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ขอนแก่ นไบค์ วีค 2013 อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ ไบค์ เดย์
1) รำยละเอียดกำรจัดงำน
ขอนแก่นไบค์ วีค 2013 อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ ไบค์ เดย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2556
จัดที่สถานีขนส่ งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมและกาหนดการดังนี้
เวลำ
กิจกรรม
09.00 น. ตั้งขบวนที่สถานีขนส่ งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
10.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังสวนสัตว์เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น
11.00 น. เดินทางถึงสวนสัตว์เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
12.00 น. ร่ วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็ก
นักเรี ยนและทุนการพัฒนาโรงเรี ยนบ้านโนนสว่างหนองตะ
นา อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
14.00 น. เดินทางกลับที่พกั
16.00 น. เข้าร่ วมงาน
17.00 น. คอนเสิ ร์ต วงแบ๊กอัพ ผูเ้ ข้าประกวดรถโฟล์คลาสสิ คโบราณ
รถยนต์ติดเครื่ องเสี ยง รถมอเตอร์ไซด์คสั ตอมไบค์ รายงานตัว
พร้อมกัน ณ ลานสถานีขนส่ งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (ถนน
มิตรภาพ)
18.00 น. พิธีกรโดย คุณเตี้ย ชุมแพไรเดอร์ แนะนาประธานกลุ่มมอเตอร์
ไซด์ Harley Davidson
19.00 น. ประมูลของที่ระลึก 3 ชิ้น
19.30 น. ประธานกล่าวเปิ ดงาน
20.00 น. การแสดงคอนเสิ ร์ต กบแท๊กซี่
22.00 น. โชว์สาวสวยแม๊กซิม (ล้างรถมอเตอร์ไซด์)
22.30 น. คอนเสิ ร์ต อี๊ด วงฟราย ไอดิน อภินนั ท์ ชาย วรัญญู
24.00 น. ปิ ดการแสดงคอนเสิ ร์ต

สถำนที่
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สวนสัตว์เขาสวนกวาง
สวนสัตว์เขาสวนกวาง
โรงเรี ยนบ้านโนนสว่างหนอง
ตะนา
โรงแรมต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3

สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
สถานีขนส่ งแห่งที่ 3
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2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่ อกำรจัดงำนและกำรประเมินเงินสะพัด ขอนแก่ นไบค์
วีค 2013 อินเตอร์ เนชั่ นแนล มอเตอร์ ไบค์ เดย์
การประเมินประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
การประเมินคุณลักษณะผูเ้ ข้าร่ วมงาน / ประสิ ทธิผลของสื่ อ / ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการ
จัดงานในภาพรวม/การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมในงาน
ส่ วนที่ 2
การประเมินจานวน/สัดส่ วน ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ส่ วนที่ 3
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2.1 กำรวัดผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่ อกำรจัดงำน ขอนแก่นไบค์ วีค 2013 อินเตอร์ เนชั่นแนล
มอเตอร์ ไบค์ เดย์
2.1.1 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
ประชากรศึกษา :
กลุ่มตัวอย่าง :
การสุ่ มตัวอย่าง :

ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน จานวน 214 คน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามช่วงอายุ
และสุ่ มเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
:
แบบสอบถามจานวน 250 ชุด
ขอบเขตการศึกษา
:
เก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมงานระหว่างเวลา 09.00 23.00 น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2556
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์
:
ความถี่และค่าร้อยละ
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2.1.2 ผลกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1

แสดงควำมถี่และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมเพศ

ชาย

จำนวน
( 208 คน)
144

หญิง

64

เพศ

ร้ อยละ
69.23
30.77

ตารางที่ 1 จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเพศหญิง จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.77 และเพศชาย จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.23
ตำรำงที่ 2

แสดงควำมถี่และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมช่ วงอำยุ
ช่ วงอำยุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี

จำนวน
(210 คน)
12
66
82
50

ร้ อยละ
5.71
31.43
39.05
23.81

ตารางที่ 2 จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในด้านช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 30 - 39 ปี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.05 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 2029 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.43 และมากกว่าหรื อเท่ากับ 40 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.81
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ตำรำงที่ 3

แสดงควำมถี่และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมอำชี พประจำ
อำชีพประจำ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
นักเรี ยน/นักศึกษา
แม่บา้ น
รับจ้างทัว่ ไป

จำนวน
(203 คน)
22
11
25
82
41
1
21

ร้ อยละ
10.84
5.42
12.32
40.39
20.20
0.49
10.34

ตารางที่ 3 จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในด้านอาชีพประจาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพเจ้าของกิจการ จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.39 รองลงมาอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.20 และพนักงานเอกชน จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.32
ตำรำงที่ 4

