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16(Executive Summary) 

 
 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” มี

วัตถุประสงคการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุมคาการดําเนินงาน 2) ประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน 3) ประเมินความตองการจัดงาน และ 4) ศึกษาสภาพปญหาและ

ขอเสนอแนะจากการจัดงาน กลุมตัวอยางคือ ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมารวมกิจกรรมเทศกาล

สงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศาลาพิธีทุง

ศรีเมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษ  จํานวนตัวอยาง 1,040 ราย 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยคือสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอย

ละ ความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา Benefit-Cost Ratio  สามารถสรุปผลการ

ประเมินไดดังตอไปนี้ 

 1. การประเมินความคุมคาการดําเนินงานคา Benefit-Cost Ratio มีคาเทากับ 1.86 (ซ่ึง

มากวา 1) จึงสรุปไดวาโครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 มีความคุมคาในการลงทุน 

 2. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ

กิจกรรมทางศาสนาท่ีแสดงใหเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ 

รดน้ําดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ และปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 3. การประเมินความตองการจัดงานพบวา ประชาชนกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมด (รอยละ 

99.52) ตองการใหเทศบาลนครอุดรธานี จัดงานเทศกาลสงกรานตในลักษณะดังกลาวในปตอไป 

เพราะการจัดเทศกาลสงกรานตเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวของเมืองอุดรธานีได 

 4. สภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน พบวา ปญหาสวนใหญเปนเรื่อง

การจราจรติดขัดบนถนนท่ีจัดงาน และปญหาสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ท่ีท้ิงขยะ หองน้ํา สถานท่ี

จอดรถมีไมเพียงพอ  

  ขอเสนอแนะท่ีเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดงานครั้งตอไป ไดแก ควรจัดเตรียมสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเพียงพอ จัดงานในรูปแบบท่ีแตกตางจากภาคเอกชน เนนศิลปนนักรองหมอลําหรือ

ลูกทุงอีสาน หรืออาจเปนการจัดงานท่ีเปนเอกลักษณวัฒนธรรมดั้งเดิม และควรจัดในสถานท่ีหรือถนน

ท่ีปดไมใหรถผาน และท่ีสําคัญควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดงาน สถานท่ี และเวลา ผานสื่อ

ใหหลากหลายชองทางและควรเพ่ิมเวลาในประชาสัมพันธใหนานข้ึน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสําคัญของการประเมิน 

 ประเทศไทยตองอาศัยรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ือเปนฐานเศรษฐกิจหลักใหกับประเทศ 
เปนแหลงกระจายรายไดและการจางงานเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนและสังคมไทย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเท่ียว เพ่ือสราง
รากฐานเศรษฐกิจในระดับชุมชน ชวยพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความพรอมท่ีจะรองรับ
นักทองเท่ียวและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียวใหมีเพียงพอและ
พรอมใหบริการนักทองเท่ียว ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับทองถ่ินและ
ประเทศ สงเสริมการตลาดใหผูประกอบการดานการทองเท่ียวมีแหลงจําหนายสินคาและของท่ีระลึก 
อีกท้ังเปนการสงเสริมผูประกอบการในทองถ่ินใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากแหลงอ่ืนได 
และสิ่งสําคัญคือการสรางความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว รวมท้ังเปนการสรางความม่ันใจใหกับ
นักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนยังประเทศไทยมากข้ึน กอใหเกิดการจางงาน สรางรายได
ใหกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางมากมาย 

 เทศบาลนครอุดรธานีในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
โดยตรงในการใหบริการสาธารณะ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานตางๆ ท้ังทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา พัฒนาเมืองใหมีความเจริญ สะดวก มีความพรอม
ในทุกๆ ดาน เปนศูนยกลางการพัฒนาท่ีแผขยายออกสูอําเภอรอบนอก มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ 
สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และสงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาศักยภาพและสราง
โอกาสดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกกับสภาพความเปนจริง โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม อีกท้ังเปนการบูรณาการระหวางภาครัฐและเอกชน การ
สนับสนุนจากภาคีท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีเปนเจาของทรัพยากรซ่ึงจะเปนผูไดรับ
ผลประโยชนมากท่ีสุด นําไปสูเปาหมายการเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน เพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ินตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552) มาตรา 
56(8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 16(8) 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงไดจัดทํา “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี 
ประจําป 2562 ในชื่อวาสงกรานตเปดอุดรธานี (Ducky’s Family) จัดข้ึนระหวางวันท่ี 13 – 15 
เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนศุภกิจจรรยา สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหประชาชนเกิดความสามัคคีและทํางานรวมกันเปนหมูคณะ สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงาน
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ภาครัฐ รวมท้ังเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี สรางงาน สราง
รายไดใหประชาชนในทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการทุกประเภท ไมวาจะเปนดานการคมนาคมขนสง 
(เชน รถรับจาง รถไฟ รถทัวร เครื่องบิน เปนตน) และดานการทองเท่ียว (เชน รานคา รานอาหาร 
รานขายของทีระลึก ท่ีพัก เปนตน) ตลอดจนเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน ใหกับอนุชนรุนหลังไดรับรู และเปนการปลูกจิตสํานึกในการรักษาหวงแหนวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการประเมินผลการดําเนินงาน 
“โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช
เปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดโครงการเพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเกิดความสามัคคี ใหเด็กเยาวชน และประชาชนท้ัวไปไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูสูงอายุ รวมท้ังเปนการกระตุนเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการประเมิน 

 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562”  
ในครั้งนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน ดังตอไปนี้ 
 2.1 ประเมินความคุมคาการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ และสังคม “โครงการเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562”   
 2.2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป 2562”   
 2.3  ประเมินความตองการจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 
2562”   
 2.4 ศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานต
เมืองอุดรธานี ประจําป 2562”   
 

3. ขอบเขตการประเมิน 

 การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการประเมินดังตอไปนี ้

 3.1 ขอบเขตดานประชากร 
    ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดอุดรธานีในชวง
เทศกาลสงกรานต เฉพาะเดือนเมษายนยอนหลังป 3 ป คือ ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 – 2561 จากสถิติ
ของกองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พบวามีนักทองเท่ียวท่ีเปน
ชาวไทยเฉลี่ยตอเดือน 155,000 คน 
 

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
    การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการประเมินดังตอไปนี้ 
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  3.2.1 การประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของการดําเนินงาน 
“โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” เปนการวิเคราะหคา Benefit – Cost 
Ratio ระหวางมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนเทียบกับตนทุนงบประมาณท่ีใชในการ
ดําเนินงานของโครงการท้ังสิ้น 
  3.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป 2562” ของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานสงกรานตฯ 12 ประเด็น 
ไดแก ความพึงพอใจตอกิจกรรมอุโมงคน้ํา  กิจกรรมบนเวที  การประชาสัมพันธ  สถานท่ี ความ
ตอเนื่องของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม สิ่งอํานวยความ
สะดวก การรักษาความปลอดภัย มารยาทในการเลนสงกรานต  อุปกรณการเลนสงกรานต  ความ
สงบเรียบรอยในงาน และประโยชนหรือความบันเทิงท่ีไดรับ แบงระดับความคิดเห็นหรือความพึง
พอใจออกเปน 5 ระดับ ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยให 
   พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  ไดคะแนน 5 
   พึงพอใจระดับมาก  ไดคะแนน 4 
   พึงพอใจระดับปานกลาง  ไดคะแนน 3 
   พึงพอใจระดับนอย  ไดคะแนน 5 
   พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด  ไดคะแนน 1 
      
 การแปลคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) กําหนด
ชวงของการวัดดังนี้ 

คาเฉลี่ย     แปลความหมาย 
คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับนอย 

 

  3.2.3 การประเมินความตองการจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี 
ประจาํป 2562” เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวภายในงานถึง
ความตองการจัดงานในครั้งตอไป พรอมเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 

  3.2.4 การศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน “โครงการเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” เปนการสอบถามจากความคิดเห็นของของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวภายในงานถึงสภาพปญหาท่ีประสบพบเจอระหวางเท่ียวงานสงกรานตและ
ขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดงานครั้งตอไป 
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 3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา คือ ณ บริเวณศาลาพิธีทุงศรี
เมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษซ่ึงเปนสถานท่ีหลักในการจัด
งาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน 
2562 
 
 3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
  กําหนดชวงเวลาของการศึกษา คือ ชวงเวลาดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานต
เมืองอุดรธานี ประจําป 2562” ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน 2562 
 

4. ประโยชนที่จะไดรับ 

 4.1 ไดผลการประเมินความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงาน “โครงการ
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจในการจัด
โครงการอีกหรือไม 
 4.2 ไดผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานต
เมืองอุดรธานี ประจําป 2562” เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
 4.3 ไดผลสะทอนถึงความตองการใหเทศบาลจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป 2562” อีกหรือไม เพ่ือนําไปตัดสินใจในการจัดโครงการในปตอไป 
 4.4 ไดทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดงาน “โครงการเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” ซ่ึงจะนําไปวางแผนแกไขปญหาหรือปรับปรุงใหดียิ่งๆข้ึนไป 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 
 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” 
ในครั้งนี้ ไดทําการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินดังตอไปนี้  
 1. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล  
 2. แนวคิดวิธีการสมมติเหตุการณใหประมาณคา 
 3. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู  
 4. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 5. โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562 (Ducky’s Family) 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 

 ในปจจุบันการประเมินผลมีความจําเปนและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน ท่ีสําคัญหนวยงานสามารถประยุกตใชผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาองคกร 
โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือการวางแผนในอนาคต โดยการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะ 
ท้ังในลักษณะการประเมินภาพรวมขององคกร หรืออาจประเมินเฉพาะดาน อาทิ การประเมินผล
โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ดังนั้นในระบบราชการและ
เอกชน จึงใชการประเมินผลเปนกลไกในการพัฒนาองคกร โครงการ หรือกิจกรรมดวยหลักวิชาการ 
ซ่ึงไดรับการพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
 

 1.1 ความหมายของการประเมินผล 
  คําวา “Evaluation” มีความหมายวา การประเมินผล มีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1)  การมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด การตัดสินความเพียงพอของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
หรือการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Shertzer & Linden, 1979) 
  2)  การตัดสินความสอดคลองตองกันระหวางการปฏิบัติกับวัตถุประสงค (Mehrens & 
Lehman, 1984) 
  3)  การนําจํานวนท่ีไดจากการวัดมาเทียบกับเกณฑ เพ่ือตัดสินคุณคาของจํานวนท่ี
สังเกตได (Chase, 1978) 
  4)  กระบวนการคนหาหรือตัดสินหรือคํานวณของบางสิ่งบางอยาง โดยใชมาตรฐาน
ของการประเมิน รวมท้ังการตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายใน และ/หรือ เกณฑภายนอก (Good, 1973) 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของโครงการตอไปในอนาคต 
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 1.2  ชนิดของการประเมินผล 
   จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวของกับแนวคิดของการประเมินผลพบวา  
การประเมินผลสามารถทําไดหลายระดับ ดังนี้ 
  1) ประเมินการวางแผน การวางแผนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
การพัฒนาองคกร การวางแผนจะชวยในกระบวนการกําหนดทรัพยากรและการกําหนดกิจกรรม 
ดังนั้นในกระบวนการวางแผนจึงตองการหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และกําหนดระเบียบ
หรือวิธีการของการดําเนินงานกิจกรรมอยางตอเนื่องจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงค และสามารถชี้
ความสัมพันธของระยะเวลาท่ีผานมาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
  2) ประเมินโครงการ โดยท่ัวไปกระบวนการวางแผนท่ีสําคัญ คือ การกําหนดโครงการ 
เพ่ือดําเนินงาน โดยจะตองมีการระบุทรัพยากรและเปาหมายท่ีตองการ ดังนั้นโครงการจึงตองกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานอยางเปนข้ันเปนตอนและสอดคลองสัมพันธกัน การประเมินผล
โครงการจึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลในลักษณะท่ี
เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ 
  3) ประเมินนโยบาย นโยบายเปนสิ่งท่ีเลือกปฏิบัติและนํามาใชเปนแผนในการ
ดําเนินงาน นโยบายจึงเปนเครื่องมือชี้นําไปสูการตัดสินใจในอนาคต นโยบายจึงเปนแนวทางกวางๆ 
ซ่ึงประกอบดวย เปาประสงคท่ีตองการและแนวทางการพัฒนาอยางกวางๆ ตามปรกติในองคกรจะ
กําหนดโครงการโดยสอดคลองกับนโยบายขององคกร การประเมินนโยบายสามารถทําไดหลายระดับ 
ไดแก การประเมินการกําหนดนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
  4) ประเมินองคกร การประเมินองคกรมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตหรือผลงานขององคกรนั้น จึงทําใหการประเมินผลจึงไดรับความสนใจและการดําเนินการ
อยางกวางขวาง ดังนั้นการประเมินองคกรจึงมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดําเนินงานขององคกร 
  5) ประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตท่ีพบมากก็คือในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
การประเมินผลผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานตางๆ วามีคุณภาพเปนอยางไร การประเมินผลผลิตจึง
จําเปนตองกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีทุกคนยอมรับ แลวทําการรวบรวมขอมูลตามเกณฑนั้นๆ กอนท่ี
จะประเมินวาผลผลิตใดตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไวมากท่ีสุด และนําขอมูลท่ีไดมาใชในการตัดสินใจ 
พัฒนาและการลงทุนตอไป 
  โดยการศึกษาในครั้งนี้ เปนลักษณะการประเมินโครงการเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
“โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดธานี ประจําป 2562 (Ducky’s Family)” เพ่ือใชเปนสารสนเทศ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการดังกลาวตอไปในอนาคต 
 

2. แนวคิดวิธีการสมมติเหตกุารณใหประมาณคา  

 วิธีการสมมติเหตุการณใหประมาณคา (Contingent Valuation Method: CVM) เปน
วิธีการประเมินมูลคาสินคาและบริการซ่ึงเปนสินคาท่ีไมมีราคาตลาด ท้ังนี้มูลคาสินคาและบริการท่ี
ตองการประเมินมีคาเทากับมูลคาท่ีผูบริโภคเต็มใจจาย (Willingness to pay) จะสะทอนถึงมูลคา
ของสินคาและบริการนั้นๆ (Willis, 2002) วิธี CVM เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ี
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เลือกข้ึนมาเปนตัวแทนของประชากร โดยใชเทคนิคการสํารวจ (Survey based method) เพ่ือ
สอบถามจํานวนเงินท่ีผูตอบคําถามเต็มใจจะจายเพ่ือแลกกับสินคาและบริการท่ีไดรับ โดยการประเมินคา
อาจใชวิธีการตางๆ เชน การเรียกราคา (Bidding game) การทดลองใหรับไวหรือละไป (Take-it-or-
leave-it experiment) การตอรองแลกเปลี่ยน (Trade-off game) การเลือกท่ีไมมีคาใชจาย 
(Costless choice) ตลอดจนการสอบถามผูรูเพ่ือนําขอมูลมาประเมินคา (Delphi technique) โดย
เทคนิคนี้ตองมีการสรางสถานการณหรือเง่ือนไขใหสังคมอยูในสถานการณของการแลกเปลี่ยน 
(Bateman and Willis, 1999) วิธี CVM มีบทบาทสําคัญในการประเมินมูลคาสินคาท่ีไมผานตลาด 
(Non-Marketable Goods) เชน สินคาท่ีมีลักษณะกรรมสิทธิ์รวมกัน ทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีสิทธิ์
ใชดวยกัน (Common Goods) เปนตน  
 

