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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุ้มค่าการ
ด าเนินงาน 2) ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน 3) ประเมินความต้องการจัดงาน และ 4) 
ศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน 
“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 400 ราย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคือสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า Benefit-Cost Ratio สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน พบว่า ค่า Benefit-Cost Ratio มีค่าเท่ากับ 
6.37 จึงสรุปได้ว่า “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ การจัดโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจได้
มากกว่าต้นทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉล่ียการรับรู้มีค่า
มากกว่าค่าเฉล่ียความคาดหวัง แสดงว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
 3. การประเมินความต้องการจัดงาน พบว่า จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้จัดงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยให้เหตุผลว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ 
 4. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการฯ พบว่า มีปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจราจรติดขัด พื้นท่ีภายในงานมีความคับแคบจน
เกิดความแออัด มีห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว มีกิจกรรมภายในงานค่อนข้างน้อย ขาด
ความหลากหลาย มีเก้าอี้/ท่ีนั่งพักผ่อนน้อยเกินไป ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาอื่นๆ เช่น 
มีเจ้าหน้าท่ีดูแลน้อย ก าหนดการไม่ชัดเจน เป็นต้น 
 5. จากการประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดงานครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผลจากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมใช้รถส่วนตัวเป็น
ยานพาหนะในการสัญจรมากท่ีสุด ดังนั้นจึงควรบริหารจัดการเรื่องการจราจรโดยรอบบริเวณงานให้มี
ความคล่องตัว และจัดบริการสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 



 
 

  5.2 ผลจากการศึกษาพบว่า มีการพักค้างแรมเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 7.75 เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่จังหวัดอุดรธานี ดังนั้นการจัดงานครั้ง
ต่อไปควรใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในวง
กว้างและท่ัวถึง เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัดอื่นและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีในช่วงเวลาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการพักค้างแรมสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก และเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี 
  5.3 ผลจากการศึกษาพบว่า มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวกว่าร้อยละ 30 เกิดจาก
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมมากท่ีสุด ดังนั้นการจัดงานครั้งต่อไปควรจัดให้มีการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว นอกจากนี้ควรเน้น
อาหารและเครื่องด่ืมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี เพื่อ “สร้างจุดขาย” 
ให้กับการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 
  5.4 ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่เกิด
จากความขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีจอดรถ เก้าอี้ 
ห้องน้ า และท่ีท้ิงขยะ เป็นต้น ดังนั้นการจัดงานครั้งต่อไปควรจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เข้าร่วมงาน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคัญของการประเมิน 

 ประเทศไทยต้องอาศัยรายได้จากการท่องเท่ียวเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลักให้กับประเทศ 
เป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว เพื่อสร้าง
รากฐานเศรษฐกิจในระดับชุมชน ช่วยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับ
นักท่องเท่ียวและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียวให้มีเพียงพอและ
พร้อมให้บริการนักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศ ส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวมีแหล่งจ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก 
อีกท้ังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากแหล่งอื่นได้  
และส่ิงส าคัญคือการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว รวมท้ังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนยังประเทศไทยมากขึ้น  ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมากมาย 
 เทศบาลนครอุดรธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
โดยตรงในการให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ท้ังทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา พัฒนาเมืองให้มีความเจริญ สะดวก มีความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท่ีแผ่ขยายออกสู่อ าเภอรอบนอก มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเท่ียว  พัฒนาศักยภาพและสร้าง
โอกาสด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน การ
สนับสนุนจากภาคีท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุด น าไปสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552) มาตรา 
56(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16(8) 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดท า “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้ างรายได้



2 
 

ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง (เช่น 
รถรับจ้าง รถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน เป็นต้น) และด้านการท่องเท่ียว (เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขาย
ของทีระลึก ท่ีพัก บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการตลาด กระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ท้องถิ่นและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการประเมินผลการด าเนินงาน 
“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยผลจากการศึกษาใน 
ครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลนครอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 2. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 3. ประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” 
 4. ศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 
ขอบเขตการประเมิน 

 การศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตของการประเมินดังต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายใน
งาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 
2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 34,018 ราย 
 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตของการประเมินดังต่อไปนี้ 
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  2.1 การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี”เป็นการวิเคราะห์ค่า Benefit – Cost Ratio ระหว่างมูลค่าผลได้
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นและต้นทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานของโครงการ 
  2.2 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง (Expectation) 
กับ การรับรู้ (Perception) ของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน 8 ประเด็น ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ สถานท่ี ความต่อเนื่องของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนิน
กิจกรรม ส่ิงอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร และประโยชน์ท่ีได้รับ 
  2.3 การประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวถึง
ความต้องการจัดงานในครั้งต่อไปและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
  2.4 การศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” เป็นการสอบถามจากความคิดเห็นของของนักท่องเท่ียวที่เดินทาง
มาท่องเท่ียวถึงสภาพปัญหาท่ีประสบพบเจอระหว่างท่ีเท่ียวชมภายในงาน 
 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นสถานท่ีด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 
 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ก าหนดช่วงเวลาของการศึกษา คือ ช่วงเวลาด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดง
พลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 ต้ังแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 1. ทราบผลการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 2. ทราบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดง
พลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 3. ทราบถึงความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” 
 4. ทราบถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
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 5. สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลนครอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ ได้ท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินดังต่อไปนี้  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล  
 2. แนวคิดวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า 
 3. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้  
 4. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 5. โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

 ในปัจจุบันการประเมินผลมีความจ าเป็นและมีความส าคัญในการปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน ท่ีส าคัญหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อการวางแผนในอนาคต โดยการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะ 
ท้ังในลักษณะการประเมินภาพรวมขององค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน อาทิ การประเมินผล
โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นในระบบราชการและ
เอกชน จึงใช้การประเมินผลเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร โครงการ หรือกิจกรรมด้วยหลักวิชาการ 
ซึ่งได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
 
 1. ความหมายของการประเมินผล 
  ค าว่า “Evaluation” มีความหมายว่า การประเมินผล มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด การตัดสินความเพียงพอของส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
หรือการตัดสินคุณค่าของส่ิงหนึ่งส่ิงใด (Shertzer & Linden, 1979) 
  1.2 การตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ (Mehrens & 
Lehman, 1984) 
  1.3 การน าจ านวนท่ีได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ เพื่อตัดสินคุณค่าของจ านวนท่ี
สังเกตได้ (Chase, 1978) 
  1.4 กระบวนการค้นหาหรือตัดสินหรือค านวณของบางส่ิงบางอย่าง โดยใช้มาตรฐาน
ของการประเมิน รวมท้ังการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน และ/หรือ เกณฑ์ภายนอก (Good, 1973) 
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  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของโครงการต่อไปในอนาคต 
 
 2. ชนิดของการประเมินผล 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการประเมินผลพบว่ า  
การประเมินผลสามารถท าได้หลายระดับ ดังนี้ 
  2.1 ประเมินการวางแผน การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาองค์กร การวางแผนจะช่วยในกระบวนการก าหนดทรัพยากรและการก าหนดกิจกรรม 
ดังนั้นในกระบวนการวางแผนจึงต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และก าหนดระเบียบ
หรือวิธีการของการด าเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถช้ี
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาท่ีผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
  2.2 ประเมินโครงการ โดยท่ัวไปกระบวนการวางแผนท่ีส าคัญ คือ การก าหนดโครงการ 
เพื่อด าเนินงาน โดยจะต้องมีการระบุทรัพยากรและเป้าหมายท่ีต้องการ ดังนั้นโครงการจึงต้องก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน  การประเมินผล
โครงการจึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในลักษณะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ 
  2.3 ประเมินนโยบาย นโยบายเป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติและน ามาใช้เป็นแผนในการ
ด าเนินงาน นโยบายจึงเป็นเครื่องมือช้ีน าไปสู่การตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเป็นแนวทางกว้างๆ 
ซึ่งประกอบด้วย เป้าประสงค์ท่ีต้องการและแนวทางการพัฒนาอย่างกว้างๆ ตามปกติในองค์กรจะ
ก าหนดโครงการโดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การประเมินนโยบายสามารถท าได้หลายระดับ 
ได้แก่ การประเมนิการก าหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
  2.4 ประเมินองค์กร การประเมินองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงานและ
ผลผลิตหรือผลงานขององค์กรนั้น จึงท าให้การประเมินผลจึงได้รับความสนใจและการด าเนินการอย่าง
กว้างขวาง ดังนั้นการประเมินองค์กรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานขององค์กร 
  2.5 ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตท่ีพบมากก็คือในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมี
การประเมินผลผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานต่างๆ ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร การประเมินผลผลิตจึง
จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีทุกคนยอมรับ แล้วท าการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์นั้นๆ ก่อนท่ี
จะประเมินว่าผลผลิตใดตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มากท่ีสุด และน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการตัดสินใจ 
พัฒนาและการลงทุนต่อไป 
  โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นลักษณะการประเมินโครงการเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” เพื่อใช้เป็นสารสนเทศใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
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แนวคิดวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า  

 วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (Contingent Valuation Method: CVM) เป็น
วิธีการประเมินมูลค่าสินค้าและบริการซึ่งเป็นสินค้าท่ีไม่มีราคาตลาด ท้ังนี้มูลค่าสินค้าและบริการท่ี
ต้องการประเมินมีค่าเท่ากับมูลค่าท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่าย (Willingness to pay) จะสะท้อนถึงมูลค่า
ของสินค้าและบริการนั้นๆ (Willis, 2002) วิธี CVM เป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ี
เลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชากร โดยใช้เทคนิคการส ารวจ (Survey based method) เพื่อ
สอบถามจ านวนเงินท่ีผู้ตอบค าถามเต็มใจจะจ่ายเพื่อแลกกับสินค้าและบริการท่ีได้รับ โดยการประเมินค่า
อาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเรียกราคา (Bidding game) การทดลองให้รับไว้หรือละไป (Take-it-or-
leave-it experiment) การต่อรองแลกเปลี่ยน (Trade-off game) การเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
(Costless choice) ตลอดจนการสอบถามผู้รู้เพื่อน าข้อมูลมาประเมินค่า (Delphi technique) โดย
เทคนิคนี้ต้องมีการสร้างสถานการณ์หรือเงื่อนไขให้สังคมอยู่ในสถานการณ์ของการแลกเปล่ียน 
(Bateman and Willis, 1999) วิธี CVM มีบทบาทส าคัญในการประเมินมูลค่าสินค้าท่ีไม่ผ่านตลาด 
(Non-Marketable Goods) เช่น สินค้าท่ีมีลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีสิทธิ์
ใช้ด้วยกัน (Common Goods) เป็นต้น  
 
 1. CVM ที่มีลักษณะค าถามเปิด (Open-Ended) 
  CVM แบบนี้จะถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าเต็มใจจ่ายเท่าใด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ได้แสดงความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีมากท่ีสุด (Maximum Willingness to Pay) ต่อสินค้าและบริการท่ี
ต้องการ ซึ่งการตั้งค าถามลักษณะนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ค่อนข้างท่ีจะตอบได้ยาก ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีผู้ท่ีถูก
สัมภาษณ์จะไม่ตอบค่อนข้างมาก หรืออาจจะตอบค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าความ
เป็นจริง CVM ท่ีมีลักษณะแบบปิด (Close-Ended)  
 
 2. Bidding Game Question 
  เป็นวิธีการถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่ามีความเต็มใจจ่ายเงินจ านวน  X บาทหรือไม่ในการ
บริโภคสินค้าและบริการ ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจท่ีจะจ่าย ให้ถามผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยค าถาม
แบบเดียวกันแต่เพิ่มราคาให้สูงขึ้น และท าซ้ าจนกระท่ังผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายอีก
ต่อไป โดยราคาท่ีมากท่ีสุดท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจ่ายก็คือความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากท่ีสุด 
นั่นเอง และในทางกลับกันถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าไม่มีความเต็มใจท่ีจะจ่าย ก็ให้ลดราคาลงเรื่อยๆ 
จนกระท่ังผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจจ่ายอีกครั้งหนึ่ง  
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการต้ังค าถามแบบ Bidding Game Question ซึ่งวิธีนี้
สามารถใช้หาค่าความเต็มใจสูงสุดได้ดีกว่าค าถามแบบปลายเปิด และสามารถขจัดปัญหาความเอนเอียง
ของราคาเสนอเริ่มต้นของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ 

 ผู้ประเมินได้ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ เพื่อใช้
เป็นกรอบการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ดังต่อไปนี้ 
 

 1. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง 
  ความคาดหวัง เป็นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิได้จ าเพาะเจาะจงท่ีการกระท าเพียงอย่างเดียว 
แต่รวมไปถึงแรงจูงใจ ความเช่ือ ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามี ผู้ท่ีให้
ความหมายของความคาดหวัง ดังต่อไปนี้ 
  เกศสินี กล่ินบุศร์ (2540) กล่าวไว้ว่า การคาดการณ์หรือความคาดหวังเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคล ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และการเห็นคุณค่าของการกระท า
ไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการนั้นๆ ซึ่งจะเป็นผลต่อความพึงพอใจของบุคคลในการต้ังความคาดหวังนั้น
บุคคลจะก าหนดระดับความคาดหวังไว้เป็นแนวทางท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จได้  
  เพชรี หาลาภ (2538) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็นการต้ังขึ้นเพื่อการ
ตอบสนองต่อความต้องการ ดังนั้น ความต้องการและความคาดหวังจึงเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกันแทบจะ
แยกไม่ออก เพราะถ้ามนุษย์เกิดความต้องการแล้ว ความคาดหวังก็จะตามมา แล้วกระท าพฤติกรรม
ไปสู่เป้าหมาย 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) กล่าวไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนอง
ในระดับท่ีตนต้องการแล้ว ก็จะมีความคาดหวังถึงส่ิงท่ีอยู่สูงขึ้นไปอีกตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) ดังนี้ 
  ล าดับท่ี 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการ
ล าดับแรกท่ีมนุษย์ต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีชีวิตรอด ได้แก่ ความต้องการเรื่องอาหาร อากาศ น้ า 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางเพศและการหลีกหนีจากความเจ็บปวด 
  ล าดับท่ี 2 ความต้องการทางด้านความมั่นคงหรือปลอดภัย (Safety or security needs) 
เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการทางด้านจิตใจตามมา 
ความต้องการนี้ ได้แก่ ความต้องการท่ีจะได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ อาจจะเกิดแก่ร่างกาย 
ทรัพย์สิน จิตใจ สถานะทางสังคม 
  ล าดับท่ี 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belonging needs) เป็นความต้องการ
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคมรอบข้าง การมีเพื่อน การอยู่ร่วมกัน การเป็น
ท่ียอมรับในสังคม การเป็นท่ีรักใคร่ของผู้อื่น เหล่านี้เป็นความต้องการที่อยู่ในรูปของนามธรรม  
เป็นความรู้สึกท่ีมนุษย์ได้รับจากสังคมรอบข้าง 
  ล าดับท่ี 4 ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs of status 
needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการยอมรับทางสังคมแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก 
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คือ ต้องการท่ีจะให้สังคมยกย่อง สรรเสริญตนเอง ต้องการท่ีจะท าให้สถานะทางสังคมของตนเอง
สูงขึ้นจากท่ีเป็นอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นใจของตนเอง 
  ล าดับท่ี 5 ความต้องการได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น
ความต้องการขั้นสูงสุด ในความต้องการระดับนี้ แต่ละคนจะมีความต้องการแตกต่างกันไป เป็นความ
ใฝ่ฝันของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น ความต้องการในล าดับนี้จะมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่ละบุคคล
อาจแตกต่างกันแบบสุดขั้ว บางคนอาจจะมีความต้องการเพียงแค่ชีวิตท่ีเงียบสงบ แต่บางคนอาจจะ
ต้องการการมีช่ือเสียงอย่างมาก เป็นความส าเร็จในทัศนะของแต่ละคน 
  จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อสินค้า
และบริการดังต่อไปนี้ (วาสนา จัตุพร, 2547) 
  1) ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าคาดหวังว่าจะไม่มีการบริการด้านการรับประกันทรัพย์สินท่ีสูญหายไประหว่าง
ท่ีมาใช้บริการ แต่ลูกค้าคาดหวังว่าจะต้องมีการรับประกันสินค้าท่ีซื้อจากห้าง เป็นต้น 
  2) ความคาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกัน 
เช่น กลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนหนุ่มสาวกับกลุ่มผู้สูงอายุ  
  3) ความคาดหวังของลูกค้าต่อการให้บริการจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์จากการ
รับบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือจากผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม
ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกัน 
  ในขณะท่ี Vroom (1970 อ้างถึงใน เชาวรีย์ สโตน, 2546) กล่าวถึง ทฤษฎี Expectancy 
Theory มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) วี “V” มาจากค าว่า Valence ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ท่ีมีต่อผลลัพธ์ 
(Outcome) ของการกระท าลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุดของความพึงพอใจของมนุษย์ 
  2) ไอ “I” มาจากค าว่า Instrumentality ซึ่งหมายถึง do เครื่องมืออุปกรณ์ วิถีทางท่ี
จะน าไปสู่ความพึงพอใจ  
  3) อี “E” มาจากค าว่า Expectancy ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความ
ต้องการหลายส่ิงหลายอย่าง เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท า
ให้เกิดความพยายามกระท าด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยส่ือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
ความคาดหวังและความพอใจส่ิงต่างๆ จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 
  ซึ่งในบางครั้งความคาดหวังของลูกค้า (Expectation) นั้นก็ยังคงมีความเข้าใจไปเองของ
ลูกค้าปะปนมาด้วย ซึ่งอาจอธิบายข้อแตกต่างตรงนั้นในบางส่วนว่า ค าบอกเล่าหรือข้อมูลท่ีลูกค้า
ได้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่าผู้ให้บริการต้องมีดี 
จึงเกิดความคาดหวังท่ีสูงเกินปกติหรือเกินความปกติท่ีสมเหตุสมผล ซึ่งตรงนั้นเมื่อได้รับบริการตาม
มาตรฐานปกติก็อาจรู้สึกไม่พอใจได้ กล่าวโดยสรุป คือ การทราบถึงความคาดหวังและความต้องการ
ของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นเครื่องมือท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 



