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บทที่ ๑ 

  วิธีการติดตามและประเมิน 
 

  การติดตามและประเมนิการดําเนินงานการจัดนิทรรศการสง่เสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม  
ประเพณีผูกเสี่ยว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มาเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงต่างๆด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์   
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   จํานวน ๑๐๑  คน   
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง)  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๑๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  วิเคราะหข์้อมูลหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าตํ่าสุด – สูงสุด  และคา่เบ่ียงมาตรฐานมีขั้นตอน
การประเมิน ตามลําดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ประเด็นการประเมิน 
๑.๒  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
๑.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน 
๑.๔  การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
๑.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๑.๑  ประเด็นการประเมิน 
 โดยประเมินมิติความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  ๑.๑  ด้านการประชาสัมพันธ์  ได้แก่  เอกสารแนะนําสถานที่ท่องเทีย่วในจังหวัดขอนแก่น  
รูปแบบการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น  การนําเสนอสารคดีแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดขอนแก่น  รูปแบบภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยว”สุขใจไปกับ  อบจ. ขอนแก่น”  การแสดงกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย (บ้านโคกสง่า  การแสดงกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ
หมู่บ้านเต่า(บ้านกอก)  ความชัดเจนในการให้ข้อมลูข่าวสาร  ความสะดวกในการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 
  ๑.๒  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ได้แก่  ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมลู ความ
สุภาพและเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่  ความรวดเร็วในการให้บริการ  และการเปิดโอกาสให้ซักถามหรือมสี่วนร่วม 
  ๑.๓  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม  
และความพร้อมของสื่อในการนําเสนอ 
  ๑.๔  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่  การได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  และ
ความพึงพอใจในภาพรวม 
 
๑.๒  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ดําเนินการประเมินกลุ่มบุคคล  ได้แก่  ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์   แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ขอนแก่นที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน ๑๐๑  คน   
 

 ๑
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๑.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน คือ 
  ๑.๓.๑  ส่วนที ่๑  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพหลัก  และกิจกรรมที่อ่านและชมการแสดง 
  ๑.๒.๒  ส่วนที ่๒  ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ  ประกอบด้วย  ๔  มิติ  ได้แก่  มติิด้าน
ด้านการประชาสัมพันธ์ มิติด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มิติด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และมิติด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑.๒.๓  ส่วนที ่๓  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
๑.๔  การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
  รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และเก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง)  ระหว่างวันที่  ๒๙  
พฤศจิกายน – ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จํานวน  ๑๐๑  คน 
 
๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑.๕.๑  ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพหลัก  ภูมิลําเนาที่อาศัยอยู่  กิจกรรม
ที่ได้ชม/การได้อ่านรายละเอียด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  สําหรับอายุ  วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ  
ค่าสูงสุด  ตํ่าสดุ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ๑.๕.๒  ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย กําหนดค่าคะแนน ได้แก่ 
 
   เห็นด้วยอย่างย่ิง  ให้คะแนน ๕ 
   เห็นด้วย   ให้คะแนน ๔ 
   เฉย ๆ หรือไมแ่น่ใจ ให้คะแนน ๓ 
   ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน ๒ 
   ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน ๑    
โดยกําหนดเกณฑ์ในการในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย เป็น  ๓  ระดับ  โดยใช้ในการคํานวณในการแบ่งระดับดังน้ี 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ) / จํานวนช้ันที่ต้องการ = (๕ – ๑) / ๓ = ๑.๓๓ 
 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๓.๖๗ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับสูง 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๒.๓๔ – ๓.๖๖  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๑.๐๐ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับตํ่า 

 

 ๒
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 ๖

บทที่ ๒ 
ผลการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงานจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยว   

และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชม
งานฯ  จํานวน  ๑๐๑  คน  รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ถึง ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ โดยใช้ 
แบบสอบถาม  เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง)  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  คา่ตํ่าสุด – สูงสดุ  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยแบ่งผลการประเมนิเป็น  ๓  ส่วน ดังน้ี 
  ๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๒.๒  ความพึงพอใจ 
  ๒.๓  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  พบกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดเป็นเพศหญิง จํานวน ๖๓ คน (ร้อยละ ๖๒.๓๘)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี  รองลงมา อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  และ อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี  ร้อยละ ๓๒.๖๗  ๒๗.๗๒  
และ ๑๔.๔๘  ตามลําดับ  อายุเฉลี่ย ๔๑  ปี   
  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
๒๖.๗๓  และ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราร้อยละที่เท่ากัน คือ รอ้ยละ ๒๕.๕๗  จบระดับ
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่าน้อยสุด เพียง ๒ คน สําหรับอาชีพหลัก พบว่าเป็นเกษตรกรมากที่สุด  ร้อยละ ๔๒.๕๗  
เป็นนักเรียน/นักศึกษา เพียง ๔ คน   
  นอกจากน้ี เมือ่พิจารณาถึงกิจกรรมที่อ่านและชมการแสดง กลุม่ตัวอย่างได้อ่านเอกสารแนะนํา   
การท่องเที่ยวมากที่สุด  รองลงมา คือการแสดงของหมู่บ้านงูแห่งประเทศไทย(บ้านโคกสง่า) และสารคดีเที่ยวสุขใจ   
ไปกับ อบจ.ขอนแก่น  ร้อยละ ๙๔.๑๐  ๔๒.๕๗  และ ๓๗.๖๒  ตามลําดับ (ตาราง ๒.๑) 
 
 ตาราง ๒.๑  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (n = ๑๐๑) ร้อยละ 
เพศ     
   ชาย ๓๗ ๓๗.๖๒ 
   หญิง ๖๓ ๖๒.๓๘ 
อายุ     
   ไม่เกิน ๒๐  ปี ๔ ๓.๙๖ 
   ๒๑ – ๓๐ ปี ๑๕ ๑๔.๘๕ 
   ๓๑ – ๔๐  ปี ๒๘ ๒๗.๗๒ 
   ๔๑ – ๕๐  ปี ๓๓ ๓๒.๖๗ 

 
 

 

 ๓
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ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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 ๖

ตาราง ๒.๑ (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (n = ๑๐๑) ร้อยละ 
อายุ   
   ๕๑ – ๖๐ ปี ๑๖ ๑๕.๘๔ 
   มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป ๕ ๔.๙๕ 
             อายุเฉลี่ย ๔๑  ปี  อายุตํ่าสุด ๑๔ ปี , สูงสุด ๖๗ ปี   
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา ๒๗ ๒๖.๗๓ 
   มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๖ ๒๕.๗๔ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๖ ๒๕.๗๔ 
   อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า ๒ ๑.๙๘ 
   ปริญญาตร ี ๒๐ ๑๙.๘๐ 
อาชีพหลัก   
   เกษตรกร ๔๓ ๔๒.๕๗ 
   ค้าขาย ๑๖ ๑๕.๘๔ 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ๒๘ ๒๗.๗๒ 
   ข้าราชการ ๑๐ ๙.๙๐ 
   นักเรียน / นักศึกษา ๔ ๓.๙๖ 
กิจกรรมที่อ่านและชมการแสดง   
   เอกสารแนะนําการท่องเที่ยว ๙๕ ๙๔.๑๐ 
   การแสดงของหมู่บ้านงู บ้านโคกสง่า ๔๓ ๔๒.๕๗ 
   สารคดี “เที่ยวสุขใจไปกับ อบจ.ขอนแก่น” ๓๘ ๓๗.๖๒ 
   การประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ ของที่ระลึก ๒๘ ๒๗.๗๒ 
   โครงการก่อสร้างฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ๙ ๘.๙๑ 
   โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน ๘ ๗.๙๒ 
   สารคดี “ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร ชุดแม่เบ้ียเมยีหมองู” ๘ ๗.๙๒ 
   การแสดงของหมู่บ้านเต่า  บ้านกอก ๓ ๒.๙๗ 
   โครงการฝึกอบรมต่างๆ ๒ ๑.๙๘ 
   แผ่น CD ๑ ๐.๙๙ 
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๒.๒ ความคิดเห็นต่อการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยว  และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕ 

กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐๐ คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดนิทรรศการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
ในงานเทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี ๒๕๕๕   ด้านประชาสัมพันธ์
พบว่าส่วนใหญ่ จํานวน ๗๘  คน (ร้อยละ ๗๘.๐๐) มีความพึงพอใจที่ระดับสูง  และไม่มีผูใ้ดเลยที่ความพึงพอใจ
ระดับตํ่า (ตาราง ๒.๒) 
 
ตาราง  ๒.๒  ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจด้านการ 
                 ประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวนคน ร้อยละ 
ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๐ ๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๒๒ ๒๒.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๗๘ ๗๘.๐๐ 
 รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ        =    ๒.๗๘            ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน       =     . ๔๑ 
 
 
  สําหรับความคิดเห็นที่แสดงถงึความพอใจในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนใหญ ่ ร้อยละ ๗๗.๐๐  มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ระดับสูง  และไมม่ีกลุม่ตัวอย่างที่
แสดงความพึงพอใจที่ระดับตํ่า (ตาราง ๒.๓) 
   
ตาราง ๒.๓  รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
               ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   

ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวนคน ร้อยละ 
ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๐ ๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๒๓ ๒๓.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๗๗ ๗๗.๐๐ 
 รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ     = ๒.๗๗ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     =  . ๔๒ 

 
   
  และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๗๐.๐๐  มคีวามพึงพอใจที่ระดับสงู และไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความพึงพอใจที่ระดับตํ่า(ตาราง ๒.๔) 
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ตาราง ๒.๔  รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
                ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  

ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวนคน ร้อยละ 
ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๐ ๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๓๐ ๓๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๗๐ ๗๐.๐๐ 
 รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ    =  ๒.๗๐ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     = . ๔๖ 

 
 

                
นอกจากน้ี  เมือ่พิจารณาด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อย จํานวน ๒ คน  

(ร้อยละ ๒.๐๐) ทีแ่สดงความคิดเห็นพึงพอใจต่อการดําเนินงานการจัดนิทรรศการสง่เสริมการท่องเที่ยวในงาน
เทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๕ นอกน้ัน มีความพึงพอใจที่
ระดับสูง  และปานกลาง  ร้อยละ ๗๒.๐๐  และ ร้อยละ ๒๖.๐๐  ตามลําดับ (ตาราง ๔.๕) 
   
ตาราง ๒.๕  รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
                ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
 

ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวนคน ร้อยละ 
ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๒ ๒.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๒๖ ๒๖.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๗๒ ๗๒.๐๐ 
 รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ   =  ๒.๗ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     =  . ๕๐  

 
 
           
 สําหรับความคิดเห็นรายข้อที่แสดงถึงความพอใจในกิจกรรมต่างๆ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้มี
ความพึงพอใจที่ระดับมาก  มากที่สุดในทกุหัวข้อในอัตราที่ใกล้เคียงกัน โดยพบ มากกว่าร้อยละ   ๕๐.๐๐  ถึง 
ร้อยละ ๗๙.๐๐  (ตาราง ๒.๖) 
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ตาราง ๒.๖  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกรายขอ้ความพึงพอใจ 

เน้ือหา ระดับความพึงพอใจ X S.D
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านการประชาสัมพนัธ ์        
๑. เอกสารแนะนําสถานที่ 
ท่องเที่ยวใน จ.ขอนแก่น  

๗.๐๐ ๗๙.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๙๑ .๕๓

๒. รูปแบบการประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น 

๑๗.๑๗ ๖๙.๗๐ ๑๓.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๔ .๕๕

๓. การนําเสนอสารคดีแหล่ง 
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น 

๑๕.๐๐ ๗๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๙ .๕๙

รูปแบบภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยว  ”
เที่ยวสุขใจไปกบั อบจ.ขอนแก่น” 

๑๙.๐๐ ๖๙.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๗ .๕๕

๕. การแสดงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ของหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย(บ้านโคกสง่า) 

๒๔.๐๐ ๖๓.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๑ .๖๐

๖. การแสดงกจิกรรมส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านเต่า (บ้านกอก) 

๑๗.๐๐ ๖๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๓ .๖๕

๗. ความชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร ๑๖.๐๐ ๖๓.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๒ .๖๗
๘. ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