 2.1  CVM ท่ีมีลักษณะคําถามเปด (Open-Ended) 
  CVM แบบนี้จะถามผูถูกสัมภาษณวาเต็มใจจายเทาใด เพ่ือเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณ
ไดแสดงความเต็มใจท่ีจะจายท่ีมากท่ีสุด (Maximum Willingness to Pay) ตอสินคาและบริการท่ี
ตองการ ซ่ึงการตั้งคําถามลักษณะนี้ผูถูกสัมภาษณคอนขางท่ีจะตอบไดยาก ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีผูท่ีถูก
สัมภาษณจะไมตอบคอนขางมาก หรืออาจจะตอบคาความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาหรือนอยกวาความ
เปนจริง CVM ท่ีมีลักษณะแบบปด (Close-Ended)  
 
 2.2  Bidding Game Question 
  เปนวิธีการถามผูถูกสัมภาษณวามีความเต็มใจจายเงินจํานวน  X บาทหรือไมในการ
บริโภคสินคาและบริการ ถาผูถูกสัมภาษณตอบวาเต็มใจท่ีจะจาย ใหถามผูถูกสัมภาษณดวยคําถาม
แบบเดียวกันแตเพ่ิมราคาใหสูงข้ึน และทําซํ้าจนกระท่ังผูถูกสัมภาษณตอบวาไมมีความเต็มใจจายอีก
ตอไป โดยราคาท่ีมากท่ีสุดท่ีผูถูกสัมภาษณตอบวาเต็มใจจายก็คือความเต็มใจท่ีจะจายมากท่ีสุด 
นั่นเอง และในทางกลับกันถาผูถูกสัมภาษณตอบวาไมมีความเต็มใจท่ีจะจาย ก็ใหลดราคาลงเรื่อยๆ 
จนกระท่ังผูถูกสัมภาษณตอบวาเต็มใจจายอีกครั้งหนึ่ง  
 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการตั้งคําถามแบบ Bidding Game Question ซ่ึงวิธีนี้
สามารถใชหาเพ่ือหาคาความเต็มใจสูงสุดไดดีกวาคําถามแบบปลายเปด และสามารถขจัดปญหาความ
เอนเอียงของราคาเสนอเริ่มตนของผูถูกสัมภาษณได 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู 

 ผูประเมินไดทําการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู เพ่ือใช
เปนกรอบการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 3.1  แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง 
  ความคาดหวัง เปนลักษณะทางจิตวิทยา ซ่ึงมิไดจําเพาะเจาะจงท่ีการกระทําเพียงอยาง
เดียว แตรวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรูสึก ทัศนคติและคานิยม จากการศึกษาคนควาพบวามี 
ผูท่ีใหความหมายของความคาดหวัง ดังตอไปนี้ 
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  เกศสินี กลิ่นบุศร (2540) กลาวไววา การคาดการณหรือความคาดหวังเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการข้ึนอยูกับลักษณะของบุคคล ประสบการณท่ีผานมา และการเห็นคุณคาของการ
กระทําไปสูเปาหมายท่ีตองการนั้นๆ ซ่ึงจะเปนผลตอความพึงพอใจของบุคคลในการตั้งความคาดหวัง
นั้นบุคคลจะกําหนดระดับความคาดหวังไวเปนแนวทางท่ีจะสามารถประสบความสําเร็จได  
  เพชรี หาลาภ (2538) กลาวไววา ความคาดหวังของบุคคลเปนการตั้งข้ึนเพ่ือการ
ตอบสนองตอความตองการ ดังนั้น ความตองการและความคาดหวังจึงเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกันแทบจะ
แยกไมออก เพราะถามนุษยเกิดความตองการแลว ความคาดหวังก็จะตามมา แลวกระทําพฤติกรรม
ไปสูเปาหมาย 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2545) กลาวไววา ความตองการของมนุษยเม่ือไดรับการตอบสนอง
ในระดับท่ีตนตองการแลว ก็จะมีความคาดหวังถึงสิ่งท่ีอยูสูงข้ึนไปอีกตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of need) ดังนี้ 
  ลําดับท่ี 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการ
ลําดับแรกท่ีมนุษยตองการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหมีชีวิตรอด ไดแก ความตองการเรื่องอาหาร อากาศ น้ํา 
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัย ความตองการทางเพศและการหลีกหนีจากความเจ็บปวด 
  ลําดับท่ี 2 ความตองการทางดานความม่ันคงหรือปลอดภัย (Safety or security 
needs) เม่ือมนุษยไดรับการตอบสนองทางดานรางกายแลว มนุษยก็จะเกิดความตองการทาง 
ดานจิตใจตามมา ความตองการนี้ ไดแก ความตองการท่ีจะไดรับการคุมครองปองกันภัยตางๆ อาจจะ
เกิดแกรางกาย ทรัพยสิน จิตใจ สถานะทางสังคม 
  ลําดับท่ี 3 ความตองการทางดานสังคม (Social or belonging needs) เปนความ
ตองการท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเก่ียวของกับความสัมพันธของมนุษยกับสังคมรอบขาง การมีเพ่ือน การอยูรวมกัน 
การเปนท่ียอมรับในสังคม การเปนท่ีรักใครของผู อ่ืน เหลานี้เปนความตองการท่ีอยูในรูปของ
นามธรรม เปนความรูสึกท่ีมนุษยไดรับจากสังคมรอบขาง 
  ลําดับท่ี 4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs of status 
needs) เม่ือมนุษยไดรับการยอมรับทางสังคมแลว มนุษยก็จะเกิดความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนไปอีก 
คือ ตองการท่ีจะใหสังคมยกยอง สรรเสริญตนเอง ตองการท่ีจะทําใหสถานะทางสังคมของตนเอง
สูงข้ึนจากท่ีเปนอยู เก่ียวของกับความม่ันใจของตนเอง 
  ลําดับท่ี 5 ความตองการไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เปน
ความตองการข้ันสูงสุด ในความตองการระดับนี้ แตละคนจะมีความตองการแตกตางกันไป เปนความ
ใฝฝนของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น ความตองการในลําดับนี้จะมีความหลากหลายเปนอยางมาก แตละบุคคล
อาจแตกตางกันแบบสุดข้ัว บางคนอาจจะมีความตองการเพียงแคชีวิตท่ีเงียบสงบ แตบางคนอาจจะ
ตองการการมีชื่อเสียงอยางมาก เปนความสําเร็จในทัศนะของแตละคน 
  จากการศึกษาพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความคาดหวังของผูบริโภคตอสินคา
และบริการดังตอไปนี้ (วาสนา จัตุพร, 2547) 
  1) ความคาดหวังของลูกคาตอสินคาและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณท่ี
แตกตางกัน เชน ลูกคาคาดหวังวาจะไมมีการบริการดานการรับประกันทรัพยสินท่ีสูญหายไประหวาง
ท่ีมาใชบริการ แตลูกคาคาดหวังวาจะตองมีการรับประกันสินคาท่ีซ้ือจากหาง เปนตน 
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  2) ความคาดหวังของลูกคาจะมีความผันแปรในกลุมท่ีมีลักษณะประชากรท่ีแตกตางกัน 
เชน กลุมผูชายกับกลุมผูหญิง กลุมคนหนุมสาวกับกลุมผูสูงอายุ  
  3) ความคาดหวังของลูกคาตอการใหบริการจะไดรับอิทธิพลจากประสบการณจากการ
รับบริการจากผู ใหบริการตางๆ ซ่ึงแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือจากผู ใหบริการใน
อุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวของกัน 
  ในขณะท่ี Vroom (1970 อางถึงใน เชาวรีย สโตน, 2546) กลาวถึง ทฤษฎี Expectancy 
Theory มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  1) วี “V” มาจากคําวา Valence ซ่ึงหมายถึง ความพึงพอใจของมนุษยท่ีมีตอผลลัพธ 
(Outcome) ของการกระทําลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของความพึงพอใจของมนุษย 
  2) ไอ “I” มาจากคําวา Instrumentality ซ่ึงหมายถึง do เครื่องมืออุปกรณ วิถีทางท่ี
จะนําไปสูความพึงพอใจ  
  3) อี “E” มาจากคําวา Expectancy ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความ
ตองการหลายสิ่งหลายอยาง เม่ือไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีความตองการระดับสูงข้ึนไปเรื่อยๆ 
ทําใหเกิดความพยายามกระทําดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งดวยสื่อเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือให
บรรลุความคาดหวังและความพอใจสิ่งตางๆ จะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ได 
  ซ่ึงในบางครั้งความคาดหวังของลูกคา (Expectation) นั้นก็ยังคงมีความเขาใจไปเอง
ของลูกคาปะปนมาดวย ซ่ึงอาจอธิบายขอแตกตางตรงนั้นในบางสวนวา คําบอกเลาหรือขอมูลท่ีลูกคา
ไดรับ ผนวกกับสถานการณแวดลอมในขณะนั้น ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจไปเองวาผูใหบริการตองมีด ี
จึงเกิดความคาดหวังท่ีสูงเกินปกติหรือเกินความปกติท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงตรงนั้นเม่ือไดรับบริการตาม
มาตรฐานปกติก็อาจรูสึกไมพอใจได กลาวโดยสรุป คือ การทราบถึงความคาดหวังและความตองการ
ของลูกคา เปนสิ่งท่ีสําคัญทางการตลาด เพราะเปนเครื่องมือท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
  นอกจากนี้ คริสโตเฟอร, เบอรนี และ บันลันไทน (Christopher, Payne & Ballantyne, 
1995 อางถึงใน ธีรพล มากซุง, 2546) มีเหตุผลหลักวาทําไมทุกงานทางการตลาด นักขาย นักบริหาร 
ควรจะสนใจในการทําการตลาดเชิงสัมพันธภาพ เพราะลูกคาท่ีมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน คาดหวัง
ความสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริษัท ดังนี้ 
  1) เม่ือลูกคาตองการบริการ เขาก็ตองคาดหวังวาจะไดรับการบริการท่ีตอบกลับจาก
บริษัทท่ีจะเปนประโยชนตอเขาและตรงกับท่ีเขาตองการ 
  2) ถาลูกคาติดตอกับพนักงานคนใด แมไมใชคนเดิมท่ีเคยติดตอ เขาก็คาดหวังท่ีจะ
ไดรับบริการชวยเหลืออยางดีเหมือนกันทุกคน 
  3) ลูกคาคาดหวังจะไดรับการดูแลเอาใจใสจากบริษัทอยางฉันทมิตร ไมใชในแบบ
ลักษณะของการทําธุรกิจ 
  4) ถาเขามีปญหามากมายเกิดข้ึน เขาก็จะคาดหวังวาความสัมพันธตอกันท่ีผานมา จะ
สามารถทําใหบริษัทแกไขปญหาของเขาได 
  5) ลูกคาท่ีมีความจงรักภักดีอยูแลว จะมีความคาดหวังท่ีจะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบริษัท
มากกวาลูกคาท่ีไมมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบริษัท 
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  กลาวโดยสรุป ความคาดหวังในการบริการ หมายถึง การคาดคะเนหรือความมุงหวัง
ของบุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติรับใชและการใหความสะดวกตางๆ จากผูใหบริการ ซ่ึงผูไดรับบริการจะ
กําหนดเง่ือนไขมาตรฐานของการรับบริการ เชน การอํานวยความสะดวก การใหความชวยเหลือ เปนตน 
ซ่ึงจะแตกตางกันตามลักษณะของบุคคล ความตองการ บทบาท หนาท่ี ประสบการณ และเปาหมาย
ในการกระทํานั้นๆ ใหความสะดวกตางๆ ตอผูใชบริการอยางเปนมาตรฐาน ทําใหผูใชบริการเกิดความ
พึงพอใจ 
 
 3.2  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู 
  การรับรู  (Perception) เปนสภาพทางจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ซ่ึงมี
ความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม มีผูใหความหมายของการรับรูไวดังตอไปนี้ 
  อรวรรณ ภาชีรักษ (2547) กลาวไววา การรับรูเปนความเชื่อของลูกคาในการพิจารณา
ถึงบริการท่ีไดรับจากประสบการณของลูกคาท่ีผานมาในอดีต โดยบุคคลจะมีความแตกตางกันในการ
รับรู ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับประสบการณและสถานการณของแตละบุคคล 
  วาสนา จัตุพร (2547) กลาวไววา การรับรูเปนกระบวนการซ่ึงสมองตีความหรือแปล
ขอความท่ีไดจากการสัมผัส (Sensation) ของรางกาย (ประสาทสัมผัสตางๆ) กับสิ่งแวดลอมท่ีเปนสิ่งเรา 
ทําใหทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมท่ีเราสัมผัสนั้นเปนอยางไร มีความหมายอยางไร มีลักษณะ
อยางไร ฯลฯ การท่ีเราจะรับรูสิ่งเราท่ีมาสัมผัสไดนั้น จะตองอาศัยประสบการณของเราเปน
เครื่องชวยในการตีความหรือแปลความ  

  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูทางสังคม มีดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2524) 
  1) ความตองการ (Need) ของผูรับรูเองจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราท่ีสงมาเปนสิ่งท่ีจะ
สนองความตองการของตัวเรา ความตองการเปนเหตุจูงใจใหเรารับรูสิ่งท่ีตองการใหรวดเร็ว เชน ขณะ
กําลังหิว เราจะรับรูสิ่งท่ีเก่ียวของกับอาหารไดเร็ว 
  2) ประสบการณ (Experiences) บุคคลท่ัวไปมักจะตีความสิ่งท่ีตัวเองสัมผัสตามภูมิ
หลังของแตละคน 
  3) การเตรียมตัวไวกอน (Preparatory set) การท่ีคนเรามีประสบการณและการเรียนรู
สิ่งใดมากอน ทําใหเราเตรียมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งนั้นในแนวเดียวกันกับท่ีเรารับรูมา 
  4) บุคลิกภาพ (Personality) มีความสัมพันธกับการรับรู เชน บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 
แข็งกราวยึดม่ันจะรับรูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูท่ีมีบุคลิกภาพยืดหยุน 
  5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติท่ีดีตอใคร 
คนหนึ่ง การกระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางท่ีดีอยูเสมอ 
  6) ตําแหนงทางสังคม (Social position) และบทบาททําใหคนเรารับรูสิ่งตางๆ ได 
ไมเหมือนกัน 
  7) วัฒนธรรมทางสังคม (Social culture) เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหคนเรารับรูอะไรท่ี
แตกตางกัน 
  8) สภาพอารมณ (Temper) ของผูรับรูก็มีผลตอการรับรูดวยเชนกัน 
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  การรับรูของบุคคลจะแตกตางกัน แมวาจะรับรูในเรื่องเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอวัยวะท่ี
ใชในการรับรูวาแตกตางกันมากนอยเพียงใด ไดแก ระบบประสาทรับความรูสึก และสมองหรือ
สติปญญาของแตละบุคคลนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล ไดแก 
ประสบการณในอดีต ความนึกคิดเก่ียวกับตนเอง กรรมพันธุทางดานชีวภาพ ภูมิหลังทางดานชีวภาพ 
ภูมิหลังทางการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคม เปนตน 
  จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูนั้น ไดแก ปจจัยภายใน เชน เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน สวนปจจัยภายนอก ไดแก กลุมอางอิงการรับรู ความเชื่อถือ
และประสบการณ เปนตน การรับรูของบุคคลนั้นจะกอใหเกิดการตอบสนองเปนการกระทําและ
พฤติกรรมตามมา ถาบุคคลมีการรับรูไมถูกตองการแสดงพฤติกรรมก็จะออกไปอีกในรูปแบบหนึ่ง  
 

