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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

เผยแพร�ศิลปะการแสดงในขบวนแห�งานไหมนานาชาติ จังหวัด
ขอนแก�น ประจําป# 2559 

 

17 กมุภาพนัธ, 2560 
ณ ศาลากลาง จังหวดัขอนแก�น 

 
 

  

  
 

 
จัดทําโดย 

ศนูย,ศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
2559 
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บทสรุปผู6บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  เผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 
ผู6จัดทํา  ศูนย'ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป#ที่พิมพ, 2559 
 
ผลการประเมินสรุปได6ดังน้ี 
 

1. ข6อมูลทั่วไป 
          สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 พบว
า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป4นเพศหญิง จํานวน 182 คน 
(ร2อยละ 70.3) และเพศชาย จํานวน 77 คน (ร2อยละ 29.7) อาชีพนักศึกษา จํานวน 207 คน (ร2อยละ 79.9) 
รองลงมา อาจารย' จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และเจ2าหน2าที่ 20 (ร2อยละ 7.7) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 222 คน (ร2อยละ 85.7) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน (ร2อยละ 1.9) 
 

2. ความพึงพอใจ 
    ผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 มี

ความพึงพอใจในการเข2าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ (x�=3.79) เมื่อพิจารณาในรายข2อ 
พบว
า ข2อที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป4นประโยชน' และสอดคล2องตรงตามความ

ต2องการของสังคมปDจจุบัน  (x�=4.06) รองลงมาได2แก
 มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'โครงการให2ทราบ

ล
วงหน2า (x�=4.01) ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให2เหมาะสมกับ

สถานการณ'ได2  (x�=3.94) กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย (x�=3.85) และข2อที่มี

ความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.61) 
จากผลการประเมินโครงการในครั้งน้ี มีข2อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการคร้ังต
อไป คือ ควรมีการ

อํานวยความสะดวกในเรื่องรถรับส
งบุคคลากรและนักศึกษาให2เพียงพอในช
วงเลิกกิจกรรม 
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สารบัญ 
หน6า 

บทสรุปผู2บริหาร                   ก 
สารบัญ                    ข 
สารบัญตาราง                   ค 
บทที่ 1 บทนํา                   1 

1. โครงการ                  1 
2. หลักการและเหตุผล                 1 
3. วัตถุประสงค'                  1 
4. ความสอดคล2อง                 1 
5. ผู2เสนอโครงการ                 1 
6. เปHาหมายการดําเนินการ                2 
7. ผลท่ีคาดว
าจะได2รับ                 2 
8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ               3 
9. สถานที่ดําเนินการ                 3 

          10. งบประมาณที่ใช2จ
าย                 3 
11. ประเภทของโครงการ                 5 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน                 6 
บทที่ 3 ผลการประเมินโครงการ                  9 

1. ข2อมูลท่ัวไป                 10 
2. ระดับความพึงพอใจต
อการจัดโครงการ              11 

บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน และข6อเสนอแนะ              13 
1. สรุปผลการประเมิน                13 
2. ข2อเสนอแนะ                 14 

ภาคผนวก                  15 
 
 
 
 
 

ข 
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สารบัญตาราง 
 

หน6า 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุ
มตัวอย
าง               9 
ตารางที่ 2 ข2อมูลท่ัวไปของผู2ตอบแบบสอบถาม (n=259)            10 
ตารางที่ 3  ตารางค
าเฉล่ียและส
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็น          11 

ของผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ 
โดยรวมและรายด2าน (n=259)     
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. โครงการ เผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะการแสดงเป4นสัญลักษณ'ของวัฒนธรรมอีกอย
างหน่ึง ซึ่งเป4นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลปL การ
แสดงเหล
าน้ีช
วยจรรโลงจิตใจมนุษย'มายาวนาน สร2างความรื่นเริงหรรษา บ
งบอกถึงเช้ือชาติวัฒนธรรมเป4นอย
างดี 

ในช
วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป#  ทางจังหวัดขอนแก
น จะมีเทศกาลที่ช่ือว
า “เทศกาลไหมขอนแก
น” 
ประจําป#เกิดข้ึน และในป# 2559 น้ี ทางจังหวัดขอนแก
นได2เล่ือนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก
น จากเดิมวันที่  29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม   เป4นวันที่ 17 กุมภาพันธ' - 
28 กุมภาพันธ' 2560 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก
น  
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได2รับผิดชอบจัดขบวนแห
เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก
น เป4นประจําทุกป#เรื่อยมา และในป#การศึกษา 2559 น้ี ศูนย'ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได2จัดขบวนนาฏศิลปL และขบวนนักศึกษาเข2าร
วมในขบวนแห
 โดยมีผู2ร
วมขบวนประมาณ 
264 คน เพื่อเผยแพร
ศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให2สังคมได2ช่ืนชม และภูมิใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยต
อไป 
 
