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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 โครงกำร  

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา หน่วยงาน  

กลุ่มงานศลิปะและวัฒนธรรม ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 หนว่ยจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

 

 1.2 หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีบทบาท

ภาระหน้าที่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับการส่งเสริม

และพัฒนาชุมชนรวมทั้งกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพราะรากเหง้า

ของท้องถิ่นคอืรากเหง้าของชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า “ชนใดไร้ซึ่งวัฒนธรรม ชนนั้นย่อมไร้ซึ่งความ

เป็นชาติ”การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการแสดงถึงเอกลักษณ์ และ อัตตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     

มีปรัชญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นดังปรัชญาที่ว่า 

“มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”   

เพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการ

จัดท าโครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีงานลอยกระทง ปี 2558 ขึ้นในวันที่ 24 พ.ย. 58 

ณ หนองน้ าศรีวชัิย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ท าสบืทอดกันมาตั้งแตบ่รรพบุรุษ  

 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการท าบุญของชาวพุทธ 

 3. เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

1.4 เป้ำหมำย 

 1. บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 2. ประชาชนทั่วไป 
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1.5. งบประมำณ  

 จากงบประมาณแผ่นดิน ของกลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม

และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รหัส

โครงการ 2-5-4 ชื่อโครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา 

“ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558” หมวดเงินอุดหนุน 46,000 บาท  

1.6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กลุ่มงานศลิปะและวัฒนธรรม 

1.7 วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 

วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558 

1.8. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของของโครงกำร 

1  เชงิปริมาณ  จ านวนผูร้่วมงาน 

2  เชิงคุณภาพ  เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร ่ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีอันดีงาม  

1.9. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

 1. แบบสอบถาม 

   2. สรุปผลการประเมิน 

1.10.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

เผยแพร่ ศลิปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีอันดีงาม 

2. บุคลากรและนักศึกษาได้มสี่วนรว่มในกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดงีามของไทย 
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บทที่ 2 

วธิีการด าเนนิการ 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานลอยกระทง ปี 2558 ได้มวีิธีการด าเนินการดังนี้ 

 3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3.2) ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.3) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4) การวิเคราะหข์้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประชาชนทั่วไป  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประชาชนทั่วไป 

จ านวน 150 คน 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรด้านนักศึกษา แบ่งได้ดังนี้ 

  -  เพศ 

  -  สถานะ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ร่วมงานวัน

ลอยกระทง 2558  ได้แก่ 

  - เป็นกิจกรรมเพื่อสบืทอดประเพณีอันดีงาม 

  - การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

- พิธีการขอขมาพระแม่คงคา 

- การประกวดนางนพมาศ นางฟ้าจ าแลงและกระทงเล็ก 

- นิทรรศการและงานแสดง 

- ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า 

- อ านวยความสะดวกในการจราจรและรักษาความปลอดภัย 

- เครื่องเสียงที่ใช้ในการแสดง 

- การออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา 

- การจัดเตรียมพิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

- ภาพรวมของการจัดงาน 

- เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง   
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษาครั้งนี้ ดังนี้ 

 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นค าถามส่วนบุคคล

เกี่ยวกับ เพศ สถานะ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 

ชนิดลักษณะค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 

มากและมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนเป็น 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ ซึ่งจ าแนกออก ดังนี้ 

  - เป็นกิจกรรมเพื่อสบืทอดประเพณีอันดีงาม 

  - การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

- พิธีการขอขมาพระแม่คงคา 

- การประกวดนางนพมาศ นางฟ้าจ าแลงและกระทงเล็ก 

- นิทรรศการและงานแสดง 

- ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า 

- อ านวยความสะดวกในการจราจรและรักษาความปลอดภัย 

- เครื่องเสียงที่ใช้ในการแสดง 

- การออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา 

- การจัดเตรียมพิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

- ภาพรวมของการจัดงาน 

- เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรว่มงานวันลอยกระทง 2558 

เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผล 

เกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ได้จากข้อค าถามแต่ละข้อจะใช้จุดทศนิยม

เพียง 2 ต าแหน่ง โดยผูว้ิจัยได้ก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายตามเกณฑข์อง (ประคอง กรรณสูตร, 2542) 

  4.50 – 5.00 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 

 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามได้ค่าสถิต ิดังนี้ 

  สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 1.1 ค่าเฉลี่ย หาได้จากสูตร 

   = 
 

 
 

   

เมื่อ      แทน ค่าเฉลี่ย 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทนจ านวนคนทั้งหมด 

1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้จากสูตร 

S.D. 
           

