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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2558 –
2560 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อกิจกรรมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
3) น าเสนอแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมการเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถามความคิดเห็ นของผู้ ร่ว มกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25580 - 2560 จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 282
คน ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ประเมิน ผลความพึงพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25580-2560 จานวน 20 กิจกรรม พบว่าระดับความพึงพอใจลดลง กิจกรรมที่ได้รับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นา (ผู้บริหาร/บุคลากร) ประจาปีงบประมาณ
2558 มีค่าเฉลี่ย 4.71 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมมากที่สุด คือ กิจกรรมสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ย 4.62
2. ความคิดเห็ น ต่อการรั บรู้ กิจ กรรมการเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม ของส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเคยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ โครงการศรีสุขนาฏกรรมลา
น้าน่าน ครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 56.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มากที่สุดคือ การ
แปลความจากอาการ กิจกรรมทาให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.00) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.821) ในระดับที่มาก
3. แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมการเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยเฉพาะพัฒนาด้าน
การประชาสัมพันธ์ และบุคลากรในหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเผยแพร่สานักศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการจัดทาความประเมิน
ความพึ ง พอใจทุ ก กิ จ กรรม และควรมี ก ารท าวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพในการการจั ด กิ จ กรรมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
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วิจั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณาของ ผศ.ดร.ผ่ อ งลั ก ษณ์ จิต ต์การุญ อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัย ที่แนะนาแนวทางวิชาการ จนวิจัยฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อานวยการสานั กศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่
ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ใน
ความกรุณาของทุก ท่าน มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปี 2560 จนทาให้วิจัยฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันใดพึ่งมีในงานวิจัยครั้งนี้ ขอน้อมนาคุณค่าและประโยชน์อันนั้น กลับมาเป็น
เครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา บุพการี บูรพาจารย์ และบรรพชนผู้ทรงภูมิปัญญาทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนำ
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วิชำกำรตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พุทธศักรำช 2518 ทำหน้ำที่ตำมแผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุ
บำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีชื่อแรกตั้ง คือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยำลัยครูพิบูลสงครำม ต่อมำ

เมื่อวิทยำลัยครูเปลี่ยนเป็น สถำบันรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 หน่วยงำนจึงได้
เปลี่ยนชื่อว่ำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำม ปี พ.ศ.2542 สถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำมได้

จัดตั้งหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเดิมจึงได้ถูกจัดตั้งเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ.
2548 สถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำมได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

มีโ ครงสร้ ำงหน่ ว ยงำนตำมแบบมหำวิ ทยำลั ย ที่จั ดให้ ส ำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม เป็นหน่ว ยงำนที่ มีฐ ำนะ
เทียบเท่ำคณะ และตำแหน่งผู้อำนวยกำรเทียบเท่ำรองอธิกำรบดี และ คณบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมี
พันธกิจหลัก คือ เป็นหน่วยงำนที่อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำและภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้คง
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อยู่อย่ำงยั่งยื น หน่วยงำนสืบสำน พัฒนำ ส่ งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

ศำสนำ และภูมิปัญญำ ท้องถิ่น อย่ำงเป็นระบบ โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษำ ตลอดจนครูอำจำรย์ หรือบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกสถำบัน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในงำน
ด้ำนศิล ปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อให้ เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย

เป็น

หน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำกำรให้กำรบริกำรวิชำกำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น โดยใช้แนวทำงตำมพระรำชดำริ หน่วยงำนที่ใช้กระบวนกำรศึกษำวิจัยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ใหม่ และบูรณำกำรกับองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ โดยใช้แนวทำงตำมพระรำชดำริ หน่วยงำนพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำ
องค์กำรอย่ ำงยั่ งยื น

และเป็ น หน่ ว ยงำนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิล ปะ

วัฒนธรรม ศำสนำ และ ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน
ส ำนั กศิล ปะและวั ฒ นธรรมในฐำนะเป็ นหน่ ว ยงำนที่ส่ ง เสริ มด้ำ นศิล ปวัฒ นธรรม ได้ มีกำรดำเนิ น

โครงกำรหรื อกิจกรรม และบริกำรวิชำกำร ในด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒ นธรรม และประเพณี เพื่อบริกำรแก่
นักศึกษำ บุคลำกร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตลอดจน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนผู้สนใจ ใน
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและต่ำงประเทศ กิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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เป็นกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวั ฒนธรรมให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งในแต่ละปีได้มีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำง
หลำกหลำย ทั้งในด้ำ นกำรส่ งเสริ มเผยแพร่งำนด้ำนศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญำ ตลอดจนงำนที่
เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งได้มีกำรดำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินกิจกรรม
ได้มีกำรประเมินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมยังกำรประเมินโครงกำรยังไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ ขำดกำรศึกษำในเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงปีเพื่อเป็นข้อมูลสถิติในกำรดำเนินโครงกำรในครั้งต่อไป และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ทั่วถึง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม กั บกำรมีส่วนร่วมในกำรกิจกรรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงควำมสนใจในกำรศึกษำว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 มีควำมควำมพึงพอใจหรือมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ต่อ
กิจกรรมกำรเผยเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้ำร่วม ผลที่ได้จำกกำรวิจัยจะเป็นข้อมูลเพื่อนำมำเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำโครงกำรหรือกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมต่อไป
2. ปัญหำกำรวิจัย

กิจ กรรมกำรเผยแพร่ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ของส ำนักศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหำวิท ยำลั ยรำชภัฏ พิบู ล
สงครำม ระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 – 2560 ยังไม่มีกำรรวบรวมและศึกษำเปรียบเทียบอย่ำงเป็นระบบ ว่ำควำม
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คิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรวมกิจกรรมเป็นอย่ำงไร
3. คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย

3.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 อย่ำงไร
3.2 บุ ค ลำกรในมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำม มี ค วำมคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรมกำรเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
อย่ำงไร

3.3 แนวทำงกำรพั ฒ นำกิ จ กรรมกำรเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมเป็นอย่ำงไร
4. วัตถุประสงค์กำรวิจัย

4.1 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
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4.2 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมต่อกิจกรรมกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
4.3 นำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
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5. ขอบเขตกำรวิจัย
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตกำรศึกษำออกเป็น 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนเนื้อหำ 2) ด้ำน
ประชำกรและ 3) ด้ำนพื้นที่ มีรำยละเอียดดังนี้

5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ 1) กิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 2) กระบวนกำรกำรรับรู้ ประกอบด้วย อำกำรสัมผัส กำรแปลควำมหมำยจำกอำกำร และควำมรู้

เดิมหรือประสบกำรณ์เดิม 3) ปัจจัยด้ำนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
หน่วยงำน

5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ บุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
5.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
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6. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
6.1 กำรพัฒนำ หมำยถึง กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมให้ดีขึ้น

6.2 กิจกรรม หมำยถึง สิ่งที่สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมกระทำหรือ

ดำเนินกำรเพื่อกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน พัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

6.3 กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หมำยถึง กระบวนกำรถ่ำยทอดงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของสำนัก
ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม สู่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
6.4 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หมำยถึง กำรดำเนินงำนเพื่อถ่ำยทอดงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ใน
รูปแบบต่ำง ๆ
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ได้ทรำบผลควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
7.2 ได้ทรำบควำมคิดเห็นของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมต่อกิจกรรมกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
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7.3 ได้ทรำบแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมบุคลำกร

บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กำรศึ ก ษำเรื่ อ ง แนวทำงกำรพั ฒ นำกิ จ กรรมกำรเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส ำนั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวมรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทบทวนและสรุปสำระสำคัญจำกกำรทบทวน
เอกสำรต่ำง ๆ ไว้ดังนี้
1.1 แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำ
1.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรรับรู้
1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศิลปะ
1.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1.5 แนวคิดเกี่ยวและทฤษฎีกับควำมพึงพอใจ
1.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1.7 ข้อมูลสำนักศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

1.1 แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำ

1.1.1 ควำมหมำยของ พัฒนำ

คำว่ำ กำรพัฒ นำ ใช้ในภำษำอังกฤษว่ำ Development

นำมำใช้เป็นคำเฉพำะและใช้

ประกอบคำอื่นก็ได้ เช่น กำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำชนบท กำรพัฒนำเมือง และกำรพัฒนำ ข้ำรำชกำร เป็น
ต้น กำรพัฒ นำจึ งถูกน ำไปใช้กัน โดยทั่ว ไปและมี ควำมหมำยแตกต่ำงกันออกไป

ดังกล่ ำวแล้ ว เกี่ยวกั บ

ควำมหมำยของกำรพัฒนำนั้นได้มีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำยควำมหมำยทั้ง ควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกัน และ
แตกต่ำงกัน

รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน (2542,

238) โดยรู ป ศั พ ท์ ก ำรพั ฒ นำ มำจำกค ำภำษำอั ง กฤษว่ ำ

Development แปลว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่ำนลำดับขั้นตอนต่ำงๆ ไปสู่ระดับที่สำมำรถ
ขยำยตัวขึ้น เติบโตขึ้นมีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมำะสมกว่ำเดิมหรืออำจก้ำวหน้ำไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็น
ที่ น่ำพอใจส่วนควำมหมำยจำกรูปศัพท์ในภำษำไทยนั้น หมำยถึง กำรทำควำมเจริญ กำรเปลี่ ยนแปลง สอง
ทรัพยำกรธรรมชำติเริ่มเสื่อมโทรม ผู้นำ + ผู้ตำม (ประชำชน) ใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และลองผิดลองถูกกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำมนุษย์ที่พยำยำมเอำชนะธรรมชำติ หนึ่ง ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ อิทธิพลของ
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ธรรมชำติ+ ผู้นำกำหนด แนวทำงกำรพัฒนำที่มนุษย์อยู่ภำยใต้ อิทธิพลของธรรมชำติ สำม ทรัพยำกรธรรมชำติ
เสื่อมสลำยถูกทำลำย และสิ้นสภำพมำกขึ้น ผู้นำ + ผู้ตำม (ประชำชน) ใช้กำรมีส่วนร่วม วิชำ ควำมรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร เทคโนโลยีและกำรแข่งขันกำหนด แนวทำงกำรพัฒนำที่มนุษย์เอำชนะ ธรรมชำติได้ และนำธรรมชำติ
มำใช้ประโยชน์ ในทำงที่เจริญขึ้น กำรคลี่คลำยไปในทำงที่ดี ถ้ำเป็นกริยำ ใช้คำว่ำ พัฒนำ หมำยควำมว่ำ ทำให้
เจริญ คือ ทำให้เติบโตได้ งอกงำม ทำให้งอกงำมและมำกขึ้น
สนธยำ พลศรี (2547,3) กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกำรกระทำกำรให้
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ดีขึ้นอันเป็นกำร เปลี่ยนแปลงในด้ำนคุณภำพเพียงด้ำ นเดียว ส่วนควำมหมำยอย่ำงกว้ำงนั้น กำรพัฒนำ เป็น
กระบวนกำรของกำรเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกำรกระทำทั้งด้ำนคุณภำพ ปริมำณและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นไป
พร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว

สุทธญำณ์ โอบอ้อม (2547,12) ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มี
กำรกระทำให้เกิดขึ้นหรือมีกำรวำงแผนกำหนดทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ โดยกำร เปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทำง
ที่ดีขึ้น ถ้ำเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ไม่ดี ก็ไม่เรียกว่ำกำรพัฒนำ ขณะเดียวกัน กำรพัฒนำมิได้หมำยถึงกำรเพิ่มขึ้น

ปริมำณสินค้ำหรือรำยได้ของประชำชนเท่ำนั้น แต่หมำยควำมรวมไปถึงกำรเพิ่มควำมพึงพอใจและ เพิ่ม
ควำมสุขของประชำชนด้วย

ฮูทเว็ลท์ (Hoogvelt) (อ้ำงในพิชญ์ สมพอง, 2529,18) เชื่อว่ำ กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำร
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หนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจภำยใต้กำรแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนำและไม่
พัฒนำ ซึ่งฮูทเว็ลท์ อธิบำยว่ำ กำรพัฒนำมีอยู่ 3 ฐำนะ ได้แก่

1) กำรพัฒนำในฐำนะที่เป็นกระบวนกำร ในควำมหมำยนี้ หมำยถึงกำระบวนกำรวิวัฒนำกำร

ของควำมเจริญเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์รวมทั้งขององค์กรทำงวัฒนธรรมด้วย กำรพัฒนำใน
ฐำนะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนำกำรทั้งแนวเก่ำ แนวใหม่ ควำมแตกต่ำงทำงสังคม กำรผสมผสำนและกำรปรับตัว
ด้วยกำรทำให้ดีขึ้น ตลอดจนชั้นตอนของวิวัฒนำกำรทำงสังคม
2)

กำรพัฒ นำในฐำนะที่เป็นกำรปฏิสั มพันธ์ ในฐำนะนี้ เป็นกำรมองกำรพัฒ นำว่ำเป็น

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเจริญเติบโตของสังคมด้วยกำรติดต่อสัมพันธ์กับสังคมต่ำง ๆ ฮูท เว็ลท์ได้
อธิบำยถึงกำรพัฒนำของสังคมที่ด้อยพัฒนำด้วยกำรติดต่อสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ระบบพำณิชย์ ระบบอำณำนิคม
อำณำนิคมยุคใหม่ กำรแปลงสภำพโครงสร้ำงของสังคมดั้งเดิมด้วยกำรเป็นสมัยใหม่ภำพใต้ลัทธิอำณำนิคม กำร
แพร่ ก ระจำยทัศ นคติ ค่ ำ นิ ย ม สถำบั น ต่ำ ง ๆ ภำยใต้ลั ท ธิอ ำณำนิค ม และกำรขำดตอนของกำรบวนกำร
วิวัฒนำกำร
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3) กำรพัฒนำในฐำนะที่เป็นกำรปฏิบัติกำร กำรพัฒนำในฐำนะนี้ถือว่ำ กำรพัฒนำจะต้องมี
กำรวำลแผนอย่ ำงรอบคอบและตรวจสอบกระบวนกำรแห่ งควำมเจริญเติบโตและกำรเปลี่ ยนแปลงโดยมี
เป้ำหมำยให้เลือกสำหรับกำรพัฒนำหลำย ๆ เป้ำหมำย รวมทั้งรูปแบบของกำรพัฒนำเป็นต้น
วิทยำกร เชียงกูล (17-18, 2527) กลำวไววำ กำรพัฒนำที่แท้จริงควรหมำยถึงกำรทำใหชีวิต
ควำมเปนอยูของประชำชนมีควำมสุข ควำมสะดวกสบำย ควำมอยู ดีกินดีควำมเจริญทำงศิลปวัฒนธรรม และ
จิตใจและควำมสงบสันติ ซึ่งนอกจำกจะขึ้นอยู กับกำรไดรับปจจัยทำงวัตถุเพื่อสนองควำม ตองกำรของรำงกำย
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แลว ประชำชนยังตองกำรพัฒนำทำงดำนกำรศึกษำสิ่งแวดลอมที่ดีกำรพักผอนหยอนใจ และกำรพัฒนำทำง

วัฒนธรรมและจิตใจดำนตำง ๆ ดวยควำมตองกำรทั้งหมดนี้บำงครั้ง เรำเรียกกันวำเปนกำรพัฒนำ “คุณภำพ”
เพื่อให้เห็นวำกำรพัฒนำไมไดขึน้ อยูกับกำรเพิ่มปริมำณ สินคำหรือกำรเพิ่มรำยไดเทำนั้น หำกอยูที่กำรเพิ่มควำม
พอใจควำมสุขของประชำชนมำกกว่ำ

จำกควำมหมำยกำรพัฒนำที่ยกมำข้ำงต้นนี้ สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีกำรกระทำให้เกิดขึ้นหรือมีกำรวำงแผนกำหนดทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทำง
ที่ดีขึ้น ถ้ำเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ไม่ดี ก็ไม่เรียกว่ำกำรพัฒนำ ขณะเดียวกัน กำรพัฒนำมิได้หมำยถึงกำรเพิ่มขึ้น
ปริมำณสินค้ำหรือรำยได้ของประชำชนเท่ำนั้น แต่หมำยควำมรวมไปถึงกำรเพิ่มควำมพึงพอใจและเพิ่มควำมสุข
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ของประชำชนด้วย

1.1.2 กำรพัฒนำ อำจจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำหมำยถึง ควำมเจริญเติบโตอันเป็นกำรเพิ่มของผลผลิต ซึ่ง

กระทำโดยระบบสั งคม ร่ ว มกับ สิ่ งแวดล้ อม เช่น กำรผลิ ตข้ำวเพิ่มขึ้น กำรสร้ำงถนน สะพำน เขื่อน หรือ
บ้ำนเรือน ให้ประชำชนได้มีโอกำสใช้สิ่งเหล่ำนี้มำกขึ้น

กลุ่มที่ 2 มีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำ หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรกระทำ เช่นกำร

เปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบกำรเมือง และระบบบริหำร เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 มีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเน้นที่วัตถุประสงค์เป็นหลักถ้ำเป็นกำร

