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ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 117 คน (ร้อยละ 59.4) และเพศชาย จ านวน       
80 คน (ร้อยละ 40.6) อาชีพนักศึกษา จ านวน 98 คน (ร้อยละ 49.7) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 76 คน (ร้อยละ 
38.6) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 11.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
121 คน (ร้อยละ 61.4) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 53 คน (ร้อยละ 26.9) และระดับปริญญาเอกจ านวน 
23 คน (ร้อยละ 11.7) 
 

2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดย

ภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด 
คือ ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=4.35) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.28)
ประเด็นด้านผู้ให้บริการ ( ̅=4.20) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก   
( ̅=4.16) 

จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไปคือ ควรเพิ่มกิจกรรม
นอกจากการรดน้ าขอพรจากผู้อาวุโส ให้มีกิจกรรมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน หรือการแสดงของนักศึกษาหรือของ
บุคคลากร เพื่อเป็นการเช่ือมสายสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. โครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ประเพณี หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความส าคัญต่อสังคมซึ่งชาว
อีสานสมัยโบราณก็มีประเพณีท่ีได้ยึดถือกันมาช้านานเช่นกันเรียกว่าประเพณี “ฮีตสิบสอง”หรือ จารีตประเพณี 
ประจ าสิบสองเดือน ท่ีสมาชิกในสังคมได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกันท าบุญ เป็นประจ าเดือนในทุกๆ เดือนของรอบ
ปี "ฮีต" มาจากค าว่า "จารีต" ถือเป็นระเบียบของสังคม ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด เรียกว่า ผิดฮีต หมายถึง ผิดจารีตซึ่งมี 
12 ฮีตด้วยกัน คือ ฮีตท่ี 1 (บุญเข้ากรรม) ฮีตท่ี 2 (บุญคูณลาน)  ฮีตท่ี 3 (บุญข้าวจ่ี) ฮีตท่ี 4 (บุญเผวส) ฮีตท่ี 5  
(บุญสงกรานต์) ฮีตท่ี 6 (บุญบั้งไฟ)  ฮีตท่ี 7 (บุญซ าฮะ) ฮีตท่ี 8 (บุญเข้าพรรษา)  ฮีตท่ี 9 (บุญข้าวประดับดิน)  ฮีต
ท่ี 10  (บุญข้าวสาก)  ฮีตท่ี 11 (บุญออกพรรษา)  ฮีตท่ี 12 (บุญกฐิน) 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับประเพณี
ของชาติมาโดยตลอดจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตท่ีห้า คือ บุญสงกรานต์ขึ้น ค าว่า สงกรานต์เป็น
ประเพณีของประเทศไทย  ถ้าหากสงกรานต์เป็นค าสันสกฤตจะหมายถึง การผ่าน หรือ การเคล่ือนย้าย ซึ่งเป็นการ
อุปมาถึงการเคล่ือนย้ายของการประทับในจักรราศีวันท่ี 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปี
ใหม่ คือ การเคล่ือนขึ้นปีใหม่ในความเช่ือของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาว
ต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า “สงครามน้ า” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ
คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และ
ต้อนรับปีใหม่ ค าว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการส้ินปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี ซึ่งจะมีนาง
สงกรานต์ประจ าวันนั้นๆ 
  พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน 
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ท่ีมีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่
ปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ และความเช่ือส่วนนั้นไปและในความเช่ือ
ด้ังเดิมท่ีใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน 
ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย รวมท้ังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน  การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็นการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา  การเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พัน
กลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และส่ิงแวดล้อมโดย
การช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานท่ีสถานท่ีต่างๆ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี        
10เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจ ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและแขกจากชุมชนใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ อันได้แก่ พิธีสรงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ พิธีสรงน้ าอัฐิผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ  
และพิธีรดน้ าขอพรและมอบของก านัลแก่ผู้ทรงวัยวุฒิ 70 ปี นักษัตรเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.2 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขอพรจากผู้ทรงวัยวุฒิ   
ในวันสงกรานต์ 

3.3 เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้ร าลึกถึงคุณูปการของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึง และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
5. ผู้เสนอโครงการ  รองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
 