4. แนวคิดและทฤษฎคีวามพึงพอใจ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 4.1  ความหมายความพึงพอใจ 
  ความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความพอใจของลูกคาท่ีเปน
ผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑ 
กับการคาดหวังของลูกคา (Kotker, 1994) ระดับความพอใจของลูกคาจะเกิดข้ึนจากความแตกตาง
ระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความคาดหวังของบุคคล โดยการคาดหวังของบุคคล
(Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีต สวนผลประโยชนของคุณสมบัติผลิตภัณฑ
หรือการทํางานของผลิตภัณฑเกิดจากนักการตลาดและฝายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจะตองพยายามสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยพยายามสรางคุณคาเพ่ิม (Value Added) การสรางคุณคาเพ่ิมจาก 
การผลิต (Manufacturing) และการตลาด (Marketing) รวมท้ังมีการทํางานรวมกับฝายตางๆ โดยยึด
หลักสรางคุณภาพรวม (Total Quality) คุณคาเกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 
Differentiation) คุณคาท่ีมอบใหกับลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) ซ่ึงตนทุนของ
ลูกคาสวนใหญคือราคาสินคา (Price) 
  Shelly (1975) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา เปนความรูสึกสองแบบของ
มนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกนั้นเม่ือเกิดข้ึนแลวจะ
ทําใหมีความสุข ความรูสึกนี้ เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความในทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปน
ความรูสึกท่ีเปนระบบยอนกลับ โดยความรูสึกนี้สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวก
เพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุข เปนความรูสึกท่ีสลับสับซอนและความรูสึกมีผลตอบุคคล
มากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืนๆ  ดังนั้นความรูสึกในทางบวก ความรูสึกทางลบ และความสุขมี
ความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูท้ังสามนี้ เรียกวา ระบบความ
พึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึก
ทางลบ 
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  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินคุณคาผลิตภัณฑและ
บริการของผูบริโภคเม่ือทราบความรูสึกท่ีเปนผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมินแลว โดยสภาพ
หรือระดับของความพึงพอใจเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้นๆ โดยปกติ
แลวผูบริโภคจะเผชิญกับผลิตภัณฑและบริการตางๆ มากมายท่ีจะสามารถเลือกนํามาตอบสนองความ
ตองการของเขาใหไดรับความพอใจ และความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีต้ังอยูบนความ
ตองการพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวของใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไมตองการ 
 
 4.2  การวัดความพึงพอใจ 
  วิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา โดยจะข้ึนอยูกับความคาดหวังของตัวลูกคาเอง วาลูกคา
คาดหวังกับสินคาและบริการมากนอยแคไหน และถาลูกคาเกิดความพึงพอใจ ลูกคาก็จะกลับมาซ้ือ
สินคาหรือใชบริการอีก และหากลูกคาไมพึงพอใจก็จะแสดงความรูสึกในทางลบออกมา เชน การไมซ้ือ
ซํ้าหรือใชบริการซํ้า และอาจบอกกลาวในทางลบใหเพ่ือนหรือคนท่ีรูจักไดรับรูดวย 
  ฉะนั้นความพึงพอใจเกิดข้ึนจากความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการเอง 
(Customer expectation) นั่นคือ ลูกคาจะคาดหวังผลการใชสินคาหรือบริการเอาไวในระดับหนึ่ง 
และถาสุดทายผลของการใชสินคาและบริการเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือมากกวาท่ีลูกคาคาดหวังไว 
ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) แตในทางกลับกันถาผลของการใชสินคาและ
บริการไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ (Customer dissatisfaction) เกิดข้ึน ดัง
ภาพท่ี 1 (สาวิกา อุณหนันท, 2542) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  เปรียบเทียบความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคา 
 

  กอนเกิดพฤติกรรมการซ้ือผูบริโภคมีความคาดหวังในตัวสินคาและบริการ (Pre-
purchase expectation) ซ่ึงเปนความเชื่อของผูบริโภคเก่ียวกับสินคาและบริการท่ีจะไดรับและ
หลังจากใชสินคาและบริการนั้น ผูบริโภคจะเกิดการรับรูหลังการซ้ือ (Post-purchase perception) 
วาสินคาหรือบริการท่ีไดซ้ือไปตรงกับความคาดหวังหรือไม ซ่ึงถาสินคาหรือบริการท่ีซ้ือไปเปนตามท่ี
คาดหวังหรือมากกวาท่ีคาดหวังไว ผูบริโภคก็จะมีความพึงพอใจ เชน ผูบริโภคมีความคาดหวังในความ
ครบถวนและรวดเร็วในการนําสงคืนสัมภาระหลังจากลงเครื่องบิน หลังจากไดรับบริการพบวาการ

ความคาดหวัง 

ตอสินคาและบริการ 

ผลของการใชสินคา 

และบริการ 

ทําการ 

เปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจ 

เกิดข้ึนเมื่อผลของการใชสินคาหรอื

บริการดีกวาท่ีคาดหวัง 

 

ความไมพึงพอใจ 

เกิดข้ึนเมื่อผลของการใชสินคาหรอื

บริการดอยกวาท่ีคาดหวัง 
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สงคืนสัมภาระครบถวนและรวดเร็ว ก็แสดงวาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และในทาง
กลับกัน ถาการบริการท่ีไดรับไมดีเทากับท่ีคาดหวังไวก็อาจทําใหผูบริโภคไมพึงพอใจ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  ความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรู 
 
  จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวา การวัดความพึงพอใจนั้นเปนกระบวนการในการทําความ
เขาใจในความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรูจากผลประโยชนท่ีไดจากสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึน
จริงของลูกคาหรือผูบริโภค 
   

5. โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562 

5.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของประเทศไทย 

ทําใหภาครัฐและเอกชนตางจัดใหกิจกรรมตางๆ มากมาย เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชายไทยและ
ชาวตางชาติใหเขามาเท่ียวในจังหวัดของตน เปนการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
จังหวัดอุดรธานีเปนอีกจังหวัดหนึ่งซ่ึงมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ มีทําเลท่ีตั้งอันมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีอาณาเขตเชื่อมตอกับจังหวัดหนองคาย ตะเข็บชายแดนตรงขาม
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีลําน้ําโขงเปนเสนแบงเขตแดน อุดรธานีจึงถือเปนเมือง
หลักดานการคาขายกับประเทศเพ่ือนบานมาชานาน ประกอบกับความมีเอกลักษณเฉพาะในฐานะ
เมืองสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีโดงดังจากการขุดคนพบแหลงโบราณคดีบานเชียงอันเลื่องชื่อจนเปนท่ี
รูจักไปท่ัวโลก อุดรธานีในปจจุบันจึงเปนเมืองท่ีเปรียบไดด่ังมรดกอีสานท่ีคนจํานวนไมมากนักจะมี
โอกาสไดเขามาสัมผัสรับรูเพ่ือบอกเลาเรื่องราวอันทรงคุณคา แสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน
สวยงามวิจิตร สืบสานตํานานจากอดีตสูคนในยุคปจจุบัน ประกอบกับเทศบาลนครอุดรธานีเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของเทศบาล มาตรา 50(8) มีหนาท่ีบํารุง
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและมาตรา 56(8) มีหนาท่ีใน
การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ความคาดหวัง 

การรับรูในสิ่งท่ีสงมอบ 

การสงมอบตามความคาดหวังหรือ

เกินความคาดหวังหรือไม ไมมีคุณภาพ / ไมพึงพอใจ มีคุณภาพ / พึงพอใจ 

ไมใช ใช 
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ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตร 50(8) ประกอบมาตร 53(3) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(11) อีกท้ังบทบาทหนาท่ีในการใหบริการ
สาธารณะในดานตางๆ แกประชาชน ไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานการศึกษา ตลอดท้ังการอนุรักษและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม รวมท้ังยังมี
บทบาทหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินใหสามารถตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 

 เนื่องในวันท่ี 13 เมษายนของทุกปเปนประเพณีวันสงกรานต ซ่ึงเปนประเพณีท่ียึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ เปนเทศกาลสําคัญท่ีคนไทยถือเปนวันข้ึนปใหม นอกจากนั้น
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติใหวันท่ี 13 เมษายนของทุกปเปนวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ และเห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกลาว กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินก็ไดมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดกิจกรรมวันผูอายุ ดังนั้น 
ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติจึงเปนเทศกาลสําคัญหนึ่งท่ีประชาชนท่ัวไปจะไดมีสวน
รวมในการจัดใหมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการทําบุญตักบาตร การใหทาน การถวายเครื่อง
สักการะ การสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ การรดน้ําดําหัวขอพระผูสูงอายุ กิจกรรมการประกวด
รําวงยอนยุค การสงเสริมกิจกรรมการเลนน้ําในวันสงกรานตโดยปราศจากแอลกอฮอล และสงเสริม
การทองเท่ียวในสถานท่ีสําคัญในจังหวัดอุดรธานี ดังนั้น จึงถือไดวาประเพณีวันสงกรานตเปนสิ่งท่ี
กอใหเกิดความเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว โดยฝงลึกและมีคุณคาในความรูสึกและจิตใจของ
คนไทยมาชานาน เปนพิธีการในการอนุรักษไวซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยจนสามารถสืบสาน
กลายเปนมรกดแหงวัฒนธรรมสืบตอมา ตลอดจนเปนการสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมู
ประชาชน สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุและ
ประเพณีอันดีงามของไทย อีกท้ังยังสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดแสดงความกตัญูกตเวที
ตอผูสูงอายุ  

 ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงไดดําเนินการจัด “โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต
เมืองอุดรธานี” ประจําปงบประมาณ 2562 ในระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน 2562 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเกิดความสามัคคีและทํางานรวมกันเปนหมูคณะ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนได
แสดงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ 
รวมท้ังเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี สรางงาน สรางรายได
ใหกับประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน
ใหกับอนุชนคนรุนหลังไดรับรู เปนการปลูกจิตสํานึกในการรักษาและหวงแหนวัฒนธรรมของทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 
 

5.2 วัตถุประสงคโครงการ  
1) เพ่ือใหเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร และประชาชนท่ัวไปในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี ไดมีโอกาสทําบุญในวันข้ึนปใหมไทย 
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2) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนไดแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูสูงอายุ 

3) เพ่ือสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ตลอดจน
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดทําสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษมิใหสูญหาย 

4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเกิดความสามัคคี มีการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และ
การมีสวนรวมระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน 

5) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียว กระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจ เปนการสรางงาน 
สรางรายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

6) เพ่ือยกระดับการจัดงานประเพณีทองถ่ินของจังหวัดอุดรธานีใหนาสนใจทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน เปนท่ีรูจักวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางกวางขวาง 

7) เพ่ือใหชาวจังหวัดอุดรธานีเกิดเอกภาพในการอยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใต
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีสวยงาม ในสายตาของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

8) เ พ่ือใหชาวจังหวัดอุดรธานีได มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการเลนน้ําโดยปราศจาก
แอลกอฮอล 

9) เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณของทองถ่ินใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาย
ตางประเทศเห็นและดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวภายในจังหวัดอุดรธานี 

10) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีใหเปน
ท่ีรูจักของท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 

5.3  เปาหมายของโครงการ 
 ชุมชน บริษัท หางราน หนวยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนในอําเภอตางๆ ของจังหวัดอุดรธานี ประชาชนใน
จังหวัดพ้ืนท่ีใกลเคียง และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไดรวมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และสงเสริมการทองเท่ียว กระตุนเศรษฐกิจ สรางงาน สรางรายได
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 

5.4  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
วันเวลาในการดําเนินการ ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน 2562 
บริเวณศาลาพิธีทุงศรีเมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนอง

ประจักษ โดยมีขอบเขตพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมดังภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3  สถานท่ีจัดงานบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษ 

 

5.5 หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล และ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี 

 

5.6 งบประมาณโครงการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,903,660 บาท   แบงตามกิจกรรมไดดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
6.1  คาพิธีทางศาสนา  20,500 
6.2  คาใชจายเกี่ยวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  2,959,000 

1) จางเหมาออกแบบ และประดับตกแตงพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  10,000 

2) จางเหมาจดัตกแตงสถานท่ีบริเวณจัดงานท่ีสื่อถึง “เทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี” บริเวณศาลาพิธีทุงศรีเมือง 3 จุด 

45,000 

3) จางเหมาระบบเครื่องเสียงพรอมเจาหนาท่ีควบคุมระบบเครื่องเสยีง  45,000 

4) งานโครงสรางเวทีท่ี 1  

- เชาโครงสรางเวทีท่ี 1 พรอมติดตั้งรื้อถอน  3 วัน 130,000 

- เชาระบบฉีดนํ้าหนาเวที 1 พรอมเจาหนาท่ีควบคุมฯ  3 วัน 60,000 

- เชาเปดเหลือง แบบเปาลม ตกแตงเวทีท่ี 1 ติดตั้งรื้อถอน 3 วัน  30,000 

- เชาเปดเหลือพนนํ้าได พรอมจัดสง ติดตั้ง รื้อถอน 2 ตัว 3 วัน 130,000 

- เชาบูธ DJ สําหรับเวที1 พรอมตดิตั้ง รื้อถอน  3 วัน 20,000 

- เชาเวทีสูง สําหรับฉีดนํ้าขางเวที 1 พรอมติดตั้ง รื้อถอน 3 วัน 90,000 

5) เชาระบบแสงสีเสียง สําหรับเวที 1 พรอมติดตั้ง รื้อถอน  3 วัน   

- เชาระบบเครื่องเสยีง  3 วัน  360,000 

- เชาระบบไฟแสงสี  3 วัน 270,000 

- เชาระบบจอ LED พรอมติดตั้ง รื้อถอน  3 วัน 100,000 

- เชาเครื่องปนไฟ พรอมติดตั้ง รื้อถอน  3 วัน  80,000 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

