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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

การประดิษฐ์เน้ือร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 
 

10 มีนาคม 2558 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 

 
 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  การประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านองและชุดการแสดงเซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ผู้จัดท า  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่พิมพ ์ 2558 
 
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน (ร้อยละ 55.0) และเพศหญิง จ านวน 
136 คน (ร้อยละ 45.0) อาชีพนักศึกษา จ านวน 60 คน (75.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 15 คน (ร้อยละ 
18.8)อาจารย์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.8)และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.5)ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน (ร้อยละ 96.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.8) 

 
2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านผู้แสดง ( ̅=4.25) รองลงมาได้แก่ 
ประเด็นด้านบทร้อง ( ̅=4.22) ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=4.20) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้าน
กระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.17) 

 จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป คือ บทเพลงท่ีใช้
ในการแสดงควรส่ือความหมายให้ตรงกับกลอนเซิ้งท่ีเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของอีสานอย่างแท้จริง 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง                7 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=80)             8 
ตารางท่ี 3  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวมและรายด้าน (n=80)         9 

ตารางท่ี 4  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเด็นด้านกระบวนการ  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม(n=80)              10 

ตารางท่ี 5  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ชมชุดการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเด็นด้านผู้แสดง (n=80)        11 

ตารางท่ี 6  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ด้าน ประเด็นด้านบทร้อง (n=80)        12 

ตารางท่ี 7  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ชมชุดการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเด็นด้านดนตรี (n=80)        13 

ตารางท่ี 8  ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทานอง และชุดการแสดง  
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้านความพึงพอใจ 
ในการรับบริการ (n=80)               14
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. โครงการ การประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านองและชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลป์ การ
แสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเช้ือชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดจัดประกวดดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน 
ประจ าปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเภทวงเซิ้ง ในวันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ช้ัน 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการเผยแพร่ ชุดการแสดง เซิ้ งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ชุดการแสดงเซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึงและเห็นคุณค่าของศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
5. ผู้เสนอโครงการ  รองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
 
6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ    
80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 80 คน   
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    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ชุดการแสดงเซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 นักศึกษาได้เกิดทักษะ ฝึกประสบการณ์ในการประดิษฐ์ชุดการแสดงและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตนเอง 
     7.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบวงจร 
     7.3 สังคมได้รับรู้ถึงเรื่องราวของศิลปะการแสดงภาคอีสานและตระหนัก ห่วงแหนศิลปะท้องถิ่นของตนอย่าง
จริงจัง 
 
8. วิธีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม 
กุมภาพันธ5์8 มีนาคม58 

สัปดาห์ สัปดาห์ 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 เสนอโครงการ         
2 อนุมัติโครงการ         
3 ฝึกซ้อมดนตรี และนาฏศิลป์         
4 เผยแพร่ชุดการแสดง         
5 ประเมินและรายงานผล         
 
9. สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 
 

10. งบประมาณที่ใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 1.1 ค่าเบ้ียเล้ียงผู้แสดงจ านวน 24 คน ๆ ละ 100 บ. เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 12,000  บาท 

1.2 วันประกวดจ านวน 24 คน ๆ ละ 500 บ.   เป็นเงิน 12,000  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 2.1 ค่าอาหาร       เป็นเงิน   2,970  บาท 

2.2 ค่าอุปกรณ์การแสดง      เป็นเงิน   5,233  บาท 
2.3 การเช่าชุดการแสดง      เป็นเงิน   6,410  บาท 

         รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  38,613 บาท 



3 
 

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 มีนาคม 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าโครงการเผยแพร่ ชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้น 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจใน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ ซึ่งศิลปะการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ดนตรี และนาฏศิลป์ การแสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเช้ือ
ชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และจังหวัดขอนแก่น โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จึงได้ก าหนดจัดประกวด
ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน ประจ าปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเภทวงเซิ้ง ณ  ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ช้ัน 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการ การประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 ผู้เข้าร่วมชมการแสดง จ านวน 80 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา  60 
อาจารย์  3 
เจ้าหน้าท่ี  2 
บุคคลท่ัวไป  15 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
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ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=80) 
 

ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
ชาย  44 55.0 
หญิง  36 45.0 
สถานภาพ    
นักศึกษา  60 75.0 
อาจารย์  3 3.8 
เจ้าหน้าท่ี  2 2.5 
บุคคลท่ัวไป  15 18.8 
การศึกษา    
ปริญญาตรี  77 96.3 
ปริญญาโท  3 3.8 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดงเซิ้ง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน (ร้อยละ 55.0) และเพศหญิง 
จ านวน 136 คน (ร้อยละ 45.0) อาชีพนักศึกษา จ านวน 60 คน (75.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 18.8) อาจารย์ จ านวน 3 คน ( ร้อยละ 3.8) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน (ร้อยละ 96.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 3 คน        
(ร้อยละ 3.8) 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการ

ประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวมและรายด้าน (n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

4.17 .60 มาก 4 

2. ประเด็นด้านผู้แสดง 4.25 .51 มาก 1 
3. ประเด็นด้านบทร้อง 4.22 .52 มาก 2 
4. ประเด็นด้านดนตรี 4.20 .55 มาก 3 

โดยรวม 4.17 .38 มาก - 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558      
มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านผู้แสดง ( ̅=4.25) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้าน
บทร้อง ( ̅=4.22) ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=4.20) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.17) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการ
ประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
(n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.20 .87 มาก 1 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

4.15 1.03 มาก 3 

3. มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.20 .95 มาก 2 

4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

4.12 .94 มาก 4 

5. ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

4.20 .95 มาก 2 

โดยรวม 4.17 .60 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 

เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและใน
รายข้อ ( ̅=4.17) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม   
( ̅=4.20) รองลงมาได้แก่ มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ( ̅=4.20) ได้รับความรู้และ
เพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅=4.20) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัด
งาน ( ̅=4.15) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ( ̅=4.12) 
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ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการการประดิษฐ์
เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประเด็นด้านผู้แสดง (n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

ด้านผู้แสดง 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. รูปแบบการแสดงเหมาะสม 4.35 .88 มาก 1 
2. การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม 4.17 .96 มาก 5 
3. ความงามของนาฏศิลป์ 4.31 .94 มาก 2 
4. ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม 4.23 .97 มาก 3 
5. จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม 4.20 1.09 มาก 4 

โดยรวม 4.25 .51 มาก - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 

เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.25) เมื่อพิจารณา
ในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ รูปแบบการแสดงเหมาะสม ( ̅=4.35) รองลงมาได้แก่ความงาม
ของนาฏศิลป์ ( ̅=4.31) ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม ( ̅=4.23) จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม( ̅=4.20) 
และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม ( ̅=4.17) 
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ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการ
ประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ด้าน ประเด็นด้านบทร้อง (n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

ด้านบทร้อง 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน 4.15 1.10 มาก 5 
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค 4.30 .95 มาก 1 
3. เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 

4.26 .99 มาก 2 

4. เนื้อหาสาระฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่
บิดเบือนความเป็นจริง 

4.25 .96 มาก 3 

5. เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตาม
เห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 

4.15 1.03 มาก 4 

โดยรวม 4.22 .52 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 

เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านบทร้องอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.22) เมื่อพิจารณา
ในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค ( ̅=4.30) รองลงมาได้แก่ 
เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา ( ̅=4.26) เนื้อหาสาระฟังแล้ว
เข้าใจง่ายและไม่บิดเบือนความเป็นจริง ( ̅=4.25) เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็นภาพปฏิบัติตาม
ประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา ( ̅=4.15) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน     
( ̅=4.15) 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการการประดิษฐ์
เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี         
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ประเด็นด้านดนตรี (n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

ด้านดนตรี 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ความไพเราะของดนตรี 4.23 .98 มาก 2 
2. ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 

4.16 1.02 มาก 4 

3. ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้ว
มีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง 

4.21 1.05 มาก 3 

4. ความกลมกลืนของจังหวะและท านอง
เพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 

4.15 1.03 มาก 5 

5. ท านองของดนตรีฟั งแล้วรู้ สึกสบาย
อารมณ์ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

4.27 .96 มาก 1 

โดยรวม 4.20 .55 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 

เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านดนตรี อยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.20) เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึกสบายอารมณ์ไม่น่าเบื่อหน่าย       
( ̅=4.27) รองลงมาได้แก่ ความไพเราะของดนตรี ( ̅=4.23) ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความเป็น
อีสานอย่างแท้จริง  ( ̅=4.21) ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ       
( ̅=4.16) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ของเพลง ( ̅=4.15) 
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ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการ

ประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=80) 

 
การประเมินการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง 

ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบติัสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 

4.06 1.14 มาก 3 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการ
จัดการแสดง 

4.08 1.04 มาก 2 

3. ความเหมาะสมด้านเวลา 3.97 1.04 มาก 4 
4. การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

4.17 1.08 มาก 1 

5.เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม 

3.76 1.09 มาก 5 

โดยรวม 4.01 .57 มาก - 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 

เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5  รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ 
( ̅=4.01) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า ( ̅=4.17) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง ( ̅=4.08)
กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงของอีสาน  ( ̅=4.06) ความเหมาะสมด้านเวลา          
( ̅=3.97) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
สังคม ( ̅=3.76)  
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
 

การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ใช้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน 80 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 60 คน อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าท่ี 2 คน บุคคลท่ัวไป
15 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหา
ค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้ผลดังนี้ 

การประเมินโครงการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นศิลปะการแสดงเป็น
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลป์ การแสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจ
มนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเช้ือชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดจัดประกวดดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน ประจ าปี 2558 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 ประเภทวงเซิ้ง ในวันท่ี 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ขอนแก่น 

การประเมินโครงการครั้งนี้ ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 100 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 80 ชุด เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ชมการแสดงโดยสร้างจากประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านผู้แสดง ประเด็น
ด้านบทร้อง และประเด็นด้านดนตรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม      
2)  กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน 3) มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 5) ได้รับ
ความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 
 ประเด็นด้านผู้แสดง  ประกอบด้วย 1) รูปแบบการแสดงเหมาะสม 2) การแปรแถวการแสดงมีความ
เหมาะสม 3) ความงามของนาฏศิลป์ 4) ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม 5) จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม 
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ประเด็นด้านบทร้อง ประกอบด้วย 1) เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน 2) เนื้อหาสาระมีความ
เหมาะสมตามยุค 3) เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 4) เนื้อหา
สาระฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่บิดเบือนความเป็นจริง 5) เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็นภาพปฏิบัติ
ตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 
 ประเด็นด้านดนตรี ประกอบด้วย 1) ความไพเราะของดนตรี 2) ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 3) ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง        
4) ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 5) ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึก
สบายอารมณ์ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย1) กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 2) ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง 3) ความเหมาะสมด้านเวลา 4) การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 5) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตาม
ความต้องการของสังคม 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน (ร้อยละ 55.0) และเพศหญิง 
จ านวน 136 คน (ร้อยละ 45.0) อาชีพนักศึกษา จ านวน 60 คน (ร้อยละ 75.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 15 
คน (ร้อยละ 18.8) อาจารย์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.8) และ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.5) ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน (ร้อยละ 96.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน     
3 คน (ร้อยละ 3.8) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า ผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประเด็นท่ีผู้ชมผู้ชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านผู้แสดง  รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านบทร้อง   
ประเด็นด้านดนตรี  และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ  ประเด็นด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  

และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 ในรายข้อพบว่า 

1.1 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม  รองลงมาได้แก่     
มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุก
ขั้นตอน กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  
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1.2 จากความคิดเห็นของ ผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นใน ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อ
ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือรูปแบบการแสดงเหมาะสม รองลงมาได้แก่ความงามของนาฏศิลป์ ลีลาการร่ายร าอ่อน
ช้อยสวยงาม จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ การแปรแถวการแสดงมีความ
เหมาะสม  

1.3 จากความคิดเห็นของ ผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นใน ด้านบทร้องอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ี
มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือ
และถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา เนื้อหาสาระฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่บิดเบือนความเป็นจริง 
เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด
คือ เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน  

1.4 จากความคิดเห็นของ ผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีความคิดเห็นใน ด้านดนตรี อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ี
มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึกสบายอารมณ์ไม่น่าเบื่อหน่าย  รองลงมาได้แก่ ความ
ไพเราะของดนตรี ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง  ความยาวของดนตรีมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ความกลมกลืนของจังหวะ
และท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง  

  1.5 จากความคิดเห็นของ ผู้ชมการแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง 
เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ  
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้
ทราบล่วงหน้า รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการ
ส่งเสริมศิลปะการแสดงของอีสาน ความเหมาะสมด้านเวลา  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระของ
กิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความต้องการของสังคม  

 
2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการ
ให้บริการควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  

    2) ด้านผู้แสดง ควรมีการการแปรแถวในขณะท่ีท าการแสดงให้ได้อย่างความ
เหมาะสม  
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  3) ด้านบทร้อง ควรเพิ่มเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามวัฒนธรรมอีสาน  
    4) ด้านดนตรี ควรเพิ่มความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงให้มีความ

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง  
2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 

             เนื้อหาสาระของกิจกรรมยังมีประโยชน์ค่อนข้างน้อยและอาจยังไม่ครอบคลุมตรง
ตามความต้องการของสังคม  

2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
        การแสดงชุดการแสดงการประดิษฐ์เนื้อร้อง ท านอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  มี
ข้อเสนอแนะคือ บทเพลงท่ีใช้ในการแสดงควรส่ือความหมายให้ตรงกับกลอนเซิ้งท่ีเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของอีสาน
อย่างแท้จริง  

 
 
 