บริหำรจัดกำรก็ต้องบริหำรจัดกำรด้วยวัตถุประสงค์ คือ กำรปฏิบัติงำนมุ่งไปที่วัตถุประสงค์นั่งเอง กำรพัฒนำ
ตำมควำมเห็นของกลุ่มนี้จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่ำ ผู้กำหนดวัตถุประสงค์จะได้ระบุไว้อย่ำงไร มีอะไรบ้ำงที่
ต้องกำร ปัญหำต่อมำก็คือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นนั้นมีเหตุผลหรือได้รับควำมเห็นชอบและกำรสนับสนุนจำก

บุคคลที่เกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงใด ซึ่งถ้ำวัตถุประสงค์ของประเทศ ประชำชนในประเทก็น่ำจะเป็นผู้มำส่วนรับรู้
สนับสนุน หรือได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำนั้นด้วย อย่ำงไรก็ตำมวัตถุประสงค์ของประเทศกำลั งพัฒนำ
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ทั้งหลำยจะมีกำรกำหนดไว้กว้ำง ๆ เช่น เป็นกำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง
เป็นต้น
กลุ่มที่ 4 มีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำ หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรวำงแผนเพื่อนำไปใช้ใน
กำรดำเนินงำน ตำมควำมเห็นของกลุ่มที่เน้นว่ำกำรพัฒนำอยู่ที่กำรมีแผน และกำรนำแผนไปดำเนินกำรเพื่อ
กำหนดหรือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์นั้น ๆ
กลุ่มที่ 5 มีควำมเห็นว่ำ กำรพัฒนำ หมำยถึงทั้งในแง่ปริมำณและคุณภำพ โดยคุณลักษณะทั้ง
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สองนี้ไม่อยำกแบ่งแยกออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำด คือ ปริ มำณและคุณภำพต้องควบคู่กันไปเสมอในแง่ของ
ปริมำณ ผลของกำรพัฒนำสำมำรถมองเห็นได้เป็นวัตถุ จับต้อง วัดผลได้ง่ำย เช่น เงินเดือนขึ้น รำยได้เพิ่มขึ้น มี
ถนนหนทำง โรงเรียน มหำวิทยำลัย หรือโรงพยำบำล ส่วนในแง่คุณภำพจับต้องไม่ได้วัดผลได้ยำก เช่น กำร

พัฒนำให้ประชำชนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคำมอดทน ขยันหมั่นเพียร รักระเบียบวิจัย
และควำมสะอำด เป็นต้น และเป็นควำมจริงเสมอว่ำ กำรพัฒนำส่วนใหญ่จะเน้นในแง่ของปริมำณทั้งสิ้น เพรำะ

สำมำรถที่จะวัดได้ยิ่งสังคมเจริญมำกขึ้นเท่ำไหร่ กำรพัฒนำจำต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่รู้เฉพำะเรื่องของ
สำขำที่จนชำนำญ โดยขำดควำมสนใจในควำมเป็นมนุษย์ เช่น นักเศรษฐศำสตร์ลัดผลสำเร็จของตน ด้วยกำร

เพิ่มผลผลิต รำยได้ประชำชำติ เพื่อกำรส่งสินค้ำออก เพิ่มอุตสำหกรรม และเพิ่มกำรลงทุน เป็นต้น โดยคำถึงถึง
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มนุษย์ส่วนน้อย

1.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรรับรู้

1.2.1 ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรรับรู้

ทิตย์ทยำ หอมทรัพย์ (2538) กำรรับรู้ (Perception) มีรำกศัพท์มำจำกภำษำลำติน (Latin)

คือ “Percipere” ซึ่ง Per หมำยถึง “ผ่ำน” (Through) และ Cipere หมำยถึง “กำรนำ” (To Take)
(Chaplin, 1985) ได้ให้ ควำมหมำยของกำรรับรู้ว่ำ คือ กำรแสดงออกถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมควำมรู้สึกที่
เกิดขึ้นในจิตใจของตน

ชนัญชิดำ คำนินกศก, 2552, 23 กำรรับรู้เป็นกำรบวนกำรที่คนเรำจะเข้ำใจสิ่งเข้ำหนึ่งที่

ปรำกฏกับประสำทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของเรำ กำรรับสัมผัสเป็นเพียงข้อมูลดิบ แต่ข้ อสรุปที่ได้จำกกำร

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจำกอวัยวะสัมผัสเข้ำด้วยกันนั้นเป็นกำรรับรู้ นอกจำกนี้กำรรับรู้ยังเป็นสิ่งที่กำหนดควำม
ต้องกำรแรงจูงใจ และทัศนคติของผู้รับสำรด้วย
กมลวัฒน์ ยะสำรวรรณ (2547) กำรรับรู้ หมำยถึง ขบวนกำรแปลควำมหมำยของสิ่งเร้ำที่มำ
ประทบประสำทสัมผัสของเรำและแปลควำมมำยอย่ำงไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล
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กันยำ สุวรรณแสง (2542 อ้ำงถึงใน บัณฑิต เผ่ำวัฒนำ , 2548 หน้ำ 7) ได้ให้ควำมหมำยของ
กำรรับรู้ คือ กระบวนกำรที่เกิดภำยในตัวของแต่ละบุคคล และกำรรับรู้เกิดขึ้นกับสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดย
กำรสัมผัส กำรเห็น กำรได้ยิน กำรรู้สึก กำรได้กลิ่น กำรสัมผัส ซึ่งสิ่งเร้ำเหล่ำนี้จะผ่ำนทำงประสำทสัมผัส แล้ว
แปลออกมำโดยกำรอำศัยประสบกำรณ์เดิม
ณัฐศรุต นนทธี (2544 อ้ำงใน เปรมมิกำ ปลำสุวรรณ์, 2549, 8) กล่ำวว่ำ ควำมหมำยของกำร
รับรู หมำยถึง กำรแสดงออกถึง ควำมรู้ ควำมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรตีควำม กำรสัมผัสระหว่ำงอวัยวะต่ำง ๆ ของ

ภัฏ
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ร่ำงกำยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้ำ โดยมีกำรใช้ประสบกำรณ์เดิมช่วยในกำรให้ควำมหมำยแห่งกำรสัมผัสนั้น ๆ

ณัฐวุฒิ สง่ำงำม (2554) ให้ควำมหำยของกำรรับรู้ หมำยถึง กำระบวนกำรที่ผู้บริโภคเลือกที่

จะรับรู้ สรุปกำรรับรู้ ตีควำมหมำยจำกกำรรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัส เพื่อที่จะสร้ำงภำพในสมองให้เป็นภำพที่
มีควำมหมำยและมีควำมกลมกลืน

ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556,13) กำรรับรู้คือกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคน โดยผ่ำนกระบวนกำรตีควำมหรือแปลควำมหมำยของ

ข้อมูลสิ่งเร้ำจำกอวัยวะรับควำมรู้สึกแล้วจึงแสดงออกถึงควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรตีควำมนั้นอันจะนำไปสู่กำร
ตอบสนองต่อไป

Chaplin (1985) ได้ให้ควำมหมำยของกำรรับรู้ว่ำ เป็นกระบวนกำรภำยในของบุค คลที่
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สำมำรถตระหนักได้เป็นกำรรับควำมรู้สึกและให้ควำมหมำยโดยประมวลเข้ำกับเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งต้องอำศัย

กำรวินิจฉัย เป็นควำมสำมำรถของมนุษย์ในกำรพินิจพิเครำะห์สิ่งต่ำง ๆ ที่เข้ำมำกระทบ และเป็นกำรรู้แจ้งโดย
สัญชำตญำณหรือควำมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดมำประเมินร่วมกัน
สรุ ปควำมหมำยของกำรรับรู้ คือ กำรแสดงออกของควำมรู้สึก ควำมรู้ กำรตีควำมหมำย

ควำมเข้ำใจเรื่องต่ำง ๆ จำกสิ่งที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง
1.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (อ้ำงถึงในกมลวัฒน์ ยะสำรวรรณ, 2547, 7) กล่ำวว่ำ

สิ่งที่มีผลต่อกำรรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ประสบกำรณ์เดิม สถำนกำรณ์ ควำมต้องกำรและหน้ำที่รับผิดชอบของ
บุคคล

สุภำวดี คูหำทอง (อ้ำงถึงใน กมลวัฒน์ ยะสำรวรรณ, 2547, 7) แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร

รับรู้ของบุคคลเป็นปัจจัยภำยใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภำยใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภำยในตัวของผู้รับ เช่น เพศ
อำชีพ อำยุ ระดับ กำรศึกษำ ควำมต้องกำร คุณค่ำ ควำมสนใจ ประสบกำรณเดิม ปัจ จัยภำยนอก ได้แ ก่
คำแนะนำ คำสั่งสอน
พัชรำวัล พันธศิลำโรจน์ (2551) ให้ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนั้น
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1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้รับรู้ แบ่งได้ 2 ด้ำน คือ
1.1 ด้ำนกำยภำพ หมำยถึง อวัยวะสัมผัส ถ้ำอวัยวะสมบูรณ์ก็จะรับรู้ได้ดี ถ้ำหย่อน
สมรรถภำพ เช่น หูตึง ตำสั้น ก็จะรับรู้ได้ไม่ดี
1.2 ด้ำนสติปัญญำ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ มีหลำยประกำร เช่น ควำมจำ
อำรมณ์ สติปัญญำ ควำมพร้อม กำรสังเกตพิจำรณ์ เป็นต้น

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. ปัจจัยทำงด้ำนจิตวิทยำ ได้แก่

2.1 ควำมรู้เดิม หมำยถึง กำรบวนกำรรับรู้เมื่อสัมผัสแล้ว ต้องแปลเป็นสัญลักษณ์โดย
อำศัยควำมรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรำจะรับรู้ ฉะนั้น หำกไม่มีควำมรู้เดิมมำก่อนก็จะทำให้กำรรับรู้ผิดไปจำก
ควำมเป็นจริง

2.2 ลักษณะของสิ่งเร้ำ หมำยถึง คุณสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่ให้คนสนใจที่จะ

รับรู้ หรือทำให้เกิดกำรรับรู้เกิดกำรคลำดเคลื่อน เช่น ควำมคล้ำยคลึง ควำมต่อเนื่องของสิ่งเร้ำ และสภำพ
พื้นฐำนของกำรรับรู้ เป็นต้น

บัณฑิต เผ่ำวัฒนำ (2548) สรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรรับรู้แบ่งออกได้ ดังนี้

1. ปัจจัยทำงกำยภำพของผู้รับรู้ ได้แก่ ระบบประสำรทสัมผัส เช่น ตำ จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็น
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ต้น

2. ปัจจัยทำงด้ำนบุคลิกภำพของผู้รับรู้ ได้แก่ ทัศนคติ อำรมณ์ ค่ำนิยม ควำมต้องกำร ควำม

สนใจ ควำมพอใจ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ เป็นต้น

3. ปัจจัยทำงด้ำนสิ่งเร้ำภำยนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้ำ ควำมแตกต่ำงของสิ่งเร้ำ เช่น สิ่ง

เร้ำที่มีควำมเข้ำกว่ำ สิ่งเร้ำที่มีควำมชัดเจน สิ่งเร้ำที่มีกำรกระทำซ้ำบ่อย ๆ เป็นต้น
Heskett, Sasser & Hart (1990 อ้ำงใน Philips & Hazlett, 1997) ได้แบ่งปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรออกเป็น 7 มิติได้แก่

1. ควำมปลอดภัย (Security) คือ ควำมเชื่อมโยงในควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพ

2. ควำมสม่ำเสมอ (Consistency) คือ กำรได้รับบริกำรที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่รับบริกำร
3. ทัศนคติ (Attitude) คือ ควำมสุภำพและกำรมีมำรยำททำงสังคมของผู้ให้บริกำร

4. ควำมสมบูรณ์ (Completeness) คือ ส่วนประสมต่ำง ๆ ของกำรบริกำร หรือหมำยถึง
บริกำรเสริมที่ได้รับเพิ่มเติมมีควำมสมบูรณ์ 14
5. บรรยำกำศ (Condition) คือ กำรปรับบรรยำกำศกำรใช้งำนให้เหมำะสม
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6. ควำมสำมำรถในกำรจัดหำ (Availability) คือ สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยในเรื่องของสถำนที่และ
ควำมถี่ในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับระหว่ำงผู้บริกำรและผู้รับบริกำร
7. กำรฝึกอบรม (Training) คือ กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม
ดังนั้นสำมำรถสรุปกล่ำวได้ว่ำ กำรรับรู้ถือว่ำเป็นกระบวนกำรแปลควำมหมำยจำกกำรสัมผัส
กำรรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่ำงกันต้องอำศัยปัจจัยหลำยอย่ำง และปัจจัยที่สำคัญ คือ ควำมสนใจต่อสิ่งเร้ำ
ซึ่งมีผลต่อกำรเลือกรั บรู้ นอกจำกนี้กำรจะรับรู้ได้ดีมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ของ

1.2.3 กระบวนกำรรับรู้

ภัฏ
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บุคคล เช่นอวัยวะรับสัมผัส และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ

พั ช รี เชยจรรยำ และคณะ (2543) กล่ ำ วว่ ำ กระบวนกำรรั บ รู้ หมำยถึ ง กำรรั บ รู้ เ ป็ น
กระบวนกำรที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ และมักเกิดตำมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทำงสังคม โดยที่เรำไม่
สำมำรถให้ควำมสนใจกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวต่ำงกัน เมื่อได้รับสำยเดียวกัน ผู้รับสำรสองคนอำจให้ควำมสนใจ
หรือรับรู้สำรเดียวกันต่ำงกัน โดยทั่วไปกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกันเกิดจำกอิทธิพลตัวกรอง (Filler) ดังนี้

1. แรกผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรำมักเห็นในสิ่งที่เรำต้องกำรเห็นและได้ยินในสิ่งที่
เรำต้องกำรได้ยิน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง
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2. ประสบกำรณ์เดิม (Past Experiences) คนเรำต่ำงเติบโตขึ้นในสภำพแวดล้ อมต่ำงกันหรือ

ถูกเลี้ ยงดูด้วยวิธีต่ำงกัน และคบหำสมำคมกับคนต่ำงกัน จึงมีกำรับรู้ที่แตกต่ำงกันตำมประสบกำรณ์เดิมที่
ต่ำงกัน

3. กรอบอ้ำงอิง (Frame of Reference) ซึ่งเกิดจำกกำรสั่งสมอบรมทำงครอบตัวและสังคม

ดังนั้นคนต่ำงศำสนำจึงมีควำมเชื่อและทัศนคดีในเรื่องเดียวกันต่ำงกัน
4. สภำพแวดล้อม เช่นคนที่อยู่ในสภำพแวดล้อมต่ำงกัน อุณหภูมิ บรรยำกำศ สถำนที่ ฯลฯ

จะตีควำมสำรที่ได้รับนั้นต่ำงกัน

5. สภำวะจิตใจและอำรมณ์ ได้แก่ ควำมโกรธ ควำมกลัว ฯลฯ คนเรำที่มีสภำพจิตใจและ

อำรมณ์ที่แตกต่ำงกันก็จะมีมุมมองที่จะรับรู้สำรแตกต่ำงกัน

จำเนียร ช่วงโชติ (อ้ำงถึงใน มนัสพงศ์ พัฒนำวิบูลย์, 2553, 21) กล่ำวว่ำ กระบวนกำรของ

กำรรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย
1. อำกำรสัมผัส หมำยถึง อำกำรที่อวัยวะรับสัมผัสสิ่งเร้ำ หรือสิ่งเร้ำผ่ำนเข้ำมำกระทบดับ
อวัยวะรับสัมผัสต่ำง ๆ เพื่อให้คนเรำรับรู้ภำวะแวดล้อมรอบตัว
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2. กำรแปลควำมหมำยจำกอำกำร ส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้กำรแปลควำมดี หรือถูกต้อง
เพียงใดนั้น ต้องอำศัยองค์ประกอบคือ (1) สติปัญญำหรือควำมเฉลียวฉลำด (2) กำรสังเกตหรือพิจำรณำ (3)
ควำมสนใจหรือควำมตั้งใจ (4) คุณภำพของจิตใจขณะนั้น
3. ควำมรู้เดิม หรือประสบเดิม ได้แก่ ควำมคิด ควำมรู้ และกำรกระทำที่ได้เคยปรำกฏแก่ผู้
นั้นมำแล้วในอดีต มีควำมสำคัญมำกสำหรับช่วยในกำรตีควำม หรือแปลควำมหมำยของกำรสัมผัสได้แจ่มชัด
ควำมรู้เดิมและประสบกำรณ์เดิมที่ได้สะสมไว้ สำหรับช่วยในกำรแปลควำมหมำยต่ำง ๆ ได้สะดวกและถูกต้อง
กำรรับรู้เป็นกำรบวนกำรเบื้องต้นที่แสดงออกถึง
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ปิย ะนั น ท์ บุ ญณะโยไทย (2556,15)

ควำมรู้สึกนึกคิด และนำผู้รับสำรไปสู่กำรมีควำมรู้จนไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม มักเกิดขึ้น

ตำมประสบกำรณ์ และสั่งสมทำงสังคมของผู้รับสำร กระบวนกำรรับรู้มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในลักษณะของผู้รับ
สำรและทำงจิตวิทยำของผู้รับสำร

สรุปกระบวนกำรรับรู้ เกิดขึ้นได้จำกกระบวนกำรอันเกิดจำกสิ่งเร้ำจำกอวัยวะที่ได้สัมผัส และ
เกิดกำรตีควำมต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีกระบวนกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกัน
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1.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศิลปะ
1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ
ศิลปะเป็นพัฒนำกำรในควำมเป็นมนุษย์ในเรื่องควำมนึกคิดจินตนำกำรและอำรมณ์ในเรื่อง