6) เชาโครงสรางเวทีท่ี 2  

- เชาโครงสรางเวทีท่ี 2 พรอมติดตั้งรื้อถอน  3 วัน 96,000 

- เชาระบบฉีดนํ้าหนาเวที 2 พรอมเจาหนาท่ีควบคุมฯ  3 วัน 60,000 

- เชาบูธ DJ สําหรับเวทีท่ี 2 พรอมติดตั้ง รื้อถอน  3 วัน 20,000 

- เชาเวทีสูงสําหรับฉีดนํ้าขางเวที 2 จํานวน 2 ชุด  3 วัน   90,000 

- เชาเครื่องปนไฟ พรอมติดตั้ง รื้อถอน  3 วัน 40,000 

7) งานอุโมงคนํ้า  

- เชาอุโมงคนํ้า พรอมระบบฉีดนํ้า  3 วัน 650,000 

- เชาเครื่องปนไฟ พรอมติดตั้งรื้อถอน  3 วัน 40,000 

8) ออกแบบและจัดทําอุโมงคนํ้าประตูทางเขา  

- เชาซุมประตูอุโมงคนํ้าทางเขางาน พรอมระบบฉีดนํ้า  3 วัน 330,000 

- เชาธงพู พรอมไฟประดับรอบบรเิวณงาน พรอมติดตั้งรื้อถอน 160,000 

9) เชาจุดปลอยตัว กิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 9 แหง  60,000 

10) จางเหมาจดัทําพิธีเปดงาน  28,000 

11) จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดูแล อํานวยความสะดวก  9,000 

12) จัดหาเจาหนาท่ีทําความสะอาดพรอมอุปกรณ ภายในและรอบๆงาน  6,000 

6.3  คาใชจายในการประกวดฯ 6,000 

- จัดหาถวยรางวัล ทรงไทเกอร 4 ใบ  6,000 

6.4  คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 740,260 

1) จัดหาการแสดงดนตรไีทย  15 คน  1 วง 10,000  

2) ออกแบบและผลิตปายไวนิลพิธีทําบุญตักบาตร  2,160 

3) ออกแบบและผลิตปายประชาสัมพันธกิจกรรม  17,100 

4) ออกแบบและผลิตปายมอบเงินรางวัล  1,000 

5) จัดหาชุดการแสดงวงดนตรีรําวงยอนยุค 8 คน 1 ชุด 40,000 

6) จัดหาศลิปนท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ 2 ชุด 3 วัน 460,000 

7) จัดหาดเีจ พรอมทีมงาน 5 คนตอวัน 3 วัน 180,000 

8) จัดหาอุปกรณเครื่องดนตรี พรอมติดตั้งรื้อถอน  3 วัน 30,000 

6.5  คาจางจัดนิทรรศการ 25,000 

1) จางเหมาออกแบบ ติดตั้งรื้อถอน จัดนิทรรศการงานเทศกาลสงกรานต 25,000 

6.6  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 152,900 

1) พิธีกรมืออาชีพในทองถ่ิน วันละ 2 คน 3 วัน 27,000 

2) ดอกไม พวงมาลยั ผา สาํหรับงานสรงนํ้าพระ งานรดนํ้าดาํหัว  95,900 

3) จัดใหมีการประเมินผลโครงการ โดยสถาบันการศึกษาท่ีนาเช่ือถือ 30,000 

รวมเปนเงินงบประมาณตลอดโครงการ 3,903,660 
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6. ผลการดําเนินงานโครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธาน ป 2562 
 ผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” ภายใตชื่องาน 
“Ducky’s Family สงกรานตเปดอุดร 2562”  จัดข้ึนระหวางวันท่ี 13 – 15  เมษายน 2562 ณ 
บริเวณศาลาพิธีทุงศรีเมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษ ซ่ึงเปน
บริเวณจัดกิจกรรมหลักของงาน โดยในโครงการมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ และปนจักรยานสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง  เปนการจัดกิจกรรมในชวงเชาของวันท่ี 13 
และ 15 เมษายน  โดยมีตําแหนงจุดท่ีจัดงานรายละเอียดดังแผนผังภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4 แสดงแผนผังการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 กิจกรรมดานวัฒนธรรม
และประเพณี 

 

กิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมในภาคเชา  ประกอบดวย 
1.1) กิจกรรมทําบุญตักบาตร  จัดข้ึนในชวงเชาวันท่ี 13 เมษายน 2562 นําโดย

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรี หัวหนาสวนราชการ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆบริเวณสนามทุงศรีเมือง มีประชาชนเขารวมงานกวาพันคน ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5  แสดงบรรยากาศในการทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรในเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธาน ี

 

 

1.2) กิจกรรม สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูใหญ  เชาวันท่ี 13 เมษายน 2562 ภาพท่ี 6 

  
  

  
  

ภาพท่ี 6  แสดงบรรยากาศในการทํากิจกรรมสรงน้ําพระ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
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1.3) กิจกรรม สรงน้ําพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  ดังภาพท่ี 7 

  

  
ภาพท่ี 7  แสดงบรรยากาศในการเคารพสิ่งศักดิ์ประจําจังหวัดและสรงน้ําพระพุทธอภัยมงคลสมังคี 

 

1.4) กิจกรรม สรงน้ําพระประจําวัดเกิด  ดังภาพท่ี 8 

  
  

  
 ภาพท่ี 8  แสดงบรรยากาศในการสรงน้ําพระประจําวันเกิด 
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1.5) กิจกรรมปนจักรยานสรงน้ําพระ 9 แหง เชาวันท่ี 15 เมษายน 2562  
รายละเอียดดังเสนทางปนจักรยานในภาพท่ี 9  

 
 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของประชาชนดังภาพท่ี 10 
 

  

ภาพท่ี 10  แสดงบรรยากาศในกิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง 
 

ภาพท่ี 9  แสดงเสนทางปนจักรยาน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง 
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ภาพท่ี 10  แสดงบรรยากาศในกิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง (ตอ) 
 

2) กิจกรรมภาคบายและเย็น การเลนสงกรานตปลอดแอลกอฮอล การประกวด
รําวงยอนยุค และการแสดงบนเวทีท่ี 1 และเวทีท่ี 2  กิจกรรม ไดแก  

2.1) Gimmick พิธีเปด ปกธงเปดงานท่ีเจดียทราย พรอม Sound Effect 
และ Fire-machine  ดังภาพท่ี 11 

  
  

  

ภาพท่ี 11  แสดงบรรยากาศพิธีเปดกิจกรรมเทศกาลสงกรานตท่ีถนนศุภกฤตจรรยา ในชวงบายของ
วันท่ี 13 เมษายน 2562 
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2.2) กิจกรรมประกวดรําวงยอนยุค จากชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี  เปนกิจกรรมสรางความรักความสามัคคี และการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหกับประชาชนใน
ชุมชน และยังเปนการสงเสริมใหมีการอนุรักษศิลปและวัฒนธรรมของไทย ดังภาพท่ี 12 

  
  

  
  

  

ภาพท่ี 12  แสดงบรรยากาศการประกวดรําวงยอนยุคจากชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 

1) เวที Yellow Duck Stage ซ่ึงนําเปดบอลลูนสีเหลืองขนาดใหญ มาใชตกแตงเวที 
เพ่ือใหเปนเวทีกลางแหงความสนุกสนาน ของการเลนน้ําในเทศกาลสงกรานตกันในชวงกลางวัน ถึง 
กลางคืน ใชเปนเวทีประกวดรําวงยอนยุค การแสดงคอนเสิรตจากศิลปนระดับประเทศ และเลนเวฟ
เปดเหลือในตอนกลางคืน ดังภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13  แสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรมบนเวที Yellow Duck Stage 

 

2) เวที Duck Universe Stage คืออาณาจักรของเปดจักรวาลและเพ่ือนๆของเขา ท่ี
จะมาสรางความสนุกสุดมันสไปกับสุดยอด DJ ชั้นนํามากมาย ท่ีจะพาคุณสนุกและข้ึนยานลอยไป
ดวยกัน ดังภาพท่ี 14 

  

ภาพท่ี 14  แสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรมบนเวที Duck Universe Stage 

3) อุโมงคน้ํา Galaxy อุโมงคน้ําพุตกแตงข้ึนโครง Truss สี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอมถนน 
ปลอยละอองน้ําและสายน้ํา ลงมาเพ่ือสรางความสดชื่น และความสนุกสนาน ใหกับผูคนท่ีผานมาใน
บริเวณงาน ดังภาพท่ี 15 

  

ภาพท่ี 15  แสดงบรรยากาศอุโมงคน้ํา Galaxy 
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4) ซุมประตูทางเขา  บริเวณทางเขางานเนรมิตใหเปนซุมอุโมงคน้ําพุ ทําใหชุมฉํ่าตั้งแต
เดินเขางาน  ดังภาพท่ี 16 

  

ภาพท่ี 16  แสดงบรรยากาศซุมประตูทางเขา   
 

5) เปด Fiberglass พนน้ํา และตกแตงสถานท่ีดวยธงพูหลากสีท่ัวบริเวณงาน  และไฟ
ประดับตกแตงสวยงาม ดังภาพท่ี 17 

  

ภาพท่ี 17  แสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรมเปด Fiberglass พนน้ํา 

 
6) MC DJ Show และ Dj Love that ho และ Yellow Duck Concert : คอนเสิรต

จากศิลปนชั้นนําระดับประเทศ  และยังมีกิจกรรม Gimmick Activity  กิจกรรม Yellow Power 
Wave  วันท่ี 13 – 15 เมษายน 2562 ไดแก Boy of Bangkok  DJ Amshy Dj Cotton Dj Natural 
ดังภาพท่ี 18 



26 
 

  
  

  

ภาพท่ี 18  แสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรม Yellow Duck Concert และกิจกรรม Gimmick 
Activity  กิจกรรม Yellow Power Wave 

 

7) กิจกรรมบูธอาหาร รานคา  แสดงแผนผังการจัดราน ดังภาพท่ี 15 และบรรยากาศ
กิจกรรมรานคา รานอาหารบริเวณงานดังภาพท่ี 19 และ 20 

 
ภาพท่ี 19  แสดงแผนผังรานอาหารบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษ 
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ภาพท่ี 20  แสดงบรรยากาศบูธอาหารบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขางสวนสาธารณะหนองประจักษ 
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562”  
ในครั้งนี้ เปนลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกําหนดวิธีการประเมิน 
ดังตอไปนี้ 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
 จากสถิติของจํานวนผูเยี่ยมเยือนของจังหวัดอุดรธานี เฉพาะเดือนเมษายนยอนหลังป 
2558 – 2561 ดังตารางท่ี 3.1  ของกองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬากระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา พบวามีนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวไทยเฉลี่ยตอเดือน 155,000 คน   
 

ตารางท่ี 3.1  สถิติจํานวนผูเยี่ยมเยือน เดือนเมษายน ป 2558 - 2561 จังหวัดอุดรธานี 
           หนวย : คน 

นักทองเท่ียว 2558 2559 2560 2561 เฉล่ีย 
ชาวไทย 11,520 141,468 155,602 311,433 155,006 
ชาวตางชาต ิ 791 4,546 4,845 11,942 5,531 

รวม 12,311 146,014 160,447 323,375 160,537 

   ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2560 
 

 จากตารางท่ี 3.1 สามารถคํานวณจํานวนนักทองเท่ียวสําหรับ 3 วัน เพ่ือใชในการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม เทากับ  155,000

30
 × 3  =   15,500  คน 

 

 1.2  การกําหนดขนาดตัวอยาง 
 การกําหนดขนาดตัวอยางพิจารณาเปรียบเทียบ 2 วิธี  ไดแกวิธีกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
สูตรคํานวณ  และวิธีกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง Krejcie และ Morgan 

จากจํานวนหรือขนาดประชากรในชวงระยะเวลา 3 วัน  15,500 คน ท่ีไดจากตาราง
ท่ี 1  สามารถคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยใชสูตรของ Yamane (1967)  ดังนี้ 

𝑛   =    
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

  

 โดยท่ี 𝑛 = ขนาดกลุมตัวอยาง  𝑁 = จํานวนประชากร 
𝑒 =  สัดสวนความคลาดเคลื่อนในการสุมท่ียอมรับได 
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โดยกําหนดสัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได (e) ท่ี ± 3% จากนั้นแทนจํานวน
นักทองเท่ียวเฉลี่ย 15,500 ในสูตรจะได  
 

𝑛 =
15,500

1 + ((15,500) ∗ (0.032))
= 1,036.78 ~ 1037 

 

 ท้ังนี้เพ่ือใหไดจํานวนเต็มและงายตอการคํานวณ จึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 1,040 
ตัวอยาง โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีมารวมกิจกรรมท้ังในชวงเชาและมาเท่ียวงานสงกรานตในชวงบายและชวงเย็นใน 
“เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562” ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ 
บริเวณศาลาพิธีทุงศรีเมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยาขางสวนสาธารณะหนองประจักษ  
 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการเท่ียวงานสงกรานต ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา การรับรูขาวสารและการ
ประชาสัมพันธงาน จํานวนคนท่ีมาเท่ียวงานสงกรานต  ประสบการณการมาเท่ียวสงกรานต  และ
จํานวนวันท่ีจะมาเท่ียวสงกรานต  ซ่ึงขอคําถามมีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2 การประเมินมูลคาผลไดจากการทองเท่ียวในงาน โดยประเมินจากคาใชจายท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการมาเท่ียวงานสงกรานต แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก คายานพาหนะ คาท่ีพัก 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุปกรณการเลนสงกรานต  คาของฝากและของท่ีระลึก รวมท้ังคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมาเท่ียวงานสงกรานต มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended 
Question) 

 ตอนท่ี 3 การประเมินมูลคาผลไดจากการเยี่ยมชมและรวมกิจกรรมในงานสงกรานต ท้ัง
จากอุโมงคน้ําและเวทีการแสดง  โดยประเมินจากความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการชม
กิจกรรมและการแสดงภายในงานท้ัง 2 โซน ไดแก โซนอุโมงคน้ําซ่ึงมีการตกแตงแสงสี ประดับประดา
ดวยความสวยงาม และโซนกิจกรรมงานแสดงบบนเวที ซ่ึงมี 2 เวที ไดแก เวทีการประกวดรํายอนยุค
ท่ีเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามจากชุมชนในเขตเทศบาล ซ่ึงการประเมินมูลคามี
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และแปลคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด แบงคาเฉลี่ยออกเปน 4 ชวง ไดแก 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมาก 
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คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับนอย 

  

การประเมินความพึงพอใจตอการจัดงานสงกรานตอุดรธานีของประชาชนและนักทองเท่ียว
ท่ีมารวมงาน แบงออกเปน 12 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรมในชวงเชา  กิจกรรมอุโมงคน้ํา  กิจกรรมบนเวที  การประชาสัมพันธ  สถานท่ี ความ
ตอเนื่องของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม สิ่งอํานวยความ
สะดวก การรักษาความปลอดภัย มารยาทในการเลนสงกรานต  อุปกรณการเลนสงกรานต ความสงบ
เรียบรอยในงาน และประโยชนหรือความบันเทิงท่ีไดรับ 