แสดงควำมถี่และร้ อยละของวิธีกำรทรำบข่ ำวกำรจัดงำน (ตอบได้ มำกกว่ำ1ข้ อ)
วิธีกำรทรำบข่ ำวกำรจัดงำน
ทีวี
วิทยุ
ใบปลิว/โปสเตอร์
เฟสบุ๊ค (Facebook)
เพื่อน/ญาติ แนะนา
อื่นๆ
งานแถลงข่าว
หนังสื อพิมพ์
เว็บไซด์
ป้ าย/ป้ ายบิลบอร์ด/จอ LED
มาเป็ นประจาทุกปี

จำนวน
( 302 ชุดคำตอบ)
1
2
43
85
117
7
3
0
16
13
15

ร้ อยละ

อันดับ

0.33
0.66
14.24
28.15
38.74
2.32
0.99
0.00
5.30
4.30
4.97

10
9
3
2
1
7
8
11
4
6
5

ตารางที่ 4
จากการส ารวจข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ในด้า นทราบข่ า วการจัด งานของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า อันดับที่ 1 เพื่อนหรื อญาติแนะนามา จานวน 117 ชุดคาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 38.74 รองลงมา
คือ เฟสบุค๊ (Facebook) จานวน 85 ชุดคาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 28.15 และอันดับที่ 3 คือ ใบปลิว/โปสเตอร์
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ตำรำงที่ 5

แสดงควำมถี่และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมลักษณะทีพ่ กั
จำนวน
( 201 คน)
116
85

รำยกำร
บ้านตนเอง/บ้านญาติ/บ้านพัก
โรงแรม/รี สอร์ท/อพาร์ทเมนท์

ร้ อยละ
57.71
42.29

ตารางที่ 5
จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง พักอาศัยที่บา้ นตนเอง/บ้านญาติ/บ้านพัก
จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.71 และกลุ่มตัวอย่างเช่าโรงแรม/รี สอร์ ท/อพาร์ ทเมนท์ จานวน 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.29

ตำรำงที่ 6

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อกำรจัดงำนในปี หน้ ำ

เรื่อง

ค่ ำเฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ควรมีกำรจัดงำนอีกในปี หน้ ำ

4.31

0.816

ภำพรวม

4.31

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้ วย
มำก
111
(52.86)

เห็นด้ วย

เฉยๆ

ไม่ เห็นด้ วย

56
(26.67)

41
(19.52)

2
(0.95)

ไม่ เห็น
ด้ วยมำก
0
(0.00)

* ในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ เหนือวงเล็บคือค่าความถี่
การแปรผลค่าเฉลี่ย อาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1987: 246 อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2538 :8-11)
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นเฉยๆ
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างมาก
จากตารางที่ 6
หน้า

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยอย่างมาก ว่าควรมีการจัดงานในปี
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ตำรำงที่ 7

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อขนำดของพืน้ ทีใ่ นกำรจัดงำน
รำยกำร
เล็กเกินไป
พอดี/เหมาะสม
ใหญ่เกินไป

จำนวน
( 213 คน)
33
174
6

ร้ อยละ
15.5
81.7
2.8

จากตารางที่ 7
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความเห็ นว่าขนาดพื้นที่ในการจัดการมี
ความพอดี/เหมาะสม จานวน 174 คิดเป็ นร้อยละ 81.7
ตำรำงที่ 8

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อทีต่ ้งั กำรจัดงำน
รำยกำร
ไม่เหมาะสม
พอดี/เหมาะสม

จำนวน
( 151 คน)
7
144

ร้ อยละ
4.64
95.36

จากตารางที่ 8
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าที่ต้ งั การจัดงานมีความพอดี /
เหมาะสม จานวน 144 คิดเป็ นร้อยละ 95.36
ตำรำงที่ 9

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อทีจ่ อดรถ
รำยกำร
ดีอยูแ่ ล้ว
ควรปรับปรุ ง

จากตารางที่ 9
156 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.36

จำนวน
( 207 คน)
156
51

ร้ อยละ
75.36
24.64

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความเห็ นว่าที่จอดรถว่าดี อยู่แล้วจานวน
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ตำรำงที่ 10

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อห้ องนำ้
รำยกำร
ดีอยูแ่ ล้ว
ควรปรับปรุ ง

จำนวน
( 205 คน)
111
94

ร้ อยละ
54.15
45.85

จากตารางที่ 10
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความเห็ นว่าห้องน้ าดี อยู่แล้วจานวน 111 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.15 และควรปรับปรุ งจานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.85
ตำรำงที่ 11

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นต่ อกำรรักษำควำมปลอดภัย
รำยกำร
ดีอยูแ่ ล้ว
ควรปรับปรุ ง

จำนวน
( 206 คน)
186
20

ร้ อยละ
90.29
9.71

จากตารางที่ 11
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยดีอยู่
แล้วจานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.29
ตำรำงที่ 12

แสดงควำมถี่และร้ อยละของควำมคิดเห็นเพิม่ เติม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร
ห้องน้ าไม่สะอาด ไม่มีป้ายบอกทางไปห้องน้ า ห้องน้ าไม่เพียงพอ
ที่จอดรถไม่เพียงพอ
อาหารและเครื่ องดื่มมีราคาแพง
ไม่มีป้ายบอกทาง
แสงสว่างไม่เพียงพอ
ไม่ควรเก็บค่าบัตรผ่านประตู
โต๊ะมีไม่เพียง

