รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน
ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

ก

คานา
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อกิจกรรมต่างๆในงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
จัดทาขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณบึงแก่นนคร สามารถนาผลการประเมินในครั้งนี้ ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา วางแผนการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งต่อไป
ผู้จัดทา
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครของแก่น

ข

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
1. รายละเอียดการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
2.1 การวัดผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560
2.1.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
2.1.2 ผลการศึกษา
2.2 การวัดผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560
2.2.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
2.2.2 ผลการศึกษา
3. ภาคผนวก
แบบสอบถาม
ภาพกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560
ภาพกิจกรรมงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว ประจาปี 2560

หน้า
ก
ข
ค
1
3
3
3
9
9
9
16
18
23

ค

สารบัญตาราง
เรื่อง
ตารางผลการศึกษาประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2560
ตารางที่ 1
แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน
ตารางที่ 2
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 3
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 4
แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
ตารางที่ 5
แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน
ตารางที่ 6
แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดงานครั้งนี้
ตารางที่ 7
แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
ตารางที่ 8
แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
ตารางผลการศึกษาพิธีทาบุญตักบาตรเทโว ประจาปี 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ตารางที่ 9
แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน
ตารางที่ 10 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 11 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 12 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
ตารางที่ 13 แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน
ตารางที่ 14
แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดงานครั้งนี้
ตารางที่ 15 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
ตารางที่ 16 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน

หน้า

3
4
4
4
5
5
6
7
9
9
10
10
11
11
12
13

-1กาหนดการงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
วัน เดือน ปี

วันอังคารที่
3 ตุลาคม
2560

วันพุธที่
4 ตุลาคม
2560

วันพฤหัสบดีที่
5 ตุลาคม
2560

เวลา
กิจกรรม
09.00 น. กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน
การออกร้านจาหน่ายสินค้า
การประกวดฮ้านประทีป
16.00 น. Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติฯ
Workshop การทาดอกไม้จันทน์
กิจกรรมการทากระทงคุ้มวัดต่าง ๆ
18.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ฯ ประจาปี 2560
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
09.00 น. กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน
การออกร้านจาหน่ายสินค้า
การแสดงฮ้านประทีป
16.00 น. Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติฯ
Workshop การทาดอกไม้จันทน์
กิจกรรมการทากระทงคุ้มวัดต่าง ๆ
16.30 น. การประกวดสวดสรภัญญะ
พิธีมอบรางวัลการประกวดสวดสรภัญญะ
09.00 น. กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน
การออกร้านจาหน่ายสินค้า
การแสดงฮ้านประทีป
15.00 น. พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย
16.00 น. Workshop การทากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติฯ
Workshop การทาดอกไม้จันทน์
กิจกรรมการทากระทงคุ้มวัดต่าง ๆ

สถานที่
ถนนรอบบึงด้านหน้าโฮงมูนมังฯ
บึงแก่นนคร
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ท่าน้าบึงแก่นนคร
เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี

ถนนรอบบึงด้านหน้าโฮงมูนมังฯ
บึงแก่นนคร
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ท่าน้าบึงแก่นนคร
เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี
ถนนรอบบึงด้านหน้าโฮงมูนมังฯ
บึงแก่นคร
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ลานหน้าโฮงมูนมังฯ
ท่าน้าบึงแก่นนคร

-2วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่
5 ตุลาคม
2560
วันศุกร์ที่
6 ตุลาคม
2560

เวลา
กิจกรรม
18.00 น. กิจกรรมวันพุทธกตัญญู
พิธีมอบรางวัลการประกวดฮ้านประทีป
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู
การแสดงพระธรรมเทศนา
พิธีลอยประทีปบูชาน้า
06.30 น. พิธีทาบุญตักบาตรเทโว