ควำมงำมที่เรียกว่ำสุนทรีย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับศักยภำพในกำรเรียนรู้ของมนุษย์ที่สำมำรถสื่อกันด้วยสิ่งที่
เป็นสัญลักษณ์ เช่น ภำษำทั้งพูดและเขียน โดยเฉพำะสิ่งที่เรียกว่ำอำรมณ์สุนทรีย์คือสิ่งที่ยกระดับจิตใจของ
มนุษย์จำกควำมหยำบคำยและโหดเหี้ยมเยี่ยงสัตว์เดรัจฉำน ให้มีควำมเป็นศิวิไลซ์ในมนุษยชำติ อีกนัยหนึ่งก็คือ
ศิลปะเป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่งของควำมเป็นอำรยธรรม (Civilization) ศิลปะเป็นสิ่งที่สร้ำงหรือรังสรรค์โดย
บุคคลในสังคม (individual and society) คือในควำมเป็นมนุษย์ของทุกคนล้วนมีอำรมณ์สุนทรีย์เหมือนกัน
แต่มำกน้อยไม่เท่ำกันอันมำจำกกำรอบรมและชีวิตควำมเป็นอยู่และสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทุก
คนที่มีอำรมณ์สุนทรีย์นั้นจะสร้ำงสิ่งที่เป็นศิลปะได้ ผู้สร้ำงศิลปะจะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถเป็นพิเศษใน
ด้ำนกำรแสดงออก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นศิลปินได้อำจเป็นได้แต่เพียงช่ำงฝีมือ ช่ำงศิลปะ หรือนักกลอน นัก
แต่งเพลงที่อำจจะมีรูปแบบและลีลำท่ำทำงที่สวยงำมน่ำประทับใจได้ รวมทั้งอำจมีควำมริเริ่มได้ แต่ผู้เป็นศิลปิน
นั้นอยู่เหนือขึ้นไปทั้งควำมคิด จินตนำกำรและควำมสร้ำงสรรค์ที่มีควำมหมำยทำงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งสูงส่งและ
งดงำมที่เร้ำอำรมณ์สะเทือนใจของผู้เห็น ผู้สัมผัสได้มำกมำยกว้ำงหลำยและยั่งยืน ยกตัวอย่ำงเช่น ศิลปิน
แห่งชำติหลำยๆ คนที่ทำงรำชกำรแต่งตั้งนั้น คงไม่ใช่ทุกคนเป็นศิลปิน อีกทั้งคนที่เป็นศิลปินอีกหลำยคนตำม
ท้องถิ่นที่ไม่ได้รับกำรยกย่องจำกทำงรำชกำร
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1.3.2 ควำมหมำยของศิลปะ
ทวีเกียรติ ชัยยงยศ (2538) ได้ให้ควำมหมำยศิลปะว่ำ หมำยถึง กำรแสดงออกเกี่ยวกับควำม
ศรัทธำและเชื่อถือของแต่ละสมัย
สุชำติ สุทธิ (2540) กล่ำวว่ำ ศิลปะ หมำยถึง ช่ำงอำชีพ จะเป็นอำชีพใดก็ตำมก็เรียกไปตำม
อำชีพนั้น ๆ ที่สร้ำงขึ้นเพื่อสนองควำมต้องกำรทำงใจ เป็นเรื่องของกำรแสดงออกที่เป็นควำมรู้สึ กนึกคิดทำงใจ
อำรมณ์ที่ปรำกฏให้เห็นในรูปผลงำนเป็นจำนวนมำก ทั้งทำงด้ำนดนตรี นำฏศิลป์หรือกำรแสดง และทัศนศิลป์
เป็นต้น
ประยูร อุลำชำฎะ และศิลป์ชัย ชั้นประเสริฐ (2535) กล่ำวว่ำ ศิลปะ หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ของมนุษย์ที่จะทำงำนอย่ำงชำนิชำนำญยังประโยชน์และควำมชื่นชมแก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับผลจำกกำรงำนนั้น
ศิลปะ หมำยถึง สิ่งที่มีควำมงำม ซึ่งมนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้นเป็นสิ่งเร้ำอำรมณ์สำมำรถที่จะรับเข้ำสู่อำรมณ์
ควำมรู้สึกทำงประสำทสัมผัสต่ำง ๆ
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2525) กล่ำวว่ำ ศิลปะ หมำยถึง ฝีมือ ฝีมือทำงกำรช่ำง กำรแสดงออกซึ่ง
อำรมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ให้เห็น
กล่ำวโดยสรุป ศิลปะ หมำยถึงผลงำนด้ำนฝีมือที่เป็นควำมสำมำรถของมนุษย์ที่สำมำรถสร้ำง
ขึ้นมำได้อย่ำงชำนำญซึ่งเกิดจำกควำมเชื่อและศรัทธำ ผลงำนเหล่ำนั้นได้แสดงออกในลักษณะต่ำ ง ๆ ที่มีควำม
งดงำนมจนทำให้เกิดควำมสุนทรียภำพ ควำมประทับใจ ควำมสะเทือนอำรมณ์
1.3.3 ประเภทของศิลปะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ ได้จัดทำ ขอบข่ำยและควำมหมำยของสำขำ
ศิลปะให้ตรงตำมหลักสำกล โดยศึกษำกรอบกำรปรับปรุงและกำรแบ่งสำขำด้ำนวัฒนธรรมต่ำงๆ (รวมทั้งศิลปะ)
ของคณะกรรมกำรวัฒนธรรมของอำเซียน (ASEAN COCI) แล้วนำหลักกำรสำกลมำแบ่งสำขำศิลปะเป็นสำขำ
ใหญ่ ๆ 3 สำขำ (สำมำรถ จันทร์สูรย์และประทีป อินแสง. มปป.) คือ
1. สำขำทัศนศิลป์ คำว่ำ ทัศนศิลป์ เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบคำ Visual Art ซึ่งหมำยถึงศิลปะที่
มองเห็นได้ด้วยตำ จะเป็นศิลปะสองมิติหรือสำมมิติก็ได้
2. สำขำวรรณศิลป์ คำว่ำ วรรณศิลป์ เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบคำ Literature ซึ่งหมำยถึง บท
ประพันธ์ที่ปลุกมโนคติ (Imagination) ของผู้อ่ำนทำ ให้เกิดจินตนำกำร ควำมเพลิดเพลินและเกิดอำรมณ์ต่ำง
ๆ ตำมเจตนำรมณ์ของผู้ประพันธ์ พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ควำมหมำยของ
วรรณศิลป์ว่ำ วรรณศิลป์ คือ ศิลปะในกำรแต่งหนังสือ ศิลปะทำงวรรณกรรม เช่น นักวรรณศิลป์วรรณกรรมที่
ถึงขั้นเป็นวรรณคดี หนังสือที่ได้รับยกย่องว่ำแต่งดี
3. สำขำศิลปะกำรแสดง คำว่ำ ศิลปะกำรแสดง เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบคำ Performing Art
หมำยถึง ศิลปะที่มีกำร แสดงซึ่งเป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
1.3.4 ควำมหมำยของศิลปะพื้นบ้ำน และ ศิลปะท้องถิ่น
ศิลป์ พีระศรี (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2546) ได้กล่ำวว่ำ กำรร้องรำทำเพลง จิตรกรรมกำรวำดเขียน
และอื่นๆ ซึ่งมีกำเนิดมำจำกชีวิตจิตใจของประชำชน เรียกว่ำ ศิลปะชำวบ้ำน

14

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

วัฒนะ วัฒนำพันธุ์, บุปผำ วัฒนำพันธุ์ และสำมรถ ศรีจำนง (2544) ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้ำน
คือ ผลงำนที่ทำขึ้นเองโดยชำวบ้ำน เพื่อใช้เองหรือขำย มีรูปแบบเรียบง่ำย ใช้วัสดุที่หำได้ใกล้ตัว
สรุปควำมหมำยของศิลปะพื้นบ้ำนหรือศิลปะท้องถิ่น หมำยถึง ฝีมือที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์
แสดงออกของประชำชนในแต่ละท้องถิ่น แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญำของท้องถิ่นนั้น
ศิลปะพื้นบ้ำนอำจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งำนฝีมือช่ำง ได้แก่ งำนหัตถกรรมต่ำง ๆ เช่น เครื่องจักรสำน งำนแกะสลัก หรือกิจกรรม
เช่น ภำพเขียนสี งำนด้ำนสถำปัตยกรรม เช่น รูปแบบอำคำร ศำสนสถำน หรือบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย
2) งำนศิลปะด้ำนกำรแสดง เช่น กำรขับร้อง กำรฟ้อนรำ มโนรำห์ ฟ้อนเล็บ หมอลำ ลำตัด
เพลงฉ่อย เพลงอีแซว
3) งำนกีฬำหรือกำรละเล่นพื้นบ้ำน เช่น กำรแข่งกลองเส็ง เป็นต้น
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1.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1.4.1 ควำมหมำยของวัฒนธรรม
สุพัตรำ สุภำพ (2546) ได้กล่ำวถึงวัฒนธรรมไว้ว่ำ “วัฒนธรรม” ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่ำงอัน
เป็นแบบแผนในควำมคิด และกำรกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
สังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้ำงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีกำรในกำรปฏิบัติ กำรจัดระเบียบตลอดจนควำมเชื่อ
ควำมนิยม ควำมรู้และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ในกำรควบคุมและใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติ
จุมพล หนิมพำนิช (2544) ได้จำแนกควำมหมำยวัฒนธรรมออกเป็น 2 แนวทำง คือ 1)
วั ฒ นธรรม หมำยถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ ำ งที่ ร วมเอำควำมรู้ ควำมเชื่ อ ศิ ล ปะ ศี ล โรรม กฎหมำย ประเพณี
ควำมสำมำรถและนิสัยอื่น ๆ ที่มนุษย์ได้มำในฐำนะเป็นสมำชิกในสังคมหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งเป็นกำรพิจำรณำ
ควำมหมำยวัฒนธรรมในแง่ส่วนรมของวิถีชีวิตของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง 2) วัฒนธรรม หมำยถึง ระบบควำมคิด
(Conceptual system) หรือในลักษณะที่เป็นระบบควำมระบบควำมรู้และควำมเชื่อที่คนในสังคมได้รับรู้ มี
ประสบกำรณ์และตัดสินใจในรูปของกำรกระทำร่วมกัน หรือเป็นระบบควำมคิดประเภทสัญลักษณ์ ควำมคิดที่
คนในสังคมใช้ตี่ควำมหมำยและเพื่อกำหนดรูปแบบพฤติกรรมหรือแบบแผนสำหรับพฤติกรรมหรือกำรประพฤติ
ปฏิบัติ
พจนำนุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยำ อั ง กฤษ-ไทย ฉบั บ รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน (2524) กล่ ำ วว่ ำ
วัฒนธรรม เป็นชื่อรวมสำหรับแบบอย่ ำงของพฤติกรรมทั้งหลำยที่ได้มำทำงสังคม และที่ถ่ำยทอดกันไปในทำง
สังคมโดยอำศัยสัญลักษณ์ วัฒนธรรมจึงเป็นชื่อสำหรับสัมฤทธิผลที่เด่นชัดทั้งหมดของกลุ่มมนุษย์ รวมทั้งสิ้นทัง
หลำยเหล่ำนี้ เช่น ภำษำ กำรทำเครื่องมือ อุตสำหกรรม ศิลปะ วิทยำศำสตร์ กฎหมำย กำรปกครอง ศีลธรร ม
และศำสนำ กับรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งแสดงรูปแบบแห่งสัมฤทธิผลทำงวัฒนธรรม และทำ
ให้ ลักษณะวัฒนธรรมทำงปัญญำสำมำรถยังผลเป็นประโยชน์ใช้ส อยได้ เช่น อำคำร เครื่องมือ เครื่องจักร
เครื่องมือสื่อสำร ศิลปวัตถุ เป็นต้น
ณรงค์ เส็งประชำ (2537) กล่ำวว่ ำ วัฒนธรรม ในควำมหมำยทำงสังคมวิทยำมีควำมหมำย
กว้ำงกว่ำควำมหมำยที่ใช้กันอยู่ในกำรพูดหรือกำรเขียนโดยทั่วไป กล่ำวคือ สังคมวิทยำถือว่ำ วัฒนธรรมเป็น
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ศัพท์ทำงวิชำกำร (Technical Vocabulary) ซึ่งในทัศนะของสังคมวิทยำหมำยถึงวิถีกำรดำเนินชีวิต กระสวน
แห่งพฤติกรรมและบรรดำผลงำนทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้น ตลอดจนควำมคิด ควำมเชื่อและควำมรู้ สิ่ง
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้เกิดจำกกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสมของมนุษย์ และสำมำรถถ่ำยทอดกันได้จำกสังคมหนึ่งไปยังอีก
แห่งหนึ่ง จำกคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
ดั ง นั้ น กล่ ำ วโดยสรุ ป ควำมหมำยของวั ฒ นธรรมมี 2 แนวทำง คื อ 1) วั ฒ นธรรมตำม
ควำมหมำยโดยทั่ว ๆ ไป หมำยถึง สิ่งดีงำมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ทั้งที่เป็นนำมธรรมและรูปธรรม ทั้งนี้สิ่งต่ำง ๆ ที่
มนุษย์สร้ำงขึ้นนั้นจะมีควำมเหมำะสมกำรวิถีกำรดำเนินชีวิตของสมำชิกในสังคมในเบื้องต้นก่อน และได้รับกำร
พิสู จ น์ ว่ำ มีค วำมเหมำะสมอย่ ำงดีเ ข้ำกั บยุ คสมั ยและท ำกำรสื บ ทอดถ่ำ ยทอดกั นมำเลื่ อย ๆ สิ่ งเหล่ ำ นั้น ก็
กลำยเป็นวัฒนธรรม 2) วัฒนธรรมตำมควำมหมำยในกลุ่มนักสังคมวิทยำ หมำยถึง แบบแผนพฤติกรรม แนวคิด
ควำมเชื่อ ทัศนคติ ค่ำนิยม ที่สมำชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมำจำกรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
1.4.2 ประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่ำ (จรูญ หยูทอง. มปป.) ดังนี้

1. องค์วัตถุ (Instrumental and symbolic objective) หมำยถึง วัฒนธรรมวัตถุที่สำมำรถ

สัมผัสจับต้องได้และมีรูปร่ำง เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ โรงเรียน โรงงำน ภำพเขียน เครื่องจักร สถำนมหรสพ
สนำมกีฬำ โบสถ์ วิหำร หอดูดำวและส่วนที่ไม่มีรูปร่ำง เช่น ภำษำ สัญลักษณ์ในกำรติดต่อสื่อควำมหมำย หลัก
วิชำคำนวณ (ตัวเลข) มำตรำ ชั่ง ตวง วัด เป็นต้น
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2. องค์กำร (Association or Organization) หมำยถึง กลุ่มที่มีกำรจัดอย่ำงเป็นระเบียบหรือ

มีโครงสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร มีกำรวำงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงแน่นอนเป็นกลุ่มที่มี
ควำมสำคัญที่สุดในสังคมที่ซับซ้อน เช่น ครอบครัว (กลุ่มเล็กที่สุด) สหพันธ์ กรมกำร ลูกเสือ สภำกำชำด วัด
สหประชำชำติ (องค์กำรใหญ่ที่สุ ด) เป็ นต้น โดยทั่วไปบุ คคลที่มำร่ว มกันเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
บำงอย่ำง และวัตถุประสงค์ก็อำจจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตก็ได้ เช่น สมำคมนักเรียนเก่ำร่วมกัน เพื่อผดุงรักษำ
ชื่อเสียงของโรงเรียนหรืออำจจะเรื่องใหญ่ ๆ เช่น รวมกันเพื่อป้องกันประเทศชำติให้พ้นภัย
3. องค์พิธีกำร (Usage) หมำยถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น

พิธีกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่เรื่องกำรเกิด หมั้น แต่งงำน บวชนำค ตำย ปลูกบ้ำน ขึ้นบ้ำนใหม่ เป็นต้น ซึ่งศำสนำก็มี
อิทธิพลอยู่บ้ำงไม่มำกก็น้ อย รวมตลอดถึงพิธีกรรมแต่งกำยและรับประทำนอำหำร เช่น เวลำไปงำนที่เป็น
ทำงกำรของทำงรำชกำร อำหำรมักจะออกมำในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ดินเนอร์ ขันโตก โต๊ะจีน เป็นต้น โดยพิธีกำร
เหล่ำนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปบ้ำงตำมสภำพของสังคม
4. องค์มิติ (Concepts) หมำยถึง ควำมเข้ำใจ ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็นตลอดจนอุดมกำรณ์ต่ำง
ๆ เช่น ควำมเชื่อกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนำ ควำมเชื่อในเรื่องกกำรมีผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ควำมเชื่อใน
เรื่องตำยแล้วเกิดใหม่ ควำมเชื่อในเรื่องพระเจ้ำองค์เดียว (Monotheism) หรือหลำยองค์ (Polytheism)
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ตลอดจนอุดมกำรณ์ ทัศนคติ กำรยอมรับว่ำสิ่ งใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซึ่งแล้วแต่กลุ่มชนใดจะใช้เป็น
มำตรฐำนในกำรตัดสินหรือเป็นเครื่องวัดในสภำพแวดล้อมของตน
กำรแบ่งวัฒนธรรมในลักษณะนี้เป็นที่นิยมที่สุดของนักสังคมวิทยำและนักมำนุษยวิทยำหรือ
กระทั่งวงวิชำกำรอื่น ๆ เพรำะเป็นกำรแบบแบบรวบยอด สรุปจำกวัฒนธรรมในแต่ละประเภทต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำว
มำแล้ว และง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ ดังนั้น กำรแบ่งประเภทของวัฒนธรรมในที่นี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
เท่ำนั้น คือ
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1. วัฒนธรรมที่เป็น วัตถุ หมำยถึง สิ่ งต่ำง ๆ ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นที่สั มผั สได้ แตะต้องได้ เพื่อ