6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ    
80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 197 คน   
    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  นักศึกษาและบุคคลากรได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
     7.2  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
     7.3  นักศึกษาได้ซึมซับประเพณีสงกรานต์ท่ีเป็นประเพณีของชาติและออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยความรู้ความ
เข้าใจในด้านประเพณีท่ีส าคัญของชาติ 
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8. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

รายละเอียดขั้นตอน 
กิจกรรม 

มีนาคม 58 เมษายน 59 
สัปดาห์ที ่ สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ส ารวจพ้ืนที่จัดกิจกรรม         
2. เขียนโครงการขออนุมัติ         
3. วางแผนและด าเนินการ          
4. ติดต่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย          
5. ด าเนินกิจกรรมสงกรานต์          
6. ประเมินผลเขียนรายงาน          

 
9. สถานที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
10. งบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

1) ค่าอุปกรณ์จัดงาน 
  - ของขวัญผู้อาวุโส 45 คน ๆ ละ 100 บาท   4,500  บาท    

- ดอกกุหลาบ  15มัด ๆ ละ 180 บาท       2,700  บาท 
- คัดเตอร์3 ด้าม ๆ ละ 120 บาท     360  บาท 
- ดอกบัว  2มัด ๆ ละ 150 บาท     300  บาท 
- มะลิ 3 ขีด ๆละ 50 บาท     150  บาท 
- ดอกดาวเรือง 100 ดอก      80  บาท 
- น้ าอบไทย 1 ขวด       30   บาท 

  - ตกแต่งเวที       3,000  บาท 
  - จตุปัจจัยถวายพระ 9 รูปๆ 1,000 บาท   9,000  บาท 
  - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน    2,000 บาท 

      รวม 22,120  บาท 
 

2) ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 
- จ านวนคน บุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (80%)           180 คน 
- แขกเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            15 คน 
- แขกเชิญจากโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             10 คน 
- แขกเชิญจากชุมชนใกล้เคียง                 10 คน 

              รวม 215 คน 
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ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องด่ืม  
- หัวละ  80 บาท         เป็นเงิน    14,400 บาท 

            รวม 1 และ  2  เป็นเงิน   36,520 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) 
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 10 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

ได้จัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจ ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อให้
บุคลากร นักศึกษาและแขกจากชุมชนใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ อันได้แก่ พิธีสรงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พิธีสรงน้ าอัฐิผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ  และพิธีรดน้ า
ขอพรและมอบของก านัลแก่ผู้ทรงวัยวุฒิ 70 ปี นักษัตรเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจ าปีการศึกษา 2558ผู้ประเมินได้มี ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็น
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ(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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558จ านวน 197 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา  98 
อาจารย์  76 
เจ้าหน้าท่ี  23 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=197) 
 

ตัวแปร  จ านวน  ร้อยละ 
เพศ     
ชาย  80  40.6 
หญิง  117  59.4 
สถานภาพ     
นักศึกษา  98  49.7 
อาจารย์  76  38.6 
เจ้าหน้าท่ี  23  11.7 
การศึกษา     
ปริญญาตรี  121  61.4 
ปริญญาโท  53  26.9 
ปริญญาเอก  23  11.7 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 117 คน (ร้อยละ 59.4) และเพศชาย จ านวน 80 คน 
(ร้อยละ 40.6) อาชีพนักศึกษา จ านวน 98 คน (ร้อยละ 49.7) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 76 คน (ร้อยละ 38.6) 
และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 11.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 121 คน 
(ร้อยละ 61.4) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 53 คน (ร้อยละ 26.9) และระดับปริญญาเอกจ านวน 23 คน 
(ร้อยละ 11.7) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยรวมและรายด้าน (n=197) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

4.28 .42 มาก 2 

2. ประเด็นด้านผู้ให้บริการ 4.20 .49 มาก 3 
3. ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก 4.16 .47 มาก 4 
4. ประเด็นด้านคุณภาพ 4.35 .34 มาก 1 

โดยรวม 4.24 .19 มาก - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน

การแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นท่ี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ ( ̅=4.35) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้าน
กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.28) ประเด็นด้านผู้ให้บริการ ( ̅=4.20) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุด คือ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก ( ̅=4.16) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=197) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.30 .89 มาก 3 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