สถานที่
เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี

จากเวทีกลางไปลอยยัง
ท่าน้าเจ้าแม่กวนอิม
สะพานข้ามบึงแก่นนคร

-32. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
2.1 การวัดผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจาปี 2560
2.1.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรศึกษา :
ผู้เข้าร่วมงาน
กลุ่มตัวอย่าง :
ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 363 คน
การสุ่มตัวอย่าง :
การคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา :
แบบสอบถามจานวน 363 ชุด
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเชิงเนื้อหา : เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานที่มี
ต่อกิจกรรมต่างๆต่อการจัดงานประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560
ขอบเขตเชิงพื้นที่ :
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานประเพณี
ออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี
2560 บึงแก่นนคร
ขอบเขตเชิงเวลา :
เก็บข้อมูลช่วงเวลา 10.00 - 22.00 น. ระหว่างวันที่
ระหว่าง วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2560
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์:
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.1.2 ผลการศึกษา
ตารางที่ 1

แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน

รายการ
ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ
จังหวัดอื่น

จานวน

ร้อยละ

332

91.5

16

4.4

15

4.1

ตารางที่ 1 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้คนที่พักอาศัยอยู่
ในอาเภอเมืองขอนแก่น จานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 รองลงมา คือ มาจากจังหวัดขอนแก่นต่างอาเภอ
31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 มาจากจังหวัดอื่นจานวน 15 คิดเป็นร้อยละ 4.0

-4ตารางที่ 2 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

139
224

38.3
61.7

ตารางที่ 2 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิง จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 และเพศชาย จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3
ตารางที่ 3 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี

จานวน
66
50
55
70
122

ร้อยละ
18.2
13.8
15.2
19.3
33.6

ตารางที่ 3 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่ 1
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาอยู่ในช่วง
อายุ 40 – 49 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี จานวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.8
ตารางที่ 4 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
อาชีพประจา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
เกษียณ
อื่นๆ

จานวน
45
13
17
19
83
64
68
26
28

ร้อยละ
12.4
3.6
4.7
5.2
22.9
17.6
18.7
7.2
7.7

-5ตารางที่ 4 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านอาชีพประจาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่
1. กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และน้อยที่สุดคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6
ตารางที่ 5 แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
วิธีการทราบข่าวการจัดงาน
ทีวี
งานแถลงข่าว
วิทยุ
ป้าย/ป้ายบิลบอร์ด/จอโฆษณา LED
คู่มือ/สูจิบัตร
รถแห่โฆษณา
ใบปลิว/โปสเตอร์
Facebook
หนังสือพิมพ์
เว็บไซด์
เพื่อน/ญาติ แนะนา
อื่นๆ

จานวน(ความเห็น)
16
29
20
47
3
27
23
52
0
6
98
42

ร้อยละ
4.4
8.0
5.5
13
0.8
7.4
6.3
14.3
0.0
1.7
27.0
11.6

ตารางที่ 5 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านทราบข่าวการจัดงานของกลุ่มตัวอย่างโดย
สามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ พบว่า อันดับที่ 1. ทราบเพื่อนหรือญาติแนะนา จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
27.0 รองลงมา คือ ทราบจาก Facebook จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 อันดับสุดท้าย คือหนังสือพิมพ์
จานวนละ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0
ตารางที่ 6 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการจัดงาน
ครั้งนี้
เรื่อง
6.1 การจัดงานเน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 รูปแบบการจัดงาน
ผสมผสานของวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

ระดับความคิดเห็น
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน เห็นด้วย
ไม่เห็น
มาตรฐาน มาก เห็นด้วย เฉยๆ
ด้วย
203
153
4
0
4.52
0.609
(55.9) (42.1) (1.1)
(0)
4.40

0.659

169
(46.6)

181
(49.9)

8
(2.2)

1
(0.3)

ไม่เห็น
ด้วยมาก
3
(0.8)
4
(1.1)

-66.3 การจัดงานช่วยสร้าง
ความสุขแก่นักท่องเที่ยว
และคนขอนแก่น
6.4 การจัดงานช่วย
ส่งเสริมรายได้และกระตุ้น
เศรษฐกิจ
6.5 ควรมีการจัดงานอีก
ในปีหน้า
ภาพรวม

4.39

0.691

173
(47.7)

173
(47.7)

10
(2.8)

3
(0.8)

4
(1.1)

4.35

0.714

167
(46.0)

165
(45.5)

27
(7.4)

0
(0.0)

4
(1.1)

4.47

0.686

200
(55.1)

147
(40.5)

10
(2.8)

2
(0.6)

4
(1.1)

