รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2558

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ก

คำนำ
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ สารวจ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อกิจกรรมต่างๆในงาน เพื่อเป็น
ข้อมู ล ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องทั้ง หมดในการจั ดงานประเพณีอ อกพรรษา ลอยประที ป บูช า พุท ธกตัญ ญู
ประจาปี 2558 จัดทาขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณบึงแก่นนคร สามารถนาผลการ
ประเมินในครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา วางแผนการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งต่อไป

ผู้จัดทา
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครของแก่น

ข

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
1. รำยละเอียดกำรจัดงำน
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีออกพรรษำ
ลอยประทีปบูชำ พุทธกตัญญู ประจำปี 2558
2.1 กำรวัดผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำน
2.1.1 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
2.1.2 ผลกำรศึกษำ
3. ภำคผนวก

หน้า
ก
ข
ค
1
3
3
3
4

ค

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10

แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน
แสดงความถี่และร้อยละรายชื่อต่างอาเภอที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมา
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจังหวัดที่เดินทางมา
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน
แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดงานครั้งนี้
แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน

หน้า
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10

งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2558
1) รายละเอียดการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2558 จัดทาขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม
2558 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยมีกิจกรรมและกาหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
เวลา 10.00 น.
- สาธิตการทาโคมประทีป (บริเวณหน้าโฮงมูนมัง)
- กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (บริเวณลานน้าพุ และถนนหน้าลานน้าพุ)
เวลา 10.00 น.
- การออกร้านจาหน่ายสินค้า
เวลา 15.00 น.
- ขบวนแห่ ทุกขบวนพร้อมกันที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น
เวลา 16.30 น.
- เริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากหน้าศาลหลักเมืองขอนแก่น ไปตามถนนศรีจันทร์ เลี้ยว
ขวาสี่แยก ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปตามถนนกลางเมือง ผ่านหน้าสถานี
ตารวจภูธร อ.เมืองขอนแก่นเลี้ยวซ้ายถนนนิกรสาราญ ผ่านหน้าสานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เข้าสู่ลานน้าพุ
เวลา 16.00 น.
- Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล และ “ซุ้ม
วัฒนธรรม D.I.Y.” 5 คุ้มวัด ได้แก่ คุ้มวัดธาตุ, คุ้มวัดกลาง, คุ้มวัดหนองแวง, คุ้ม
บ้านตูม, คุ้มโนนทัน
เวลา 17.30 น.
- ลงทะเบียนประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณเวทีด้านหน้าสวนสาธารณะ
200 ปี บึงแก่นนคร
เวลา 18.00 - 18.50 น. - การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน “บุญโทน คนหนุ่ม”
เวลา 18.50 - 19.00 น. - ชมวีดีทัศน์การจัดงาน
เวลา 19.00 - 19.45 น. - พิธีเปิดงาน โดย... ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี)
เวลา 19.45 - 20.45 น. - การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน “บุญโทน คนหนุ่ม” (ช่วงที่สอง)
เวลา 21.00 น.
- การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา คณะประถมบันเทิงศิลป์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น.
- กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (บริเวณลานน้าพุ และถนนหน้าลานน้าพุ)
เวลา 10.00 น.
- การออกร้านจาหน่ายสินค้า
เวลา 16.00 น.
- Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล และ “ซุ้มวัฒนธรรม
D.I.Y.” 5 คุ้มวัด ได้แก่ คุ้มวัดธาตุ, คุ้มวัดกลาง, คุ้มวัดหนองแวง, คุ้มบ้านตูม,
คุ้มโนนทัน
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เวลา

17.00 น.

เวลา

17.30 น.

เวลา
เวลา

18.00 น.
19.00 น.

เวลา
เวลา

20.00 น.
21.00 น.

วันจันทร์ที่ 26
เวลา 09.00
เวลา 10.00
เวลา 11.30
เวลา 14.00

ตุลาคม
น.
น.
น.
น.

เวลา

16.00 น.

เวลา
เวลา

17.00 น.
21.00 น.

- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงศิลปะพื้นเมือง (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ลงทะเบียนผู้รับมอบโล่เกียรติคุณ 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น (บริเวณด้านข้างเวที
200 ปี)
- พิธีมอบโล่เกียรติคุณ 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 1 (เวที 200 ปี)
- กิจกรรมการแสดง
- การแสดงภาคประชาชน ประกอบด้วย ชุมชน 4 เขต, องค์กรอาสาสมัคร, ชมรม/
องค์กรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 1 ชุด
- การแสดงของเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 1 ชุด
- การแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 1 ชุด
- พิธีมอบโล่เกียรติคุณ 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ช่วงที่ 2 (เวที 200 ปี)
- การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา คณะวีระพงศ์ วงษ์ศิลป์(ลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด)
2558
- การประกวดฮ้านประทีป (ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสวนสาธารณะ 200 ปี)
- การออกร้านจาหน่ายสินค้า
- การปล่อยโคมลมโฮมฮัก (ณ บริเวณลานอัฒจันทร์สวนสาธารณะ 200 ปี)
- การตัดสินประกวดฮ้านประทีป (ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสวนสาธารณะ 200
ปี)
- Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล และ“ซุ้มวัฒนธรรม
D.I.Y.” 5 คุ้มวัด ได้แก่ คุ้มวัดธาตุ, คุ้มวัดกลาง, คุ้มวัดหนองแวง, คุ้มบ้านตูม, คุ้ม
โนนทัน
- การแสดงดนตรีพื้นบ้าน จาก..วงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา คณะระเบียบวาทศิลป์ (ลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
เวลา 10.00 น.
- การออกร้านจาหน่ายสินค้า
เวลา 15.00 - 21.00 น. - พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย และการแสดงพระธรรมเทศนา (เวที 200 ปี)
- พิธีมอบรางวัลฮ้านประทีป
- พิธีลอยประทีปลงน้า (นากระทงไปลอยยังท่าน้าเจ้าแม่กวนอิม)
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เวลา 16.00 - 18.00 น. - Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล และ
“ซุ้มวัฒนธรรม ,D.I.Y.” 5 คุ้มวัด ได้แก่ คุ้มวัดธาตุ, คุ้มวัดกลาง, คุ้มวัดหนองแวง
, คุ้มบ้านตูม, คุ้มโนนทัน
- โชว์ฮ้านประทีป (บริเวณสนามหญ้าสวนสาธารณะ 200 ปี)
เวลา 21.00 น.
- การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา คณะเดือนเพ็ญ อานวยพร (ลานกีฬาต้านยา
เสพติด)
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2) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี 2558
2.1 การวัดผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี 2558
2.1.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรศึกษา :
กลุ่มตัวอย่าง :
การสุ่มตัวอย่าง :
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา :
ขอบเขตการศึกษา:
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์:

ผู้เข้าร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 250 คน
การคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
แบบสอบถามจานวน 250 ชุด
เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น.ของ
วันที่ 24-27 ตุลาคม 2558
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2.1.2 ผลการประเมิน
ตารางที่ 1

แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน

รายการ
ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ
จังหวัดอื่น

จานวน

ร้อยละ

212

84.8

17

6.8

21

8.4

ตารางที่ 1
จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้คนที่พักอาศัย
อยู่ในอาเภอเมืองขอนแก่น จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมา คือมาจากจังหวัดอื่น จานวน 21 คิด
เป็นร้อยละ 8.4 และมาจากจังหวัดขอนแก่นต่างอาเภอ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
ตารางที่ 2

แสดงความถี่และร้อยละรายชื่อต่างอาเภอที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมา
รายการ

อาเภอชุมแพ
อาเภอนาพอง
อาเภอพระยืน
อาเภอหนองเรือ
อาเภออุบลรัตน์

จานวน
5
5
1
5
1

ร้อยละ
2.0
2.0
0.4
2.0
0.4

ตารางที่ 2
จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาจากต่างอาเภอส่วนใหญ่
มาจากอาเภอชุมแพ อาเภอน้าพอง อาเภอหนองเรือ จานวนอาเภอละ 5 คนคิดเป็นร้อยละอาเภอละ 2.0 และ
อาเภอพระยืน,อาเภออุบลรัตน์ อาเภอละ 1 คน คิดเป็นร้อยละอาเภอละ 0.4
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ตารางที่ 3

แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจังหวัดที่เดินทางมา

รายการ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

จานวน
1
1
12
1
2
2
2

ร้อยละ
0.4
0.4
4.8
0.4
0.8
0.8
0.8

ตารางที่ 7
จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างจากต่างจังหวัด
พบว่า อันดับที่ 1 มีผู้เดินทางมาจากจังหวัด มหาสารคามจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 อันดับที่ 2 คือจังหวัด
สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดอุบลราชธานี จานวนจังหวัดละ 2 คน คิดเป็นร้อยละจังหวัดละ 0.8 และอันดับที่
3 คือ จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนจังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละจังหวัดละ 0.4
ตารางที่ 4

แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

93
157

37.2
62.8

ตารางที่ 4 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิง จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเพศชาย จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2
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ตารางที่ 5

แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี

จานวน
47
61
57
36
49

ร้อยละ
18.8
24.4
22.8
14.4
19.6

ตารางที่ 5 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่ 1กลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 รองลงมาอยู่ในช่วง 30-39 ปี จานวน 57
คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และอันดับสุดท้ายอยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4
ตารางที่ 6

แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
อาชีพประจา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป

จานวน
27
19
25
23
76
39
32

ร้อยละ
10.8
7.6
10.0
9.2
30.4
15.6
12.8
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เกษียณ

9

3.6

ตารางที่ 6 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านอาชีพประจาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่ 1
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาอาชีพแม่บ้าน จานวน 39
คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และน้อยที่สุดคือเกษียณ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6

ตารางที่ 7

แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)

วิธีการทราบข่าวการจัดงาน
จานวน
ร้อยละ
ที วี (ระบุ ช่ อ ง 7 จ านวน 1 คน ช่ อ ง
KTV จานวน 2 คน)
3
1.2
งานแถลงข่าว
35
14.0
วิทยุ
17
6.8
ป้าย/ป้ายบิลบอร์ด/จอโฆษณา LED
41
16.4
คู่มือ/สูจิบัตร
2
0.8
รถแห่โฆษณา
29
11.6
ใบปลิว/โปสเตอร์
15
6.0
เฟซบุก๊
66
26.4
หนังสือพิมพ์
3
1.2
เว็บไซด์
2
0.8
เพื่อน/ญาติ แนะนา
170
68.0
อื่นๆ
16
6.4
ตารางที่ 7
จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านทราบข่าวการจัดงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า อันดับที่ 1 ทราบเพื่อนหรือญาติแนะนา จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมา คือ ทราบจาก

9

เฟซบุ๊ก จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อันดับสุดท้าย คือคู่มือหรือสูจิบัตร, เว็บไซด์ จานวนละ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.8

ตารางที่ 8
งานครังนี

แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เรื่อง
6.1 การจัดงานเน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 รูปแบบการจัดงาน
ผสมผสานของวัฒนธรรมร่วม
สมัย
6.3 การจัดงานช่วยสร้าง
ความสุขแก่นักท่องเที่ยวและ
คนขอนแก่น

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.56

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วยมาก

0.49

142
(56.8)

108
(43.2)

0
(0)

0
(0.0)

0
(0)

4.47

0.51

120
(48.0)

128
(51.2)

2
(0.8)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.48

0.58

132
(52.8)

108
(43.2)

9
(3.6)

1
(0.4)

0
(0.0)
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6.4 การจัดงานช่วยส่งเสริม
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
6.5 ควรมีการจัดงานอีกในปี
หน้า
ภาพรวม

4.52

0.53

4.62

0.50

4.53

0.43

134
(53.6)
159
(63.6)

112
(44.8)
90
(36.0)

4
(1.6)
0
(0.0)

0
(0.0)
1
(0.4)

0
(0.0)
0
(0.0)

* 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 8

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน ในระดับเห็นด้วยอย่างมากใน

ทุกด้าน

ตารางที่ 9

แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง

7.1 ขนาดพืนที่ในการจัดงาน

ระดับความคิดเห็น
เล็กเกินไป
43
(17.2)

พอดี/เหมาะสม
201
(80.4)

ใหญ่เกินไป
6
(2.4)
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ตารางที่ 9
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขนาดพื้นที่ในการจัดงานพบว่า อันดับที่ 1 คือ พอดีหรือ
เหมาะสม จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 อันดับที่ 2 คือ เล็กเกินไป จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2
และอันดับที่ 3 ใหญ่เกินไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
ตารางที่ 10

แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง

7.2 สถานที่จอดรถ
7.3 ป้ายบอกทาง
7.4 ห้องนา
7.5 ความปลอดภัยในงาน
7.6 ความสวยงามของสถานที่
7.7 บรรยากาศภายในงาน

ระดับความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
121
(48.4)
74
(29.6)
95
(38.0)
47
(18.8)
12
(4.8)
12
(4.8)

เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
129
(51.6)
176
(70.4)
155
(62.0)
203
(81.2)
238
(95.2)
238
(95.2)

