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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  เผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ผู้จัดท า  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่พิมพ ์ 2558 
 
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน   
(ร้อยละ 82.3) และเพศชาย จ านวน 14 คน (ร้อยละ 17.7) อาชีพนักศึกษา จ านวน 60 คน (ร้อยละ 75.9) 
รองลงมา อาจารย์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.9) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 15.2) ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 82.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 12 คน       
(ร้อยละ 15.2) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) 
 

2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=3.74)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ  ประเด็นด้านบทร้อง        
( ̅=3.86) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=3.86) ประเด็นด้านผู้แสดง      
( ̅=3.77) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=3.62) 
  จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป คือ ควรปรับ
รูปแบบขบวนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น และเพิ่มจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมขบวนให้มากขึ้นด้วย 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง                8 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=79)             9 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 โดยรวมและรายด้าน (n=79)          10 

ตารางท่ี 4  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 ประเด็นด้านกระบวนการ  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=79)              11 

ตารางท่ี 5  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 ประเด็นด้านผู้แสดง (n=79)           12 

ตารางท่ี 6  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 ประเด็นด้านรูปแบบในการนาเสนอ (n=79)         13 

ตารางท่ี 7  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 ประเด็นด้านคุณภาพ (n=79)          14 

ตารางท่ี 8  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ  
จังหวัดขอนแก่น ประจาป ี2558 ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=79)         15
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. โครงการ เผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลป์ การ
แสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเช้ือชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี ท่ีจังหวัดขอนแก่น จะมีเทศกาลท่ีช่ือว่า “เทศกาลไหมขอนแก่น”
ประจ าปีขึ้นและในปี 2558 นี้ ทางจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น เน้นการยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมสู่ความเป็นนานาชาติโดยจังหวัดขอนแก่นได้เชิญ
กลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong SubregionEconomic Cooperation) ซึ่งเป็นกลุ่มความ
ร่วมมือท่ีมีพื้นฐานทางทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกันและน ากิจกรรมท่ีหลากหลาย
เข้ามาเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 
2558 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผิดชอบจัดขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี 2558 ท่ีได้ปฏิบัติเป็นประจ าทุกปีเรื่อยมาและ ภายในขบวนแห่ท่ีจัดจัดท าในปีนี้
ประกอบด้วย ขบวนนาฏศิลป์ และขบวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่างๆ  โดยมีผู้ร่วมขบวนเซิ้ง 79 คน แต่ง
กายแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านอีสานท้ังขบวน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
 
5. ผู้เสนอโครงการ   รองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
 
6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ    
80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 79 คน   
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    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักศึกษาและบุคคลากรได้เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2558 
    7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
    7.3 นักศึกษาได้ซึมซับประเพณีของจังหวัดและออกไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยความรู้ความเข้าใจในด้านประเพณี   
ท่ีส 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 ปฏิบัติงานตามก าหนด         
5 ปฏิบัติงานให้เสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด         
6 รายงานและประเมินผล         
 
9. สถานที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
 
10. งบประมาณที่ใช้จ่าย 
 
ล าดับ รายการ ค่าเช่า/หน่วย รายจ่าย 

1. ค่าเช่าเสื้อผา้และเคร่ืองประดับ 
 1.1 ค่าเช่าชุดถือป้ายมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  5,000 

1.2 ค่าเช่าชุดถือป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 2 คน  5,000 
1.3 ค่าเช่าชุดถือพาน จ านวน 6 คน  9,000 
1.4 ค่าเช่าชุดป้ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 คน   5,000  
1.5 ค่าเช่าชุดและเครื่องประดับนาฏศิลป ์ จ านวน 20 คน 10,000 
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2. ค่าซื้ออุปกรณ์ 
 ค่าท าป้ายมหาวิทยาลัย   10,000 

ค่าท าป้ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  2,000 
ค่าซื้อรูปพระบรมฉายลักษณ์  2,000 
ค่าประดับรถแห่  10,000 

