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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อเร่ือง  เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพุทธเจ้าเปิดโลก 
ผู้จัดท า  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีที่พิมพ ์ 2558 
 
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

  ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน (ร้อยละ 73.3) และเพศชาย จ านวน 16 คน 
(ร้อยละ 26.7) อาชีพนักศึกษา จ านวน 30 คน (ร้อยละ 50.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 12 คน (ร้อยละ 
20.0) และ อาจารย์ จ านวน 10 คน ( ร้อยละ 16.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน    
50 คน (ร้อยละ83.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 10คน (ร้อยละ 16.7) 
 

2. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ชุดการแสดง 
 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความ

คิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประเด็นท่ีผู้ชมมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประเด็นด้านบทร้อง ( ̅=4.56) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้แสดง    
( ̅=4.55) ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.54) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ 
ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=4.42) 
  จากผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป คือ นางร าท่ีเข้าร่วม
ขบวนแห่ยังมีจ านวนน้อย และควรมีช่วงการแสดงโชว์ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. โครงการ เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
 
2. หลักการและเหตุผล 

วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในพรรษาท่ี 7 นับแต่ปีท่ีตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไป
จ าพรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3 เดือน) ครั้นถึงวัน
ปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ท้ัง 3 ได้แก่ 
บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ท่ี ประตูเมืองสังกัสนคร ท่ีนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกัน
อย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณใ์นวัน แรม1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันท่ีพระพุทธเจ้า
เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เพราะวันนั้นโลกท้ัง 3 คือ สวรรค์ 
มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดท้ัง 3 โลก 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุญประเพณีออก
พรรษา และได้สืบสานเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังเล็งเห็นถึงศักยภาพการจัดท าขบวนแห่ของสถานศึกษา ทางเทศบาล
นครขอนแก่น จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยและเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้จัดขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา กตัญญู ประปี 2558 ร่วม
ขบวนในวันท่ี 24 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร โดยมีช่ือขบวนว่า “วันพระพุทธเจ้า
เปิดโลก” ภายในขบวนแห่ประกอบด้วย การฟ้อนร าเพลงพระพุทธเจ้าเปิดโลก ซึ่งนิพนธ์โดย รองศาสตราจารย์
ส าเร็จ ค าโมง บุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม มีผู้ร่วมขบวน 60 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพุทธเจ้าเปิดโลกและให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมในการเข้าถึงและแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
 
4. ความสอดคล้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมอนรุกัษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานสู่ชุมชน 
 
5. ผู้เสนอโครงการ   รองศาสตราจารย์ส าเร็จ  ค าโมง 
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6. เป้าหมายการด าเนินการ 
    6.1 เชิงปริมาณ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
80 %  ของผู้เข้าร่วมท้ังหมดจ านวน 60 คน   
    6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 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 ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 
1 เสนอโครงการ     
2 อนุมัติโครงการ     
3 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ทุกวันพุธ     
4 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2 ทุกพฤหัสบดี     
5 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3 แสดงท่ี บริเวณสวนสาธารณะ  

200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 
    

6 ประเมินและรายงานผล     
 
9. สถานที่ด าเนินการ 
    9.1 กิจกรรมการฝึกซ้อม 

กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 : ท่ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    9.2 กิจกรรมการแสดงเผยแพร่สู่สังคม 
 กิจกรรมท่ี 3 : ท่ี บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 



3 
 

10. งบประมาณที่ใช้จ่าย   
    1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 1.1 ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์     เป็นจ านวนเงิน   12,000  บาท 
     2. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 
 2.1 ค่าเช่าเช่าเครื่องแต่งกาย แต่งผม แต่งหน้า คนถือป้าย เป็นจ านวนเงิน    2,000 บาท 

2.2 ค่าเช่าเช่าเครื่องแต่งกาย แต่งผม แต่งหน้าเทพอัปสร เป็นจ านวนเงิน  10,000 บาท 
2.3ค่าเช่าเช่าเครื่องแต่งกาย  ทวยเทพเทวดา  เป็นจ านวนเงิน    5,000 บาท 
2.4 ค่าเช่าเช่าเครื่องแต่งกาย ยมทูต และชาวนรกภูมิ  เป็นจ านวนเงิน    2,000 บาท 
2.5 ค่าเช่าเช่าเครื่องแต่งกาย สัตบุรุษ และกุลสตรี   เป็นจ านวนเงิน    2,000 บาท 
2.6 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สวัสดิการ    เป็นจ านวนเงิน   3,000 บาท 