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ รูปแบบการจัดงาน ว่าเหมาะสมหรือดีอยู่แล้ว ทั้ง
6 ด้าน ได้แก่ 1.บรรยากาศภายในงาน จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2, 2.ความสวยงามของสถานที่ จานวน
238 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2, 3.ความปลอดภัยในงาน จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2, 4.ป้ายบอกทาง
จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4, 5.ห้องน้า จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0, และ 6.สถานที่จอดรถ
จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ตามลาดับ
และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน ว่าควรปรับปรุง ได้แก่ 1.สถานที่จอดรถ จานวน
121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4, 2.ห้องน้า จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0, 3.ป้ายบอกทาง จานวน 74 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.6, 4.ความปลอดภัยในงาน จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8, 5.ความสวยงามของสถานที่
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8, 6.บรรยากาศภายในงาน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
8. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานประทับใจ/กิจกรรมที่ชื่นชอบ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขบวนแห่ นางรา
การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลา
การแสดงดนตรีพนื้ เมืองและการแสดงศิลปะพื้นเมือง
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น
กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง
การประกวดฮ้านประทีป
ซุ้มขายกระทงของแต่ละชุมชนขายในราคาถูก

9. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ประทับใจ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การจัดระเบียบการจราจร
การรักษาความปลอดภัย
ความสะอาดของสถานที่จัดงาน
ร้านค้าทางเดินไม่เป็นระเบียบ
แสงสว่างไม่เพียงพอ
ห้องน้าไม่สะอาด
สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดสถานที่จอดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ควรมีเจ้าหน้าที่อานวยการจราจรที่เพียงพอ
มีศูนย์ประชาสัมพันธ์กลาง ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานแต่ละจุดภายในบริเวณสถานที่จัดงาน
ควรมีการประดับโคมไฟรอบบึงแก่นนคร
ควรมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในงานให้มาก

ภาคผนวก

วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อกิจกรรมในงาน เพื่อนนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป ทางเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และลงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ท่านต้องการมา ณ ที่นี้ด้วย
1. ท่านเดินทางมาจากจังหวัด

2. เพศ
3. ช่วงอายุ

ขอนแก่น อาเภอเมือง
ขอนแก่น ต่างอาเภอ.................................(โปรดระบุอาเภอ)
จังหวัดอื่น.................................................(โปรดระบุจังหวัด)
หญิง
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี

ชาย
น้อยกว่า 20 ปี
50 ปีขึ้นไป
4. อาชีพประจา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา แม่บ้าน
อื่นๆ โปรดระบุ..................
5.ทราบข่าวการจัดงานโดย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทีวีช่อง...............................(โปรดระบุ)
ป้าย/ป้ายบิลบอร์ด/จอLED
ใบปลิว/โปสเตอร์/สิ่งพิมพ์
เว็บไซต์...............................(โปรดระบุ)
อื่นๆ.................................
6. ความคิดเห็นต่อการจัดงานครั้งนี้
ประเด็น

6.1 การจัดงานเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 รูปแบบการจัดงานผสมผสานของวัฒนธรรมร่วมสมัย
6.3 การจัดงานช่วยส่งเสริมความสุขแก่นักท่องเทียวและคนขอนแก่น
6.4 การจัดงานช่วยส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ

พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป

เจ้าของกิจการ
เกษียณ

งานแถลงข่าว
วิทยุ
คู่มือ/สูจิบัตร
รถแห่
เฟสบุ๊ค(facebook) หนังสือพิมพ์
เพื่อน/ญาติแนะนา

เห็นด้วย เห็น เฉย ไม่ ไม่เห็น
มาก
ด้วย ๆ เห็น ด้วยมาก
ด้วย

6.5 ควรมีการจัดงานนี้อีกในปีหน้า
7. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดงาน
7.1 ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน
เล็กเกินไป
พอดี/เหมาะสม ใหญ่เกินไป
7.2 ที่จอดรถ
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.3 ป้ายบอกทาง
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.4 ห้องน้า
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.5 ความปลอดภัยในงาน
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.6 ความสวยงานของสถานที่
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.7 บรรยากาศ
ควรปรับปรุง
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
8. สิ่งที่ท่านประทับใจในงาน/กิจกรรมที่ชื่นชอบ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจในงาน/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง..............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
**********ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ***********

ภาพบรรยากาศและกิจกรรมงานออกพรรษา