10 
 

  นอกจากนี้ คริสโตเฟอร์, เบอร์นี และ บันลันไทน์ (Christopher, Payne & Ballantyne, 
1995 อ้างถึงใน ธีรพล มากซุง, 2546) มีเหตุผลหลักว่าท าไมทุกงานทางการตลาด นักขาย นักบริหาร 
ควรจะสนใจในการท าการตลาดเชิงสัมพันธภาพ เพราะลูกค้าท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น คาดหวัง
ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท ดังนี้ 
  1) เมื่อลูกค้าต้องการบริการ เขาก็ต้องคาดหวังว่าจะได้รับการบริการท่ีตอบกลับจาก
บริษัทท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเขาและตรงกับท่ีเขาต้องการ 
  2) ถ้าลูกค้าติดต่อกับพนักงานคนใด แม้ไม่ใช่คนเดิมท่ีเคยติดต่อ เขาก็คาดหวังท่ีจะได้รับ
บริการช่วยเหลืออย่างดีเหมือนกันทุกคน 
  3) ลูกค้าคาดหวังจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบริษัทอย่างฉันท์มิตร ไม่ใช่ในแบบ
ลักษณะของการท าธุรกิจ 
  4) ถ้าเขามีปัญหามากมายเกิดขึ้น เขาก็จะคาดหวังว่าความสัมพันธ์ต่อกันท่ีผ่านมา จะ
สามารถท าให้บริษัทแก้ไขปัญหาของเขาได้ 
  5) ลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดีอยู่แล้ว จะมีความคาดหวังท่ีจะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบริษัท
มากกว่าลูกค้าท่ีไม่มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบริษัท 
  กล่าวโดยสรุป ความคาดหวังในการบริการ หมายถึง การคาดคะเนหรือความมุ่งหวังของ
บุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติรับใช้และการให้ความสะดวกต่างๆ จากผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ได้รับบริการจะก าหนด
เงื่อนไขมาตรฐานของการรับบริการ เช่น การอ านวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งจะ
แตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล ความต้องการ บทบาท หน้าท่ี ประสบการณ์ และเป้าหมายในการ
กระท านั้นๆ ให้ความสะดวกต่างๆ ต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
  การรับรู้  (Perception) เป็นสภาพทางจิตวิทยาท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่ งมี
ความส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรม มีผู้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ดังต่อไปนี้ 
  อรวรรณ ภาชีรักษ์ (2547) กล่าวไว้ว่า การรับรู้เป็นความเช่ือของลูกค้าในการพิจารณา
ถึงบริการท่ีได้รับจากประสบการณ์ของลูกค้าท่ีผ่านมาในอดีต โดยบุคคลจะมีความแตกต่างกันในการ
รับรู้ ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
  วาสนา จัตุพร (2547) กล่าวไว้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งสมองตีความหรือแปล
ข้อความท่ีได้จากการสัมผัส (Sensation) ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสต่างๆ) กับส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นส่ิงเร้า 
ท าให้ทราบว่าส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมท่ีเราสัมผัสนั้นเป็นอย่างไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะ
อย่างไร ฯลฯ การท่ีเราจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมาสัมผัสได้นั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเราเป็นเครื่องช่วย
ในการตีความหรือแปลความ  
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางสังคม มีดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2524) 
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  1) ความต้องการ (Need) ของผู้รับรู้เองจะท าให้ผู้รับรู้ตีความส่ิงเร้าท่ีส่งมาเป็นส่ิงท่ีจะ
สนองความต้องการของตัวเรา ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้ส่ิงท่ีต้องการให้รวดเร็ว เช่น ขณะ
ก าลังหิว เราจะรับรู้ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารได้เร็ว 
  2) ประสบการณ์ (Experiences) บุคคลท่ัวไปมักจะตีความส่ิงท่ีตัวเองสัมผัสตามภูมิหลัง
ของแต่ละคน 
  3) การเตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory set) การท่ีคนเรามีประสบการณ์และการเรียนรู้
ส่ิงใดมาก่อน ท าให้เราเตรียมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นในแนวเดียวกันกับท่ีเรารับรู้มา 
  4) บุคลิกภาพ (Personality) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ เช่น บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 
แข็งกร้าวยึดมั่นจะรับรู้ความเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าได้ช้ากว่าผู้ท่ีมีบุคลิกภาพยืดหยุ่น 
  5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทัศนคติท่ีดีต่อใคร 
คนหนึ่ง การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางท่ีดีอยู่เสมอ 
  6) ต าแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาทท าให้คนเรารับรู้ส่ิงต่างๆ ได้ 
ไม่เหมือนกัน 
  7) วัฒนธรรมทางสังคม (Social culture) เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนเรารับรู้อะไรท่ี
แตกต่างกัน 
  8) สภาพอารมณ์ (Temper) ของผู้รับรู้ก็มีผลต่อการรับรู้ด้วยเช่นกัน 
  การรับรู้ของบุคคลจะแตกต่างกัน แม้ว่าจะรับรู้ในเรื่องเดียวกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอวัยวะท่ี
ใช้ในการรับรู้ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ได้แก่ ระบบประสาทรับความรู้สึก และสมองหรือ
สติปัญญาของแต่ละบุคคลนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ 
ประสบการณ์ในอดีต ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง กรรมพันธุ์ทางด้านชีวภาพ ภูมิหลังทางด้านชีวภาพ 
ภูมิหลังทางการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น 
  จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้นั้น ได้แก่ ปัจจัยภายใน เช่น เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้างอิงการรับรู้ ความเช่ือถือ
และประสบการณ์ เป็นต้น การรับรู้ของบุคคลนั้นจะก่อให้เกิดการตอบสนองเป็นการกระท าและ
พฤติกรรมตามมา ถ้าบุคคลมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง การแสดงพฤติกรรมก็จะออกไปอีกในรูปแบบหนึ่ง  
 