 2.7 ค่าเช่าพระพุทธปฏิมาปางเสด็จลงจากเทวโลก  เป็นจ านวนเงิน   1,000 บาท 
 2.8 ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาด 500 วัตต์ติดต้ังบนรถน าขบวน เป็นจ านวนเงิน   3,000 บาท 
 2.9ค่าซื้อดอกไม้แต่งรถพระพุทธรูป    เป็นจ านวนเงิน     3,000 บาท 
 2.10 ค่าพุ่มดอกมณฑารพ /ขันหมากเบ็ง   เป็นจ านวนเงิน    3,000 บาท 
 2.11 ค่าบันทึกเสียงเพลงและดนตรีประกอบขบวนแห่ เป็นจ านวนเงิน    4,000 บาท 

       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    50,000 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) 
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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 

 
 รองศาสตราจารย์ส าเร็จ ค าโมง ผู้อ านวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น ได้น านักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจ าปี 2558
และได้ใช้ช่ือขบวนในการแห่คือ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ขบวนเริ่มจากศาลหลักเมืองขอนแก่น ไปท่ี บริเวณ
สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ส าเร็จ ค าโมง ได้กล่าวว่าท่านซาบซึ้งใน
ความมีจิตอาสาของลูกศิษย์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและชมรมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ท่ีเข้าร่วมขบวนแห่ง
วันออกพรรษาขอนแก่น และมีผลงานดีเยี่ยม รวมไปถึง คุณโบพิธีกร ช่ือ ดังของเคทีวีก า ลัง สัมภาษณ์                 
รองศาสตราจารย์ ส าเร็จ ค าโมง เรื่องมโนมติของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงเรื่องวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกด้วย 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการ ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ผู้ประเมินได้มี 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 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.)  

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 60 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 

สถานภาพ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา 30 
อาจารย์ 10 
เจ้าหน้าท่ี 8 
บุคคลท่ัวไป 12 
 
ผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 1 ตอน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
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ซึ่งจะได้น าเสนอผลการประเมินดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=60) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 16 26.7 
หญิง 44 73.3 
สถานภาพ   
นักศึกษา 30 50.0 
อาจารย์ 10 16.7 
เจ้าหน้าท่ี 8 13.3 
บุคคลท่ัวไป 12 20.0 
การศึกษา   
ปริญญาตรี 50 83.3 
ปริญญาโท 10 16.7 

 
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 

พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน (ร้อยละ 73.3) และเพศชาย จ านวน 
16 คน (ร้อยและ 26.7) อาชีพนักศึกษา จ านวน 30 คน (ร้อยละ 50.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 20.0) และ อาจารย์ จ านวน 10 คน ( ร้อยละ 16.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 50 คน (ร้อยละ 83.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 10 คน (ร้อยละ 16.7) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ส่วนที่ 2 ประเมินผลโครงการกิจกรรม 
 
ตารางท่ี 3 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก โดยรวมและรายด้าน (n=60) 
 

การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ
ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

4.54 .37 มากท่ีสุด 3 

2. ประเด็นด้านผู้แสดง 4.55 .37 มากท่ีสุด 2 
3. ประเด็นด้านบทร้อง 4.56 .39 มากท่ีสุด 1 
4. ประเด็นด้านดนตรี 4.42 .58 มาก 4 

โดยรวม 4.52 .37 มากท่ีสุด - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความ

คิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและรายด้าน ( ̅=4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประเด็นท่ีผู้ชมมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านบทร้อง ( ̅=4.56) รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้แสดง   
( ̅=4.55) ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ( ̅=4.54) และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด      
คือ ประเด็นด้านดนตรี ( ̅=4.42) 
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ตารางท่ี 4 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ
ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (n=60) 

 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.76 .49 มากท่ีสุด 1 
2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

4.31 .85 มาก 5 

3. มีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.68 .70 มากท่ีสุด 2 

4.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

4.41 .88 มาก 4 

5.ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 

4.53 .81 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 4.54 .37 มากท่ีสุด - 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก มีความ

คิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.54)
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม ( ̅=4.76) รองลงมา
ได้แก่ มีการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( ̅=4.68) ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการ
จัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ( ̅=4.53) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ( ̅=4.41) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน ( ̅=4.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ตารางท่ี 5 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ
ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ประเด็นด้านผู้แสดง (n=60) 

 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านผู้แสดง 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. รูปแบบการแสดงเหมาะสม  4.50 .85  มาก 4 
2. การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม  4.45  .96 มาก 5 
3. ความงามของนาฏศิลป์  4.55  .76 มากท่ีสุด 2 
4.ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม  4.73  .57 มากท่ีสุด 1 
5.จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม  4.53  .76 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม  4.55 .37  มากท่ีสุด - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความ

คิดเห็นใน ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.55) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม ( ̅=4.73) รองลงมาได้แก่ ความงามของ
นาฏศิลป ์( ̅=4.55) จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม ( ̅=4.53) รูปแบบการแสดงเหมาะสม ( ̅=4.50) และข้อท่ี
มีความคิดเห็นต่ าสุด คือ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม ( ̅=4.45) 