3. วัตถุประสงค, 
     เพื่อเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 
 
4. ความสอดคล6อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร, : เป4นสถาบันในการอนุรักษ' ส
งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท2องถ่ิน 

เปAาประสงค,หลัก : มีการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท2องถ่ิน 
เปAาประสงค,เชิงยุทธศาสตร, : ศูนย'ศิลปวัฒนธรรมเป4นผู2นําด2านการส
งเสริม พัฒนา และอนุรักษ'

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท2องถ่ิน 
 กลยุทธ, ที่ 1 : ส
งเสริม พัฒนา และอนุรักษ'ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท2องถ่ิน 
 แผนงาน ที่ 2 : พัฒนาและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปDญญาท2องถ่ิน 
 
5. ผู6เสนอโครงการ รองศาสตราจารย'สําเร็จ  คําโมง 
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6. เปAาหมายการดําเนินการ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข2าร
วมกิจกรรมไม
น2อยกว
า 
ร2อยละ 80 ของผู2เข2าร
วมทั้งหมด จํานวน 264 คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข2าร
วม
กิจกรรมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 ไม
น2อยกว
าร2อย
ละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว�าจะได6รับ 
     7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัด
ขอนแก
น ประจําป# 2559 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได2ส
งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ' สืบสาน และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมอย
างครบวงจร 
     7.3 นักศึกษาได2ซึมซับประเพณีงานไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 ท่ีเป4นประเพณี
เทศกาลของจังหวัดขอนแก
น และสามารออกไปใช2ชีวิตในสังคมด2วยความรู2ความเข2าใจในด2านประเพณีและเทศกาล
ที่สําคัญของชาติต
อไป 
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8. วิธีดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ลําดั
บที่ 

รายการกิจกรรม 

ระยะเวลา   
มกราคม 2560 กุมภาพันธ, 2560 

สัป
ดา

ห,ที่
 1

 

สัป
ดา

ห,ที่
 2

 

สัป
ดา

ห,ที่
 3

 

สัป
ดา

ห,ที่
 4

 

สัป
ดา

ห,ที่
 1

 

สัป
ดา

ห,ที่
 2

 

สัป
ดา

ห,ที่
 3

 

สัป
ดา

ห,ที่
 4

 

1 เขียนโครงการขออนุมัติ         
2 สํารวจข2อมูลอุปกรณ'ในการจัด

กิจกรรม 
        

3 วางแผนและดําเนินการ         
4 ประชาสัมพันธ'ให2บุคลากรและ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯได2รับทราบ
และเข2าร
วมกิจกรรม 

        

5 ดําเนินกิจกรรม         
6 ประเมินผลเขียนรายงาน         

 
9. สถานที่ดําเนินงานกิจกรรม 

ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก
น 

 
10. งบประมาณในการดําเนินการ 
 
ลําดับ รายการ ค�าเช�า/หน�วย รายจ�าย 

1. ค�าเช�าเส้ือผ6าและเคร่ืองประดับ 
 1.1 ค
าเช
าชุดถือปHายมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ๆ ชุด ละ 1,000 บ. 2,000 

1.2 ค
าเช
าชุดถือปHายพระบรมฉายาลักษณ' จํานวน 2 คน ๆ ชุด ละ 1,000 บ. 2,000 
1.3 ค
าเช
าชุดถือพานพุ
ม จํานวน 2 คน ๆ ชุด ละ 1,000 บ. 2,000 

1.4 ค
าเช
าชุดปHายศูนย'ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน ๆ ชุด ละ 1,000 บ. 2,000  
1.5 ค
าเช
าชุด และเครื่องประดับนาฏศิลปL จํานวน 16 คน 
      ชุดเส้ือผ6า 
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     - ผ2าถุง 16 ผืน ๆ ละ 250 บ. 4,000 
     - เกาะอก 12 ตัว ๆ ละ 200 บ. 2,400 
     - เส้ือ 16 ตัว ๆ ละ 250 บ. 4,000 

       เคร่ืองประดับ   
     - กําไรแขน 16 ชุด ๆ ละ 50 บ. 800 
     - ต
างหู 12 คู
 ๆ ละ 50 บ. 600 
     - สร2อยคอ 16 เส2น ๆ ละ 150 บ. 2,400 