จำนวน
( 47 ควำมคิดเห็น)
47
25
7
6
5
2
1

จากตารางที่ 12
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเพิ่มเติมในด้านห้องน้ าไม่สะอาด ไม่มี
ป้ ายบอกทางไปห้องน้ า และมีไม่เพียงพอ 47 ความเห็น รองลงมาคือเรื่ องที่จอดรถไม่เพียงพอและเล็กเกินไป
25 ความเห็น
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ตำรำงที่ 13

แสดงควำมถี่ ควำมคิดเห็นเรื่องศิลปิ นดำรำทีช่ ื่นชอบหรือทีต่ ้ องกำรให้ มีในครั้งหน้ ำ
อันดับ
1
2
3
4
5
6

ศิลปิ น/ดำรำ
คาราบาว
มาลี ฮอนน่า
บอดี้สแลม
ไมโคร
อัสนี วสันต์
อื่นๆ

จำนวน
( 79 ควำมเห็น)
36
6
5
4
4
24

จากตารางที่ 13
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น/ความต้องการศิลปิ น อันดับ 1 คือวงคา
ราบาว อันดับ 2 คือ มาลีฮอนน่า และอันดับ 3 คือ บอดี้แสลม
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2.2

กำรนับจำนวนผู้เข้ ำร่ วมงำน ขอนแก่ นไบค์ วีค 2013 อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ ไบค์ เดย์

2.2.1 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
ประชากรศึกษา
:
ผูท้ ี่เดินผ่านเข้าประตูร่วมงานขอนแก่นไบค์ วีค 2013
อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ ไบค์ เดย์ บริ เวณสถานีขนส่ งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
:
เครื่ องนับจานวน นับจานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
:
เก็ บ ข้อมู ล จากโดยการนับ ผูเ้ ข้า ร่ วมงานระหว่า งเวลา
16.00 น.- 23.00 ของวันที่ 26 ตุลาคม 2556
ขอบเขตด้านพื้นที่
:
นับจานวนผูท้ ี่เดินผ่านประตูทางเข้า
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์
:
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ภาพที่ 1 แสดงจุดนับบริ เวณทางเข้างาน
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ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรมสาหรับนับและบันทึกอายุของผูเ้ ข้าร่ วมงาน (สังเกตการณ์)

2.2.2 ผลกำรนับจำนวนคน
ตำรำงที่ 14

แสดงจำนวนผู้เข้ ำร่ วมงำน ในแต่ ละช่ วงเวลำ ของวันที่ 26 ตุลำคม 2556
เวลำ
16.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.00 น.
20.00 - 21.00 น.
21.00 - 22.00 น.
22.00 - 23.00 น.
รวม

จำนวน (คน)
67
161
529
752
283
222
131
2,145

จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน
การเดินเข้าเฉลี่ยต่อนาที
ช่วงเวลาที่คนเข้าร่ วมงานเกินกึ่งหนึ่ง

ควำมถี่สะสม
67
228
757
1,509
1,792
2,014
2,145

2,145 คน
5.11 คน
19.00 - 20.00 น.

ร้ อยละ
3.12
10.63
35.29
70.35
83.54
93.89
3.12
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จากตารางที่ 14
พบว่า จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานขอนแก่ นไบค์ วีค 2013 อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
มอเตอร์ ไบค์ เดย์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 มีจานวนทั้งสิ้ น 2,145 คน มีอตั ราการเดินเข้างานเฉลี่ย 5 คนต่อ
นาที ช่วงเวลาที่มีผเู ้ ข้าร่ วมงานเกินกึ่งหนึ่งคือ 19.00 - 20.00 น.
ตำรำงที่ 15

แสดงจำนวนผู้เข้ ำร่ วมงำน จำแนกตำมอำยุ (จำกกำรนับ)
อำยุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40 ปี ขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
97
346
943
759
2,145 คน

ร้ อยละ
4.53
16.11
43.97
35.40

จากตารางที่ 15
พบว่า จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานส่ วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี จานวน 943 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.97 รองลงมาคือ อายุ 40 ปี ขึ้นไป มีจานวน 759 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.40
ตำรำงที่ 16

แสดงกำรคำนวณ ประมำณกำรทีม่ ำของผู้เข้ ำร่ วมงำน ในแต่ ละประเภท
ผู้ร่วมงำนจำกกำรนับ
(2,145 คน)
ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ
จังหวัดอื่น
ต่างประเทศ

สัดส่ วนทีไ่ ด้ จำกกลุ่มตัวอย่ ำง
(ร้ อยละ)
41.55
8.21
48.31
1.93

ประมำณกำร
(คน)
891
176
1,036
41

ตารางที่ 16
จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและคานวณสัดส่ วน ผูเ้ ดิ นทางมาจากแหล่ง
อื่น ประมาณการพบว่า มีผเู ้ ข้าร่ วมงานมาที่มาจากอาเภอเมือง ขอนแก่น ประมาณ 891 คน และเดินทาง มา
จากต่างอาเภอ จังหวัดขอนแก่ น ประมาณ 176 คน มาจากจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ 1,036 คน และมาจาก
ต่างประเทศประมาณ 41 คน
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ตำรำงที่ 17