4.42

0.671

* ในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ เหนือวงเล็บคือค่าความถี่

การแปรผลค่าเฉลี่ย อาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1987: 246 อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2538 :8-11)
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก
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
มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน มีดังนี้ 1. การจัดงานเน้นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น คะแนน 4.52 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2 รูปแบบการจัดงานผสมผสานของวัฒนธรรมร่วม
สมัย คะแนน 4.40 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 การจัดงานช่วยสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวและคนขอนแก่น
คะแนน 4.39 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 การจัดงานช่วยส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ คะแนน 4.35
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ควรมีการจัดงานอีกในปีหน้า คะแนน 4.47 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 ข้อคาถามได้คะแนน 4.42 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ตารางที่ 7 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง
7.1 ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน

ระดับความคิดเห็น
พอดี/
เล็กเกินไป
ใหญ่เกินไป
เหมาะสม
46
303
14
(12.7)
(83.5)
(3.9)

ตารางที่ 7 กลุ่มตัว อย่ างมีความคิดเห็นต่อขนาดพื้นที่ในการจัดงานพบว่า อันดับที่ 1. คือ พอดีห รือ
เหมาะสม จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 อันดับที่ 2. คือ เล็กเกินไป จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
และอันดับที่ 3. ใหญ่เกินไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9

-7ตารางที่ 8 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง
7.2 สถานที่จอดรถ
7.3 ป้ายบอกทาง
7.4 ห้องน้า
7.5 ความปลอดภัยในงาน
7.6 ความสวยงามของสถานที่
7.7 บรรยากาศภายในงาน

ระดับความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
190
(52.3)
129
(35.5)
183
(50.4)
60
(16.5)
22
(6.1)
27
(7.4)

เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
173
(47.7)
234
(64.5)
180
(49.6)
303
(83.5)
341
(93.9)
336
(92.6)

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานมีดังนี้ อันดับที่ 1. ความสวยงาม
ของสถานที่เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว จานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 ความสวยงามของสถานที่ ควรปรับปรุง
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 อันดับที่ 2. บรรยากาศภายในงาน จานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6
บรรยากาศภายในงานควรปรั บปรุ ง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 อันดับที่ 3. ความปลอดภัยในงาน
เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว จานวน 303 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.5 ความปลอดภัยในงานควรปรับปรุง จานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.5 อันดับที่ 4. ป้ายบอกทางเหมาะสม/ดีอยู่แล้ว จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 ป้าย
บอกทางควรปรับปรุง จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 อันดับที่ 5. ห้องน้าเหมาะสม/ดีอยู่แล้ว จานวน
180 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 ห้องน้าควรปรับปรุง จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และอันดับที่ 6.
สถานที่จอดรถเหมาะสม/ดีอยู่แล้ว จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 สถานที่จอดรถควรปรับปรุง จานวน
190 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3
8. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานประทับใจ/กิจกรรมที่ชื่นชอบ
8.1 นโยบายการส่งเสริมความรักของคนในครอบครัวและครอบครัวกตัญญู
8.2 การลอยประทีปบูชา และการกวนข้าวทิพย์
8.3 การทากระทงโดยใช่วัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่เป็นมลพิษ
8.4 เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานประเพณี
8.5 พิธีตักบาตร การประกวดสรภัญญะ และการทาดอกไม้จันทน์
8.6 ความสามัคคีของชุมชนเมืองนครขอนแก่น
8.7 สถานที่ในการจัดงานมีความเหมาะสมดีแล้ว
8.8 การบริการน้าดื่มฟรี

-89. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ประทับใจ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง
9.1 ท่าน้าสาหรับลอยกระทงอยู่ไกล
9.2 การรักษาความปลอดภัย
9.3 ห้องน้าไม่สะอาด
9.4 สถานทีจ่ ัดงานเล็กเกินไป
9.5 สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10.1 ควรจัดสถานที่จอดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยว และไม่เก็บค่าบริการจอดรถ
10.2 ควรมีการแสดงและการประกวดทุกเพศทุกวัย
10.3 ควรมีการแสดงละครเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดขอนแก่น เช่น สินไซหรือละคร
เกี่ยวกับประเพณีออกพรรษา
10.4 ควรจัดสถานที่ลงทะเบียนให้กว้างขวางมากขึ้น

