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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  สืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 2558 
ผู้จัดท า  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่พิมพ ์ 2558 
 
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 

ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน (ร้อยละ 54.4) และ
เพศชาย จ านวน 47 คน (ร้อยละ 45.6) อาชีพนักศึกษา จ านวน 57 คน (ร้อยละ 55.3) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 
36 คน (ร้อยละ 35.3) และ เจ้าหน้าท่ี  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 9.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 67 คน (ร้อยละ65.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 19 คน (ร้อยละ 18.4) และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 17 คน (ร้อยละ 16.5) 

 
2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมกิจรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 มีความคิดเห็นในการแสดง

อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ( ̅=3.86) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้
ให้บริการ ( ̅=3.82) ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=3.81) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=3.58) 

จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป คือ กิจกรรมควรมี
ขั้นตอนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และกิจกรรมภายในงานยังมีน้อย ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมมากกว่าเดิม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 2558 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนถือว่า
เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยท่ีมีต้ังแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรียกกันว่า งานลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัต
ฤกษ์รื่นเริงของประชาชนท่ัวไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์
ดัดแปลง เป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เช่ือกันว่าการลอยกระทง หรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศนั้น 
กระท าเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทท่ีแม่น้ านัมมหานที ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ใน แคว้นทักขิณาของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่าแม่น้ าเนรพุททา ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้ก าหนด จัดในทุก
พื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีติดกับแม่น้ า ล าคลองหรือ แหล่งน้ าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นท่ีก็จะมี
เอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจแตกต่างกันไป 
 จากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ท่ีได้ให้ไว้ว่า มีพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  ให้
สอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก ดังนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านของศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้จัดท าโครงการลอยกระทง LoiKrathong 
Festival 2015 ประจ าปี 2558 ขึ้น ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร เทศบาล
บ้านเป็ดเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558 เพื่อให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของประเพณีลอย
กระทงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึงเทศกาลอันเป็นประเพณีส าคัญของไทยอย่าง
ภูมิใจ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558 
    3.2 เพื่อให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    3.3 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึงเทศกาลอันเป็นประเพณีส าคัญของไทย 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึง และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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5. ผู้เสนอโครงการ   รองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
 
6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 103 คน   
    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
     7.3 นักศึกษาได้ซึมซับประเพณีลอยกระทงท่ีเป็นประเพณีของชาติและออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยความรู้ความ
เข้าใจในด้านประเพณีท่ีส าคัญของชาติ 
 
8. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม 
ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน         
2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน         
3 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับทราบการจัด

กิจกรรม 
        

4 รับสมัครผู้เข้าประกวด         
5 เตรียมสถานท่ี อุปกรณ์         
6 ประชุมร่วมกับเทศบาลบ้านเป็ด         
7 ปฏิบัติงานตามก าหนด         
8 ปฏิบัติงานให้เสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด         
9 รายงานและประเมินผล         
 
9. สถานที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร เทศบาลบ้านเป็ด 
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10. งบประมาณที่ใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 1.1 ค่าอาหารนักศึกษาท่ีช่วยงาน 

วันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2558 (50 คน *50 คน*1 มื้อ) เป็นจ านวนเงิน     2,500  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 2.1 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที ป้ายพื้นหลัง เครื่องเสียง แสงสี  เป็นจ านวนเงิน  35,000  บาท 

2.2 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย  
(2*3 เมตร ตารางเมตรละ 119 )    เป็นจ านวนเงิน    1,455  บาท 

2.3 ค่ากระทงส าหรับผู้บริหาร     เป็นจ านวนเงิน    2,000  บาท 
2.4 ค่าจัดท าพื้นท่ีบริเวณหน้าชมรมท่ีออกร้าน  