แสดงกำรคำนวณ ประมำณกำรเข้ ำพักจำกผู้เข้ ำร่ วมงำน จำแนกตำมทีม่ ำ

ผู้ร่วมงำนจำกกำรประมำณกำรจำกกำรนับ
(135,280 คน)

ประมำณกำร

ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ
จังหวัดอื่น
ต่างประเทศ

891 คน
176 คน
1,036 คน
41 คน

ประมำณกำรห้ องพัก
(สัดส่ วนกำรเข้ ำพักxค่ ำเฉลีย่
จำนวนคืน)
134 ยูนิต
11 ยูนิต
932 ยูนิต
31 ยูนิต
1,107 ยูนิต

ตารางที่ 17
จากการคานวณข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประมาณการการจองห้องพัก จากผูเ้ ข้าร่ วม
งาน ทั้งหมด 1,107 ยูนิต (เฉลี่ยคืนละ 553 ห้อง (2 คืน))
ตำรำงที่ 18

แสดงจำนวนผู้เข้ ำร่ วมงำนต่ ำงชำติ และจำนวนรถบิ๊กไบท์ทเี่ ข้ ำร่ วมงำน

รำยกำรนับ
ชาวต่างชาติที่เข้าร่ วมงาน
(ทั้งมาจากต่างประเทศและมาจากต่างจังหวัด)
รถบิ๊กไบท์ ที่เข้าร่ วมงานทั้งหมด

จำนวน
119 คน
857 คัน

ตารางที่ 18
จากการนับมี จานวนชาวต่างชาติที่เข้าร่ วมงาน 119 คน ใช้การสังเกตจากประตู
ทางเข้างาน และมีรถประเภทบิ๊กไบท์เข้าร่ วมงานจานวน 857 คัน (นับตอนเวลา 20.30 น.)
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2.3

กำรประเมินเงินสะพัด

2.3.1 ระเบียบกำรศึกษำ
ประชากรศึกษา :
กลุ่มตัวอย่าง :
การสุ่ มตัวอย่าง :

ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน จานวน 214 คน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามช่วงอายุ
และสุ่ มเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
:
แบบสอบถามจานวน 250 ชุด
ขอบเขตการศึกษา
:
เก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมงานระหว่างเวลา 18.00 23.00 น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2556
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์
:
ความถี่ ค่าเฉลี่ย การคานวณเงินสะพัด
การคานวณเงินสะพัดมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
เพื่อถอดรหัสกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเพื่อสร้างความเชื่ อมโยงกับธุ รกิจต่อเนื่ อง ซึ่ งจะมี
ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยในส่ วนนี้จะเป็ นขั้นตอนแรกของการประเมิน
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของประชากรโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้เกิ ดจากปั จจัยทางประชากรศาสตร์
ด้านอายุ และที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งทาการศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอยู่ 16 กลุ่ม โดยเกิดจากตัวแปร 2 ตัวแปรไขว้กนั (กลุ่มต่างชาติ กลุ่ม
ต่างจังหวัด กลุ่มต่างอาเภอ กลุ่มคนอาเภอเมือง) และปั จจัยทางอายุ (วัย) (กลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่ น วัย
ผูใ้ หญ่ และวัยชรา)
3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ในการประเมิ น ขนาดเม็ ด เงิ น ของโครงการ โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งจะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับรหัสกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้น
ในโครงการ
4. ประเมินเงินสะพัด
การประเมินเงิ นสะพัดเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากได้ดาเนิ นการวิจยั มาครบทุ กขั้นตอน
ข้า งต้น โดยเงิ น สะพัด หมายถึ ง เม็ ด เงิ น โดยเฉลี่ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้จ่ า ยภายในธุ ร กิ จ ณ
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการคานวณจะใช้สูตร
จำนวนผู้บริโภค x ควำมถี่ในกำรใช้ จ่ำย x จำนวนเงินของค่ ำใช้ จ่ำย

17

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการประเมิน เงินสะพัด

18
2.3.2 ผลกำรประเมินเงินสะพัด
ตำรำงที่ 19

แสดงเงินสะพัด และกำรคำนวณเงินสะพัด จำแนกตำมอำยุของผู้เข้ ำร่ วมงำน ทีม่ ำจำก
อำเภอเมืองขอนแก่น
ช่ วงอำยุ

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

น้ อยกว่ ำหรือ
เท่ ำกับ 19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40 ปี ขึน้ ไป

เงินสะพัด
(แต่ ละธุรกิจ)

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน
ค่าซื้อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน
ค่าบัตรเข้างาน

521.43

441.25

719.05

1,066.67

702,265.85

428.57

156.25

623.81

888.89

564,176.67

-

53.13

9.52

-

11,382.56

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส่วนตัว)