-92.2 การวัดผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560
2.2.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรศึกษา :
ผู้เข้าร่วมงาน
กลุ่มตัวอย่าง :
ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 118 คน
การสุ่มตัวอย่าง :
การคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา :
แบบสอบถามจานวน 118 ชุด
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเชิงเนื้อหา : เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานที่มี
ต่อการจัดงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว ประจาปี 2560
ขอบเขตเชิงพื้นที่ :
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานบริเวณ
สะพานราชพฤกษ์วิถี บึงแก่นนคร
ขอบเขตเชิงเวลา :
เก็บข้อมูลช่วงเวลา 06.00 - 10.00 น.
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ :
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.2.2 ผลการศึกษา
ตารางที่ 9 แสดงความถี่และร้อยละแหล่งที่มาของผู้เข้าร่วมงาน
รายการ
ขอนแก่นอาเภอเมือง
ขอนแก่นต่างอาเภอ

จานวน
104

ร้อยละ
88.2

6

5.0

8

6.8

จังหวัดอื่น

ตารางที่ 9 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้คนที่พักอาศัยอยู่
ในอาเภอเมืองขอนแก่น จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 รองลงมา คือ มาจากจังหวัดอื่นจานวน 8 คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 และจังหวัดขอนแก่นต่างอาเภอ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ตารางที่ 10 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

39
79

33.1
66.9

-10ตารางที่ 2 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 และเพศชาย จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1
ตารางที่ 11 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี

จานวน
18
24
36
18
22

ร้อยละ
15.3
20.3
30.5
15.3
18.6

ตารางที่ 11 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่ 1. กลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี จานวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมาอยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6
ตารางที่ 12 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพประจา
อาชีพประจา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
เกษียณ
อื่นๆ

จานวน
13
7
22
4
28
16
13
4
11

ร้อยละ
11.0
5.9
18.6
3.4
23.7
13.6
11.0
3.4
9.3

ตารางที่ 12 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านอาชีพประจาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับ
ที่ 1. กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมาอาชีพพนักงานเอกชน
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และน้อยที่สุดคือเจ้าของกิจการและเกษียณ ซึ่งมีจานวน 4 คน เท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 3.4

-11ตารางที่ 13 แสดงความถี่และร้อยละของวิธีการทราบข่าวการจัดงาน (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
วิธีการทราบข่าวการจัดงาน
ทีวี
งานแถลงข่าว
วิทยุ
ป้าย/ป้ายบิลบอร์ด/จอโฆษณา LED
คู่มือ/สูจิบัตร
รถแห่โฆษณา
ใบปลิว/โปสเตอร์
Facebook
หนังสือพิมพ์
เว็บไซด์
เพื่อน/ญาติ แนะนา
อื่นๆ

จานวน(ความเห็น)
1
22
5
17
15
6
18
5
19
10

ร้อยละ
0.8
18.6
4.2
14.4
12.7
5.1
15.3
4.2
16.1
8.5

ตารางที่ 13 จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านทราบข่าวการจัดงานของกลุ่มตัวอย่างโดย
สามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ พบว่า อันดับที่ 1. งานแถลงข่าว จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6
รองลงมา คือ เพื่อน/ญาติ แนะนา จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 อันดับสุดท้าย คือหนังสือพิมพ์ และ
คู่มือ/สูจิบัตร ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0.0
ตารางที่ 14 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดงานครั้งนี้
เรื่อง
6.1 การจัดงานเน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 รูปแบบการจัดงาน
ผสมผสานของวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
6.3 การจัดงานช่วยสร้าง
ความสุขแก่นักท่องเที่ยว
และคนขอนแก่น
6.4 การจัดงานช่วยส่งเสริม
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดับความคิดเห็น
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน เห็นด้วย
ไม่เห็น
มาตรฐาน มาก เห็นด้วย เฉยๆ
ด้วย
58
57
2
1
4.45
0.579
(49.2) (48.3) (1.7)
(0.8)

ไม่เห็น
ด้วยมาก
0
(0.0)

4.38

0.539

49
(41.5)

66
(55.9)

