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16(Executive Summary) 

 
 การประเมินผลการดําเนินงาน โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม สงเสริมการทองเท่ียว มี
วัตถุประสงคการประเมิน 5 ประการ คือ 1) ประเมินมูลคาทางดานเศรษฐกิจโครงการ 2) ประเมิน
ความคุมคาโครงการ 3) ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการจัดโครงการ 
4) ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูประกอบการรานคา และ 5) ศึกษาสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม สงเสริมการทองเท่ียว กลุมตัวอยางคือประชาชนและ
ผูประกอบการรานคาท่ีมารวมกิจกรรมและมาเท่ียวงาน “สงทายปเกาตอนรับปใหม สงเสริมการ
ทองเท่ียว” ระหวางวันท่ี 30 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค ศูนยการคายูดี
ทาวน อุดรธานี  จํานวนตัวอยาง 600 ราย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลดวยคือสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา 
Benefit-Cost Ratio สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้ 
 1. การประเมินความคุมคาการดําเนินงานคา Benefit-Cost Ratio มีคาเทากับ 4.80 (ซ่ึง
มากวา 1) จึงสรุปไดวาโครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม สงเสริมการทองเท่ียว มีความคุมคาในการ
ลงทุน 
 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน ลําดับ
ข้ันตอนและความตอเนื่องของการจัดงาน ความหลากหลายของกิจกรรมตางๆ ภายในงาน ความสงบ
เรียบรอยและการรักษาความปลอดภัยในงาน และประโยชนและความบันเทิงท่ีไดรับจากการจัดงาน 
 3. การประเมินความตองการจัดงานพบวา ประชาชนและนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง
เกือบท้ังหมดมีความตองการใหเทศบาลนครอุดรธานีจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมในลักษณะ
ดังกลาวตอไปในอนาคต สวนความเห็นของผูประกอบการรานคา สวนใหญเห็นวาตองการใหมีการจัด
อยางนี้ทุกป 
 4. สภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน พบวา ปญหาสวนใหญเปนเรื่อง
การจราจรติดขัดบนถนนท่ีจัดงาน และปญหาสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ท่ีท้ิงขยะ หองน้ํา สถานท่ี
จอดรถมีไมเพียงพอ  
 5. ขอเสนอแนะท่ีเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดงานครั้งตอไป ไดแก ควรจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวกและจุดบริการรถสาธารณะใหเพียงพอ มีการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนใหหลากหลาย
ชองทางและรณรงคการใชภาชนะท่ีเกิดขยะในจํานวนท่ีลดลง 
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