207.14

272.71

336.19

744.44

413,840.92

ค่าที่พกั

71.43

56.25

157.14

444.44

212,554.68

142.86

64.58

95.24

1,111.11

402,347.65

71.43

108.33

57.14

-

40,855.60

142.86

150.00

28.57

-

38,513.84

214.29
-

247.92
31.25

214.29
47.62

111.11
-

163,273.41
23,167.04

ยอดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด

1,800.01

1,581.67

2,288.57

4,366.66

2,572,378.22

จำนวนคน (ประมำณกำร)

40

144

392

315

819

เงินสะพัด (แต่ ละช่ วงอำยุ)

72,000.40

227,760.48

ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์การค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าร้านค้าทัว่ ไป
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
นอกบริ เวณงาน
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

897,119.44 1,375,497.90

ตารางที่ 19
พบว่า กลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมงานที่ ม าจากอ าเภอเมื องขอนแก่ น ส่ วนมากใช้จ่า ยไปกับ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน สร้างเงินสะพัดประมาณ 702,266 บาท รองลงมาคือค่าซื้ อของ เสื้ อผ้า
สิ นค้าภายในงาน สร้ างเงินสะพัดประมาณ 564,177 บาท อันดับที่ 3 คื อ น้ ามันเชื้ อเพลิ ง สร้ างเงิ นสะพัด
ประมาณ 413,841 บาท และสร้างเงินสะพัดทั้งหมดประมาณ 2.57 ล้านบาท

19
ตำรำงที่ 20

แสดงเงินสะพัด และกำรคำนวณเงินสะพัด จำแนกตำมอำยุของผู้เข้ ำร่ วมงำน ทีม่ ำจำก
ต่ ำงอำเภอ จังหวัดขอนแก่น
ช่ วงอำยุ

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

น้ อยกว่ ำหรือ
เท่ ำกับ 19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40 ปี ขึน้ ไป

เงินสะพัด
(แต่ ละธุรกิจ)

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน
ค่าซื้อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน
ค่าบัตรเข้างาน
ค่าเดินทาง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส่วนตัว)
ค่าที่พกั
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์การค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าร้านค้าทัว่ ไป
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
นอกบริ เวณงาน
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

-

333

1,167

1,371

185,361.90

-

-

1,100

829

137,171.43

1,000
600

333
-

183
-

543
-

59,290.48
1,200.00

-

-

833

-

65,000.00

500

67

733

29

61,838.10

1,000

400

67

1,057

83,942.86

1,000

-

833
667

429
229

91,571.43
68,171.43

ยอดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด

4,100.00

1,133.33

5,583.33

4,485.71

753,547.62

จำนวนคน (ประมำณกำร)

2

28

78

62

167

เงินสะพัด (แต่ ละช่ วงอำยุ)

8,200.00

31,733.33

435,500.00

278,114.29

ตารางที่ 20
พบว่า กลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมงานที่ ม าจากอ าเภอเมื องขอนแก่ น ส่ วนมากใช้จ่า ยไปกับ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน สร้างเงินสะพัดประมาณ 185,362 บาท รองลงมาคือ ค่าซื้ อของ เสื้ อผ้า
สิ นค้าภายในงาน สร้างเงินสะพัดประมาณ 137,171 บาท อันดับที่ 3 คือ การซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สร้าง
เงินสะพัดประมาณ 91,571 บาท และสร้างเงินสะพัดทั้งหมดประมาณ 0.75 ล้านบาท

20
ตำรำงที่ 21

แสดงเงินสะพัด และกำรคำนวณเงินสะพัด จำแนกตำมอำยุของผู้เข้ ำร่ วมงำน ทีม่ ำจำก
ต่ ำงจังหวัด
ช่ วงอำยุ

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

น้ อยกว่ ำหรือ
เท่ ำกับ 19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40 ปี ขึน้ ไป

เงินสะพัด
(แต่ ละธุรกิจ)

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน
ค่าซื้อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน
ค่าบัตรเข้างาน
ค่าเดินทาง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส่วนตัว)
ค่าที่พกั
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์การค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าร้านค้าทัว่ ไป
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
นอกบริ เวณงาน
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

1,550.00

1,022.73

1,403.85

1,125.81

1,295,811.19

-

818.18

928.85

806.45

855,432.05

4,500.00
500.00

1,722.73
695.45

1,807.69
803.65

2,079.03
580.65

2,084,640.33
718,572.41

2,125.00

1,227.27

336.54

193.55

528,845.08

-

354.55

242.31

258.06

264,195.34

250.00

1,209.09

378.85

338.71

510,324.72

1,000.00
-

727.27
272.73

548.08
207.69

322.58
96.77

536,281.89
175,619.34

ยอดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด

9,925.00

8,050.00

6,657.50

5,801.61

6,969,722.34

จำนวนคน (ประมำณกำร)

47

167

456

367

1,036

เงินสะพัด (แต่ ละช่ วงอำยุ)