     - เข็มขัด 16 เส2น ๆ ละ 150 บ. 2,400 
     - ชุดชฎา 12 หัว ๆ ละ 350 บ. 4,200 

รวม 28,800 
2. ค�าซื้ออุปกรณ,ประกอบการแสดง   
      - ร
มกระดาษสา 8 อัน ๆ ละ 300 บ. 2,400 

     - พัด 8  อัน ๆ ละ 300 บ. 2,400 
     - ผ2า สีขาว สีดํา 10 เมตร 2 ผืน ๆ ละ 50 บ.  1,000 
     - ธงชาติ เบอร' 30 (3X4.5 ม.) 1,000  
     - ตุง  4 อัน ๆ 200 800 

รวม 7,600 
3. ค�าจัดทํารถขบวนแห� เหมาจ�าย  
 3.1 ค
าจ2าง ผ2าประดับรถ เหมาจ
าย 10,000 

3.4 ไวนิล พระบรมฉายลักษณ' ร.10 พร2อม
รูปเสด็จประกอบพระกรณียกิจ 

ขนาด 2.60 ม.X 6.70 ม. พร2อมท้ังค
าจ2าง
ออกแบบ 

1,900 

3.5 ไวนิล พระบรมฉายลักษณ' ร.9 พร2อม
รูปเสด็จประกอบพระกรณียกิจ 

ขนาด 2.60 ม.X 6.70 ม. พร2อมท้ังค
าจ2าง
ออกแบบ 

1,900 

3.6 ค
าทํากรอบเหล็กสําหรับยึดพระบรมรูป  
ร.9 และ ร.10 

ขนาด 2.60 ม.X 6.70 ม.  
เหมาจ
าย 

5,200 

3.7 สัปทน กางประดับพระรูป 1 องค' 1,900 
3.9 ค
าเช
าเครื่องปDXนไฟ 1 เครื่อง 1,000 

3.10 ค
าเช้ือเพลิงรถยนต'  1,000 
รวม 27,900 

  71,000 
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11. ประเภทของโครงการ 
เกณฑ,มาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา 
 กิจกรรมวิชาการ      กิจกรรมกีฬาหรือส
งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน'หรือรักษาส่ิงแวดล2อม  กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมส
งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) 
ด2านคุณธรรม จริยธรรม  ด2านความรู2  ด2านทักษะทางปDญญา 

  ด2านทักษะความสัมพันธ'ระหว
างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ด2านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการส�งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 

ด2านการส
งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
  ด2านส
งเสริมให2มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป4นไทย (Decency) 
  ด2านการสร2างภูมิคุ2มกันจากยาเสพติด (Drug-Free) 
 
เคร่ืองมือที่ใช6ในการสรุปผล/ประเมินโครงการ/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปAาหมายและตัวช้ีวัด 
แบบประเมิน     1.แบบประเมินผลโครงการ  
                    2. แบบประเมินเปAาหมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก                     เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช6ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลสําเร็จ    
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร'มการลงทะเบียน   
 แบบฟอร,มสมุดเย่ียมชมโครงการ 

อ่ืนๆ (ระบุ)  
 
 
 
 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 

 � 
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการดําเนินโครงการ 

 
 โครงการเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 เป4น
โครงการของศูนย'ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจัดในช
วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป#  ทางจังหวัดขอนแก
น จะมีเทศกาลท่ี
ช่ือว
า “เทศกาลไหมขอนแก
น” ประจําป#เกิดข้ึน และในป# 2559 น้ี ทางจังหวัดขอนแก
นได2เล่ือนการจัดงานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก
น จากเดิมวันท่ี  29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม   
เป4นวันที่ 17 กุมภาพันธ' - 28 กุมภาพันธ' 2560 สถานท่ีจัดงาน ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก
น  
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได2รับผิดชอบจัดขบวนแห
เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก
น เป4นประจําทุกป#เรื่อยมา และในป#การศึกษา 2559 น้ี ศูนย'ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได2จัดขบวนนาฏศิลปL และขบวนนักศึกษาเข2าร
วมในขบวนแห
 โดยมีผู2ร
วมขบวนประมาณ 
264 คน เพื่อเผยแพร
ศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให2สังคมได2ช่ืนชม และภูมิใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยต
อไป 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 

2559 ผู2ประเมินมี ข้ันตอนการวิเคราะห'ข2อมูลคือ ข2อมูลจากแบบสอบถามส
วนที่ 1 ซ่ึงเป4นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได2นํามาวิเคราะห' โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค
าร2อยละ (Percentage) 
ข2อมูลจากแบบสอบถามส
วนท่ี 2 ซึ่งเป4นคําถามแบบมาตราส
วนประมาณค
า (Rating Scale) ได2นํามาวิเคราะห' 