3
(2.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.38

0.539

49
(41.5)

66
(55.9)

3
(2.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.31

0.550

42
(35.6)

71
(60.2)

5
(4.2)

0
(0.0)

0
(0.0)

-126.5 ควรมีการจัดงานอีก
ในปีหน้า
ภาพรวม

4.40

0.526

4.38

0.546

50
(42.4)

66
(55.9)

2
(1.7)

0
(0.0)

0
(0.0)

* ในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ เหนือวงเล็บคือค่าความถี่

การแปรผลค่าเฉลี่ย อาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1987: 246 อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2538 :8-11)
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก
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
มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน มีดังนี้ 1. การจัดงานเน้นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คะแนน 4.45 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2. รูปแบบการจัดงานผสมผสานของ
วัฒนธรรมร่วมสมัย คะแนน 4.38 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3. การจัดงานช่วยสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยว
และคนขอนแก่น คะแนน 4.38 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4. การจัดงานช่วยส่งเสริมรายได้และกระตุ้น
เศรษฐกิจ คะแนน 4.31 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5. ควรมีการจัดงานอีกในปีหน้า คะแนน 4.40 อยู่ระดับ
เห็นด้วยมาก และคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ข้อคาถามได้คะแนน 4.38 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ตารางที่ 15 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง

7.1 ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน

ระดับความคิดเห็น
เล็กเกินไป

พอดี/เหมาะสม

ใหญ่เกินไป

22
(18.6)

95
(80.5)

1
(0.8)

ตารางที่ 15 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขนาดพื้นที่ในการจัดงานพบว่า อันดับที่ 1. คือ พอดีหรือ
เหมาะสม จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 อันดับที่ 2. คือ เล็กเกินไป จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6
และอันดับที่ 3. ใหญ่เกินไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8

-13ตารางที่ 16 แสดงความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงาน
เรื่อง
7.2 สถานที่จอดรถ
7.3 ป้ายบอกทาง
7.4 ห้องน้า
7.5 ความปลอดภัยในงาน
7.6 ความสวยงามของสถานที่
7.7 บรรยากาศภายในงาน

ระดับความคิดเห็น
ควรปรับปรุง
59
(50.0)
30
(25.4)
60
(50.8)
22
(18.6)
8
(6.8)
1
(0.8)

เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
59
(50.0)
88
(74.6)
58
(49.2)
96
(81.4)
110
(93.2)
117
(99.2)

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดงานมีดังนี้ อันดับที่ 1. บรรยากาศ
ภายในงานเหมาะสมหรือดีอยู่แล้ว จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2 บรรยากาศภายในงานควรปรับปรุง
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อันดับที่ 2. ความสวยงามของสถานที่เหมาะสมหรือดีอยู่แล้ว จานวน 110 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.2 ความสวยงามของสถานที่ควรปรับปรุง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 อันดับที่ 3. ความ
ปลอดภัยในงานเหมาะสมหรือดีอยู่แล้ว จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 ความปลอดภัยในงานควรปรับปรุง
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 อันดับที่ 4. ป้ายบอกทางเหมาะสมหรือดีอยู่แล้ว จานวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.6 ป้ายบอกทางควรปรับปรุง จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 อันดับที่ 5. สถานที่จอดรถเหมาะสม
หรือดีอยู่แล้ว จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 สถานที่จอดรถควรปรับปรุง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 และอัน ดับ ที่ 6. ห้ องน้ าเหมาะสมหรือดีอยู่แล้ ว จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 ห้ องน้าควร
ปรับปรุง จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8
8. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานประทับใจ/กิจกรรมที่ชื่นชอบ
8.1 การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม
8.2 พิธีตักบาตรเทโว
8.3 รูปแบบการจัดงาน
8.4 ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเมืองนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาล
8.5 สถานทีใ่ นการจัดงานมีความสวยงาม
8.6 ชอบกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้น

-149. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ประทับใจ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง
9.1 ไม่มีที่จอดรถ
9.2 อากาศร้อน และไม่มีที่นั่ง
9.3 การจัดงานเล็กไป ไม่ยิ่งใหญ่
9.4 ห้องน้ามีกลิ่นเหม็น และอยู่ไกล
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10.1 อยากให้มีการแสดงที่หลากหลายกว่านี้
10.2 ควรจัดสถานที่จอดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยว
10.3 ควรแบบนี้จัดทุกปี
10.4 ควรจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะพานแคบ และเบียดเสียดกัน
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ภาคผนวก
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วัตถุประสงค์ของการสอบถาม
เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อกิจกรรมในงาน เพื่อนนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป ทางเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และลงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ท่านต้องการมา ณ ที่นี้ด้วย
1. ท่านเดินทางมาจากจังหวัด

 1.ขอนแก่น อาเภอเมือง
 2.ขอนแก่น ต่างอาเภอ.................................(โปรดระบุอาเภอ)
 3.จังหวัดอื่น.................................................(โปรดระบุจังหวัด)

2. เพศ

 1. ชาย

 2.หญิง

3. ช่วงอายุ

 1.น้อยกว่า 20 ปี  2. 20-29 ปี
 5. 50 ปีขึ้นไป

4. อาชีพประจา

 1.ข้าราชการ
 2.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4.เจ้าของกิจการ  5.นักเรียน/นักศึกษา แม่บ้าน
 7.เกษียณ
 8.อื่นๆ โปรดระบุ..................

5.ทราบข่าวการจัดงานโดย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ทีวีช่อง...............................(โปรดระบุ)
 4.ป้าย/ป้ายบิลบอร์ด/จอLED
 7.ใบปลิว/โปสเตอร์/สิ่งพิมพ์
 9.หนังสือพิมพ์
 11.เพื่อน/ญาติแนะนา

 3. 30-39 ปี

4. 40-49 ปี

 3.พนักงานเอกชน
 6.รับจ้างทั่วไป

 2.งานแถลงข่าว  3.วิทยุ
 5.คู่มือ/สูจิบัตร  6.รถแห่
 8.เฟสบุ๊ค(facebook)
 10.เว็บไซต์......................(โปรดระบุ)
 12.อื่นๆ.................................

-176. ความคิดเห็นต่อการจัดงานครั้งนี้
ประเด็น

เห็นด้วย เห็น เฉยๆ
มาก ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยมาก

6.1 การจัดงานเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 รูปแบบการจัดงานผสมผสานของวัฒนธรรมร่วมสมัย
6.3 การจัดงานช่วยส่งเสริมความสุขแก่นักท่องเทียวและคนขอนแก่น
6.4 การจัดงานช่วยส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
6.5 ควรมีการจัดงานนี้อีกในปีหน้า
7. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดงาน
7.1 ขนาดพื้นที่ในการจัดงาน
 1.เล็กเกินไป
 2.พอดี/เหมาะสม 3.ใหญ่เกินไป
7.2 ที่จอดรถ
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.3 ป้ายบอกทาง
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.4 ห้องน้า
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.5 ความปลอดภัยในงาน
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.6 ความสวยงานของสถานที่
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
7.7 บรรยากาศ
 1.ควรปรับปรุง  2.เหมาะสม/ดีอยู่แล้ว
8. สิ่งที่ท่านประทับใจในงาน/กิจกรรมที่ชื่นชอบ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจในงาน/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง..............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
**********ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ***********
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ภาพกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบรางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดสรภัญญะ

ภาพประกอบที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพประกอบที่ 3 บรรยากาศการประกวดสวดสรภัญญะ

ภาพประกอบที่ 4 บรรยากาศการประกวดสวดสรภัญญะ
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ภาพประกอบที่ 5 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู

ภาพประกอบที่ 6 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู
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ภาพประกอบที่ 7 การแสดงฮ้านประทีป

ภาพประกอบที่ 8 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงาน
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ภาพประกอบที่ 9 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงาน

ภาพประกอบที่ 10 บรรยากาศพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงาน

-23-

ภาพกิจกรรมงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 11 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 12 บรรยากาศขบวนแห่ในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว ประจาปี 2560
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ภาพประกอบที่ 12 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 13 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560
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ภาพประกอบที่ 14 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 15 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560
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ภาพประกอบที่ 16 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560

ภาพประกอบที่ 17 บรรยากาศประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นร่วมในงานพิธีทาบุญตักบาตรเทโว
ประจาปี 2560