๑๔.๐๐ ๖๑.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๘๓ .๗๖

๙. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม 

๑๗.๐๐ ๖๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๓ .๖๘

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่   
๑. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมลู ๑๘.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๑ .๖๑
๒. ความสุภาพและเต็มใจใหบ้ริการ 
ของเจ้าหน้าที่ 

๑๘.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ .๖๒

๓. ความรวดเร็วในการให้บรกิาร ๑๗.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๘ .๖๑
๔. การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือมีส่วนร่วม ๒๑.๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๑ .๖๕

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
๑. ความพร้อมและความเหมาะสม 
ของสถานที่จัดกิจกรรม 

๑๘.๐๐ ๕๘.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๒ .๖๙

๒. ความพร้อมของสื่อในการนําเสนอ ๑๕.๐๐ ๕๘.๐๐ ๒๓.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๘๔ .๗๒
ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ   

๑. การได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวใน 
จังหวัดขอนแก่น 

๒๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๖ .๖๙

๒. ความพึงพอใจในภาพรวม ๑๙.๓๙ ๕๔.๐๘ ๒๖.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๙๓ .๖๗
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 ๖

 
๒.๓  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
  กลุ่มตัวอย่างทั้ง  ๑๐๑  คน  ไม่มีข้อคิดเหน็จากการจัดกิจกรรมและมีเพียงคนเดียวที่เสนอแนะ
ให้มีการพัฒนารูปแบบของการจัดเพ่ือความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  แต่ไม่ได้เสนอแนะว่าที่เหมาะสมน้ันเป็นอย่างไร 
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ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

                                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 		
 

 
บทที่ ๓ 

  สรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

  การติดตามประเมินผลโครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเท่ียว ในงานเทศกาลงานไหม 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
ที่มาเที่ยวชมการจัดนิทรรศการในงานเทศกาลไหมฯ  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  ๑๐๑  คน  โดยเก็บ
ข้อมูลแบบไม่เจาะจง (เก็บโดยบังเอิญ)  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  – ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าตํ่าสุด – สูงสุด  และวิเคราะห์เน้ือหา 
 
สรุปผลการประเมิน และอภิปราย 

๓.๑ ข้อมลูทั่วไป 
พบว่า  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ  ๖๒.๓๘  และอายุของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง   

๔๑ – ๕๐ ปี พบมากที่สุด  (ร้อยละ ๓๒.๖๗)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร  และจบการศึกษาต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงมาถึงระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ ๗๘.๒๑   แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างน่าจะ
เป็นกลุ่มแม่บ้าน  และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่อ่านและชมการแสดง  พบว่า เอกสารแนะนําการท่องเที่ยว พบ
มากที่สุดเกือบร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รองลงมา คือ การแสดงของหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย (บ้านโคกสง่า)  
สารคดี “เที่ยวสุขใจไปกับ อบจ.”  และการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ของท่ีระลึก   ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับกิจกรรมที่อ่านและชมการแสดงในการจัดนิทรรศการครั้งน้ีทีน่่าจะสนุกสนานสร้างความรื่นเริงและ
บันเทิง มากกว่าเอกสารพรอ้มทั้งกิจกรรมทีเ่ป็นเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  เช่น  โครงการจัดอบรมและศกึษาดูงาน  
โครงการก่อสร้างฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  โครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งพบในอัตราร้อยละที่น้อยมากไม่ถึง
ร้อยละ ๑๐.๐๐ 
 