(ต่อไฟ เพิ่มไฟส่องสว่าง)     เป็นจ านวนเงิน   14,500  บาท 
2.5 ค่าอาหารเครื่องด่ืมรับรองแขกผู้ร่วมงาน   เป็นจ านวนเงิน    1,000  บาท 
2.6 ค่าล้างอัดภาพประเมินผล (80 รูป *3 บาท)   เป็นจ านวนเงิน      240  บาท 

 2.7 ค่าตอบแทนวงดนตรีหมอล า รวมเพลงโฟร์คซอง 
,ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม     เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาท 

 2.8 ค่ากระทงกลาง กระทงลอยน้ า     เป็นจ านวนเงิน  15,000  บาท 
 2.9 ค่าจัดแสดงผลงานและออกร้านของคณะ/ชมรมต่าง ๆ  

คัดจากจ านวนท้ังหมดท่ีโดดเด่น ตามทะเบียนชมรม  
ปีการศึกษา 2556 (8 ชมรม * 2,000)   เป็นจ านวนเงิน    16,000  บาท 

 2.10 ค่าสนับสนุนเทศบาลบ้านเป็ด     เป็นจ านวนเงิน     5,000  บาท 
               รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     109,695  บาท 

 
11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด้านส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 
แบบประเมิน     1. แบบประเมินผลโครงการ  

2. แบบประเมินเป้าหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                        เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลส าเร็จ    
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                            แบบฟอร์มการลงทะเบียน   
 
 แบบฟอร์มสมุดเยี่ยมชมโครงการ 

          อื่นๆ (ระบ)ุ  
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บทท่ี 2 

กิจกรรมและการด าเนินโครงการ 
 

 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดท า
โครงการสืบสานลอยกระทง ประจ าปี 2558 ขึ้นท่ี บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร ในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็
เพื่อใหน้ักศึกษาและบุคคลากรได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ส่วนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร และนักศึกษาได้ซึมซับ
ประเพณีลอยกระทงท่ีเป็นประเพณีของชาติและออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยความรู้ความเข้าใจในด้านประเพณีท่ี
ส าคัญของชาติ ภายในงานได้มีการแสดงของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม พร้อมท้ังการออกร้านค้าของนักศึกษาชม
จ านวน 8 ชมรม ซึ่งภายในงานก็มีประชนให้ความสนใจมาเท่ียวชมกันอย่างแน่นหนา 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 2558          

ผู้ประเมินได้มี ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) 
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ( ̅) (ทิพยา  กิจวิจารณ,์  2552) 
ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ    น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ    น้อยมาก 

 
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 103 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา  57 
อาจารย์  36 
เจ้าหน้าท่ี  10 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 

2558 
 

ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=103) 
 

ตัวแปร  จ านวน  ร้อยละ 
เพศ     
ชาย  47  45.6 
หญิง  56  54.4 
สถานภาพ     
นักศึกษา  57  55.3 
อาจารย์  36  35.3 
เจ้าหน้าท่ี  10  9.7 
การศึกษา     
ปริญญาตรี  67  65.0 
ปริญญาโท  19  18.4 
ปริญญาเอก  17  16.5 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 

ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน (ร้อยละ 54.4) และ
เพศชาย จ านวน 47 คน (ร้อยละ 45.6) อาชีพนักศึกษา จ านวน 57คน (ร้อยละ 55.3) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 
36 คน (ร้อยละ 35.3) และ เจ้าหน้าท่ี  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 9.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 65.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 19 คน (ร้อยละ 18.4) และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 17 คน (ร้อยละ 16.5) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 2558 โดยรวมและรายด้าน (n=103) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง LoiKrathong Festival 2015  

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

3.81 .34 มาก 3 

2. ประเด็นด้านผู้ให้บริการ 3.82 .34 มาก 2 
3. ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก 3.86 .39 มาก 1 
4. ประเด็นด้านคุณภาพ 
 

3.58 .46 มาก 4 

โดยรวม 3.69 .25 มาก - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 

2015 มกีารแสดงความคิดเห็นในอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ  ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ( ̅=3.86) 
รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้ให้บริการ ( ̅=3.82) ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=3.81) 
และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=3.58) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=103) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย

กระทง LoiKrathong Festival 2015 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 3.71 .78 มาก 4 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

3.71 .84 มาก 5 

3. มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.94 .76 มาก 1 

4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

3.83 .80 มาก 3 

5.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

3.86 .79 มาก 2 

โดยรวม 3.81 .34 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 
2015 มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ     
( ̅=3.81) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ( ̅=3.94) รองลงมาได้แก่ ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅=3.86) 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  ( ̅=3.83) 
กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ( ̅=3.71) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน ( ̅=3.71) 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 โลก ประเด็นด้านผู้ให้บริการ (n=103) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย

กระทง LoiKrathong Festival 2015  
ด้านผู้ให้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้
ให้บริการ 

3.73 .71 มาก 5 

2. มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ 3.75 .87 มาก 4 
3. มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย่างชัดเจน 

3.89 .69 มาก 1 

4. ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ 3.87 .77 มาก 2 
5. ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 3.84 .75 มาก 3 

โดยรวม 3.82 .34 มาก - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 

2015 มีความคิดเห็นใน ด้านผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.82) เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ( ̅=3.89) 
รองลงมาได้แก่ ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ ( ̅=3.87) ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ ( ̅=3.84)    
มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ ( ̅=3.75) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความเหมาะสมในการแต่ง
กายของผู้ให้บริการ ( ̅=3.73) 

 
ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (n=103) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง LoiKrathong Festival 2015 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

3.68 .82 มาก 3 

2. ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบ
ภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมเพียงพอ 

3.57 .95 มาก 5 

3. เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟน
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 

3.71 .84 มาก 2 
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4. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 3.66 .82 มาก 4 
5. มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรม
หรือให้บริการอย่างชัดเจน 

3.72 .70 มาก 1 

โดยรวม 3.67 .39 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015       

มีความคิดเห็นใน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.67) เมื่อพิจารณา
ในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่าง
ชัดเจน ( ̅=3.72) รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
( ̅=3.71) สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ( ̅=3.68) มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง     
( ̅=3.66) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ  ( ̅=3.57) 

 
ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประเด็นด้านคุณภาพ (n=103) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง LoiKrathong Festival 2015 

ด้านคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

3.58 .91 มาก 3 

2. กิจกรรมลอยกระทงตอบสนองตรงตาม
ความต้องการท่ีปฏิบัติ 

3.59 .95 มาก 2 

3. กิจกรรมลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ 

3.50 .95 ปานกลาง 4 

4. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 

3.76 .97 มาก 1 

5. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

3.48 .93 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.58 .46 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมสืบสานกิจกรรมประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 

2015 มีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.58) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอน
ได้ ( ̅=3.76) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมลอยกระทงตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ ( ̅=3.59)        
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มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ( ̅=3.58) กิจกรรมลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ ( ̅=3.50) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิต
ประจาวัน ( ̅=3.48) 

 
ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=103) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง LoiKrathong Festival 2015 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาและการขอขมาบูชา
น้ า 

3.66 .96 มาก 1 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 3.40 1.00 ปานกลาง 4 
3. ความเหมาะสมด้านเวลา 3.65 .93 มาก 2 
4.การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

3.58 .73 มาก 3 

5.เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม 

3.39 1.04 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.58 .46 มาก - 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 

2015 มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.58) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาและการขอขมาบูชาน้ า ( ̅=3.66) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านเวลา ( ̅=3.65) การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า ( ̅=3.58) ความเหมาะสมด้านสถานท่ี ( ̅=3.40) และ
ข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของสังคม ( ̅=3.59) 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 

ประจ าปี 2558 ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน 103 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 57 คน อาจารย์ 36 คน 
เจ้าหน้าท่ี 10 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิ จัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) 
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ 
โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี2558 ได้ผล
ดังนี ้

การประเมินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี2558 เทศกาล
ลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นประเพณี
เก่าแก่ของไทยท่ีมีต้ังแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรียกกันว่า งานลอยพระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริง
ของประชาชนท่ัวไป ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลง เป็น
รูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เช่ือกันว่าการลอยกระทง หรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศนั้น กระท าเพื่อเป็น
การสักการะรอยพระพุทธบาทท่ีแม่น้ านัมมหานที ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ใน แคว้นทักขิณาของประเทศอินเดีย 
ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่าแม่น้ าเนรพุททา ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้ก าหนดจัดในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีติดกับแม่น้ า ล าคลองหรือ แหล่งน้ าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นท่ีก็จะมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ
แตกต่างกันไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านของศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้
จัดท าโครงการลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 ประจ าปี 2558 ขึ้น ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558     
ณ บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร เทศบาลบ้านเป็ดเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558เพื่อให้
ความรู้เรื่องความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึง
เทศกาลอันเป็นประเพณีส าคัญของไทยอย่างภูมิใจ 

การประเมินโครงการครั้งนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 110 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 103 ชุด เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ชมการแสดงโดยสร้างจาก ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ประเด็นด้านผู้ให้บริการ 
ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ประเด็นด้านคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม       
2) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3) มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  5) ได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 
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ประเด็นด้านผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 2) มีความสุภาพ
เรียบร้อยในการให้บริการ 3) มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 4) ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต้ังใจ5.ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 

ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม     
2) ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ       
3) เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย  4) มีการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 5) มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน 

ประเด็นด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1) มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง     
2)  กิจกรรมลอยกระทงตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ 3) กิจกรรมลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์    
4) สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 5) สามารถน าความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาและการขอขมาบูชาน้ า2) ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 3) ความเหมาะสมด้านเวลา 4) การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า5) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตาม
ความต้องการของสังคม 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 
2015 ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน (ร้อยละ 54.4) 
และเพศชาย จ านวน 47 คน (ร้อยละ 45.6) อาชีพนักศึกษา จ านวน 57คน (ร้อยละ 55.3) รองลงมา อาจารย์ 
จ านวน 36 คน (ร้อยละ 35.3) และ เจ้าหน้าท่ี  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 9.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 67 คน (ร้อยละ65.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 19 คน (ร้อยละ 18.4)และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 17 คน (ร้อยละ 16.5) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 มีความ
คิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก  รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้
ให้บริการ  ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม  และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้าน
คุณภาพ  

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 
2015 ประจ าปี 2558 ในรายข้อพบว่า 

1.1 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015มีความ
คิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รองลงมาได้แก่
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม  และข้อท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  
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1.2 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015    
มีความคิดเห็นใน ด้านผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน  รองลงมาได้แก่ ใส่ใจและดูแล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ  และข้อท่ีมี
ความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  

1.3 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015    
มีความคิดเห็นใน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน  
รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย  สถานท่ีส าหรับ
การให้บริการมีความเหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ 
ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่น ๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ  

1.4 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015    
มีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้  รองลงมา
ได้แก่ กิจกรรมลอยกระทงตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ สามารถน า
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน  

1.5 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015    
มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
และการขอขมาบูชาน้ า  รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านเวลา การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้
ทราบล่วงหน้า ความเหมาะสมด้านสถานท่ี และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์
และตรงตามความต้องการของสังคม  

 
2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงานให้มากขึ้น 

    2) ด้านผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการควรแต่งกายให้เข้ากับกิจกรรมมากขึ้น 
  3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบ

ภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมเพียงพอ 
    4) ด้านคุณภาพ กิจกรรมควรสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
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   เนื้อหาสาระของกิจกรรมควรสะท้อนให้เห็นประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ในสังคมโลก
ปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

  
  2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง LoiKrathong Festival 2015 มีข้อเสนอแนะ

คือ กิจกรรมควรมีข้ันตอนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และกิจกรรมภายในงานยังมีน้อย ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 
และให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าเดิม 

 