 
ตารางท่ี 6 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ประเด็นด้านบทร้อง (n=60) 
 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านบทร้อง 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน  4.51  .91 มากท่ีสุด 4 
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค  4.66  .65 มากท่ีสุด 1 
3. เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 

 4.48  .81 มาก 5 

4.เนื้อหาสาระฟังแล้วเข้ าใจง่ายและไม่
บิดเบือนความเป็นจริง 

 4.58  .78 มากท่ีสุด 2 

5.เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตาม
เห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 

 4.58  .82 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 4.56  .39  มากท่ีสุด - 
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จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความ
คิดเห็นใน ด้านบทร้อง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.56) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค ( ̅=4.66) รองลงมาได้แก่เนื้อหาสาระฟังแล้ว
เข้าใจง่ายและไม่บิดเบือนความเป็นจริง ( ̅=4.58) เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็นภาพปฏิบัติตาม
ประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา ( ̅=4.58) เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน ( ̅=4.51) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด 
คือ เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา ( ̅=4.48) 
 

ตารางท่ี 7 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ
ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ประเด็นด้านดนตรี (n=60) 

 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านดนตรี 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ความไพเราะของดนตรี 4.55   .81 มากท่ีสุด 1 
2. ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 

 4.40  1.01 มาก 3 

3. ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้ว
มีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง 

 4.38  1.10 มาก 4 

4.ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลง
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 

 4.35  .95 มาก 5 

5.ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึกสบายอารมณ์
ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

 4.41  1.01 มาก 2 

โดยรวม 4.42 .58 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความ

คิดเห็นใน ด้านดนตรีอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.42) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความไพเราะของดนตรี ( ̅=4.55) รองลงมาได้แก่ ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึกสบาย
อารมณ์ไม่น่าเบื่อหน่าย ( ̅=4.41) ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ       
( ̅=4.40) ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง  ( ̅=4.38) และข้อท่ีมีความ
คิดเห็นต่ าสุด คือ ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง ( ̅=4.35) 

 
 
 
 
 



13 
 

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตารางท่ี 8 ตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ (n=60) 
 
การประเมินการแสดงชุดการแสดงประกอบ

ขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 

4.56 .83 มากท่ีสุด 2 

2. ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการ
จัดการแสดง 

4.28 1.04 มาก 4 

3. ความเหมาะสมด้านเวลา 4.63 .68 มากท่ีสุด 1 
4.การประสานงานและประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทราบล่วงหน้า 

4.15 1.05 มาก 5 

5.เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และ
ตรงตามความต้องการของสังคม 

4.53 .79 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 4.43 .49 มาก - 
 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

มีความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ ( ̅=4.43) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือความเหมาะสมด้านเวลา ( ̅=4.63) รองลงมาได้แก่ 
กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงของอีสาน  ( ̅=4.56) เนื้อหาสาระของกิจกรรมมี
ประโยชน์และตรงตามความต้องการของสังคม ( ̅=4.53) ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสด 
 ( ̅=4.28) และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า       
( ̅=4.15) 
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บทที่ 4 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
 

การประเมินเรื่องนี้ เป็นการประเมินโครงการ การเผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง            
วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท้ังส้ิน 60 คน ประกอบด้วยประกอบด้วย นักศึกษา จ านวน 30 
คน อาจารย์ จ านวน 10 คน เจ้าหน้าท่ี จ านวน 8 คน บุคคลท่ัวไป จ านวน 12 คน ในการประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้น ามาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean : ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินโครงการการเผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกได้ผล ดังนี้ 
การประเมินโครงการ การเผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เกี่ยวข้อง

กับวันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในพรรษาท่ี 7 นับแต่ปีท่ีตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจ า
พรรษาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา (3 เดือน) ครั้นถึงวัน
ปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พระพุทธอง ค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ท้ัง 3 ได้แก่ 
บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดแก้ว ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ท่ี ประตูเมืองสังกัสนคร ท่ีนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรภัตตาหารกัน
อย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวัน แรม1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันท่ีพระพุทธเจ้า
เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ เรียก “วันเทโวโรหณะ” และ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก เพราะวันนั้นโลกท้ัง 3 คือ สวรรค์ 
มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดท้ัง 3 โลก 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง จึงได้จัดขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา กตัญญู ประปี 2558ร่วม
ขบวนในวันท่ี 24ตุลาคม 2558ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร โดยมีช่ือขบวนว่า “วันพระพุทธเจ้า
เปิดโลก” ภายในขบวนแห่ประกอบด้วย การฟ้อนร าเพลงพระพุทธเจ้าเปิดโลก ซึ่งนิพนธ์โดย รองศาสตราจารย์
ส าเร็จ ค าโมง บุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม มีผู้ร่วมขบวน60 คน การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพุทธเจ้าเปิดโลกและให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วมในการเข้าถึงและแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม 