 ๓.๒  ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี ๒๕๕๕   

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน  ๑๐๐  คน  ได้แสดงความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยส่วนใหญ ่
มีความพึงพอใจที่ระดับสูง  (ค่าเฉลี่ย  ๓.๖๘ – ๕.๐๐)  ต่อการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหม ฯ  ครั้งน้ี 
ทั้ง ๔  ด้าน  คือ ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ  ร้อยละ ๗๘.๐๐   ๗๗.๐๐   ๗๐.๐๐  และ  ๗๒.๐๐  ตามลําดับ  สอดคล้องกับค่าคะแนนรายข้อ  ที่ระดับค่า
คะแนนมากรวมมากที่สุด ที่อัตราร้อยละ ๗๓.๐๐ – ๘๘.๐๐  สําหรับปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีเพียงคนเดียวที่
เสนอว่าควรมีการพัฒนารูปแบบของการจัดเพ่ือความเหมาะสมย่ิงขึ้นน้ัน น่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของเอกสาร
แนะนําสถานทีท่่องเที่ยวใน จ. ขอนแก่น  เน่ืองจากเป็นเพียงหัวข้อเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จํานวน ๙๕ คน 
ได้อ่านและได้แสดงความคิดเหน็ที่ระดับความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุดเพียงร้อยละ ๗.๐๐  เท่าน้ัน  ซึ่งแตกต่าง
จากทุกหัวข้อที่มีผู้ที่ได้อ่านและชมการแสดงน้อยกว่ามาก  แต่ค่าคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับมากทีสุ่ด มากกว่า
ถึง  ๒ เท่าขึ้นไป 
   

 ๙
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ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

                                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 		
 

 
สรุปได้ว่าการจัดนิทรรศการสง่เสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยว  และ 

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  น้ัน 
มีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน   
        

ข้อเสนอแนะทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
       แม้ว่า ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจะช้ีแสดงความพึงพอใจที่ระดับสูงใน
ทุกๆ ด้าน  แต่สภาพแวดล้อมของการพัฒนาที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตอีก ๑ ปี  ควรพิจารณารูปแบบของการจัด
ให้คงไว้ถึงความสนุกสนาน  รื่นเริง  และนาํเสนอผลการดําเนินงานของ  อบจ.ขอนแก่น  เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจหน้าที่และบทบาทขององค์กรให้มากทีสุ่ด 
 

 ๑๐
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                                ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
 

 
สรุปสําหรับผู้บริหาร   

 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล  ได้ติดตามและ
ประเมินผลโครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมการจัดนิทรรศการ
ในงานเทศกาลไหมฯ  รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง  จํานวน  ๑๐๑  คน  โดยเก็บข้อมูลแบบไม่เจาะจง (เก็บโดย
บังเอิญ)  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  – ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  วิเคราะหข์้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาหาค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลีย่   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา่ตํ่าสุด – สูงสดุ  และวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการสํารวจคร้ังน้ี พบว่า 

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ  ๖๒.๓๘  และอายุของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด 
ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี (ร้อยละ ๓๒.๖๗)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร  และจบการศึกษาต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายลงมาถึงระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ ๗๘.๒๑    

กิจกรรมที่อ่านและชมการแสดง พบว่า เอกสารแนะนําการท่องเที่ยว พบมากที่สุดเกือบร้อยละ  
๑๐๐.๐๐ รองลงมา คือ การแสดงของหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย (บ้านโคกสง่า)  สารคดี “เที่ยวสุขใจไป
กับ อบจ.” และการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ของที่ระลึก   ร้อยละ ๔๒.๕๗   ๓๗.๖๒  และ ๒๗.๗๒  ตามลําดับ 
สําหรับเอกสารพร้อมทั้งกิจกรรมที่เป็นเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  เช่น  โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  โครงการ
ก่อสร้างฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น พบในอัตราร้อยละที่น้อยมากไม่ถึงร้อยละ ๑๐.๐๐ 
  ความพึงพอใจทั้งสี่ด้าน ได้แก่  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก และด้านประโยชน์ที่ได้รับ  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ระดับสงู (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๗ – ๕.๐๐) 
ร้อยละ ๗๘.๐๐  ๗๗.๐๐  ๗๐.๐๐  และ ๗๒.๐๐ 
  ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดนิทรรศการฯ ครั้งน้ี  สะท้อนถึงความสําเร็จของโครงการฯ 
สมควรที่จะมีการจัดอย่างต่อเน่ืองต่อไป  เพียงแต่อาจคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  และควรคงความสนุกสนาน  รื่นเรงิ  พร้อมทั้งการนําเสนอผลการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแก่น  เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจหน้าที่และบทบาทขององค์กรให้มากที่สดุ 
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