
 
บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 

 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการถนนอาหาร  เทศกาลตรุษจีน ประจ าปี 2563” มี
วัตถุประสงค์การประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน 2) ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการด าเนินงาน 3) ประเมินความต้องการจัดงานในครั้งถัดไป และ 4) ศึกษาสภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะจากการจัดงาน  โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม (ถนนอาหาร) จ านวน  
500 ราย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคือสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Benefit-Cost Ratio สามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินโครงการ พบว่า การด าเนินงานโครงการสามารถ
สร้างมูลค่าผลได้รวมทั้งสิ้น 8,798,850 บาท แบ่งเป็นมูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจับจ่าย
ใช้สอยและมูลค่าผลของประชาชนได้มูลค่ารวม 7,791,300 บาท และสร้างมูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจ
จากการเที่ยวชมการแสดงต่างๆ ภายในงาน มูลค่า 1,007,550 บาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณในการลงทุนทั้งหมดของโครงการเท่ากับ 6,575,484 บาท จึงท าให้ค่า Benefit-Cost 
Ratio มีค่าเท่ากับ 1.33 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 จึงสรุปได้ว่า โครงการถนนอาหาร  เทศกาลตรุษจีน มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยสามารถสร้างมูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าต้นทุนงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินงานถึง 1.33 เท่า 

 2. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงาน พบว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการประชาสัมพันธ์การ
จัดการเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  ในขณะที่ความพึงพอใจน้อยที่สุด  แต่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  และเป็นสิ่งที่โครงการควรปรับปรุงในปีถัดไป  คือ  การปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในงาน (โต๊ะ เก้าอ้ี ที่จอดรถ ห้องน้ า ฯลฯ)  
 ในขณะที่ความเห็นต่อประโยชน์ของการจัดการต่อเศรษฐกิจของจังหวัด  พบว่าในภาพรวม
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับมาก  โดยการจัดการงานนี้ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจเมืองอุดรธานีได้  เป็นประเด็นที่ประชาชนให้คะแนนมากที่สุด 

 3. การประเมินความต้องการจัดงานในครั้งถัดไป พบว่า เกือบทั้งหมดของผู้ที่มาร่วมงาน
หรือผู้ที่ให้ความเห็นในแบบสอบถาม  ร้อยละ  96  ต้องการให้เทศบาลนครอุดรธานีจัดงานถนน
อาหารฯ อีกต่อไป  โดยประเด็นที่ส่วนใหญ่อยากจัดอีกเพราะ  ของกินเยอะ  ได้มาเที่ยวกับเพ่ือน  กับ
ครอบครัว  การตกแต่งของงานสวย  และต้องการมาดูการแสดงสิงโต 
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 1.4  สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน  
 ปัญหาที่ส าคัญ 5 ล าดับแรก  ที่ประชาชนแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่องานถนน
อาหารฯ  ได้แก่  ที่นั่งไม่พอ  ที่จอดรถไม่สะดวก  ราคาอาหารแพง   ห้องน้ าไม่มีบริการ  และงานยัง
ไม่น่าสนใจ  ไม่ดึงดูดเท่าที่ควร   ซึ่งประเด็นส าคัญทั้ง 5 นี้   ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
งานในครั้งถัดไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงานในครั้งถัดไป  ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  
ได้แก่  เพ่ิมที่นั่ง  เพ่ือรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานให้มากขึ้น   มีการวางแผนการจัดระเบียบ
การจราจร ที่จอดรถ เพ่ือรองรับประชาชนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น     มีมาตรการขอความร่วมมือ  
เกี่ยวกับไม่ให้ร้านค้าจ าหน่ายอาหารในราคาที่มากกว่าปกติ ทั้งนี้อาจจะต้องลดค่าเช่าสถานที่ให้กับ
ผู้ประกอบการ  เพ่ือเป็นแรงจูงใจ   จัดให้มีห้องน้ าที่สะอาดเพ่ิมขึ้น  ประสานขอรถบริการสุขา
เคลื่อนที่จากอ าเภอ หรือจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือน าให้บริการแก่ประชาชนกระจายทุกจุดอย่างทั่วถึง  พร้อม
ทั้งควรให้มีแม่บ้านท าความสะอาดประจ าจุดให้บริการ    จัดให้มีถังขยะ หรือจุดทิ้งขยะชั่วคราว
เพ่ิมข้ึน  โดยจัดเป็นถัง หรือถุงขยะขนาดใหญ่ ให้มีทั่ว และหนาแน่นทุกจุด   ควรมีการประชาสัมพันธ์
การจัดงาน เพ่ือแจ้งก าหนดการให้ประชาชนได้ทราบ เพ่ือการวางแผนการเดินทางและเข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้าง  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  
เพ่ือสื่อสารถึงประเด็นที่ส าคัญของการจัดงาน  เช่น  กิจกรรม  ช่วงเวลา  การเตรียมตัวเข้างาน  จุด
บริการที่จอดรถ  ห้องน้ า  และอ่ืนๆ ภายในงานที่ประชาชนควรทราบล่วงหน้า 
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