      
 

   

เมื่อ    S.D.แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

     N แทนจ านวนคนทั้งหมด 
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บทที่ 3 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

ผูว้ิจัยวิเคราะหข์้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

     แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D.แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนกตามตามเพศ 

 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 55 36.60 

หญิง 95 63.40 

รวม 150 100 

  

 ผลการตอบแทนสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนก

ตามตามเพศ พบว่ามีเพศหญิงมากที่สุด เพศหญิงมีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40   

และเพศชาย มีจ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.60 

 

 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผูเ้ข้าร่วมงานลอยกระทง 2558 จ าแนกตามตามสถานะ 

 

สถานะ จ านวนคน ร้อยละ 

บุคลากร 38 25.30 

นักศึกษา 100 66.60 

บุคคลทั่วไป 12 8.10 

รวม 150 100 

  

 ผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนก

ตามตามสถานะ พบว่ามีนักศึกษามากที่สุด คือ 100 คนคิดเป็นร้อยละ 66.60 รองลงมาคือ 

บุคลากร  จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 25.30 รองลงมา คือบุคคลทั่วไป มีจ านวน 1 คน    

คิดเป็นรอ้ยละ 8.10 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 

 

ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนกตามรายการ 

 

ที่ รายการ    SD. การแปลผล 

1 เป็นกิจกรรมเพื่อสบืทอดประเพณีอันดงีาม 4.55 0.54 มากที่สุด 

2 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 3.90 0.88 มาก 

3  พธีิการขอขมาพระแม่คงคา 4.20 0.82 มาก 

4 การประกวดนางนพมาศ นางฟา้จ าแลงและกระทงเล็ก 4.17 0.81 มาก 

5 นทิรรศการและงานแสดง 4.07 0.90 มาก 

6 ความสะอาดบริเวณงานและหอ้งน้ า 3.16 1.06 มาก 

7 อ านวยความสะดวกในการจราจรและรักษาความปลอดภัย 3.90 0.88 มาก 

8 เครื่องเสียงท่ีใชใ้นการแสดง 4.03 0.81 มาก 

9 การออกรา้นขายสนิค้าของนักศึกษา 4.10 0.82 มาก 

10 การจัดเตรียมพธีิการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 3.99 0.77 มาก 

11 ภาพรวมของการจัดงาน 4.09 0.70 มาก 

12  เป็นกิจกรรมท่ีควรมตีอ่เนื่อง 4.31 0.79 มาก 

รวม (ค่าเฉลี่ย) 4.04 0.81 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนกตาม

รายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจระดับมาก  (  = 4.04) 

ความพึงพอใจ มากที่สุดคือ เป็นกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม มีระดับความพอใจ 

มากที่สุด (  =4.55)  รองลงมาคือ เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง มีระดับความพึงพอใจมาก 

(  =4.31) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า มีระดับความ 

พึงพอใจปานกลาง (  = 3.16)  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. หอ้งน้ าเก่าสกปรก และมีจ านวนน้อย 

2. ความสะว่างของบริเวณการจัดงานไม่เพียงพอควรมกีารเพิ่มหลอดไฟ 

3. เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้ได้รว่มอนุรักษ์ประเพณีไทย 

4. ประทับใจการประกวดนางฟ้าจ าแลงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมงานเป็นอย่าง

มากอยากใหจ้ัดขึน้ทุกปี 

5. เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดต่อเนื่องเพราะท าให้ เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน

มหาวิทยาลัย 

6. ควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้เพียงพอและกระจายให้ทั่วบริเวณงานเพื่อเพิ่มความ

สะดวกให้ผู้มาเที่ยวงาน เนื่องจากมีร้านจ าหน่ายสินค้าบริโภคจ านวนมากเมื่อทานเสร็จแล้วหา

ที่ทิ้งขยะล าบากจนบางคนทิ้งเกลื่อนกลาดท าให้เกิดความสกปรกในบริเวณงาน 
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บทที่ 4 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

  

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558  

สรุปผล  

 การสรุปผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 ส่วนเพศชายมีจ านวน 55 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.60 ด้านสถานะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.60 รองลงมาคือ บุคลากร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และบุคคลทั่วไป จ านวน 

12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.10  

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม : จ านวนคนสูงสุด 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  : จ านวนคนสูงสุด 