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 1. ความหมายความพึงพอใจ 
  ความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดับความพอใจของลูกค้าท่ีเป็น
ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์ 
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กับการคาดหวังของลูกค้า (Kotker, 1994) ระดับความพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล โดยการคาดหวังของบุคคล
(Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีต ส่วนผลประโยชน์ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
หรือการท างานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) การสร้างคุณค่าเพิ่มจาก 
การผลิต (Manufacturing) และการตลาด (Marketing) รวมท้ังมีการท างานรวมกับฝ่ายต่างๆ โดยยึด
หลักสร้างคุณภาพรวม (Total Quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) คุณค่าท่ีมอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) ซึ่งต้นทุนของ
ลูกค้าส่วนใหญ่คือราคาสินค้า (Price) 
  Shelly (1975) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ
ท าให้มีความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความในทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึก
ท่ีเป็นระบบย้อนกลับ โดยความรู้สึกนี้สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุข เป็นความรู้สึกท่ีสลับสับซ้อนและความรู้สึกมีผลต่อบุคคลมากกว่า
ความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ  ดังนั้นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุขมีความสัมพันธ์
กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้ท้ังสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการของผู้บริโภคเมื่อทราบความรู้สึกท่ีเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินแล้ว โดยสภาพ
หรือระดับของความพึงพอใจเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ โดยปกติ
แล้วผู้บริโภคจะเผชิญกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมายท่ีจะสามารถเลือกน ามาตอบสนองความ
ต้องการของเขาให้ได้รับความพอใจ และความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีต้ังอยู่บนความ
ต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
 
 2. การวัดความพึงพอใจ 
  วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของตัวลูกค้าเอง ว่าลูกค้า
คาดหวังกับสินค้าและบริการมากน้อยแค่ไหน และถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการอีก และหากลูกค้าไม่พึงพอใจก็จะแสดงความรู้สึกในทางลบออกมา เช่น การไม่ซื้อซ้ า
หรือใช้บริการซ้ า และอาจบอกกล่าวในทางลบให้เพื่อนหรือคนท่ีรู้จักได้รับรู้ด้วย 
  ฉะนั้นความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าหรือ ผู้รับบริการเอง 
(Customer expectation) นั่นคือ ลูกค้าจะคาดหวังผลการใช้สินค้าหรือบริการเอาไว้ในระดับหนึ่ง 
และถ้าสุดท้ายผลของการใช้สินค้าและบริการเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือมากกว่าท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ 
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ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) แต่ในทางกลับกันถ้าผลของการใช้สินค้าและ
บริการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ (Customer dissatisfaction) เกิดขึ้น ดัง
ภาพท่ี 1 (สาวิกา อุณหนันท์, 2542) 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  เปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
 

  ก่อนเกิดพฤติกรรมการซื้อ ผู้บริโภคมีความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการ (Pre-
purchase expectation) ซึ่งเป็นความเช่ือของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ีจะได้รับและ
หลังจากใช้สินค้าและบริการนั้น ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้หลังการซื้อ (Post-purchase perception) 
ว่าสินค้าหรือบริการท่ีได้ซื้อไปตรงกับความคาดหวังหรือไม่ ซึ่งถ้าสินค้าหรือบริการท่ีซื้อไปเป็นตามท่ี
คาดหวังหรือมากกว่าท่ีคาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะมีความพึงพอใจ เช่น ผู้บริโภคมีความคาดหวังในความ
ครบถ้วนและรวดเร็วในการน าส่งคืนสัมภาระหลังจากลงเครื่องบิน หลังจากได้รับบริการพบว่าการ
ส่งคืนสัมภาระครบถ้วนและรวดเร็ว ก็แสดงว่าผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และในทาง
กลับกัน ถ้าการบริการท่ีได้รับไม่ดีเท่ากับท่ีคาดหวังไว้ก็อาจท าให้ผู้บริโภคไม่พึงพอใจ ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ 
 

ความคาดหวัง 
ต่อสินค้าและบริการ 

ผลของการใชส้ินค้า 
และบริการ 

ท าการ 
เปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจ 
เกิดข้ึนเมื่อผลของการใช้สินค้าหรือ

บริการดีกว่าท่ีคาดหวัง 
 

ความไม่พึงพอใจ 
เกิดข้ึนเมื่อผลของการใช้สินค้าหรือ

บริการด้อยกว่าท่ีคาดหวัง 
 

ความคาดหวัง 

การรับรู้ในส่ิงท่ีส่งมอบ 

การส่งมอบตามความคาดหวังหรือ
เกินความคาดหวังหรือไม่ ไม่มีคุณภาพ / ไม่พึงพอใจ มีคุณภาพ / พึงพอใจ 

ไม่ใช่ ใช ่
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  จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นเป็นกระบวนการในการท าความ
เข้าใจในความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรู้จากผลประโยชน์ท่ีได้จากสินค้าและบริการท่ีเกิดขึ้นจริง
ของลูกค้าหรือผู้บริโภค 
   
โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี 

 1. หลักการและเหตุผล 
  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญน ามาซึ่ง
เงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเท่ียวยังมี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการ
ลงทุน จากการเข้าไปพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวยังเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาท่ี
รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ เพราะการท่องเท่ียวสร้างให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดก าร
หมุนเวียนทางการเงินเร็วท่ีสุด ดังนั้น การท่องเท่ียวจึงมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  
  จังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานีจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้แนวคิด 
“อุดรพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” โดยน าเสนอถึงศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้านของจังหวัด
อุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน
รู้จักในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก แหล่งท่องเท่ียวที่
สวยงาม มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก ท้ังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี น้ าตก สวนหินธรรมชาติ ทะเลบัวแดง 
อุทยานแห่งชาติภูพระบาท วัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูก้อน มีที่พัก แหล่งช้อปปิ้งมากมายหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกในแบบท่ีชอบ โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองท่ีมีความแตกต่างจากท่ีอื่น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวได้มั่นใจ รู้สึก
อบอุ่นเหมือนกับการได้อยู่บ้านของตัวเอง นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานียังมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วย ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมานี้ล้วนมีส่วน 
ส าคัญท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้นเรื่อยๆ  
  ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดท า “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์
ศิลปาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและดึงดูดนักท่องเท่ียว
ให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม
ขนส่ง (เช่น รถรับจ้าง รถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน เป็นต้น) และด้านการท่องเท่ียว (เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ท่ีพัก บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) และยังเป็นการช่วยส่งเสริม
การตลาด กระจายผลประโยชน์ไปสู่ท้องถิ่นและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  
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 2. วัตถุประสงค์โครงการ  
  2.1 เพื่อสร้างงานมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี ให้เป็น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงเวลาฤดูกาลท่องเท่ียวระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป  
  2.2 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้เมืองอุดรธานีสู่สายตาชาว
อุดรธานีและชาวต่างประเทศให้มีช่ือเสียงเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับประเทศ  
  2.3 เพื่อสร้างกระแสให้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียว
ท่ีเมืองอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น  
  2.4 เพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองอุดรธานี  
  2.5 เพื่อสร้างงานมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานีให้เป็น
กิจกรรมระดับจังหวัด และส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงเวลาฤดูกาลท่องเท่ียว  
  2.6 เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางเข้ามาใช้จ่ายและ
พักท่ีจังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น  
  2.7 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของเมืองอุดรธานีให้เป็นท่ีรู้จักของท้ัง 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
 3. เป้าหมายของโครงการ 
  ประชาชนในเขตพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงเข้าร่วมชมมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของเมืองอุดรธานี อาทิ 
การแสดงพลุ การแสดงบนเวที การแสดงแสง สี เสียง และบูธจ าหน่ายสินค้า เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
 