465,788.19

1,343,541.78

3,032,685.65

2,127,706.72

ตารางที่ 21
พบว่ากลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากจังหวัด ส่ วนมากใช้จ่ายไปกับค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
สร้างเงินสะพัดประมาณ 2,084,640 บาท รองลงมาคือ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มภายในงาน สร้ างเงิ นสะพัด
ประมาณ 1,295,811 บาท อันดับที่ 3 คื อ ค่า ซื้ อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน สร้ างเงิ นสะพัดประมาณ
855,432 บาท และสร้างเงินสะพัดทั้งหมดประมาณ 6.97 ล้านบาท

21
ตำรำงที่ 22

แสดงเงินสะพัด และกำรคำนวณเงินสะพัด จำแนกตำมอำยุของผู้เข้ ำร่ วมงำน ทีม่ ำจำก
ต่ ำงประเทศ
ช่ วงอำยุ

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

น้ อยกว่ ำหรือ
เท่ ำกับ 19 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40 ปี ขึน้ ไป

เงินสะพัด
(แต่ ละธุรกิจ)

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน
ค่าซื้อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน
ค่าบัตรเข้างาน
ค่าเดินทาง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าที่พกั
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าใน
ศูนย์การค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าร้านค้าทัว่ ไป
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
นอกบริ เวณงาน
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

-

200.00

-

2,333.33

74,333.33

-

1,000.00

-

3,333.33

113,333.33

-

200.00
-

-

1,666.67
2,500.00

53,666.67
77,500.00

-

500.00

-

3,333.33

108,333.33

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

666.67

30,666.67

-

2,000.00
-

-

1,333.33
-

61,333.33
-

ยอดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด

-

4,900.00

-

15,166.67

519,166.67

จำนวนคน (ประมำณกำร)

-

10

-

31

41

เงินสะพัด (แต่ ละช่ วงอำยุ)

-

49,000.00

-

470,166.67

หมายเหตุ : จานวนผูท้ ี่มาจากต่างประเทศได้จากการประมาณการจากสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง และนามาหาจานวนจริ งจากผูเ้ ข้าร่ วมงานทั้งหมด

ตารางที่ 22
พบว่ากลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมงานที่ มาจากจังหวัด ส่ วนมากใช้จ่ายไปกับค่าซื้ อของสิ นค้า
ภายในงาน สร้างเงินสะพัดประมาณ 74,333 บาท รองลงมาคือ ค่าที่พกั สร้างเงินสะพัด ประมาณ 77,500
บาท อันดับที่ 3 คือ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน สร้างเงินสะพัดประมาณ 74,333 บาท และ และสร้าง
เงินสะพัดทั้งหมดประมาณ 0.52 ล้านบาท

22
ตำรำงที่ 23

แสดงปริมำณเงินสะพัดจำแนกตำม ทีม่ ำของผู้เข้ ำร่ วมงำน

กลุ่มตัวอย่ ำง
ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ
จังหวัดอื่น
ต่างประเทศ
รวม

ปริมำณเงินสะพัด
(บำท)
2,572,378.22
753,547.62
6,969,722.34
519,166.67
10,814,814.85

จำนวน

ค่ ำเฉลีย่ ต่ อคน

อันดับ

891
176
1,036
41
2,144

2,887
4,282
6,728
12,663
5,044

4
3
2
1

ตารางที่ 23
พบว่ามีเงินสะพัดมากที่สุดในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมงานจากจังหวัดอื่น ประมาณ 7.0 ล้าน
บาทรองลงมาคือคนในอาเภอเมืองขอนแก่น เงินสะพัดประมาณ 2.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนมากที่สุด
คือผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 12,663 บาท รองลงมาคือผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มา
จากจังหวัดอื่น มีค่าเฉลี่ยต่อคนประมาณ 6,728 บาท และการจัดงานสร้างเงินสะพัดทั้งหมด 10.81 ล้านบาท
ตำรำงที่ 24

แสดงปริมำณเงินสะพัดจำแนกตำม ประเภทค่ ำใช้ จ่ำยของผู้เข้ ำร่ วมงำน
รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำย

ค่ ำเฉลีย่ ต่ อคน

อันดับ

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน
ค่าซื้อของ เสื้ อผ้า สิ นค้าภายในงาน ค่าบัตรเข้างาน
ค่าเดินทาง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส่วนตัว)
ค่าที่พกั
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าในศูนย์การค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าร้านค้าทัว่ ไป
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม
นอกบริ เวณงาน
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

2,257,772.27
1,670,113.48
11,382.56
2,611,438.40
1,009,827.09
1,104,526.06
366,889.04

1,053.07
778.97
5.31
1,218.02
471.00
515.17
171.12

2
3
10
1
5
4
8

663,448.09

309.44

7

852,460.06
266,957.81

397.60
124.51

6
9

ยอดค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด

10,814,814.86

5,044.22

ตารางที่ 24
พบว่ามีเงินสะพัดมากที่สุดในธุ รกิจสถานีบริ การเชื้อเพลิง มีคา่ ใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อคน
ประมาณ 1,218 บาท รองลงมาคืออาหารและเครื่ องดื่มภายในงาน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ 1,053
บาท และสิ นค้า เสื้ อผ้า ภายในงานและบัตรเข้าชมงาน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ 779 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนประมาณ 5,044 บาท