95 คน 

100 คน 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

เพศ : หญิง สถานะ : นกัศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 จ าแนกตามรายการพบว่า

ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจระดับมาก (  = 4.04) ความพึงพอใจ 

มากที่สุดคือ เป็นกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม มีระดับความพอใจมากที่สุด 

(  =4.55) รองลงมาคือ เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง มีระดับความพึงพอใจมาก (  =4.31)  

ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า มีระดับความพึงพอใจ      

ปานกลาง (  = 3.16) ตามล าดับ 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผู้รว่มงานวันลอยกระทง 2558 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 
เป็นกจิกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีอัน

ดีงาม 
การประชาสัมพันธก์ารจัดงาน 

 พิธกีารขอขมาพระแมค่งคา 

การประกวดนางนพมาศ นางฟ้า

จ าแลงและกระทงเล็ก 
นิทรรศการและงานแสดง 

ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า 

อ านวยความสะดวกในการจราจร

และรักษาความปลอดภัย 
เคร่ืองเสียงที่ใช้ในการแสดง 

การออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา 

การจัดเตรียมพิธีการและรูปแบบ

การจัดกิจกรรม 
ภาพรวมของการจัดงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมงานวันลอยกระทง 2558 

4.55 

3.90 
4.20 4.17 4.07 

3.16 

3.90 4.03 3.99 
4.10 4.09 

4.31 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. หอ้งน้ าเก่าสกปรก และมีจ านวนน้อย 

2. ความสะว่างของบริเวณการจัดงานไม่เพียงพอควรมกีารเพิ่มหลอดไฟ 

3. เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้ได้รว่มอนุรักษ์ประเพณีไทย 

4. ประทับใจการประกวดนางฟ้าจ าแลงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมงานเป็นอย่าง

มากอยากใหจ้ัดขึน้ทุกปี 

5. เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดต่อเนื่องเพราะท าให้ เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน

มหาวิทยาลัย 

6. ควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้เพียงพอและกระจายให้ทั่วบริเวณงานเพื่อเพิ่มความ

สะดวกให้ผู้มาเที่ยวงาน เนื่องจากมีร้านจ าหน่ายสินค้าบริโภคจ านวนมากเมื่อทานเสร็จแล้วหา

ที่ทิ้งขยะล าบากจนบางคนทิ้งเกลื่อนกลาดท าให้เกิดความสกปรกในบริเวณงาน 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานวันลอยกระทง 2558 มีวัตถุประสงค์  

เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันลอยกระทง 2558 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ หนองน้ าศรีวิชัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้ที่มาร่วมงาน  

จ านวน 150 ชุด   

ผลการรวบรวมข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง 

2558 จ าแนกตามรายการพบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจระดับ

มาก (  = 4.04) ความพึงพอใจ มากที่สุดคือ เป็นกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม มีระดับ

ความพอใจมากที่สุด (  =4.55) รองลงมาคือ เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง มีระดับความ      

พึงพอใจมาก (  =4.31) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความสะอาดบริเวณงานและห้องน้ า  

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (  = 3.16) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดงานลอยกระทง 2558                              

และร่วมลอยกระทงพรอ้มทั้งคณะผูบ้ริหาร 

 



 
 

 
 

 
 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 



 
 

 
 

 
 

ภาพการออกร้านของนักศึกษา 



 
 

 
 

 
 

ภาพการเก็บข้อมูลผูม้าร่วมงานวันลอยกระทง 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ                         ชาย        หญิง  
 
2.  สถานะ                    บุคลากร                 นักศึกษา             บุคคลทั่วไป 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  

 

หัวข้อที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 .เป็นกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม      
2. การประชาสมัพันธ์การจดังาน      
3. พิธีการขอขมาพระแม่คงคา      
4.การประกวดนางนพมาศ นางฟ้าจ าแลงและกระทงเล็ก      

5. นิทรรศการและงานแสดง      

6. ความสะอาดบริเวณงานและหอ้งน  า      
7 อ านวยความสะดวกในการจราจรและรักษาความ
ปลอดภัย 

     

8.  เครื่องเสียงท่ีใช้ในการแสดง      
9. การออกร้านขายสินคา้ของนักศึกษา      
10. การจัดเตรียมพิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรม      
11. ภาพรวมของการจัดงาน      

12. เป็นกิจกรรมที่ควรมีต่อเนื่อง      

ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 



ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี  

 

 



        งานวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

SSKRU 
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