โดยหาค
าเฉล่ีย (Mean :x�) และค
าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

เกณฑ'การแปลความหมายค
าเฉล่ีย (x�) (ทิพยา  กิจวิจารณ',  2552) 
ค
าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   มากที่สุด 
ค
าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   มาก 
ค
าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ   ปานกลาง 
ค
าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ    น2อย 
ค
าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับ    น2อยมาก 

 
ประชากรที่ใช6ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช2ในการศึกษา คือ ผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัด
ขอนแก
น ประจําป# 2559 จํานวน 259 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุ
มตัวอย
าง  
 

สถานภาพ  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
นักศึกษา  207 
อาจารย'  32 
เจ2าหน2าท่ี  20 

รวม  259 
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ผู2ประเมินได2เสนอผลการประเมิน โดยแบ
งเป4น 1 ตอน 2 ส
วน ดังน้ี 
ส
วนที่ 1 สอบถามข2อมูลทั่วไปของผู2ตอบแบบสอบถาม 
ส
วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัด

ขอนแก
น ประจําป# 2559 
 

ซึ่งจะได2นําเสนอผลการประเมินดังน้ี 
 
1. ข6อมูลทั่วไป 
 

ส�วนที่ 1 ข6อมูลทั่วไปของผู6ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2 ข2อมูลทั่วไปของผู2ตอบแบบสอบถาม (n=259) 
 

ตัวแปร จํานวน ร6อยละ 
เพศ   
หญิง 182 70.3 
ชาย 77 29.7 
สถานภาพ   
นักศึกษา 207 79.9 
อาจารย' 32 12.4 
เจ2าหน2าท่ี 20 7.7 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 222 85.7 
ปริญญาโท 32 12.4 
ปริญญาเอก 5 1.9 

 
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 พบว
า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป4นเพศหญิง จํานวน 182 คน 
(ร2อยละ 70.3) และเพศชาย จํานวน 77 คน (ร2อยละ 29.7) อาชีพนักศึกษา จํานวน 207 คน (ร2อยละ 79.9) 
รองลงมา อาจารย' จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และเจ2าหน2าที่ 20 (ร2อยละ 7.7) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ใน



11 
 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 222 คน (ร2อยละ 85.7) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน (ร2อยละ 1.9)  
 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส�วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

 

ตารางที่ 3 ตารางค
าเฉล่ียและส
วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดง 
     ในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 เป4นมหาวิทยาลัยโดยรวม  
     และรายด2าน (n=259) 
 

การประเมินผู2เข2าร
วมเผยแพร

ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 

ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D ความหมาย ลําดับท่ี 

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการ
ให2บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให2
เหมาะสมกับสถานการณ'ได2 

3.94 1.26 มาก 3 

2. ได2รับความรู2 หรือประโยชน'จาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 

3.72 1.32 มาก 6 

3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรม
อย
างชัดเจน 

3.61 1.37 มาก 10 

4. สถานที่สําหรับการให2บริการมีความ
เหมาะสม 

3.61 1.35 มาก 9 

5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

3.62 1.37 มาก 8 

6. สามารถนําความรู2จากการเข2าร
วม
กิจกรรมไปใช2ร
วมกับชีวิตประจําวัน 

3.70 1.34 มาก 7 

7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม 
และจริยธรรมด2วย 

3.85 1.34 มาก 4 

8. ผู2รับผิดชอบกิจกรรมมีการให2บริการที่ดี 3.80 1.26 มาก 5 
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9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'
โครงการให2ทราบล
วงหน2า 

4.01 1.21 มาก 2 

10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป4นประโยชน' 
และสอดคล2องตรงตามความต2องการของ
สังคมปDจจุบัน 

4.06 1.09 มาก 1 

โดยรวม 3.79 .56 มาก - 

   
  จากตารางท่ี 3 แสดงให2เห็นว
าผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัด
ขอนแก
น ประจําป# 2559 มีความพึงพอใจในการเข2าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ 

(x�=3.79) เมื่อพิจารณาในรายข2อ พบว
า ข2อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป4นประโยชน' 

และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปDจจุบัน  (x�=4.06) รองลงมาได2แก
 มีการประสานงานและ

ประชาสัมพันธ'โครงการให2ทราบล
วงหน2า (x�=4.01) ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ
น

สามารถปรับให2เหมาะสมกับสถานการณ'ได2  (x�=3.94) กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม

ด2วย (x�=3.85) และข2อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.61) 
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บทที ่4 
สรุปผลการประเมินและข6อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องน้ีเป4นการประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 ใช2กลุ
มตัวอย
างในการศึกษาทั้งส้ิน 259 คน ประกอบด2วย นักศึกษา 207 คน 
อาจารย' 32 คน เจ2าหน2าที่ 20 คน ในการประเมินคร้ังน้ี ผู2วิจัยใช2ข2อมูลจากแบบสอบถามส
วนที่ 1 ซ่ึงเป4นคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได2นํามาวิเคราะห' โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค
าร2อยละ 
(Percentage) ข2อมูลจากแบบสอบถามส
วนท่ี 2 ซึ่งเป4นคําถามแบบมาตราส
วนประมาณค
า (Rating Scale) ได2

นํามาวิเคราะห' โดยหาค
าเฉล่ีย (Mean :x�) และค
าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 
2559 ได2ผลดังน้ี 

การประเมินโครงการครั้งน้ี ได2มีการแจกแบบสอบถามด2วยวิธีการสุ
มกลุ
มตัวอย
าง จํานวนท้ังหมด 50 ชุด 
และได2รับแบบสอบถามกลับคืน 50 ชุด เน้ือหาท่ีใช2ในการสอบถามผู2เข2าร
วมกิจกรรม เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 โดยสร2างจาก
ประเด็นด2านความพึงพอใจ 10 ข2อ ดังน้ี  

1. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ
นสามารถปรับให2เหมาะสมกับสถานการณ'ได2 
2. ได2รับความรู2 หรือประโยชน'จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน 
3. มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน 
4. สถานที่สําหรับการให2บริการมีความเหมาะสม 
5. เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
6. สามารถนําความรู2จากการเข2าร
วมกิจกรรมไปใช2ร
วมกับชีวิตประจําวัน 
7. กิจกรรมท่ีปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมด2วย 
8. ผู2รับผิดชอบกิจกรรมมีการให2บริการที่ดี 
9. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ'โครงการให2ทราบล
วงหน2า 
10. กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป4นประโยชน' และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปDจจุบัน 

  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก
น ประจําป# 2559 พบว
า ผู2ให2ข2อมูลและทําแบบประเมินส
วนใหญ
เป4นเพศหญิง จํานวน 182 คน 
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(ร2อยละ 70.3) และเพศชาย จํานวน 77 คน (ร2อยละ 29.7) อาชีพนักศึกษา จํานวน 207 คน (ร2อยละ 79.9) 
รองลงมา อาจารย' จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และเจ2าหน2าที่ 20 (ร2อยละ 7.7) ระดับการศึกษา ส
วนใหญ
อยู
ใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 222 คน (ร2อยละ 85.7) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จํานวน 32 คน (ร2อยละ 12.4) และ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน (ร2อยละ 1.9) 

ผลการประเมินครั้งน้ี พบว
า ผู2เข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัด
ขอนแก
น ประจําป# 2559 มีความพึงพอใจในการเข2าร
วมกิจกรรมอยู
ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข2อ 

(x�=3.79) เมื่อพิจารณาในรายข2อ พบว
า ข2อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมมีเน้ือหาสาระท่ีเป4นประโยชน' 

และสอดคล2องตรงตามความต2องการของสังคมปDจจุบัน  (x�=4.06) รองลงมาได2แก
 มีการประสานงานและ

ประชาสัมพันธ'โครงการให2ทราบล
วงหน2า (x�=4.01) ข้ันตอนการจัดกิจกรรม หรือการให2บริการมีความยืดหยุ
น

สามารถปรับให2เหมาะสมกับสถานการณ'ได2  (x�=3.94) กิจกรรมที่ปฏิบัติมีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม

ด2วย (x�=3.85) และข2อที่มีความคิดเห็นตํ่าสุด คือ มีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมอย
างชัดเจน (x�=3.61) 
 
2. ข6อเสนอแนะ 

2.1 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปTด 
 1) ควรมีคําแนะนําอธิบายในการจัดกิจกรรมให2ผู2เข2าร
วมกิจกรรมทราบชัดเจนย่ิงข้ึน 

  2) ควรมีการแจ2งเวลาให2ผู2เข2าร
วมกิจกรรมทราบอย
างชัดเจน  
2.2 ข6อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปTด 

  ผู2เข2าร
วมเข2าร
วมเผยแพร
ศิลปะการแสดงในขบวนแห
งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก
น มี
ข2อเสนอแนะ คือ ควรมีการอํานวยความสะดวกในเรื่องรถรับส
งบุคคลากรและนักศึกษาให2เพียงพอในช
วงเลิก
กิจกรรม  
 