23
2.4

สรุ ปผลกำรประเมิน

ปริมำณและคุณลักษณะผู้เข้ ำร่ วมงำน
1. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานประมาณ 2,145 คน
2. ช่วงเวลาเข้าร่ วมงานมากที่สุด 19.00 - 20.00 น.
3. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานจากอาเภอเมือง (ประเมินจากการคานวณ) 891 คน
3. จานวนผูเ้ ข้างานจากต่างอาเภอ (ประเมินจากการคานวณ) 176 คน
4. จานวนผูเ้ ข้างานจากต่างจังหวัด (ประเมินจากการคานวณ) 1,036 คน
5. จานวนผูเ้ ข้างานจากต่างประเทศ (ประเมินจากการคานวณ) 41 คน
6. จานวนผูร้ ่ วมงานที่เป็ นคนต่างชาติ (รวมทั้งพักอาศัยในประเทศไทยด้วยประเมินจากการนับ)
จานวน 119 คน
7. มีจานวนรถบิ๊กไบท์มาร่ วมงานจากทัว่ ประเทศประมาณ 857 คัน
6. มีการจองห้องพักในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1,107 ห้อง (ในระยะเวลา 2 วัน เฉลี่ยวันละ 553
ห้อง)
สื่ อทีม่ ีผลต่ อกำรทรำบข่ ำวกำรจัดงำน
1. ผูเ้ ข้าร่ วมงานทราบข่าวการจัดงานจากเพื่อน หรื อญาติ รองลงมาเฟสบุค๊ และใบปลิว/โปสเตอร์
(ตามลาดับ)
ควำมคิดเห็นด้ ำนต่ ำงๆ
1. เห็นด้วยอย่างมากว่าควรมีการจัดในปี หน้า
2. ขนาดพื้นที่ / ที่ต้ งั ของพื้นที่ ในการจัดงานมีขนาดเหมาะสม
3. มีผเู ้ ข้าร่ วมงานประมาณร้อยละ 25 ให้ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งที่จอดรถ
4. ผูเ้ ข้าร่ วมงานประมาณร้อยละ 50 ให้ความเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งเรื่ องห้องน้ า
5. ผูเ้ ข้าร่ วมงานเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยดีอยูแ่ ล้ว
ควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งห้องน้ า เพราะประสบปั ญหาเรื่ องห้องน้ า
ไม่สะอาด ไม่มีป้าบอกทางไปห้องน้ า และมีปริ มาณห้องน้ าไม่เพียงพอ
2. มีที่จอดรถไม่เพียงพอ
ปริมำณเงินสะพัด
1. เงินสะพัดจากการจัดงาน 1 วัน ประมาณ 10.8 ล้านบาท
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2. ประมาณการใช้จ่ายจากกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากภายในอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น กว่า 2.58
ล้านบาท
3. ประมาณการใช้จ่ายจากกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างอาเภอ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 0.75 ล้าน
บาท
4. ประมาณการใช้จ่ายจากลุ่ม ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างจังหวัด กว่า 7.00 ล้านบาท
5. ประมาณการใช้จ่ายจากลุ่ม ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างจังหวัด กว่า 0.52 ล้านบาท
6. กลุ่มที่ใช้จ่ายมากที่สุดคือกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างจังหวัด
7. กลุ่มที่ใช้จ่ายต่อคนมากที่สุดคือผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาจากต่างประเทศ
8. กลุ่มผูร้ ่ วมงานใช้จ่ายกับค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง รถส่ วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือซื้ ออาหารเครื่ องดื่ม
ภายในงาน
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ภำคผนวก

ภำพตัวอย่ ำงกำรเก็บข้ อมูล
ทีมเก็บข้ อมูล
ภำพบรรยำกำศในงำน

26

27

28

37

29
ผู้จัดทำ
1.นายจักรพรชัย วีรโพธิ์พงศ์

นักวิจยั /ผจก.หจก.ดิลิเจนท์มีเดีย
อาจารย์พิเศษ สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email :
diligentmedia2010@gmail.com

ตัวอย่ำงแบบสอบถำม
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วัตถุประสงค์ ของการสอบถาม
เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมงานที่มีตอ่ กิจกรรมในงาน และนาข้ อมูลไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดงานใน
ครัง้ ต่อไป ทางเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามและลงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ทา่ น
ต้ องการ มา ณ ที่นี ้ด้ วย

คำชี้แจง

โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด

1. ท่ ำนเดินทำงมำจำก

 ขอนแก่นอำเภอเมือง  ขอนแก่ นต่ ำงอำเภอ................. (โปรดระบุอำเภอ)
 จังหวัดอืน่ .............................. (โปรดระบุจงั หวัด)  ต่ ำงชำติ................ (โปรดระบุประเทศ)