 ตอนท่ี 5 การประเมินความตองการจัดงาน “เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 
2562” เปนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมารวมงานท้ังภาคเชา ภาค
บายและเย็น ถึงความตองการในการจัดงานในลักษณะนี้ในครั้งตอไป พรอมท้ังเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ รวมท้ังการประเมินความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมท้ังท่ีเปนกิจกรรมซ่ึงแบงออกเปน (1) 
กิจกรรมดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การทําบุญตักบาตร  การสงฆน้ําพระ การรดน้ําดําหัวขอพร
ผูสูงอายุ  การประกวดรําวงยอนยุค และการปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ และ (2) กิจกรรมดาน
เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตผานการแสดวงบนเวที และอุโมงคน้ํา มี
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตั้งแตกิจกรรมไมเหมาะสม และกิจกรรมมีความ
เหมาะสม โดยความเหมาะสมแบงออกเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 6 การศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน โดยเปนการสอบถาม
จากความคิดเห็นของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต
เมืองอุดธานี ประจําป 2562  เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาท่ีพบระหวางการเท่ียวงาน พรอม
ขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดงานครั้งตอไป มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended Question) 
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูประเมินและผูชวยประเมิน จํานวน 15 คน ทําหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ดวยตนเอง โดยในข้ันตนผูประเมินทําการฝกอบรมผูชวยประเมิน เพ่ือใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงค
ของการศึกษา วิธีการเก็บขอมูล และบทบาทของผูชวยประเมิน ขอมูลถูกเก็บรวบรวมระหวางวันท่ี 
13 – 15 เมษายน  2562 แสดงกระบวนการเก็บขอมูล ดังนี้ 
 3.1  ขออนุญาตจากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือทําการสัมภาษณขอมูลเพ่ือใชใน
การศึกษาและประเมินผลโครงการ 
 3.2   ผูประเมินและผูชวยประเมินใหคําอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคและกระบวนการ
ศึกษาและประเมินผลใหกับผูตอบแบบสอบถามไดรับทราบ 
 3.3  ผูตอบแบบสอบถามแตละคนจะตอบคําถาม 6 สวน คือ ลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง การประเมินมูลคาผลไดจากการทองเท่ียว การประเมินมูลคาผลไดจากการเยี่ยมชมกิจกรรม
ภายในงาน การประเมินความพึงพอใจ ความตองการจัดงานในครั้งตอไป รวมท้ังสภาพปญหาและ
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ขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดงาน โดยผูตอบแบบสอบถามจะใชเวลาในการตอบคําถามประมาณ 5 – 7 
นาที 
 3.4  หลังจากนั้นผูประเมินและผูชวยประเมินทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 4.1  วิเคราะหลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และความถ่ี 
 4.2  ประเมินมูลคาผลไดจากการทองเท่ียวและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน “โครงการ
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” โดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3  ประเมินความคุมคาการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 
2562” โดยใชคา Benefit-Cost Ratio มีสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
 

Cost
BenefitCB =/  

 
  กําหนดให B/C คือ Benefit-Cost Ratio 
   Benefit คือ มูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน

“โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” 
   Cost คือ ตนทุนงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน “โครงการ

เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562”  
  

  โดยกําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
  B/C มีคามากกวา 1 แสดงวา โครงการมีความคุมคาตอการลงทุน 
  B/C มีคานอยกวา 1 แสดงวา โครงการไมมีความคุมคาตอการลงทุน 
 
 4.4  ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562” จากระดับความพึงพอใจของของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงาน
สงกรานตฯ 14 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมในชวง
เชา ความพึงพอใจตอกิจกรรมอุโมงคน้ํา  กิจกรรมบนเวที  การประชาสัมพันธ  สถานท่ี ความตอเนื่อง
ของกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก การ
รักษาความปลอดภัย มารยาทในการเลนสงกรานต  อุปกรณการเลนสงกรานต  ความสงบเรียบรอย
ในงาน และประโยชนหรือความบันเทิงท่ีไดรับ แบงระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจออกเปน 5 
ระดับ ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยให 
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   พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  ไดคะแนน 5 
   พึงพอใจระดับมาก  ไดคะแนน 4 
   พึงพอใจระดับปานกลาง  ไดคะแนน 3 
   พึงพอใจระดับนอย  ไดคะแนน 5 
   พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด  ไดคะแนน 1 
      
 การแปลคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) กําหนด
ชวงของการวัดดังนี้ 

คาเฉลี่ย     แปลความหมาย 
คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับนอย 

 
 4.5  การประเมินความตองการจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 
2562” โดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และความถ่ี 
 4.6  การศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน “โครงการเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” โดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และความถ่ี 



 
บทท่ี 4 

ผลการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานเปนการสํารวจจากประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงาน
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 ท้ัง 3 วัน ตามขนาดกลุมตัวอยางท่ีกําหนดจากประชากร
นักทองเท่ียวในอดีตไดจํานวนกลุมตัวอยาง 1,040 ตัวอยาง ซ่ึงผูประเมินไดแบงการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคุมคาการดําเนินงานโครงการ 
 สวนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน 
 สวนท่ี 4 ผลการประเมินความตองการจัดงานเทศกาลสงกรานต 
 สวนท่ี 5 ผลการศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละสวนเปนดังนี้ 
 

1. ผลการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ลักษณะท่ัวไป และพฤติกรรมการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตของกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาจํานวน 1,040 ตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4.1 และ 4.2 
  
ตารางท่ี 4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
476 
564 

 
45.77 
54.23 

อายุ 
ไมเกิน 15 ป 
16 – 20 ป 
11 – 25 ป 
26 – 30 ป 
มากกวา 30 ป 

 
109 
348 
334 
134 
115 

 
10.48 
33.46 
32.12 
12.88 
11.06 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมาย/หยาราง 

 
858 
175 

7 

 
82.50 
16.83 
0.67 
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ตารางท่ี 4.1  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมตอนตน 
มัธยมตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
67 

154 
307 
160 
329 
23 

 
6.44 

14.81 
29.52 
15.38 
31.63 
2.21 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจางทั่วไป 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ผูประกอบการอิสระ 
เกษตรกร 
วางงาน 
อ่ืนๆ 

 
570 
64 
91 

125 
135 
17 
28 
10 

 
54.81 
6.15 
8.75 

12.02 
12.98 
1.63 
2.69 
0.96 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท  

 
516 
154 
146 
122 
102 

 
49.62 
14.81 
14.04 
11.73 
9.81 

ภูมิลําเนา 
อาศัยอยูในจังหวัดอุดรธานี 

ในเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี
นอกเขตเทศบาลนครอุดรธาน ี

มาจากจังหวัดอ่ืน  
จ.หนองคาย 
จ.เลย 
จ.หนองบัวลําภู 
จ.ขอนแกน 
จ.ลําปาง 
จ.บึงกาฬ 
จ.อ่ืนๆ 

มาจาก สปป.ลาว 

 
978 
595 
383 
58 
16 
14 
9 
8 
3 
5 
3 
4 

 
94.04 
57.21 
36.83 
5.58 
1.54 
1.35 
0.87 
0.77 
0.29 
0.48 
0.30 
0.38 

รวม 1,040 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางจากจํานวน 1,040 ตัวอยาง 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.23) สวนใหญมีอายุไมเกิน 25 ป โดยแบงเปนชวงอายุ
ระหวาง 16-20 ป (รอยละ 33.46) รองลงมาเปนชวงอายุ 21-25 ป  (รอยละ 32.12)  สวนใหญเปน
สถานภาพโสด (รอยละ 82.50) มีการศึกษาอยูในระดับชั้นปริญญาตรี (รอยละ 31.63) รองลงมาเปน
ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย/ปวช. (รอยละ 29.52) เปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 54.81) 
รองลงมาเปนกลุมอาชีพและผูประกอบการอิสระและพนักงานบริษัทเอกชนในสัดสวนใกลเคียงกันคือ 
รอยละ 12.98 และ 12.01 ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (รอยละ 
49.62) และรองลงมามีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
และระหวาง 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.81 และ 14.04 ตามลําดับ  
 นักทองเท่ียวกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดเปนคนจังหวัดอุดรธานีคิดเปนรอยละ 94.04 โดย
อาศัยอยูเขตเทศบาลนครอุดรธานีคิดเปนรอยละ 57.21 และอยูนอกเขตเทศบาลฯ รอยละ 36.83 มี
กลุมตัวอยางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เพียงรอยละ 5.58 โดยสวนใหญมาจากจังหวัดหนองคายและจังหวัด
เลยรอยละ 1.54 และ 1.34 ตามลําดับ และพบวามีนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางมาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จํานวน 4 ราย  
 

ตารางท่ี 4.2  พฤติกรรมการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตของกลุมตัวอยาง 

 พฤติกรรมการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต จํานวน รอยละ 
แหลงขาวประชาสัมพันธการจัดงานท่ีรับรู   

 

ปายประชาสัมพันธ 49 4.71 
สื่อวิทย ุ 1 0.10 
สื่อโทรทัศน (โฮมเคเบิ้ลทีวี) 17 1.63 
สื่อออนไลน 591 56.83 
เพ่ือน/คนรูจัก 366 35.19 
อ่ืนๆ 16 1.54 

จํานวนคนท่ีรวมมาเท่ียวงานสงกรานตดวยกัน   

 

ไมเกิน 5  คน 601 57.79 
5 - 10  คน 335 32.21 
มากกวา 10  คน 

(𝑥 = 5.80, S.D. = 3.40) 

104 10.00 

ประสบการณมาเท่ียวงานสงกรานตท่ีจัดโดยเทศบาลฯ   

 
ไมเคย ครั้งนี้เปนครั้งแรก 180 17.31 
เคย มาเปนประจําทุกป 489 47.02 
เคย แตไมประจําทุกป 371 35.67 
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ตารางท่ี 4.2  พฤติกรรมการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตของกลุมตัวอยาง 

 พฤติกรรมการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต จํานวน รอยละ 
จํานวนวันท่ีจะมาเท่ียวงานสงกรานต ป 2562   

 

1  วัน 305 29.33 
2  วัน 285 27.40 
3  วัน 

(𝑥 = 2.14, S.D. = 0.84) 

450 43.27 

 รวม 1,040 100.00 

 

จากตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการเที่ยวงานเทศกาลสงกรานตของกลุมตัวอยางจาก

จํานวน 1,040 ตัวอยาง พบวา แหลงขาวท่ีทําใหรับรูเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมือง

อุดรธานีสวนใหญมาจากการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน (รอยละ 56.83) รองลงมารับรูขาว

จากเพ่ือนหรือคนรูจัก (รอยละ 35.19) และการมาเท่ียวงานสงกรานตของกลุมตัวอยางมาเปนกลุมเฉลี่ย

จํานวน 5.8 คน หรือประมาณ 6 คน โดยสวนใหญมาเท่ียวกันไมเกิน 5 คน (รอยละ 57.79) รองลงมา

เปนจํานวนระหวาง 5 – 10 คน (รอยละ 32.21)  

ประสบการณในการมาเท่ียวงานสงกรานตท่ีเทศบาลนครอุดรธานีจัด พบวา สวนใหญเคยมา

เท่ียวงานสงกรานต โดยแบงเปนกลุมท่ีเคยมาเปนประจําทุกปคิดเปนรอยละ 47.02 และเคยมาแตไม

ประจําปทุกปคิดเปนรอยละ 35.67 และการมาเท่ียวงานสงกรานตเมืองอุดรธานีป 2562 นี้กลุมตัวอยาง

สวนใหญตั้งใจจะมาเท่ียวท้ัง 3 วันท่ีมีการจัดงานข้ึน (รอยละ 43.27) รองลงมาจะมาเท่ียว 1 วัน (รอยละ 

29.33) 

 
2. ผลการวิเคราะหความคุมคาการดําเนินงานโครงการ 
 ผลการวิเคราะหความคุมคาการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 
2562” แบงออกเปน 2 สวนคือ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเท่ียวงานสงกรานต และคาใชจายท่ี
เต็มใจจายจากการชมและรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที และสวนท่ี 2 เปนการประเมินมูลคาผลไดท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี  แสดงรายละเอียดแตละสวนเปน
ดังนี้ 

 2.1  คาใชจายในการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี 
 ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนคือ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเท่ียวงาน
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี และคาใชจายท่ีเต็มใจจายจากการชมและรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที   

 2.1.1  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต 
จากการจํานวนกลุมตัวอยาง 1,040 ตัวอยาง สามารถอธิบายผลคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจริงจากการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ไดดังตารางท่ี 4.3  
  



37 
 

ตารางท่ี 4.3  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเท่ียวงานสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562  
 

ยานพาหนะ จํานวน รอยละ 
คายานพาหนะ (บาท/คน) 

ไมเกิน 100   บาท 
101 - 300   บาท 
มากกวา 300 บาท 

(𝑥 = 220.50, S.D. = 260.56) 

 
585 
157 
298 

 

 
56.25 
15.10 
28.65 

 

คาที่พัก  (บาท/คน) 
ไมมีคาที่พัก 
ไมเกิน 1,000   บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
มากกวา 2,000 บาท 

(𝑥 = 40.90, S.D. = 243.92) 

 
995 
34 
4 
7 

 
95.67 
3.27 
0.38 
0.67 

 

คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  (บาท/คน) 
ไมมีคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ไมเกิน 100   บาท 
100 - 300   บาท 
มากกวา 300 บาท 

(𝑥 = 101.13, S.D. = 210.74) 

 
512 
318 
96 

114 
 

 
49.23 
30.58 
9.23 

10.96 
 

คาอุปกรณการเลนสงกรานต  (บาท/คน) 
ไมมีคาอุปกรณการเลนสงกรานต 
ไมเกิน 100   บาท 
100 - 300   บาท 
มากกวา 300 บาท 

(𝑥 = 27.72, S.D. = 77.49) 

 
812 
156 
41 
31 

 
78.08 
15.00 
3.94 
2.98 

 

คาของฝากและที่ระลึก  (บาท/คน) 
ไมมีคาของฝาก 
ไมเกิน 100   บาท 
100 - 300   บาท 
มากกวา 300 บาท 

(𝑥 = 4.12, S.D. = 71.35) 

 
1,031 

3 
3 
3 
 

 
99.13 
0.29 
0.29 
0.29 

คาใชจายอ่ืนๆ  (บาท/คน) 
ไมมีคาใชจายอ่ืนๆ 
ไมเกิน 100   บาท 
100 - 300   บาท 
มากกวา 300 บาท 

(𝑥 = 10.00, S.D. = 71.97) 

 
1,012 

4 
9 

15 
 

 
97.31 
0.68 
0.87 
1.44 

รวม 1,040 100.00 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562 จากตารางท่ี 4.3 พบวา 

1) ประเภทยานพาหนะ จากการเที่ยวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 
กลุมตัวอยางมีคายานพานหะในการเดินทางมาเท่ียวเฉลี่ยคนละ 220.50 บาท เม่ือแบงเปนชวงพบวา 
สวนใหญมีคาใชจายในการเดินทางไมเกิน 100 บาท/คน (รอยละ 56.25) รองลงมามีคาใชจายในการ
เดินทางมากกวา 300 บาท/คน   

2) คาท่ีพักคางแรม ในการมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 กลุม
ตัวอยางมีคาใชจายคาท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมาจากตางจังหวัด ซ่ึงมีเพียงรอยละ 4.32 ทําใหมี
คาเฉลี่ยคาพ่ีพักคนละ 40.90 บาท เม่ือแบงเปนชวงพบวา สวนใหญมีคาใชจายไมเกิน 1,000 บาท/คน 
(รอยละ 3.27)  

3) คาอาหารและเครื่องดื่ม ในการมาเท่ียวเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 กลุม
ตัวอยางมีคาอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยคนละ 101.13 บาท เม่ือแบงเปนชวงพบวา สวนใหญมีการซ้ือ
อาหารและเครื่องดื่มภายในงานไมเกิน 100 บาท/คน (รอยละ 30.58) รองลงมามีการใชจายมากกวา 
300 บาท/คน (รอยละ 10.96)  