 

 4. กิจกรรมในโครงการ 
  การด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
อุดรธานี” จัดขึ้นในวันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม โดย
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
 

  4.1 กิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถ่ินและศิลปินที่มีชื่อเสียง 
   เป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถิ่นและศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เช่น วงฟักกล้ิง ฮีโร่ 
และวงก้องสยาม เป็นต้น เป็นกิจกรรมการสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเท่ียวและประชาชนท้ัง  
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถิ่นและศิลปินที่มีช่ือเสียง 
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  4.2 กิจกรรมการแสดงพลุ 
   เป็นการจัดแสดงพลุไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตา บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์
ศิลปาคม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางมีเยี่ยมเยือนยังจังหวัด
อุดรธานี 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการแสดงพลุ 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยก าหนดวิธีการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน 
“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 34,018 ราย  
 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน 
“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 
ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ค านวณขนาดของตัวอย่างท่ี
เหมาะสมดังนี้ 
 

21 Ne

N
n


  

 
 

  ก าหนดให้ n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N  = จ านวนประชากร 
   e  = สัดส่วนความคลาดเคล่ือนในการสุ่มท่ียอมรับได้ (.05) 
 

   
)05(.018,341

018,34
2

n  

   396n  
   
  ดังนั้นขนาดตัวอย่างขั้นต่ าท่ีเหมาะสมเท่ากับ 396 ราย เพื่อให้การประเมินค่าทางสถิติมี
ความน่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้ประเมินจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ จ านวน 400 ราย 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนา มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 การประเมินมูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการ
แสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยประเมินจากค่าใช้จ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว 5 ด้าน ได้แก่ ยานพาหนะ การพักค้างแรม อาหารและเครื่องด่ืม ของฝากและของท่ีระลึก 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) 
 ตอนท่ี 3 การประเมินมูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชม “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยประเมินจากความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการชม
กิจกรรมและการแสดงภายในงานท้ัง 2 โซน ได้แก่ โซนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถิ่น
และศิลปินที่มีช่ือเสียง และโซนกิจกรรมการแสดงพลุ มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู้ (Perception) 
ของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน 8 ประเด็น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ สถานท่ี 
ความต่อเนื่องของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร และประโยชน์ท่ีได้รับ  
 ตอนท่ี 5 การประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวถึง
ความต้องการจัดงานในครั้งต่อไปและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 ตอนท่ี 6 การศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยเป็นการสอบถามจากความคิดเห็นของของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวถึงสภาพปัญหาท่ีประสบพบเจอระหว่างท่ีเท่ียวชมภายในงาน มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้ประเมินและผู้ช่วยประเมิน จ านวน 20 คน ท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ด้วยตนเอง โดยในขั้นต้นผู้ประเมินท าการฝึกอบรมผู้ช่วยประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์
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ของการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และบทบาทของผู้ช่วยประเมิน ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมในวันท่ี 18 
มกราคม 2562 แสดงกระบวนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. ขออนุญาตจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา 
 2. ผู้ประเมินและผู้ช่วยประเมินให้ค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกระบวนการศึกษา
ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนจะตอบค าถาม 6 ส่วน คือ ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การประเมินมูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียว การประเมินมูลค่าผลได้จากการเย่ียมชมกิจกรรมภายในงาน 
การประเมินความพึงพอใจ ความต้องการจัดงานในครั้งต่อไป รวมท้ังสภาพปัญหาท่ีมีต่อการจัดงาน 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาในการตอบค าถามประมาณ 5 – 10 นาที 
 4. หลังจากนั้นผู้ประเมินและผู้ช่วยประเมินท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.  วิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถี ่
 2.  ประเมินมูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน “โครงการ
มหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ 
ความถี ่ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยใช้ค่า Benefit-Cost Ratio มีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
 

Cost

Benefit
CB /  

 
  ก าหนดให้ B/C คือ Benefit-Cost Ratio 
   Benefit คือ มูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน

“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

   Cost คือ ต้นทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน “โครงการ
มหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
อุดรธานี”  
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  โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  B/C มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
  B/C มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า โครงการไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 4. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี ” ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวัง 
(Expectation) กับ การรับรู้ (Perception) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียความคาดหวัง > ค่าเฉล่ียการรับรู้ หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
  ค่าเฉล่ียความคาดหวัง = ค่าเฉล่ียการรับรู้ หมายถึง พึงพอใจ 
  ค่าเฉล่ียความคาดหวัง < ค่าเฉล่ียการรับรู้ หมายถึง พึงพอใจมาก 
 5. การประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถ่ี 
 6. การศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และความถี ่



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ ผู้ประเมินแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดง
พลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 1 
  
ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
175 
225 

 
43.75 
56.25 

อายุ 
ไม่เกิน 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
มากกว่า 50 ป ี

 
137 
194 
34 
24 
11 

 
34.25 
48.50 
8.50 
6.00 
2.75 
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ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
325 
69 
6 

 
81.25 
17.25 
1.50 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมตอนต้น 
มัธยมตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
8 
28 
95 
73 
184 
12 

 
2.00 
7.00 
23.75 
18.25 
46.00 
3.00 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างท่ัวไป 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ผู้ประกอบการอิสระ 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
เกษตรกร 
อื่นๆ 

 
230 
37 
29 
53 
32 
8 
5 
6 

 
57.50 
9.25 
7.25 
13.25 
8.00 
2.00 
1.25 
1.50 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 บาท  

 
171 
85 
48 
39 
57 

 
42.75 
21.25 
12.00 
9.75 
14.25 
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ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ภูมิล าเนา 
อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

มาจากจังหวัดอื่น  
หนองคาย 
สกลนคร 
ขอนแก่น 
หนองบัวล าภู 
กรุงเทพมหานคร 
บึงกาฬ 
เลย 
ล าปาง 
กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา 
นครพนม 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 
ยโสธร 
ยะลา 
ร้อยเอ็ด 

 
326 
208 
118 
74 
16 
11 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
81.50 
52.00 
29.50 
18.50 
4.00 
2.75 
2.50 
2.00 
1.50 
1.25 
1.00 
0.75 
0.75 
0.50 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 ลักษณะโดยท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
(จ านวน 225 ราย, ร้อยละ 56.25) มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี (จ านวน 194 ราย, ร้อยละ 48.50) มี
สถานภาพโสด (จ านวน 325 ราย, ร้อยละ 81.25) มีการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี (จ านวน 184 ราย, 
ร้อยละ 46.00) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (จ านวน 230 ราย, ร้อยละ 57.50) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 5,000 บาท (จ านวน 171 ราย, ร้อยละ 42.75) และมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
(จ านวน 326 ราย, ร้อยละ 81.50) 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี”  

 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี”แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2 – 10 
 
ตารางที่ 2  มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทยานพาหนะ 
 

ยานพาหนะ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เสียค่ายานพาหนะ 
รถส่วนตัว 

ไม่เกิน 50 บาท 
51-100 บาท 
มากกว่า 100 บาท 

รถโดยสารประจ าทาง 
ไม่เกิน 50 บาท 
51-100 บาท 
มากกว่า 100 บาท 

รถโดยสารไม่ประจ าทาง  
ไม่เกิน 50 บาท 
มากกว่า 100 บาท 

เคร่ืองบิน 
1,000-2,000 บาท 

รถไฟ 
51-100 บาท 

x =129.25 บ., S.D.=191.80 บ. 