ประโยชน์ในกำรใช้สอยในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น อำคำร บ้ำนเรือน หอกระจำยข่ำว รถยนต์ นำฬิก ำ
โทรศัพท์ ปำกกำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หมำยถึง แบบแผนที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำ เพื่อกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
เช่น ควำมคิด ควำมเชื่อ ทฤษฏี ภำษำ ศีลธรรม เป็นต้น

1.4.3 ควำมสำคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีควำมสำคัญอย่ำงมำก เช่น ช่วยสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยของสังคมเพรำะว่ำ

วัฒนธรรม คือ แบบแผนกำรดำเนินชีวิตของสังคมให้ทุกคนมีประเพณีที่จะปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ทำให้เกำรกระ
ทบหรือขัดแย้งกันลดน้อยลง ควำมยุ่งเหยิงวุ่นวำยก็จะลดลง วัฒนธรรมที่ดีช่วยให้สังคมเจริญก้ำวหน้ำ เช่น
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ควำมมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน กำรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน ฯลฯ ซึ่งควำมสำคัญของ
วัฒนธรรมนั้นมีมำกแต่ก็อำจะสรุปได้ (ณรงค์ เส็งประชำ. 2537) ดังนี้
1. วัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์สะดวกสบำยขึ้น ช่วยแก้ปัญหำและสนองควำมต้องกำรต่ำง ๆ ของ

มนุษย์ มนุษย์พ้นจำกอันตรำยสำมำรถเอำชนะธรรมชำติได้ เพรำะมนุษย์สร้ำงวัฒนธรรมขึ้นมำช่วย
2. วัฒนธรรมช่วยเหนี่ยวรั้งสมำชิกในสังคมให้มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสังคมที่มี

วัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีควำมรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกันได้
3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชำติ ชำติที่มีวัฒนธรรมสูงย่อมได้รับกำรยกย่อง

และเป็นหลักประกันควำมมั่นคงของชำติ

4. วัฒนธรรมเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ

สุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชำติหรือสังคมที่มีเอกภำพทำงวัฒนธรรม
5. วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชำติมีควำมเจริญรุ่งเรืองถำวร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำชำตินั้นมี

รูปแบบของกำรดำเนินชีวิตที่ดี มีทัศนคติในกำรดำเนินชีวิตที่เหมำะสม ยึดมั่นในหลัก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
และอดทน ควำมมีระเบียบวินัยที่ดี มีเทคโนโลยีที่มีคุณภำพช่วยในกำรกระทำกิจกรรมต่ำง ๆ ฯลฯ สังคมนั้นก็
จะเจริญรุ่งเริงอย่ำงมำก
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นอกจำกนี้ ดำรงค์ ฐำนดี (มปป.) ยังได้กล่ำวถึงควำมสำคัญของวัฒนธรรม ดังนี้
1. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต กล่ำวคือ 1) เป็นเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ในกำร
ดำรงชีวิต ในแง่นี้ วัฒนธรรมเป็นอุดมกำรณ์ ค่ำนิยม ทัศนคติและจุดหมำยปลำยทำงของชีวิตที่คนในสังคม
ประสงค์ที่จะดำเนินชีวิตให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ เพรำะวัฒนธรรมจะเป็นตัวแบบที่กำหนดว่ำสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงำม
เหมำะสม เป็นสิ่งที่ปรำรถนำที่จะให้บังเกิดขึ้นซึ่งจะกลำยเป็นจุดหมำยที่บุคคลพึงบรรลุถึง และเป็นสิ่งเหมำะสม
ในกำรใช้นำทำงในกำรดำเนินชีวิต 2) เป็นตัวกำหนดควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยผ่ำนทำง
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กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม เพื่อให้เรียนรู้ระเบียบทำงสังคม สถำนภำพและบทบำท สถำบันและโครงสร้ำง
ทำงสังคม 3) เป็น ตัวควบคุมสังคม กำรควบคุมทำงสังคมเป็นมรดกทำงวัฒ นธรรมที่เป็นตัวกำหนด

เฉพำะเจำะจงถึงกำรแสดงออกของบุคคลในสังคม หรือที่เรียกว่ำ“บรรทัดฐำนทำงสังคม” ซึ่งกำหนดแนวทำง
ของควำมประพฤติของคนในสังคม 4) เป็นสิ่งของเครื่องใช้ทุกประเภทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำน

ร่ำงกำยและจิตใจ ในแง่นี้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น อำหำร เสื้อผ้ำ บ้ำนเรือน ยำรักษำโรค ศิลปกรรม
ภำพวำด ตลอดจนเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. วัฒนธรรมทำหน้ำที่หล่อหลอมบุคลิกภำพให้กับสมำชิกของสังคม ให้มีลักษณะเป็นแบบใด
แบบหนึ่ง แม้ว่ำบุคลิกภำพจะเป็นผลมำจำกปัจจัยทำงชีวภำพบำงส่วนก็ตำม แต่กำรอำศัยอยู่ร่วมกับคนอื่น

ภำยใต้กฎระเบียบสังคมเดียวกัน ทำให้คนมีบุคลิกภำพโน้มเอียงไปกับกลุ่มที่อำศัยอยู่ร่วมกัน เช่น เด็กที่อยู่ใน
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ครอบครัวที่เป็นโจรจะมีบุคลิกภำพแตกต่ำงจำกเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประกอบอำชีพสุจริต บุคลิกภำพ
ดังกล่ำวจะแสดงออกในรูปนำมธรรม เช่น ควำมเชื่อ ควำมสนใจ ทัศนคติ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสิ่งที่มองเห็น
เช่น กำรแต่งตัว กิริยำท่ำทำง เป็นต้น

3. วัฒนธรรมก่อให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่น ทั้งนี้ถ้ำหำก

สมำชิกของสังคมมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะก่อให้เกิดควำมผูกพัน สำมำรถพึ่งพำอำศัย
กันและกัน มีจิตสำนึกรู้สึกเป็นพวกเดียวกันตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมของตนให้อยู่รอด
และพัฒนำก้ำวหน้ำต่อไป

กล่ำวโดยสรุป วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ เพรำะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่

มนุ ษย์ ส ร้ำงขึ้น เพื่ออำนวยควำมสะดวกสบำยและเป็นแบบอย่ำงส ำหรับกำรประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้
สำมำรถอยู่รวมกันเป็นสังคมอย่ำงสงบสุข

1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
1.5.1 ควำมหมำย แนวคิด เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ

18

Kotler (2000) ได้ให้ควำมหมำยควำมพึงพอใจว่ำ เป็นควำมรู้สึกส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับสิ่งที่
ต้องกำรหรือควำมผิดหวังซึ่งเกิดจำกกำรเปรียบเทียบกำรรับรู้กับควำมคำดหวัง ซึ่งมีผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องกำร ถ้ำ
กำรรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องกำรเหมำะสมกับควำมคำดหวังของลูกค้ำก็จะเกิดควำมพึงพอใจ
รัชวลี วรวุฒิ (2548) ควำมหมำยของควำมพึงพอใจเป็นพฤติกรรมของมนุษย์คือ ควำม
พยำยำมที่จะขจัดควำมตรึงเครียดหรือควำมกระวนกระวำยหรือภำวะไม่ได้ดุลยภำพในร่ำงกำย ซึ่งเมื่อมนุษย์
สำมำรถขจัดสิ่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับควำมพึงพอใจในสิ่งที่ ตนต้องกำร ควำมพึงพอใจตำม
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ควำมหมำยของพจนำนุกรมด้ำนจิตวิทยำ คือ ควำมรู้สึกของผู้ที่มำรับบริกำรต่อ สถำนบริกำรตำมประสบกำรณ์

ที่ได้รับจำกกำรเข้ำไปติดต่อขอรับบริกำรในสถำนบริกำรนั้นหรือ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกส่วนตัว ที่รู้สึกเป็น
สุขหรือยินดีที่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรในสิ่งที่ขำดหำยไปหรือว่ำสิ่งที่ทำให้เกิดควำมไม่สมดุล ควำมพึง
พอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก ของบุคคล ซึ่งมีผลต่อกำรเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 อ้ำงใน รัชวลีวรวุฒิ, 2548, หน้ำ 8) ควำมพึงพอใจ หมำยถึง

ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอำจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่ำว่ำควำมรู้สึก หรือ
ทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทำงบวกหรือทำงลบ 8

วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร (2526 อ้ำงใน สุธำดำ สนธิเวช, 2551) ให้ควำมหมำยว่ำ ควำมพึงพอใจ

เป็นกำรให้ค่ำควำมรู้สึกของคนเรำที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับควำมหมำยของสภำพแวดล้อม ค่ำควำมรู้สึก
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ของบุคคลที่มีต่อสภำพแวดล้อมจะแตกต่ำงกัน เช่น ควำมรู้สึก ดี –เลว พอใจ–ไม่พอใจ สนใจ–ไม่สนใจ เป็นต้น
จึงสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีห รือทัศนคติที่ดีของบุคคล

ซึ่ งเกิดจำกกำรได้รับกำร

ตอบสนองตำมที่ ตนต้องกำรก็จ ะเกิดควำมรู้สึกที่ดีในสิ่ งนั้น ตรงกันข้ำมหำก

ควำมต้องกำรไม่ได้รับกำร

ตอบสนอง ควำมไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้บริกำร จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจำรณำถึงลักษณะของกำรให้บริกำรขององค์กร ประกอบกั บระดับ ควำมรู้สึกของผู้รับบริกำรในมิติต่ำง ๆ
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นกำรวัดควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร อำจจะกระทำได้หลำยวิธีดังนี้
1) กำรใช้แบบสอบถำม ซึ่งเป็นวิธีกำรที่นิยมกันใช้อย่ำงแพร่หลำยวิธีหนึ่ง โดยกำรร้องขอ หรือขอควำม

ร่วมมือจำกกลุ่มบุคคลที่ต้องกำรวัด แสดงควำมคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบ ไว้ให้เลือกคำตอบหรือ
เป็นคำตอบอิสระ โดยคำถำมอำจจะถำมถึงควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ที่ หน่วยงำนกำลังให้บริกำรอยู่ เช่น
ลักษณะของกำรให้บริกำร สถำนที่ให้บริกำร บุคลำกรทีใ่ ห้บริกำร เป็นต้น 9
2) กำรสัมภำษณ์เป็นอีกวิธีห นึ่งที่จะทำให้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ซึ่งเป็นวิธีที่

จะต้องอำศัยเทคนิคและควำมชำนำญเศษของผู้สัมภำษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภำษณ์ ตอบคำถำมให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง กำรวัดควำมพึงพอใจโดยวิธีสัมภำษณ์นับว่ำเป็นวิธีที่ประหยัดและ มีประสิทธิภำพอีกวิธีหนึ่ง

19

3) กำรสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรได้โดย วิธีกำรสังเกต
กิริยำท่ำทำง กำรพูด สีหน้ำ และควำมถี่ของกำรมำขอรับบริกำร เป็นต้น กำรวัด ควำมพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัด
จะต้องทำอย่ำงจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสำมำรถประเมิน ถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรได้
อย่ำงถูกต้องจะเห็นได้ว่ำกำรวัดควำมพึงพอใจต่อบริกำรนั้น สำมำรถที่จะได้หลำยวิธีทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับควำม
สะดวก ควำมเหมำะสม ตลอดจนจุ ดมุ่งหมำย

หรือเป้ำหมำยของกำรวัดด้ว ยจึงจะส่งผลให้กำรวัดนั้นมี

ประสิทธิภำพเป็นที่น่ำเชื่อถือได้
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สรุปว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ ทั้งทำงบวกและทำงลบ

แต่ถ้ำเมื่อสิ่งใดที่สิ่งนั้นสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือทำให้บรรลุ จุดมุ่งหมำยได้ก็จะเกิดควำมรู้ สึก
ทำงบวกแต่ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำสิ่งใดสร้ำงควำมรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุ จุดมุ่งหมำยก็จะทำให้เกิดควำมรู้สึกทำง
ลบเป็นควำมรู้สึกไม่พึงพอใจ

1.5.2 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

Penchansky & Thomas (1981 อ้ำงใน รัชยำ กุลวำนิชไชยนันท์ , 2535) ควำมพึงพอใจ ของ

ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง กำรเข้ำถึงกำรเข้ำใช้บริกำรในระบบกำรให้บริกำร แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ควำม
พอเพียงของบริกำรที่มีอยู่ (Availability) คือ ควำมพอเพียงระหว่ำงบริกำรที่มีอยู่ กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

2) กำรเข้ำถึงแหล่งบริกำร (Accessibility) คือ ควำมสำมำรถที่จะเข้ำไปใช้บริกำรธนำคำร เฉพำะกิจได้อย่ำง
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สะดวก โดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่ตั้ง กำรเดินทำง เป็นต้น 3) ควำมสะดวกและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของแหล่ง

บริกำร (Accommodation) ได้แก่ ธนำคำรเฉพำะกิจประเภทที่ลูกค้ำยอมรับว่ำให้ควำมสะดวกมีกำรบริกำรที่ดี
และมีสิ่งอำนวย ควำมสะดวกครบครัน 4) ควำมสำมำรถของลูกค้ำที่ จะเสียค่ำใช้จ่ำยสำหรับบริกำร
(Affordability) ซึ่งได้แก่ กำรยอมเสียคำธรรมเนียมต่ำง ๆ สำหรับกำรฝำกเงิน หรือค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำร
ทำธุรกรรมอื่น ๆ ควำมพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่ำงหนึ่ งที่มีลักษณะเป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นรูปร่ำงได้
เป็นควำมรู้สึกส่วนตัวที่มีสุขเม ื่อได้รับกำรตอบสนองตำมควำมต้องกำรของตนในสิ่ งที่ขำดหำยไปและ เป็นสิ่งที่
กำหนดพฤติกรรมในกำรแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อกำรเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ จำกที่กล่ำวข้ำงต้น
พอสรุปได้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจำกพื้นฐำน
ของกำรรับรู้ค่ำนิย ม และประสบกำรณ์ที่แต่ละบุคคลได้ รับรู้และ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรแก่บุคคลนั้นได้ซึ่งระดับควำมพึงพอใจของ แต่ละบุคคลย่อมมีควำมแตกต่ำงกันไป
1.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปิยะนันท์ ปุญณะโยไทย ได้ศึกษำกำรรับรู้และทัศนะคติของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้ต่อสื่อกิจกรรมมีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภค
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ยุทธพงศ์ ลีลำกำรุณย์ (2550) ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมและควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ กำรให้บริกำร
สำขำธนำคำรพำณิชย์รูปแบบสำขำย่อยบริกำร (Micro Branch) ในห้ำงสรรพสินค้ำ ภำยใต้กรอบแนวคิด ตัว
แปรตำม ได้แก่ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำร อันได้แก่ รูปลักษณ์ ควำมน่ำเชื่อถือ กำรตอบสนอง กำรให้
ควำมมั่นใจ และกำรดูแลเอำใจใส่ส่วนตัวแปรอิสระ ได้แก่ พฤติกรรมของผู้ที่มำใช้บริกำร คือ เหตุผลในกำร
เลือกใช้บริกำร ช่วงเวลำในกำรใช้บริกำรวันที่ใช้ 26 บริกำรเป็นประจำ ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรต่อเดือน และ
ประเภทของบริกำรที่ใช้โดยเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม สรุปปั จจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้มำใช้
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บริกำรที่มีผลต่อควำมพึงพอใจ ต่อคุณภำพบริกำร คือ เหตุผลในกำรเลือกใช้บริกำรช่วงเวลำกำรให้บริกำร วันที่
ใช้บริกำรเป็นประจำ และประเภทของบริกำรที่ใช้ส่วนปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้มำใช้บริกำรที่ไม่มีผลต่อควำม
พึงพอใจต่อ คุณภำพกำรให้บริกำร คือ ควำมถีใ่ นกำรใช้บริกำรต่อเดือน
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เจนิสตำร์ รักษ์สิริโสภำ (2553) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจและกำรใช้ประโยชน์ของผู้ชมแต่ละระดับที่มีต่อ
รำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ทำงสถำนีโทรทัศน์ทีวีไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ชมรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสูงะดับกลำง และระดับล่ำงมีควำมพึงพอใจและใช้ประโยชน์จำกรำยกำรแต่ละรำยกำร
แตกต่ำงกันออกไปโดยมีปัจจัย เช่น ระดับกำรศึกษำ อำชีพ อำยุ รำยได้ และประสบกำรณ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่ำว
ส่งผลให้ผู้ชมในแต่ละระดับมีกำรปิดรับสำร และเลือกรับสำรแตกต่ำงกันอีกทั้งยังมีปัจจัยเกี่ยวกับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลเป็นตัวกำรสำคัญในกำรเลือกรับข้อมูลต่ำงๆ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ชมรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ในแต่ละระดับนำประ โยชน์ที่ได้รับจำกรำยกำรไป ใช้ในลักษณะ ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถจำแนกประโยชน์
ดังกล่ำวได้ดังต่อไปนี้ ผู้ชมระดับสูงชมรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อ (Ideology) หมำยถึง ต้องกำร
แสวงหำควำมรู้เพื่อสนองควำมอยำกรู้ของตนเองเพื่อนำควำมคิดดังกล่ำวไปต่อยอดและพัฒนำต่อไป ผู้ชม
ระดับกลำงชมรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อ (Knowledge) หมำยถึง ต้องกำรนำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรชม
รำยกำรมำสร้ำงเป็นควำมรู้และใช้เป็นหัวข้อในกำรสนทนำ ผู้ชมระดับล่ำงชมรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อ
(Skill) หมำยถึง นำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรชมรำยกำรมำใช้ในกำรประกอบอำชีพและแก้ไขปัญหำชีวิตของตนเอง
กวิน วงศ์ลีดี และคณะ (2554) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจ ด้ำนปัจจัยกำรตลำด ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชำว

อเมริกันตัดสินใจ ที่กลับมำเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักท่องเที่ยวชำวอเมริกัน ส่วนใหญ่ที่มำ
เที่ยวระเทศไทยแล้ว ร้อยละ 96 ต้องกำร กลับมำเที่ยวประเทศไทยอีก และร้อยละ 97 ต้องกำรบอก ให้เพื่อน
และญำติมิตรมำเที่ยวประเทศไทย ในภำพรวมควำม พึงพอใจด้ำนกำรตลำดอยู่ในระดับพึงพอใจมำก ภำพพจน์
ของประเทศไทยในสำยตำของนักท่องเที่ยวชำวอเมริกัน สำมอันดับแรก คืออำหำรไทย วัฒนธรรมไทย และ
ชำยหำด ไทย และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจมำเที่ยวประเทศไทย มำกที่สุดคือคำแนะนำจำกเพื่อนและญำติ
มิตร
ธันยำ พรหมบุรมย์และนฤมล กิมภำกรณ์ (2558) ได้ศึกษำปัจจัย ที่มีผลต่อประสบกำรณ์ของ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และสุขภำพ ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย: เชียงใหม่
ลำพูน ลำปำง แม่ฮ่องสอน ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ สำมำรถแบ่งเป็น 4
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กลุ่มที่ค่อนข้ำงชัดเจน ได้แก่ (1) กลุ่มที่ทำกิจกรรมผสมผสำนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและสุขภำพ (2)
กลุ่มที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเฉพำะชำวต่ำงชำติมักจะมำเรียนในเรื่องกำรทำอำหำร
ไทย มวยไทย 3) กลุ่มที่ทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสุขภำพ ที่เห็นชัดที่สุด เป็นเรื่องของสปำ และ (4) กลุ่มที่
ทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมจำกกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย เมื่อพิจำรณำจำกค่ำ Standardized Coefficients
Beta พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อประสบกำรณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเรียงตำมควำมสำคัญ 5 อันดับ
แรก คือ ด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศของสถำนที่ ด้ำนควำมคุ้มค่ำเงิน ด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ด้ำน
อำหำรและเครื่องดื่ม และด้ำนบุคลำกรแนะนำกำรท่องเที่ยว ตำมลำดับ ส่วนปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสบกำรณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวชำวไทย คือ ด้ำนควำมคุ้มค่ำของเงิน ด้ำนศูนย์ข้อมูลกำรท่องเที่ยว ด้ำนที่พัก
ด้ำนกำรเดินทำง/กำรขนส่งในพื้นที่ ด้ำนสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศของสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ยังพบว่ำ นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติประเมินควำมพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้ำนกำร
เดินทำงและบริกำรขนส่งในพื้นที่ ได้แก่ ควำมสะดวกสบำยและเชื่อถือได้ ควำมปลอดภัย คุณภำพกำรให้บริกำร
รำคำที่จ่ำยบริกำร โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจน้อยสุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้ำนอื่น ดังนั้นทำงกลุ่ม
จังหวัดฯ ควรจะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรในด้ำนดังกล่ำวเพื่อยกระดับควำมพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำเที่ยวมำในกลุ่มจังหวัดต่อไป
นพดล อินทร์จันทร์ และคณะ (2555) ได้ศึกษำกำรสำรวจกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรพื้นที่ทำง
วัฒนธรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ทุ ก หน่ ว ยงำนของมี ค วำมเห็ น ว่ ำ ควรมี ก ำรจั ด กิ จ กรรม หรื อ กำรจั ด ท ำเอกสำรควำมรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศิลปวัฒนธรรมภำยในหน่วยงำน มีวิธีกำรดำเนินงำนกำรส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติในหน่วยงำน
ส่วนมำก 3 อันดับแรก คือ กำรศึกษำดูงำน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมำ คือ กำรแต่งกำย คิดเป็นร้อยละ
25.0 และงำนวิจัย คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตำมลำดับ ส่วน ปัญหำในกำรดำเนินงำนกำรบำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรม
ของชำติในหน่วยงำน 3 อันดับแรก คือ ขำดควำมร่วมมือจำกบุคลำกร คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมำ คือ ไม่มี
ปัญหำ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และไม่มีเวลำ คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตำมลำดับ โดยปัจจัยที่ช่วยให้หน่วยงำนของ
ท่ำนประสบควำมสำเร็จในด้ำนกำรทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชำติ 3 อันดับแรก คือ ควำมร่วมมือ
จำกบุคลำกร คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมำ คือ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.0 และนิสิต/นักเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 ตำมลำดับ กำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรพื้นที่ทำงวัฒนธรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒิ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรอนุรักษ์ กำรส่งเสริม
กำรเผยแพร่ และกำรพัฒนำวัฒนธรรม ด้ำนที่ 1 กำรอนุรักษ์ ทุกหน่วยงำนมีกิจกรรมกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีกำรจัดมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ วันสำคัญ คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมำ คือ กำรแต่งกำย คิดเป็นร้อยละ 17.5 และกำรทำบุญ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตำมลำดับ
ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริม หน่วยงำนที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมจะมีกำรส่งเสริมทำงด้วยภำษำและ
วัฒนธรรมควบคู่กัน ด้ำนที่ 3 กำรเผยแพร่ กำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในภำพรวมยังอยู่ในระดับที่
น้อย กล่ำวคือ มีถึง 15 หน่วยงำนที่ไม่มีกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อย 37.5 ส่วนในเรื่องของ
กิจกรรมกำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจะมีในรูปแบบในเวปไซต์ วันสำคัญ นำฏศิลป์ และหนังสือ
ร่วมทั้ง CD ตำมลำดับ ด้ำนที่ 4 กำรพัฒนำวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำวัฒนธรรม ได้แก่ 1. กำร
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กรำบเพื่อแสดงควำมเคำรพต่อครูผู้สอนและครูอำจำรย์ที่ท่ำนได้เป็นผู้ประสำทวิชำทำงด้ำนศิลปะ ซึ่งนักเรียน
จะใช้วิธีกำรกรำบทั้งต้นและท้ำยชั่วโมงโดยพร้อมเพรียงกัน นับว่ำเป็นกำรส่งเสริมและฟื้นฟูให้เกิดเป็นรูปธรรม
ได้อย่ำงชัดเจน 2. มีนโยบำยสร้ำงวัฒนธรรมที่ดี ด้วยกำรส่งเสริมทักษะสื่อสำรที่แสดงถึงกำรอนุรักษ์เห็นคุณค่ำ
และตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยกำรทักทำย โดยกำรไหว้ และพูดว่ำสวัสดีครับ/สวัสดีคะ 3. ผู้บริหำร
คณะโดยเฉพำะหัวหน้ำหน่วยงำนเป็น แบบอย่ำงที่ดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีในหน่วยงำน 4. กำรใส่ผ้ำไทย 5.
กำรทำบุญสงกรำนต์ (รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่) 6. ทำนุบำรุงโบรำณสถำนทำงพระพุทธศำสนำ 7. กิจกรรมเภสัช
เข้ำพรรษำ 8. กิจกรรมสมุนไพรกับวัฒนธรรมกำรกิน 9. กิจกรรมภูมิปัญญำหมอพื้นบ้ำน 10. เชิญชวนให้สวม
เสื้อผ้ำไทยทุกวันจันทร์ รณรงค์เขียนเลขไทยในหนังสือรำชกำร เขียนตัวอักษรไทยสำรบรรณในหนังสือรำชกำร
11. รณรงค์ให้บุคลำกรสวมใส่ชุดผ้ำไทย เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 12. กิจกรรมฟื้นฟูสำนัก
วิชำเศรษฐศำสตร์ฯ 13. มีกำรดำเนินกำรรณรงค์กำรทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
บุคลำกรและนิสิต 14. โครงกำรอบรมมำรยำทไทย
ปนัสยำ สิระรุ่งโรจน์กนก (2559) ได้ศึกษำพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยต่อ
กำรจัดกำรโลจิสติกส์กำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำ ตลำดน้ำ อัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ผลกำรวิจัยพบว่ำ
นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจปำนกลำงถึงมำกต่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวของตลำดน้ำ อัมพวำ
จังหวัดสมุทรสงครำมในภำพรวม ในรำยด้ำนส่วนใหญ่มำก เช่น ด้ำนควำมสะดวกทำงกำยภำพ ด้ำนกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรให้บริกำร ด้ำนควำมปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน และด้ำนใช้จ่ำยและกำรเงินได้
ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง และเมื่อวิเครำะห์นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงต่อควำมพึง
พอใจที่มีต่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวในภำพรวม พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์กำร
ท่องเที่ยวในภำพรวมทุกด้ำนในกรณีที่มีช่วงอำยุแตกต่ำง รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลำ เนำแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยสำ คัญทำงสถิติควำมคิดเห็นด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรโลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวของ
ตลำดน้ำอัมพวำให้ดีขึ้น ควรมีกำรบูรณำกำรกำรทำ งำนของทุกหน่วยงำน ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรโลจิสติกส์กำรท่องเที่ยวภำยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำให้กำร
ท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ควรมีกำรนำ ระบบ ICT Management เข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
มำกขึ้น รวมทั้งระบบสนับสนุนและช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น กำรเดินทำง ร้ำนอำหำร ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีควำม
เกี่ยวเนื่องกัน และท้ำยที่สุดคือ กำรร่วมมือกันระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในอนำคต อำจเพิ่มกำรจัดทำ
แผนที่เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน
มำกขึ้น
ปวีณำ ทวีวงศ์โอฬำร (2552) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยในกำรท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยในกำร
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ ปัจจัยทำงด้ำนโบรำณสถำนและสภำพแวดล้อม ด้ำนกำรคมนำคม
ด้ำนบทบำทของรัฐ ได้รับควำมพึงพอใจมำกจำกกำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ส่วนปัจจัยด้ำน
รำคำสินค้ำและบริกำร ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนของที่ระลึก ด้ำนกำรบริกำร นักท่องเที่ยวชำวไทยได้รับควำม
พึงพอใจในระดับปำนกลำง ดังสรุปได้ว่ำ นักท่องเที่ยวชำวไทยได้รับควำมพึงพอใจในกำรท่องเที่ยวในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยำ ด้ำนโบรำณสถำนและสภำพแวดล้อมมำกที่สุด และได้รับควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัย
น้ อ ยที่ สุ ด ผลกำรเปรี ย บเที ย บระดับ ควำมพึง พอใจในกำรท่อ งเที่ย วในจั งหวัด พระนครศรี อยุ ธ ยำของ
นักท่องเที่ยวชำวไทย จำแนกตำมลักษณะประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนลักษณะประชำกรที่แตกต่ำงกัน
เช่น เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระดับรำยได้ อำชีพ และสถำนภำพที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้ได้รับควำมพึงพอใจ
จำกกำรมำท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ด้ำนโบรำณสถำนและสิ่งแวดล้อม รำคำสินค้ำและบริกำร กำร
คมนำคม ควำมปลอดภัย กำรบริกำร ของที่ระลึก และบทบำทของภำครัฐแตกต่ำงกัน ผลกำรเปรียบเทียบ
ระดับควำมพึงพอใจในกำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำของนักท่องเที่ยวชำวไทย จำแนกตำมลักษณะ
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว พบว่ำ ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวที่แตกต่ำงกัน เช่น วัตถุประสงค์ของกำรมำ
ท่องเที่ยว จำนวนผู้ร่วมเดินทำงมำท่องเที่ยวลักษณะกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว พำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยว ควำมถี่ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว ค่ำใช้จ่ำยในกำรมำ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง และแหล่งข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว ที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อระดับควำมพึงพอใจในด้ำน
โบรำณสถำนและสิ่งแวดล้อม รำคำสินค้ำและบริกำร กำรคมนำคม ควำมปลอดภัย กำรบริกำร ของที่ระลึก
และบทบำทของภำครัฐแตกต่ำงกัน
1.7 ข้อมูลสำนักศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
1.7.1 ประวัติสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนวิชำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
วิทยำลัยครู พุทธศักรำช 2518 ทำหน้ำที่ตำมแผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม โดยมีชื่อแรกตั้งคือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยำลัยครูพิบูลสงครำม ต่อมำเมื่อวิทยำลัยครู เปลี่ยนเป็น
สถำบั น รำชภั ฏ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำบั น รำชภั ฏ พ.ศ.2538 หน่ ว ยงำนนี้ จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ว่ ำ ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมสถำบันรำชภัฏพิบูลสงครำม
ปี พ.ศ.2542 สถำบั นรำชภัฏ พิบูล สงครำมได้จัดตั้งหน่ว ยงำนตำมโครงสร้ำงใหม่ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเดิมจึงได้ถูกจัดตั้งเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปี พ.ศ.2542 - 2547 อยู่ในกำรกำกับของรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และปี พ.ศ.2545 - 2547 อยู่ในกำรดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
ปี พ.ศ. 2548 สถำบั น รำชภั ฏ พิ บู ล สงครำมได้ รับ กำรยกฐำนะเป็น มหำวิ ท ยำลั ย ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีโครงสร้ำงหน่วยงำนตำมแบบมหำวิทยำลัยที่จัดให้สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็ นหน่ วยงำนที่มีฐำนะเทีย บเท่ำคณะ และตำแหน่งผู้อำนวยกำรเทียบเท่ำรองอธิกำรบดี และ
คณบดี
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม นอกจำกจะมี ค วำมเป็ น มำโดยเนื้ อ งำนตำมพั น ธกิ จ ของ
มหำวิทยำลัยแล้ว ยังมีควำมเป็นมำในฐำนะเป็นองค์กรเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมกับหน่วยงำนอื่นดังนี้
พ.ศ. 2520 ทำหน้ำที่เป็นหน่วยประเครำะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงำนฝำกของ
กองวัฒนธรรม กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำรในขณะนั้น
พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจำกหน่วยประเครำะห์เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำวัฒนธรรม
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พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจำกศูนย์ส่งเสริมฯ เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกในบทบำท
หน้ำที่หน่วยงำนเครือข่ำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ (สวช.) กระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2535 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม สำนักงำนนโยบำยและ แผน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศเป็น
เครือข่ำยในด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัด มีหน้ำที่ดูแลงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ในโครงกำรถ่ำยโอนกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำร
เพื่อจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับจังหวัด ซึ่งต่อมำในปี พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมแห่งชำติ ก็ได้มีมติให้เพิ่มบทบำทของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
พ.ศ. 2549 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เคลื่อนย้ำยหน่วยงำนมำตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
(เก่ำ) ซึ่งแต่เดิมเป็นหอสมุด โดยมีโครงสร้ำงอำคำรเป็น 2 ชั้น เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2549 เป็นต้นมำ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ในบริเวณชั้น 1 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพ.ศ. 2553
ได้รับงบไทยเข้มแข็งจำกกลุ่มจังหวัด จำนวน 19 ล้ำนบำท ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง 1 ในบริเวณชั้น 2 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปิดให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
และ ศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2554 เป็นต้นมำ
จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 ให้กำรสนับสนุนงบประมำณปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 จำนวน 30 ล้ำนบำท (งบยุทธศำสตร์จังหวัด
พิษณุโลก)
พ.ศ. 2553 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรเสริมสร้ำงแหล่ งเรียนรู้ และ
ถ่ำ ยทอดภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ด้ำ นศำสนำ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรพั ฒ นำคุณ ภำพชี วิ ต แก่
ครอบครั ว ชุ มชน และสั ง คม ก่อ ให้ เ กิ ดควำมเข้ม แข็ งของชุ ม ชนด้ ว ยมิ ติวั ฒ นธรรม โดยระบบคุ ณ ค่ำ ทำง
วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมตำมหลักของพุทธศำสนำ กำรเกิดจิตสำนึกและควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นตน
นำมำพัฒนำและแก้ไขปัญหำในชุมชน
พ.ศ. 2555 กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม คัดเลือกให้ สำนักศิล ปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสนับสนุน
งบประมำณดำเนินงำนทุกปี
พ.ศ. 2556 สภำวัฒ นธรรมจังหวัดพิษณุโ ลก ปัจจุบัน มหำวิทยำลัยฯ กำลั งดำเนินกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภำยใต้โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1
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1.7.2 วิสัยทัศน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
1.7.3 พันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1) อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำไทยให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน
2) สืบสำน พัฒนำ ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