การประเมินโครงการครั้งนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 80 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืน 60 ชุด 
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เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบถามผู้เข้าร่วมชมการแสดง เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงโดยสร้างจาก 
ประเด็นด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ประเด็นด้านผู้แสดง ประเด็นด้านบทร้อง และประเด็นด้าน
ดนตรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

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 

ประเด็นด้านบทร้อง ประกอบด้วย 1)  เนื้อหาสาระถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน 2)  เนื้อหาสาระมีความ
เหมาะสมตามยุค 3)  เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา            
4)  เนื้อหาสาระฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่บิดเบือนความเป็นจริง 5) เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็น
ภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 

ประเด็นด้านดนตรี ประกอบด้วย 1)  ความไพเราะของดนตรี 2) ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 3)  ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความเป็นอีสานอย่างแท้จริง        
4) ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 5) ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึก
สบายอารมณ์ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย 1)  กิจกรรมท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับการส่งเสริม
ศิลปะการแสดงของอีสาน 2)  ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง 3)  ความเหมาะสมด้านเวลา       
4) การประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 5)  เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรง
ตามความต้องการของสังคม 
 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลและท าแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 44 คน (ร้อยละ 73.3) และเพศชาย จ านวน 
16 คน (ร้อยและ 26.7) อาชีพนักศึกษา จ านวน 30 คน (50.0) รองลงมา บุคคลท่ัวไป จ านวน 12 คน (ร้อยละ 
20.0) และ อาจารย์ จ านวน 10 คน ( ร้อยละ 16.7) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน     
50 คน (ร้อยละ 83.3) รองลงมาระดับ ปริญญาโท จ านวน 10 คน (ร้อยละ 16.7) 

ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่าผู้ชมการแสดงชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมี
ความคิดเห็นในการแสดงอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและรายด้าน   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประเด็นท่ีผู้ชมมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านบทร้อง   รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านผู้แสดง   ประเด็น
ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม และประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ประเด็นด้านดนตรี   

 
และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ชมชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก     

ในรายข้อ พบว่า 
1.1 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก      

มีความคิดเห็นใน ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ        
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เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม รองลงมาได้แก่ มีการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และเพลิดเพลินจากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน   
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  และข้อท่ีมี
ความคิดเห็นต่ าสุด คือ กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน  

1.2 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความคิดเห็นใน 
ด้านผู้แสดง อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คือ ลีลาการร่ายร าอ่อนช้อยสวยงาม รองลงมาได้แก่ ความงามของนาฏศิลป์ จ านวนนักแสดงมีความ
เหมาะสม รูปแบบการแสดงเหมาะสม และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม  

1.3 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความคิดเห็นใน 
ด้านบทร้อง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค  รองลงมาได้แก่ เนื้อหาสาระฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่บิดเบือน
ความเป็นจริง  เนื้อหาสาระฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามเห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา เนื้อหาสาระ
ถูกต้องตามวัฒนธรรมอีสาน และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตาม
วัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา  

1.1 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมีความคิดเห็นใน 
ด้านดนตรีอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คือ ความไพเราะของดนตรี รองลงมาได้แก่ ท านองของดนตรีฟังแล้วรู้สึกสบายอารมณ์ไม่น่าเบื่อหน่าย ความยาว
ของดนตรีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ ลายดนตรีเพลงท่ีใช้ประกอบเพลงฟังแล้วมีความ
เป็นอีสานอย่างแท้จริง  และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลง  

1.1 จากความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกมี
ความคิดเห็นใน ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข้อ เมื่อพิจารณาใน
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมด้านเวลา รองลงมาได้แก่ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
สอดคล้องกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงของอีสาน  เนื้อหาสาระของกิจกรรมมีประโยชน์และตรงตามความ
ต้องการของสังคม ความเหมาะสมด้านสถานท่ีของการจัดการแสดง และข้อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ การ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า  

 
2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 

      2.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินผลโครงการ 
     1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรมควรตรง
กับวัตถุประสงค์การจัดงานมากกว่านี้ 

    2) ด้านผู้แสดง ควรมีรูปแบบการแปรแถวในขณะการแสดงใหม้ีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  
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     3) ด้านบทร้อง ควรเพิ่มเนื้อหาสาระมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องตามวัฒนธรรม
อีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา  
     4) ด้านดนตรี ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงควรสร้างสรรค์ให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงมากยิ่งขึ้น  

2.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
   ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบล่วงหน้า 
2.2 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 

       การแสดงชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก มีข้อเสนอแนะคือ 
นางร าท่ีเข้าร่วมขบวนแห่ยังมีจ านวนน้อย และควรมีช่วงการแสดงโชว์ให้มากขึ้นกว่าเดิม 