4.34 .92 มาก 1 

3. มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.28 .98 มาก 4 

4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

4.17 1.03 มาก 5 

5.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

4.31 .94 มาก 2 

โดยรวม 4.28 .42 มาก - 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.28) เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน ( ̅=4.34) 
รองลงมาได้แก่ ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅=4.31) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ี
เหมาะสม ( ̅=4.30) มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( ̅=4.28) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้             
( ̅=4.17) 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประเด็นด้านผู้ให้บริการ (n=197) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ด้านผู้ให้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้
ให้บริการ 

4.22 1.07 มาก 3 

2. มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ 4.28 .96 มาก 1 
3. มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย่างชัดเจน 

4.19 1.01 มาก 4 

4. ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ 4.27 1.00 มาก 2 
5.ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 4.03 1.11 มาก 5 

โดยรวม 4.20 .49 มาก - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน 

ด้านผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.20) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ ( ̅=4.28) รองลงมาได้แก่ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต้ังใจ ( ̅=4.27) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ( ̅=4.22) มีค าแนะน าอธิบายในการ
จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ( ̅=4.19) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ          
( ̅=4.03) 
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ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (n=197) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความ
เหมาะสม 

4.14 1.07 มาก 2 

2. ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบ
ภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมเพียงพอ 

4.03 1.16 มาก 5 

3. เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟน
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย 

4.13 1.05 มาก 3 

4.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 4.11 .97 มาก 4 
5.มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรม
หรือให้บริการอย่างชัดเจน 

4.41 .85 มาก 1 

โดยรวม 4.16 .47 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.16) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน ( ̅=4.41)
รองลงมาได้แก่สถานท่ีส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ( ̅=4.14) เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟน
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ( ̅=4.13) มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง ( ̅=4.11) และข้อท่ีมี
ความคิดเห็นต่ าสุด คือ ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสียงอื่นๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมเพียงพอ ( ̅=4.03) 
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ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประเด็นด้านคุณภาพ (n=197) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ด้านคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 

4.71 .54 มากท่ีสุด 1 

2. กิจกรรมสงกรานต์ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการท่ีปฏิบัติ 

4.31 .85 มาก 3 

3. กิจกรรมสงกรานต์เป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ 

4.19 .92 มาก 4 

4.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 

4.35 .87 มาก 2 

5.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

4.18 .89 มาก 5 

โดยรวม 4.35 .34 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน 

ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.35) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ( ̅=4.71) รองลงมาได้แก่ สามารถ
น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ ( ̅=2.35) กิจกรรมสงกรานต์ตอบสนองตรง
ตามความต้องการท่ีปฏิบัติ ( ̅=4.31) กิจกรรมสงกรานต์เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ ( ̅=4.19) และข้อท่ีมีความ
คิดเห็นต่ าสุด คือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน ( ̅=4.18) 
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ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=197) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสรงน้ าขอพรผู้
อาวุโส 

4.30 .85 มาก 1 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 4.30 .89 มาก 2 
3. ความเหมาะสมด้านเวลา 4.19 .93 มาก 3 
4.การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

4.07 1.04 มาก 5 

5.เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม 

4.15 1.00 มาก 4 

โดยรวม 4.20 .42 มาก - 
 

จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.20) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและสรง
น้ าขอพรผู้อาวุโส ( ̅=4.30) รองลงมาได้แก่ความเหมาะสมด้านสถานท่ี ( ̅=4.30) ความเหมาะสมด้านเวลา      
( ̅=4.19) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของสังคม ( ̅=4.15) และข้อท่ีมีความ
คิดเห็นต่ าสุด คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า ( ̅=4.07) 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน 197 คน ประกอบด้วย นักศึกษา
98 คน อาจารย์ 76 คน เจ้าหน้าท่ี 23 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็น
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้ 

พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน 
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ท่ีมีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่
ปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ และความเช่ือส่วนนั้นไปและในความเช่ือ
ด้ังเดิมท่ีใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน 
ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย รวมท้ังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน  การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็นการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา  การเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พัน
กลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และส่ิงแวดล้อมโดย
การช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานท่ีสถานท่ีต่างๆ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 10 เมษายน 
2559 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจ ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้
บุคลากร นักศึกษาและแขกจากชุมชนใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ อันได้แก่ พิธีสรงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พิธีสรงน้ าอัฐิผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ  และพิธีรดน้ า
ขอพรและมอบของก านัลแก่ผู้ทรงวัยวุฒิ 70 ปี นักษัตรเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป 

การประเมินโครงการครั้งนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 200 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 197 ชุด เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ชมการแสดงโดยสร้างจาก ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านผู้ให้บริการ 
ประเด็นด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ประเด็นด้านคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม       
2) กระบวนการจัด  กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3) มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  5) ได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

ประเด็นด้านผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 2) มีความสุภาพ
เรียบร้อยในการให้บริการ 3) มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน 4) ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต้ังใจ 5) ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 

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

ประเด็นด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1) มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์       
2) กิจกรรมสงกรานต์ตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ 3) กิจกรรมสงกรานต์เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์    
4) สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 5) สามารถน าความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาและสรงน้ าขอพรผู้อาวุโส 2) ความเหมาะสมด้านสถานท่ี 3) ความเหมาะสมด้านเวลา 4) การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 5) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตาม
ความต้องการของสังคม 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 117 คน (ร้อยละ 59.4) และเพศชาย จ านวน 80 คน (ร้อยละ 40.6)อาชีพนักศึกษา จ านวน 98 คน     
(ร้อยละ 49.7) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 76 คน (ร้อยละ 38.6) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 11.7) 
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 121 คน (ร้อยละ61.4) รองลงมาระดับ ปริญญาโท 
จ านวน 53 คน (ร้อยละ 26.9) และระดับปริญญาเอกจ านวน 23 คน (ร้อยละ 11.7) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นในการ
แสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความ
คิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านคุณภาพ รองลงมาได้แก่ประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ประเด็นด้านผู้ให้บริการ และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านส่ิงอานวยความสะดวก  

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในรายข้อพบว่า 

1.1 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน ด้าน
กระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อ
ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  รองลงมาได้แก่ ได้รับ
ความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีการอ านวยความ
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สะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  

1.2 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน ด้านผู้
ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ มีความสุภาพเรียบร้อยในการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ใส่ใจและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจ ความ
เหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ มีค าแนะน าอธิบายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน ข้อท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุดคือ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ  

1.3 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ มีป้าย/สัญลักษณ์ท่ีแสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ สถานท่ีส าหรับ
การให้บริการมีความเหมาะสม เทคโนโลยีเช่นเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย    
มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้
ระบบภาพและเสียงอื่นๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ  

1.4 จากความคิดเห็นของผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน ด้าน
คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ
มีความประทับใจในการเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รองลงมาได้แก่ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ กิจกรรมสงกรานต์ตอบสนองตรงตามความต้องการท่ีปฏิบัติ กิจกรรม
สงกรานต์เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปใช้ร่วมกับชีวิตประจาวัน  

1.5 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์มีความคิดเห็นใน ด้าน
ความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและสรงน้ าขอพรผู้
อาวุโส รองลงมาได้แก่ความเหมาะสมด้านสถานท่ี ความเหมาะสมด้านเวลา เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์
และตรงตามความต้องการของสังคม และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า  

 
2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  

    2) ด้านผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการควรยิ้มแย้มแจ่มใส 
     3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ระบบ
ภาพและเสียงอื่นๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมเพียงพอ  
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     4) ด้านคุณภาพ ควรสะท้อนความรู้และส่ิงท่ีเกิดจากกิจกรรมในครั้งนี้เพิ่มให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
     ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน       
1 เดือน 

2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ มีข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มกิจกรรม

นอกจากการรดน้ าขอพรจากผู้อาวุโส ให้มีกิจกรรมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน หรือการแสดงของนักศึกษาหรือของ
บุคคลากร เพื่อเป็นการเช่ือมสายสัมพันธ์อันดีในองค์กร 


