่งได้ข้อคิดดีๆ ในการทําความดี และการนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และการปลูกต้นไม้ก็ช่วยให้อากาศบริสุทธ์ิ ลดโลกร้อนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลก   
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการต่อความสําเร็จของการบูรณาการ 
 กิจกรรมบุญเข้ากรรมน้ี เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เพราะ
นักศึกษาได้ฝึกความอดทน นักศึกษาได้เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ช่วยสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีบุญเข้ากรรมซึ่งเป็นประเพณีฮีต 12 คอง 14 ใน
ประเพณีที่สําคัญในภาคอีสาน ได้รู้จักความหมายของบุญเข้ากรรม วัตถุประสงค์ในการจัดบุญน้ี และการ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมในครั้งน้ีทําให้นักศึกษา อาจารย์ ใน
หลากหลายสาขาและคณะฯ ชาวบ้าน ได้ทํางานร่วมกัน เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ นักศึกษา
หลายๆ คนอยากให้มีกิจกรรมเช่นน้ีอีกทุกๆ ปี และก่อให้เกิดความสุขใจ ได้เสียสละเพื่อผู้อ่ืนและรู้
แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดโครงการ/ กิจกรรม 

1. ระยะเวลาที่ทํากิจกรรมน้ันไม่เพียงพอ 
2. ควรแบ่งกิจกรรมให้ชัดเจนมากกว่าน้ี 
3. เพ่ิมคุณภาพรถที่ใช้เดินทาง 
4. ควรจัดกิจกรรมให้นานกว่าน้ี 
5. มีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักศึกษาให้ชัดเจน 
6. กําหนดระยะเวลาทํากิจกรรมให้ชัดเจน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์

1.  จํานวนผู้ร่วมโครงการ คน 200 226 

ร้อยละ 80 90.40 

2.  ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 90 

3.  ผู้ร่วมโครงการท่ีนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 80 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน เดือน 12 12 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
1. กิจกรรมสนุก น่าสนใจ ได้บุญด้วย อยากให้จัดอีก 
2. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป 
3. โครงการน้ีดีมากๆ 
4. อยากให้กิจกรรมดีๆแบบนี้มีทุกปี 

บรรณานุกรม 
จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์, มุมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ.  ฉบับที่ 3 ปี 

 2556, http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_3/culture.html 

อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน,  ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ประเพณีอีสาน.  วันพุธที่ 4   

 เมษายน  2555, http://pattanachaiphedsamai.blogspot.com/ 

เทศการและประเพณี. มปป.  
 http://www.student.chula.ac.th/~51370918/Tradition_main.htm 

บุญเข้ากรรม หรือ บุญเดือนเจียง. มปป. 

 http://www.student.chula.ac.th/~51370918/Tradition_01.htm 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการบุญเข้ากรรม 

วันท่ี  21 มิถุนายน 2558   
ณ วดัป่ามณีรัตน์  ต.สําโรง  อ.สําโรง  

จ.อุบลราชธาน ี
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