และภูมิปัญญำไทยอย่ำงเป็นระบบ โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้

3) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษำ ตลอดจนครูอำจำรย์ หรือบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกสถำบัน ให้

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำไทย เพื่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย

4) พัฒนำกำรให้กำรบริกำรวิชำกำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และ
ภูมิปัญญำไทย โดยใช้แนวทำงตำมพระรำชดำริ

5) ใช้กระบวนกำรศึกษำวิจัยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และบูรณำกำรองค์ควำมรู้เดิมที่มี
อยู่ โดยใช้แนวทำงตำมพระรำชดำริ

6) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำไทย
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ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน

7) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิ

ปัญญำไทย ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

1.7.3 โครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1. โครงกำรประจำปีงบประมำณ 2558

1.1 กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 6 (Phitsanulok International Festival)

1.2 กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 6 (สัญจร)

1.3 กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 6 (มหกรรมศิลปวัฒนธรรม)

1.4 กิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง “มนต์เสน่ห์แห่งสำยน้ำ”
1.5 โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ
1.6 โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์กิจหรรมสำคัญทำงศำสนำ ประเพณี
1) กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
2) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ
3) กิจกรรมตักบำตรพระเดินหนริมแม่น้ำน่ำน
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4) กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี
1.7 กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำพัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/บุคลำกร)
1.8 กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำพัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (นักศึกษำ)
2. โครงกำรประจำปีงบประมำณ 2559
2.1 โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7
2.2 โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น
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2.3 โครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1) กิจกรรมโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมงำนนิทรรศกำรนครศรีธรรมรำชและ
กำรแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภำค งำนลำกพระ ประจำปี 2558

2) กิจกรรม งำนเทศกำลโครำช ศิลปะและวัฒนธรรมนำนำชำติ 2559

3) กิจกรรม งำนข่วงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ พัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง
วัฒนธรรม ปะจำปี 2559 “เรียนรู้อดีต สืบสำนปัจจุบัน เพื่อสร้ำงสรรค์สู่อนำคต”
2.4 โครงกำรส่งเสริม สืบสำน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของบุ ค ลำกร
(ผู้บริหำร/บุคลำกร)
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2) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของบุ ค ลำกร

(นักศึกษำ)

3) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและกิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ
4) กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
5) กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน
6) กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี

7) กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักศำสนพิธีในวิถีสังคมไทย

3. โครงกำรประจำปีงบประมำณ 2560

3.1 โครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3.2 โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น
3.3 ศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 8 “สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จอมรำชันคู่แผ่นดิน”

3.4 โครงกำรส่งเสริม สืบสำน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1) กิจกรรมทอดกฐิน
2) กิจกรรมวิปัสสนำกรรมฐำน
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3) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ
4) กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
5) กิจกรรมบรรพชำอุปสมบทหมู่ถวำยเป็นพระรำชกุศล
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6) กิจกรรมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรเผยแผ่ของสำนักศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ซึ่งมีกระบวนกำรดังนี้
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พิบ
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าม

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร คือ บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำนวน 965 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ กำหนดขนำดกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงคำนวณจำกสูตรของมำโร่ ยำมำเน่ (Taro
Yamane, 1967 อ้ำงถึงใน ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2549, 47) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% โดยใช้ควำมคลำดเคลื่อน
ในกำรสุ่ม 5% ดังนี้
n

N
1  Ne 2
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เมื่อ n = ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
N = ขนำดประชำกร
Ne = ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยกำหนดเป็น 0.05
สำมำรถคำนวณได้ดังนี้
n

965

1  9650.05

2

n

965
1  9650.0025 

n

965
3.4125

n  282

กำรศึกษำครั้งนี้มีประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 965 คนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
จำนวน 282 คน และทำกำรกำหนดสัดส่วน จำแนกตำมหน่วยงำนดังตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงของแต่ละหน่วยงำน
จำนวนประชำกรจริง
(คน)

คณะครุศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์
โครงกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กองบริหำรงำนบุคคล
กองกลำง
กองนโยบำยและแผน
กองบริกำรกำรศึกษำ
กองพัฒนำนักศึกษำ
โครงกำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรจัดตั้งกองคลัง
โครงกำรจั ด ตั้ ง กองมำตรฐำนวิ ช ำกำรและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนำควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ
โครงกำรจัดตั้งสถำบันนำนำชำติ
โครงกำรจัดตั้งสถำบันเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

156
120
72
88
66
65
43
3
7
24
10
16
161
11
18
38
17
15
6

จำนวนประชำกรกลุ่ม
ตัวอย่ำง
(คน)
46
35
21
26
19
19
13
1
2
7
3
5
46
3
5
11
5
4
2

10

3

16
3
965

5
1
282
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หน่วยงำน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ และหน่วยงำน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ตอนที่ 3 ระดับควำมคิดเห็นต่อกำรรับรู้กิจกรรมเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม ของส ำนักศิล ปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ประกอบด้วยคำถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้กิจกรรม จำนวน 15 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถำมกำหนดค่ำคะแนนเป็นช่วงน้ำหนักประมำณค่ำ ได้ 5 ระดับ จำกลักษณะคำถำมชนิดจัด
อันดับคุณภำพ 5 ระดับของไลเคิร์ธ ซึ่งมีควำมหมำยดังนี้
ระดับ 1 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีค่ำเท่ำกับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเท่ำกับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
มีค่ำเท่ำกับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 5 คะแนน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำม ผู้วิจัยดำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี หลักกำรและเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจในกำรดำเนิน
กิจกรรม เพื่อกำหนดเป็นโครงสร้ำงและขอบเขตของเนื้อหำในเครื่องมือ โดยขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผู้ควบคุมงำนวิจัย
3.2 นำแบบสอบถำมขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเชิงเนื้อหำ
ของแบบสอบถำม โดยใช้ดัชนีควำมสอดคล้อง IOC (index of item objective congruence) ปรับปรุงแก้ไข
ตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อควำมสมบูรณ์ของเครื่องมือวิจัย
3.3 นำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์ให้กลุ่มตัวอย่ำงทดสอบ คือ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม จำนวน 282 ชุด

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลได้จำก 2 ส่วน คือ 1) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จำกกำร
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ รำยงำนโครงกำรประจำปี งำนวิจัย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 3)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช้แบบสอบถำมตำมที่ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นแล้ว โดยกำรแจก
แบบสอบถำม ให้กับกลุ่มตัวอย่ำงของบุคลกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม เพื่อตอบแบบสอบถำมตำม
ประเด็นที่ได้กำหนดขึ้น
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6. กำรนำเสนอผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลั ง จำกเก็บ รวบรวมข้อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ผู้ วิ จั ยได้ น ำข้ อมู ลมำวิ เครำะห์ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนำ
(Descriptive Statistics) ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่และกำรหำค่ำร้อยละ ในรูปแบบกำรบรรยำยประกอบ
ตำรำง และวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจ จำกแบบสอบถำม โดยหำค่ำเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(S.D.) ด้วยโปรแกรม SPSS for Window กำรวิเครำะห์แบบสอบถำม ใช้เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ
ตำมแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับดีมำกที่สุด

ผู้วิจัยนำเสนอผลวิจัยเชิงปริมำณรูปแบบสถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ควำมถี่ ร้อย
ละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสูงสุดและค่ำต่ำสุด พร้อมกับตำรำง แผนภำพ และแผนภูมิ เพื่อให้กำร
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นำเสนอมีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรน ำเสนอผลกำรวิเ ครำะห์ ข้ อมู ล ในกำรวิจั ย เรื่ อง กำรพัฒ นำกิจ กรรมเผยแพร่ ศิล ปวั ฒ นธรรม
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ควำมคิดเห็นของบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

3. แนวทำงกำรพั ฒ นำกิจ กรรมกำรเผยแพร่ด้ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส ำนัก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

1. ควำมพึงพอใจต่อ กำรจัดกิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

มห
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กำรศึกษำควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีกำรศึกษำจำกผลกำร

ประเมินของกิจกรรม จำกรำยงำนโครงกำรประจำปี 2558 – 2560 รวมระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
1.1 กิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม ได้รับกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่ว ม

กิจกรรม จำนวน 20 กิจกรรม ได้แก่

1.1.1 กิจกรรมประจำปีงบประมำณ 2558

1) กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 6
2) กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
3) กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี

4) กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำพัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/บุคลำกร)

1.1.2 กิจกรรมประจำปีงบประมำณ 2559

1) โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7
2) โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น
3) กิจกรรมโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4)

กิจ กรรมส่ งเสริม คุณ ธรรมจริ ยธรรมเพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิ ต ของบุ ค ลำกร

(ผู้บริหำร/บุคลำกร)
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5)

กิจ กรรมส่ งเสริม คุณ ธรรมจริ ยธรรมเพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิ ต ของบุ ค ลำกร

(นักศึกษำ)
6) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและกิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ
7) กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน
8) กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี
9) กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักศำสนพิธีในวิถีสังคมไทย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1.1.3 กิจกรรมประจำปีงบประมำณ 2560

1) โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 8 “สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช จอม
รำชันคู่แผ่นดิน”

2) โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น
3) กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน

4) กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ
5) กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ

7) กิจกรรมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์

กิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒ นธรรมได้ดำเนินจัดโครงกำรในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ทั้งหมด 44 กิจกรรม กิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.46 ของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งส่วนหนึ่งกิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรประเมินตัวชี้วัดจำกร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำร กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรม/
โครงกำรต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษำ ถวำยเทียนพรรษำ กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี และกิจกรรมที่

จัดขึ้นไม่ต่อเนื่องทุกปี

1.2 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมมีระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจต่อ ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 ระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมหรือโครงกำรประจำปี

งบประมำณ 2558
ลำดับ
1
2
3

กิจกรรม/โครงกำร
กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 6
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี

ค่ำเฉลี่ย ( X )
4.55
4.40
4.48

ระดับควำม
พึงพอใจ
มำกที่สุด
มำก
มำก
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4

กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำพัฒนำสู่ควำม
เป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/บุคลำกร)
รวม

4.71

มำกที่สุด

4.54

มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2558
ได้รับควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย รวม 4.54 แสดงถึงระดับควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
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และวัฒนธรรมระดับมำกที่สุด โดยกิจกรรมที่มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุดคือ กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำง

ปัญญำพัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/บุคลำกร) มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ยที่ 4.71 ลำดับต่อมำ

คือ กิจกรรมศรีสุ ขนำฏกรรมลำน้ ำน่ำน ครั้งที่ 6 มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุ ด ค่ำเฉลี่ยที่ 4.55 กิจกรรม
ทอดกฐินสำมัคคี มีควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ยที่ 4.48 และกิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ มี
ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.40 ตำมลำดับ

ตำรำงที่ 3 ระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมหรือโครงกำรประจำปี
งบประมำณ 2559

กิจกรรม/โครงกำร
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ยาล
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7
โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
กิจกรรมโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร (ผู้บริหำร/บุคลำกร)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร (นักศึกษำ)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและกิจกรรมถวำยเทียน
พรรษำ
กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน
กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักศำสนพิธีในวิถี
สังคมไทย
รวม

4.46

ระดับควำม
พึงพอใจ
มำกที่สุด

4.39

มำก

4.45

มำก

4.46

มำก

4.32

มำก

4.48

มำก

4.68
4.68
4.17

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก

4.46

มำก

ค่ำเฉลี่ย ( X )
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จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2559
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย รวม 4.46 โดยกิจกรรมที่มีระดับควำมพึง
พอใจสูงสุดคือ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและกิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ และกิจกรรมตักบำตรพระเดินหน มี
ค่ำเฉลี่ยที่ 4.68 อันดับต่อมำ ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและกิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.48 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร (ผู้บริหำร/
บุคลำกร) และโครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7 ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเฉลี่ยที่ 4.46

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กิ จ กรรมโครงกำรเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ควำมพึ ง พอใจระดั บ มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 4.45 โครงกำรบู ร ณำกำร
ศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.39 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร (นักศึกษำ) ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.32 และกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักศำสนพิธีในวิถีสังคมไทย ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 4 ระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมหรือโครงกำรประจำปี
งบประมำณ 2560

กิจกรรม/โครงกำร

ค่ำเฉลี่ย ( X )

1

โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 8 “สมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำชจอมรำชันคู่แผ่นดิน”
โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ
โครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่
กิจกรรมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรต่อยอดเชิง
พำณิชย์
รวม

4.19

ระดับควำม
พึงพอใจ
มำก

4.44

มำก

4.18
3.91
4.47
4.34
4.29

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.26

มำก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ลำดับ

2
3
4
5
6
7

จำกตำรำงที่ 4 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2560 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย รวม 4.26 โดยกิจกรรมที่มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมทำบุญ
เนื่ องในเทศกำลเข้ำพรรษำ ควำมพึงพอใจระดับมำก

4.47 และลำดับต่อมำ คือ โครงกำรบูร ณำกำร
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ศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.44 โครงกำรบรรพชำอุปสมบท
หมู่ ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.34 กิจกรรมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจระดับมำก 4.29 โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 8 “สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชจอม
รำชันคู่แผ่นดิน” ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.19 กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน ควำมพึงพอใจระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ย 4.18 และ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3.91 ตำมลำดับ
1.3 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึง
พอใจต่อ ดังต่อไปนี้

ภำพที่ 1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมำณ 2558 – 2560
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ ปี 2558 - 2560
4.6
4.5

4.54

4.46

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4.4
4.3

4.26

4.2

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจต่อกิจกรรมฯ
ปี 2558 - 2560

4.1

2558

2559

2560

จำกภำพที่ 1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏพิบูลสงครำม มีระดับควำมพึงพอใจในระหว่ำงปีงบประมำณ 2558 – 2560 ในระดับมำกที่สุดใน
ปีงบประมำณ 2558 ค่ำเฉลี่ยต่อปี 4.54 และระดับมำกในปีงบประมำณ 2559 – 2560 มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.46 และ
4.26 ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำควำมพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิล ปะและวัฒนธรรมจะมีค่ำเฉลี่ยลดลงทุก
ปีงบประมำณ จำกมำกสุดในปี 2558 ที่ค่ำเฉลี่ย 4.54 และต่ำสุดในปีงบประมำณ 2560 ค่ำเฉลี่ยที่ 4.26
1.4 ค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ระยะปีงบประมำณ 2558 –

2560
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ตำรำงที่ 5 ระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ระยะ
ปีงบประมำณ 2558 – 2560
ควำมพึงพอใจ

ค่ำเฉลี่ย ( X )

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กำรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร
กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำกหลำยรูปแบบ
ช่วงเวลำ/ระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร
รูปแบบกำรจัดโครงกำร
ควำมเหมำะสม/เพียงพอของอำหำรและเครื่องดื่ม
สถำนที่ในกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม
ประโยชน์และควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วม
โครงกำร
ควำมรู้ได้รับจำกกำรถ่ำยทอดของวิทยำกร
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำ/
กำรทำงำน
สำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดควำมรู้เดิมที่มีอยู่
กิจกรรมเป็นกำรเชื่อมประสำนควำมสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมร่วมมือในระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรมเป็นกำรเตรียมพร้อมรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
กิจกรรมสำมำรถเผยแพร่ชื่อเสียงของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กิจกรรมเป็นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
ควรมีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
ควำมเหมำะสมของโสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรมมีประโยชน์ต่อกำรสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ควำมตั้งใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
รวม

4.33
4.22
4.35
4.39
4.39
4.27
4.51
4.58

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ควำมพึง
พอใจ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ลำดับ

4.45
4.55

มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.52
4.44
4.58

มำก
มำกที่สุด

4.48

มำก
มำกที่สุด

4.62
4.50
4.56
4.31
4.48
4.41
4.45

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก
มำก
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จำกตำรำงที่ 5 ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปีงบประมำณ 2558 – 2560 มีค่ำเฉลี่ย 4.45 คือระดับควำม
พึงพอใจมำก รำยกำรควำมพึงพอใจที่ได้ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมสำมำรถเผยแพร่ชื่อเสียงของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.62 กิจกรรม
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมเป็นกำรเชื่อมประสำนควำมสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและควำมร่วมมือในระดับอุดมศึกษำ ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.58

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ควรมีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.56 ควำมรู้ได้รับจำกกำรถ่ำยทอด
ของวิทยำกร ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.55 สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำ/
กำรทำงำน ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.52 กิจกรรมเป็นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำย

ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.50 ประโยชน์และควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึง

พอใจระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.51 กิจกรรมเป็นกำรเตรียมพร้อมรับกำรก้ำวเข้ำ สู่ประชำคมอำเซียน และ
กิจกรรมมีประโยชน์ต่อกำรสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมพึงพอใจระดับมำก

ค่ำเฉลี่ย 4.48 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ยคือ
4.45 สำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดควำมรู้เดิมที่มีอยู่ ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.44 ควำมตั้งใจ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.41 รูปแบบกำรจัดโครงกำร และควำมเหมำะสม/

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เพียงพอของอำหำรและเครื่องดื่ม มีค่ำเฉลี่ย ควำมพึงพอใจระดับมำก 4.39 ช่วงเวลำ/ระยะเวลำในกำรจัด