3. ค่าจ้างรถแห่ 
 รถแห่เครื่องเสียง 1 คัน 8,000 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
นักศึกษา 40 คน ๆ 300 บ. 12,000 
บุคลากร 4 คน ๆ 500 บ. 2,000 

รวมเป็นเงิน 80,000 
 
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. แบบประเมินเปา้หมายและตัวชี้วัด 
          มีการประเมิน 
         1.  ประเมินจาก    เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
         2.  ประเมินจาก               เชิงปริมาณ                  เชิงคุณภาพ        
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล  

แบบประเมินกระบวนการ                    แบบประเมินผลส าเร็จ    
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบหนังสือตอบรับ                      แบบฟอร์มการลงทะเบียน   

 
 แบบฟอร์มสมุดเยี่ยมชมโครงการ 

อื่นๆ (ระบ)ุ  
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บทท่ี 2 
กิจกรรมและการด าเนินโครงการ 

 
 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้

รับผิดชอบจัดขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2558 ดังเช่นเคยท่ีได้
ปฏิบัติมาเป็นประจ าทุกปี  โดยภายในขบวนแห่ท่ีจัดจัดท าในปีนี้ ประกอบด้วย ขบวนนาฏศิลป์ และขบวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่าง ๆ  โดยมีผู้ร่วมขบวนเซิ้ง 79 คน มีการแต่งกายแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านอีสานท้ังขบวน 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 

2558 ผู้ประเมินได้มี ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (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 เผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2558 จ านวน 79 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา 60 
อาจารย์ 7 
เจ้าหน้าท่ี 12 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
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ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=79) 
 

ตัวแปร  จ านวน  ร้อยละ 
เพศ     
ชาย  14  17.7 
หญิง  65  82.3 
สถานภาพ     
นักศึกษา  60  75.9 
อาจารย์  7  8.9 
เจ้าหน้าท่ี  12  15.2 
การศึกษา     
ปริญญาตรี  65  82.0 
ปริญญาโท  12  15.2 
ปริญญาเอก  2  2.5 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
65 คน (ร้อยละ 82.3) และเพศชาย จ านวน 14 คน (ร้อยและ 17.7) อาชีพนัก ศึกษา จ านวน 60 คน            
(ร้อยละ 75.9) รองลงมา อาจารย์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.9) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 15.2) 
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 82.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 15.2) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 โดยรวมและรายด้าน (n=79) 
 

การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

3.86 .38 มาก 2 

2. ประเด็นด้านผู้แสดง 3.77 .34 มาก 3 
3. ประเด็นด้านบทร้อง 3.86 .36 มาก 1 
4. ประเด็นด้านดนตรี 3.62 .42 มาก 4 

โดยรวม 3.74 .19 มาก - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=3.74)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ  ประเด็นด้านบทร้อง          
( ̅=3.86) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=3.86) ประเด็นด้านผู้แสดง      
( ̅=3.77) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=3.62) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ประเด็นด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=79) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 3.94 .79 มาก 2 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

3.94 .76 มาก 1 

3. มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.86 .90 มาก 3 

4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

3.79 .82 มาก 4 

5.ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

3.77 .89 มาก 5 

โดยรวม 3.86 .38 มาก - 
 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากโดย
ภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.86) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการจัด
กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน ( ̅=3.94) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ( ̅=3.94) มีการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( ̅=3.86) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ( ̅=3.79) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ได้รับความรู้และ
เพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅=3.77) 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ประเด็นด้านผู้แสดง (n=79) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ด้านผู้แสดง 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. รูปแบบการแสดงเหมาะสม 3.78 .87 มาก 3 
2. การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม 3.72 .83 มาก 4 
3. ความงามของนาฏศิลป์ 3.72 .86 มาก 5 
4.ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม 3.83 .70 มาก 1 
5.จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม 3.83 .80 มาก 2 

