
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 
และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนาคม ๒๕๕๙ 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติเครื่องลม
ทองเหลืองและกำรประกวดกำรแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนำดเล็ก (All about Brass)ครั้งที่ ๒ เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองของเยำวชนไทยให้มีควำมสำมำรถเทียบเท่ำระดับนำนำชำติ   
กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง ในวันที่ 
๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙  และจัดให้มีกำรประกวดกำรแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนำดเล็ก (Brass ensemble) ใน
วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๙  ณ อำคำร ๒๙  ชั้น ๖  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยมีผู้สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมดังกล่ำว และมีผลกำรประกวดกำรแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนำดเล็ก (Brass ensemble) ดังนี้ 

๑. รำงวัลชนะเลิศ   ได้แก่ วง The Sense Brass 
๒. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ วง The Zero Brass  
๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ วง 4 Bones 4 Days 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   
 
 
 
 
 
 
 
การประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 
และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนาคม ๒๕๕๙ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย ๓๕ ๔๓.๗๕ 
หญิง ๔๕ ๕๖.๒๕ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 

  
จากตารางท่ี ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และเพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ 
  
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๓๓ ๔๑.๒๕ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๔๐ ๕๐.๐๐ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๔ ๕.๐๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๒ ๒.๕๐ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๑ ๑.๒๕ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
รองลงมำคือ ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๕ อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๒.๕๐ และ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตำมล ำดับ 
      
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษำ ๒๙ ๓๖.๒๕ 
ปวช./ปวส. ๐ ๐.๐๐ 
ปริญญำตรี ๔๓ ๕๓.๗๕ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๘ ๑๐.๐๐ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 

 



จากตางรางที่ ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕
รองลงมำคือ มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๕ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ตำมล ำดับ 
 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน ๒๔ ๓๐.๐๐ 

นิสิต/นักศึกษำ ๔๗ ๕๘.๗๕ 
บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย ๐ ๐.๐๐ 

อำจำรย์ ๙ ๑๑.๒๕ 
ประชำชนทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 

อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕
รองลงมำคือ นักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ และ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕ ตำมล ำดับ 
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ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนาคม ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๘๐ ๘๖.๖๐ มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี ๘๐ ๘๖.๔๐ มำก 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มที่ ๘๐ ๘๓.๖๐ มำก 
เฉลี่ย ๘๐ ๘๕.๕๓ มำก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๘๐ ๙๑.๖๐ มำกที่สุด 
๒. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม ๘๐ ๘๗.๔๐ มำก 
๓. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๘๐ ๘๖.๒๐ มำก 
๔. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๘๐ ๘๖.๔๐ มำก 
เฉลี่ย ๘๐ ๘๗.๙๐ มำก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๘๐ ๘๔.๐๐ มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ๘๐ ๘๔.๖๐ มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ๘๐ ๘๔.๖๐ มำก 
เฉลี่ย ๘๐ ๘๔.๔๐ มำก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม ๘๐ ๘๕.๒๐ มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม ๘๐ ๘๗.๐๐ มำก 
เฉลี่ย ๘๐ ๘๖.๑๐ มำก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ๘๐ ๘๘.๐๐ มำก 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ ๘๐ ๘๙.๐๐ มำก 
เฉลี่ย ๘๐ ๘๘.๕๐ มำก 
เฉลี่ยรวม ๘๐ ๘๖.๔๘ มำก 

 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๐ มี
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับมาก คิด



เป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐ และ มี
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและเผยแพร่ได้ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๐ โดยคิดเป็นค่ำเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ ๘๖.๔๘ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในระดับมาก  
 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดโครงกำรนี้จำกสื่อใด Internet โปสเตอร์ 

ประชำสัมพันธ์ 
เพ่ือน หน่วยงำน 

ต้นสังกัด 
อ่ืนๆ 

จ ำนวน ๑๕ ๒๔ ๑๕ ๑๙ ๗ 
ร้อยละ ๑๘.๗๕ ๓๐.๐๐ ๑๘.๗๕ ๒๓.๗๕ ๘.๗๕ 

 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำกโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ มำกที่สุด รองลงมำคือ หน่วยงำนต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ Internet คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๗๕ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ และ อ่ืนๆ (อำจำรย์) คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ ตำมล ำดับ 
 
 
 
     
     
     