โครงกำร ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.35 กำรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร ควำมพึงพอใจระดับมำก
4.33 ควำมเหมำะสมของโสตทัศนูปกรณ์ ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.31 สถำนที่ในกำรจัดโครงกำรมี

ควำมเหมำะสม ควำมพึงพอใจระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.27 และกำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำกหลำยรูปแบบ
ควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.2

ภำพที่ 2 แสดงระดับค่ำเฉลี่ย ( X ) ควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ระยะปีงบประมำณ 2558 – 2560
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4.7
4.6

ระดับค่าเฉลี่ย

4.5
4.4
4.3
4.2

กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการสืบทอด…

กิจกรรมเป็ นการบูรณาการความร่วมมือกับ…

กิจกรรมสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของสานัก…

กิจกรรมเป็ นการเตรี ยมพร้ อมรับการก้ าวเข้ าสู่…

กิจกรรมเป็ นการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ …

สามารถนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดความรู้…

สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน…

ค่าเฉลี่ย ( )

ความตังใจในการเข้
้
าร่วมกิจกรรม

ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์

ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

ความรู้ได้ รับจากการถ่ายทอดของวิทยากร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความรู้ที่ได้ รับจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้…

สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน…

ประโยชน์และความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วม…

สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม

รูปแบบการจัดโครงการ

ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ

การประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง หลากหลายรูปแบบ

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

4

ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหารและ…

4.1

ความพึงพอใจในแต่ละด้ านต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ระยะปี งบประมาณ 2558 – 2560

จำกภำพที่ 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ต่อกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 โดย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจในด้ำน กิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรมสำมำรถเผยแพร่ชื่อเสียงของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมได้ มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.62 ในขณะที่ด้ำนที่ได้รับควำม
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ กำรประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำกหลำยรูปแบบ มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.22
2. ศึกษำควำมคิดเห็นของบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของบุคลำกรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของสำนัก

ศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยศึกษำจำกกลุ่ มตัว อย่ำงบุคลำกร ในมหำวิทยำลั ย รำชภัฏพิบูล สงครำม จำก 22

หน่วยงำน จำนวน 282 คน ได้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 พบว่ำ
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2.1 ข้อมูลทั่วไป
ตำรำงที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมเพศ
จำนวน
67
138
205

ร้อยละ
32.7
67.3
100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรศึกษำข้อมูลคุณลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้บริโภค พบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมำเป็นเพศชำย จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7
ตำงรำงที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมช่วงอำยุ
จำนวน
10
60
55
61
8
5
6
205

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

อำยุ
น้อยกว่ำ 25 ปี
25-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละ
4.9
29.3
26.8
29.8
3.9
2.4
2.9
100.0

จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงจำนวนมำกที่สุดอยู่ในช่วงอำยุ 36 – 40 ปี จำนวน 61

คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุ 25 – 30 ปี จำนวน 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมำอยู่
ในช่วงอำยุ 55 คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมำคือช่วงอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
รองลงมำคือช่วงอำยุ 41-45 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 รองลงมำอยู่ในช่วงอำยุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และน้อยที่สุดคือช่วงอำยุ 46-60 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
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ตำรำงที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมรำยได้
จำนวน
2
3
13
99
52
36
205

ร้อยละ
1.0
1.5
6.3
48.3
25.4
17.6
100.0

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รำยได้
น้อยกว่ำ 5,000 บำท
5,000-10,000 บำท
10,001-15,000 บำท
15,001-20,000 บำท
20,001-25,000 บำท
มำกกว่ำ 25,000 บำท
รวม

จำกตำรำง 8 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีจำนวนมำกที่สุด คือช่วงรำยได้ 15,001-20,000
บำท จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมำคือช่วงรำยได้ 20,001-25,000 บำท จำนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.4 ช่วงรำยได้ มำกกว่ำ 25,000 บำท จำนวน 36 คิดเป็นร้อยละ 17.6 ช่วงรำยได้ 10,00115,000 บำท จำนวน 13 คิดเป็นร้อยละ 6.3 ช่วงรำยได้ 5,001-10,000 บำท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

และจำนวนน้อยสุดคือช่วงรำยได้น้อยกว่ำ 5000 บำท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1
ตำรำงที่ 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมกำรศึกษำ

กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

จำนวน
2
1
189
13
205

ร้อยละ
1.0
0.5
92.2
6.3
100.0

จำกตำรำงที่ 9 ผลกำรศึกษำพบว่ำจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีจำนวนมำกที่สุดมีกำรศึกษำอยู่ในระดับ

ปริญญำตรี จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 อันดับรองเป็นระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี จำนวน 13

คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และอันดับน้อยสุดคือ
ระดับอนุปริญญำ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
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ตำรำงที่ 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน

ร้อยละ
17.6
8.8
6.8
14.1
5.4
3.9
2.0
0.5
1.0
1.5

6

2.9

34
5
7
8
4
3
5
2

16.6
2.4
3.4
3.9
2.0
1.5
2.4
1.0

0

0.0

1

0.5

4
0
205

2.0
0
100.0

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะครุศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์
โครงกำรจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิทยำกำรจัดกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กองกลำง
กองนโยบำยและแผน
กองบริกำรกำรศึกษำ
กองพัฒนำนักศึกษำ
กองบริหำรงำนบุคคล
โครงกำรจัดตั้งกองคลัง
โครงกำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรจัดตั้งสถำบันนำนำชำติ
โครงกำรจัดตั้งกองมำตรฐำนวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนำควำม
เป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ
โครงกำรจัดตั้งสถำบันเศรษฐกิจพอเพียง
อื่นๆ
รวม

จำนวน
36
18
14
29
11
8
4
1
2
3
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จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรศึกษำพบว่ำจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของหน่วยงำนที่มีจำนวนมำกที่สุดคือคณะครุ
ศำสตร์ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมำได้แก่ กองกลำง จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6
คณะวิทยำกำรจัดกำรจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 คณะเทคโนโลยีเกษตร
และอำหำร จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และกองพัฒนำนักศึกษำจำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 กองบริกำรกำรศึกษำ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 สำนักวิทยบริกำรและ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 โครงกำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสำรเสนเทศ และกอง
นโยบำยและแผน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 โครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์ กองบริหำรงำนบุคคล

และโครงกำรจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนหน่วยงำนละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และโครงกำรจัดตั้งกองคลัง จำนวนหน่วยงำนละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 บัณฑิตวิทยำลัย และโครงกำรจัดตั้ง
สถำบันนำนำชำติ จำนวนหน่วยงำนละ 2 คิดเป็นร้อยละ 1 และหน่วยงำนที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือโครงกำร

จัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และโครงกำรจัดตั้ง
กองกองมำตรฐำนวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0

2.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำช

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏพิบูลสงครำม ผลกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้
ตำรำงที่

11 ผู้ เข้ำร่ ว มกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม

ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
ร่วมกิจกรรม
เคยเข้ำร่วม
ไม่เคยเข้ำร่วม
รวม

จำนวน
179
26
205

ร้อยละ
87.3
12.7
100.0

จำกตำรำงที่ 11 ผลกำรศึกษำพบว่ำมีผู้เคยเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 และ ผู้ไม่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
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ตำรำงที่ 12 กำรเข้ำร่วมรำยกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
รวม
205

ร้อยละ
เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม
46.3
53.7

รวม
100

115

90

205

56.1

43.9

100

89

116

205

43.4

56.6

100

29

176

205

14.1

85.9

100

37

168

205

18.0

82.0

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

กิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมำณ 2558
โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน
ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน
ครั้งที่ 8 “สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
จอมรำชันคู่แผ่นดิน”ประจำปี
งบประมำณ 2560
โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ
ประจำปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมโครงกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมร่วมงำนนิทรรศกำร
นครศรีธรรมรำชและกำรแสดง
มหกรรม ศิลปวัฒนธรรม 4 ภำค งำน
ลำกพระ (ประจำปี 2558) ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรม งำนเทศกำลโครำช ศิลปะ
และวัฒนธรรมนำนำชำติ ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรม งำนข่วงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
ภูมิปัญญำ พัฒนำสุนทรียภำพในมิติ
ทำงวัฒนธรรม ปะจำปี 2559
“เรียนรู้อดีต สืบสำนปัจจุบัน เพื่อ
สร้ำงสรรค์สู่อนำคต” ประจำปี
งบประมำณ 2559
โครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมำณ 2560

จำนวน
เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม
95
110

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กิจกรรม

32

173

205

15.6

84.4

100

31

174

205

15.1

84.9

100

44

161

205

21.5

78.5

100

45

122

205

40.5

59.5

100

93

112

205

45.4

54.6

100

73

132

205

35.6

64.4

100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

83

65

140

205

31.7

68.3

100

78

127

205

38.0

62.0

100

79

126

205

38.5

61.5

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำย
เทียนพรรษำ ประจำปีงบประมำณ
2558
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำและ
กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำย
เทียนพรรษำ ประจำปีงบประมำณ
2560
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำล
เข้ำพรรษำ ประจำปีงบประมำณ
2558
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำล
เข้ำพรรษำ ประจำปีงบประมำณ
2559
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกำล
เข้ำพรรษำ ประจำปีงบประมำณ
2560
กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี ประจำปี
งบประมำณ 2558
กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรมตักบำตรพระเดินริมแม่น้ำ
น่ำน ประจำปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมตักบำตรพระเดินหน ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรมบรรพชำอุปสมบทหมู่ถวำย
เป็นพระรำชกุศล ประจำปี
งบประมำณ 2560
กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำ
พัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/
บุคลำกร) ประจำปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำ
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157

205

23.4

76.6

100

65

140

205

31.7

68.3

100

61

144

205

29.8

70.2

100

68

137

205

33.2

66.8

100

81

124

205

39.5

60.5

100

32

173

205

15.6

84.4

100

34

171

205

16.6

83.4

100

46

161

205

21.5

78.5

100

36

169

205

17.6

82.4

100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

44

43

162

205

21.0

79.0

100

37

168

205

18.0

82.0

100

37

168

205

18.0

82.0

100

205

16.1

83.9

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

พัฒนำสู่ควำมเป็นผู้นำ (นักศึกษำ)
ประจำปีงบประมำณ 2558
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
(ผู้บริหำร/บุคลำกร) ประจำปี
งบประมำณ 2559
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
(นักศึกษำ) ประจำปีงบประมำณ
2559
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักศำสน
พิธีในวิถีสังคมไทย ประจำปี
งบประมำณ 2559
โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม
และเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น ประจำปี
งบประมำณ 2559
โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม
และเชิดชูภูมิปัญญำท้องถิ่น ประจำปี
งบประมำณ 2560
กิจกรรมพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำร
ต่อยอดเชิงพำณิชย์ ประจำปี
งบประมำณ 2560

33

172

จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเคยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

มำกที่สุด ได้แก่ โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมำณ 2559 มีผู้เคยร่วมโครงกำร
จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 และมีผู้ไม่เคยร่วมโครงกำรจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 ซึ่งเป็น
โครงกำรเดียวที่มีผู้เคยเข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำผู้ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรม และกิจกรรมที่มีผู้เคยร่วมกิจกรรมน้อย
ที่สุด คือ โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ ประจำปีงบประมำณ 2558
มีผู้เคยร่วมโครงกำรจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และมีผู้ไม่เคยร่วมโครงกำรจำนวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.9
2.3 ประเมินกำรรับรู้ของผู้เคยเข้ำร่วมกิจกรรมกรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
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ตำรำงที่ 13 ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่ออำกำรสัมผัสของผู้เคยร่วมกิจกรรมกำร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
X

3.90

S.D.
.807

กำรแปลผล
มำก

3.98

.757

มำก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กำรรับรู้
กำรประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ใช้สื่อ หรือ
ช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมกับ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม
ที่ท่ำนเข้ำร่วมงำนอย่ำงชัดเจน
ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกิจกรรมที่ท่ำน
เข้ำร่วมตำมควำมคำดหวัง
ควำมประทับใจที่มีต่อกิจกรรมที่ท่ำนได้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมคิด ควำมเชื่อ
และรสนิยมของท่ำน
รวม

3.96

.723

มำก

3.91

.765

มำก

3.96
3.86

.756
.805

มำก
มำก

3.93

0.769

มำก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จำกตำรำงที่ 13 ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่ออำกำรสัมผัสของผู้เคย

ร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มำกที่คือ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม ( X = 3.98) น้อยสุดคือ กิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมคิด ควำมเชื่อ และรสนิยมของท่ำน ( X
= 3.86)

ตำรำงที่ 14 ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่อกำรแปลควำมจำกอำกำร ของผู้เคยร่วม

กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กำรรับรู้
กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่ำนมีควำมสนใจในกำรมี
ส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ในศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทำให้ท่ำนเห็นควำมสำคัญและคุณค่ำใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทำให้ท่ำนเกิดควำมรักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทำให้ท่ำนมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม
รวม

X

3.90

S.D.
.886

กำรแปลผล
มำก

4.04

.794

มำก

4.00

.807

มำก

4.09
4.00

.800
0.821

มำก
มำก
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จำกตำรำงที่ 14 ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่อกำรแปลควำมจำก
อำกำร ของผู้เคยร่วมกิจ กรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม มำกที่คือ กิจกรรมทำให้ท่ำนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศิลปวัฒนธรรม( X = 4.09) น้อยสุดคือ กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่ำนมีควำมสนใจในกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริม
สนับสนุน ในศิลปวัฒนธรรมไทย ( X = 3.90)
ตำรำงที่ 15 ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่อควำมรู้เดิมหรือประสบกำรณ์เดิมของผู้เคยร่วม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

กำรรับรู้
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำให้
ท่ำนต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำให้เกิดควำมเข้ำใจและ
รับรู้ต่อกิจกรรมได้เป็นอย่ำงดี
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำให้ท่ำนมีควำมสนใจใน
กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
ประสบกำรณ์เดิมทำให้ท่ำนต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำให้ท่ำนพบว่ำ ควรมีกำร
ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
รวม
จำกตำรำงที่

X

3.92

S.D.
.821

กำรแปลผล
มำก

4.03

.720

มำก

4.00

.764

มำก

4.00

.764

มำก

3.63

.857

มำก

3.92

0.785

มำก

15 ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรรับรู้ต่อควำมรู้เดิมหรือ