4) ของฝากและของท่ีระลึก ในการมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 
ของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญไมมีการซ้ือของฝากและของท่ีระลึกถึงรอยละ 99.13 มีการซ้ือเพียง
รอยละ 0.87 ทําใหเปนคาของฝากและของท่ีระลึกเฉลี่ยคนละ 4.12 บาท  

5) คาใชจายอ่ืนๆ ในการมาเที่ยวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 กลุม
ตัวอยางมีคาใชจายอ่ืนๆ เพียงเล็กนอยหรือเฉลี่ยคนละ 10 บาท สวนคนท่ีมีการใชจายสวนใหญใชจาย
ระหวาง 100 – 300 บาท (รอยละ 1.44)  

จากพฤตกรรมการทองเท่ียวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 จะเห็นไดวา สวนใหญเปนประชาชนในจังหวัดอุดรธานี มาเท่ียวงาน
กันเปนกลุมดวยรถกระบะ ทําใหมีคาใชจายในการเดินทางหรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จริงสูงท่ีสุด สวนอุปกรณการเลนสงกรานตมีการซ้ือนอยมาก เนื่องจากมีการเตรียมอุปกรณการเลน
สงกรานตมาในรถพรอมแลว ประกอบกับการเลนสงกรานตท่ีมีการสาดน้ํากันจึงไมนิยมซ้ือของฝากหรือ
ของท่ีระลึกกลับบาน 
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 2.1.2  คาใชจายท่ีเต็มใจจายจากการเท่ียวชมและรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที   
เปนการประมาณการณคาใชจายของกลุมตัวอยางท่ีไดเท่ียวชมและรวมกิจกรรม

บนเวทีเปนผูประเมินคาใชจายท่ีเต็มใจจายหากมีการเก็บบัตรหรือตั๋วสําหรับเขาชมงาน จากการ
จํานวนกลุมตัวอยาง 1,040 ตัวอยาง ซ่ึงสามารถอธิบายผลไดดังตารางท่ี 4.4  
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงมูลคาเต็มใจจายในการเท่ียวชมอุโมงคน้ํา และการรวมกิจกรรมบนเวที  
 

รายการ จํานวน รอยละ 
คาเต็มใจจายคาเท่ียวชมอุโมงคน้ํา   

 
ไมเกิน 50  บาท 834 80.19 
51 – 100 บาท 197 18.94 
มากกวา 100 บาท 9 0.86 

 (𝑥 = 57.81, S.D. = 17.17)   

คาเต็มใจจายคาแสดงบนเวที   

 
ไมเกิน 50  บาท  549 52.79 
51 – 100 บาท 80 401 38.56 
มากกวา 100 บาท 120 90 8.65 

 (𝑥 = 74.50, S.D. = 30.58)   

รวม 1,040 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา มูลคาความเต็มใจจายในการเท่ียวชมอุโมงคน้ํา Galaxy ซ่ึงเปน
อุโมงคน้ําพุตกแตงข้ึนโครง Truss สี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอมถนน มีการปลอยละอองน้ําและสายน้ําลงมา
เพ่ือสรางความสดชื่น และความสนุกสนาน ตลอดเทศกาลสงกรานตต้ังแตชวงบายจนถึงกลางคืนของ
วันท่ี 13 - 15 เมษายน 2562 มีคาเฉลี่ยความเต็มใจจายคนละ 57.81 บาท โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง
มีความเต็มใจจายไมเกิน 50 บาท เปนจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 80.19) รองลงมาคือ 51 – 100 บาท 
(รอยละ 18.94)  
 มูลคาความเต็มใจจายในการเท่ียวชมการแสดงบนเวที ซ่ึงประกอบดวย การประกวดรําวง
ยอนยุคในชวงเย็นของวันท่ี 13 และการแสดงคอนเสิรตจากศิลปน และ DJ ระดับประเทศ มารวมจัด
กิจกรรมและเลนเวฟเปดเหลือในตอนกลางคืน ตลอด 3 วันของเทศกาลสงกรานตวันท่ี 13 - 15 
เมษายน 2562 มีคาเฉลี่ยความเต็มใจจายคนละ 74.50 บาท โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความเต็มใจ
จายไมเกิน 50 บาท เปนจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 52.79) รองลงมาคือ 51 – 100 บาท และมากกวา 
100 บาท คิดเปนรอยละ 38.56 และ 8.65 ตามลําดับ  
 
 
 
 



40 
 

 2.2  มูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี 
  การประเมินมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงานเทศกาลสงกรานต 
ประเมินจากการจับจายใชสอยหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการเท่ียวงานสงกรานตของนักทองเท่ียว
และคาใชจายท่ีไมเกิดข้ึนจริงแตประเมินจากความเต็มใจจายในการเท่ียวชมงานและรวมกิจกรรมสนุก
ตางๆ และนํามาคูณกับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตตลอดการจัดงาน 3 วัน 
แสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 4.5 และ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี 

ประจาํป 2562 
 

วัน/เดือน/ป จํานวนประชาชนและนักทองเท่ียว (ราย) 
วันเสารท่ี 13 เมษายน 2562 3,500 
วันเสารท่ี 14 เมษายน 2562 4,000 
วันเสารท่ี 15 เมษายน 2562 6,000 

รวม 13,500 
 
 จากตารางท่ี 4.5 จํานวนประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป 2562 ท่ีเทศบาลนครอุดรธานีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 13-15 เมษายน 2562 ท้ังงาน
ภาคเชาซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก กิจกรรมทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ  
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และกิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง และกิจกรรมในชวงบายไป
จนถึงดึกเวลาประมาณ 22.00 น. พบวา กิจกรรมวันแรก 13 เมษายน 2562 สวนใหญนักทองเท่ียวยัง
ไมทราบวามีการจัดงาน และตางมุงหนาไปรวมกิจกรรมสงกรานตท่ียูดีทาวน ทําใหมีนักทองเท่ียว
ตลอดท้ังวันโดยประมาณ 3,500 คน สวนวันท่ี 14 - 15 เมษายน 2 ซ่ึงไมมีกิจกรรมในชวงเชาแตมี
ประชาชนเขารวมเท่ียวชมงานตั้งแตชวงบายจนถึงดึกเพ่ิมมากข้ึนเปนจํานวน 4,000 คน และ 6,000 
คนในวันสุดทายของการจัดงาน รวมมีประชาชนเขารวมเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี
ตลอด 3 วันจํานวน 13,500 คนโดยประมาณ  

 จากนั้นผูประเมินนําตัวเลขประชาชนท่ีรวมเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตฯ นี้ไปประเมินมูลคา
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการตลอด 3 วัน ไดดังตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6  แสดงมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562  

รายการ 
 จํานวน

นักทองเที่ยว
(ราย) 

มูลคาผลไดรวม 
ที่เกิดขึ้น (บาท) 

รอยละ คาเฉล่ีย
(บาท/คน) 

1. มูลคาผลไดจากการใชจายในเทศกาลสงกรานต 

คายานพาหนะ 220.50 13,500 2,976,750.00  41.08 

คาท่ีพักคางแรม 40.90 13,500 552,150.00  7.62 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 101.13 13,500 1,365,255.00  18.84 

คาอุปกรณการเลนสงกรานต 27.72 13,500 374,220.00  5.16 

คาของฝากและของท่ีระลึก 4.12 13,500 55,620.00  0.77 

คาใชจายอ่ืนๆ 10.00 13,500 135,000.00  1.86 

รวมผลไดจากการใชจาย 404.37 13,500 5,458,995.00  75.34 

2. มูลคาผลไดจากการเท่ียวชมงานและกิจกรรมบนเวที 

เท่ียวชมอุโมงคน้ํา  57.84 13,500 780,840.00  10.78 

เท่ียวชมกิจกรรมบนเวที 74.50 13,500 1,005,750.00  13.88 

รวมผลไดจากการเท่ียวชม 132.34 13,500 1,786,590.00  24.66 

ภาพรวม 536.71   7,245,585.00 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา มูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน“โครงการ
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” โดยภาพรวม มีคาเทากับ 7,245,585.00 บาท จําแนกเปน
มูลคาผลไดจากการจับจายใชสอยของประชาชนและนักทองเท่ียว เทากับ 5,458,995 บาท (คิดเปน
รอยละ 75.34) และมูลคาผลไดจากการเท่ียวชมงานและการแสดงบนเวที เทากับ 1,786,590 บาท 
(คิดเปนรอยละ 24.66) เม่ือวิเคราะหรายประเด็นพบวา การจับจายใชสอยของประชาชนเก่ียวกับคา
พาหนะหรือคาเดินทางมีมูลคาผลไดสูงสุด เปนเงิน 2,976,750 บาท รองลงมาเปนมูลคาผลไดจากการ
ซ้ืออาหารและเครื่องดื่มเปนเงิน 1,365,255 บาท (คิดเปนรอยละ 18.84) และรองลงมาอีกคือ คา
เท่ียวชมกิจกรรมบนเวที Duck Universe Stage และ Yellow Duck Stage รวมเปนเงิน 1,005,750 
บาท (รอยละ 13.88)  คาเท่ียวชมอุโมงคน้ําอุโมงคน้ํา Galaxy เปนเงิน 780,840 บาท (รอยละ 10.78)  
มูลคาผลไดจากการพักคางแรมของนักทองเท่ียว เปนเงิน 552,150 บาท (รอยละ 7.62) มูลคาผลไดจาก
คาอุปกรณการเลนสงกรานต เปนเงิน 374,220 บาท (รอยละ 5.16) คาผลไดจากคาใชจายอ่ืนๆ เปน
เงิน 135,000 บาท (รอยละ 1.86) และมูลคาผลไดจากคาของฝากและของท่ีระลึก เปนเงิน 55,620 
บาท (รอยละ 0.77) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานตลอดโครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562 

 

รายการ 
ตนทุนงบประมาณ 

(บาท) 
รอยละ 

1. คาประกอบพิธีทางศาสนา 20,500 0.53 
2. คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 2,959,000 75.82 
3. คาใชจายในการประกวดรําวงยอนยุค 6,000 0.15 
4. คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
740,260 18.97 

5. คาจางจัดนิทรรศการ 25,000 0.64 
6. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน 152,000 3.89 

รวมตนทุนงบประมาณ 3,903,660 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ตนทุนงบประมาณดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562” ท้ังสิ้นเปนเงิน 3,903,660 บาท โดยแบงเปนคาใชจายเก่ียวกับการจัดสถานท่ีและ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตลอดงาน 3 วันท้ังภาคเชาและภาคบาย เปนจํานวนมากท่ีสุดถึง 2,959,000 
บาท (รอยละ 75.82) รองลงมาเปนคามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
การจัดงานฯ เปนเงิน 740,260 บาท (รอยละ 18.97) คาจางจัดนิทรรศการงานสงกรานตเปนเงิน 
25,000 บาท (รอยละ 0.64) คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวของในงาน เปนเงิน 152,000 บาท 
(รอยละ 3.89) คาจางจัดนิทรรศการเปนเงิน 25,000 บาท (รอยละ 0.64) และคาประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาใชงบประมาณนอยท่ีสุดเพียง 20,500 บาท (รอยละ 0.53) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวิเคราะหความคุมคาการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง

อุดรธานี ป 2562” 

 

มูลคาผลได 
(Benefit) 

ตนทุนงบประมาณ 
(Cost) 

Benefit-Cost Ratio แปลผล 

7,245,585.00 3,903,660 1.86 คุมคา/ควรลงทุน 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา มูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน “โครงการ
เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” มีคาเทากับ 7,245,585.00 บาท มีตนทุนงบประมาณการ
จัดงานเทากับ 3,903,660 บาท เม่ือพิจารณาจากคา Benefit-Cost Ratio มีคาเทากับ 1.86 หรือรอย
ละ 18.6 จึงสรุปไดวา โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 มีความคุมคาตอการลงทุน 
กลาวคือ การจัดโครงการฯ ดังกลาว สามารถสรางมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจไดมากกวาตนทุน
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 1.86 เทา  
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงาน  

 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ป 2562” จากประชาชนและนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางจํานวน 1,040 ราย สามารถอธิบาย
และแปลผลการวิเคราะหคาความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ยโดยใชคาทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการแปล ดังนี้ 

คาเฉล่ีย     แปลความหมาย 
คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจ/มีความเขาใจในระดับนอย 

  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางเปนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวงาน “เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” 

 

ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

(𝑥) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1. กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในภาคเชา 4.75 0.64 พอใจมากท่ีสุด 
2. อุโมงคน้ํา Galaxy 4.62 0.56 พอใจมากท่ีสุด 
3. กิจกรรมบนเวที Yellow Duck Stage และ 

Duck Universe Stage 
4.59 0.53 พอใจมากท่ีสุด 

4. การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 4.39 0.68 พอใจมาก 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.43 0.63 พอใจมาก 
6. ลําดับข้ันตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม 4.37 0.61 พอใจมาก 
7. ความหลากหลายของกิจกรรม 4.28 0.69 พอใจมาก 
8. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.35 0.65 พอใจมาก 
9. หองน้ํา/หองสุขา/ถังขยะ 3.51 1.24 พอใจมาก 
10. การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ี 4.35 0.62 พอใจมาก 
11. มารยาทการเลนสงกรานต  4.36 0.63 พอใจมาก 
12. อุปกรณการเลนน้ําสงกรานต  4.38 0.60 พอใจมาก 
13. ความสงบเรียบรอยภายในงาน 4.45 0.57 พอใจมาก 
14. ประโยชนและความบันเทิงท่ีไดรับ 4.49 0.57 พอใจมาก 

ในภาพรวม 4.38 0.66 พอใจมาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ประชาชนและนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางท่ีมาเท่ียวงานเทศกาล

สงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 ในภาพรวมมีความพอในระดับมาก (𝑥=4.38, S.D.=0.66) เม่ือ
พิจารณาเปนรายกิจกรรมและรายประเด็นพบวา กิจกรรมทางศาสนาท่ีแสดงใหเห็นถึงประเพณี
วัฒนธรรมของทองถ่ินซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพร
จากผูสูงอายุ รวมถึงกิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง เปนกิจกรรมท่ีประชาชนให
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.75 รองลงมาเปนกิจกรรมการชมอุโมงค Galaxy 
และกิจกรรมบนเวที Yellow Duck Stage และ Duck Universe Stage ท่ีใหระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุดเชนกัน และมีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันเทากับ 4.62 และ 4.59 ตามลําดับ  
 สวนกิจกรรมและการดําเนินงานประเด็นอ่ืนๆ 8 รายการ ประชาชนและนักทองเท่ียวกลุม
ตัวอยางใหความพึงพอใจระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ประโยชนและความบันเทิงท่ีไดรับ ความสงบเรียบรอยภายในงาน ความเหมาะสมของสถานท่ี การ
ประชาสัมพันธผานสื่อ อุปกรณการเลนน้ําสงกรานต  ลําดับข้ันตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม 
มารยาทการเลนสงกรานต  ความเหมาะสมของระยะเวลา การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาท่ี 
ความหลากหลายของกิจกรรม และหองน้ํา/หองสุขา/ถังขยะ ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ีใกลเคียงและ
ลดหลั่นกันลงไปดังนี้ 4.39, 4.38, 4.37, 4.36, 4.35, 4.35, 4.28 และ 3.51 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได
วา สิ่งอํานวยความสะดวกแมจะมีคาคะแนนอยูในระดับดีแตเปนรายการท่ีใหคาเฉลี่ยต่ําสุดเพียง 3.51 
จึงเปนสิ่งท่ีผูจัดงานจะตองใหความสนใจและนําไปวางแผนแกปญหาในการจัดงานครั้งตอไป 
 เม่ือแยกการประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมดานประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในภาคบายไปจนถึงดึกท่ีตองการกระตุนเศรษฐกิจใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล ดังตารางท่ี 4.10 พบวา การจัดกิจกรรมท้ังสองแบบมีความเหมาะสมในภาพรวมใน

ระดับมากท่ีสุด (𝑥=4.59, S.D.=0.57) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในภาคเชาดานสังคม ประเพณี 

วัฒนธรรม ถือวาเปนสิ่งท่ีดีและมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (𝑥=4.63, S.D.=0.54) และการจัด
กิจกรรมในภาคบายถึงดึกก็เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอการกระตุนเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 

(𝑥=4.55, S.D.=0.60)  
 
ตารางท่ี 4.10  แสงดผลการประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมดานสังคมและดานเศรษฐกิจ 

ประเด็นการประเมิน ความเหมาะสมของกิจกรรม 
คาเฉล่ีย 

(𝑥) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1. ความเหมาะสมดานสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

4.63 0.54 มากท่ีสุด 
 

2. ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
ในภาพรวม 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
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4. ผลการประเมินความตองการจัดงานเทศกาลสงกรานต 
 การประเมินความตองการจัดงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” จาก
ประชาชนและนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง 1,040 ราย เพ่ือเปนการยืนยันถึงความตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐในทองถ่ินจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานตในลักษณะนี้ข้ึนอีกหรือไมของประชาชน สามารถ
แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับความตองการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมือง

อุดรธานี  
 

ความตองการจัดงานในครั้งตอไป จํานวน รอยละ 
ตองการ 1,035 99.52 

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานีใหเปนที่รูจัก 657 63.17 
กระตุนเศรษฐกิจ และเสริมสรางรายไดใหกับประชาชนได 169 16.25 
แสดงใหเยาวชนไดเห็นถึงประเพณ ีวัฒนธรรม ที่ดีงามของทองถ่ิน 84 8.08 
เปนการอนุรักษและสบืสานประเพณ ีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 108 10.38 
อ่ืนๆ 17 1.63 

ไมตองการ 5 0.48 
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีไดนอย 1 0.10 
กระตุนเศรษฐกิจจังหวัดไดนอย 3 0.29 
อ่ืนๆ 1 0.10 

รวม 1,040 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดมีความตองการให
เทศบาลนครอุดรธานีจัดงานเทศกาลสงกรานตในลักษณะดังกลาวตอไปในอนาคต (จํานวน 1,035 
ราย, รอยละ 99.52) โดยสวนใหญใหเหตุผลวา การจัดเทศกาลงานสงกรานตเปนการประชาสัมพันธ
และสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีใหเปนท่ีรูจัก (รอยละ 63.17) มากท่ีสุด รองลงมาเห็นวา 
เปนการกระตุนเศรษฐกิจทองถ่ินและเสริมสรางรายไดใหกับประชาชนได (รอยละ 16.25) เปนการ
อนุรักษ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของไทย (รอยละ 10.38) เปนการแสดงใหเยาวชนไดเห็น

ถึงประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามของทองถ่ิน (รอยละ 8.08) และเหตุผลอ่ืนๆ (รอยละ 1.63) ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางเพียง 5 ราย (รอยละ 0.48) ท่ีไมตองการใหมีการจัดงานเทศกาล
สงกรานตเชนนี้อีกตอไป โดยใหเหตุผลเปนการวากระตุนเศรษฐกิจจังหวัดไดนอย (รอยละ 0.29) และ
เหตุผลการสงเสริมการทองเท่ียว และเหตุผลอ่ืนๆ มีเพียง 1 รายเทากัน (รอยละ 0.10)  
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5. ผลการศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน“โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 
2562”จากความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีไดแสดงความเห็น จํานวน 31 ราย ผลการ
วิเคราะหดังตารางท่ี 4.12 
 

ตารางท่ี 4.12  แสดงรายการปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน“โครงการเทศกาล
สงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” 

 

สภาพปญหา จํานวน รอยละ 
1. การจราจรและเดินรถ ทําใหรถติดมีควันรถ 5 16.13 
2. หองน้ําไมสะอาดและไมเพียงพอ 5 16.13 
3. ท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอ  หาไมคอยเจอ 4 12.90 
4. การประชาสัมพันธนอย 3 9.68 
5. กิจกรรมนอย ขาดความหลากหลาย จึงไมนาสนใจ 3 9.68 
6. ควรดูแลเรื่องมารยาทในการเลนน้ํา และควบคุมอุปกรณ    

ในการเลนน้ําสงกรานต 
2 6.45 

7. ท่ีจอดรถไมเพียงพอ และไกล 2 6.45 
8. ขยะขวดน้ํา ถุงพลาสติก ขวดแปง ท้ิงเกลื่อน 2 6.45 
9. เจาหนาดูแลความปลอดภัยนอย ทําใหความปลอดภัยต่ํา 2 6.45 
10. มีการแอบดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ควรจัดเปนโซนแยกออกไป 2 6.45 
11. อากาศรอน รถติด ทําใหไมสนุก  1 3.23 

รวม 31 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4.12 เก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการมาเท่ียวงานสงกรานตเมืองอุดรธานี 
ป 2562 ตามความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรม พบวา ปญหาการจราจรและ
การเดินรถบนถนนศุภกิจจรรยา ท่ีเหลือชองทางเดียวทําใหรถติด และปญหาหองน้ําไมสะอาดและไม
เพียงพอ มีสัดสวนสูงสุดเทากันคือ รอยละ 16.13 รองลงมาเปนปญหาท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอหาไมเจอ 
คิดเปนรอยละ 12.90 และปญหาการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลสงกรานตท่ีไมเพียงพอ (รอย
ละ 9.68) ทําใหประชาชนไมคอยทราบวามีการจัดกิจกรรมบริเวณใดบาง ทําใหคนท่ีไมรูจักขับรถผาน
มาเสนทางท่ีจัดกิจกรรม จึงเกิดปญหาการจราจร และท่ีมารวมงานไดเพราะคนรูจักแนะนําและเปน
การผานเจอโดยบังเอิญ และปญหาท่ีกิจกรรมมีนอย ไมหลากหลาย และไมนาสนใจ (รอยละ 9.68)  
 สวนปญหามารยาทในการเลนน้ําสงกรานต และอุปกรณในการเลนน้ําสงกรานต ปญหาท่ี
จอดรถไมเพียงพอ และไกล  ปญหาขยะขวดน้ํา ถุงพลาสติก ขวดแปง ท้ิงเกลื่อนสกปรก ปญหาเจา
หนาดูแลความปลอดภัยนอย ทําใหความปลอดภัยต่ํา และปญหาการแอบดื่มเครื่องดื่มมึนเมาควร
จัดเปนโซนแยกออกไป มีสวนสวนเทากันคิดรอยละ 6.45  
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ตารางท่ี 4.13 ขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. ควรมีการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนดัง มากมาย ทุกวัน 7 15.22 
2. ควรจัดระบบการเดินรถและการจราจร มีปายบอกเสนทางเลี่ยง

การจัดงาน 
6 13.04 

3. ควรเพ่ิมกิจกรรมใหหลากหลาย นาสนใจ และยิ่งใหญกวานี้  5 10.87 
4. ควรเพ่ิมเวลาแสดงคอนเสิรต และเวลาเลนน้ํา ถึง 23.00 น. 4 8.70 
5. เปลี่ยนสถานท่ีจัดงาน และชวงเวลาในการจัดงาน ท่ีไมตรงกับ

เอกชนจัด 
3 6.52 

6. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหหลากหลายในทุกชองทาง 3 6.52 
7. ควรจัดพ้ืนท่ีจอดรถใหผูมารวมงาน 3 6.52 
8. อยากใหจัดวันไหลวันท่ี 16 เมษายน และเพ่ิมชวงเวลาเปน 5 วัน 3 6.52 
9. เพ่ิมจุดท้ิงขยะ ประชาสัมพันธใหผูรวมงานไดทราบแหลงท้ิงขยะ 3 6.52 
10. ไมควรใหรถกระบะเขามาในบริเวณงานหรือปดถนนไปเลย 3 6.52 
11. อยากใหเปนศิลปนหมอลํา/ลูกทุงอีสานซ่ึงเปนวัฒนธรรมอีสาน 2 4.35 
12. เนนจัดกรรมอนุรักษความเปนไทยเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 2 4.35 
13. อยากใหปลอดเหลาอยางแทจริง 1 2.17 
14. จัดโซนอาหารใหอยูใกลกับเวที 1 2.17 

รวม 46 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.13 เปนขอเสนอแนะของประชาชนและนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางท่ีมีตอการ
จัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 จํานวน 46 ราย พบวา ควรมีการแสดงคอนเสิรตจาก
ศิลปนดัง มากมายทุกวันในสัดสวนสูงสุดท่ีรอยละ 15.22 รองลงมาควรจัดระบบการเดินรถและ
การจราจรมีปายบอกเสนทางเลี่ยงการจัดงาน  ควรเพ่ิมกิจกรรมใหหลากหลายนาสนใจและยิ่งใหญ
กวานี้ และควรเพ่ิมเวลาแสดงคอนเสิรตและเวลาเลนน้ําถึง 23.00 น. คิดเปนรอยละ 13.04, 10.87 
และ 8.70 ตามลําดับ 

 สวนขอเสนอแนะใหเปลี่ยนสถานท่ีจัดงานและชวงเวลาในการจัดงานท่ีไมตรงกับเอกชนจัด  
ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหหลากหลายในทุกชองทาง  ควรจัดพ้ืนท่ีจอดรถใหผูมารวมงาน  อยากให
จัดวันไหลวันท่ี 16 เมษายน และเพ่ิมชวงเวลาเปน 5 วัน  เพ่ิมจุดท้ิงขยะ ประชาสัมพันธใหผูรวมงาน
ไดทราบแหลงท้ิงขยะ ไมควรใหรถกระบะเขามาในบริเวณงานหรือปดถนนไปเลย มีสัดสวนเทากันคือ 
รอยละ 6.52 และขอเสนอแนะอยากใหเปนศิลปนหมอลํา/ลูกทุงอีสานซ่ึงเปนวัฒนธรรมอีสาน และ
เนนจัดกรรมอนุรักษความเปนไทยเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว มีสัดสวนรองลงมาท่ีรอยละ 4.35 และยัง
พบวา นักทองเท่ียวท่ีมารวมงานมีการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาดื่มในงาน ถึงแมวาการจัดงานยัง
ไมสามารถควบคุมใหการเลนสงกรานตเมืองอุดรธานีสามารถปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดท้ังหมด แต
อยางนอยก็เปนจุดเริ่มตนและเปนการสรางวัฒนธรรมท่ีดีใหแกเยาวชนตอไปในอนาคตได 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 การประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” มี
วัตถุประสงคการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ประเมินความคุมคาการดําเนินงาน 2) ประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน 3) ประเมินความตองการจัดงาน และ 4) ศึกษาสภาพปญหาและ
ขอเสนอแนะจากการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 กลุมตัวอยางคือประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีมารวมกิจกรรมและมาเท่ียวงาน “เทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” ระหวาง
วันท่ี 13 – 15 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลาพิธีทุงศรีเมือง และบริเวณถนนศุภกิจจรรยา ขาง
สวนสาธารณะหนองประจักษ  จํานวนตัวอยาง 1,040 ราย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยคือสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา Benefit-Cost Ratio 
 

1. สรุปผลการประเมิน 

 จากการประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” 
สามารถสรุปผลการประเมินไดดังตอไปนี้ 
 1.1  การประเมินความคุมคาการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานโครงการสามารถสราง
มูลคาผลไดทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการจับจายใชสอยของประชาชนไดมูลคา 5,458,995 บาท และ
สรางมูลคาผลไดทางเศรษฐกิจจากการเท่ียวชมงานและการรวมกิจกรรมคอนเสิรตและการแสดงบน
เวทีไดมูลคา 1,786,590 บาท รวมเปนมูลคาผลไดท้ังสิ้น 7,245,585 บาท เม่ือเทียบกับคาใชจายหรือ
งบประมาณในการลงทุนท้ังหมดของโครงการเทากับ 3,903,660 บาท จึงทําใหคา Benefit-Cost 
Ratio มีคาเทากับ 1.86 ซ่ึงมีคามากกวา 1 จึงสรุปไดวา โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 
2562  มีความคุมคาในการลงทุน กลาวคือ การจัดโครงการฯ ดังกลาว สามารถสรางมูลคาผลไดทาง
เศรษฐกิจไดมากกวาตนทุนงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานถึง 1.86 เทา 
 1.2  การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงาน พบวา ประชาชนและนักทองเท่ียวมี

ความพึงพอใจมากตอการดําเนินงานโครงการฯอยูในระดับมาก (𝑥=4.38, S.D.=0.66) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายกิจกรรมพบวากิจกรรม กิจกรรมทางศาสนาท่ีแสดงใหเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ 
รวมถึงกิจกรรมปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง เปนกิจกรรมท่ีประชาชนใหความพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.75 รองลงมาเปนกิจกรรมการชมอุโมงค Galaxy และกิจกรรม
บนเวที Yellow Duck Stage และ Duck Universe Stage ท่ีใหระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเชนกัน 
และมีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันเทากับ 4.62 และ 4.59 ตามลําดับ และยังพบวาการจัดกิจกรรม



49 
 

ทางวัฒนธรรมในภาคเชาและการจัดกิจกรรมสงกรานตในภาคบายและคํ่ามีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุดเหมือนกัน คาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันเทากับ 4.63 และ 4.59 ตามลําดับ 
 3. การประเมินความตองการจัดงาน พบวา จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกือบ
ท้ังหมดมีความตองการใหเทศบาลนครอุดรธานีจัดงานเทศกาลสงกรานตในลักษณะดังกลาวตอไปใน
อนาคต (รอยละ 99.52) โดยสวนใหญใหเหตุผลวา การจัดเทศกาลงานสงกรานตเปนการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวของเมืองอุดรธานีใหเปนท่ีรูจัก (รอยละ 63.17) มากท่ีสุด 
และมีกลุมตัวอยางเพียง 5 รายท่ีไมตองการใหมีการจัดงานเทศกาลสงกรานตเชนนี้อีกตอไป 
 4. สภาพปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน จําแนกไดดังตอไปนี้ 
  4.1 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมงานของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปน
ปญหาการจราจรและการเดินรถบนถนนศุภกิจจรรยา ท่ีเหลือชองทางเดียวทําใหรถติด และปญหา
หองน้ําไมสะอาดและไมเพียงพอ มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 16.13) รองลงมาเปนปญหาท่ีท้ิงขยะไม
เพียงพอ (รอยละ 12.90) และปญหาการประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลสงกรานตท่ีไมเพียงพอ 
(รอยละ 9.68) ทําใหประชาชนไมคอยทราบวามีการจัดกิจกรรมบริเวณใดบาง ทําใหคนท่ีไมรูจักขับรถ
ผานมาเสนทางท่ีจัดกิจกรรมจึงเกิดปญหาการจราจร 
  4.2 ขอเสนอแนะท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการฯ ของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญ
ตองการใหมีการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนดังทุกวัน (รอยละ 15.22) รองลงเห็นวาควรจัดระบบการ
เดินรถและการจราจรมีปายบอกเสนทางเลี่ยงการจัดงาน ควรเพ่ิมกิจกรรมใหหลากหลายนาสนใจและ
ยิ่งใหญกวานี้ และควรเพ่ิมเวลาแสดงคอนเสิรตและเวลาเลนน้ําถึง 23.00 น. คิดเปนรอยละ 13.04, 
10.87 และ 8.70 ตามลําดับ  
  

2. ขอเสนอแนะจากการประเมินโครงการ 

 จากการประเมินผลการดําเนินงาน “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562” ใน
ครั้งนี้ ผูประเมินมีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดงานในครั้ง
ตอไป ดังนี้ 

2.1 จากผลการศึกษาท่ีพบวาไมทราบวามีการจัดงานเทศกาลสงกรานตบนถนนศุภกิจจรรยา 
จึงไมมีการวางแผนเพ่ือหลีกเลี่ยงเสนทาง ทําใหตองมาเผชิญกับปญหารถติดท่ีมีชองทางเดินรถเพียง
ชองเดียว ประกอบกับประชาชนและนักทองเท่ียวสวนใหญใชรถกระบะในการเลนน้ําสงกรานตท่ีไมได
ตั้งใจมาเท่ียวงานแตเปนการขับรถกระบะเลนน้ําและผานเสนทาง จึงทําใหมีการเลนน้ําบนรถกระบะ 
จึงยิ่งเปนการซํ้าเติมใหการจราจรมีการติดขัดมาก ดังนั้น ทางผูจัดงานจึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ท้ังในการเชิญชาวมาเท่ียวสงกรานตเมืองอุดรธาน และประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนท่ีไมตองการ
เลนสงกรานตหลีกเลี่ยงเสนทางเพ่ือไมใหปญหาการจราจร 

2.2 สถานท่ีในการจัดงานบนนถนนศุภกิจจรรยาคอนขางแคบ และปดชองใหรถผาน ทําให
นักทองเท่ียวรวมกิจกรรมนอยเพราะตองนั่งรถไปเรื่อยๆ ถาหยุดเลนหรือหยุดเขารวมกิจกรรมตองเดิน
ไกลเพ่ือไปข้ึนรถ ดังนั้น สถานท่ีการจัดงานควรเปนพ้ืนท่ีปดไมอนุญาตใหรถผาน หรือควรจัดบนถนนท่ี
มีการปดยาวคลายกับการจัดบนถนนของจังหวัดอ่ืนๆ เชน ถนนขาวสาร ถนนขาวเหนียว เปนตน 
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2.3 จากลักษณะและพฤติกรรมการเท่ียวงานสงกรานตเมืองอุดรธานีของนักทองเท่ียวสวน
ใหญมาโดยไมไดตั้งใจแตเปนทางผานไปจุดท่ีตั้งใจมากกวา ทําใหใชเวลาในการทองเท่ียวไมนาน จึงทํา
ใหการจับจายใชสอยภายในงานนอย และเกิดผลทางไดเศรษฐกิจแกรานคาหรือผูประกอบการนอย 
ดังนั้น การจัดงานจึงควรมีการจัดกิจกรรม ศิลปนนักรองท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหอยูไดนานและ
ตลอดงาน 

2.4 เนื่องจากการจัดงานสงกรานตท่ีภาคเอกชนจัดโดยใชศิลปนวัยรุนแนวเพลงไทยและ
สากลจึงดึงไดมากกวา  ฉะนั้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงควรจัดงานเทศกาลสงกรานตในรูปแบบท่ี
แตกตางจากภาคเอกชนจัด กลาวคือ เนนกิจกรรมท่ีเปนศิลปวัฒนธรรมอีสานเพ่ือการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ศิลปนหมอลํา หรือนักรองลูกทุง ท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือการจัด
ประกวดนักรองหมอลําและลูกทุงอีสาน และประกวดรําวงยอนยุค เปนตน ซ่ึงจะดึงนักทองเท่ียว
มารวมงานไดมากข้ึนเนื่องจากเปนนักทองเท่ียวคนละกลุมกับท่ีไปรวมงานของภาคเอกชน 

2.5 การจัดกิจกรรมดานประเพณีและศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเชาของวันท่ี 13 เมษายน 
2562 เปนกิจกรรมท่ีใชตนทุนงบประมาณเพียง 20,500 บาท หรือเพียงรอยละ 0.53 แตผลการ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี เพราะมีประชาชนจากทุกภาคสวนท้ังเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลฯ มารวมกิจกรรมจํานวนมาก มีการทําบุญตักบาตรในวันข้ึนปใหมไทย 
ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีไดแสดงออกถึงความเปนชาวพุทธ และมีกิจกรรมรดน้ํา ดําหัว ผูสูงอายุ ทีเด็ก 
เยาวชนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ ซ่ึงลวนแลวแตเปนสิ่งท่ีดีงามตอการอนุรักษ
วัฒนธรรมและสืบทอดตอไปไดอยางดีท่ีไมสามารถประเมินมูลคาจิตใจของประชาชนได 
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แบบประเมินผลโครงการ 
“โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอดุรธานี ประจําป 2562” 

วันท่ี 13 - 15 เมษายน 2562 
 ณ  สวนสาธารณะหนองประจักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

คําชี้แจง   แบบประเมินผลน้ีเปนสวนหน่ึงของ “โครงการเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562”      
ผูประเมินขอทราบขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานในครั้งตอไปใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม และไมเปดเผยขอมูลของผูตอบแบบประเมิน  

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
คําชี้แจง :  กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาคําตอบที่เลือก ที่ตรงดับความเปนจริง 
1. เพศ   ชาย    หญิง  
2. อายุ (ป)    ไมเกิน 15  ป   16 -20 ป   21 – 25 ป   
   26 – 30 ป     มากกวา 30 ป   
3. สถานภาพ  โสด    สมรส   หมาย/หยาราง 
4. ระดับการศึกษาสงูสุด 
  ประถมศึกษา    ม.ตน   ม.ปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รับจางทั่วไป 
  พนักงานบริษัทเอกชน   เจาของธุรกิจ/อิสระ   เกษตรกร 
  แมบาน/พอบาน   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
6. รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 
  ไมเกิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท 
  10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท      มากกวา 20,000 บาท 
7. ภูมิลําเนา  

 อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 อาศัยอยูจังหวัดอุดรธานี แตอยูนอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี มาจากอําเภอ........................... 
 มาจากจังหวัดอ่ืน คือ จังหวัด.......................... อําเภอ............................... 

8. ทานทราบขาวการจัดงานสงกรานตอุดรธานี 2562 “Ducky’s Family” จากแหลงขาวใด 
  ปายประชาสัมพนัธ    สื่อวิทยุ           สื่อโทรทัศน (โฮมเคเบิ้ลทีว)ี 
  สื่อออนไลน    เพื่อน/คนรูจัก        อ่ืนๆ (ระบุ)...................... 
9. ทานมาเที่ยวงานสงกรานตอุดรธานี 2562 น้ีจํานวนกี่คน ............... คน (รวมผูตอบฯ) 
10. ในปที่ผานมา ทานเคยมาเที่ยวงานสงกรานตอุดรธานี หรือไม 

 ไมเคย คร้ังนี้เปนคร้ังแรก  เคย มาเปนประจาํทุกป     
 เคย แตไมประจําทุกป    

10. ทานจะมาเท่ียวงานสงกรานตอุดรธาน ี2562 (Ducky’ Family) กี่วัน (ระบุ) ....... วัน 
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ตอนท่ี 2 คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป 2562  
คําชี้แจง:  โปรดกรอกขอมูลลงในตารางตอไปน้ีท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1. คายานพาหนะ (คานํ้ามันรถสวนตวั คารถรับจาง คารถโดยสาร ฯลฯ) ....................... 
2. คาท่ีพัก (หากมีบานพักอาศัยอยูในจงัหวัดอุดรธานี ไมตองระบุคาใชจายขอนี)้ ...................... 

3. คาอาหารและเครื่องดื่ม ...................... 
4. คาอุปกรณการเลนสงกรานต (แปง นํ้า ปนฉีดนํ้า ถัง ฯลฯ) ...................... 
5. คาของฝากและของท่ีระลึก  ...................... 
6. คาใชจายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... ...................... 
7. คาใชจายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... ..................... 

รวมคาใชจายในการทองเท่ียวงานสงกรานต (Ducky’s Family) ..................... 

 
ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับความเต็มใจท่ีจะจายคาเท่ียวงานสงกรานตเมืองอุดรธานี ป 2562 (Ducky’s 

Family) 
คําชี้แจง: กรุณาวงกลม  จํานวนเงินหรือตัวเลข ที่ตรงกับความตองการของทาน 
 

1. หากสมมติวา มีการเก็บเงินคาเขาเท่ียวงานอุโมงคนํ้า “Ducky Water”  ทานจะเต็มใจจายในราคาเทาใด 
50 80 100 120 150 180 200 
220 240 260 280 300 320 350 

 

2. หากสมมติมีการเก็บเงินคาเขาชมงานแสดงบนเวที “Yellow Duck Stage” และ “Duck Universe Stage” ทานจะเตม็ใจ
จายในราคาเทาใด  

50 80 100 120 150 180 200 
220 240 260 280 300 320 350 

 

 

ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจตอการจัดงานสงกรานตเมืองอุดรธานี 2562 (Ducky’s Family) 
คําชี้แจง :  จงประเมินระดับพงึพอใจหลังเขารวมงานสงกรานตอุดรธานี โดยใหทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
(มากท่ีสุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(นอย) 

1 
(นอยท่ีสุด) 

1. กิจกรรมทําบุญตักบาตร รดน้ําดาํหัวผูสูงอายุในภาคเชา      

2. กิจกรรม อุโมงคน้ํา “Ducky Water”        

3. กิจกรรมบนเวที “Yellow Duck Stage” และ “Duck 
Universe Stage” 

     

4. การประชาสัมพนัธงานผานสื่อตางๆ      

5. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม      

6. ลําดับข้ันตอนและความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม       

7. ความหลากหลายของกิจกรรมตางๆ ภายในงาน      

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตางๆ       
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
(มากท่ีสุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปานกลาง) 

2 
(นอย) 

1 
(นอยท่ีสุด) 

หองน้ํา/หองสุขา/ถังขยะ      

การรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที ่      

มารยาทการเลนสงกรานต (การลวนลาม หรืออนาจาร)      

อุปกรณการเลนสงกรานต (แปง น้ําแข็ง ปนความดนัสงูฯลฯ)      

ความสงบเรียบรอยภายในงาน (การทะเลาะวิวาท)      

ประโยชนและความบันเทิงที่ไดรับจากการจัดงาน      
 

 

ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการจัดงานสงกรานตเมืองอุดรธานี 2562 (Ducky’ 
Family) 
1. ทานตองการใหมีการจัดงานสงกรานตลักษณะนี้อีกหรือไม 
 1.1 ตองการ  เพราะเหตุใด (ตอบไดหลายขอ) 

   สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานีใหเปนที่รูจักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปน
อยางด ี

   กระตุนเศรษฐกิจจังหวัด และเสริมสรางรายไดใหกับประชาชนไดเปนอยางด ี
   แสดงใหเห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามของทองถ่ิน 
   เปนการอนุรักษ และสบืสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของไทย 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุเหตุผล)....................................................................... 
 1.2 ไมตองการ  เพราะเหตุใด (ตอบไดหลายขอ) 

   สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีไดนอย 
   กระตุนเศรษฐกิจจังหวัดไดนอย 
   ไมไดแสดงถึงประเพณี วฒันธรรมอันดีงามของจังหวัด 
   สงเสริมการเลนสงกรานตที่ไมเหมาะสม มีการลวนลาม หรืออนาจารมากข้ึน  
   เปนการสรางวฒันธรรมหรือนิสัยที่ไมดีใหกับเยาวชน  
   อ่ืนๆ (โปรดระบุเหตุผล)....................................................................... 
2. ทานคิดวาการจัดงานสงกรานตในปนี้ มีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ และสังคม หรือไม เพียงใด 

2.1  ดานสังคม ประเพณีและวฒันธรรม  (ชวงเชาของวันที่ 13 และ 15 เมษายน มีการจัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร รดน้าํดาํหัวผูสูงอายุ รําวงยอนยุค และปนจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณทุงศรีเมือง) 
ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม 

 ไมเหมาะสม /ไมเกิดประโยชน 
 เหมาะสม เปนการอนุรักษและสืบสานประเพณไีด  ในระดบัใด  
 มากที่สุด (5)     มาก (4)     ปานกลาง (3)     นอย (2)     นอยที่สุด (1)   

2.2  ดานเศรษฐกิจ     
 ไมเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจ 
 เกิดประโยชนและกระตุนเศรษฐกิจจังหวดัได  ในระดับใด  
 มากที่สุด (5)     มาก (4)     ปานกลาง (3)     นอย (2)     นอยที่สุด (1)   
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ตอนท่ี 6  ปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการสงกรานตเมืองอุดรธานี 2562 (Ducky’ Family) 
กรุณาระบุปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดงานในครั้งตอไป 

ปญหา ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

***ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบประเมิน*** 

ศูนยวิจัยเศรษฐกจิและธุรกิจทองถิ่น  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
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ภาคผนวก ข 

ภาพสํารวจขอมูลภาคสนาม 
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ภาพการเก็บขอมูลภาคสนามวันที่ 13 เมษายน 2562 
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บรรยากาศในงานวันที่ 13 เมษายน 2562 
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ภาพการเก็บขอมูลภาคสนามวันท่ี 14 เมษายน 2562 
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ภาพการเก็บขอมูลภาคสนามวันท่ี 15 เมษายน 2562 
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ภาคผนวก ค 

รายนามคณะกรรมการประเมินผลโครงการ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
“เทศกาลสงกรานตเมอืงอุดรธานี ป 2562” 

ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจทองถิ่น คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
1. ผูชวยศาสตราจารยพัชฎาภรณ แสงทามาตย หัวหนาศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจทองถ่ิน   
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกฤต ปติพัฒน กรรมการศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจทองถ่ิน   
3. ดร.สมคิด  นาพรหม กรรมการศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจทองถ่ิน   
4. อาจารยศักรินทร วังคะฮาต กรรมการศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจทองถ่ิน   
5. นางสาวฐิติพร จันทรดาวัน  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
6. นางสาวธัญญารัตน แกวทา  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
7. นางสาวไอลดา ศิลาคะจิ  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
8. นายณัฐกิตติ์ บาลจบ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
9. นางสาวนิรชา อาจอํานวยการ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
10. นายนพรัตน ธรรมดา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
11. นางสาวรุงตะวัน พรมหา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
12. นายจิตกร เกาะแกว นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
13. นายพิษณุ เอ่ียมภู นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจชั้นปท่ี 4 
14. อภิญญา พ้ืนพรม นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปท่ี 4 
15. นางสาวศิริรักษ กองทา นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปท่ี 4 

 
 