โดยรวม 3.77 .34 มาก - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ         
( ̅=3.77) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม          
( ̅=3.83) รองลงมาได้แก่ จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม ( ̅=3.83) รูปแบบการแสดงเหมาะสม ( ̅=3.78) การ
แปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม ( ̅=3.72) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความงามของนาฏศิลป์      
( ̅ =3.72) 
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ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558  ประเด็นด้านรูปแบบในการ
น าเสนอ (n=79) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ด้านรูปแบบในการน าเสนอ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. เนื้อหาสาระของขบวนแห่ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมอีสาน 

3.79 .83 มาก 5 

2. เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความ
เหมาะสมตามยุค 

3.83 .82 มาก 4 

3. เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความ
น่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ี
ปฏิบัติยึดถือกันมา 

3.92 .81 มาก 1 

4. ขบวนนาฏศิลป์และขบวนแห่มี
องค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ 

3.87 .72 มาก 3 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่มีความ
เหมาะสม 

3.88 .71 มาก 2 

โดยรวม 3.68 .36 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านรูปแบบในการน าเสนออยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและใน
รายข้อ ( ̅=3.68) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความ
น่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา ( ̅=3.92) รองลงมาได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วมขบวน
แห่มีความเหมาะสม ( ̅=3.88) ขบวนนาฏศิลป์และขบวนแห่มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ ( ̅=3.87) เนื้อหาสาระของ
ขบวนแห่มีความเหมาะสมตามยุค ( ̅=3.83) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของขบวนแห่ถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมอีสาน ( ̅=3.79) 
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ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ประเด็นด้านคุณภาพ (n=79) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ด้านคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. มีความประทับใจในการเข้าร่วมชม
นาฏศิลป์ในขบวนแห่ 

3.82 1.00 มาก 1 

2. กิจกรรมจัดได้คุ้มกับเวลาท่ีท่านเฝ้าคอยดู 3.72 .91 มาก 2 
3. กิจกรรมช่วยอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

3.46 1.03 ปานกลาง 5 

4.กิจกรรมมีประโยชน์ต่อเยาวชน 3.54 .91 มาก 3 
5.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมชม
ขบวนแห่ไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 

3.54 .94 มาก 4 

โดยรวม 3.62 .42 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ      
( ̅=3.62) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีความประทับใจในการเข้าร่วมชม
นาฏศิลป์ในขบวนแห่ ( ̅=3.82) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมจัดได้คุ้มกับเวลาท่ีท่านเฝ้าคอยดู ( ̅=3.72) กิจกรรมมี
ประโยชน์ต่อเยาวชน ( ̅=3.54) สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมชมขบวนแห่ไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้
( ̅=3.54) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ กิจกรรมช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ( ̅=3.46) 
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ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ด้านความพึงพอใจในการรับ
บริการ (n=79) 

 
การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม

นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 

3.48 1.06 ปานกลาง 4 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการ
จัดการแสดง 

3.59 .87 มาก 3 

3. ความเหมาะสมด้านเวลา 3.81 .83 มาก 1 
4.การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

3.65 .86 มาก 2 

5.เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม 

3.46 1.09 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.60 .47 มาก - 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับมาก โดย
ภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=3.60) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือความเหมาะสม
ด้านเวลา ( ̅=3.81) รองลงมาได้แก่ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า  ( ̅=3.65)
ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง  ( ̅=3.59) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน ( ̅=3.48) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม ( ̅=3.46) 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน 79 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 60 คน อาจารย์
7คน เจ้าหน้าท่ี 12 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้
น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2558 ได้ผลดังนี้ 

การประเมินโครงการการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2558 จัดขึ้นวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การประเมิน
โครงการครั้งนี้ไ ด้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 100 ชุด และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 79 ชุด เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ชม
การแสดงโดยสร้างจาก ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านผู้แสดง ประเด็นด้านบท
ร้อง ประเด็นด้านดนตรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม      
2) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3) มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  5) ได้รับ
ความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

ประเด็นด้านผู้แสดง ประกอบด้วย 1) รูปแบบการแสดงเหมาะสม 2) การแปรแถวการแสดงมีความ
เหมาะสม 3) ความงามของนาฏศิลป์ 4) ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม 5) จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม 

ประเด็นด้านรูปแบบในการน าเสนอ ประกอบด้วย 1) เนื้อหาสาระของขบวนแห่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
อีสาน 2) เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความเหมาะสมตามยุค 3) เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความน่าเช่ือถือและ
ถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 4) ขบวนนาฏศิลป์และขบวนแห่มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์        
5) จ านวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่มีความเหมาะสม 

ประเด็นด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 1) มีความประทับใจในการเข้าร่วมชมนาฏศิลป์ในขบวนแห่          
2) กิจกรรมจัดได้คุ้มกับเวลาท่ีท่านเฝ้าคอยดู 3) กิจกรรมช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 4) กิจกรรม
มีประโยชน์ต่อเยาวชน 5) สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมชมขบวนแห่ไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 2) ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง 3) ความเหมาะสมด้านเวลา 4) การ
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ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 5) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตาม
ความต้องการของสังคม 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม
นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
65 คน (ร้อยละ 82.3) และเพศชาย จ านวน 14 คน (ร้อยละ 17.7) อาชีพนักศึกษา จ านวน 60 คน (ร้อยละ 75.9) 
รองลงมา อาจารย์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 8.9) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 15.2) ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 82.0) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 12 คน     
(ร้อยละ 15.2) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน (ร้อยละ2.5) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านบทร้อง รองลงมา
ได้แก่ ประเด็นด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านผู้แสดง และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด 
คือ ประเด็นด้านดนตรี  

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหม
นานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 ในรายข้อพบว่า 

1.1 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากโดย
ภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรง
กับวัตถุประสงค์การจัดงาน  รองลงมาได้แก่ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีการอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุก
ขั้นตอน  

1.2 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม  รองลงมาได้แก่
จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม รูปแบบการแสดงเหมาะสม การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม  และข้อท่ีมี
ความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความงามของนาฏศิลป์  

1.3 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านรูปแบบในการน าเสนออยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและใน
รายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความน่าเช่ือถือ
และถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา รองลงมาได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่มีความเหมาะสม 
ขบวนนาฏศิลป์และขบวนแห่มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของขบวนแห่มีความเหมาะสมตามยุค  และข้อ
ท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของขบวนแห่ถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน  

1.4 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  เมื่อ
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พิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีความประทับใจในการเข้าร่วมชมนาฏศิลป์ในขบวนแห่  
รองลงมาได้แก่ กิจกรรมจัดได้คุ้มกับเวลาท่ีท่านเฝ้าคอยดู กิจกรรมมีประโยชน์ต่อเยาวชน สามารถน าความรู้จาก
การเข้าร่วมชมขบวนแห่ไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ กิจกรรมช่วยอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

1.5 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับมาก โดย
ภาพรวมและในรายข้อ  เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมด้านเวลา  
รองลงมาได้แก่ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการ
จัดการแสดง กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงของอีสาน  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด 
คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของสังคม  
 

2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ควรเพิ่มความรู้และเพลิดเพลิน
จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

    2) ด้านผู้แสดง ความเพิ่มเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายเพื่อเพิ่มความงาม
ของนาฏศิลป์ด้วย 

  3) ด้านบทร้อง ควรเพิ่มเนื้อหาสาระของขบวนแห่ถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน 
    4) ด้านคุณภาพ ควรเพิ่มส่ือท่ีช่วยบ่งบอกถึงการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วย 
2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 

            ควรเพิ่มเนื้อหาสาระของกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน 

2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
       การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 
มีข้อเสนอแนะคือ ควรปรับรูปแบบขบวนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น และเพิ่มจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมขบวนให้มาก
ขึ้นด้วย 