ประสบกำรณ์เดิมของผู้เคยร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มำกที่คือ ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำ
ให้เกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ต่อกิจกรรมได้เป็นอย่ำงดี ( X = 4.03) น้อยสุดคือ ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมทำ
ให้ท่ำนพบว่ำ ควรมีกำรปรับปรุงกิจกรรมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น ( X = 3.63)
3. แนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
จำกกำรศึกษำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในระยะปีงบประมำณ 2558 – 2560 พบว่ำอยู่ใน
ระดับดี – ดีมำก แสดงให้เห็นถึงกำรให้บริกำรด้ำนกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเชิงบวก อย่ำงไรก็ตำม
ควำมพึงพอใจของกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระหว่ำงปีงบประมำณ 2558 – 2560 มีระดับน้อยลง
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าวิท
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ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมในส่วนนี้ คือกำรรักษำมำตรฐำนกิจกรรมที่มีอยู่เดิมคือในระดับ
ที่ดีให้ดีต่อไป และพัฒนำให้ดีขึ้นต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน โดยสิ่งที่ต้องมีกำรปรับปรุงพัฒนำเพิ่มเติม คือด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ จึงควรมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง และมีรูปแบบที่หลำกหลำย ทั้งในกลุ่มของบุคลำกร
ภำยในมหำวิ ท ยำลั ย หน่ ว ยงำนภำยนอก และภำคประชำชน เช่ น กำรท ำป้ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ ที่ ค วร
ประชำสัมพันธ์ทั่วพื้นที่ในกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เข้ำร่วมกิจกรรม กำรทำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์มี
ควำมรวดเร็ว ถูกต้อง กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนบุคลำกรในหน่วยงำนกับภำยนอกสำมำรถให้ข้อมูลติดต่อ และให้
ข้อมูลเพิ่มเติมจำกกิจกรรมนั้น ๆ ได้ กำรใช้สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมฯ เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมในหน่วยงำน
หรื อนอกหน่ ว ยงำนและเพื่อสั งคม เป็ น ส่ ว นหนึ่งที่ควรมีกำรคำนึงอย่ำ งมำก กล่ ำวคือ สถำนที่ควรรองรั บ
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม สถำนที่ ค วำมเหมำะสมกั บ รู ป แบบกิ จ กรรม สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก เช่ น ไฟฟ้ ำ
เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ เก้ำอี้ พื้นที่ในกำรทำกิจกรรม พื้นที่ในกำรให้บริก ำรอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ห้องน้ำสำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเพียงพอต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหรือไม่ ตกแต่งสถำนที่ ต่ำง ๆ รวมถึงกำร
ตรวจสอบหรือเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ล่วงหน้ำ โดยเฉพำะสถำนที่ที่อยู่นอกหน่วยงำน ซึ่งกำรใช้สถำนที่
ควรคำนึ งด้ ำนรู ป แบบกิ จ กรรม และกลุ่ มเป้ำหมำยที่เ ข้ำร่ ว มกิ จกรรมเป็ นส ำคัญ และประกำรสุ ดท้ำ ยคื อ
โสตทัศนูปกรณ์ ควรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร และมีควำมทันสมัย สำมำรถรองรับกับกิจกรรมในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งในส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉำย
โสตทัศนูปกรณ์ประเภทกำรรองรับ กำรบันทึก กำรจัดแสดงโสตทัศนูปกรณ์ประเภทอื่นๆ ตำมสมัย (ดิจิทัล)
จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็ นต่อกำรรับรู้กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม ของสำนักศิลปะและ
วั ฒ นธรรม พบว่ ำ กิ จ กรรมที่ มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมำกที่ สุ ด เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ก ำรจั ด ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพำะกิจกรรมศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ประจำปีงบประมำณ 2558 – 2560 อย่ำงไรก็ตำมกลับพบว่ำ
สัดส่ วนของผู้ เข้ำชมกับผู้ ไม่เคยเข้ำชมมีอัตรำไม่แตกต่ำงกันมำกนัก และกิจกรรมอื่น ๆ พบว่ำร้อยละของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลั ยผู้ ไม่เคยเข้ำร่ ว มกิจกรรมมีมำกกว่ำผู้ เข้ำร่ว มกิจกรรม แสดงให้เห็ นถึงบุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ค่อนข้ำงน้อย ทั้งนี้อำจมีจำกหลำยปัจจัยที่ทำให้เกิดผลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรม
เพื่ อ บุ ค ลำกรในมหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ พิบู ล สงครำมได้มี ส่ ว นร่ ว มในกำรท ำกิจ กรรมฯ กั บ ส ำนั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมมำกยิ่งขึ้น คือ กำรจัดกิจกรรมควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นบุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ มำกยิ่งขึ้น
และควรมีกำรจั ดกิจ กรรมให้ ห น่ ว ยงำนในมหำวิทยำลั ยฯ ได้มีส่ ว นร่ว มในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถ
เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงกำรของหน่วยงำนอื่นกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันได้ ในส่วนของกิจกรรมฯ
พบว่ำกิจกรรมที่มีกำรจัดอย่ำงต่อเนื่องจะได้รับควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำกิจกรรมที่มีขึ้นใหม่
หรือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วมีรูปแบบกิจกรรมที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม
มำกนัก ทำให้ควำมพึงพอใจในกิจกรรมในระยะ 3 ปี ลดน้อยลงอย่ำงเห็นได้ ชัด ดังนั้นแล้วหำกยังคงมีกำรจัด
กิจกรรมเดิมที่มีควำมต่อเนื่อง รูปแบบกิจกรรมควรมีกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง สร้ำงสรรค์จำกสิ่งที่เคยทำแล้ว
ในปีก่อนหน้ำ และควรมีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นในรอบปีอย่ำงต่อเนื่อง ที่มีควำมหลำกหลำยจำกกิจกรรมที่มีอยู่เดิม
โดยเน้นกำรประชำสัมพั นธ์ กำรนำเสนอกิจกรรมที่มีควำมน่ำสนใจต่อกลุ่มเป้ำหมำยในกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อให้บริกำรกิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อบุคลำกรในหน่วยงำนมหำวิทยำลัยฯ
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และหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและประชำชน อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม และมีควำมหลำกหลำย ในฐำนะ
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ กำรบริกำรวิชำกำร อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง ศำสนำศิลปวัฒนธรรม และภูมิปั ญญำท้องถิ่น
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิน่

บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม โดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
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จำนวนทั้งสิ้น 205 คน โดยวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560
ศึกษำควำมคิดเห็นของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมต่อกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 และเพื่อนำเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พิบูลสงครำม โดยมีวิธีดำเนินกำรวิจัย คือศึกษำโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จัดทำเครื่องมือวิจัย โดยแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
กำรรับรู้กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ในระยะ 3 ปี วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำโครงกำรประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 ของสำนัก
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ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ พิ บูล สงครำม และผลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็ น กำรรับ รู้
กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ใน
ระยะ 3 ปี เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปผลกำรวิจัย

จำกผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรวิจัย ได้ดังนี้
1. กิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.46 ของกิจกรรมทั้งหมด ระดับควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่ำงปี งบประมำณ 2558 – 2560 ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2558 ค่ำเฉลี่ยต่อปี 4.54 ในปีงบประมำณ 2559 มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.46 และปีงบประมำณ 2560
4.26 ตำมลำดับ กิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะทำงปัญญำพัฒนำสู่ควำม
เป็นผู้นำ (ผู้บริหำร/บุคลำกร) ประจำปี งบประมำณ 2558 มีค่ำเฉลี่ย 4.71 และกิจกรรมที่ได้รับควำมพึงพอใจ

น้อยที่สุดคือ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ และถวำยเทียนพรรษำ ประจำปีงบประมำณ 2560 มีค่ำเฉลี่ย 3.91
ควำมพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมมำกที่สุด คือ กิจกรรมสำมำรถเผยแพร่ชื่อเสียงของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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มหำวิทยำลั ยรำชภัฏพิบู ลสงครำม มีค่ำเฉลี่ย 4.62 และควำมพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมน้อยที่สุด คือ กำร
ประชำสัมพันธ์ทั่วถึง หลำกหลำยรูปแบบ มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.33
2. ควำมคิดเห็ น ต่อกำรรั บ รู้ กิจ กรรมกำรเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม ของส ำนักศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีช่วงอำยุ 36 -70 ปี คิดเป็นร้อยละ
29.8 มีรำยได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี คิดเป็น
ร้อยละ 92.2 และกิจกรรมที่มีผู้เคยร่วมกิจกรรมน้อยที่สุด คือ โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่ำง
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ประเทศและภำยในประเทศ ประจำปีงบประมำณ 2558 มีผู้เคยร่วมโครงกำรจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
14.1 และมีผู้ไม่เคยร่วมโครงกำรจำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 85.9 กิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรมเคยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุด ได้แก่ โครงกำรศรีสุขนำฏกรรมลำน้ำน่ำน ครั้งที่ 7 ประจำปี
งบประมำณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 56.1 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อกำรรับรู้ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่มี

ผลต่อกำรรับรู้มำกที่สุดคือ กำรแปลควำมจำกอำกำร กิจกรรมทำให้ท่ำนมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ค่ำเฉลี่ย ( X = 4.00) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D. = 0.821) ในระดับที่มำก
3.

แนวทำงกำรพั ฒ นำกิ จ กรรมกำรเผยแพร่ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของส ำนั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ควรเป็นกำรพัฒนำที่มีควำมต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน ควรมีกำรพัฒนำด้ำน
กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีมีควำมเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและ
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รูปแบบของกิจกรรม ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่ให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมด้ำนกำร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมำกขึ้น
อภิปรำยผล

ผลกำรศึกษำพบว่ ำควำมพึงพอใจของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ต่อกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม มีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ ตลอดจนประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะ
ได้รับ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของเจนิต้ำร์ รักษ์สิริโสภำ ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจและกำรใช้ประโยชน์ของผู้ชม
แต่ละระดับที่มีต่อรำยกำรส่งเสริมวัฒนธรรม พบว่ำระดับควำมพึงพอใจและกำรใช้ประโยชน์จำกรำยกำรแต่ละ
รำยกำรแตกต่ำงต่ำงกัน โดยมีปัจ จัย จำกระดับกำรศึกษำ อำชีพ อำยุ รำยได้ และประสบกำรณ์ ซึ่งปัจจัย
ดั ง กล่ ำ วมี ผ ลต่ อ กำรรั บ สำรและเลื อ กรั บ สำร นอกจำกนี้ ผ ลกำรวิ จั ย พบว่ ำ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรู้ว่ำกิจกรรมทำให้ผู้ร่วมมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมมำก
ที่สุด สอดคล้องกับ ผลกำรวิจัย ของ ปิ ยะนันท์ ปุญณะโยไทย ที่มีกำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้ต่อสื่อกิจกรรมมี
ควำมสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรทำแบบสอบถำมกิจกรรมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พิบูลสงครำมทุกกิจกรรม ถึงแม้ว่ำจะไม่มีกำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินด้ำนควำมพึงพอใจ
ของโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น ๆ
2. ควรมีกำรศึกษำลักษณะเชิงคุณภำพมำกขึ้น เพรำะจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีควำมละเอียดและมีคุณภำพ
มำกยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับคำแนะนำติชมหรือควำมคิดเห็นใหม่ ๆ เพื่ อนำมำปรับปรุง พัฒนำ แก้ไข ให้ตรงจุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนและเข้ำร่วมกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมำกยิ่งขึ้น
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คาชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความคิดเห็นของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อคาถาม มีความเหมาะสม

ในการนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะทาการประเมินทั้งหมด 3 ตอน โดยได้
กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี้
+1

=

แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม

0

=

ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่

-1

=

แน่ใจว่าคาถามไม่เหมาะสม

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นว่าข้อความมีความสอดคล้องหรือถูกต้องเพียงใด
ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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ข้อที่

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล
1
เพศ
ชาย
หญิง
2
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
31 – 35 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 – 55 ปี
มากกว่า 55 ปี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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3

4

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกลาง
กองนโยบายและแผน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดตั้งกองคลัง
โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 2 กิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
1
ท่านเคยร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หรือไม่
เคย (ตอบข้อ 2)
ไม่เคย
2
ท่านเคยร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมใดบ้าง
กิจกรรมศรีสุขนาฏกรรมลาน้าน่าน ครั้งที่ 6
ประจาปีงบประมาณ 2558

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “มนต์
เสน่ห์แห่งสายน้า” ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2558
กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจาปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียน
พรรษา ประจาปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมตักบาตรพระเดินริมแม่น้าน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปีงบประมาณ
2558
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่
ความเป็นผู้นา (ผู้บริหาร/บุคลากร) ประจาปี
งบประมาณ 2558
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่
ความเป็นผู้นา (นักศึกษา) ประจาปีงบประมาณ
2558
โครงการศรีสุขนาฏกรรมลาน้าน่าน ครั้งที่ 7
ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559
กิ จ กรรมโครงการเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ร่วมงานนิ ทรรศการนครศรี ธรรมราชและการ
แสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค งานลาก
พระ (ประจ าปี 2558) ประจ าปี งบประมาณ
2559

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งาน
เทศกาลโคราช ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งาน
ข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม ปะจาปี 2559
“เรียนรู้อดีต สืบสานปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์สู่
อนาคต” ประจาปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร (ผู้บริหาร/บุคลากร)
ประจาปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร (นักศึกษา) ประจาปี
งบประมาณ 2559
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา ประจาปี 2559
กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจาปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมตักบาตรพระเดินหน ประจาปี
งบประมาณ 2559
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปีงบประมาณ
2559
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักศาสนพิธีในวิถี
สังคมไทย ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการศรี สุ ขนาฏกรรมล าน้ าน่ าน ครั้ง ที่ 8
“สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช จอมราชั น คู่
แผ่นดิน”ประจาปีงบประมาณ 2560

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2560
กิ จ กรรมหล่ อ เที ย นพรรษา และถวายเที ย น
พรรษา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมทอดกฐิน ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2560
กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระ
ราชกุศล ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้กิจกรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1
อาการสัมผัส
ท่านได้ทราบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือช่องทางต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่านมีความเข้าใจในรูปแบบกิจกรรมทีถ่ ่ายทอด
ได้อย่างชัดเจน
ท่านได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วม
กิจกรรมตามที่คาดหวัง
ท่านสามารถจดจากิจกรรม เช่น ภาพ เสียง สี
เสียง กิจกรรมการแสดง หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงกิจกรรมนั้น ๆ ได้

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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ข้อที่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความคิด ความ
เชื่อ และรสนิยมของท่าน
การแปลความหมายจากอาการ
กิจกรรมทาให้ท่านมีความสนใจในการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ในศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านเห็นความสาคัญและคุณค่า
ในศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านเกิดความรักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมทาให้ท่านมีทัศนคติที่ไม่ดตี ่อ
ศิลปวัฒนธรรม
ความรู้เดิม/ประสบการณ์เดิม
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้
ท่านตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้เกิดความ
เข้าใจและรับรู้ต่อกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้ท่านมีความ
สนใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
ประสบการณ์เดิมทาให้ท่านต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง

ลงชื่อ ...............................................................

ลงชื่อ............................................................

(..........................................................................)

(..................................................................)

ผูว้ ิจัย
วันที่............./............../..............

ผู้เชี่ยวชาญ
วันที่............./............../..............
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แบบสอบถาม
วิจัย เรื่อง : แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คาชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในการเข้าร่วม
กิจ กรรมเผยแพร่ ด้านศิล ปวัฒ นธรรม ของส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูล สงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ซึ่ ง ผลจากการสอบถามนี้ จ ะไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมการเผยแพร่ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล

คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงตามความจริงที่สุด
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 น้อยกว่า 25 ปี

 25 – 30 ปี

 41 - 45 ปี

 46 - 50 ปี

 36 - 40 ปี

 51 – 55 ปี

 มากกว่า 55 ปี
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3. ระดับการศึกษา

 31 – 35 ปี

 มัธยมศึกษา

 อนุปริญญา

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า 5,000 บาท

 5,001– 10,000 บาท

 10,001 – 15,000 บาท

 15,001 – 20,000 บาท

 20,001 – 25,000 บาท

 มากกว่า 25,000 บาท

5. หน่วยงาน

 คณะครุศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์

 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

 สานักวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กองกลาง

 กองนโยบายและแผน

 กองบริการการศึกษา

 กองพัฒนานักศึกษา  กองบริหารงานบุคคล
 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โครงการจัดตั้งกองคลัง
 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

 โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

 อื่นๆ ........................................................
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงตามความจริงที่สุด
1. ท่านเคยร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามหรือไม่
 เคย (กรุณาตอบข้อ 2)

 ไม่เคย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. ท่านเคยร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม กิจกรรมใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 กิจกรรมศรีสุขนาฏกรรมลาน้าน่าน ครั้งที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2558

 โครงการศรีสุขนาฏกรรมลาน้าน่าน ครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ 2559

 โครงการศรีสุขนาฏกรรมลาน้าน่าน ครั้งที่ 8 “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันคู่แผ่นดิน”
ประจาปีงบประมาณ 2560

 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2558
 กิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมงานนิทรรศการนครศรีธรรมราชและการแสดงมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค งานลากพระ (ประจาปี 2558) ประจาปีงบประมาณ 2559
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 กิจกรรม งานเทศกาลโคราช ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559

 กิจกรรม งานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม ปะจาปี 2559
“เรียนรู้อดีต สืบสานปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์สู่อนาคต” ประจาปีงบประมาณ 2559

 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2560

 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2558
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2559
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2558

 กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2559

 กิจกรรมทาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปีงบประมาณ 2558
 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจาปีงบประมาณ 2559
 กิจกรรมตักบาตรพระเดินริมแม่น้าน่าน ประจาปีงบประมาณ 2558
 กิจกรรมตักบาตรพระเดินหน ประจาปีงบประมาณ 2559
 กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ประจาปีงบประมาณ 2560
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 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นา (ผู้บริหาร/บุคลากร) ประจาปีงบประมาณ
2558
 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นา (นักศึกษา) ประจาปีงบประมาณ 2558
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ผู้บริหาร/บุคลากร)
ประจาปีงบประมาณ 2559
2559

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (นักศึกษา) ประจาปีงบประมาณ
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักศาสนพิธีในวิถีสังคมไทย ประจาปีงบประมาณ 2559

 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559
 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างด้านขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อระดับการรับรู้ต่อ
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละข้อมากที่สุด โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
หมายถึง

มากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

มาก

ระดับ 3

หมายถึง

ปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง

น้อย

ระดับ 1

หมายถึง

น้อยที่สุด
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ระดับ 5

ข้อ

1
2
3

ประเมินการรับรู้

การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ใช้สื่อ หรือ
ช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่ท่าน
เข้าร่วมงานอย่างชัดเจน

มากที่สุด
5

ระดับการรับรู้
มาก
ปาน
น้อย
4
กลาง
2
3

น้อย
ที่สุด
1
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4
5
6
7
8
9

มากที่สุด
5

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมที่ท่านเข้า
ร่วมตามความคาดหวัง
ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ
และรสนิยมของท่าน
กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ท่านมีความสนใจในการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ในศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านเห็นความสาคัญและคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านเกิดความรักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทาให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้
ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้เกิดความเข้าใจและ
รับรู้ต่อกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้ท่านมีความสนใจใน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
ประสบการณ์เดิมทาให้ท่านต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ความรู้และประสบการณ์เดิมทาให้ท่านพบว่า ควรมี
การปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

10
11

ประเมินการรับรู้

12
13
14
15

น้อย
ที่สุด
1
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ข้อ

ระดับการรับรู้
มาก
ปาน
น้อย
4
กลาง
2
3
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ประวัติผู้วิจัย
นางสาวพัชราวรรณ บัวอ่วม
29 ปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว (หลักสูตรคู่ขนาน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ประสบการณ์ทางานวิจัยทางวัฒนธรรม :
วิจัย เรื่อง พระพุทธรูปสาริดสกุล ช่างฝาง ในอาเภอฝางและอาเภอแม่อายจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงาน
:
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานที่ติดต่อ :
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 66 ถนนวังจันทน์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
:
055 230 596
โทรศัพท์มือถือ :
084 046 0351
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ชื่อ – สกุล
:
อายุ
:
ตาแหน่ง
:
ประวัติการศึกษา:

