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16(Executive Summary) 

 
 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

เมืองอุดรธานี ป 2563” มีวัตถุประสงคการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุมคาการ

ดําเนินงาน 2) ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน 3) ประเมินความตองการจัดงาน และ 4) 

ศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการจัดงาน กลุมตัวอยางคือ ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมา

เท่ียวชมงานระหวางวันท่ี 17-18 มกราคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองประจักษศิลปาคม 

จํานวนตัวอยาง 1,010 ราย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวย

คือสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา Benefit-Cost 

Ratio สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้ 

 1. การประเมินความคุมคาการดําเนินงานคา Benefit-Cost Ratio มีคาเทากับ 2.53 หรือ

โครงการนี้สามารถสรางมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจไดมากกวาตนทุนงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

ถึง 2.53 เทา จึงสรุปไดวาโครงการมหกรรมพลุเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเมืองอุดรธานี ป 2563 มี

ความคุมคาในการลงทุน 

 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ

เรื่องความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดงานท่ีสวนสาธารณหนองประจักษศิลปาคม และความสุขท่ี

ประชาชนไดรับจากการรวมชมการแสดงมหกรรมพลุและการจัดแสดงบนเวที  

 3. การประเมินความตองการจัดงานพบวา ประชาชนกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมด (รอยละ 

98.32) ตองการใหเทศบาลนครอุดรธานี จัดงานมหกรรมพลุเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในลักษณะนี้ใน

ปตอไป เพราะการจัดงานมหกรรมพลุกลายเปนสัญลักษณของการเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานีท่ียิ่งใหญ

ในทุกๆป 

 4. สภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน พบวา ปญหาสวนใหญเปนเรื่อง

สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ รวมถึงปญหาสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ท่ีท้ิงขยะและหองน้ําไมเพียงพอ

กับจํานวนประชาชนและนักทองเท่ียว 

 ขอเสนอแนะท่ีเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดงานครั้งตอไป ไดแก ควรวางแผนการจัดพ้ืนท่ีชม

การแสดงมหกรรมพลุ โดยเฉพาะสถานท่ีจอดท่ีมีปญหามากท่ีสุด ควรมีการประสานงานขอความ

รวมมือขอใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานราชการท่ีอยูใกลเคียง รวมถึงพ้ืนท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือใชเปน

สถานท่ีจอดรถ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมีจํานวนมาก และการจัดงาน

มหกรรมพลุกลายเปนสัญลักษณของการเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานีซ่ึงเปนการจัดงานท่ียิ่งใหญ จึงควร

ประสัมพันธใหประชาชนตางอําเภอหรือตางจังหวัดไดทราบ และมีสวนรวมในการชมการแสดงในครั้งนี้ 
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