11 
372 
204 
86 
82 
8 
5 
2 
1 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
1 

2.75 
93.00 
51.00 
21.50 
20.50 
2.00 
1.25 
0.50 
0.25 
1.50 
1.25 
0.25 
0.50 
0.50 
0.25 
0.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการ
แสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทยานพาหนะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 129.25 
บาท โดยส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะในการสัญจรมากท่ีสุด (จ านวน 372 ราย, ร้อยละ 
93.00) รองลงมาคือ รถโดยสารประจ าทาง (จ านวน 8 ราย, ร้อยละ 2.00) รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
(จ านวน 6 ราย, ร้อยละ 1.50) เครื่องบิน (จ านวน 2 ราย, ร้อยละ 0.50) และรถไฟ (จ านวน 1 ราย, 
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ร้อยละ 0.25) ตามล าดับ และมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 2.75) ท่ีไม่เสียค่ายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว 
 
ตารางที่ 3  มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทการพักค้างแรม 
 

การพักค้างแรม จ านวน ร้อยละ 
ไม่พักค้างแรม 
พักค้างแรม 

ไม่เกิน 1,000 บาท 
1,001- 2,000 บาท 
มากกว่า 2,000 บาท 

 x =103.35 บ., S.D.=478.71 บ. 

369 
31 
18 
4 
9 

92.25 
7.75 
4.50 
1.00 
2.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการ
แสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทการพักค้างแรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 103.35 
บาท โดยมีการพักค้างแรมเป็นส่วนน้อย (จ านวน 31 ราย, ร้อยละ 7.75) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าท่ีพักแรม 
ไม่เกิน 1,000 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด (จ านวน 18 ราย, ร้อยละ 4.50) รองลงมาคือ มีค่าท่ีพักแรม
มากกว่า 2,000 บาท (จ านวน 9 ราย, ร้อยละ 2.25) และ 1,001 – 2,000 บาท (จ านวน 4 ราย, ร้อยละ 
1.00) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณามูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 312.66 
บาท ส่วนใหญ่มีการซื้ออาหารและเครื่องด่ืมจากงานดังกล่าว (จ านวน 383 ราย, ร้อยละ 95.75) โดย
มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด (จ านวน 134 ราย, ร้อยละ 33.50) รองลงมาคือ มี
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 101-200 บาท (จ านวน 106 ราย, ร้อยละ 26.50) 201-300 บาท (จ านวน 55 ราย, 
ร้อยละ 13.75) 401-500 บาท (จ านวน 40 ราย, ร้อยละ 10.00) มากกว่า 500 บาท (จ านวน 38 ราย, 
ร้อยละ 9.50) และ 301-400 บาท (จ านวน 10 ราย, ร้อยละ 2.50) ตามล าดับ แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม 

 

อาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีการซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม 

ไม่เกิน 100 บาท 
101-200 บาท 
201-300 บาท 
301-400 บาท 
401-500 บาท 
มากกว่า 500 บาท 

 x =312.66 บ., S.D.=610.36 บ. 

17 
383 
134 
106 
55 
10 
40 
38 

4.25 
95.75 
33.50 
26.50 
13.75 
2.50 
10.00 
9.50 

รวม 400 100.00 
 
ตารางที่ 5  มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทของฝากและของท่ีระลึก 
 

ของฝากและของที่ระลึก จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการซ้ือของฝากและของที่ระลึก 
มีการซ้ือของฝากและของที่ระลึก 

ไม่เกิน 100 บาท 
101-200 บาท 
201-300 บาท 
301-400 บาท 
401-500 บาท 
มากกว่า 500 บาท 

 x =193.03 บ., S.D.=282.41 บ. 

132 
268 
101 
58 
32 
20 
25 
32 

33.00 
67.00 
25.25 
14.50 
8.00 
5.00 
6.25 
8.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 5 พบว่า มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการ
แสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ประเภทของฝากและของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
193.03 บาท โดยส่วนใหญ่มีการซื้อของฝากและของท่ีระลึก (จ านวน 268 ราย, ร้อยละ 67.00) ส่วนใหญ่ 
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่เกิน 100 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด (จ านวน 101 ราย, ร้อยละ 25.25) 
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รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 101-200 บาท (จ านวน 58 ราย, ร้อยละ 14.50) 201-300 บาท 
(จ านวน 32 ราย, ร้อยละ 8.00) มากกว่า 500 บาท (จ านวน 32 ราย, ร้อยละ 8.00) 401-500 บาท 
(จ านวน 25 ราย, ร้อยละ 6.25) และ 301-400 บาท (จ านวน 20 ราย, ร้อยละ 5.00) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6  มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชม “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” โซนกิจกรรมการแสดงพลุ 

 

โซนกิจกรรมการแสดงพลุ จ านวน ร้อยละ 
เต็มใจจ่าย 

ไม่เกิน 50 บาท 
51-100 บาท 
มากกว่า 100 บาท 

x =81.93 บ., S.D.=89.04 บ. 

 
278 
90 
32 

 
69.50 
22.50 
8.00 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 6 พบว่า มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชม “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โซนกิจกรรมการแสดงพลุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.93 บาท โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายไม่เกิน 50 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด (จ านวน 278 ราย, ร้อยละ 
69.50) รองลงมาคือ 51 – 100 บาท (จ านวน 90 ราย, ร้อยละ 22.50) และมากกว่า 100 บาท 
(จ านวน 32 ราย, ร้อยละ 8.00) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 7  มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชม “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” โซนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถิ่นและศิลปินที่มีช่ือเสียง 

 

โซนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถ่ิน 
และศิลปินที่มีชื่อเสียง 

จ านวน ร้อยละ 

เต็มใจจ่าย 
ไม่เกิน 50 บาท 
51-100 บาท 
มากกว่า 100 บาท 

 x =110.68 บ., S.D.=106.24 บ. 

 
174 
142 
84 

 
43.50 
35.50 
21.00 

 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 7 พบว่า มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชม “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โซนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีท้องถิ่นและศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 110.68 บาท โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายไม่เกิน 50 บาท 
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เป็นจ านวนมากท่ีสุด (จ านวน 174 ราย, ร้อยละ 43.50) รองลงมาคือ 51 – 100 บาท (จ านวน 142 ราย, 
ร้อยละ 35.50) และมากกว่า 100 บาท (จ านวน 84 ราย, ร้อยละ 21.00) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 8  มูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
(บาท) 

จ านวนนักท่องเที่ยว 
(ราย) 

มูลค่าผลได ้
ที่เกดิขึ้น (บาท) 

ร้อยละ 

มูลค่าผลได้จากการทอ่งเทีย่ว 738.29 34,018 25,115,149.22 79.31 
ค่ายานพาหนะ 129.25 34,018 4,396,826.50 13.88 
ค่าท่ีพักค้างแรม 103.35 34,018 3,515,760.30 11.10 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 312.66 34,018 10,636,067.88 33.59 
ค่าของฝากและของท่ีระลึก 193.03 34,018 6,566,494.54 20.74 

มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชมกิจกรรม 192.61 34,018 6,552,206.98 20.69 
การแสดงพล ุ 81.93 34,018 2,787,094.74 8.80 
การแสดงดนตรี 110.68 34,018 3,765,112.24 11.89 

ภาพรวม 930.90 34,018 31,667,356.20 100.00 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า มูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน “โครงการ
มหกรรมการแสดงพลุเพื ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี ” โดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 
31,667,356.20 บาท จ าแนกเป็นมูลค่าผลได้จากท่องเท่ียว เท่ากับ 25,115,149.22 บาท (ร้อยละ 
79.31) และมูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน เท่ากับ 6,552,206.98 บาท (ร้อยละ 
20.69) โดยมีมูลค่าผลได้จากค่าอาหารและเครื่องด่ืมเป็นจ านวนมากท่ีสุด เท่ากับ 10,636,067.88 
บาท (ร้อยละ 33.59) รองลงมาคือ ค่าของฝากและของท่ีระลึก (6,566,494.54 บาท, ร้อยละ 20.74) 
ค่ายานพาหนะ (4,396,826.50 บาท, ร้อยละ 13.88) มูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดง
ดนตรี (3,765,112.24 บาท, ร้อยละ 11.89) ค่าท่ีพักค้างแรม (3,515,760.30 บาท, ร้อยละ 11.10) 
และมูลค่าผลได้จากการเยี่ยมชมการแสดงพลุ (2,787,094.74 บาท, ร้อยละ 8.80) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ต้นทุนงบประมาณด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” 