 ชาย
 หญิง
 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี
 20-29 ปี
 30-39 ปี
 40 ปี ขึ้นไป
4. อาชีพประจา  ข้าราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานเอกชน
 เจ้าของกิจการ
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 แม่บา้ น
 รับจ้างทัว่ ไป
 เกษียณ
 อื่นๆ โปรดระบุ………………
5. ทราบข่าวการจัดงานโดย (สำมำรถตอบได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
 ทีวี ช่อง ..................................... (โปรดระบุ)
 งานแถลงข่าว
 วิทยุ
 หนังสื อพิมพ์
 ใบปลิว/โปสเตอร์
 เว็ปไซด์ ........................(โปรดระบุ)
 เฟสบุ๊ค (Facebook)
 ป้ าย/ป้ ายบิลบอร์ด/จอ LED
 เพื่อน/ญาติ แนะนา
 มาเป็ นประจาทุกปี
 อื่น ๆ ...........................
6. ท่านพักที่
 บ้านท่านเอง/บ้านญาติ/บ้านพัก
 โรงแรม/รี สอร์ท/อพาร์ทเม้นต์ ระยะเวลาพัก........... คืน
7. ความคิดเห็นต่อการจัดงานครั้งนี้
ประเด็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ไม่ เห็น
มำก
ด้ วย
2. เพศ
3. ช่วงอายุ

7.1 ควรมีการจัดงานอีกในปี หน้า
8. ควำมคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบกำรจัดงำน
8.1 สถานที่จดั งานมีขนาด
 ใหญ่เกินไป
 พอดี
 เล็กเกินไป
8.2 ที่ต้ งั ในการจัดงาน
 ไกล/ใกล้เกินไป (ควรจัดที่.......................)
 พอดี/เหมาะสม
8.3 ที่จอดรถ
 ดีอยูแ่ ล้ว
 ควรปรับปรุ ง........................................
8.4 ห้องน้ า
 ดีอยูแ่ ล้ว
 ควรปรับปรุ ง........................................
8.5 การรักษาความปลอดภัย
 ดีอยูแ่ ล้ว
 ควรปรับปรุ ง........................................
8.6 ข้อเสนอแนะหรื อข้อควรปรับปรุ ง ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ไม่ เห็น
ด้ วยมำก
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9.ความคิดเห็นที่มตี ่ อกิจกรรมในงาน
9.1 ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อควรปรับปรุงเกี่ยวกับกิจกรรมในงาน ......................................................................
................................................................................................................................................................................
9.2 ศิลปิ นหรื อดาราที่ทา่ นชื่นชอบ หรื อต้ องการให้ มใี นครัง้ หน้ า ......................................................................
................................................................................................................................................................................
10. ท่ านมาร่ วมงานขอนแก่ นไบท์ วคี 2013 ในครัง้ นีม้ ี ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ย อย่ างไร
10.1 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ภายในงาน
ไม่มี ( )
มี ( ) ประมาณ...........................บาท
10.2 ค่าซื ้อของ เสื ้อผ้ า สินค้ าภายในงาน ค่าบัตรเข้ างาน
ไม่มี ( )
มี ( ) ประมาณ...........................บาท
10.3 ค่าเดินทางด้ วยรถสาธารณะ เช่น รถสองแถว TAXI รถ
ไม่มี ( )
มี ( ) ประมาณ...........................บาท
ตู้ เป็ นต้ น
10.4 ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง พาหนะ (รถส่วนตัว)
ไม่มี ( )
มี ( ) ประมาณ...........................บาท
ประมาณ......................บาทคืน
10.5 ค่าที่พกั
ไม่มี ( )
มี ( )
โปรดระบุคืนที่พักทั้งหมด.........คืน

10.6 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าในศูนย์การค้ า
ไม่มี (
10.7 ค่าใช้ จา่ ยซื ้อสินค้ าทัว่ ไปในร้ านสะดวกซื ้อ/ค้ าปลีก เช่น
ไม่มี (
เซเว่น โชว์หว่ ย เป็ นต้ น
10.8 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ หลังงานเลิก
ไม่มี (
10.9 ค่าเครื่ องดืม่ แอลกฮอล์ และค่าเทีย่ วสถานบันเทิงหลัง
ไม่มี (
งานเลิก ตอบเฉพาะกรณีแน่ ใจว่ าไปเที่ยวต่ อแน่ นอน
10.10 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ
ไม่มี (
ใช้ การคาดการณ์ ได้ หากยังไม่ มีการซื้อ
10.11
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (โปรดระบุ.................................................................)
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (โปรดระบุ.................................................................)
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (โปรดระบุ.................................................................)

)

มี ( )

ประมาณ...........................บาท

)

มี ( )

ประมาณ...........................บาท

)

มี ( )

ประมาณ...........................บาท

)

มี ( )

ประมาณ...........................บาท

)

มี / คาดว่ า
จะซือ้ (

) ประมาณ...........................บาท
ประมาณ...........................บาท
ประมาณ...........................บาท
ประมาณ...........................บาท

*********************************ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีใ่ ห้ ความร่วมมือ*****************************************
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