 

รายการ ต้นทุนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ค่าเช่าเวทีโครงสร้างทรัส ขนาด 6 x 17 เมตร 70,000 1.41 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟพร้อมติดต้ังและรื้อถอน 138,000 2.78 
ค่าเช่าจอ LED พร้อมติดต้ังรื้อถอน 120,000 2.41 
ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมติดต้ังรื้อถอน 105,000 2.11 
ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีพร้อมติดต้ังขนย้าย 10,000 0.20 
ค่าเช่า Smoke Machine พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 6,000 0.12 
ค่าเช่าชุดเก้าอี้รับแขกพร้อมโต๊ะ 10,500 0.21 
ค่าเช่าชุดเก้าอี้นวมพร้อมผ้าคลุม 12,000 0.24 
ค่าเช่าเต็นท์ปิด 4 ด้าน  3,000 0.06 
ค่าเช่าเก้าอี้พลาสติก 5,000 0.10 
ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 6,000 0.12 
ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดบริเวณงานพร้อมอุปกรณ์ 18,000 0.36 
ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ ามัน 21,000 0.42 
ค่าจ้างพิธีกร 9,000 0.18 
ค่าจ้างการแสดงพลุ (จ านวน 5 ชุดการแสดง) 3,915,000 78.72 
ค่าเช่าอุปกรณ์ควบคุมการจุดพลุ 299,600 6.03 
ค่าจ้างการแสดงวงดนตรีท้องถิ่น 35,000 0.71 
ค่าจ้างการแสดงของศิลปินที่มีช่ือเสียง 150,000 3.02 
ค่าจ้างการประเมินผลการจัดงาน 40,000 0.80 

รวมต้นทุนงบประมาณ 4,973,100 100.00 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ต้นทุนงบประมาณด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” โดยภาพรวม มีค่าเท่ากับ 4,973,100 บาท โดยมีค่าจ้างการ
แสดงพลุ เป็นจ านวนมากท่ีสุด (3,915,000 บาท, ร้อยละ 78.72) รองลงมาคือ ค่าเช่าอุปกรณ์ควบคุม
การจุดพลุ (299,600 บาท, ร้อยละ 6.03) ค่าจ้างการแสดงของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง (150,000 บาท , 
ร้อยละ 3.02) ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟพร้อมติดต้ังและรื้อถอน (138,000 บาท, ร้อยละ 2.78) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

 

มูลค่าผลได้ 
(Benefit) 

ต้นทุนงบประมาณ 
(Cost) 

Benefit-Cost Ratio แปลผล 

31,667,356.20 4,973,100 6.37 คุ้มค่า 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า มูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน “โครงการ
มหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” มีค่าเท่ากับ 31,667,356.20 บาท มี
ต้นทุนงบประมาณการจัดงานเท่ากับ 4,973,100 บาท เมื่อพิจารณาจากค่า Benefit-Cost Ratio มี
ค่าเท่ากับ 6.37 จึงสรุปได้ว่า “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
อุดรธานี” มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ การจัดโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าผลได้
ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าต้นทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการ
แสดงพลุเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี”  

 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี”แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 11 
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

 

ประเด็น 
ความคาดหวังก่อน

เข้าร่วมงาน 
การรับรู้หลังเข้า

ร่วมงาน แปลผล 
x  S.D. x  S.D. 

1. การประชาสัมพันธ์ 
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี 
3. ความต่อเนื่องของกิจกรรม 
4. ความหลากหลายของกิจกรรม 
5. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
6. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
7. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 
8. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

3.96 
4.14 
4.03 
3.96 
3.94 
3.81 
3.88 
4.14 

0.94 
0.89 
0.91 
1.02 
0.98 
1.07 
1.05 
0.92 

3.99 
4.13 
3.98 
4.01 
3.99 
3.96 
3.99 
4.14 

0.96 
0.90 
0.95 
0.98 
0.94 
1.01 
1.01 
0.95 

พึงพอใจมาก 
ไม่พึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจ 
ภาพรวม 3.98 0.79 4.02 0.83 พึงพอใจมาก 
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 จากตารางท่ี 11 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงานภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียการรับรู้  ( x =4.02) มีค่า
มากกว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวัง ( x =3.98) แสดงว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต่อการ
ด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ พบว่า มีบางประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการจัดงาน
ดังกล่าว 2 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานท่ี และความต่อเนื่องของกิจกรรม  
 
ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

 การประเมินความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางที่ 12 ความต้องการจัดงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง

อุดรธานี” 
 

ความต้องการจัดงานในคร้ังตอไป จ านวน ร้อยละ 
ต้องการ 

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จัก 
กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ินและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี 

ไม่ต้องการ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีได้ค่อนข้างน้อย 
เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดอุดรธานีได้ค่อนข้างน้อย 

396 
193 
105 
98 
4 
2 
2 

99.00 
48.25 
26.25 
24.50 
1.00 
0.50 
0.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีความต้องการให้
จัดงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต (จ านวน 396 ราย, ร้อยละ 99.00) โดยให้เหตุผลว่าเป็น
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จัก (จ านวน 193 ราย, ร้อยละ 48.25) 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็น
อย่างดี (จ านวน 105 ราย, ร้อยละ 26.25) และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัด
อุดรธานีได้เป็นอย่างดี (จ านวน 98 ราย, ร้อยละ 24.50) ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างบางรายท่ีไม่ต้องการให้มีการจัดงานอีกต่อไป (จ านวน 4 ราย, 
ร้อยละ 1.00) โดยให้เหตุผลว่าประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีได้ค่อนข้ างน้อย 



33 
 

(จ านวน 2 ราย, ร้อยละ 0.50) และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดอุดรธานีได้
ค่อนข้างน้อย (จ านวน 2 ราย, ร้อยละ 0.50) 
 
ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาสภาพปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดง
พลุเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 13 
 

ตารางที่ 13  สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน“โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 

 

สภาพปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 
พื้นท่ีภายในงานมีความคับแคบจนเกิดความแออัด 
การจราจรติดขัด 
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
มีเก้าอี้/ท่ีนั่งพักผ่อนน้อยเกินไป 
มีกิจกรรมภายในงานค่อนข้างน้อย ขาดความหลากหลาย 
มีห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 
ปัญหาอื่นๆ (เช่น มีเจ้าหน้าท่ีดูแลน้อย ก าหนดการไม่ชัดเจน เป็นต้น) 

149 
45 
74 
25 
29 
35 
37 
6 

37.25 
11.25 
18.50 
6.25 
7.25 
8.75 
9.25 
1.50 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 13 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน“โครงการมหกรรมการแสดงพลุ
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีปัญหาท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด (จ านวน 149 ราย, ร้อยละ 37.25 ) รองลงมาคือ 
การจราจรติดขัด (จ านวน 74 ราย, ร้อยละ 18.50) พื้นท่ีภายในงานมีความคับแคบจนเกิดความแออัด 
(จ านวน 45 ราย, ร้อยละ 11.25) มีห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว (จ านวน 37 ราย, ร้อยละ 
9.25) มีกิจกรรมภายในงานค่อนข้างน้อย ขาดความหลากหลาย (จ านวน 35 ราย, ร้อยละ 8.75) มี
เก้าอี้/ท่ีนั่งพักผ่อนน้อยเกินไป (จ านวน 29 ราย, ร้อยละ 7.25) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย (จ านวน 
25 ราย, ร้อยละ 6.25) และปัญหาอื่นๆ เช่น มีเจ้าหน้าท่ีดูแลน้อย ก าหนดการไม่ชัดเจน เป็นต้น 
(จ านวน 6 ราย, ร้อยละ 1.50) ตามล าดับ 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เมืองอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์การประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน 2) 
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน 3) ประเมินความต้องการจัดงาน และ 4) ศึกษาสภาพ
ปัญหาจากการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” 
กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในวันท่ี 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 400 ราย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคือสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า 
Benefit-Cost Ratio 
 
สรุปผลการประเมิน 

 จากการประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน พบว่า ค่า Benefit-Cost Ratio มีค่าเท่ากับ 
6.37 จึงสรุปได้ว่า “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ การจัดโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าผลได้ทางเศรษฐกิจได้
มากกว่าต้นทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงาน พบว่า ในภาพรวมค่าเฉล่ียการรับรู้มีค่า
มากกว่าค่าเฉล่ียความคาดหวัง แสดงว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานโครงการฯ 
 3. การประเมินความต้องการจัดงาน พบว่า จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดย 
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปในอนาคต โดยให้เหตุ ผลว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจท้องถิ่นและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ 
 4. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการฯ พบว่า มีปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจราจรติดขัด พื้นท่ีภายในงานมีความคับแคบจน
เกิดความแออัด มีห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว มีกิจกรรมภายในงานค่อนข้างน้อย ขาด
ความหลากหลาย มีเก้าอี้/ท่ีนั่งพักผ่อนน้อยเกินไป ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาอื่นๆ เช่น 
มีเจ้าหน้าท่ีดูแลน้อย ก าหนดการไม่ชัดเจน เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินผลการด าเนินงาน “โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดงานครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลจากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมใช้รถส่วนตัวเป็นยานพาหนะใน
การสัญจรมากท่ีสุด ดังนั้นจึงควรบริหารจัดการเรื่องการจราจรโดยรอบบริเวณงานให้มีความคล่องตัว 
และจัดบริการสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 
 2. ผลจากการศึกษาพบว่า มีการพักค้างแรมเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 7.75 เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่จังหวัดอุดรธานี  ดังนั้นการจัดงานครั้ง
ต่อไปควรใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในวง
กว้างและท่ัวถึง เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัดอื่นและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีในช่วงเวลาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการพักค้างแรมสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก และเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี 
 3. ผลจากการศึกษาพบว่า มูลค่าผลได้จากการท่องเท่ียวกว่าร้อยละ 30 เกิดจากค่าอาหาร
และเครื่องด่ืมมากท่ีสุด ดังนั้นการจัดงานครั้งต่อไปควรจัดให้มีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว นอกจากนี้ควรเน้นอาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี เพื่อ “สร้างจุดขาย” ให้กับ
การจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 4. ผลจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ความขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีจอดรถ เก้าอี้ ห้องน้ า 
และท่ีท้ิงขยะ เป็นต้น ดังนั้นการจัดงานครั้งต่อไปควรจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เข้าร่วมงาน 
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แบบประเมินผลโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี 
 
ค าชี้แจง  แบบประเมินผลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี” ผู้วิจัยขอทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบท่ีเลือก ท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ   
  ชาย    หญิง  
 
2. อายุ ………….……….ป ี
 
3. สถานภาพ  
  โสด    สมรส    หม้าย/หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ประถมศึกษา   ม.ต้น    ม.ปลาย/ปวช.
  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
5. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รับจ้างท่ัวไป 
  พนักงานบริษัทเอกชน  เจ้าของธุรกิจ   เกษตรกร 
  แม่บ้าน/พ่อบ้าน   อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 
 
6. รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน ……….………………..บาท 
 
7. ภูมิล าเนา  

 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 อาศัยอยู่จังหวัดอุดรธานี แต่อยู่นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 มาจากจังหวัดอื่น คือ จังหวัด..........................  
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ตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองอุดรธาน ี

ค าช้ีแจง:  โปรดกรอกข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้ที่ตรงกับสภาพตามความเป็นจริงของท่าน 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่ายานพาหนะ 
 รถส่วนตัว (เช่น รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น) 
 รถโดยสารไม่ประจ าทาง (เช่น รถรับจ้าง รถเช่า เป็นต้น) 
 รถโดยสารประจ าทาง 
 เครื่องบิน 
 รถไฟ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................... 

 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 

2. ค่าที่พัก (หากมีบ้านพักอาศัยในจังหวัดอุดรธานี ไม่ต้องระบุค่าใช้จ่ายข้อนี้) 
 อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี  (ไม่ต้องระบคุ่าท่ีพัก) 
 โรงแรม 
 เกสท์เฮาท์ 
 รีสอร์ท 
 โฮมสเตย์ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................... 

 
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างเท่ียวงาน 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมระหว่างท่องเท่ียวตามสถานท่ีอื่นๆ ใน จ.อุดรธานี 

 
................ 
................ 

4. ค่าซ้ือของฝากและของที่ระลึก 
 อาหาร 
 เครื่องด่ืม 
 เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย  
 ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก  
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................... ................ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................... ................ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................... ................ 

รวมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ................ 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับความเต็มใจที่จะจ่ายค่าเยี่ยมชมโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี 

ค าช้ีแจง: กรุณาวงกลม  จ านวนเงินหรือตัวเลข ท่ีตรงกับความต้องการของท่าน 
 

1. หากสมมติมีการเก็บเงินค่าเข้าชมการแสดงพลุภายในงาน ท่านเต็มใจจ่ายในราคาเท่าใด 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000 

 
2. หากสมมติมีการเก็บเงินค่าเข้าชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน เช่น วงก้องสยาม วงฟักกล้ิง ฮีโร่ เป็น
ต้น  
ท่านเต็มใจจ่ายในราคาเท่าใด  

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000 

 
 

ตอนที่ 4  ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองอุดรธาน ี

 

ค าช้ีแจง:  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน  
ระดับความคาดหวัง 

ก่อนเข้าร่วมงาน ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
หลังเข้าร่วมงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

     การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานผ่านส่ือต่างๆ      

     ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 

     

     ล าดับขั้นตอนและความต่อเนื่องของการจัด 
กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 

     

     ความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน      
     ความเหมาะสมของระยะเวลาของการด าเนิน 

กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 
     

     ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในงาน      
     เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีให้บริการภายในงาน      
     ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน      
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ตอนที่ 5  ประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน 
1. ท่านมีความต้องการอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
 ต้องการ เพราะ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดอุดรธานีได้เป็นอย่างดี 
  อืน่ๆ (โปรดระบุเหตุผล)....................................................................... 
 ไม่ต้องการ เพราะ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีได้ค่อนข้างน้อย 
  กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ค่อนข้างน้อย 
  เผยแพร่ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดอุดรธานีได้ค่อนข้างน้อย 
  อื่นๆ (โปรดระบุเหตุผล)....................................................................... 
 
ตอนที่ 6 สภาพปัญหาที่มีต่อโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี 
กรุณาระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อตัวท่านมากท่ีสุดจากการเข้าชมงาน (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
  ท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 
  พื้นท่ีภายในงานมีความคับแคบจนเกิดความแออัด 
  การจราจรติดขัด 
  ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 
  มีเก้าอี้/ท่ีนั่งพักผ่อนน้อยเกนิไป 
  มีกิจกรรมค่อนข้างน้อย ขาดความหลากหลาย 
  มีห้องน้ าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว  
  อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................................  
 

***ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
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รายนามคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่วเมืองอุดรธานี 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2. นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวและการขนส่ง 

เทศบาลนครอุดรธานี 
3. นายอนุรักษ์ ค ามะณี บริษัท 6889 แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธีระสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา มูลศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา เนื่องสมศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนมพร ข่าขันมาลี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
9. อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
10. อาจารย์สมคิด นาพรม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
11. อาจารย์กมลรัตน์ โยธานันต์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
12. อาจารย์ชลนที บูรรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
13. นางสาวธัญญารัตน์ แก้วทา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
14. นางสาวฐิติพร จันทร์ดาวัน นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
15. นางสาวพรนิภา ล้ิวกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
16. นางสาวรุ่งตะวนั พรมหา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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17. นายนพรัตน์ ธรรมดา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

18. นางสาวไอลดา ศิลาคะจิ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

19. นางสาวสุทธินี เท่ียงธรรม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

20. นายชฎาธร ศรีธรรมจักร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

21. นายจิตกร เกาะแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

22. นายณัฐกิตต์ิ บาลจบ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 


